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1. Bevezető 

A telepítési tanulmányterv egy adott építési beruházással kapcsolatos önkormányzati 

döntést elősegítő dokumentáció, amely bemutatja a tervezett építési beruházást és annak 

az épített és természeti környezettel való viszonyát. 

Jelen telepítési tanulmányterv Szentendre Város Önkormányzat és a Ménes utca egyes 

telkeinek tulajdonosi csoportja (a továbbiakban: Fejlesztők) között megkötésre váró tele-

pülésrendezési szerződés megalapozása céljából készült.  

A településrendezési szerződés megkötése az épített környezet alakításáról és védelméről 

(a továbbiakban: Étv.) szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ban foglaltak szerint:  

„(1) A települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására telepü-

lésrendezési szerződést (a továbbiakban: szerződés) köthet az érintett telek tulajdono-

sával, illetve a telken beruházni szándékozóval (a továbbiakban együtt: a cél megvaló-

sítója). A településrendezési szerződés közigazgatási szerződésnek minősül. 

(2) A szerződés megkötése előtt a települési önkormányzat képviselő-testülete dönt a 

cél megvalósítója által készített telepítési tanulmánytervről annak hiánytalan benyújtá-

sától számított 30 napon belül.” 

A szerződés tárgya elsődlegesen arra terjed ki, hogy a cél megvalósítója által készíttetett 

telepítési tanulmányterv alapján Szentendre Város Önkormányzata figyelembe veszi-e a 

fejlesztési célokat, s azok befogadására módosítás alá vonja-e a településrendezési eszkö-

zeit. 

A telepítési tanulmányterv készítésének további törvény melletti jogi hátterét a 2013. ja-

nuár elsején hatályba lépő többek között a településrendezési eszközökről is szóló 

314/2012.(IX. 08.) kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) képezi. 

A kormányrendelet 15. § (1) bekezdése kimondja, hogy  

„Telepítési tanulmánytervet kell készíteni:  

a) településrendezési szerződés előkészítéséhez,  

b) építési beruházás esetén településrendezési eszköz módosításának kezdeményezé-

séhez, …” 

A kormányrendelet 7. melléklete részletezi a tanulmányterv tartalmi követelményeit, mely 

jelen dokumentáció összeállításánál figyelembe lett véve. 

A telepítési tanulmányterv egy olyan dokumentum, mely segíti Szentendre Város Önkor-

mányzat Képviselő-testületének döntését abban, hogy egyetért-e a bemutatott fejlesztési 

elhatározásokkal, s kívánja-e azt a településrendezési tervekben szerepeltetni. 

A tanulmány elkészítését kezdeményezők a településrendezési szerződésben meghatáro-

zottak teljesítését vállalják a fejlesztés érdekében, míg az Önkormányzat a telepítési ta-

nulmánytervben bemutatott, és általa támogatott javaslatnak megfelelően módosítja a te-

lepülésrendezési eszközöket. 

A tanulmány megismerését, s a benne szereplő településrendezési eszközök módosítására 

szóló javaslat elfogadását követően meghozott testületi döntés alapján lehet beépíteni a 

településrendezési eszközökbe a támogatott módosítást. 

2. A telepítési tanulmányterv készítésének előzményei 

A telepítési tanulmányterv készítésére az UDSE Magyar-Német Sportegyesület kérte 

fel irodánkat. A telepítési tanulmánytervvel a Ménes utca nyugati részén található 039/112 

és 039/24; helyrajzi számú ingatlanok, valamint azok környezetében lévő további telkek 

sport célú hasznosítását kívánják előkészíteni.  

A sportterület labdarúgó csapatok utánpótlásképzésének helyszínét kívánja biztosítani. 

Erre a célra több helyszínt megvizsgáltak Szentendre területén, s számos szempont egy-

bevetésével végül a Ménes utca menti terület bizonyult a legmegfelelőbb helyszínnek. 
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Hosszabb távon egy sportközpont kialakítása a cél a térségben. Első ütemben az említett 

két telken - a 039/112 és 039/24; helyrajzi számon – kívánják megvalósítani a sportterü-

letet, s a továbbiakban a sportközpont kifejlődésével újabb sport célú területekre lenne 

igény. A további területek sport célra történő igénybevételének az UDSE általi szándéka és 

a területek tulajdonosainak területhasznosítási elgondolásai egyezése esetén erre közép-

távon akár 5-7 év múlva kerülhet sor. 

A feltételesen gazdasági területi hasznosításra jelölt területek egy részének sport célú 

igénybevételi lehetőségét, a területhasználati átsorolását célozza a telepítési tanulmány-

terv annak javaslatával, hogy a hatályos településszerkezeti tervben jelölt különleges 

sportterületek helyén legyen gazdasági területek fejlesztésére lehetőség.  

A tanulmány megvizsgálja, hogy a megcélzott területhasználat, vagyis a beépítésre nem 

szánt különleges sportterületté való átminősítés lehetővé teszi-e, hogy az az érintett terü-

leten a hatályos településszerkezeti leírásban a gazdasági célú hasznosítás feltételéül meg-

jelöltektől eltérően a telkek más célra hasznosuljanak, mégpedig olyan célra, mely nem 

igényli a tehermentesítő út I. szakaszának a megépítését. 

A Tófenék és a Pannónia városrészek határán kijelölt gazdasági területek „zöldmezős fej-

lesztése” feltételéül a településszerkezeti terv leírása kimondta, hogy az ipari és gazdasági 

területek kijelölésénél a rendeltetés által generált teherforgalom volumene, típusa és idő-

beni eloszlása határozza meg a fejlesztés feltételeit. Vagyis, hogy a lakóterületeken nem 

vezethető át jelentős teherforgalom. Elképzelés szerint a Rózsa utca menti gazdasági te-

rületektől délnyugatra kijelölt gazdasági területek beépíthetőségét a Tehermentesítő út I. 

ütemének megvalósulási időpontja fogja befolyásolni.  

Az UDSE sportkoncepciója 

Az UDSE a Magyar Labdarúgó Szövetség égisze alatt működő versenyszerű bajnoki 

rendszerben utánpótlás labdarúgó csapatokat működtet. Az utánpótlás csapatai a 

2021/22-es idényben a hétéves (U7) korosztálytól a tizenkilencéves (U19) korosztályig 

vesznek részt az MLSZ, a BLSZ (budapesti) és a PMLSZ (pestmegyei) által szervezett baj-

nokságokban, illetve ebben az idényben először felnőtt csapatot is indítottak a PMLSZ szer-

vezte kiírásban. 

Az UDSE a német képzési módszerek alkalmazásával kíván maradandót alkotni a magyar 

labdarúgás utánpótlásképzésében. Ennek érdekében Theo Schneider, a Borussia Dort-

mund korábbi Bundesliga játékosa és utánpótlás vezetőedzője, UEFA Pro licenszes edző 

irányítja a szakmai munkát Budapesten. 2020 februárjában hosszútávú együttműködési 

megállapodást kötöttek a BVB-vel, így a náluk fejlődő magyar tehetségek számára reális 

esély kínálkozik arra, hogy egy napon Bundesliga karrier építésébe kezdjenek. 

Egy ilyen, nemzetközileg elismert topklub támogatása óriási előnyt, egyben óriási kihívást 

is jelent. Az UDSE képzési gyakorlata a német csapatok képzési koncepcióján alapul, és a 

Német Labdarúgó Szövetség (DFB) iránymutatásait követi. 

Az egyesület büszke arra is, hogy sikerült meggyőznie Lisztes Krisztiánt, hogy vállalja el 

az UD Magyar-Német Sportegyesület tehetségfejlesztési igazgatói feladatait. A korábbi vá-

logatott játékos és Bundesliga bajnok, aki edzőként szintén UEFA Pro licensszel rendelke-

zik, 2020. július 1-jétől felel a különleges tehetségek fejlődéséért és jövőbeli profi karrier-

jük előkészítéséért. 

Az egyesület a kezdetektől fogva támaszkodik a már több mint 15 éve Szentendrén tevé-

kenykedő korábbi válogatott labdarúgó, Fitos József által vezetett SZE-FI Labdarúgó 

Sportegyesület szakmai munkájára. A kezdetben csak közös edzőmérkőzéseket és a te-

hetséges játékosok figyelemmel kísérését tartalmazó együttműködés egyesületük és a 

SZE-FI csapatai között mára olyan szoros kötelékké fejlődött, mely írásos együttműködési 

megállapodásban rögzített közös edzésmunkát és tehetségfejlesztést takar. Fitos József 

pedig immár a SZE-FI-nél végzett munkája mellett az egyesület néhány korosztályának 

főállású vezetőedzői feladatait is ellátja. 
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A fentiek segítségével két év alatt sikerült elérni, hogy immár mintegy 120 tehetséges 

fiatal játékossal dolgozhatnak, akik játéktudásban már neves magyar labdarúgó egyesü-

letek utánpótlás csapataival is felveszik a versenyt. 

Az UDSE sportcélú koncepciójában egy sportközpont fejlesztését és több lépcsős 

hasznosítását tervezi. 

Az egyesület vezetőségének szentendrei kötődése, a SZE-FI-vel való szoros együttműkö-

dés, valamint a Szentendrén és a környező településeken, beleértve Budapest III. kerüle-

tét is, lakó tehetséges gyermekek magas száma a kezdetektől arra ösztönözte a fejlesztést, 

hogy a leendő sportközpont beruházása Szentendrén valósuljon meg. 

A magas színvonalú képzési tevékenység hosszútávú biztosításához több élőfüves és a téli 

időszakra legalább egy műfüves nagyméretű pálya építésére van szükség. Ennyi sportpá-

lya építésére az előzetes felmérések alapján Szentendre Város Önkormányzata nem ren-

delkezik megfelelő szabad ingatlannal, így a sportközpont helyszínének kiválasztása végül 

a Ménes utca mellett fekvő, magánbefektetők tulajdonában lévő, összesen 3,3 hektár 

nagyságú, jelenleg mezőgazdasági hasznosítású területre esett. A tulajdonossal a terület 

átminősítésétől függő előbérleti és opciós vételi szerződés megkötésére sor került. 

Az egyesület a Borussia Dortmund utánpótlás csapatai mellett a BVB Akadémiai központ-

jával is együttműködésbe kezdett. Míg a dortmundi utánpótlás csapatokkal az U12-U19-es 

korosztályok tekintetében folyik szoros együttműködés, a BVB Akadémiájával való kapcso-

lat az U7-U11-es korosztály tehetségei számára kínál kiemelkedő fejlődési lehetőségeket. 

Ennek a néhány korosztálynak a fejlődése szempontjából elengedhetetlen a megfelelő kö-

rülmények biztosítása. Mintát a korábbi Borussia Dortmund játékos, Lukas Plisczek len-

gyelországi BVB Akadémiája szolgáltatja (https://akademiabvb.pl/). 

Míg az idősebb korosztályokban a hangsúly a professzionális 

munkán van, a 6-10 éves gyermekeket illetően még a sport 

szeretete és a közösségépítés van a középpontban. Hosz-

szabb távon tervezett egy multifunkcionális, a labdarúgás 

mellett a kézi- és kosárlabda sportok űzésére is alkalmas 

sportközpont kifejlesztése.  

A sporttelep a tervek szerint nem csak az egyesület igazolt 

sportolói, hanem valamennyi szentendrei, sportolni kívánó 

gyermek és felnőtt előtt nyitva állna egy előre meghatározott 

hasznosítási időbeosztás szerint. A családokkal és magánkö-

zösségekkel való közös használat mellett a szentendrei óvodák és iskolák szervezett prog-

ramjainak is helyszínt kíván biztosítani majd a Ménes utcai sporttelep.  

