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Szentendre Építési Szabályzata és Szabályozási Terv módosítása a hullámtéri településközponti vegyes területek korrekciója és a Waterfront 

Hotel területének szabályozása kapcsán 
Tárgyalásos eljárás - Véleményezési szakasz 

Partnerségi egyeztetés: 2018. október 19- november 21. közötti időszakban 
Lakossági fórum: 2018. november 6. 

Beérkezett partneri vélemények 2018. november 21-ig. 
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P-43 
13-11-

49/2018. 
2018.11.21 

e-mail 

Bánfalvi Antalné 
2000 Szentendre, 
Szmolnyica stny. 

18/4. 

X 

ad1. A táji értékek megőrzése nem zárja ki épület(ek) elhelyezését, de azok tervezésénél kiemelt 
szempont kell legyen a tájképben, városképben megfogalmazódó szerepük. 

ad2. A területtel határos a Duna-meder része, ami nemzetközi védelem alatt álló Natura 2000 te-
rület. A Waterfront ingatlanát természetvédelmi korlátozás nem érinti. 

ad3. A Waterfront Hotel területére tett állítások nem ismeretesek. A partszakasz szárazulata nem 
a Waterfront területe. Az említett, feltöltés alatt álló területre nem vonatkozik a szabályozás módo-

sítása, az megőrzi a jelenlegi szabályozási szintű védettségét. A szabályozás módosítása nem 
változtat a hullámtéri terület határán, azaz idomul a jelenlegi árvízi védekezési vonalhoz. Ártéri te-

rületen való építkezés kizárólag az illetékes szakhatóság előírásainak betartásával lehetséges. 

P-47 
13-11-

53/2018. 
2018.11.21 

e-mail 
Dr. Rétai Gábor X 

Szentendrén jelenleg erős hiány mutatkozik szállodai férőhely tekintetében. A tervezett Hotel fej-
lesztés a város egyik kiemelt, a fejlesztési dokumentumokban is megfogalmazott szempontja. 

A tervezendő épület dunai látképben, táji környezetben való megjelenése a tervezés/ városképi 
véleményezés egyik alapvető szempontja lesz. 

P-48 
13-11-

54/2018. 
2018.11.21 

e-mail 

Hernádi Krisztina 
Nóra 

2000 Szentendre, 
Frangepán u. 16. 

X 

A dunai látkép előnyös alakítása a tervezett épületek építészeti tervezésének időszakában kiemelt 
vizsgálati szempont lesz. 

Hullámtéri területen való építkezés kizárólag az illetékes szakhatóság előírásainak betartásával 
lehetséges. 

A Hotel fejlesztés turizmusra gyakorolt kedvező hatása megítélésünk szerint nem vitatható. 
Nem indokolt a várható környezeti hatások vizsgálata a tervmódosítása kapcsán. A gazdasági ha-

tások pedig nem a jelen tervezés tématerülete. 

P-52 
13-11-

58/2018. 
2018.11.21 

e-mail 

Demokratikus Ko-
alíció szentendrei 

szervezet 
2000 Szentendre, 

X 

adI. A Duna-part fejlesztési igényének fontossága megítélésében valóban közmegegyezés ta-
pasztalható. Megjegyzendő, hogy a Duna-part közösségi fejlesztési igénye alapvetően a közös-

ségi területek – közvetlen vízpart, parkok, közterületek – tekintetében eldöntött. A Duna-part még 
alakítható szakaszainak fejlesztési elképzelései még nem kellően kiforrottak, különösen a belterü-
leti partvonal északi és déli szakaszain. A Belváros északi és déli kapuját képező fejlesztési pon-
tok hangsúlyt adhatnak a tervezett új elemekkel a városban betöltött szerepüknek– ezzel együtt 
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megőrizve, s nem megsértve a történelmi városmag arculatát -. Semmiképpen nem jelenthetnek 
meghatározást a további – az „óvárosi” területek építéseinek. A vizsgált területek nem képezik a 

helyi területi védelemmel érintett zónák részét – így a településképi rendelet ezen előírási ide nem 
vonatkoznak. 

adII. A tájképvédelmi kérdések országos szintű szabályozása éppen a SZÉSZ készítésének idejé-
ben jelentős változáson ment keresztül. Ezért a helyi építési szabályzat nem szólhatott számos 

ezzel összefüggő látványt befolyásoló kérdésről. Ez ma kizárólag a településképi rendelet kompe-
tenciája. A helyi építési szabályozás a területek és építmények rendeltetését, valamint méretezé-
sét határozhatja csak meg. Minden további „finom-hangolást” a településképi rendelet, illetve a te-
lepülésképi eljárások keretében lehet elrendelni, elvégezni. A Woterfront Hotel fejlesztése során 

nagyon remélt a jelenlegi utcafronti állapot megváltozása. A véleményezési anyagban nem szere-
pel olyan konkrét elgondolás, mely kifogásolható lenne. A telepítési tanulmánytervben – mely nem 
egyenlő jelen véleményezési anyaggal- szerepelt egy vízió, de benyújtott épületterv még nincsen 

a fejlesztéssel összefüggésben. Az itt esetlegesen lehetséges kerékpáros és gyalogos híd lát-
ványban történő megjelenítése sem időszerű a véleményezési anyagban. A településrendezési 

eszközök módosítását megelőző tanulmányterv és a módosítással összefüggésben készülő véle-
ményezési dokumentáció nem azonos tervműfaj. Az építési szabályzat a tanulmánytervekben fel-
merült egyik lehetséges helyszínként megjelölt Duna-híddal nem foglalkozik, arra vonatkozó ren-
delkezéseket nem tartalmaz mivel annak nincsen elfogadott, megnevezhető helyszíne. Ezért az 

építési szabályzat módosítása azzal nem hozható összefüggésbe. 
adIV. Egy szabályozás módosításának előkészítését több tényező befolyásolja. Többek között 
egyéni kezdeményezés, közösségi elvárás. Minden esetben cél az egyéni érdek és a közösség 
érdekének összehangolása. Mindkét érdek megnyilvánulása fontos és mérlegelendő, hogyan te-
remthető meg egymás megsértése nélkül a közösen jó megoldás. A jelen településrendezési esz-
közök módosítása kompromisszumot keresett a partnerségi véleményezés folyamatában látszólag 

egymással szembe kerülő, szembe állított érdekek között. A tervezés eszközei korlátozottak, 
mégis igyekezett segíteni és megtalálni az együttműködésre való hajlandóságot a fejlesztésekben, 

az érdekegyeztetést a területhasználati megosztásban. 

 


