
6. melléklet a ...../2022. (VI. 29.) Kt. sz. határozathoz:  

A 176/2017. (VII. 27.) Kt. sz. határozat 5. mellékletét képező  

A TERÜLERENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA kiegészítés a 

T-1/Bke jelű fedvényterv vonatkozásában 

Szentendre közigazgatási területére az alábbi területrendezési tervek vonatkoznak 

⎯ Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Trtv.), amelynek Harmadik része tartalmazza a Budapesti Agglomeráció Területrendezési 

Tervét (továbbiakban BATrT) 

⎯ Pest Megye Területrendezési Tervében meghatározott egyedileg meghatározott térségi övezetei. Pest 

Megye Területrendezési tervét Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 10/2020. (VI.30.) 

önkormányzati rendeletével fogadott el.   

Térszerkezeti tervvel való összhang igazolása és az új beépítésre szánt területek kijelölésével összefüggő 

előírásoknak való megfelelés 

  

A módosítással érintett terület a BATrT Szerkezeti tervén 

A tervezett elkerülő út térsége —a módosítással érintett területek is—, a BATrT Térségi szerkezeti tervében 

„települési térség” térségi területfelhasználási kategóriába sorolt területen belül helyezkednek el. A tervezett 

módosítás során a tervezett csomópont térségében, az elkészült engedélyezési-kiviteli úttervek következtében 

kis mértékben módosul a Településszerkezeti tervben a közlekedési területek és a szomszédos területek 

(kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek, különleges beépítésre szánt rekreációs területek, erdőterületek) 

besorolása a Településszerkezeti tervben. Tehát a módosítás során szabályozási vonal változása miatt 

keletkezik új beépítésre szánt terület (közlekedési terület csökkenése), a településrendezési eszközök 

módosítása nem új fejlesztési terület, ill. új építési telkek kijelölésére irányul. Települési térségbe sorolt 

területek a településrendezési eszközökben bármilyen területfelhasználási egységbe sorolhatók.  

Az új beépítésre szánt terület nem okozza különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését.  

A szabályozási vonal változása, a közterület csökkenése miatt kialakuló új beépítésre szánt területek nem 

tekinthetők fejlesztési terület, illetve új építési telkek céljára kijelölt újonnan beépítésre szánt területnek. Az 

engedélyezési-kiviteli tervek következtében pontosításra kerülő közterület esetén a korábbi településrendezési 

eszközökben szabályozott közlekedési terület értelemszerűen a mellette levő területfelhasználásba sorolható, 

nem értelmezhető, életszerűtlen annak értékelése, hogy „települési térségben van-e a tervezett rendeltetésnek 

megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet”. Egy lecsökkenő közterület és egy beépülő 

gazdasági terület közötti pár méteres területsáv sem településszerkezeti, sem fenntarthatóság szempontból 

zöldterületbe, erdőterületbe vagy mezőgazdasági területbe nem sorolható. A módosítás során kialakuló új 

beépítésre szánt területek jól illeszkednek a kialakult településszerkezetbe. 



Az Étv. is különbséget tesz a fejlesztési céllal kijelölt, a területrendezési tervben nem települési térségbe tartozó 

területeken tervezett újonnan kijelölésre kerülő beépítésre szánt területek között és a szabályozási vonal 

módosulása miatt kialakuló újonnan beépítésre szánt területek között. Az Étv. 8.§ (2a) bekezdése kimondja: 

„8.§ (2a) Új beépítésre szánt terület kijelölésére irányuló településrendezési terv készítése vagy módosítása esetén 

– ide nem értve, ha a szabályozási vonal változása miatt keletkezik új beépítésre szánt terület – az állami főépítész 

a záró szakmai véleményezés során a településrendezési terv tervezetét véleményezésre megküldi az országos 

főépítésznek.” 

Az Étv. 2.§ 3a. pontja szerint: „Új beépítésre szánt terület kijelölése: településrendezési terv készítése vagy 

módosítása során, valamely övezetnek vagy teleknek építési övezetbe sorolása.” 

Étv. 2.§ 3. pontja szerint: „Beépítésre szánt terület: a település közigazgatási területének a beépített, illetve a 

további beépítés céljára szolgáló, építési telkek kialakítására alkalmas, építési övezetbe sorolt területrésze.” 

