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I. ELŐZMÉNYEK 

 

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

 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 SZÉSZ módosítása a Belváros északi részén 
elhelyezkedő Waterfront Hotel tervezett fejlesztésével kapcsolatosan. 

A véleményezésre bocsátott dokumentáció a hatályos településrendezési eszközök, vagyis a település-
szerkezeti terv és a SZÉSZ módosítása céljából készült.  

 

A módosítással összefüggésben az Önkormányzat Képviselő-testülete 132/2018. (VII.19.) Kt. sz. hatá-
rozatában az alábbi döntéseket hozta: 

1. elfogadta a Szentendre, belterületi 25/2 hrsz. alatti ingatlan és környezetére kidolgozott tele-
pítési tanulmánytervet,  

2. kiemelt fejlesztési területté nyilvánított egyes területeket, köztük e területet is, 

3. a Szentendre, Duna korzó 25/2 hrsz. alatti ingatlan és környezetére vonatkozóan a fejlesztéssel 
összefüggésben a településrendezési eszközök módosítását a 314/2012. Korm. rendelet 32. § 
(6) bekezdés c) pont szerinti ún. „tárgyalásos eljárás” szerint kívánja lefolytatni. 

A módosítások két oknál fogva váltak szükségessé. 

Egyrészt mivel Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017 szeptemberében, a 35/2017. 
(IX.15.) önkormányzati rendeletében a 25/2 hrsz.-ú telekre, és további hullámtérben elhelyezkedő te-
lepülésközponti vegyes területű övezetbe tartozó telekre változtatási tilalmat rendelt el. A változtatási 
tilalmat szeretné mielőbb feloldani, melyhez szükséges az övezeti előírásokat felülvizsgálni. 

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 elhúzódott, társadalmasítása nem volt lezárható. Ezért kormány-

rendelettel történő elfogadása máig nem történt meg. Az „iparágon” belül belső döntés alapján a szak-

hatósági 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 következ-

ményekkel járnának a helyi építési szabályzat rendelkezései. Nem volt eldöntve, hogy a hullámtéri te-

rületen a településközpont vegyes területen milyen rendeltetések támogathatók, s milyen egyéb ren-

deltetések kerülendők. Mivel Szentendrén a Városi Önkormányzat felelős az árvízvédelemért, ezért 

mérlegelendő, hogy mely rendeltetések azok, amelyek további terjedése, újak előfordulása a hullám-

térben kerülendő. 
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Másrészt időközben a magántulajdonban lévő 25/2 hrsz.-ú telken és annak környezetében olyan terü-

lethasználati igény és fejlesztési elgondolás merült fel, mely a terület egy részének újrarendezését és 

a hatályos településrendezési eszközök módosítását igényelte. 

A módosítások megindítása előtt készült egy telepítési tanulmányterv. Az abban foglaltakat támogatta 
a Képviselő-testület, s a benne szereplő szabályozási koncepcióra alapozva megbízta a PRO-TERRA Kft. 
tervező irodát a módosítást lehetővé tevő dokumentációk elkészítésére. 

Jelen dokumentáció tartalmazza az alábbi dokumentumok módosítására tett javaslatokat: 

- a Településszerkezeti tervben - a leírásban és a tervlapokban, 

- a SZÉSZ előírásaiban, s annak egyes mellékleteiben. 

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

A jóváhagyásra váró dokumentumok között szerepel a szerkezeti terv módosítását lehetővé tevő ha-
tározati javaslat, s a szerkezeti terv módosításához szükséges leírások, kimutatások. 

A jóváhagyásra váró dokumentumok másik –a szerkezeti tervi változásra alapozódó – része a SZÉSZ és 
annak mellékleteiben bekövetkező változásokat mutatja be, rendeletet módosító tervezet formájában 
megfogalmazva. 

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. JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ MUNKARÉSZEK 

A/ Településszerkezeti Terv módosítása (határozattervezet és mellékletei) 

Határozat - tervezet  
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2018. (……) Kt. sz. határozata 
Szentendre Településszerkezeti Tervének módosításáról 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város Településszerkezeti Tervének a 
Duna korzó 25/2 hrsz. alatti ingatlan és környezetének fejlesztése kapcsán úgy dönt, hogy 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 176/2017. (VII. 27.) Kt. sz. határoza-
tával (a továbbiakban: Kt. hat.) elfogadott Településszerkezeti Tervét az alábbiak szerint mó-
dosítja:  

1.1 A Kt. hat. 1. mellékletét képező 1.1 „Településszerkezeti terv – Területfelhasználás, 
örökségvédelem, infrastruktúra” T-1 jelű tervlap helyébe a határozat 1. melléklete az 1.1 
„Településszerkezeti terv – Területfelhasználás, örökségvédelem, infrastruktúra” T-
1/m2 jelű tervlap lép, 

1.2 A Kt. hat. 1. mellékletét képező T-1/m1 rajzszámú 1.1 „Településszerkezeti terv – 
Területfelhasználás, örökségvédelem, infrastruktúra” tervlap a jelen határozat 2. mellék-
letét képező T-1/DK rajzszámú fedvény-tervlappal egészül ki, 

1.3 A Kt. hat. 1. mellékletét képező 1.3 „Településszerkezeti terv Védelmek és korlátozások 
Környezetvédelem, közmű, honvédelem” T-3 jelű tervlap helyére a határozat 3. melléklete 
az 1.3 Településszerkezeti terv Védelmek és korlátozások Környezetvédelem, közmű, hon-
védelem” T-3/m4 jelű tervlap lép, 

1.4 A Kt. hat. 1. mellékletét képező 1.3 „Településszerkezeti terv Védelmek és korlátozások 
Környezetvédelem, közmű, honvédelem” T-3 jelű tervlap a jelen határozat 4. mellékletét 
képező T-3/Dk jelű fedvény-tervlappal egészül ki. 

1.5 A Kt. hat. 2. mellékletét képező „A szerkezeti terv leírása” dokumentumból a módosí-
tással érintett elemeket jelen határozat 5. melléklete ismerteti. 

1.6 A Kt. hat. 2. mellékletét képező „A szerkezeti terv leírása” 2.5/6 VÍZI KÖZLEKEDÉS 
című pontjában szereplő tervezett kikötő törlésre kerül. 

1.7 A Kt. hat. 3. mellékletét képező 3.2 „A területfelhasználás változásainak leírása” jelen 
határozat 6. mellékletével kiegészül, 

1.8 A Kt. hat. 5. mellékletét képező A TERÜLERENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZ-
HANG IGAZOLÁSA jelen határozat 7. mellékletével kiegészül, 

1.9 A Kt. hat. 6. mellékletét képező BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS 
EREDMÉNYÉT jelen határozat 8. mellékletével megállapítja. 

2. Szentendre Város Településszerkezeti Tervének 1. pontban írt módosítása 
………………………… lép hatályba. 

Felelős: Polgármester  

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Főépítészi Kabinet 

  

Verseghi-Nagy Miklós 
polgármester 

dr. Gerendás Gábor 
jegyző 



SZENTENDRE  DUNA KORZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

2018 
 

 

PRO-TERRA Kft. – TÁJOLÓTERV Kft. – MobilCity Bt. – KÉSZ Kft 

7 

1. melléklet a ...../2018. (......) Kt. sz. határozathoz: 

A 176/2017. (VII. 27.) Kt. sz. határozat 1. mellékletét képező 1.1 „Településszerkezeti terv - 
Területfelhasználás, örökségvédelem, infrastruktúra”elnevezésű T-1/m2 jelű tervlap  

 
A T-1/m2 jelű tervlapot eredeti léptékben lásd külön mellékletben (nyomtatásban eredeti léptékben A0 méretű lap). 
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2. melléklet a ...../2018. (......) Kt. sz. határozathoz: 

A 176/2017. (VII. 27.) Kt. sz. határozat 1. mellékletét képező 1.1 „Településszerkezeti terv- 
Területfelhasználás, örökségvédelem, infrastruktúra” elnevezésű T-1/m2 jelű tervlapot kiegészítő 
T-1/Dk jelű Fedvényterv 

 
A T-1/Dk jelű tervlapot eredeti léptékben lásd külön mellékletben (nyomtatásban eredeti léptékben A4 méretű lap). 
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3. melléklet a ...../2018. (......) Kt. sz. határozathoz: 

A 176/2017. (VII. 27.) Kt. sz. határozat 1. mellékletét képező 1.3 Településszerkezeti terv Védelmek 
és korlátozások Környezetvédelem, közmű, honvédelem” elnevezésű T-3/m2 jelű tervlap 

 
A T-3/m2 jelű tervlapot eredeti léptékben lásd külön mellékletben (nyomtatásban eredeti léptékben A1 méretű lap) 
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4. melléklet a ...../2018. (......) Kt. sz. határozathoz: 

A 176/2017. (VII. 27.) Kt. sz. határozat 1. mellékletét képező 1.3 Településszerkezeti terv Védelmek 
és korlátozások Környezetvédelem, közmű, honvédelem” elnevezésű T-3/m2 jelű tervlapot kiegé-
szítő T-3/Dk jelű Fedvényterv 

 

A T-3/Dk jelű tervlapot eredeti léptékben lásd külön mellékletben (nyomtatásban eredeti léptékben A4 méretű lap) 
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5. melléklet a ...../2018. (......) Kt. sz. határozathoz: 

A 176/2017. (VII. 27.) Kt. sz. határozat 3. mellékletét képező 3.1 „Területfelhasználás változásai” elnevezésű T-4 jelű tervlapot kiegészítő  T-4/Dk jelű Fedvényterv 

 
A T-4/Dk jelű tervlapot eredeti léptékben lásd külön mellékletben (nyomtatásban eredeti léptékben A4 méretű lap)  
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6. melléklet a …/2018. (… …) Kt. sz. határozathoz 
A 176/2017. (VII. 27.) Kt. sz. határozat 2. mellékletét képező „A SZERKEZETI TERV LE-
ÍRÁSA” dokumentumból a módosítás alá vont területre - a T-1/Dk jelű Fedvényterv területére - 
vonatkozóan  

2.1 A TERÜLETFELHASZNÁLÁS ismertetése 

A TSZT a T-1/Dk jelű Fedvényterv szerinti terület területfelhasználása az alábbi, beépítésre nem 
szánt és beépítésre szánt területeket képviseli 

 A módosítással érintett területen előforduló területfelhasználási elemek 

 területfelhasz- 
nálási egysé-
gek/szerkezeti 
tervi jele  
(beépítési sűrű-
ség) 

jellemzői elhelyezhető épületek és rendeltetések 

B
E

É
P

ÍT
É

SR
E

 N
E
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Á
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Ü

L
E

T
E
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Közúti terület/ 

KÖu 
(-) 

A közlekedési területek közül a közúti 
gépjármű-forgalmat, a kerékpáros út-
vonalakat, a gyalogos közlekedést, a 
közterületi parkolókat és a jelentősebb 
mezőgazdasági kiszolgáló utakat fo-
gadja be. 

A területen csak a közlekedéssel összefüg-
gésben szükséges építmények helyezhetők 
el, épület nem építhető, csak az arra külön 
megjelölt esetekben. 

Vízgazdálkodási 
terület/ 

V 
(-) 

A tavak, a Duna-folyam, a patakok, a 
vízfolyások, állandó és időszakos víz-
állások, a csapadékvizek elvezetését 
biztosító árkok és csatornák. a vízgaz-
dálkodással összefüggő egyéb terüle-
tek tartoznak ide  

A területen a rendeltetésszerű használat-
hoz szükséges, jellemzően épületnek nem 
minősülő a vízgazdálkodással összefüggő 
építmények helyezhetők el. 

Zöldterület-köz-

kert, közpark/ 
Zkk, Zkp; 

(-) 

A zöldterület (közkert) a környező la-
kóterületek számára a rekreáció lehe-
tőségét biztosító terület, mely nagy 
arányban zöldfelülettel borított, köz-
park városi, városrészi szintű rekreá-
ciós zöldterület.  

Pihenést, testedzést szolgáló építmény 
(gyermekjátszótér, tornapálya, pihenést 
szolgáló építmény, pavilon, sétány, kerék-
párút), a kerti építmények, valamint kertbe-
rendezési tárgyak, köztárgyak helyezhetők 
el. A zöldterületen épületek kivételes esetek-
ben helyezhetők el. 
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Honvédelmi kü-

lönleges terület/ 
K-Ho 

(1,0) 

Beépítésre szánt honvédelmi rendelte-
tésű területek a város belterületén el-
helyezkedő, a Honvédelmi Miniszté-
rium vagyonkezelésében levő ingatla-
nok. 

Honvédelmi és katonai rendeltetésű építmé-
nyek helyezhetők el. 

Településközpont 
vegyes terület/ 

Vt 
(0,6-1,6) 

A településközponti terület olyan ve-
gyes rendeltetésű terület, ahol a lakó-
rendeltetésen kívül elsősorban a város-
rész, illetve városi szintű egyéb közös-
ségi azon rendeltetések kaphatnak he-
lyet, amelyek nem, vagy mérsékelten 
zavaró hatásúak a lakó rendeltetésre. 