A Ménes utcai fejlesztéshez a Magyar Labdarúgó Szövetség által már megszavazott, 412 

millió Ft-os társasági adó rendszerén keresztül nyújtott támogatásra számíthat az egyesü-

let. A fejlesztés I. üteméhez építészeti koncepciót tartalmazó látványtervek készültek. 

Tervek szerint az egyesület néhány év alatt Szentendre kiemelkedő utánpótlás központ-

jává válik. Természetes igény, hogy egyesület nevében is megjeleníthető legyen Szent-

endre város neve. Csak így valósulhat meg az, hogy hosszútávon Szentendre város és 

térsége joggal büszke legyen az itt folyó munkára, és az itt lakó gyermekek és fiatal fel-

nőttek által elért sporteredményekre. 

Bár egy sportcélú beruházás rövidtávon nem tud annyi bevételt generálni egy-egy telepü-

lésnek, mintha gazdasági célú beruházás történne ugyanazon helyen, de a tervezett sport-

telep helyszíne Szentendre természetközeli területén fekszik, így a sportcélú hasznosítás 

egyértelműen a város 21. századi, környezettudatos fejlődését segítheti. Az évek során 

remélt kiemelkedő fejlődést elérő utánpótláskorú játékosok külföldi karrierje ugyanakkor 

már az erre a célra létrehozandó, és szintén szentendrei székhelyre tervezett gazdasági 

társaság számára is olyan bevételt generálhat, melynek komoly iparűzési adó vonzata le-

het, anyagilag is segítve a város további fejlődését. 

https://akademiabvb.pl/
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3. A vizsgált terület és környezetének rövid bemutatása 

3.1 A vizsgált terület városon belül elhelyezkedése, a terület jellemzői 

A tágabb környezetet is felölelő vizsgálati terület Szentendre Tófenék és a Pannónia vá-

rosrész határán helyezkedik el. ÉK-en a Vasúti villasor és környéke városrésszel, míg a 

DK-en a Pannónia városrésszel szomszédos. A tágabb vizsgálati terület északi határán futó 

Vasúti villasor képezi dombláb vonalát, ott kezdődik a Tófenék síkterülete. 

Történeti visszatekintés segíti a tágabb környezet kialakulásának megismerését A tágabb 

környezet területének foko-

zatos gazdasági, majd ipari 

hasznosítása összefüggött a 

19. század végén a vasút ki-

építésével, s annak megindí-

tásával Budapest felé. A 20. 

század elején a Szentendrei 

HÉV-állomáson kocsiszín 

üzemelt, melyet a ’80-as 

években épült járműtelep 

váltott fel. A vasút mentén 

sorra létrejött a Tüzép telep, 

MÉH telep, Tápszer gyártó 

üzem, Üdítő palackozó. Te-

hát a területet egyrésze már 

a ’80-as években is gazda-

sági területként működött. A 

szűkebb terület a Rózsa ut-

cától délre eső vizsgálati te-

rület, mely mentén keskeny 

sávban kialakult gazdasági 

tevékenységet befogadó te-

rület (szeszfőzde, műhe-

lyek). A terület DNy-i részén 

az Óbudai Tsz állattartó te-

lepe működött (ez lett később a lovarda helyszíne), mely közvetlen kapcsolatban volt a 

Pannónia vasúti megállóval. Erről tanúskodik a „Hajcsárút” megnevezés az állattartó telep 

és a vasúti megállóhelyet összekötő útvonalon. A kilencvenes évek végére feltöltéssel gaz-

dasági területté alakították a Rózsa utca és a Villasor közötti területet, s gazdasági terü-

letként szabályozva értékesítették. 

Ennek kihasználtsága, valós gazdasági használat ma sem teljes. Vannak rajta még alul-

hasznosított területrészek, míg a korábban is már 

gazdasági rendeltetésű része, a Kőzúzó utca mente 

sűrűn beépített, már „túlhasznosított”. A korábban 

külterületen lévő állattartó telep a privatizációs 

időszak után lovas sportteleppé alakult, belterü-

letbe került. A kétezres évek közepén donga fedés-

sel fedett, részben nyitott lovardát építettek rajta, 

s tavat létesítettek a terület egyik részén. Azóta lo-

vassport céljára hasznosítják a terület egy részét. 

A régmúlttal rendelkező telep területhasználata 

túlnyújtózkodik a különleges sportterületként meg-

jelölt területen. (A tervekhez képest túlhasznált 

terület piros sraffozott felülettel van a légi-

felvételen megjelölve.)  Lovas telep➔ 
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1. ábra: városrészhatárok a vizsgált területtel 

összefüggésben 
2. ábra a viszgált szűkebb terület 

alapterülete 

A Rózsa utca és a Ménes utca tárja fel a vizsgált területet. Tőle északkeletre, valamint 

keletre, vagyis a már belterületbe vont területek gazdasági rendeltetésűek, működő telep-

helyekkel (a fenti jobb oldali ábrán sárga felülettel vannak megjelölve).  

A sportfejlesztés érdekében vizsgálat alá vont mintegy 8,7 hektáros terület (039/19; 

039/24; 039/28-30; 039/33; 039/111-114; hrsz.-ú telkek) Szentendre DK-i részén a bel-

területhez közvetlenül csatlakozó, jelenleg mezőgazdasági hasznosítású terület.  

A vizsgált további területen (kék színnel) szerepel a már gazdasági övezetbe sorolt feltétel 

nélkül beépítésre váró 4,0 hektáros terület míg (sötétebb kék színnel) a feltételhez kötött 

még be nem épített 1,88 hektáros szintén gazdasági terület. 

Zöld színnel mutatja a 2. ábra a vizsgálat alá vont további 8,7 ha területet, mely sport célú 

fejlesztésre tervezet (részben beépítésre szánt, részben beépítésre nem szánt különleges 

területként). Ez jelen állapotában szintén mezőgazdasági hasznosítású. A településszerke-

zeti terven e terület beépítése is feltételhez kötött. A hatályos tervek készítésének idején 

több célú sportcsarnok számára lett megjelölve a terület, melynek létesítésére korábban 

voltak elgondolások. Ennek elmaradásával, s a sportközpont létesítésének felmerülésével 

megfontolásra javasolt a sportterületként jelölt terület egyéb hasznosítási lehetőségének 

megteremtése. 

Meg kell még említeni délen (fenti ábrán szürke színnel jelölve) a 4,7 hektáros beépítésre 

nem szánt különleges sportterületet. Itt működik a Szt. Heppa Lovas Sport Egyesület, mely 

6 éves kortól fogadja a hobbi és a verseny szintű lovaglásra készülőket. A telken több más 

épület mellet jelenleg is áll egy fedeles lovarda. 

A már beépült gazdasági telkek jellemzően a Rózsa utcától ÉK-re találhatók, míg a Rózsa 

utca DNy-i részén lévő gazdasági területsávtól a külterület felé helyezkednek el a Ménes 

utca két oldalán a hasznosítás szempontjából területhasználat-váltásra tervezett összesen 

17,44 ha terület. 

A sportközpont számára megjelölt szűkebb tervezési területet (a jelen telekszerkezetében 

10 db telket) ÉK-ről a Rózsa utcai gazdasági területek, ÉNy-ról külterületi út, illetve árok 

határolja. DNy-on mezőgazdasági művelés alatt lévő telkek övezik, valamint a lovarda 

telke. DK-en a Ménes utca határolja.  

A jelenlegi külterületi mezőgazdasági használatú területek a hatályos településszerkezeti 

tervben feltételhez kötött beépítésű gazdasági területhasználatra vannak megjelölve.  

A területhasználati változás előrevetíti a feltételrendszer átgondolásának, annak esetlege-

sen differenciáltabb kidolgozásának igényét. 
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A tágabb környezet légi felvétele a sport célú fej-

lesztési terület, valamint a tervezett tehermente-

sítő út kapcsolati megjelölésével.  

A vizsgált terület és környezetének beépült-

sége, a szomszédos gazdasági és lakóterüle-

tek elhelyezkedése 

A feltételek között súllyal szerepelt a gazdasági forgalom lakóterületen való átvezetésének 

elkerülése érdekében a Szentendre tervezett tehermentesítő út I. szakaszának (légifelvé-

telen piros szaggatott vonallal jelölt) a Rózsa utca és a Pomáz-Szentendrei út közötti sza-

kaszának a megépítése. Mivel a Rózsa utca a vasúttól keletre elhelyezkedő lakóterületeken 

vezet át, s éri el a Dózsa György utcát, mely a 11. sz. főút Szentendrén átvezető szakasza, 

ezért a teherforgalom csak ezen az útvonalon tud a gazdasági területeket kiszolgálóan 

haladni. A fejlesztésre szánt gazdasági területek várható teherforgalma nem fokozhatja a 

Rózsa utca menti lakóterületeket, ezért került a feltételek sorába a tehermentesítő út meg-

építésének igénye. 

A területek besorolása A terület nagysága 
A területek egyéb 

paraméterei/jellemzői 

Jelenleg be nem épített, 

de már szabályozott gaz-

dasági terület 

4 ha 254 m2 
Hrsz.: 039/12; 039/18; 

039/54-57; 

További feltételhez kötött 

szabályozott gazdasági te-

rület 

1 ha 8805 m2 

Hrsz.:039/4; Feltétel: teher-

mentesítő út déli szakaszá-

nak kialakítása 

Tartalék gazdasági terület 

(nem szabályozott) 
*8 ha 6934 m2 

Mezőgazdasági művelés alatt 

álló területek, melyeknek 

szabályzási terv készítése 

után tisztázható a beépítési 

feltételei. 

Sport-rekreációs célú fej-

lesztési terület (nem sza-

bályozott) 

**8 ha 7574 m2 

A lovas sport rendeltetésű 

terület, ma részben gaz-

dasági rendeltetéssel mű-

ködik 

4 ha7018 m2 

Hrsz.: 11232 Jelen kialakult 

állapotában fenntartható. 

Fejlesztési igénye esetén 

szabályozási terv tisztázza 

annak feltételeit. 

Területi túlnyújtózkodása a 

039/41 és 039/42 hrsz.-ú 

telkeken jelentkezik. 

* 039/19; 039/24; 039/28-30; 039/33; 039/111-114; hrsz.-ú telkek 

** 039/26; 039/35-36; 039/38; 039/45; 039/51-52; 039/106 rész; hrsz.-ú telkek 



Telepítési Tanulmányterv 

Szentendre – Ménes utca  
 

 

*MobilCity Bt. – PRO-TERRA Kft.* 

O
ld

:
1

0
 

3.2 A vizsgált terület a területrendezési tervekben 

A vizsgálat alá vont terület a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben, valamint a Budapesti Agglomerációs Terü-

letrendezési Terv 7.mellékletét képező Agglomeráció Szerkezeti Tervben települési tér-

ségbe tartozik. 

Az ország Szerkezeti Terve alapján a tervezett beruházás a következő országos területfel-

használási kategóriákat érinti: Települési térség, továbbá a következő övezeteken talál-

ható: Világörökség várományos területek által érintett települések, valamint Vízminőség-

védelmi terület továbbá Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települé-

sek körébe tartozik. A vizsgált terület a vasút menti tervezett erdősáv kivételével települési 

térség része. A tervezett erdőterület mezőgazdasági térségbe tartozik. 

 

Budapesti Agglomerációs Területrendezési Terv (2019) 

Szerkezeti Tervrészlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 A vizsgált terület Szentendre város hatályos településrendezési eszközeiben  

Szentendre hatályos településrendezési eszközeit képezik:  

- a 176/2017. (VII. 27.) Kt. sz. határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 

(TSZT) – kiegészülve módosítást jelentő fedvénytervvel. 

