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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2019. (II. 21.) Kt. sz. határozata 

Szentendre Településszerkezeti Tervének módosításáról 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város Településszerkezeti Tervének a hullám-
téri településközponti vegyes besorolású Duna korzó (Dózsa György út) 25/2 hrsz-ú ingatlan és környezetének 
fejlesztése kapcsán úgy dönt, hogy 

1. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 176/2017. (VII. 27.) Kt. sz. határozatával (a 
továbbiakban: Kt. hat.) elfogadott, és az 54/2018. (III. 22.) Kt. sz. határozattal módosított Településszer-
kezeti Tervét az alábbiak szerint módosítja: 

1.1. A Kt. hat. 1. mellékletét képező 1.1 „Településszerkezeti terv – Területfelhasználás, örökségvéde-
lem, infrastruktúra” T-1/m1 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/m2 rajzszámú 1.1 „Településszerkezeti terv – 
Területfelhasználás, örökségvédelem, infrastruktúra” tervlap a jelen határozat 2. mellékletét képező 
T-1/Dk rajzszámú fedvény-tervlappal egészül ki, 

1.3. A Kt. hat. 1. mellékletét képező 1.3 „Településszerkezeti terv - Védelmek és korlátozások - Környe-
zetvédelem, közmű, honvédelem” T-3 jelű tervlap helyére a határozat 3. mellékletét képező T-3/m2 
jelű tervlap lép, 

1.4. A Kt. hat. 1. mellékletét képező 1.3 „Településszerkezeti terv - Védelmek és korlátozások - Környe-
zetvédelem, közmű, honvédelem” T-3/m2 jelű tervlap a jelen határozat 4. mellékletét képező T-3/Dk 
jelű fedvény-tervlappal egészül ki, 

1.5. A Kt. hat. 2. mellékletét képező „SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA” dokumentumból a módosítás alá 
vont területre – a T-1/Dk jelű Fedvényterv területére – vonatkozóan a jelen határozat 5. melléklete 
ismerteti a TERÜLETFELHASZNÁLÁST, 

1.6. A Kt. hat. 2. mellékletét képező „SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA” 2.5/6 VÍZI KÖZLEKEDÉS című 
pontjában a „Tervezett: 

- Postás Strand (BKK-agglomerációs hajójárat új kikötője)”  

szövegrész törlésre kerül, 
1.7. A Kt. hat. 3. mellékletét képező 3.1 „Területfelhasználás változásai” elnevezésű T-4 jelű tervlap a 

jelen határozat 6. mellékletét képező T-4/Dk jelű fedvény-tervlappal egészül ki, 

1.8. A Kt. hat. 3. mellékletét képező 3.2 „Területfelhasználás változásainak leírása” jelen határozat 7. 
mellékletével egészül ki, 

1.9. A Kt. hat. 5. mellékletét képező A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZO-
LÁSA jelen határozat 8. mellékletével egészül ki, 

1.10. A Kt. hat. 6. mellékletét képező BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYÉT jelen 
határozat 9. mellékletével megállapítja. 

2. Szentendre Város Településszerkezeti Tervének 1. pontban írt módosítása – a 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel – 2019. február 26. napjától alkalmazandó.  

 

Felelős: Polgármester  

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Főépítészi Kabinet 

 
  

Verseghi-Nagy Miklós 
polgármester 

dr. Gerendás Gábor 
jegyző 
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1. melléklet a 24/2019. (II. 21.) 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 24/2019. (II. 21.) 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 24/2019. (II. 21.) Kt. sz. határozathoz: 
A 176/2017. (VII. 27.) Kt. sz. határozat 1. mellékletét képező 1.3 Településszerkezeti terv Védel-
mek 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 24/2019. (II. 21.) Kt. sz. határozathoz: 
A 176/2017. (VII. 27.) Kt. sz. határozat 1. mellékletét képező 1.3 Településszerkezeti terv Védel-
mek és korlátozások Környezetvédelem, közmű, honvédelem” elnevezésű T-3/m2 jelű tervlapot ki-
egészítő 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 24/2019. (II. 21.) 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 
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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 lehető-
ségét 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 elhe-
lyezkedő, a Honvédelmi Minisztérium 
vagyonkezelésében levő ingatlanok. 