A területen elhelyezhető épület – a lakóren-
deltetés mellett, az egyes övezetekben a 
lakó- rendeltetés kizárásával – tartalmazhat 
igazgatási, irodai rendeltetést; kereskedelmi, 
szolgáltató szállás rendeltetést; hitéleti, ne-
velési, oktatási, egészség-ügyi és szociális 
rendeltetést; kulturális és lakórendeltetést 
nem zavaró közösségi szórakoztató és sport 
célú rendeltetést; lakórendeltetést nem za-
varó gazdasági rendeltetést. 
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7. melléklet a ...../2018. (......) Kt. sz. határozathoz 
A 176/2017. (VII. 27.) Kt. sz. határozat 3. melléklete újabb ponttal kiegészül 

„3.5  A területfelhasználás változásait kiegészítő módosulások leírása a T-1/Dk jelű Fedvényterv 

területére vonatkozóan  

 

A Településszerkezeti Terv módosítása során, a területhasználatban bekövetkező változások az 
alábbiak: 

a) Az elsőrendű árvízvédelmi vonal igazodik a gát jelenlegi részben kiépített nyomvonalához, s 
annak mente vízgazdálkodási területhasználatba kerül a megfelelő (mértékadó árvízszint + 
1m) magasságot biztosítani tudó gát kiépítéséhez szükséges területi igényt figyelembe vevő 
szélességben (összesen mintegy 1915 m2-en). Az ilyen módon lehatárolt vízgazdálkodási te-
rület a hatályos terven ábrázolt közlekedési, településközponti vegyes illetve közpark terüle-
tekből képződik. 

b) A közpark délnyugati határán, egy kis területrész (mintegy 157 m2-en) a tervezett telekhatá-
rokhoz és a területhasználathoz igazodva településközponti vegyes területhasználatra válto-
zik. 

c) A Strand utca egy része, a hatályos szabályozási terven jelölt közlekedési terület mintegy 
2.943 m2-es területrésze megszűnik, mint közlekedési terület, s az közparkra (320 m2-en), 
vízgazdálkodási területre (619 m2-en), illetve településközponti vegyes területre (2004 m2-en) 
változik. 

d) Az Evező utca területe a valós állapotoknak megfelelően, valamint a honvédelmi terület 
megközelítését is biztosítóan (mintegy 1267 m2-en) a tervezett településközponti vegyes te-
rülethasználatból közlekedési területre változik. 

e) Az Eurovelo6 kerékpárút módosuló nyomvonala a kijelölt új vízgazdálkodási területen, a ki-
egészített gáton halad a Duna korzóig.  
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8. melléklet a ...../2018. (......) Kt. sz. határozathoz:  
A 176/2017. (VII. 27.) Kt. sz. határozat 5. mellékletét képező „A TERÜLERENDEZÉSI TERVVEL 
VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA” kiegészítése- T-1/Dk jelű Fedvényterv vonatkozásában 

 

A területrendezési — településrendezési tervek tervhierarchiájának legmagasabb szintjén az Országos 
Területrendezési Terv áll, amelyet az Országgyűlés a 2003. évi XXVI. törvénnyel (a továbbiakban: 
OTrT) hagyott jóvá. Az OTrT-t elfogadása óta többször módosította az Országgyűlés, legutóbb 2013. 
decemberében, amely módosítás 2014. január 1. óta hatályos. Az OTrT határozza meg az ország egyes 
térségei térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai 
és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, ill. erőforrások védelmére.  

A kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási kate-
góriák és övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek figyelembe véte-
lével, azok pontosításával, valamint az országos műszaki infrastuktúra-hálózat meghatározására —az 
OTrT-t figyelembe véve—. Szentendre közigazgatási területére Budapesti Agglomeráció Területren-
dezési Terve (továbbiakban: BATrT) vonatkozik. A 2005. évi LXIV. törvényt legutóbb 2011-ben mó-
dosították. Ebből következően a BATrT-ben a 2013-ban módosított OTrT-ből adódó változások még 
nem kerültek átvezetésre. Az átmeneti időszakra vonatkozóan az OTrT és a BATrT közötti különbsége-
ket az OTrT átmeneti rendelkezései alapján kell kezelni: 

 a térségi szerkezet és térségi területfelhasználás vonatkozásában a BATrT-et, 

 az országos és „felülírt” térségi övezetek vonatkozásában az OTrT-et,  

 az országos műszaki infrastruktúra-hálózat vonatkozásában az OTrT-et kell figyelembe venni. 

A területi terveknek való megfelelőséget nem a módosítással érintett terület tekintetében értékeljük. 

1. TÉRSZERKEZETI TERVEKNEK VALÓ MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA 

Az Ország Szerkezeti 
Terv részlete 

BATrT Szerkezeti terv 
részlete 
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1.1. Térségi területfelhasználási követelményeknek való megfelelés igazolása 

kiemelt térségi 
területfelhasználási kategó-

riák 
Területrendezési követelmények 

Megfelelőség 
igazolása 

Városias települési térség 

Területe a BATrT-ban: 

1537,56 ha,             35,09% 

igénybe vehető még 29,9513ha 

Városias települési térségben és hagyományo-
san vidéki települési térségben új beépítésre 
szánt terület a település közigazgatási határához 
200 méternél közelebb csak az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kor-
mányhivatalnak a területrendezési hatósági el-
járás során kiadott területfelhasználási engedé-
lye alapján jelölhető ki. 
Városias települési térségben és hagyományo-
san vidéki települési térségben új lakóterületet, 
illetve vegyes területet csak a települési terület-
hez kapcsolódóan lehet kijelölni. 
Városias települési térségben és hagyományo-
san vidéki települési térségben 5 hektárt megha-
ladó kiterjedésű, illetve legalább 300 lakás elhe-
lyezésére alkalmas új lakóterület vagy vegyes 
terület kijelölésére ott van lehetőség, ahol annak 
a meglévő, vagy kiépítendő kötöttpályás közös-
ségi közlekedés megállóhelytől a közforgalom 
számára szabályosan használható közúton mért 
távolsága nem haladja meg az 5 km-t. 
Városias települési térségben és a hagyományo-
san vidéki települési térségben új beépítésre 
szánt területen a lakóterület, illetve vegyes terü-
let növelésével egyidejűleg a területnövekmény 
legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, 
legalább 50%-ában a beépítésre szánt területtel 
kapcsolatban lévő zöldterületet kell kijelölni. 

A módosítás so-
rán nem került 

kijelölésre új be-
építésre szánt te-
rület, lakóterület 
vagy vegyes te-

rület. 
Megfelel. 

1.2. Műszaki infrastruktúra-hálózatok megfelelőségének igazolása 

A tervezett módosítás az OTrT térszerkezeti terve, „Az Ország Szerkezeti Terve” Szentendre köz-
igazgatási területén rögzített műszaki-infrastuktura-hálózatokat nem érinti. Megfelel. 

2. TÉRSÉGI ÖVEZETEKNEK VALÓ MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA 

Az OTrT 2014-ben életbe lépő módosításai után az alábbi övezeteknél a településrendezési eszközök 
készítése során a térségi övezetek által érintett területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei 
övezetek területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről 
szóló kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgálta-
tása figyelembevételével kell lehatárolni (12/A §) a BATrT kiemelt térségi övezeti tervlapjai helyett: 

 Országos ökológiai hálózat övezetét a DINPI adatszolgáltatása alapján, 
 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezetét a Budapest Főváros Kormányhivatalá-

nak Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya adatszolgáltatása alapján, 
 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetét a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelés-

ügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály adatszolgáltatása alapján, 
 Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét (kis mértékben megváltozott az elnevezése, ko-

rábban kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület volt az elnevezése) a HM Hatósági Hi-
vatal adatszolgáltatása alapján, 

Az OTrT módosítás új övezeteket is bevezetett, amelyek az alábbiak: 
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 Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete, amely a Budapest Főváros Kormányhivatalá-
nak Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya adatszolgáltatása alapján került pon-
tosításra,   

 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete, amely a DINPI adatszolgál-
tatása alapján került pontosításra, 

 Világörökség- és világörökség-várományos terület övezete, amely a Forster Központ adatszol-
gáltatása alapján került pontosításra, 

 Országos vízminőség-védelmi terület övezete, amely a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgató-
ság adatszolgáltatása alapján került pontosításra, 

 Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási 
célú szükségtározók területének övezete, amely a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
adatszolgáltatása alapján került pontosításra, 

Az OTrT országos övezetei 
Szentendre köz-
igazgatási terüle-

tén érintettség 
Duna korzó 

3.1 Az országos ökológiai hálózat övezete  igen igen 

3.2 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete  nem nem 

3.3 Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete igen nem 

3.4 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete igen igen 

3.5 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezete  

igen igen 

3.6 Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete  igen nem 

3.7 Országos vízminőség védelmi terület igen igen 

3.8 Nagyvízi meder területének övezete igen igen 

3.8 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megvalósítható 
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete nem nem 

3.9 Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete  igen nem 

Az alábbi táblázat mutatja be, hogy BATrT mellékletei szerint mely térségi övezetek érintik Szentendre 
közigazgatási területét, valamint a módosítással érintett területet.  

A BATrT kiemelt térségi övezetei 
Szentendre köz-
igazgatási terüle-

tén érintettség 
Duna korzó 

3/1 Magterület övezete (OTrT felülírta) + — 
3/2 Ökológiai folyosó övezete (OTrT felülírta) + + 
3/3 Puffer terület övezete (OTrT felülírta) + — 
3/4 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (OTrT felülírta) + — 

3/5 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület (OTrT felülírta) + + 
3/11 Világörökségi és világörökség-várományos terület övezete (OTrT 
felülírta) + — 

3/15 Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (OTrT átne-
vezte, de tartalmában érdemben nem változott) + — 

3/16 Rendszeresen belvízjárta terület  — — 
3/17 Nagyvíz meder övezete (OTrT felülírta) + + 
3/18 Földtani veszélyforrás területének övezete + — 
3/21 Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (OTrT, 
mint térségi övezet, megszüntette, átnevezte)  + — 
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A térségi övezeteknek való megfelelés igazolásakor csak azon övezetek esetében történik meg a 
megfelelőség igazolása, amelyeket érinti a módosítással érintett terület. 

2.1. A 2013-ban módosított OTrT által „felülírt” térségi övezeteknek való megfelelés igazolása 

Alábbiakban az OTrT 2013. évi módosításának előírásaival összhangban az adatszolgáltatások szerint 
pontosított övezeti lehatárolásokat figyelembe véve értékeljük a megfelelőséget azon térségi övezetek 
esetében, amelyek érintik a módosítással érintett területet. 

Az OTrT újonnan bevezetett országos övezetei a 2.2. pontban kerülnek bemutatásra. 

 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján figyelembe vett magterület, 
ökológiai folyosó és pufferterület 

 

___ ökológiai folyosó 

Az országos ökológiai hálózat övezetébe tartozó 
területeket a kiemelt térségek területi tervei to-
vább bontják magterület, ökológiai folyosó és 
pufferterület kiemelt térségi övezetekre. A telepü-
lésrendezési tervek esetében ezen övezeteknek 
való megfelőség igazolandó. Mivel az OTrT felül-
írta az országos ökológiai hálózat övezetét, ezért a 
BATrT magterület, ökológiai folyosó és 
pufferterület övezetekbe tartozó területeket —a 
BATrT OTrT-vel összhangba hozó módosítá-
sáig— az illetékes nemzeti park igazgatóság adat-
szolgáltatása alapján kell figyelembe venni. 

Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 

Ökológiai folyosó 
Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre 
szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha a telepü-
lési területet az ökológiai folyosó vagy a magterü-
let és az ökológiai folyosó körülzárja, és a kijelö-
lést más jogszabály nem tiltja. 
Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes 
fennállása esetén, a beépítésre szánt terület terü-
letrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 
Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e 
az ökológiai folyosó természetes és 
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, vala-
mint az ökológiai kapcsolatok zavartalan műkö-
dése. 
Az övezetben a közlekedési és energetikai infra-
struktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az 
erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és 
az érintkező magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti 
ökológiai kapcsolatok működését nem akadá-
lyozó műszaki megoldások alkalmazásával he-
lyezhető el. 
Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek 
nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bá-
nyatelek nem bővíthető. 

 
A módosítással érintett terület keleti szélét érinti 
az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai fo-
lyosó területe. 
A módosítás során az ökológiai folyosó területén 
nem került kijelölésre újonnan beépítésre szánt 
terület. 
 
 
 
 
 
 
A közlekedési és energetikai struktúra nem vál-
tozik.  
 
 
 
 
 
Új külszíni művelésű bányatelek nem kerül kije-
lölésre. 
Megfelel. 
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Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága adatszolgáltatása alapján kiváló termőhe-
lyi adottságú erdőterületeként figyelembe vett területek 

 

Területrendezési követelmények 
 

OTrT Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezete 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezeté-
ben új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani 
és bányászati tevékenységet engedélyezni a bá-
nyászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet. 

Megfelelőség igazolása 
A módosítás során nem került kijelölésre újonnan beépítésre szánt terület a módosítással érintett terü-
leten. 
Új külszíni művelésű bányatelek nem kerül kijelölésre a módosítással érintett területen. 
Megfelel.  

 

Országos Vízügyi Főigazgatóság adatszolgáltatása alapján nagyvízi mederként figyelembe vett 
területek 

 

Területrendezési követelmények 

OTrT Nagyvízi meder övezete 

A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfej-
lesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási 
célú szükségtározók területének övezetében új be-
építésre szánt terület nem jelölhető ki. 

Megfelelőség igazolása 
A módosítás során nem került kijelölésre új beépítésre szánt terület az övezet által érintett területen. 