- a 26/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelettel elfogadott Szentendre Építési 

Szabályzata (SZÉSZ) és Szabályozási Terv (SZT) – az SZT több esetben fedvény-

tervekkel történő módosítással egészült ki. 

A hatályos településszerkezeti terv és a szabályozási terv egyes területrészein ábrázoltak 

között eltérés van a területhasználatok időszerűsége következtében. Ilyen tapasztalható a 

jelenleg vizsgált területen is. A szerkezeti terv a megcélzott (közép-, vagy hosszútávon 

várható) területhasználatot ábrázolja míg a szabályozási terv a jelen állapotoknak megfe-

lelő területhasználatra épülő övezetet határozza meg. Jelen esetekben a területek a szer-

kezeti terven gazdasági, vagy különleges sport célú területre válthatnak bizonyos feltételek 

teljesülése esetén, míg a szabályozási terven ugyanazon területek pedig általános mező-

gazdasági területek, megfelelően a kialakult használatnak. 

A településszerkezeti terven a vizsgált területektől északkeletre a Rózsa utcáig keres-

kedelmi szolgáltató gazdasági területek működnek (Gksz jelöléssel), attól távolabb a Rózsa 

utca ellenkező oldalán ipariterületeket hoztak létre (Gip jelöléssel). A Ménes utcától délke-

letre beépítésre szánt és beépítésre nem szánt különleges sportterületek alakíthatók ki (K-

Sp és Kb-Sp jelöléssel). Valamennyi terület belterületbe vételre jelölt. 

A tömb délkeleti és délnyugati részén tervezett erdőterületek vannak kijelölve. A vizsgálati 

területen valamennyi területhasználat váltásra jelölt terület feltételhez kötött fejlesztési 

terület, feltételek teljesülése esetén beépíthető, akár kereskedelmi szolgáltató gazdasági 

terület, akár sport célú különleges terület.  
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A hatályos szerkezeti terv megjelölve rajta a változásra szánt területek 

A szabályozási terven a Rózsa utca menti gazdasági területek Gksz/5 és Gksz/6 jelű 

építési övezetbe vannak sorolva, a lovarda sportterülete Kb-Sp/4 jelű beépítésre nem szánt 

különleges sport célú terület. A vasúti pálya mentén védelmi és közjóléti erdőterületek (Ev 

és Ek jellel) vannak kiszabályozva, a többi területrész Má/1 jelű általános mezőgazdasági 

övezetbe tartozik. A vizsgált területen a szabályozási terv is megjelöli, hogy mely terület 

fejlesztésre szánt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Má/.. = általános mezőgaz-

dasági terület  

Kb-Sp/..= beépítésre nem 

szánt különleges 

sportterület 

 

 

 

A hatályos szabályozási terv 

megjelölve rajta a változásra 
szánt területek 

 

A helyi építési szabályzatban a vizsgált övezetének építési paraméterei: 
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Az 

Má/1 jelű általános mezőgazdasági övezetben 1 hektáros területen, szabadon állóan, 3 

%-os beépítési mértékig, 5,5 méteres épületmagassággal lehet építeni, ha a telek széles-

sége legalább 50 méter, valamint mélysége legalább 75 méter. 

A Kb-Sp/4 jelű övezetben 20 hektáros területen, szabadon állóan, 10 %-os beépítési 

mértékig, 4,5 méteres épületmagassággal lehet építeni. 

Az erdőterületeken nem lehet építeni. 

A Rózsa utca szabályozási szélessége a vizsgált területtel határos szakaszán jellemzően 22 

m széles. A Ménes utca szabályozási szélessége a kialakult telekhatárok közötti, mégis 

tervezett szabályozási vonal veszi körül, azért, mert magán tulajdonú út. 

3.4 A vizsgált terület táji és természeti adottságok 

Tájvédelem 

Természetföldrajzi tekintetben Szentendre város magasabban fekvő területei a Vi-

segrádi-hegység kistáj részét képezik. A Visegrádi-hegység az Észak-Magyarországi-kö-

zéphegység vonulatához tartozik. A Visegrádi-hegység kistájhoz tartozó területeket a 

domblábi hátak és lejtők domborzattípusok jellemzik, melyek völgyekkel sűrűn tagoltak. A 

jellemző tengerszint feletti magasság 200-700 méter közötti. A szűkebben vett tervezési 

terület rendkívül mélyen fekszik, a jellemző tengerszint feletti magasság 101-102, alacso-

nyabb, mint a Dunamenti ipari területek.  

A vizsgált terület részben Szentendre külterületéhez tartozik, annak is a Pomázi úttól délre 

eső sík területéhez. A Tófenékre jellemző mélyfekvésű terület része. Csatlakozik továbbá 

a már működő, ill. kiépülés alatt lévő ipari területekhez. 

Természetvédelem 

Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

- az országos jelentőségű tájképvédelmi területnek nem része az érintett terület, 

de része a települési tájképvédelmi területnek. 

- nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre ter-

vezett terület, érték, emlék nincsen az érintett területen. 

Ö
ve

ze
t 

je
le

 

B
eé

p
ít

és
 m

ó
d

ja
 

K
ia

la
kí

th
a

tó
 

és
 

b
eé

p
ít

h
et

ő
 

te
le

k 

le
g

ki
se

b
b

 t
er

ü
le

te
 

K
ia

la
kí

th
a

tó
 ú

j 
te

-

le
k 

le
g

ki
se

b
b

 

B
eé

p
ít

et
ts

ég
 m

eg
-

en
g

ed
et

t 
le

g
n

a
-

g
yo

b
b

 m
ér

té
ke

 

T
er

ep
sz

in
t 

a
la

tt
 

a
z 

ép
ít

és
 m

ér
té

ke
 

A
z 

ép
ü

le
tm

a
g

a
s-

sá
g

 
le

g
n

a
g

yo
b

b
 

ér
té

ke
 

M
eg

je
g

yz
és

 

(m2) 

szé-

les-

sége 

(m) 

mélysé-

ge (m) 
(%) (%) (m) 

Má/1 SZ 10.000 50 75 3,0 3,0 5,5  

Kb-Sp/4 SZ 20.000 - - 10 10 4,5  

Ek/1 - - - - - - -  

Ev/2 - - - - - - -  
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A közvetlen és a tágabb környezetének tájkaraktere a nyugati és a déli határon a beépítés 

mentes természeti állapotú mezőgazdasági terület. Hatásterület tájvédelmi értelemben 

azok a területek számítanak, ahol a beruházás jelentős és állandósuló változást okoz a táj 

életében és látványában egyaránt. Domináns természeti tájalkotó elemek közül erdőterület 

nincsen a hatásterületen. Összefüggőbb fás ligetes terület a területet északnyugatról ha-

tároló árok mentén található, valamint a Ménes utca mentén. Emberi behatás által alakult 

mesterséges tájszerkezeti elemek a vonalas létesítmények, vagyis a meglévő utak, vala-

mint a keresztező légvezetékek tagolják a területet. A tágabb hatásterületen ÉK és Dk felé 

domináns az urbanizált környezet. 

Természetvédelem 

A vizsgált terület nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott ex lege 

védett természeti területet és értéket, illetve a barlangok felszíni védőövezetének kijelölé-

séről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendeletben megállapított barlangok felszíni védőöveze-

tét.  

A tervezett beruházás helyi jelentőségű védett természeti területet vagy értéket nem érint 

Szentendre vonatkozó önkormányzat rendelete alapján. 

A tervezési terület nem képezi részét az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi 

jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének. 

Ökológiai hálózat 

A nemzeti ökológiai hálózat területét az Országos Területrendezési Terv (OTrT) határolja 

le. Az OTrT-ben lehatárolt nemzeti ökológiai hálózat területe a kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervekben kerül differenciálásra. Az ökológiai hálózat területét a terület-

rendezési tervek; magterületek, ökológiai folyosó és pufferterületek övezetekként diffe-

renciálják tovább.  

A szűken vett vizsgálati terület és környezete része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak. 

Annak az ökológiai folyosójába tartozik, míg a Ménes utca délkeleti oldalán lévő terület az 

ökológiai hálózat puffer területébe tartozik. 



Telepítési Tanulmányterv 

Szentendre – Ménes utca  
 

 

*MobilCity Bt. – PRO-TERRA Kft.* 

O
ld

:
1

4
 

 

A tervezési terület tömbjére 

vonatkozó táj- és természet-

védelmi korlátozásokat szem-

lélteti az ábra: 

Zöld: Országos ökológiai Háló-

zat ökológiai folyosója 

Sárga: Országos ökológiai Há-

lózat pufferterülete 

Lila: tájképvédelmi szempont-

ból kiemelten kezelendő terü-

let határa (belterülettől nyu-

gatra) 

A vizsgált területek Tófenékhez tartozó mélyfekvésű területek, ezért annak vízállás mentes 

biztosítása feltétlenül szükséges a sportpályák működésének biztosítására. 

3.5 Közúthálózati adottságok 

Jelen közlekedési munkarész célja Szentendrén, a Ménes utca mentén jelenleg be-

építetlen területeken sportpályák telepíthetőségének közlekedési szempontú vizsgálata, 

várható következményeinek feltárása. 

A fejlesztés során megfelelő közlekedési kapcsolatok létesítése szükséges, amelyek képe-

sek biztosítani a fejlesztési terület által keltett forgalom biztonságos és akadálymentes 

bekapcsolódását a környező úthálózaton folyó forgalomba. Vizsgálatra került, hogy a jelölt 

területen megjelenő fejlesztések működéséhez milyen közlekedési kiszolgálás szükséges 

és milyen közlekedési hatásokkal jár a funkciók betelepülése.  

A tervezés során az e-UT 03.01.11. „Közutak tervezése (KTSZ)” c. Útügyi Műszaki Előírás 

vonatkozó rendelkezései figyelembe lettek véve.  

A hatályos tervekben a Rózsa utca nyugati végének északi és déli oldalán gazdasági terü-

letek fejlesztése tervezett. A délről zsák utcaként működő Ménes utca ide csatlakozik be. 

A fejlesztések típusa, mérete és ütemezése a terület közlekedési hálózatának fejlesztési 

lehetőségeivel összefügg. 

A vizsgált terület megközelíthetősége: 

A sportpályák telepítésével érintett terület a város Pannóniatelep városrészében, a 11. sz. 

főúton és a Rózsa utcán át megközelíthető övezetben, a kisforgalmú kiszolgáló útként mű-

ködő Ménes utca mentén helyezkedik el. Az ingatlanokat jelenleg beépítetlen, mezőgazda-

sági hasznosítású telkek határolják, de kb. 300 m távolságban már beépített, gazdasági 

funkcióval működő területek találhatók. 

Közúti kapcsolatok 

A tervezési terület városi és térségi kapcsolatait a 11. sz. (Budapest – Esztergom - 

Tát) másodrendű főút átkelési szakasza biztosítja. Az észak-déli irányú útszakasz 2x2 

forgalmi sávval, jelentős forgalmi terheléssel (ÁNF= 42901 Ejm/nap). 

A főút jelenlegi forgalmi terhelése mellett még kismértékű kapacitástartaléka is van, vagyis 

képes további forgalmak befogadására. Közúthálózati és városi szempontból a forgalom 

(jelentős) növekedése nem kívánatos.  

A főúthoz a Rózsa utca – Ménes utca nyomvonalak kapcsolják a tervezett sportpályák in-

gatlanjait.  