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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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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7. melléklet a 24/2019. (II. 21.) 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 Dózsa György utcáig.  
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A Településszerkezeti Terv módosítása 

8. melléklet a 24/2019. (II. 21.) 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 Terület-
rendezési Terve (továbbiakban: BATrT) vonatkozik. A 2005. évi LXIV. törvényt legutóbb 2011-ben 
módosították. 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 kü-
lönbségeket 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 

  

  

  



SZENTENDRE  „DUNA KORZÓ” TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 
2019 

11 
A Településszerkezeti Terv módosítása 

1.1. Térségi területfelhasználási követelményeknek való megfelelés igazolása 

 

kiemelt térségi 
területfelhasználási ka-

tegóriák 
Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 

Városias települési tér-
ség 

Területe a BATrT-ban: 
1537,56 ha,             

35,09% 
igénybe vehető még 

29,9513ha 

Városias települési térségben és ha-
gyományosan vidéki települési tér-
ségben új beépítésre szánt terület a 
település közigazgatási határához 
200 méternél közelebb csak az ál-
lami főépítészi hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal-
nak a területrendezési hatósági eljá-
rás során kiadott 
területfelhasználási engedélye alap-
ján jelölhető ki. 
 
 
 
 
 
 
Városias települési térségben és ha-
gyományosan vidéki települési tér-
ségben új lakóterületet, illetve ve-
gyes területet csak a települési terü-
lethez kapcsolódóan lehet kijelölni. 
Városias települési térségben és ha-
gyományosan vidéki települési tér-
ségben 5 hektárt meghaladó kiterje-
désű, illetve legalább 300 lakás el-
helyezésére alkalmas új lakóterület 
vagy vegyes terület kijelölésére ott 
van lehetőség, ahol annak a meg-
lévő, vagy kiépítendő kötöttpályás 
közösségi közlekedés megállóhely-
től a közforgalom számára szabá-
lyosan használható közúton mért tá-
volsága nem haladja meg az 5 km-t. 
Városias települési térségben és a 
hagyományosan vidéki települési 
térségben új beépítésre szánt terüle-
ten a lakóterület, illetve vegyes te-
rület növelésével egyidejűleg a te-
rületnövekmény legkevesebb 5%-
ának megfelelő kiterjedésű, leg-
alább 50%-ában a beépítésre szánt 
területtel kapcsolatban lévő zöldte-
rületet kell kijelölni. 

Szentendre keleti részén a közigaz-
gatási terület határa a Duna-folyam-
ban került kijelölésre. Település-
szerkezeti adottság, hogy a város 
Duna-parti területei beépítettek. Eb-
ből következően a város települési 
térségének elég nagy része a köz-
igazgatási határtól 200 me-en belül 
helyezkedik el. A módosítás követ-
keztében a BATrT-ben kijelölt vá-
rosias települési térség területe nem 
változott. A módosítás során kijelö-
lésre került új beépítésre szánt terü-
letet korábbi TRE nagyrészt közle-
kedési célú területként, kis részben 
zöldterületként szerepel. 
Vegyes terület a települési térségen 
belül került kijelölésre. 
 
 
 
 
A kijelölt új vegyes terület 0,2682 
ha, tehet jóval kisebb, mint 5 ha. 
A módosítással érintett területen 
300 lakás elhelyezésére nincs lehe-
tőség. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az újonnan kijelölt vegyes terület 
nagysága 2682 m2. Ennek 5%:-a 
134,1 m2. A vegyes területbe soro-
lással párhuzamosan 320 m2 zöldte-
rület is kijelölésre került, nagyobb, 
mint 134,1 m2.  
Minden feltételnek megfelel  
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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: 
 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” 

(Dózsa György u.) 

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 
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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” 

(Dózsa György u.) 