Megfelel. 
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2.2. A Szentendre közigazgatási területét érintő 2013-ban módosított OTrT „új” övezeteinek való 
megfelelőség igazolása 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján figyelembe vett tájképvédelmi szem-
pontból kiemelten kezelendő területek 

 

 

Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 

OTrT Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő te-
rületek övezete 
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terü-
let övezete területét a kiemelt térségi és megyei terület-
rendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv 
pontosítja. 
Az övezet területén a kiemelt térség és a megye terület-
rendezési tervének megalapozó munkarésze keretében 
meg kell határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a 
település teljes közigazgatási területére készülő telepü-
lésrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében 
meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, 
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti 
adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi 
jellemzőit. 
Az övezetterületén a tájképi egység és a hagyományos 
tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési sza-
bályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az 
építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 
A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszke-
désének bemutatására látványterv készítését írhatja elő és 
a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. 
Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 
lehet folytatni. 
Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a tájképi egy-
ség megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennma-
radását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalma-
zásával kell elhelyezni. 

 
 
A településrendezési eszközökben, a 
helyi építési szabályzatban a tájképi 
egység és a hagyományos tájhaszná-
lat fennmaradása érdekében meg van-
nak határozva a területhasználatra és 
az építmények tájba illeszkedésére 
vonatkozó szabályok. 
 
 
 
 
 
A település elkészítette Szentendre 
Településképi Arculati Kézikönyvét 
valamint elfogadta a Településkép-
védelmi rendeletét. 
 
 
 
Az övezetben bányászati tevékenysé-
get nem folytatnak, nem is tervezett.  
 
A helyi építési szabályzat a tájképi 
egység megőrzését és a hagyományos 
tájhasználat fennmaradását szolgáló 
műszaki megoldások alkalmazását 
írja elő. 
Megfelel. 
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Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján lehatárolt országos vízmi-
nőség-védelmi területek 

 

 
Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 

OTrT Tájképvédelmi szempontból kiemelten keze-
lendő területek övezete 
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület övezete területét a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terv és annak alapján a település-
szerkezeti terv pontosítja. 
Az övezet területén a kiemelt térség és a megye te-
rületrendezési tervének megalapozó munkarésze ke-
retében meg kell határozni a tájjelleg helyi jellem-
zőit, valamint a település teljes közigazgatási terüle-
tére készülő településrendezési eszköz megalapozó 
vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg 
megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a 
tájképi egység és a természeti adottságokhoz iga-
zodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 
Az övezetterületén a tájképi egység és a hagyomá-
nyos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi 
építési szabályzatban meg kell határozni a terület-
használatra és az építmények tájba illeszkedésére 
vonatkozó szabályokat. 
A helyi építési szabályzat az építmények tájba illesz-
kedésének bemutatására látványterv készítését ír-
hatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket 
határozhat meg. 
Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet folytatni. 
Az övezetben a közlekedési és energetikai infra-
struktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket 
a tájképi egység megőrzését és a hagyományos táj-
használat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki 
megoldások alkalmazásával kell elhelyezni. 

 
 
A településrendezési eszközökben, a helyi 
építési szabályzatban a tájképi egység és a ha-
gyományos tájhasználat fennmaradása érde-
kében meg vannak határozva a területhaszná-
latra és az építmények tájba illeszkedésére 
vonatkozó szabályok. 
 
 
 
 
 
 
 
A település elkészítette Szentendre Telepü-
lésképi Arculati Kézikönyvét valamint elfo-
gadta a Településkép-védelmi rendeletét. 
 
 
 
 
 
 
Az övezetben bányászati tevékenységet nem 
folytatnak, nem is tervezett.  
 
A helyi építési szabályzat a tájképi egység 
megőrzését és a hagyományos tájhasználat 
fennmaradását szolgáló műszaki megoldások 
alkalmazását írja elő. 
Megfelel. 
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3. TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK „IGÉNYBE VETT TERÜLETE” SZENTENDRE KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN, ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSEK 

SZÁMÁRA  

Jelen módosítást megelőzően az 54/2018. (III.22.) Kt. sz. határozattal elfogadott TSZT módosításban (EuroVelo 6 és intermodeális csomópont területén a 
VOLÁNBUSZ pu. ideiglenes fejlesztése) került meghatározásra a továbbtervezés számára még „igénybe vehető” területek nagysága. Jelen módosítás 
változásait is figyelembe véve, ezen az alábbiak szerint módosulnak:   

 

térségi területfelhasználási kategória 

BATrT szerinti 
területe Szent-

endre közigazga-
tási területén (ha) 

korábbi módosítások során 
után 

jelen módosítás során igénybe vett további módosítások során 

még „igénybe ve-
hető” terület 

ha-ban 

még 
„igénybe 

vehető” te-
rület %-ban 

 „igénybe vett” 
terület 
ha-ban 

„igénybe vett” 
terület %-ban 

még „igénybe 
vehető” terület 

ha-ban 

még „igénybe 
vehető” terület 

%-ban 

városias települési térség* 1537,56 9,9513 1,948 — — 9,9513 1,948 

mezőgazdasági térség 583,72 1,26 0,22 — — 1,26 0,22 

erdőgazdálkodási térség 1680,27 165,21 9,83 — — 165,21 9,83 

vízgazdálkodási térség 208,26 10,41 5,00 — — 10,41 5,00 

magas zöldfelületi arányú települési térség 105,69 
beépítésre szánt terület kerülhet 

kijelölésre 
    

0,22 0,21   0,22 0,21 
nagy kiterjedésű zöldterületi települési 

térség* 17,90       

különleges rendeltetésű térség* 13,8       

*A területfelhasználási egység „igénybevételére” vonatkozóan a BATrT nem tartalmaz területi nagyság/mértékbeli korlátot. 
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9. melléklet a ...../2018. (......) Kt. sz. határozathoz 
A 176/2017. (VII. 27.) Kt. sz. határozat 6. mellékletét képező „BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK 
SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE”  

 
 
 
 
 
 
A Településszerkezeti Terv módosítás során újonnan beépítésre szánt terület került kijelölésre. 
 
Szentendre közigazgatási területén a biológiai aktivitás érték legutóbb a 176/2017. (VII.27.) Kt. sz. 
határozattal elfogadott Településszerkezeti tervben változott, a határozat a biológiai aktivitásérték 
egyenlegét +710,8 értékben állapította meg.  
 
Jelen módosítás +0,72 értéket állapít meg. 

 
A 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 16.§. (9) bekezdése szerinti összesített biológiai aktivitásérték 

egyenlege: +711,52. 
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B/ Szentendre Építési Szabályzatának módosítása (rendelettervezet) 

 
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 (továb-
biakban: 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/m4; 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) 

1.6. SZT/Dk jelű szabályozási fedvényterv M = 1: 2500 léptékben (A3)” 

2. § (1) A SZÉSZ 46. § (12) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(12) A Vt/10 jelű építési övezetben  

a) a közterülettel határos oldali földszinten nem helyezhető el lakórendeltetés, 

b) a főrendeltetéshez kapcsolódóan legfeljebb egy darab 70 m2 nettó alapterületet meg nem 
haladó lakás alakítható ki, 

c) amennyiben gépkocsitároló, vagy az üzemviteli és épületgépészeti helyiségek kerülnek 
kialakításra terepszint alatti, vagy terepszinti építményszinten, akkor a beépítés mértéke 
e szinten 60%-ig terjedhet, s a további építményszint legfeljebb 40 %-os beépítéssel 
hasznosulhat. 

(2) A SZÉSZ 46. § (15) –(16) bekezdéssel egészül ki: 

„(15) A Vt/3-H jelű hullámtéri építési övezetben a mértékadó árvízszint + 1m-es magassága 
felett legfeljebb egy hasznos szint épülhet be, melynek tetőszintjén részben nyitott –pony-
vával egyéb mobil árnyékolóval ideiglenesen fedett teraszhasználat alakítható ki. A tető-
szinten és a terepszinten szezonális építmény elhelyezhető, kapcsolódóan a telek és a köz-
park rendeltetéséhez. 

(16) A Vt/19 jelű építési övezetben 
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a) amennyiben gépkocsitároló, vagy üzemviteli és épületgépészeti helyiségek kerülnek ki-
alakításra a terepszint alatti, vagy a terepszinti építményszinten, akkor a beépítés mértéke 
e szinten 60%-ig terjedhet, 

b) a gépkocsik tárolását biztosító építményszinten kívül - a tetőtéri szintet is beleértve - to-
vábbi három hasznos szintet lehet kialakítani, legfeljebb 40%-os beépítési mértékkel,  

c) a harmadik hasznos színt 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, 

d) a telekkel határos földgát mentén a töltés 10,0 m-es védősávjában épített, vagy sövényből 
képzett kerítés, egyéb építmény nem helyezhető el, nagy lombkoronájú fa nem telepít-
hető, 

e) a Duna korzó menti és az Evező utca előtti térbővület menti telekhatáron épített vagy zöld 
sövényből képzett kerítés legfeljebb 1,20 m magasságig létesíthető.”  

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

(2) A SZÉSZ 1. melléklete a 2. melléklet szerinti 1.6 ponttal egészül ki. 

(3) A SZÉSZ 6. melléklet 7. pontja helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A SZÉSZ 8. melléklet 10. függelék helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A SZÉSZ 3. melléklet 5. pontjában a 4. sz. táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép: 

(6) A SZÉSZ 3. melléklet 5. pontjában a 4. sz. táblázat 13. sor I oszlopban írtak helyébe a következő 
kerül: 

„*terepszinten, vagy terepszint alatt rendeltetéshez kötve”. 

(7) A SZÉSZ 3. melléklet 5. pontjában a 4. sz. táblázat az alábbi 22. sorral egészül ki: 

2. Záró rendelkezés 

(8) A rendelet a …… 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  

6 Vt/3-H SZ 1.500 20 0 - 30  7,5 
hullámtéri terület a 
MÁSZ értéke szerint 

22 Vt/19 SZ 3000 30 
40 

(60*) 
T 30  10,5 

*terepszinti, vagy te-
repszint alatt rendelte-

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

 
Az SZT-3/m4 jelű tervlapot olvasható léptékben lásd külön mellékletben (nyomtatásban, eredeti léptékben A1 méretű lap).  
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2. melléklet Szentendre Építési Szabályzatáról szóló 26/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2018. (… …) önkormányzati rendelethez  

1.6 SZT/Dk jelű szabályozási fedvényterv 

 
Az SZT/Dk jelű 1.6 fedvénytervet olvasható léptékben lásd külön mellékletben (nyomtatásban, eredeti léptékben A3 méretű lap). 
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3. melléklet Szentendre Építési Szabályzatáról szóló 26/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …/2018. (… …) önkormányzati rendelethez  
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4. melléklet Szentendre Építési Szabályzatáról szóló 26/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …/2018. (… …) önkormányzati rendelethez  

 
Az SZT-8. melléklet 10. függelék/m4 jelű tervlapot olvasható léptékben lásd külön mellékletben (nyomtatásban, eredeti lép-

tékben A3 méretű lap).  
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III. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK KIEGÉSZÍTÉSE  

1. TELEPÜLÉSTERVEZŐI VIZSGÁLATOK  

1.1 AZ ÉRINTETT TERÜLET VIZSGÁLATI BEMUTATÁSA 

Településszerkezeti adottság, városképi megjelenés 

A vizsgált terület a Belváros és 
a Pannónia városrész határán 
(jellemzően a Belvároshoz tar-
tozó területen) helyezkedik el. 
A városszerkezetben elfoglalt 
szerepük miatt különböző ren-
deltetésű területek találkozá-
sában, Szentendre több egy-
mástól településképi szem-
pontból is karakteresen elkülö-
nülő területének metszésében 
található a terület. Nyugati ha-
tárán vezet a Belváros törté-
nelmi magját képező terület 

déli irányú megközelítését biztosító Duna korzó (korábbi nevén 
Dózsa György út) míg, keleti határán a Duna folyó húzódik. Északon az elkeskenyedő terület a Duna 
meder és a Duna korzó találkozási pontján ér véget, a Déli oldalán csatlakozik hozzá a Pannónia város-
rész kistelkes vegyes használatú területe, valamint a Duna mentén elnyúlóan a honvédségi kezelésben 
lévő, szintén területhasználati változásra érett területe. 

  

A tervezési terület és környezete a 2013-as 

légifelvételen 

A tervezési terület a 2018-ban reambulált alaptérképen 
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A tervezési terület mintegy 7,5 ha-t ölel fel a Duna korzó mentén. Itt található a város legnagyobb 
összefüggő erdős területrésszel is rendelkező zöldterülete. Duna-partján helyezkedik el a területen be-
lül a „Postás strand” nevet viselő, a város egyetlen nyilvános dunai „fürdőhelye”. A változási szándék a 
közpark és a Strand utca szerepét betöltő 25/3 hrsz.-ú telek által körülvett 25/2 hrsz.-ú üzemen kívüli 
Kaszinó-telket és a 27/2 hrsz.-ú beépítetlen telek hasznosítását célozza meg. 

A vizsgálatok e két telek környezetében jelentkező területhasználatot és kialakult állapotok megisme-
rését mutatják be.  

A tervezési területet befogadó városrész kialakulásának történeti áttekintése egyes időszakból szár-
mazó településrendezési eszközök és a légifelvételek elemzésével történik. 

A tervezési terület használatában a karakteres mértékű átalakulást az 1970-es évek eredményezték. 
Az 1960-as Általános Rendezési Terven a rét jelölésű alaptérképen még „tervezett zöldsávként és de-
rítő megjelöléssel” van ábrázolva a teljes Duna-parti területrész. Az 1969-es alaptérképen, mint 
mélyfekvésű használaton kívüli terület jelenik meg a Duna-part, s ugyanekkor a Rózsakert lakótelep 
helyén „Park” felírata, a mai Buszpályaudvar területének egy részén temető jelölése szerepel. 