A Rózsa utca gyűjtőúti feladatokat ellátó útszakasz, mind hálózati, mind forgalmi szem-

pontból (útkategória. B.V.c.C.). Az utca a város délnyugati részének egyik legfontosabb 

feltáró útja, amely közvetlenül, jelzőlámpás csomóponttal kapcsolódik a várost átszelő 11. 
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sz. főútra. Jelentős keresztezést képvisel a Rózsa utca nyomvonalán a Hév-vonal szintbeni, 

jelzőlámpával és félsorompókkal kiépített keresztezése. Az útszakaszon jelentős a teher-

forgalom, mivel a mellette fekvő gazdasági/ipari területek fő feltáró útszakasza, amelyre 

a Vasúti villasortól délre elhelyezkedő gazdasági területek forgalma két kiszolgáló úton 

(Kőzúzó utca és Mézelő utca) is csatlakozni tud. 

A Rózsa utca a 11. sz. főút és Irányi Dániel utca között lakóterületi utcaként megfelelően 

kiépített nyomvonal, 6 m széles burkolt útpályával, kétoldali járdával, zöldsávokkal, he-

lyenként parkolósávokkal. A HÉV-vonaltól nyugatra eső szakaszán az út gazdasági terüle-

teket tár fel, burkolatának szélessége 4,5-5 m, járda nélkül, rendezetlen keresztmetszettel 

halad. A Kőzúzó utca és a Mézelő utca között a szabályozási szélesség és az útburkolat 

szélessége is csökken, szinte a déli kerítések vonalába esik a széle. A Mézelő utcától nyu-

gatra eső Rózsa utcai útszakasz már nincs kiépítve, a forgalom keskeny földúton haladhat.  

A tervezési terület számára közvetlen közúti kapcsolatot biztosító Ménes utca (külterületi 

kiszolgáló út, útkategória: K.VI.A.) a Kőzúzó és a Mézelő utcák közötti szakaszán kapcso-

lódik a Rózsa utcához egyszerű, jelzőtábla nélkül kialakított, háromágú csomópontban. 

A Ménes utca Rózsa utcához közel eső első szakaszán gazdasági telephelyek között halad, 

keskeny, rossz minőségű aszfaltburkolattal és murvaterítésű padkákkal kiépítve. További 

szakaszán a 13,6 m szabályozási szélességgel kialakított (jelenleg magántulajdonban lévő) 

útszakasz egy forgalmi sáv szélességű burkolattal, kétoldali árokkal és szakaszosan faso-

rokkal kísérve halad a tervezési terület irányába. Forgalmi terhelése nagyon kismértékű, 

mivel jelenleg csak az útszakasz végén található tűzifa kereskedést szolgálja ki.  

A környező úthálózat forgalmi terhelése és kapacitása: 

Az alábbiakban az érintett úthálózati elemek kapacitástartaléka kerül meghatározásra a 

vonatkozó útügyi műszaki előírásban (ÚT 2-1.201:2008, „Közutak tervezése” – e-UT 

03.01.11.) foglaltak szerint.  

• 11. sz. főút 

ÁNF = 38121 Ejm/nap  (átlagos napi forgalom, Magyar Közút ZRt. adatbázisából) 

MOF= 3431 Ejm/h (mértékadó óraforgalom) 

Kapacitáskihasználtság: 

Belterületen, irányonként két-, vagy több sávos utak esetében   

a megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság: 1200 Ejm/h sávonként,  

az eltűrhető szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság: 1600 Ejm/h sávonként. 

Forg= 3431 Ejm/h < 4800 Ejm/h (kapacitás) 

Vagyis a főút átkelési szakaszán még megfelelő szolgáltatási szinten is jelentős (28 %) 

kapacitástartalék mérhető.  

• Rózsa utca 

a gyűjtőúti szerepű útszakasz önkormányzati út, így nem történik minden évben forgalmi 

vizsgálat. A MobilCity Bt. munkatársai 2016. tavaszán egy, a csatlakozó gazdasági 
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területek beépíthetőségével kapcsolatos vizsgálat során végzett forgalomszámlást a Ménes 

utcai csomópont környezetében is. A számolt forgalmi terhelés: 

F (2016) = 463  Ejm/h 

Az elmúlt 6 év alatt, figyelembe véve a természetes forgalomnövekményt és a környékre 

települő új beruházásokat, feltételezhető, hogy az útszakasz forgalma 6-8 %-kal nőtt, így 

a mértékadó óraforgalom 

F (2022) = 500 Ejm/h –ként vehető figyelembe. 

Kapacitáskihasználtság: 

Belterületen, 2x1 forgalmi sávos utak esetében (c és d hálózati funkciónál, vagyis gyűjtő- 

és kiszolgáló utaknál)  

a megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság: 800 Ejm/h kétirányban,  

az eltűrhető szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság: 1000 Ejm/h kétirányban. 

Forg= 500 Ejm/h < 800 Ejm/h, azaz 

a Rózsa utcában még további 30 %-os kapacitástartalékkal lehet számolni, megfelelő 

szolgáltatási szint figyelembe vételével is. 

Fentiek szerint a környező úthálózat alkalmas további többletforgalmak befogadására. 

A Rózsa utcai gazdasági terület és annak működésére vonatkozóan érdemes megismételni 

a 6 évvel ezelőtti forgalmi vizsgálat néhány megállapítását: 

- A Rózsa utca – Kőzúzó utca csomópontjában nagyarányú forgalomnövekedés ta-

pasztalható 7:45 h és 8:15 h közötti időszakban. Ennek valószínű oka a településre 

jellemző iskolakezdési forgalom (a szülők autóval hozzák-viszik iskolába a gyerme-

keiket).  

- A Rózsa utca – Kőzúzó utca csomópontjában a Rózsa utca külső szakasza a rossz 

burkolat minőség ellenére is számottevő forgalmat bonyolít különösen 7:45 h és 

8:15 h között. Ennek lehetséges oka a területen található magániskola által keltett 

forgalom.  

- A Rózsa utcáról a 11. sz. főút irányába erős forgalom tapasztalható. 

- Csúcsforgalom idején jellemző, hogy a Vasúti villasorról a Kőzúzó utcán keresztül a 

Rózsa utca irányába sokan próbálják kikerülni a HÉV-végállomás mellett elhelyez-

kedő zsúfolt csomópontot. 

Fenti megállapítások jellemzőek a környező úthálózat jelenlegi működésére is és figye-

lembe veendők azon fejlesztések esetében, amelyeket a Rózsa utca nyomvonala tár fel. 

Kötöttpályás kapcsolatok 

A tervezési területtől keletre, 350 m távolságban található a H5 HÉV-vonal Pannóniatelep 

megállóhelye (így a tervezési terület közösségi közlekedéssel ellátott területnek tekinthető, 

mivel a legközelebbi kötöttpályás megállóhely 500 m gyaloglási távolságon belül van). Bár 

jelenleg a Ménes utcáról nincs közvetlen kapcsolat a megállóhelyhez, a későbbi fejlesztések 

során jó feltárási lehetőséget ad a kötöttpályás megállóhely közelsége. Szentendre HÉV-

állomás (és a mellette fekvő városi buszpályaudvar) is csupán 1200 m távolságra található. 

A HÉV-vonal közvetlen kötöttpályás kapcsolatot jelent a főváros felé.  

Fentieknek megfelelően a tervezési terület megközelíthetősége közúti és közösségi közle-

kedési szempontból is megfelelő. 

Közösségi közlekedés 

A tervezési terület közelében buszvonal nem halad. A legközelebbi buszmegálló a 11. sz. 

főút belterületi szakaszán kb. 1000 m távolságban elhelyezkedő Papírgyár megálló, ahol a 

Budapest, Újpest Városkapu és a Szentendre, autóbusz állomás között közlekedő járatok 

érhetők el. 
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Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A tervezési terület közelében sem gyalogos, sem kerékpáros infrastruktúra nincs kiépítve, 

ami megfelel külterületi jellegének. 

A térségi kerékpárút a tervezési területtől kb. 500 m távolságban, a Dózsa György út keleti 

oldalán halad (közös gyalog- és kerékpárútként), de jelenleg a 11. sz. főút keresztezése 

csak a kijelölt gyalogátkelőhelyen oldható meg biztonságosan. 

A Szentendre-Pomáz térségi jelentőségű kerékpárút, amely a 1112. j. összekötő út mentén 

halad, a tervezési területtől kb. 1000 m távolságban, a Duna-parti EuroVelo kerékpárút 

kb. 1200 m távolságban található. 

 
K-1. Meglévő közlekedési hálózat 

3.6 Tervezett megközelíthetőség, várható úthálózati fejlesztések 

A város hatályos szerkezeti terv jelentős közlekedéshálózati fejlesztéseket vetít előre. 

A közúthálózatban a nyugati tehermentesítő út megvalósulása, a Rózsa utca kiépítése, 

illetve egy hozzá kapcsolódó új gyűjtőút megvalósítása, a környező gazdasági területek 

további fejlesztését, a városon kívüli teherforgalom lebonyolítását teszik majd lehetővé. 

A tervezett sportterület szempontjából fontos változás lehet, a Pannóniatelep HÉV-megál-

lóhely fejlesztése (különösen abban az esetben, ha a szolgáltatási színvonal és a megkö-

zelítési lehetőségek is javulnak), valamint a kerékpárosok biztonságos közlekedési lehető-

ségeinek javítása. 
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K-2. Tervezett közlekedési hálózat (Szentendre, TSZT szerint) 

Belső közlekedés 

A beruházással érintett területen belül a két élőfüves és az egy műfüves pálya elhelyezése 

mellett a gyalogosok biztonságos közlekedéséről, kerékpárok és gépjárművek telken belüli 

elhelyezésérők is gondoskodni kell. 

Az alábbi helyszínrajz szerint a Ménes utca irányá-

ból érkező forgalom a pályák előtti területen kap 

parkolóhelyeket. A belső feltáró út kialakítása 

olyan, hogy lehetővé teszi a játékosokat, illetve né-

zőket szállító buszok behajtását, leparkolását és 

körbefordulását. Emellett 33 személygépjármű me-

rőleges, illetve párhuzamos parkolására van lehe-

tőség.  

A gyalogosok számára széles gyalogosfelület épít-

hető a parkolóktól a pályákig. 

A kerékpártárolókat a sportpályák közelében java-

solt elhelyezni. 

Az útszakaszok és parkolóállások tervezése, kiépí-

tése során kiemelt figyelemmel kell kezelni a csa-

padékvíz-elvezetési megoldásokat. A parkolási igé-

nyek telken belül biztosítandók. 

 

K-3. Belső parkoló helyszínrajzi vázlata ➔ 

 

Szükséges parkolószám meghatározása:  

Parkolási igények az OTÉK szerint: 
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„4. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelethez 

Az elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítása 

Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani: 

8. sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden 5 férőhelye 

után, lelátóval rendelkező, fedetlen vagy részben fedett sportlétesítmény minden megkez-

dett 15 férőhelye után,…”, valamint 

„Minden megkezdett 20 férőhelye után 2 db” kerékpár elhelyezhetőségéről kell gondos-

kodni. 

Tekintettel arra, hogy a tervezett sportpályákhoz elhelyezendő mobil lelátók mérete való-

színűleg nem teszi lehetővé 150 nézőnél több befogadását, parkolóhely-igényként 30 fé-

rőhellyel lehet számolni. 

A kerékpárral érkezők számára legalább 20-25 (lehetőség szerint fedett) kerékpártároló 

elhelyezését javasolt. 

Közlekedési hatások 

Területfejlesztés esetén az alábbi alapkérdéseket kell vizsgálni: 

- A tervezett fejlesztés megközelítési lehetőségei a meglévő hálózatok szempontjából, 

azok fejlesztési szükségessége a forgalomkeltés számszerűsítésével (közúti, közösségi 

közlekedési, gyalogos és kerékpáros kapcsolatok). 

