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tárgy: Településképi és településrendezési eszközök korrekciója 

Tisztelt Aba Lehel főépítész úr! 
  
Hivatkozva a "Településképi és településrendezési eszközök korrekciója" tárgyú felhívásra, az alábbi 
kéréssel fordulunk Tisztelt Címhez. 
A Szentendre 9382/2, /4, /5, /7, /8, /9, /10, /11 hrsz-ú belterületi ingatlanok besorolása a SZÉSZ-ben Gksz/6. 
A Gksz/6 jelü gazdasági övezetre vonatkozó c)  pont az alábbiakat rögzíti. 
c) a Rózsa útról megközelíthető gazdasági rendeltetésű telken nem telepíthető jelentős forgalmat vonzó 
rendeltetés - különösen nem raktár - vagy kamionbázis, áruszállító logisztikai központ - amíg a 
tehermentesítő út, vagy annak nyomvonalán épülő feltáró út meg nem valósul. 
  
Azzal a kéréssel fordulunk Tisztelt Címhez, hogy a Gksz/6  c) pontját törölni szíveskedjenek. 
  
Indokként az alábbiakat adjuk elő: 
Belterületbe vonás céljából az Önkormányzat és a Tulajdonosok településrendezési szerződést kötöttek. 
Ennek lényege, hogy belterületbe vonásért az Önkormányzat részére 
5237 m2 területet átengedünk. Ez megtörtént, ma már az Önkormányzat tulajdonát képezi. Viszont azzal, 
hogy a Gksz/6 c pont bekerült a SZÉSZ-be, korlátozza a terület használhatóságát. 
A c) pontot az alábbi indokaink alapján nem tartjuk megalapozottnak. 
A belterületbe vonás előtt a" Szentendre, Rózsa utca, gazdasági terület fejlesztése" tárgyában telepítési 
tanulmányterv készült 2016. márciusában. Ebben a tanulmányterv készítői forgalomszámlálást is végeztek, 
ebből idézek részleteket. 
"15. oldal 5.2 pont: A Rózsa utca - 11. sz. főút kereszteződésében még bőven van kapacitástartalék. A 
csomópontban a folyópálya szakaszok kapacitástartaléka jelentős forgalomnövekményt is be tudna 
fogadni. A Rózsa utcai jelzőlámpás forgalomirányítással kiépített kereszteződés csúcsidőben is jól 
használható. A jelenlegi útszakaszok mindegyikénél jelentős kapacitástartalék (további forgalmakat 



befogadó képesség) mérhető, még a 11. sz. főút esetében is. A Rózsa utcában a teherforgalom aránya kb. 
32%, de ennek jelentős része kis tehergépjármű. A nehéz tehergépjármű forgalom aránya kisméretű (12%). 
A csomóponti kapacitásszámítás szerint a 11. sz. főúton a jelenlegi terhelés mellett a csomópont jelenleg 
is megfelelően működik, tekintve, hogy a Rózsa utcában mérhető forgalom nem éri el a 11. sz . főút forgalmi 
volumenének 10%-át sem. 
Az úthálózat jelenlegi forgalmi terhelésének vizsgálata szerint a fejlesztési területet feltáró és kiszolgáló 
úthálózat mindegyik eleme (jelentős) kapacitástartalékot mutat (megfelelő szolgálati szint). 
Minimális kapacitás tartalékok: 
                11. sz. főút:        19% 
                Rózsa utca:        54% 

Vasúti villasor:  49% 
Kőzúzó utca:     59% 

A Rózsa utca - 11. sz. csomópont még a reggeli csúcsórában (legnagyobb forgalmi igénybevétel időszaka) 
is megfelelő forgalmi lefolyást mutat." 
A  Gksz/6  c) pontja az Önkormányzat lehetőségét ugyanúgy korlátozza, mint a többi tulajdonosét. 
Elsősorban a tanulmánytervre hivatkozva megismételjük, hogy a Gksz/6  c) pontját  törölni szíveskedjenek. 
  
Előre is köszönettel a tulajdonosok nevében: Oszkó Andor 
 

Tervezői szakmai válasz: 

A kérelemben említett módosítás a Gksz/6 övezet SZÉSZ-ben meghatározott rendeltetését változtatná 
meg. Állami főépítészi eljárás keretében erre nincsen lehetőség, hiszen a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
32.§ (6a) pontja rögzíti, hogy a településrendezési eszközök ilyen eljárásban történő korrekciója mely 
esetekre terjedhet ki. Ebből következően a kérelem jelen korrekciós eljárásba nem épülhet bele, a 
tervezetben változtatást nem igényel. 
 

 

 

 

 

 

Önkormányzati vélemények 

 

A folyamatban lévő SZT korrekciók között kérjük szerepeltetni a 9189 hrsz és 0410/2 hrsz telkeknek a határ 
rendezési ügyét, a meglévő szabályozási vonalhoz igazodóan. 
Az Önkormányzat részéről érkezett igény tehát az, hogy a belterületi határvonal (és a városrész határ) 
kerüljön oly módon korrigálásra, hogy ezek egyezzenek meg a szabályozási vonallal. Ezzel a 
telekkiegészítés rendezhetővé válik. 
 

Tervezői szakmai válasz: 

A korrekciós igény a hiba-esetek közé sorolva befogadható, hiszen szükségszerű a határváltozással követni 
a szabályozást, az egyértelműen látható korábbi szabályozási szándéknak megfelelően. A SZT 
hibajavításai közé beépül a korrekció. 
 