Területhasználati változások a városrendezési terveken és a valóságot mutató kialakult helyzet a 
légifelvételeken követhető 

Az 1960-as Általános Rendezési Terv  Az 1969-es Általános Rendezési Terv  

 
Az 1970-es éveket megelőzően a tervezési területet használaton kívüli területként jelölték a tervek 
alaptérképei.  

1959. évi légifelvétel  1978. évi légifelvétel  

  
Visszatekintve a történetben a múlt század első felére, a Duna-parti sávban 1923-1953-ig a „Posta és 
Múszaki Felügyelőség kérelmére Duna-parti fürdő felállításának céljából haszonbbérbe adta a város 
az ártéri terület egy részét, (azaz 600 négyszögölt, mintegy 2160 négyzetmétert). Ez képezte a Postás 
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strand kialakulásának jogi alapját. Ennek gyakorlását 1949-ig folytatták, azonban az ’50-es években a 
lakóterületek és Duna-part között töltésen műút épült. Ez lett a 11-es út régi nyomvonala. 

A Duna menti 11-es út építésekor (mai nevén Duna korzó) a töltéshez szükséges földmennyiség 
biztosítására gödröket ástak, ezzel szinte megközelíthetetlenné téve az akkor már fürdőehlyként 
működő Duna-parti területsávot. Mivel az út nyomvonala és a Duna-medre közötti mélyfekvésű 
terület anyagnyerőhelyként szolgált az útépítésekhez, ezzel az 1970-es években lezajlott 
tereprendezésig a Postás strand gyakorlatilag nem tudott működni (lásd 1959. évi légifelvételen). A 
terület e részének ilyen irányú használatát erősen befolyásolta a Duna vízminőségének romlása, 
fürdőzésre való alkalmatlansága is. 

1992 ÁRT részlete  1997 ÁRT részlete  

  

A tervezési terület szomszédságában a ’70-es 
évek elején felépült a Rózsakert kis-lakótelep, s 
1976-ra megépült a terület délnyugati sarkán a 
Makovecz Imre korai munkái között szereplő, ál-
tala tervezett sajátos tömegformájú Duna Étte-
rem.  

 

Eredeti főbejárati homlokzat archív felvétele 

  

Az épület látványa, amikor kaszinóként működött 

 
Főbejárata a Duna korzó felől Ipari külleme a Duna-part felé 

A ’70-es években a térségben lezajló területhasználati változással és az ezzel együtt járó Duna-parti 
parkosítással megkezdődött a terület zöldterületi használata. Ezzel együtt a rekreációs célú igények a 
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Duna-parti területtel kapcsolatosan felerősödtek. A Strand utca déli oldalán – a szövetkezeti tulajdon-
lás idején - egészen a 90-es évekig parkoló működött a park területét szolgálóan. A Kaszinó épülete 
kiemelkedik a terepből a Duna-korzó szintjére, s  északkeleti oldalról földgát övezi ma is. 

  
2018-ra az épület használaton kívülivé és műszakilag életveszélyessé vált. 

 
2018 májusára a vandalizmus, és az elhagyatottság 
megpecsételte az épület sorsát. 

  

  
A sárga szalaggal körül kerített, életveszélyessé nyilvánított épület 
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A 2011-ben készült felülvizsgálati terv a Duna parti terület e részén gát nyomvonalat jelölt, d nem   a 
ténylegesen meglévő védgát nyomvonalát melöli, hanem a telekszerkezethez igazítva, tehát a terven 
ábrázoltak szerint a védvonal eltérítését az alábbiakban részletezettek szerint jelölte. (lásd alábbm a 
szabályozásit terv részletét) 

A 2011-ben hatályossá vált Szabályozási Terv részlete 

A szabályozási terv a 25/2 hrsz.-ú telken álló volt 
étterem épülete mellett ma is meglévő, kiépített 
gátszakasz megtartása helyett, a védgát 
nyomvonalát északi, majd nyugati irányba vezeti 
a Duna korzóig. Ez a változat megkerüli a 25/2 
hrsz.-ú telket észak-kelet felől, melynek 
megvalósítása megközelítőleg a jelenleg 
kiépített kerékpárút nyomvonalán történhetett 
volna meg. Ez a nyomvonal a teniszpályák és a a 
25/2 hrsz.-ú  telek közé helyezte a védgátat.  
Ezzel a jelöléssel - a szabályozási terven jelöltek 
szerint - a vizsgálattal érintett hasznosításra váró 
telkek (25/2 és 27/2 hrsz.-ú telkek) azonos hely-
zetbe kerültek - ártéren kívül -, ezért azonos öve-
zetbe is tartoztak (Vt-2 jelöléssel). Ketté válasz-
totta azokat a telekjogilag ugyan ki nem alakított, 
de a terv szintjén útként jelölve a Strand utca, 
mely „felfutott” a gátra a Duna medrében kiala-
kult ligeterdőig. A szabályozási terv  a kerékpár-
utat e térségben a részben meglévő, részben ter-
vezett gáton, és a Duna korzó mentén jelöli.  

A védgát ilyen nyomvonalon való kiépíthetőségének lehetőségét elvetve, továbbá a készülő „Nagyvízi 
mederkezelési terv” adatszolgáltatását figyelembe véve a 2017-es szabályozási terv a 25/2 hrsz.-ú tel-
ket hullámtérbe sorolta, s új övezeti jelöléssel látta el. 

 

Légifelvétel a tervezési területről 
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A szűkebb tervezési terület ismertetése  

  
A terület hosszméretei, a Duna korzó csomópont távolságainak és a gátszakaszok hosszának 

bemutatásával. 

A tervezési területet a nyugati oldalról közel 500 m hosszon a Duna korzó határolja. A keleti oldalán 
mintegy 600 m hosszban a Duna-parttal határos, melyből megfelelő vízállás esetén 100 m-es szakasz 
„plázsként, azaz természetes strandként” használható. 200 m-es távolságban helyezkedik el egymástól 
a Strand utcai és a Bolgár utcai csomópont, melyek között található a Postás strandot befogadó köz-
park és volt Kaszinó telke. A volt Kaszinó telkén áthaladó földgát Duna korzóra kiérő 25 m-es szakasza 
hiányzik mivel egy kiépített parkoló lekeresztezi a nyomvonalát. Ettől keleti irányba a földgát 66 m-es 
hosszúságban még létezik, de azon a kerékpárút már nincsen kiépítve. A volt kaszinó épülete szándékos 
megrongálás és az épület kora miatt leamortizálódott, városképileg zavaró, torzó-látványát nyújtó ro-
mos épület, melynek elbontása indokolt.  

A fejlesztési terület déli oldalán, a Strand utca nyomvonalán terepalakítás, pontosabban feltöltés szük-
séges. A Strand utcához délről kapcsolódó telek korábban parkolóként üzemelt, így a fás növényzettel 
való betelepítése, szegélykövekkel jelzett parkoló sorai felismerhetőek, melyek felszámolása elkerül-
hetetlen a terület építési telekké alakulása, magántulajdoni jellege és reá vonatkozó fejlesztési szándék 
miatt. A terület építési telekké alakítása még a 2000-ben készült szabályozási terv idejére tehető. Ekkor 
került fel a telekre a „többlet” parkoló létesítési kötelezettség. 

Az alábbi táblázat a 2018. évi tulajdoni állapotokat mutatja a tervezési területen 

s.sz. HRSZ 
terület nagysága 

(m2) 
használati jelleg Tulajdonos 

1. 24/1 23.052 töltés Szentendre Város Önkormányzata 

2. 24/4 8.315 üdülő épületek és udvar Magyar Állam (HM kezelés) 

3. 25/2 5.784 játékterem, casino és udvar Társasági tulajdon 

4. 25/3 31.591 közterület  Szentendre Város Önkormányzata 

5. 25/4 619 beépítetlen terület 
Magántulajdon és 

Szentendre Város Önkormányzata 

6. 25/5 493 beépítetlen terület 
Magántulajdon és 

Szentendre Város Önkormányzata 

7. 27/1 871 beépített terület Magántulajdon 
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8. 27/2 3880 beépítetlen terület Társasági tulajdon 

9. 28/1 1894 garázs, udvar Szövetkezeti tulajdon 

10. 28/2 644 út Szentendre Város Önkormányzata 

11. 29 1.354 panzió, udvar Magántulajdon 

12. 30/1 871 lakóház, udvar Magántulajdon 

13. 30/2 724 beépített terület Magántulajdon 

14. 32 362 lakóház, udvar Magántulajdon 

15. 33 939 beépített terület Magán és társasági tulajdon 

16. 34 511 lakóház, udvar Magántulajdon 

17. 35/1 719 lakóház, udvar Magántulajdon 

18. 35/2 1.424 üzletház, udvar Magántulajdon 

19. 36 876 lakóház, udvar Magántulajdon 

20. 37 296 közút (zárvány-telek) Szentendre Város Önkormányzata 

21. 38/1 1085 lakóház, udvar Magántulajdon 

22. 38/2 58 közforgalom elől elzárt magánút Magántulajdon 

23. 38/3 1.221 beépítetlen terület (beépült) Magántulajdon 

24. 83/6 4.9663 közterület (Duna korzó) Szentendre Város Önkormányzata 

Az érintett területen Szentendre Önkormányzat tulajdonát ké-
pező terület dominál. A terület fejlesztését segítően az önkor-
mányzati és a társasági tulajdonban lévő telkek közötti átren-
deződés lehetőségeit vizsgálta a telepítési tanulmányterv. Az 
önkormányzati területek nem alkalmasak építéssel járó fejlesz-
tésre, azok közterületek vagy vízgazdálkodási területekként 
vannak nyilvántartva.  

A területhasználat és a telekszerkezet átrendeződésével együtt 
kell, hogy járjon a tulajdoni állapotok és a területhasználati jel-
leg változása is. 

 

 

 

 

2.2 A TERVEZÉSI TERÜLET HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TER-

VEKBEN SZEREPLŐ MEGHATÁROZOTTSÁGA 

A változással érintett területen a hatályos tervekben településközponti vegyes (Vt) valamint közterületi 
besorolású (KÖu/3 és Zkp) területek találhatók. A közterület részben közlekedési részben közpark be-
sorolású, mely a Postás strand és a Strand utca elnevezést viseli. 

A hatályos településrendezési terveken hullámtéri övezetbe tartozik a vizsgált terület jelentős része. A 
szabályozási terv jelölése szerint hullámtéri övezet a Vt/3-H és Zkp/1-H jelű településközponti és zöld-
területi besorolású terület. A hullámtéren kívüli telkek a Vt/10 jelű övezetbe tartoznak. 
A Strand utcánál jelölt árvízvédelmi védvonal a 25/2 hrsz.-ú telek teljes területét hullámtérbe tartozó-
ként jelöli. A kialakult állapot szerint K-Ny-i irányban a telken keresztül halad át a részben meglévő 
földgát, de annak helyzete és magassága nem felel meg az érvényes Mértékadó Árvízszint + 1 m biz-
tonsági magasság (a továbbiakban = MÁSZ+1) értékének. A MÁSZ+1 étéket a Vízügyi Igazgatóság álla-
pítja meg. 
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Hatályos TSZT részlet Hatályos SZT részlet 

A kialakult helyzet olyan módon való megváltoztatásával számolt a hatályos településrendezési eszkö-
zökben ábrázolt védvonal, hogy a gát a Strand utca mentén lesz kialakítva, s ez által nem halad keresz-
tül egy magántelken a védvonal, azt kettészelve. A Strand utcától délre elhelyezkedő fejlesztési szán-
dékkal érintett telek szintén településközponti vegyes területhasználatba tartozik, de az az „árvíztől 
mentett oldalon” helyezkedik el. 

2. TERMÉSZETI ÉS KÖRNYEZETI ADOTTSÁGOK, A KÖRNYEZETI ÁLLAPOT JELLEMZŐI 

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. A vizsgált terület a települési terület déli részén, a Duna mellett található. 

2.1. TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

- országos- és helyi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, 
emlék 

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

A területen belül a 25/3 hrsz-ú terület, a Postás strand területe Szentendre Város Önkormányzatának 
építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló többször módosított 47/2000 (IX.15.) Önk. sz. 
rendelete alapján helyi védett természeti terület. A védelem az egész ingatlanra kiterjed. A védetté 
nyilvánítás célja a város szerkezetének hagyományosan, parkos zöldfelület jellegű területének, és a 
környezeti hatások megőrzése. A telek területén belül található jelenleg erdős-, és gyepes terület, a 
területtől délre található ingatlanokat megközelítő út, valamint teniszpályák. A vizsgált terület a tele-
pülésrendezési eszközökben jelenleg zöldterület területfelhasználásban található. 

- 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 viszont már Natura 2000 
terület (Duna és ártere Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUDI20034).  

- országos ökológiai hálózat területei 

A volt Kaszino telke (25/2 hrsz.) nem része az Országos Ökológiai Hálózatnak. A Postás strand Duna 
felöli területére (25/3 hrsz.) ráhúzódik az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezete.  
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 TK-1 ábra: Természetvédelmi érdekű területek 

a volt Kaszinó környezetében 

A Duna-partot késérő ártéri növényzet, a partmenti telkek 
zöldfelületei fontos, megtartandó elemei Szentendre 
zöldfelületi rendszerének. A volt Kaszinó telkén is számos, 
megtartásra érdemes fás növényállomány található. A 
szomszédos közpark funkciót is betöltő Postás strand telkére 
az elmúlt években közösségi tervezéssel új közpark tervek 
készültek. E terv a Postás strand területére vonatkozóan a 
növényállomány fejlesztésére is tartalmaz terveket. 