- Parkolási lehetőségek, várható igények kezelése. 

Elfogadva, hogy a forgalomnövekmény oka a betelepülő területhasználati funkciók lesznek 

és a forgalomkeltést a funkciókhoz építendő parkolófelületek nagyságából számolható, a 

legfontosabb az elhelyezendő parkolási igény meghatározása, ebből az átlagos forgalom-

keltés meghatározása és annak ellenőrzése, hogy a meglévő közlekedési lehetőségek (há-

lózatok) be tudják-e fogadni a keltett forgalmat. 

A forgalomkeltést az OTÉK-ban előírt parkolóhelyek számából, a várható tartózkodási idők-

ből, a parkolóhasználati szokásokat és a funkcióktól függő sajátosságokat figyelembe véve 

lehet számolni. 

Amennyiben a meglévő hálózatok kapacitása nem elegendő az új megjelenő forgalom le-

bonyolítására, a közlekedésbiztonság fenntartása és a hálózatok működőképességének 

megőrzése érdekében közlekedési fejlesztéseket kell előírni. Ezek –nagyobb beruházások- 

esetén csak részletes közlekedési hatástanulmány birtokában határozhatók meg. 

Forgalomkeltés számolása 

A tervezett parkolószámból és a sportfunkció közlekedési jellemzőiből adódóan, a sportpá-

lyákhoz tartozó forgalomkeltés nem lesz számottevő. 

Sportfunkció esetében két üzemállapotot kell vizsgálni: a hétköznapi és a versenyállapotot. 

A fentiek szerint maximum 33 parkolóállással kell számolni (tervek szerint elhelyezhető 

parkolóhelyek száma). Mértékadó óraforgalomként általános hétköznapi esetben 5-6 gép-

jármű/óra forgalom becsülhető.  

Versenyállapotban csúcsórában érkezik összesen kb. 20 személygépjármű (20 Ejm) és 1 

busz (2 Ejm). (A benntartózkodási idő kb. 2 óra.) 

Azaz a legkritikusabb esetben is mindössze 22 Ejm/h az útszakaszok többlet-forgalmi ter-

helése keresztmetszetben. 

A fenti kapacitásszámítások szerint mindhárom megközelítést biztosító útszakasz ennél 

jóval nagyobb kapacitástartalékkal bír. Amennyiben a sportpályák területe a jelenleginél is 

nagyobb lesz, forgalmi akadálya annak a kiépítésnek sem várható. 

Ebből következik, hogy a környező úthálózaton forgalmi szempontból nem szükséges fej-

lesztéseket végezni a sportpályák megvalósítása miatt. Ugyanakkor a Ménes utca jelenleg 

mindössze egy sávban burkolt útszakasz, rendkívül összetöredezett burkolati minőséggel. 
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Nem csupán a sportterület, de egyéb, az utca által jelenleg is kiszolgált, illetve az idetele-

pülő sportfunkció használhatóságát figyelembe véve, javasolható az útszakaszon legalább 

a kikerülési lehetőségek kialakítása (félreállási lehetőség, minimálisan murvaszórásos sta-

bilizációval). Az utca mentén szükséges közműhálózati kiépítéssel összehangoltan célszerű 

az útburkolat szélesítésének és felújításának megtervezése, végrehajtása.  

A későbbiekben (a tervezett sportpá-

lyák körül elhelyezkedő jelenleg be-

építetlen területek beépülésével pár-

huzamosan) javasolt a Ménes utca, 

mint feltáró út megfelelő kétirányú 

használhatóságát biztosítani, főleg, 

ha gazdasági funkció beköltözése tör-

ténik. Gazdasági terület beépülése 

esetén felmerül a gyalogosfelület ki-

építésének szüksége is. 

 

K-4. Mintakeresztszelvény, Ménes utca 

A terület környezetében kerékpáros 

útvonalat is jelöl a szabályozási terv a vasúti megállóhely, valamint a gazdasági területek 

összeköttetését biztosítva. 

3.7 A Rózsa utcától délre eső, beépítetlen területek beépíthetőségi feltételei 

A teljességre törekedve vizsgálatra került az lehe-

tőség is, amikor a tervezett sportközpont környéke 

gazdasági területként épül be. 

Forgalomkeltés szempontjából kritikus eset, amikor 

a lehető legnagyobb terület gazdasági rendeltetés-

sel kerül használatba vételre és így épül be. A ter-

vezett és meglévő sportterület mellett véderdősá-

vok jönnek létre a vizsgált területen, a többi terü-

letegység gazdasági hasznosítását véve figye-

lembe, az alábbi közlekedési hatások becsülhetők 

előre: 

A bemutatott funkcióvázlat szerint összesen 81 296 

m2 bruttó gazdasági terület kialakulása lehetséges. 

 

Hálózati szempontból (megközelítés kérdése) a Ménes utca, mint egyetlen feltáró út ke-

resztmetszetének megváltoztatása, a két irányú forgalom lebonyolítása és egyoldali, leg-

alább 1,5 m széles járdafelület kiépítése szükséges, a csapadékvizek elvezetésének meg-

oldása mellett. A fentiekben bemutatott mintakeresztszelvény szerint ez a kialakítás meg-

oldható a jelenleg adott (térképi mérés szerint) 13,6 m közterületi szélességben. A Ménes 

utcáról további kiszolgáló utak (gyalogút is) nyithatók, az ingatlanok közúti kapcsolatának 

biztosítása érdekében. 

Forgalmi szempontból vizsgálni szükséges (ahogyan az előző fejezetekben a jelen terve-

zéssel érintett sportközpont esetében is vizsgálatra került) a betelepülő funkciók által kel-

tett forgalmi terhelést és meg kell állapítani, hogy van-e annyi kapacitástartaléka a kör-

nyező utaknak, hogy a meglévő úthálózat be tudja-e fogadni a keltett forgalmakat. 

A vizsgált fejlesztési terület beépíthetőségének (a fejlesztés nagyságrendjének) korlátja, 

hogy a terület megközelítési lehetőségét jelenleg a Rózsa utca jelenti, amely a 11. sz. 

főúthoz kapcsolódik. A fejlesztés beépítési arányát a Ménes utca, a Rózsa utca és a 11. sz. 

főút – Rózsa utca csomópontjának kapacitástartaléka határozza meg.  
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Fontos tényező, hogy a Rózsa utca egy szakaszán lakóingatlanok helyezkednek el, így a 

gazdasági kiszolgáló forgalom mértékét a környezeti terhelés (zaj- és légszennyezés) is 

befolyásolja. 

Az úthálózat jelenlegi forgalmi terhelésének vizsgálata szerint a fejlesztési területet feltáró 

és kiszolgáló úthálózat mindegyik eleme (jelentős) kapacitástartalékot mutat (megfelelő 

szolgáltatási szint). 

Minimális kapacitástartalékok:  

11. sz. főút: 28,5 % (1369 Ejm/h) 

Rózsa utca: 37,5 % (300 Ejm/h) 

Mivel a Rózsa utca észak felé csak beépített területeken át hagyható el, terhelt útkapcso-

latokon, a gazdasági területek beépíthetőségének mértékét a Rózsa utca annak 11. sz. 

főúttal alkotott csomópontjának forgalmi terheltsége (kapacitás-kihasználtság) határozza 

meg. 

Ennek ellenőrzésére előre kell becsülnünk a csomópontot terhelő forgalmat. Ehhez felhasz-

nálható a csomópontban 2016-ban végzett forgalomszámlálás eredményei és az akkori 

eredményekből 8 %-os forgalomnövekménnyel számolva feltételezhető a mai forgalmi ter-

helés nagysága. 

A jelzőlámpával szabályozott csomópont jellemzői: 

- két fázisban működik 

- periódusidő: 110 s 

- Rózsa utcai zöldidő: 15 s 

A csomópont még reggeli csúcsórában (legnagyobb forgalmi igénybevétel időszaka) is 

megfelelő forgalmi lefolyást mutat. 

Egy órában az összes zöldidő alatt kanyarodni képes forgalom (minimális várakozási idő 

figyelembe vétele): 223 Ejm/h      (t=2,2 s) 

Rózsa utcáról kanyarodó forgalom mai értéke: 198 Ejm/h 

Várakozási idő növelése nélkül befogadható többletforgalom: 223-198= 25 Ejm/h 

Azaz a Rózsa utca felől még 25 Ejm forgalom érkezhet a csomópontba 1 óra alatt anélkül, 

hogy a várakozási idők növekednének, vagyis megváltozna a csomópont szolgáltatási 

színvonala. 

Amennyiben a csomópont jelenlegi megfelelő szolgáltatási színvonalának minimális 

csökkenése elfogadható és számolhatunk azzal, hogy minden harmadik jármű csak a 

második zöldidőben jut át (a várakozási idő növekszik), további 100 Ejm/óra forgalmi 

terhelés engedhető még meg a csomópontban (egyirányban). 

Feltételezve, hogy a forgalomnövekmény oka a betelepülő gazdasági funkciók lesznek és 

a forgalomkeltést a funkciókhoz építendő parkolófelületek nagyságából számolható, az 

alábbi módon kiszámolható a parkolószám és a gazdasági területre érkező forgalom: 

A teljes, újonnan beépülő gazdasági terület nagysága: 81296 m2 

Beépítés feltétezett aránya: 60 %. (OTÉK meghatározása szerint) 

Beépíthető terület nagysága: 81296 x 0,6 = 48778 m2 

Funkcióterület (nettó) = kb. 75 % > 0,75 x 48778 = 36584 m2   

Feltételezett funkciómegoszlás a területen: 70 % gyártó/ipari kapacitás + 30 % raktározás. 

Ipari terület területe (parkolószám számításához): 36584 x 0,75 = 27438 m2 

Raktározási funkció területe: 36584 x 0,25 = 9146 m2 

Parkolószám számítása: Parkolási igények az OTÉK szerint: 

4. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelethez: Az elhelyezendő 

személygépkocsik számának megállapítása 

Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani: 
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11. ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység gyártó, szerelőhelyiségeinek minden meg-

kezdett 200 m2-e után, 

12. raktározási önálló rendeltetésiegység raktár helyiségeinek minden megkezdett 1500 

m2-e után, 

Pipari = 27438/200 = 183 parkolóhel 

Praktár = 9146/1500 = 7 parkolóhely 

Teherforgalom becslése: óránként 6 tehergépjármű > 6x2,5 = 15 Ejm/h  

Ipari és raktározási funkció esetén a forgalom nappali egyenletes eloszlásával számolva 

(10 órán át), külön csúcsórát nem feltételezve. A fenti parkolóhelyszámból számítható 

forgalomkeltés:  

F = 19 + 15 = 34 Ejm/h/irány 

A közutak fent meghatározott kapacitástatalékából látszik, hogy mind a Rózsa utca, mind 

a 11 sz. főút be tud még fogadni ekkora forgalmi terhelést, még akkor is, ha a közeljövőben 

kiépülne a maximum 50 férőhely-kapacitású P+R parkoló a Pannóniatelep HÉV-megállónál. 

Csomóponti kapacitástartalék: 

A vonatkozó UME szerint jelzőlámpás csomópontok esetében a csomópontot terhelő for-

galmat a metsződő forgalmak összegeként kell értelmezni (egymást követő fázisokban egy 

sávra jutó mértékadó forgalmak összege): Fcsp = 3431/4 + 534 = 1392 Ejm/h  

Megfelelő szolgáltatási szint: 800 – 1300 Ejm/h 

Eltűrhető szolgáltatási szint: 1200 – 1500 Ejm/h 

Így a csomópontot a gazdasági területek beépítése után várhatóan terhelő forgalom meg-

haladja majd a megfelelő szolgáltatási szintet, de jelentősen alatta marad a csomópont 

kapacitás határának (eltűrhető szolgáltatási szint figyelembe vétele).  