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)  

+ — 

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 tele-
pülésrendezési tervek esetében ezen övezetek-
nek való megfelőség igazolandó. Mivel az 
OTrT felülírta az országos ökológiai hálózat 
övezetét, ezért a BATrT magterület, ökológiai 
folyosó és pufferterület övezetekbe tartozó terü-
leteket —a BATrT OTrT-vel összhangba hozó 
módosításáig— az illetékes nemzeti park igaz-
gatóság adatszolgáltatása alapján kell figye-
lembe venni. 

Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 
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Ökológiai folyosó 
Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre 
szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha a tele-
pülési területet az ökológiai folyosó vagy a mag-
terület és az ökológiai folyosó körülzárja, és a ki-
jelölést 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, va-
lamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan mű-
ködése. 
Az övezetben a közlekedési és energetikai infra-
struktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az 
erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó 
és az érintkező magterület természetes élőhelyei-
nek fennmaradását biztosító módon, az azok kö-
zötti ökológiai kapcsolatok működését nem aka-
dályozó 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 
folyosó területe. 
 
 
A módosítás során az ökológiai folyosó terüle-
tén nem került kijelölésre újonnan beépítésre 
szánt terület. 
 
 
 
 
 
A közlekedési és energetikai struktúra nem vál-
tozik.  
 
 
 
 
 
 
Új külszíni művelésű bányatelek nem kerül ki-
jelölésre. 
Megfelel. 

 

Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága adatszolgáltatása alapján kiváló termő-
helyi adottságú erdőterületeként figyelembe vett területek 

 

Területrendezési követelmények 

OTrT Kiváló termőhelyi adottságú erdőterü-
let övezete 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület öveze-
tében új beépítésre szánt terület nem jelölhető 
ki. 

Az övezetben külszíni bányatelket megállapí-
tani és bányászati tevékenységet engedélyezni a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonat-
kozó szabályok szerint lehet. 

Megfelelőség igazolása 
A módosítás során nem került kijelölésre újonnan beépítésre szánt terület a kiváló termőhelyi adott-
ságú erdőterület övezetén belül. 

Új külszíni művelésű bányatelek nem kerül kijelölésre a módosítással érintett területen. 

Megfelel. 
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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. 

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 keze-
lendő területek 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 

 
 
 
 
 
 
A településrendezési eszközökben, a 
helyi építési szabályzatban a tájképi 
egység és a hagyományos tájhaszná-
lat fennmaradása érdekében meg van-
nak határozva a területhasználatra és 
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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. 

az építmények tájba illeszkedésére 
vonatkozó szabályok. 
A település elkészítette Szentendre 
Településképi Arculati Kézikönyvét 
valamint elfogadta a Településkép-
védelmi rendeletét. 
 
 
Építmények tájbaillesztéséről a 
HÉSZ és településképvédelmi önk. 
rendelet már rendelkezik, ezért ilyen 
irányú HÉSZ módosításra jelen TRE 
módosítás nem tesz további javasla-
tot.  
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. 

 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján lehatárolt országos vízmi-
nőség-védelmi területek 

 

 

Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 

OTrT Országos vízminőség-védelmi területek öve-
zete 
Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében 
keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről 
és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek öve-
zetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a me-
gye területrendezési tervében rendelkezni kell. 
Az övezetbe tartozó települések településrendezési 
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvéde-

 
 
A településrendezési eszközök lehatárolják az 
országos vízminőség-védelmi és vízbázis-vé-
delmi területeket az adatszolgáltatás alapján.  
A helyi építési szabályzatban az övezetre vo-
natkozó külön szabályokat állapít meg. Az 
övezet területén a szennyvizek kezelésére vo-
natkozóan a SZÉSZ már tartalmaz előírásokat, 
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lemmel érintett területeket, és a helyi építési szabály-
zatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó 
szabályokat kell megállapítani. 
Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet folytatni. 

melyek felülvizsgálatra kerültek a terület vo-
natkozásában. 
 
Az övezetben bányászati tevékenység nem fo-
lyik, és nem is tervezett.  
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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A Településszerkezeti Terv módosítása 

9. melléklet a 24/2019. (II. 21.) 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 során a biológiai aktivitásérték egyenlege +0,72. 

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

egyenlege: +711,52. 
 