 
 

- tájképvédelem 
A vizsgált terület része az OTrT tájképvédelmi szem-
pontból kiemelten kezelendő terület övezetének. A ter-
vezési terület tájképi látványában fontos megjelenésű 
tájrészlet, településképi kitettsége jelentős.  

 

Tájképvédemi szempontból kiemelten kezelendő terüle-
tek a volt Kaszinó környezetében                                   

 

 

 

(www.erdoterkep.nebih.gov.hu) 

A Nébih Erdőtérképén elérhető adatbázis alapján a volt 
Kaszinó térségében a Postás strand északi területén erdő-
tervezett erdő található (108/A). Szentendre hatályos te-
lepülésrendezési eszközei ezen erdőterületet a szomszé-
dos beerdősült területekkel egy területfel-használásban, 
közpark területként tartalmazza. 

 

 

 

TK-3 ábra: Erdőtervezett erdők a közpark északi területén 
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2.2. 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 terület egésze nitrátérzékeny. A 
tervezési terület egy része, a volt Kaszinó területe is, Szentendre településrendezési eszközeihez kapott 
adatszolgáltatás szerint mélyfekvésű terület. 

 

 
 TK-4 ábra: Nitrátérzékeny és mélyfekvésű te-
rületek 
 
 
 
 

 
 

- 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 tervezési terület érzékeny területnek számít. 

- A terület egésze elöntéssel veszélyeztetett terület.  
- A vizsgált területet vízbázis védőterülete nem érinti.  
- A vizsgált területen talaj, vagy talajvíz szennyezettségről nincs információ.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

A volt Kaszinó és a közpark területe a Duna nagyvízi meder területének része, valamint hullámtéri te-
rület.  
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A tervezési terület része az országos vízminőség-védelmi 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 területnek tekintendő.  

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. 
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3. KÖZÚTHÁLÓZATI KAPCSOLATOK, MEGKÖZELÍTHETŐSÉG 

3.1. A TERVEZÉSI TERÜLET MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE 

A Duna korzó déli szakasza mentén fekvő tervezési terület jelenleg hullámtérben helyezkedik el, így 
beépítési lehetőségei erősen meghatározottak. Amennyiben a területet legalább részben végleges ár-
vízvédelemmel látják el (árvédelmi gát építése) a környezethez jól illeszkedő, intenzív beépítésre is le-
hetőség adódik.  

A terület megközelítésére a Duna korzó szolgál, amely közvetlen közúti kapcsolatban áll a 11. sz. főút 
átkelési szakaszával. A tervezési területet jelenleg a Strand utca nyomvonala tárja fel, amely biztosítja 
a Postás strand rekreációs területének megközelítését is a gyalogosan, kerékpárral, vagy gépjárművel 
érkezők számára is. Burkolatlan parkolófelület található a Strand utca és a Dunaparti kerékpárút talál-
kozásánál. A Strand utcától délre elhelyezkedő területek feltárására szolgál a burkolatlan Evező utca. 

A kerékpárút (EuroVelo6 nemzetközi útvonal szakasza) a Duna árvízvédelmi töltésének tetején érkezik 
a Duna korzóhoz és halad tovább a Bük-
kös-patak irányába, kiváló kerékpáros 
megközelítést adva a tervezési területhez 
érkezőknek.    

A gyalogosforga-
lom a Duna korzó, 
illetve a Bolgár 
utca mentén érke-
zik a városközpont, 
illetve a HÉV végál-
lomás irányából, 
majd a Strand utca, 

vagy a teniszpályák mellett elhelyezkedő 
földút nyomvonalán közelíti meg a Duna-
partot. A Duna korzó és a Bolgár utca cso-
mópontjában a gyalogosok kijelölt gyalo-
gos átkelőhelyen keresztezhetik a köz-
utat. 

 

4. KÖZMŰ- ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI VIZSGÁLATOK  

Szentendre Duna korzó déli végénél a város a Kaszinó környezetének rendezését, hatékonyabb hasz-
nosítását szeretné. A terület közvetlen a Szentendrei Duna-ág mentén fekszik, annak jobb partján. A 
kijelölt elsőrendű védvonal a Duna korzón és a Strand utcán halad, így a terület egésze hullámtéri fek-
vésű. A vizsgált területet érintik a Dunán levonuló árhullámok. Nagyobb árhullámok levonulásakor a 
terület jelentősebb hányada víz alá kerül. A területen álló Kaszinó építésekor is a terület hullámtéri 
fekvésű volt, ezért komolyabb tereprendezés előzte meg az építést, de a terep-rendezéssel kialakított 
terepszint a kialakításakor sem teljesítette az akkor érvényes mértékadó árvízszintet, így az évek során 
nagyobb árhullámok a kaszinó épületét is elöntötték, illetve helyi védekezéssel próbálták biztosítani a 
védelmét. A megnövekedett árvízszintek hatására módosított mértékadó árvízszint mellett a Kaszinó 
épületének árvízi kitettsége nőtt. Ma már az előírások a be-építés padlószintjére nemcsak a mértékadó 
árvízszint elérési igényét, hanem annak a +1 m-es biztonsági magasítását is előírják. Ezzel a Kaszinó 
padlószintje, már m-es eltérésű az elvárásokhoz képest, így kitettsége, árhullám levonulásakor a helyi 
védekezés feladata lényegesen nagyobb. A Kaszinó épülete is már rekonstrukcióra szorul, ezért a város 
a terület új átépítését tervezi. 
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A közelmúltban létesített kerékpárutat töltésre építették, a töltés koronaszintje elmarad a mérték-adó 
árvízszinttől, így csak lokalizációs, másodrendű védmű szerepét tölti be, azaz kisebb árhullámok levo-
nulásakor védi a mögötte fekvő területe és nagyobb árhullámok levonulásakor a helyi védelem kiala-
kításához ad kedvező lehetőséget. 

A Kaszinó és a térsége Szentendre történelmi múltú belvárosának a szélén fekszik. A terület környeze-
tének közműellátását is régebben építették és jelenleg is a teljes közműellátás biztosított. A teljes köz-
műellátásra a közüzemű vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés, valamint a villamosenergia és a 
földgázellátás áll rendelkezésre, továbbá az igény szerint kielégített az elektronikus hírközlés is. 

A területen üzemelő közműhálózatok a város egységes közműhálózati rendszereihez tartoznak, annak 
részét képezik. A közhálózatok a területet nyugati irányból határoló Duna korzó út felől érik el. 

4.1. 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 Szentend-re 
mellett még több település vízellátásának is a gerince. 

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 vízellátására déli irányból a Duna korzón érkezik az NÁ 80-as ac vezeték, amelyről 
a vízbekötést kiépítették. 

A tüzivíz ellátás a közhálózati tűzcsapokról biztosított. 

4.2. SZENNYVÍZELVEZETÉS 

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

A vizsgált terület előtt, a Duna korzón halad végig a Dunakanyar regionális szennyvíz nyomócsatornája 
és vele párhuzamosan halad a vizsgált területen keletkező szennyvizeket összegyűjtő 30-as beton gra-
vitációs gyűjtőcsatorna. 

4.3. FELSZÍNI- ÉS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS 

A vizsgált terület közvetlen a Szentendrei-Duna-ág menti területen fekszik, topográfiai viszonya alap-
ján erősen lejt a terület a Szentendrei-Duna-ág irányába, így a csapadékvizek a területről köz-vetlen a 
Szentendrei-Duna-ág futnak le. 

4.4. ÁRVÍZVÉDELEM  

A terület a Szentendrei Duna-ág 9-es fkm 
szelvényében fekszik. A telek topográfiai 
adottsága 102-105 mBf-i szinten fekszik. A 
terület feltárását szolgáló 2x1 sávos Duna 
korzó út koronaszintje 105,5 mBf-i, ez is a 

folyamkilométer szerinti új MÁSZ 74/2014 (XII.23.) BM 
rendeletben rögzített 105,69 alatt van, miközben a meg-
felelő árvízi védelmet a mértékadó árvízszint +1 m-es biz-
tonsági magasítás (106,69 mBf) tudná biztosítani. Így a 
Duna korzón haladó elsőrendű védvonalként kezelt 
nyomvonal magassága már a hatályos előírásokat sem 
elégíti ki, így magasság hiányos. 

Az új MÁSZ-ra a vízügyi ágazat elkészíttette és az ágazat 
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elfogadta a nagyvízi mederkezelési tervet, amely a nagyvízi mederbe eső területen az új területhasz-
nosítás lehetőségét meghatározza. A nagyvízi mederre vonatkozó területhasznosítás a hullámtérben 
kialakult, a hatályos településrendezési tervek alapján már építési jogot szerzett telek területhasznosí-
tási lehetőségét és annak mértékét nem korlátozhatja. A hullámtéri adottságra viszont fel kell készülni, 
ezért a nagyvízi meder területén az arra vonatkozó előírásokban nem megengedett, de a nagyvízi me-
derkezelési terv ágazati elfogadását megelőző hatályos településrendezési eszközök alapján már épí-
tési jogot szerzett területen új épület építésénél a padlószint a mértékadó árvízszint +1 m biztonsági 
magasításnak megfelelő szinten jelölhető ki. Továbbá figyelembe kell venni, hogy az érintett terület 
mértékadó árvízszint +1 m biztonsági magasítás alatt fekvő része az árhullámok levonulásakor elön-
tésre kerülhet. 

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

A terület hullámtéri adottsága miatt másik figyelembe veendő korlátozás, hogy a védvonal hullám-
téri oldalán 60 m mélységben gödör ásáshoz az érintett hatósággal egyeztetni kell. 

4.5. 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. 

4.6. VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS  

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

A terület ellátása a területen kívül üzemelő transzformátor állomásról kiépített kisfeszültségű elosztó-
hálózattal megoldott. A vizsgált terület előtt a közvilágítás a kisfeszültségű elosztóhálózat tartó-oszlo-
paira szerelt lámpafejekkel történik, de a vizsgált területen belül már lámpatestek biztosítják a belső 
terület megvilágítását, amelynek a táphálózata is földalatti elhelyezésű. 

4.7. 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 éri el. A gázbekötés középnyomású hálózatról meg-oldott, a fogyasztók 
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közvetlen ellátásához szükséges kisnyomású gáz előállítása egyedi, házi nyomásszabályozóval biztosí-
tott. 

4.8. 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 Szentend-re ve-
zetékes 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 
területet érintően, területi korlátja nincs, valamennyi vezeték nélküli táv- (Magyar Telekom, Telenor, 
Vodafone) és műsorelosztó szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani.  

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

5. A FEJLESZTÉS SORÁN ELÉRENDŐ CÉLOK ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK E CÉLOK 
ELÉRÉSÉT SEGÍTŐ MÓDOSÍTANDÓ ELEMEI 

A fejlesztéssel elérni kívánt célok, s azok előfeltételei: 

 Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptemberében meghozott 
változtatási tilalommal érintett területei között szerepel a Postás strand melletti rommá vált 
Volt Kaszinó épületet befogadó telek. Ennek újrahasznosítási szándéka napirendre került, s 
ezért a hasznosítás lehetőségének tisztázása égetően sürgőssé vált. A beépítésre, azaz újra-
beépítésre váró terület tulajdonosai fejlesztést kívánnak megvalósítani, melyhez szükséges a 
hullámtéri változtatási tilalom1 alatt lévő „Vt” jelű övezet területén a hasznosítási lehetőséget 
mielőbb tisztázni. 

 A hatályos településrendezési eszközökben szereplő árvízvédelmi elsődleges védvonal nyom-
vonalának pontosítása szükséges, mely által mentett oldalra kerül a 25/2 nagyobbik terület-
része. A mentett oldalra kerülés feltétele a gát-kiegészítése és azon a kerékpárút megépítése. 

 A terület adottságaihoz (gát-földmű) igazodó tulajdoni állapotok, a vele járó telekszerkezet 
megváltoztatása, csak a területhasználati változásokkal és a szabályozás módosításával érhető 
el. Ez a Strand utca Duna-part felé vezető szakaszának megszüntetését igényli. Közterület fel-
számolását jelenti. 

 A magántulajdonban lévő építési telket terhelő közhasználatú parkolók (50 db) megépítésé-
nek kötelezettségét közterületi, ill. önkormányzati területen való parkoló megépítésével lehes-
sen kiváltani. 

 Az elérendő célok építésjogi feltételeinek biztosításához szükség van a hatályos település-
rendezési eszközökön belül a Településszerkezeti Terv és Szentendre Építési Szabályzatának 
módosítására. 

 Javasolt a parkolási zónahatárokat és a városrészhatárokat módosítani, igazodva az új telek-
osztáshoz és parkolási jellemzőkhöz. 

 A beruházás előkészítését segítően és a tervmódosítás megfelelő ütemben való lebonyolítását 
lehetővé téve kívánatos Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a területet 

                                            
1 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelete változta-
tási tilalmat rendelt el valamennyi hullámtérben elhelyezkedő településközponti vegyes területre vonatkozóan.  
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kiemelt fejlesztési területté nyilvánítani, melynek következtében tárgyalásos eljárással lehet 
majd a településrendezési eszközök módosítását lebonyolítani. A telepítési tanulmányterv 
alapján indokolt a kiemelt városfejlesztési helyszínek közé sorolni a terület. 