Vagyis a feltételezett gazdasági területek beépülése esetén is megfelel a keltett 

forgalomnak a meglévő úthálózat kapacitása. 

Viszont a növekvő forgalmi terheléssel párhuzamosan mind a Rózsa utcában, mind a 11. 

sz. főút (Dózsa Gy. u.) – Rózsa utca csomópontban további kiépítést, bővítést kell megva-

lósítani. A csomópontban mind a főúton, mind a Rózsa utcában balra kanyarodósáv terve-

zett, annak érdekében, hogy a különböző irányba haladó forgalmak ne akadályozzák egy-

mást.  

 

Rózsa utca Dózsa Gy. utca javasolt csomóponti kialakítása 
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3.8 Közműállapotok, közműfejlesztési javaslatok  

A Rózsa utca környezetében tervezett gazdasági területfejlesztések közműellátására a tel-

jes közműellátás kiépítése szükséges. A terület meglevő, már beépített telkeinek közmű-

ellátására foltszerű fejlesztéssel kisebb-nagyobb szakaszokon már közműhálózatok is lé-

tesültek. A legnagyobb kiépítettséggel a villamosenergia ellátás áll rendelkezésre a terüle-

ten. A legkevésbé kiépített a szennyvíz és csapadékvíz elvezetés. 

Víziközművek 

A telkek teljes közműellátásához a vezetékes ivóvízhálózat hiányzó szakaszait meg kell 

építeni. A fejlesztésre szánt telkeknél a fenntartási költségek csökkentése érdekében a 

nem ivóvíz minőségű vízellátásra célszerű helyi vízbeszerzést kiépíteni. A helyi vízbeszer-

zés kialakítása engedély köteles. Évi 500 m3 vízkivételig, az első vízadó rétegből a létesítési 

engedélyt a jegyzőtől, ezt meghaladóan a vízügyi hatóságtól kell kérni. 

A szennyvízelvezetés a kiépített közhálózati csatlakozás lehetőségétől függően gravitációs, 

illetve nyomott is lehet. A nyomott csatlakozás kiépítési igénye esetén telken belüli átemelő 

létesítése szükséges.  

A Rózsa utca térségéből a csapadékvizek elvezetésére nyílt árkok és zárt csapadékcsatorna 

is található. A területről elvezetett csapadékvizek végbefogadója a Duna, illetve a Duna 

mellett üzemelő árvízi átemelő. A terület fejlesztése során a meglevő burkoltság növeke-

dése várható, amely egyrészt növeli a lefolyást képező csapadék mennyiségét, illetve gyor-

sítja az összegyűlt vizek levonulását, így nagyobb csúcshozam kialakulásához vezet. Ezt a 

gazdasági területeken telken belüli záportározók létesítésével lehet ellensúlyozni. A telken 

belüli záportározók túlfolyó vizét késleltetve és fékezetten lehet a közhálózatba kivezetni. 

  
Meglévő szennyvízhálózat Ivóvízhálózat kiépítettsége 

 

Energiaközművek 

A területen a kiépített középfeszültségű, 22 kV-os hálózat több helyen a telkeken keresztül, 

illetve telkek felett halad. Ezek a föld felett oszlopokon haladó és részben földalatti kábelek 

jelenlétét, mint kialakult állapotot kell kezelni. A nyomvonalak számára a helybiztosítást 

vezetékjog biztosítja. Amennyiben az egyes telkek tervezett beépítésével ütköznek a 

nyomvonalak, akkor az ütköző szakaszokat a szolgáltatóval egyeztetve ki kell váltani. A 

kiváltást annak kell finanszírozni, akinek érdekében a kiváltás történik. Az új hálózatok 

illetve a kiváltások építésére földkábeles fektetés javasolt.  

A vizsgált területen ÉK-DNy irányában kettő 22 kV-os légvezeték is áthalad, melyek kivál-

tása feltétlenül szükséges, hiszen egyik a tervezett öltöző-kiszolgáló épület felett haladna, 

míg a másik a sportpálya felett. Kiváltásuk földkábelben lehetséges a Ménes utca mentén. 
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A sportpályák térvilágítása szükséges, mely energiaellátását a meglévő Ménes utcai osz-

loptranszformátorról való vételezéssel lehet biztosítani, ahonnan szintén földkábel kiépíté-

sével érhető el a fejlesztési terület. 

A Ménes utca amennyiben közúttá alakul −mivel belterületi út− annak közvilágításának 

kiépítése is elvárt.  

 

Jelmagyarázat 

  
 

Meglévő hálózat 

Javasolt a fejlesztési területen áthaladó 

22 kV-os légvezeték minimum a fej-

lesztéssel érintett területen átvezető 

szakaszának földkábellel valló kivál-

tása. Megfontolandó azonban a teljes 

fejlesztési területen átvezető légveze-

ték földkábelre történő cseréje. A 

sportközpontot ellátó kisfeszültség a 

meglévő trafókra való rákapcsolódás 

lehetőségének függvénye, melyeket 

szintén földkábelen keresztül javasolt 

kiépíteni.   

A korszerű termikus energiaellátásra a földgázellátás kiépítése javasolt, amely a meglevő 

hálózat további szakaszainak kiépítésével biztosítható. 

Az öltöző, sportpályák esetében az energiaellátási költségek csökkentése érdekében nagy 

hangsúlyt kell fektetni megújuló energiaforrások 

hasznosítására is. A tervezési területen ezek közül 

a hőigények kielégítésére a föld energiája haszno-

sítható talajszonda, hőszivattyú használatával. A 

hő- és villamosenergia igény közhálózati vételezé-

sének csökkentésére alkalmazható a napenergia 

aktív hasznosítása is.  

A fotovoltaikus energiatermelés az éves közhálózati 

vételezést csökkenti, azonban a közhálózati kap-

csolatot a csúcsigényre szükséges méretezni, kiépí-

teni.  

 

 

 

 

 

Elektronikus hírközlés 
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A kiépített hálózati rendszer hiányzó szakaszait az igények jelentkezése függvényében a 

szolgáltató saját beruházásként építi ki. A szolgáltatás alanyi jogú, így a hálózatfejlesztést 

egyéni megállapodással a szolgáltató biztosítja.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az e-közmű adatbázisából le-

gyűjtött ábrán látszik, hogy a 

tervezési területet csupán a 

középfeszültségű 22 kV-os 

hálózat elektromos hálózat 

terheli.  

 

4. A tervezett változások a beépítési terv 

 

A vizsgált területen a tervezett változást jelenti, hogy 

a gazdasági területfejlesztésre tervezett és feltétel-

hez kötött beépítésű területi besorolás megszüntet-

hető, s bizonyos területrészek átsorolásra kerülnek 

beépítésre nem szánt különleges sportterületként. 

Ennek megfelelően kell majd meghatározni a terület 

rendeltetését, s annak megfelelően szabályozni az 

építési paramétereket. 

A kialakult jelenlegi mezőgazdasági területen szüksé-

ges megállapítani a tervezett sportterületi lehatáro-

lást, és az érintett telkek jövőbeli rendeltetését meg-

határozni hosszú és rövidtávon egyaránt. Elképzel-

hető, hogy a fejlesztési időtávokhoz igazodóan a 

szerkezeti és a szabályozási tervi jelölések eltérnek 

egymástól a hatályos tervekhez hasonlóan. 
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A Ménes utca mintegy14 méteres szabályozási szélességgel el tudja látni a felmerülő gép-

jármű forgalom igényét. A Rózsa utca gyűjtőútként el tudja vezetni a forgalmat a 11-es 

számú főút felé. 

A területhasználati változások több változatát mutatják be az alábbi ábrasorok. A változa-

tokban bemutatott javaslatok a Ménes utca egyik, majd mindkettő oldali területhasználati 

változására terjednek ki. A Ménes utca ÉNy-i oldalán valamennyi sorozatban azonos a vál-

tozások fokozata („A” sorozat) A Ménes utca DK-i oldalán két féle változással egészülnek 

ki az előző sorozat változásai. Az egyik a „B” sorozat, ahol gazdasági területté alakulhat a 

sport célra tervezett területhasználat beépítésre szánt változata. A másik a „C” sorozat, 

melyben gazdasági területté alakulhat a teljes sport célú fejlesztési terület (a beépítésre 

szánt és a déli beépítésre nem szántterület egyaránt).  

 

Elsőként olyan változatok láthatóak az „A” jelű sorozatban, ahol a Ménes utca ÉNy-i 

részén történik fokozatos területhasználati változás, sport célú terület alakítható ki gazda-

sági területek helyett. A Ménes utca DK-i részén a hatályos terven ábrázoltak szerint szin-

tén sport célú területhasználat marad. 

 

 

 

A/1. változat 

A sport célú terület mini-

mális területigényű fej-

lesztése valósulhat meg 

a sportközpont I. üteme-

ként 3,26 ha-os terüle-

ten 

A/2. változat➔ 

A sport célú területhasz-

nálat DNy-i irányba meg-

növekszik, így a sport 

célú terület 5,93 ha-os 

területen jöhet létre. 
 

   

 

A/3. változat 

A sport célú terület 

ÉK-i irányba növekszik 

meg, így a sport célú te-

rület 6,03 ha-os terü-

leten jöhet létre. 

 

A/4. változat➔ 

A sport célú területhasz-

nálat a maximálisan el-

érhető területen jöhet 

létre, 8,69 ha-on. 
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A második „B” jelű sorozatban olyan változás látható, ahol a Ménes utca ÉNy-i oldalán 

a változások megegyeznek az „A” jelű sorozatéval, de a Ménes utca DK-i oldalán is válto-

zást jelöl a javaslat a hatályos tervhez képest. A beépítésre szánt sport célú terület helyén 

gazdasági területhasználatot jelölnek a változatok. A beépítésre nem szánt sport célú te-

rülethasználat megmarad a hatályos tervben jelöltek szerint. 

 

 

 

B/1. változat 

A sport célú terület 3,26 

ha-os fejlesztése mellett 

gazdasági terület jöhet 

létre a DK-i sport célú 

terület helyett 4.77 ha-

on. 

B/2. változat➔ 

A sport célú területhasz-

nálat DNy-i irányba 5,93 

ha-ra növekszik, s gaz-

dasági terület jöhet létre 

a DK-i sport célú terület 

helyett 4,77 ha-on. 
 

   

 

B/3. változat 

A sport célú terület ÉK-i 

irányba növekszik meg 

6,03 ha-os területre, 

míg DK-en gazdasági te-

rület jöhet létre. 4,77 

ha-on. 

B/4. változat➔ 

A sport célú területhasz-

nálat 8,69 ha-on jöhet 

létre, a DK-i sport célú 

terület helyett 4,77 ha-

os gazdasági területté 

alakulás mellett. 
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A harmadik „C” jelű sorozatban változás a Ménes utca DK-i oldalán történik, vagyis a ha-

tályost tervben jelölt valamennyi sport célú területhasználat helyett gazdasági terület ki-

alakítására válik lehetőség. Ez esetben mindkét oldali teljes átalakulás során közel azonos 

sport célú terület jöhet létre, mint amennyi gazdasági terület a másik oldalon. 

Ez a változás nem jelent gazdasági területfejlesztés csökkenését, valamint tájképi szem-

pontból a beépítés sűrűsödése nem a város belterületének peremén jelentkezik, hiszen a 

sportközpont területe minden változatban beépítésre nem szánt területre alakul, s a lab-

darúgó pályák mellett elsősorban további szabadtéri sportpályákkal bővülne a területhasz-

nálat. 