6. SZERKEZETI TERVI VÁLTOZÁSOK ÉS SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

Az elérendő célok az alábbiak: 
- cél, hogy a Belváros déli peremén, a város egyik legfontosabb városkapuja a „déli városkapu” 

közelében kiemelt fejlesztési beruházás tudjon megvalósulni, 
- cél, hogy a város egyetlen nagyméretű közparkja, a Postás strand környezetében olyan terü-

lethasználat és beépítési lehetőség jöjjön létre, mely értékén kezeli a Duna-part mentét, s 
amely kapcsán kiépített parkolók jönnek létre a Postás strand látogatóit szolgálóan, 

- cél, hogy a védgát folytonos legyen a Duna korzóig,  
- cél, hogy a déli irányból érkező, a gáton vezetett EuroVelo6 kerékpárút a közpark érintése nél-

kül érje el a Duna korzót, s tudjon a Belváros felé eljutni, 
- cél, hogy a Belváros peremén építészeti értéket képviselő új beépülés jöjjön létre, 
- cél, egy olyan fejlesztési folyamat kibontakozását segíteni, mely belváros közeli munkahelyek 

kialakulásának lehetőségét, s 21. századi szintű irodai szolgáltatást képes megteremteni. 

Fenti célok elérését segítően a településrendezési eszközök módosítása szükséges az érintett terüle-
ten, hiszen: 

- a védgát, s vízgazdálkodási terület lehatárolásával, majd kialakításával az ártérből kirekesztésre 
kerül egy olyan területrész, amely egyéb területtel összekapcsolódva lehetőséget adja a Postás 
strand mellett egy iroda-park kialakításának, 

- meg kell szüntetni a „Strand utca” nevet viselő közterületet, mely telekjogilag a Postás strand 
telkéhez tartozik,  

- a beruházás rentabilitása érdekében a kirekesztésre kerülő területen a kialakultnál, s a hatá-
lyos tervben meghatározott értékeknél intenzívebb beépítési lehetőséget kell biztosítani 
(+10%-on), ezzel együtt járóan a kapcsolódó terület beépítési mértékét csökkenteni (- 10%-
kal), hogy azonos övezetbe tudjon kerülni a rendeltetését tekintve összekapcsolni kívánt terü-
let, 

- a Strand utca keleti szakaszának megszűntével biztosítható legyen minden önálló hasznosu-
lásra szánt telek elérhetősége,  

- a beépítési magasságot a térségben, kis mértékben (3,0 méterrel) meg kell emelni, 
- az építési paraméter-változások és a megcélzott területhasználat összefüggései megkívánják a 

területen a lakórendeltetés kizárásának igényét. 
A településrendezési eszközök módosításának elemei: - módosítani szükséges a településszerkezeti 
tervet; - előzőekkel összefüggésben a szabályozási tervet; - a Helyi Építési Szabályzatot. 

6.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV VÁLTOZÁSAI 

A településszerkezeti terv változásai az alábbiak szerint szükséges a fejlesztési program befogadására 
alkalmas terület biztosítása érdekében, valamint lehetséges az adottságok következtében: 

a) a hatályos szerkezeti terven megjelölt és a kialakításra váró árvízvédelmi védvonal helyett (a 
kialakulthoz közelebb álló megoldással) új védvonal kerül rögzítésre, a védvonal új nyomvo-
nala a 25/2 hrsz.-ú telket lekeresztezi, s a településközponti területet két részre osztja, mi-
közben köztük létrejön a mértékadó árvízszinthez méretezett földgát által igényelt szélességű 
vízgazdálkodási terület, 

b) az EuroVelo6kerékpárút módosított nyomvonalra kerül a földgáttal összefüggésben, s a köz-
parkból való kihelyezéssel, 

c) megszűnik a Strand utca keleti szakaszának céljára kijelölt terület, s bekerül a településköz-
ponti vegyes területhasználatba, 

d) a hatályos tervtől eltérően az Evező utca közterületi jellege megerősítésre kerül 
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e) a földgát által több részre osztódó a 25/2 hrsz.-ú telek egy részén ártéri településközponti 
terület, másik részén ártérből kikerülő településközponti terület jön létre. 

 
A tervezési területen, a földgát nyomvonalán a MÁSZ 
+ 1 m magasságú földgáthoz méretezett területi 
igénnyel, mintegy 2.500 m2 vízgazdálkodási terület 
jön létre. Ezt mintegy 1.000 m2 -en magántulajdonú 
építési telekrészből lehet kialakítani. A további 1.500 
m2-es vízgazdálkodási területrészt a Postás strand 
telkéből, azaz közterületből lehet elvenni. A Strand 
utcaként nyilvántartott telekrészt 1861 m2-t a fejlesztési terület részévé, azaz építési telekrésszé lehet 
nyílvánítani. Így lehet biztosítani a két fejlesztésre szánt magántelek egy telekké való összevonását. 
Szükség van az Evező utca végén egy közterületi rész kialakítására 463 m2-en a 27/2 hrsz.-ú telek 
rovására, mivel ezzel lehet biztosítani a Strand utca megszünő szakasza miatt a honvédségi kezelésben 
lévő 24/4 hrsz.-ú telek közterületi megközelítésének a lehetőségét. 

Összességében megállapítható, hogy a tervezési területen a területhasználati változások következmé-
nyeként javul a biológiai aktivitási érték (a továbbiakban: BAÉ).  

A településszerkezeti tervmódosításnak megfelelő a szabályozási terv is változik, megszűnik a Strand 
utca gátig vezető szakasza, azonos övezetbe kerülnek a fejlesztésre szánt építési telkek a Strand utcai 
telekrészt felölelően. 

A közös övezetbe kerülő fejlesztésre szánt telkek új paramétereket kapnak. Mivel az egyik telek 20%-
os beépítési mértékkel rendelkezett, a másik pedig 40%-os beépítési mértékkel, ezért a közös beépítési 
mérték 30%-ben jelölhető meg. 

Ezzel párhuzamosan csökkentésre kerül a telkek zöldfelületi aránya, mivel a nagyszámú 
gépkocsitárolást nem lehetne a hatályos tervben szereplő zöldfelületi arány biztosítása mellett megol-
dani. Javasolható a zöldfelületi arány csökkentésének kompenzálásaként az építés során az épület te-
tőzetét zöldtetővel ellátni. Mivel lapostetős épületet Szentendrén csak bizonyos mértékű zöldtető vál-
lalásával javasolt kialakítani, így ezt az elvárást ezen épületnél is követni kívánatos. 

6.2. AZ ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSULÁSA 
 A településszerkezeti terv változásai és az alábbiak szerint szükséges a fejlesztési program befo-

gadása. A 27/2 és a 25/2 hrsz.ú telkek azonos övezetbe sorolásának indoka a telkek összevonha-

tósága, együttes hasznosítási szándéka. 

 A Vt/19 jelű új építési övezet jön létre a fejlesztésre szánt területen, a településközpont területek 

sorában, mivel eltérő paramétereket kap a meglévőekhez képest. Ide tartozik a 25/2 hrsz.-ú telek 

ártérből kiemelt része, a 27/1 és a 27/2 hrsz.-ú telkek, valamint a 27/3 hrsz.-ú telek földgát által 

leválasztott része, mely a Strand utca nyomvonalát szolgálta 
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Módosuló szerkezeti terv BÁÉ változás kimutatása 

  
A módosuló szabályozási terven külön vannak bemutatva a szábalyozási elemek és külön a korlátozó elemek 
az átláthatóság érdekében. 

 Az eltérő paraméterek az eredendően is építési telkek esetében az alábbiak szerint alakulnak: 

Hrsz 
Várható telek-

méret 

Beépítési mérték SZÉSZ-ben Tervi javaslat közös 

övezetben 

20%  40% 30%* 

25/2 5110 1022 - 1533 

27/2 3326 - 1330 998 

összevonva ∑8436 - - 2531 

* Az új közös övezet beépítési mértéke 30%-ra javasolt, a 8.436 m2-es kialakítható nagytelken. 
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 T = telek teljes területe 

 Az övezetben szabadon állóan lehet építeni, melléképület kizárásával. 

 A gépkocsitároló szintjén kívül legfeljebb további három hasznos szintet lehet kialakítani, a 
harmadik hasznos szint esetében javasolt annak teraszos behúzása a homlokzati síkról. 

 A harmadik hasznos szint feletti födémen a tetőre jutást szolgáló lépcsőházi és liftgépészeti 
felépítményeken kívül csak épületgépészeti berendezések helyezhetők el, melyek nem képez-
nek helyiséget. 

 A szabályozási terven az építési hely megjelölése megtörténik, az alábbiak szerint 
Előkert: Duna korzó felől legalább 10,0 m a garázsszint esetében, 15,0 m a hasznos szintekre nézve. Az 
Evező utcai előkert 6,0 m, oldal és hátsókert 10,0 m 

 Nem engedhető meg, hogy az épület valamely szintjére való fel-, vagy lejutást biztosító rámpa 
a közterületre ráfedjen. 

 Az övezetben kialakítható rendeltetések felsorolásában a lakórendeltetés törlésre kerül a 
Vt/3-H, a Vt/10 és a Vt/19 jelű övezetekben. A lakórendeltetés kizárása mellett javasolt meg-
engedni a főrendeltetéshez kapcsolódóan az üzemeltető, vagy a tulajdonos részére 1 db leg-
feljebb 70 m2 alapterületű lakrész kialakítását. 

A településképi rendelet kompetenciájába tartozó további előírásokat javasolt tenni a kerítés kialakí-
tásával kapcsolatosan. 

- Épített kerítés a földgát mentén nem lehetséges, a töltés 10,0 m-es védősávjának biztosítása 
miatt.  
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- A Duna korzó felől a kerítés legfeljebb 1,20 magasságig engedhető meg, melyet javasolt zöld 
növényzetből kialakítani. Épített kerítés esetén annak legalább 60%-os zöld növényzettel való 
takarása kívánatos. 

- Az Evező utca menti kerítés nem lehet tömör legfeljebb 0,80 m-es lábazat erejéig.  

IV.  ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK  

1. TELEPÜLÉSTERVEZÉSI JAVASLATOK 

1.1. VÁROSRENDEZÉSI - VÁROSÉPÍTÉSZETI JAVASLATOK 

A tervezési területen található a beépítésre, illetve újrahasznosításra váró területet a 25/2 + 27/2 és 
részben a 25/3 helyrajzi számú telkek képezik. Az előkészítő vizsgálatok bizonyossá tették, hogy a 25/2 
hrsz.-ú telek nagyobbik része az ártérből kiemelhető, amennyiben a részben kiépített és telken átha-
ladó gátvonalon megosztásra kerül a telek. A telek három felé osztását a területhasználat diktálja, 
vagyis a telek közepén húzódó – árvíz-védelmi gátat képező földmű és annak előírások szerinti kialakí-
tásához szükséges terület, mely vízgazdálkodási területbe kerül.  

A fejlesztői elképzelés szerint a területen irodaházakat és annak rendeltetésével összeillő városi szol-
gáltatást nyújtó épületeket kívánnak ütemezett formában megépíteni. 

A területen elhelyezhető több darab irodaház, melyekben egyenként legalább 2000 négyzetméteren 
irodahelyiségek kialakítását célozza meg a terület tulajdonosa. 

A terület beépítésének egyik meghatározó adottsága, hogy a megcélzott irodai rendeltetéshez szüksé-
ges jelentős számú parkolók milyen módon kerülnek kialakításra. Kívánatos minél nagyobb számban a 
parkolóhelyeket épületen belül elhelyezni ez által a telken belül a jelentős zöldfelületi jelleg kialakítá-
sának minél nagyobb teret biztosítani. Az igényes környezetalakítás megkívánja az épített és a termé-
szeti elemek tudatos és megtervezett használatát. Hasonlóan az épület küllemében és működésében 
is megtervezett építészetileg igényes és példaértéket sugalló kell, hogy legyen. A Belváros kapujában 
elhelyezkedő, a Duna-mentén létrejövő új intézményi beruházás mind az épület megjelenésével, mind 
pedig a kertépítészeti kialakításával meghatározó lehet a közpark zöldfelületi és a kiépítendő parkolók 
színvonalbeli alakulásának.  

A kialakuló közel 8,5 ezer négyzetméteres telek beépíthetőségében változás elsősorban a volt kaszinó 
telkén és annak környeztében jelentkezik. Első ütemben a fejlesztési szándékkal érintett terület a 25/2 
hrsz.-ú volt Kaszinó telekrészen jelentkezik. 

Legjelentősebb változás a telekszerkezetben és a terület használatában, hogy megszűnik a Strand utca 
Duna part felé történő kivezetése és csak az Evező utcáig érően marad meg a közterület. Változás re-
mélhető a környezetalakításban is, valamint a parkolási lehetőségekben. 

  
Illemhely a közparkhoz strandhoz A Duna korzó változásra érett látványa 
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2. SZAKÁGI JAVASLATOK 

2.1. TÁJRENDEZÉSI ÉS ZÖLDFELÜLETI JAVASLATOK 

A terület tájképbe illesztésének fontos eszközei a zöldfelületek, ezért a területen javasolt a zöldfelületi 
rendszer átgondolt megtervezése. Mivel a településközpont vegyes területen jelentősen lecsökken a 
zöldfelületek területe, szükséges megkövetelni, hogy a zöldfelületek háromszintű növényállománnyal 
—fák, cserjék és gyep vagy talajtakaró növények—, valamint a felszíni parkolók fásítva kerüljenek ki-
alakításra. Mindenképpen javasolt a tervezett irodaház zöldfelületeinek kertépítész szakember általi 
tervezése. A tervezett irodaház tervezését megelőzően favédelmi terv készítése szükséges, amelyben 
állapot és fajta meghatározásra kerülnek a 15 cm-nél vastagabb törzsátmérőjű fás növények, valamint 
meghatározásra kerülnek a megtartandó növények, amelyek figyelembevételével történhet az épüle-
tek tervezése. A beruházóval kötendő településrendezési szerződésben javasolt rögzíteni a „Favédelmi 
terv” készítését, valamint szakszerűen kialakítandó, a telken többszintű növényzetből álló zöldfelület 
telepítésének kötelezettségét. 

A tervezett beépítést tartalmazó terepmetszet a Duna-medertől a Rózsakerti lakótelep épületeinek 
látványáig bemutatja az új épület magassága miként viszonyul a Rózsakerti lakóházak magasságához 
képest.   

ZÖLDTETŐK, ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSÁRA JAVASLATOK 

  

 

Az épület homlokzatán, teraszán térelválasztó falain 
a zöldfelületek kialakítása nem csak a látványt gazda-
gíthatja, hanem a mikroklíma alakulásában is jelen-
tőséggel bír, azt jelentősen javítani képes. 
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ZÖLDTETŐK PÉLDÁI 

3. A TERVEZETT VÁLTOZÁSOK KÖRNYEZETI HATÁSAI ÉS VÁRHATÓ INFRASTRUKTURÁLIS 
IGÉNYEI 

3.1. TÁJKÉPVÉDELMI JAVASLATOK ÉS A VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

A volt Kaszinó területe jelenleg is beépített területet. Új beépítésre szánt terület jelen módosítással 
nem kerül kialakításra. A tervezett módosítással érintett terület —25/2 és 27/2 hrsz.-ú telkek— jelen-
leg két építési övezetbe tartozik. A tervezett módosítás során, a tervezett új építési övezetben a volt 
kaszinó területére vonatkozó építési övezethez képest a beépíthetőség mértéke 10%-ot nő, a másik 
övezethez képest 10%-ot csökken (30% lesz). Az építménymagasság megnő (7,5 m —> 10,5 m), a telken 
belül kialakítandó zöldfelületek aránya csökken (25% tervezett). Összességében a jelenleginél intenzí-
vebb beépítés jöhet létre a területen.  

Az érintett területen a volt Kaszinó telkének déli része kikerülvén a hullámtérből továbbra is beépítésre 
szánt településközponti vegyes területként, irodaház rendeltetéssel tervezett. 
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A tervezett árvízvédelmi fővédvonal határa a jelenlegi, részben kiépült gát elhelyezkedéséhez igazodva 
módosul. A volt Kaszinó telkén kelet-nyugat irányban húzódó tervezett gát biztosítaná, hogy a telek 
déli részén felépülhessen az új irodaház.  

A helyi jelentőségű védett természeti területnek minősülő Postás strand területének védelmi helyzetét 
felülvizsgálni szükséges. Felülvizsgálandó, hogy a terület mely részén fordulnak elő védett értékek, ill. 
ezek védelméhez mekkora ún. puffer-terület szükséges. A felülvizsgálat eredményeképpen célszerű 
lenne célirányosan csak ezeket területeket védeni. Például a helyi védett területeken betartandó kö-
vetelményeket rögzítő 47/2000 (IX.15.) önk. rendelet alapján, a területen „tilos a gépjármű közleke-
dés”, amely előírás teljesülése a védett terület teljes területén a valós területhasználat alapján nem 
mondható el. A 25/3 hrsz. ingatlanon közlekedés céljára szolgáló terület is, és egyéb burkolt felületek 
is találhatók. A projekt megkezdése előtt pontosítani szükséges a helyi természetvédelmi terület leha-
tárolását, valamint újragondolásra javasolt, hogy helyi természetvédelmi területen mely természetvé-
delmi céloknak kell teljesülniük és azok milyen eszközökkel valósíthatók meg (kezelési terv aktualizá-
lása).  

Településközpont vegyes területek esetében a SZÉSZ jelenleg nem tartalmaz egyedi előírásokat tele-
pülésközpont vegyes területeken a parkolók fásítására vonatkozóan, ezért a telek északi, az árvíztől 
nem mentett részén helyet kapó parkoló kialakítására az OTÉK előírásai vonatkoznak: 

„a 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó- (parkoló) helyet fásí-
tani kell. A parkoló felületek árnyékolását biztosító fásítást − helyi építési szabályzat eltérő 
rendelkezésének hiányában − minden megkezdeV 6 db várakozó- (parkoló) hely után 1 db, 
nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő, túlkoros, allergén pollent nem termelő lombos 
fa telepítésével kell megoldani, minimum 1 m2 szabad földterület biztosításával, amely 1 
m2 alatti területei a telek zöldfelületébe nem számíthatók be.”  

Ha a parkoló közlekedési területen kerülne kialakításra, Köp övezetben akkor a SZÉSZ 62.§. (16) b) 
pontja szerint: 

„5 db parkoló-állásonként egy darab közepes méretű fát kell telepíteni, legalább 1,5 m 
széles zöldsávban.” 

Javasolt lenne a vizsgált területen —függetlenül a kiépülő összes parkolóhely számától függetlenül—4 
vagy 6 parkolóhelyenként fatelepítés előírása. 

A tervezett településközpont vegyes területtel szomszédos közparki funkciót is betöltő ún. Postás 
strand területének felújítására az elmúlt években közösségi tervezésben készültek tervek. Az új ren-
deltetést figyelembe véve „átellenőrizendők” az elkészült közpark tervek. 

A helyi jelentőségű védett természeti területnek minősülő Postás strand területének védelmi helyzetét 
felülvizsgálni szükséges. Felülvizsgálandó, hogy a terület mely részén fordulnak elő védett értékek, ill. 
ezek védelméhez mekkora ún. puffer-terület szükséges. A felülvizsgálat eredményeképpen célszerű 
lenne célirányosan csak ezeket területeket védeni. Például a helyi védett területeken betartandó kö-
vetelményeket rögzítő 47/2000 (IX.15.) önk. rendelet alapján, a területen „tilos a gépjármű közleke-
dés”, amely előírás teljesülése a védett terület teljes területén a valós területhasználat alapján nem 
mondható el. A 25/3 hrsz. ingatlanon közlekedés céljára szolgáló terület is, és egyéb burkolt felületek 
is találhatók. A projekt megkezdése előtt pontosítani szükséges a helyi természetvédelmi terület leha-
tárolását, valamint újragondolásra javasolt, hogy helyi természetvédelmi területen mely természetvé-
delmi céloknak kell teljesülniük és azok milyen eszközökkel valósíthatók meg (kezelési terv aktualizá-
lása). 

3.1.1. A VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

- Termőföld és a talaj 

A tervezett fejlesztés új területek termőföldföldből való kivonását nem teszi szükségessé. A 
területfelhasználás-változások már művelés alól kivont belterületi telkeket érintenek. Viszont beépí-
tésre szánt területek növekedéséből —Strand u. és közparki terület egy része településközpont vegyes 
területbe kerül—, valamint a beépítettség növekedéséből következően nő a burkolt felületek aránya.  



SZENTENDRE  DUNA KORZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

2018 
 

53 
PRO-TERRA Kft. * TÁJOLÓTERV Kft. * MOBIL CITY Bt. * KÉSZ TERVEZŐ Kft. 

- Felszíni és a felszín alatti vizek 

A tervezett módosítás során építmények elhelyezése csak az árvízvédelmi előírások, 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.  

- Levegőtisztaság és védelme 

A tervezett fejlesztés várhatóan a levegő minőségére nem lesz kedvezőtlen hatással. Irodai rendeltetés 
során a fűtés-hűtés és a meleg vízszolgáltatáshoz lehet szükség energiafelhasználásra. 

A fejlesztés megvalósítása során javasolt alternatív energiaforrások felhasználása is, ami környezetvé-
delmi, levegőtisztaság-védelmi szempontból is igen kedvező.  

- Zaj- és rezgésterhelés 

A tervezett területfelhasználás esetén jelentős mértékű zajterhelésre nem kell számítani. A tervezési 
területen üzemi tevékenységű zajterhelés nem keletkezik.  

Az tervezett létesítmények változatlanul településközpont vegyes területfelhasználásban maradnak. A 
területen belül az épületek oly módon helyezhetők el, 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 so-
rol fel.  

- Hulladékkezelés 

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 területen jellemzően kommunális hulladék fog keletkezni. A veszélyes hulladékok keletkezése nem 
lesz számottevő.  

Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat —ami feltételezhetően az irodai, számítástechnikai 
hulladékokból tevődik majd össze— az ártalmatlanításig, ill. az elszállításig a vonatkozó jogszabályok 
szerinti gyűjtése esetén kedvezőtlen környezeti hatást nem eredményezhet.  

Szentendrén a folyékony hulladékok összegyűjtése és elszállítása megoldott. A tervezési területen ke-
letkező folyékony hulladékok elszállítása, bekapcsolása a meglévő hálózatba megoldható.  

A SZÉSZ környezetvédelmi előírásai kiegészítést nem igényelnek. 

4. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLATOK 

Tervezett közlekedési hálózat, forgalmi rend 

Közúti kapcsolatok: 

A tervek szerint az árvédelmi gát új nyomvonalra kerül a meglévő kaszinó-épület és a teniszpályák 
közé, ezen folytatódik majd a dél felől érkező kerékpárút, eleget téve ezzel annak a nemzetközi 
elvárásnak, hogy az EuroVelo6 kerékpárutak minden időszakban, akadályoztatás nélkül használha-
tók legyenek. 
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Tekintettel az árvédelmi tölté-
sek előírásaira, a gát rézsűit 
1:3 hajlással kell kialakítani, 
így területigénye viszonylag 
nagy. 

Árvédelmi töltés mintake-
resztszelvénye (kerékpárúttal) 

A töltés építése a védett terü-
letekre beépítési lehetőséget 
ad. A töltés folyó felőli oldalán 
(ártér) parkoló-felület elhe-
lyezését javasoljuk, tekintet-

tel a közpark által keltett forgalom volume-
nére. A parkoló a jelenlegi terepszinten marad, 
feltöltést ezen a helyen nem javasolunk. Össze-
sen 43 parkolóhely + 2 db mozgásukban korlá-
tozottak számára fenntartott parkolóállás épül-
het meg a területen. 

Ártéri parkolófelület helyszínrajza 

 

Az övezetek és később a telkek alakítása során 
a Strand utca megszűnésével számolunk. Ennek 
következtében az Evező utca feltáró szerepe 
megnő a Duna korzótól délre fekvő területe-
ken. Ez az utca ad lehetőséget a honvédségi te-
rületek megközelítésére is. Az útszakasz men-
tén párhuzamos parkolósáv kiépítése javasolt. 

Gyalogos és kerékpáros forgalom: 

Az Evező utca és a Duna korzó csomópontjában – a várhatóan jelentős gyalogos és kerékpáros 
forgalom biztonságos lebonyolítása érdekében – kijelölt gyalogátkelőhelyet és kerékpáros keresz-
tezést terveztünk, emelt burkolattal. A kerékpárút a csomóponttól nyugatra a korzó északi olda-
lán, a kereszteződés után a déli oldalon halad tovább, a Duna-part irányába. Az Eurovelo 6 kerék-
párút (amely a tervezett gáton halad) a Duna korzónál csatlakozik a 2,50 m széles önálló kerék-
párúthoz, azzal együtt halad a Bükkös-patakig. Itt a felsőrendű tervekben látható- tervezett ke-
rékpáros hídon megy tovább a városközpont felé. A kerékpárút elhelyezéséhez a meglévő töltést 
kb. 3,50 - 4,00 méterrel kell bővíteni.  

A gyalogosforgalom a Duna korzótól 1:1.5 hajlású rézsűvel elválasztva, kb. 1 m szinteltolással ki-
alakított gyalogosfelületen haladhat a korzó mentén. 

Duna korzó átépülésének javaslata 

A Duna korzó közpark előtti, a Strand utca – Bükkös-patak közötti szakaszon megújul, keresztmet-
szeti kialakítása változik. A meglévő széles aszfaltburkolat helyett egy 6,00 m széles egyoldali pár-
huzamos parkolósávval kialakított útszakaszt terveztünk. A parkolósáv, amelyben összesen 25 
parkolóhely helyezhető el, a Strand utca mentén tervezett parkolóhelyek egy részének pótlását 
biztosítaná. A fennmaradó 25 parkolóhely az ártéri parkolóban alakítható ki. A párhuzamos par-
kolósávot 5 állásonként megtörtük és 2,50 x 2,50 m nagyságú zöldszigeteket alakítottunk ki fák 
számára.  
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Duna korzó – Strand utca csomópontja 

 

A Duna korzó - Strand utca csomópont 
meglévő kialakítása forgalombiztonsági 
szempontból kérdéses, mert túlzottan 
összetett és így nehezen értelmezhető. A 
forgalombiztonságot veszélyeztető kiala-
kítás helyett az alábbi átépítést javasol-
ható: a Strand utca (Evező utca) megma-
radó vége 6,00 m széles burkolattal és 6 
m sugarú lekerekítő ívekkel csatlakozik a 
Duna korzóhoz. Kanyarodó sávok nélkül. 
Figyelembe lett véve a csomópont köze-
lében található villanyoszlop a tervezés 
során, így annak kiváltása nem szükséges. 
A csomóponttól délre kiemelt felületű 
gyalogos- és kerékpáros átvezetés kialakí-

tását javasolt. A gyalogátkelő szélessége 3,00 m, a kerékpáros átvezetés szélessége 2,50 m. A ki-
emelt felület hossza 7,00 m és a rámpák 1:10 arányúak.  