 

 

C/1. változat 

A sport célú terület 3,26 

ha-os fejlesztése mellett 

gazdasági terület jöhet 

létre a DK-i sport célú 

terület helyett 

4,77+3,36=8,13 ha-on. 

C/2. változat➔ 

A sport célú területhasz-

nálat DNy-i irányba 5,93 

ha-ra növekszik, s gaz-

dasági terület jöhet létre 

a DK-i sport célú terület 

helyett 4,77+3,36=8,13 

ha-on.  

   

 

C/3. változat 

A sport célú terület ÉK-i 

irányba növekszik meg 

6,03 ha-os területre, 

míg DK-en gazdasági te-

rület jöhet létre. 8,13 

ha-on. 
C/4. változat➔ 

A sport célú területhasz-

nálat 8,69 ha-on jöhet 

létre, a DK-i 8,13 ha-os 

terület mellett. 

 

 

A beépítési terv a Ménes utca ÉNy-i oldalán jelentkező legkisebb területigényű változást 

mutatja be, mivel ennek ismert jelenleg a beruházási programja. 

A javasolt változás a területen olyan beépítést feltételez, mely a meglévő telekszerkezet 

átalakításával valósítható meg. Valamennyi telek összevonása után olyan telek jön létre, 

mely egy keskenyebb telekrésszel csatlakozik a Ménes utcához, majd a sportpályák hossz-

irányú méretét alig meghaladó széles telek alakul ki. A kialakuló telek beépülését segítően 

ki kell építeni a közlekedési és közműellátási hálózatokat.  
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A tervezett sportpályák terü-

lete a Ménes utca felől köze-

líthető meg. Innen érhetők el 

a létesítményhez szükséges 

személygépkocsi és autóbusz 

parkolóhelyek.  

A telek megközelítését bizto-

sító Ménes utcának legalább a 

burkolati felújítása és padká-

val való kiépítése – kitérő biz-

tosításával – válik szüksé-

gessé. 

A közműellátás hálózatait 

szintén szükséges a Ménes 

utca mentén kiépíteni, mely-

nek következtében az útbur-

kolati felújítás, esetleges szé-

lesítés is sorra kerülhet.  

 

A beépítést mutató ábra tá-

gabb környezettel mutatja be 

az átalakulást. 

 

A beépítésre váró telken hely-

hez kötötten kötelező zöldfe-

lület kialakítás is szükséges, 

melynek környezetvédelmi 

hatásain kívül fontos szerepe 

van az épületek, építmények 

tájba illesztésében is.  

A beépítési tervre ráközelítve 

látható, hogy a 039/112 

hrsz.-ú telken 3 nagyméretű 68x105 (72x111 m) labdarúgó pálya kaphat helyet. Ezek 

közül egy műfüves. kettő élőfüves football pálya. A sportközpontban két pálya között el-

helyezésre kerül egy kiszolgáló épület és ehhez kapcsolódóan egy-egy. mobil lelátó.  
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A tervezett épület földszinti hasznos 

alapterülete mintegy 265 m2, melyben 

helyet kapnak az öltözők, vizesblokkok, 

két játékvezetői szoba, baba-mama 

szoba, tároló és gépészeti helyiség. Eh-

hez kapcsolódnak kívülről a folyosók és 

a lelátók. A felső szinten egy fedett te-

rasz kerül kialakításra, üzemi helyisé-

gekkel.  
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5. A vizsgált terület környezeti vizsgálata, a változások hatásai 

5.1 A terület környezetvédelmi értékelése, a javasolt változás várható kör-

nyezeti hatásai 

talaj1 
A tervezési terület síkvidéki, így nem érinti sem csúszásveszé-

lyes, sem felszínmozgásos terület. Ha a talaj növényzettel való 

borítottsága hiányozna, akkor széleróziónak kitett helynek te-

kinthető lenne. 

A város közigazgatási területe az NdKI KDV adatszolgáltatása 

szerint nitrátérzékeny besorolású. Talajszennyezést okozó te-

vékenység nem végezhető, szennyvizek szikkasztása nem enge-

délyezhető. 

Talajtani adottságait tekintve a területen folyóvízi agyag talál-

ható, ami azt jelzi, hogy a Duna ártere a folyószabályozás előtt 

a területre is ráhúzódott. A genetikus talajtípusa a lápos réti ta-

laj, kisebb területen savanyú, nem podzolos barna erdőtalaj. Eb-

ből fakadóan az átlagosnál jobb minőségű talajnak tekinthető. A 

sport célú és a gazdasági terület hasznosítása helyhez kötött, 

ezért ennek figyelembe vétele szükséges a talajvédelmi szem-

pontok érvényesítése során. 

felszíni és a felszín alatti vizek 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2000. (III.17.) Korm. 

rendelet és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 

területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. 

(XII.25.) KvVM rendelet szerint Szentendre közigazgatási terü-

lete, és jelen tervezési terület is a szennyeződésekre „érzékeny 

terület” besorolású.  

A vizsgált terület időszakos vízfolyásokkal határolt, illetve mes-

terségesen létrehozott csatornák és árkok övezik. Ezek a tófenék 

korábbi nagyobb kiterjedésű vizes területeinek lecsapolása céljá-

ból lettek kialakítva.  

A vizsgált terület termál karszt felszín alatti vízbázis felett helyez-

kedik el. Ezek a felszín alatti vizek különösen érzékenyek a külső 

szennyeződésekre. 

A földtani közeg és a felszín alatti vizek szennyeződés-érzékeny-

sége, védelme szükségessé teszi, hogy az újonnan beépítésre 

kerülő területek, továbbá mindennemű tevékenység folytatása 

csak a talaj és a felszíni vizek szennyezését kizáró módon tör-

ténhet.  

Az Országos területrendezési tervben megjelölt országos vízmi-

nőség-védelmi terület övezetbe tartoznak a türkiz színnel jelölt 

területek. 

 

 

 

levegőtisztaság és védelme 

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

delet Szentendre városát Budapest és környéke zónacsoportba sorolta. Szentendre 

 
1 Forrás: Tófenék környezeti vizsgálata 2014. 
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közigazgatási területe az egyes légszennyező anyagok szerint az alábbi zóna-csoportokba 

tartozik2: 

A vizsgált terület sport célú hasznosítása mindenképpen kedvezőbb hatást jelenthet, a 

levegőtisztaság védelme tekintetében, mintha gazdasági hasznosítása lenne a területnek. 

 SO2 

Kén dioxid 

NO2 

nitrogén-dioxid 

CO 

szén-monoxid 

szilárd 

PM10 

Benzol 

Bp. és környéke E B D C E 

A táji-, természeti értékek védelme szükségessé teszik, hogy a környezetállapot változá-

sára érzékenyebben reagáló területeken szigorúbb levegőtisztaság-védelmi követelmé-

nyek érvényesüljenek.  

A területre tervezett fejlesztési szándék megvalósulása esetén, időszakosan legfeljebb 

rendkívül kismértékű közlekedési eredetű levegőszennyezésre lehet számítani. A légszeny-

nyezés mértéke az említettek okán a megengedett határértéket nem fogja meghaladni. 

zaj- és rezgésterhelés 

A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza az üzemi tevékenységből származó, 3.sz. 

melléklete a közlekedéstől származó zajterhelési határértékeket a zajtól védendő terüle-

teken.  

A rendelet kimondja, hogy a 3.sz. mellékletében szereplő határértékeknek: 

- új tervezésű, vagy  

- megváltozott területfelhasználású területeken kell teljesülniük.  

A tervezési területen sport tevékenységből adódó zajterhelés és kismértékben a közleke-

dés fokozódásából fakadó zajterhelés is keletkezhet. 

hulladékkezelés 

A keletkező kommunális szilárd hulladékot a település szervezett hulladékszállítási rend-

szerén keresztül rendezetten kell gyűjteni és környezetvédelmi engedéllyel rendelkező ki-

jelölt hulladéklerakó helyre kell elszállítani.  

A keletkező veszélyes hulladékokat az ártalmatlanításig, ill. az elszállításig a vonatkozó 

jogszabályokban előírt módon, hulladék fajtánként elkülönítetten kell gyűjteni és környe-

zetszennyezés nélkül tárolni. A veszélyes hulladékok elszállítását kizárólag környezetvé-

delmi engedéllyel rendelkező cég végezheti. 

Szükséges a területet bekapcsolni a város hulladékgyűjtő rendszerébe. 

 

5.2 Örökségi vagy környezeti érték sérülésének lehetősége 

A területen épített érték nincsen, régészeti lelőhely a tervezési területen nem ismert. Az 

örökségi elemekre nincs hatással a tervezett fejlesztés. 

Táji szinten a sportterületi átalakulás állandósult változást okoz a táj életében az által, 

hogy a természetes gyeptakaró helyett sportpálya speciális füves területe jön létre, míg a 

táj látványában minimális beépítése miatt jelentős átalakulást nem okoz. A gazdasági te-

rületek jelentős méretű csarnoképületeinek beépítési következményeivel ellentétben ter-

mészetközeli állapotokhoz közelebbi látványt adó lehet a terület kialakítása a sportterületi 

hasznosítás esetén.  

 

 
2 E zóna: a légszennyezettség a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van 
B zóna: a légszennyezettség a légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt is meghaladja 
D zóna: a légszennyezettség a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van 
F zóna: a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem éri el 
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6. A Településrendezési eszközök módosítása során elérendő célok, s a sza-

bályozás e célból módosítandó elemei  

Az elérendő célok az alábbiak: 

- fejlesztési területek közül a Ménes utca mentén biztosítani a labdarúgó sport magas 

színvonalú utánpótlásképzésének lehetőségét, 

- megteremteni a város újabb helyszínén az ifjúság és a fiatal felnőtt korosztály szá-

mára a szabadidő eltöltésére alkalmas területek létrejöttét, 

- segíteni a terület működőképességét mind az úthálózat, mind pedig a közműhálóza-

tok fokozatos kiépülésével,  

- a Rózsa utca, mint egyetlen fő megközelítési irány mellett továbbra is szorgalmazni 

a városi tehermentesítő út déli szakaszának megvalósítását - állami beruházás re-

ményében -, a Pomáz Szentendrei út és a Rózsa utca összekötésével, 

A településrendezési eszközök módosításának elemei: 

- módosítani szükséges a településszerkezeti tervet 

- előzővel összefüggésben a szabályozási tervet, 

- a Helyi Építési Szabályzatot. 

Szerkezeti tervi változások és a szabályozási koncepció – javaslat a szerkezeti 

terv és a szabályozási terv kialakítására 

A településszerkezeti változás elsődlegesen az érintett fejlesztési területek kijelölésében, 

és azok beépítésének feltételhez rendelése tisztázásában jelentkezik. 

A terveken a területre vonatkozó feltételek és korlátozások felülvizsgálandók. A TSZT-ben 

a változással érintett gazdasági fejlesztési területek egyik követelménye a tehermentesítő 

út déli szakaszának megépítése, mely nem terhelhető csupán néhány telekre.  

A megfelelő megközelíthetőség – a Rózsa utca és Dózsa Gy. utcai csomópont átalakítása, 

továbbá a vasúton „túli” Rózsa utca megfelelő kialakítása (kétoldali járda, esetleg közte-

rületi parkolók kialakítása, útszéli padka a szükséges parkolóhelyek biztosítása, valamint 

a közművesítés elvárt mértékének rendelkezésre állása elégséges követelmény lehet a 

gazdasági területek kialakításához.  

Új helyszínen beépítésre nem szánt különleges sportövezet beiktatását javasolja a tanul-

mány. Maximum 10%-os beépítési mérték meghatározásával, valamint a rendeltetés meg-

kötésével a település szélén elhelyezkedő telek korlátozott beépíthetőségével igyekszik a 

jelenlegi állapottól kis mértékben eltérő beépítési sűrűséget fenntartani.  

A Ménes utca ÉNy-i oldali területein a tanulmány 4 lehetséges alternatívát kíván bemutatni 

a különféle területhasználatok tekintetében. Az alábbi ábrasor a településszerkezeti tervi, 

s a hozzá kapcsolódó szabályozási tervi változásokat mutatja be.  
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Hatályos szerkezeti tervrész-
let 

A/1. változat A/2. változat A/3. változat 
A/4. változat 

     
     

     
A hatályos településszer-
kezeti tervben a változás alá 
vont terület feltételhez kötött 
fejlesztési terület, mely 

kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági területhasználatra 

sorolt. 

Az első változatban szigorúan 
csak a labdarúgó pályákkal és 
kiszolgáló egységeivel érintett 
telkek területhasználata 

módosul beépítésre nem szánt 
különleges sportterületté. 

A második változatban a sport-
központtal érintett területen 
kívül az attól DNy-ra eső telkek 
is különleges sport-területre 

módosulnak. Így a terület DNy-
i részén egy lazább beépítéssel 

biztosítottá válik a további 
sportfejlesztés területe. A 
terület ÉK-i része gazdasági 
terület marad a tömb már 
gazdasági területé-hez 

illeszkedve. 

A harmadik változatban a sport-
központtal érintett területen 
kívül az attól ÉK-re levő telkek 
különleges sportterületté 

módosulnak, a terület dél-
nyugati részén marad a 

gazdasági terület. 

Nem javasolt megoldás, 
mivel zárványként jönne létre a 
gazdasági terület a két sport 
célú terület közé szorulva. 

A negyedik változatban a teljes 
tervezési terület különleges 
sportterületté változik. 

Ennek a változatnak a 
támogatása a „B” és „C” jelű 

sorozatoknál bemutatott Ménes 

utca menti délkeleti területek 
gazdasági területté alaklása 
esetén javasolható. 
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Hatályos szabályozási 

tervrészlet 
A/1. változat A/2. változat A/3. változat A/4. változat 

     
A hatályos szabályozási 
tervben a teljes területet Má/1 
általános mezőgazdasági 

övezetbe tartozik. 

A szabályozási koncepció első 
alternatívájában a sportpályák 
területe Kb-Sp/3 övezetbe 

kerül. ÉK-re és DNy-ra marad 
az Má/1 övezet. 

A második alternatívában a 
sportpályák területe és a délre 
fekvő telkek Kb-Sp/3 övezetbe 

kerülnek. ÉK-re marad az Má/1 
övezet. 

A harmadik alternatívában a 
sportpályák területe és az 
északra fekvő telkek Kb-Sp/3 

övezetbe kerülnek. DNy-ra 
marad az Má/1 övezet. 

A negyedik alternatívában a 
teljes tervezési terület Kb-Sp/3 
övezetbe kerül. 

Ahogy a hatályos tervekben, a tervezett Szerkezeti és Szabályozási Terv is eltérhet egymástól, hiszen különféle időtávra szólnak. A Szerkezeti Terv területhasználatát 

javasolt átgondolni a város hosszú távú célkitűzéseit szem előtt tartva. Az építési jogokat a Szabályozási Terv eredményezi, ezért célszerű ezt azokon a telkeken 

érvényesíteni, melyeknek már meghatározott tervezési programja van.  

A TSZT 1. változatához csupán a SZT 1. változata illeszkedik. 

A TSZT 2. változatához a SZT 1. és 2. változata illeszthető. 

A TSZT 3. változatához a SZT 1. és 3. változata kapcsolható. 

A TSZT 4. változatához valamennyi SZT változata egyaránt elfogható. 

 

A felvázolt alternatívák közül A TSZT esetében településtervezői szempontból csak az A/ 2. vagy az A/ 4. változat javasolt. Ezeknél a tömb déli része „kitisztul”, a 

település szélén csak egy laza beépítésű, kevésbé terhelő területhasználat alakulhat ki. Az északi gazdasági területhasználatú tömb telkei csak együtt hasznosíthatóak. 

A településen lehetőség van további gazdasági területfejlesztésre számos helyen, a tervezési terület déli része adottságainál és a tájképvédelmi szempontok figyelembe 

vételével erre kevésbé ideális. A felsorolt okok miatt a 3. változat a délen szigetszerűen elhelyezkedő gazdasági terület következtében a legkevésbé támogatható.  

A szabályozás során tekintettel kell lenni arra, hogy mely telkeket kívánatos „a változás helyzetébe hozni”. Ezért a minimális területigényű első változat a javasolt. 

Nem elemzi a tanulmány hasonló részletezettséggel a Ménes utca DK-i oldalán bemutatott „B” és „C” jelű sorozatok lehetőségeit, de azok esetében egyértelmlűen 

csak a településszerkezeti tervi módosítást jevasolt támogatni, s a szabályozási terven történő építési övezetbe történő átsorolást csak konkrét beruházási szándék 

jelentkezése esetén kívánatos végrehajtani településrendezési szerződésben tisztázott feltételek rögzítése mellett.  

A korábbi többfunkciós sportcsarnok létesítésre hely kínálkozik a 11. sz. főút rövidesen megépülő kétszintes csomópontjának közelében, azon keresztül lebonyolítható 

kiszolgálása akár a szintén korábban e célra tervezett BRAVOS-területen, vagy a 11. sz. főút ellenkező oldalán megjelölt rekreációs területeken. 
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A vizsgált terület összesen 8,69 

hektár.  

A sport célú hasznosítással érin-

tett két telek 3,26ha (piros); az 

ezektől északra fekvő terület-

rész 2,76ha (lila); a déli 2,67ha. 

Az ábrán fekete felirattal látha-

tóak a jelenlegi telekméretek. 

A szabályozási koncepcióban a területhasználati változásokkal együtt a helyi építési para-

méterek az alábbiak szerint javasoltak: 

A helyi építési szabályzatban előforduló beépítésre nem szánt sport célú különleges öve-

zetek építési paraméterei az alábbiak: 
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(m2) (m2) (%) (%) (m) 

4 Kb-Sp/1 SZ 4.000 4.000 10 10 4,5 T 
beépítésre nem 

szánt sportterületek 

5 Kb-Sp/2-H O/SZ 1.500 1.500 10 0 6,5* T 

hullámtéri terület a 

MÁSZ értéke sze-

rint *csatlakozó te-

rep-szint viszonyí-

tása utca szintje 

6 Kb-Sp/3 SZ 4.000 4. 000 10 10 6,5 T Izbég sportközpont 

7 Kb-Sp/4 SZ 20.000 20.000 10 10 4,5 T  

A SZÉSZ-ben 4 féle beépítésre nem szánt különleges sportterület létezik. A beépítettség 

megengedett legnagyobb mértéke 10%-os mindegyik esetben. Az épületmagasság legna-

gyobb értéke két övezetnél 4,5m, ami a sportpályákhoz tervezett öltöző és kiszolgáló egy-

ségek, valamint a lelátókhoz kevésnek bizonyul. A hullámtéri övezet nem megfelelő, hiszen 

az speciálisan helyhez kötött.  

A Kb-Sp/3 jelű létező övezet paraméterei illeszkednek a tervezett rendeltetéshez. Bár a 

minimális telekméretet az izbégi sportpálya és a tervezett Ménes utcai sportpályák eseté-

ben is meg lehetne emelni a telkek elaprózódásának elkerülése érdekében. Ugyanakkor a 

4000m2 is elegendő, hiszen a Ménes utca mentén is 3000m2 a jellemző telekméret, így 

önmagában egyetlen telek sem hasznosítható.  

A nem kívánt fejlesztéseket „blokkolva” a terület egyéb részeinek szabályozási tervén mind 

addig maradna az Má/1 övezeti besorolás, míg a konkrét beruházási szándék, 
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megvalósítási program ismeretében nem kezdeményezi azt annak megvalósítója. Ha idő-

szerűvé válik a következő fejlesztés, hozzá lehet igazítani a szabályozást. Ha a TSZT hosz-

szú távú területhasználata megengedi a változást, akkor a következő módosításnál ele-

gendő csak a szabályozási tervet megváltoztatni. 

Mivel eddig is csak a településszerkezeti terven szerepelt az érintett területek fejlesztési 

célú kijelölése, ezért a szabályozási tervet csak részlegesen érintheti a változás. Ebből 

fakadóan állhat fenn a kártérítési igény a területek tulajdonosai részéről a létrejövő válto-

zás következményeként, mivel korábbi építési jogokat nem von el a területektől a változás. 

A bemutatott változatok közötti választás függvényében a szabályozási tervi módosítás 

lehet lényegesen kisebb területre szóló, mint a szerkezeti változásokat jelentő település-

szerkezeti tervi változás.  

7. Összefoglalás, következtetések 

A telepítési tanulmánytervben megfogalmazott jelentősebb megállapítások és ajánlások a 

következők melyek a fejlesztések során szem előtt tartandóak, s fejlesztés támogatásáról 

szóló döntés meghozatalához segítségül szolgálnak: 

1. Szükséges a Ménes utca közúthálózati fejlesztése a tanulmánytervben javasoltak 

szerint. 

2. A fejlesztések megvalósítása során mind a tájképi, mind pedig a településképi meg-

jelenésre figyelemmel kell lenni. A területek alakítása, a választott építési mód meg-

határozása során a tájbaillesztést, a fejlesztésre váró telkek kötelező zöldfelületei-

nek időben történő kialakításával, a használatos színek és tömegformák alkalma-

zásával javasolt biztosítani. 

3. A sport területen belül minden eszközzel segíteni és biztosítani szükséges a csapa-

dékvíz visszatartást. 

4. A telkek elektromos árammal és hírközlési vezetékekkel történő ellátása csak föld-

kábelen keresztül történhet. 

5. Talajszennyezést okozó tevékenység nem végezhető, szennyvizek szikkasztása 

nem engedélyezhető a területen. 

6. A fejlesztés megvalósulása révén különböző hulladékok keletkeznek, melyek keze-

lése, helyi hasznosítása esetleg elszállítása megoldandó. 

7. A célok megvalósulását a településrendezési eszközök módosításával lehet építés-

jogilag biztosítani. 

8. A településrendezési eszközök közül módosítani kell a településszerkezeti tervet, a 

szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot. 

9. A településszerkezeti változások következtében a város biológiai aktivitási értéké-

nek romlása nem áll elő. 

10. A közlekedési vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a vizsgált terület sportfunk-

cióval való beépíthetőségének közlekedési akadálya nincs, továbbá: 

a) A tervezési területen tervezett fejlesztés megvalósítása nem okoz gépjármű-

forgalmi szempontból problémát a környező úthálózaton, a megközelítő utak 

be tudják fogadni a keltett, kisarányú forgalmi terhelést.  

b) A környező területek forgalmi és környezeti terhelése szempontjából jobb a 

sportterületi használat, mint a gazdasági rendeltetés. 

c) A fejlesztéshez szükséges gyalogos, kerékpáros és gépjármű-felületek ingatla-

non belül elhelyezhetők, jelentős zöldterület meghagyása mellett.  

d) A gyalogosok és kerékpárosok biztonságos közlekedése prioritásként kezelendő 

a tervezés során.  

e) A fenti következtetések jelen telepítési tanulmánytervhez adatszolgáltatásként 

kapott beruházási program megvalósulása esetében érvényesek. 