A Strand utcai csomópontnál található kiemelt gyalogos- és kerékpáros átvezetéstől a Bükkös-
patakig 30 km/h-os sebességszabályozást terveztük a forgalomcsillapítás érdekében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duna korzó – Bolgár utca csomópontja 

A Duna korzó és a Bolgár utca csomópontjának átépítése javasolt, mert a jelenlegi burkolatnagy-

ságok és szegélylekerekítések túlzottan nagyok, fölösleges burkolatok. A tervezett kereszteződés-

ben a lekerekítő ívek sugarának nagysága a déli oldalon 6,00 m, míg az északi oldalon 12,00 m. A 

csomópontban a meglévő 3,00 m széles gyalogos átvezetést 5,00 m hosszú, kiemelt felületre he-

lyezendők. A rámpák 1:10 arányúak.  
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5. KÖZMŰELLÁTÁS JAVASLATAI 

Közmű és elektronikus hírközlés fejlesztési javaslat  

A vizsgált terület településtervező által javasolt telekalakítása után a jelenlegi beépítésének átépítésé-
vel, új intézményi célra hasznosítható épületegyüttes és egyéb kiszolgáló létesítmények elhelyezését 
tervezik. A terület átépítésére előzetes tájékoztató tervek készültek. Az a törekvés, hogy a terület a 
hullámtéri adottságból kiemelésre kerüljön, elméletileg a Szentendrei-Duna-ág felől földgát-emeléssel 
még megoldható lehetne, a Duna korzó magasság hiánya viszont csak annak átépítésével lenne ren-
dezhető, amelynek a közeljövőben nincs realitása. Ezért el kell fogadni, hogy mértékadó árvízszintet 
elérő árhullámok levonulása idején helyi védekezéssel kell az árvízvédelmet biztosítani. A tervezés so-
rán a terület hullámtéri adottságát nem lehet figyelmen kívül hagyni, ezért a padlószintet a +-0 szintet 
a MÁSZ +1 m-en és ez 106,69 mBf kell kijelölni. A +-0 szint alatti építmények időnkénti víz alá kerülé-
sével kell számolni. 

A vizsgált terület tervezett használatához, gazdaságos fenntarthatóságához és a már hatályos előírá-
soknak is megfelelő, jelenleg is rendelkezésre álló teljes közműellátás biztosítása szükséges. A teljes 
közműellátáshoz biztosítani kell a vízellátást, a közcsatornás szennyvízelvezetést, a csapadékvíz elve-
zetését, 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 energ 
term 
igény 

földgáz 
igény 

m3/nap m3/nap kW kW nm3/h 

20 20 400 360 50 

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 terület közhálózati kapcsolatainak a felülvizsgálata, hogy 
a várható többlet igényt ki tudja-e elégíteni, illetve új közhálózati csatlakozások kiépítésének megol-
dása, továbbá a közhálózatok, bázisok szükséges kapacitás bővítésének a biztosítása, amelyhez vízi 
közműveknél, energiaközműveknél és elektronikus hírközlésnél szolgáltatási megállapodást kell kötni 
a szolgáltatóval, amelyben a szolgáltató az ellátás biztosításának műszaki-gazdasági feltételei rögzít-
heti. 

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.  
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Vízellátás 
A település DMRV Zrt által üzemelte-
tett közüzemű vízhálózatáról a több-
let igény jelentősebb bázisfejlesztési 
igény nélkül, kielégíthető. A telek 
meglevő közhálózati csatlakozását 
célszerű felülvizsgálni. Ha megfelelő 
műszaki állapotban van, akkor csak 
telken belül kell a belső elosztóháló-
zatot továbbépíteni. Ha műszaki ál-
lapota szükségessé teszi az átépíté-
sét, akkor annak a közhálózati csat-
lakozási hely megtartásával célszerű 
új bekötő vezetéket építeni. 

A területen várható tüzivíz igényt 
csak a továbbtervezés során lehet 
pontosan meghatározni, s annak is-
meretében lehet a tüzivíz ellátást 
megoldani. A tüzivíz igényt elsődle-
gesen a közhálózatról célszerű bizto-
sítani, de mivel a hálózati csatlako-
zásra jelenleg NÁ 80-as vezeték áll 
rendelkezésre, amelyről nagyon kor-
látozott a tüzivíz mennyiség vétele-
zés lehetősége, a többlet tüzivíz 
igény kielégítését helyben tüzivíz tá-
roló létesítésével kell biztosítani. 
Meg kell említeni, hogy a jelenlegi 
hálózati kapcsolatot nyújtó NÁ 80-as 
vezeték anyaga azbesztcement, 
amely jelzi, hogy a hálózati csatlako-

zás régi építésű. Várható, hogy a szolgáltató az ellátás feltételéül szabja a vezeték átépítését is. Az 
átépítés esetén célszerű lenne nagyobb paraméterű vezetékre való csatlakozás kiépítése, amellyel a 
vételezhető tüzivíz mennyiség növelhető lenne. Ezzel a helyben létesítendő tüzivíz tároló méretét le-
hetne csökkenteni. 

A létesítmény fenntarthatósága meghatározó szempont, így vízellátásnál a nem ivóvíz minőségű vizet 
nem szabad a közhálózatról vételezni, arra a helyi vízbeszerzés használatának kialakítása 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, ha a hálózat folyásfenék szintje mélyebben lesz, a közhálózat folyásfenék szintjénél, akkor 
számolni kell házi átemelő létesítés igényével. 

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 
A vizsgált terület közvetlen Szentendrei-Duna-ág menti fekvése a területről a csapadékvizek elvezeté-
sére szinte korlátlan lehetőséget biztosít. A vizsgált terület Szentendrei-Duna-ág irányú lejtése a terület 
gravitációs vízelvezetését segíti. A terület szintkülönbsége miatt kisebb árhullámok idején is a terület 
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gravitációs vízelvezetését fenn lehet tartani, nagyobb árhullámoknál a helyi védelem mögül a vizeket 
árvízi átemelő szivattyúval lehet a Szentendrei-Duna-ágba vezetni. 

A terület tervezett jelentős parkoló felületéről a csapadékvizet hordalékfogó, szénhidrogén fogó mű-
tárgyon átvezetve szabad csak a vízelvezető hálózatba kiengedni. 

Árvízvédelem 
A terület hullámtéri fekvése jelzi, hogy a Szentendrei-Duna-ágon levonuló árhullámok ellen védekezési 
feladatokat kell megoldani. Elfogadva, hogy a terület hullámtéri adottságának a megszüntetésének a 
Duna korzó felöl rövidtávon nincs realitása, a rendelkezésre álló és reálisan megvalósítható védelmet 
viszont célszerű kiépíteni. A Duna korzó felől a telekalakítással együtt, a Strand utcát kiváltó, a kerék-
párút áthelyezése számára is lehetőséget adó nyomvonalon, földgát építése javasolt. Ennek korona-
szintjét a mértékadó árvízszint +1 m-en célszerű kialakítani. A földgáton való közlekedési és csatlako-
zási lehetőség biztosítása érdekében azonban ezt a korona magasság igényt nem lehet végig biztosí-
tani. A hiány nem jelentős, néhány cm-ben határozható meg. Ezzel a levonuló árhullámok többsége 
ellen kellő védelmet nyújt. A nagyobb árhullámok helyi védelmének megoldására viszont fel kell ké-
szülni. A helyi katasztrófa védelem, eddig is biztosította a kaszinó védelmét, a terület átépítését köve-
tően is marad feladata.  

  

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. 
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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 
400 kW villamosenergia igénye vé-
lelmezhetően a kiépített kisfeszült-
ségű ellátó rendszerről kielégíthető 
lesz. A továbbtervezés során, az igé-
nyek tényleges ismerete alapján le-
het a szolgáltatóval egyeztetve a 
megfelelő műszaki megoldást meg-
tervezni. A prognosztizált igény ki-
elégítésére várhatóan új transzfor-
mátor állomás telepítésére lesz 
szükség, amelynek elhelyezése a 
szolgáltató feladata. A terület árhul-
lámmal való veszélyeztetésére te-
kintettel, a telepítési helyet a vizs-
gált területen kívül kell biztosítani. 
Erre a legalkalmasabb transzformá-
tor típus a járdába telepíthető, kis 
helyigényű állomás. Az épületegyüt-
tes kisfeszültségű hálózati bekötése 
földkábeles csatlakozással építendő. 

A villamosenergia igény kielégítésé-
nél, a közhálózat fejlesztésénél fi-
gyelembe kell venni a kötelezettség-
ként előírt helyi megújuló energia-
termelés megvalósításának hatá-
sait. Miután erre a napenergia áll 
rendelkezésre, annak időjárás füg-
gősége miatt egyrészt a csúcs 

villamosenergia igényt ki kell tudni elégíteni a közhálózatról, másrészt a hálózatot alkalmassá kell tenni 
a megújuló energiahordozóval történő energiatermelés megtérüléséhez szükséges ad-vesz rendszerű 
üzemmód fogadására. 

A fejlesztési területen belül kiépítendő térvilágításnak a közlekedés biztonságon túl a vagyonvédelmi 
igényeket és a Szentendrei-Duna-ág mentén személyvédelmi igényeket is ki kell elégítenie. A köz- és 
magántelkeken a térvilágítás táphálózatát földalatti elhelyezéssel kell építeni, világításra önálló lámpa-
testeket kell elhelyezni, 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. 
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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. 

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 antennák elhelyezési igényét vetheti fel, annak elhelyezési 
lehetőségét a TKR szabályozza. 

6. ÖRÖKSÉGI VAGY KÖRNYEZETI ÉRTÉK SÉRÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGE  

A területen épített értékek nincsenek. Természeti értékekre tekintettel a terület helyi természetvé-
delmi oltalomban részesült 2002-ben.  

A terület régészeti lelőhely nem ismert. Földmunkák végzése során régészeti leletek előkerülése nem 
is várható. 

7. A TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSAI  

1. A Kívánatos egy olyan fejlesztési lehetőség megteremtése a volt Kaszinóterületén és közvetlen 
környezetében, mely a városszerkezetileg frekventált területen, akciószerű beépüléssel megva-
lósuló városképi szempontból is értékes megoldást eredményez. 

2. Olyan rendeltetést kívánatos támogatni, mely munkahelyet ad a városlakóknak és szolgáltatást 
kínál a városnak és a turisták számára is. 

3. Olyan beépítést javasolt támogatni, amely a Duna-parti kapcsolatot erősíti, nem képez vizuálisan 
lezárt, bekerített területet. 

4. A fejlesztések megvalósítása során különös figyelemmel kell lenni az építészeti formálásra, a 
színvonalas és igényes építészeti megoldásokra. Kiemelten szükséges kezelni a fejlesztéssel el-
érni kívánt városképi megjelenést. 

5. A beruházóval kötendő településrendezési szerződésben javasolt rögzíteni a „Favédelmi terv” 
készítését, valamint szakszerűen kialakítandó, a telken többszintű növényzetből álló zöldfelület 
telepítésének kötelezettségét. 

6. Műszaki infrastruktúra igény – Közlekedésben  

 szükséges a kerékpárút hálózatok (városi és EuroVelo6) kapcsolatait megadni, folyamatos 
nyomvonalait biztosítani, 

 közterületi és egyéb közhasználatú gépkocsi parkolók kiépítése a tanulmánytervi javaslat 
szerint, 

 javasolt a Strand utca megmaradó szakaszának kialakítása, a Duna korzóra való csomó-
pontjának átalakítása, 

 javasolt az Evező utca burkolatának és közterületi parkolóinak kialakítása, 

7. Közműves kezelendő feladatok kizárólag a beruházás része: 

 Stand utca kiváltásának megoldása földgát építés 

 A terület hullámtéri fekvése és részben abban maradása következtében 

 fejlesztési terület telkének mentetté tétele földgáz építésével és helyi védelemmel 
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 parkoló kialakítása hullámtérben 

 árhullám levonulásakor parkoló ingatlan hasznosítási lehetősége korlátozott 

8. Közműellátási feladat 

 jelenlegi közműcsatlakozások részbeni felszámolása 

 ivóvíz hálózati csatlakozás felülvizsgálati igénye 

 szennyvíz közhálózati csatlakozásának felülvizsgálata 

 villamosenergia ellátás új bekötés igénye várható 

 gázellátás bekötésének felülvizsgálata  

 megújuló energiahordozó hasznosítás kötelme 

 csapadékvíz elvezetés kiépítése árhullám levonulásához felkészülés 

9. Önkormányzat vállalt kötelme az árvízvédelem megoldása 

 Közpark esetében 

 vízellátása árhullám levonulásának figyelembe vételével 

 szennyvízelvezetése árhullám levonulásának figyelembe vételével 

 árhullám levonulásakor közművek lezárása 

 villamosenergia ellátása 

 megvilágítás (köz-, vagy térvilágítás) kiépítés  

 Provizórikus vendéglátás – az erdős területet nem érintve 

 vízellátása árhullám levonulásának figyelembe vételével 

 szennyvízelvezetése árhullám levonulásának figyelembe vételével 

 árhullám levonulásakor közművek lezárása 

 villamosenergia ellátása 

 megvilágítás (köz-, vagy térvilágítás) kiépítés  

 