Szabályozási vonal változása esetén nem beépítés céljára szolgáló, építési telek kialakítási szándéka miatt 

keletkezik új beépítésre szánt terület. A közterület csökkenése miatt kialakuló új beépítésre szánt terület a terület 

alakzata és nagysága miatt sem alkalmas önmagában építési teleknek. Az út és a már a településrendezési 

eszközökben korábban kijelölt beépítésre szánt területek között kialakuló új beépítésre szánt területek 

önmagukban nem alkalmasak építési telkek kialakítására. Egyértelműen kijelenthető, hogy a szabályozási vonal 

módosítása miatt kialakuló új beépítésre szánt területek nem azzal a településrendezési céllal kerülnek 

kijelölésre, hogy azok építési telkek legyenek. A településrendezés célja közterület pontosított nagyságának 

szabályozása, nem pedig új építési telkek kialakítása. 

A közterület csökkenése miatti 606 m2 nagyságú terület kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe és 2 m2 

nagyságú terület beépítésre szánt rekreációs különleges területbe sorolása nem sért táj- és természetvédelmi, 

környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és vízgazdálkodási szempontok alapján 

nem sért társadalmi érdeket, a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra-kapacitást 

érdemben nem befolyásolja a módosítás, a településszerkezeti tervben a kijelölt azon területek műszaki 

infrastruktúra-kapacitását, amelyek a közterület csökkenése miatt megnövekednek 606 m2-el, ill. 2 m2-el. 

A közút területének csökkenése következtében közlekedési területből 606 m2 nagyságú terület került beépítésre 

szánt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területekbe és 2 m2 nagyságú terület került különleges beépítésre szánt 

rekreációs területekbe átsorolásra, ez összesen 608 m2. Közterület csökkenése miatt kialakuló a szomszédos 

terület területfelhasználásába átsorolása esetén szintén nehezen értelmezhető azon elvárás teljesítése, miszerint 

a csökkenő közterületi sáv miatt kialakuló beépítésre szán terület területnövekményének 5% nagyságú terület, 

az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban levő területen zöldterületként vagy erdőterületként 

kerüljön kialakításra. A módosítás során a T-4/Bke jelű tervlapon 38. változással jelölt területen 62 m2 nagyságú 

terület közlekedési területből erdőterületbe kerül átsorolásra. Az új erdőterület része a módosítással érintett 

területeknek. 62 m2 a 608 m2-nek 10,2%-a, 10,2%>5%, tehát ezen követelmény teljesül. 

A TSZT módosítással érintett területek nem részei borszőlőtermőhelyi kataszter I.-II. osztályú területeknek, 

vagy Országos Gyümölcs Termőhelyi Kataszterbe tartozó területeknek. 

Műszaki infrastruktúra-hálózatokra és egyedi építményekre vonatkozó előírásokkal való összhang 

A tervezett elkerülő utat BATrT Szerkezeti terve „tervezett térségi szerepkörű összekötő út”-ként tartalmazza. 

Az elkerülő út nyomvonala a TSZT-ben nem változik, a TSZT módosítás összhangban van BATrT-vel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Országos és kiemelt térségi övezetekkel való összhang 

Az alábbi táblázatban mutatjuk be, hogy az országos térségi övezetek közül melyek érintik Szentendre 

közigazgatási területét, ill. ezek közül melyek érintik a módosítással érintett területeket: 

 

Trtv 
MvM 

rendelet 

Országos és kiemelt térségi övezetek 

Érintettség 

melléklete 
közig. 

ter. 

tervezett 

elkerülő út 

területe 

megjegyzés 

1 3/1  
Ökológiai hálózat magterületének 

övezete 
igen nem — 

2 3/1  
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 

övezete 
igen nem — 

3 3/1  
Ökológiai hálózat pufferterületének 

övezete 
igen nem — 

4 3/2  
Kiváló termőhelyi adottságú szántók 

övezete 
igen nem — 

5  1 
Jó termőhelyi adottságú szántóterület 

övezete 
igen nem — 

6 3/3  Erdők övezete igen nem — 

7  2 Erdőtelepítésre javasolt terület övezete igen nem — 

8  3 Tájképvédelmi terület övezete igen nem — 

9 3/4  

Világörökségi és világörökségi 

várományos területek övezete által 

érintett települések 

igen nem 

A TSZT módosítással 

érintett területet nem érinti 

az övezet, de a vizsgálat alá 

vont területet igen 

10  4 Vízminőség-védelmi terület övezete igen igen — 

11  8 
Rendszeresen belvízjárta területek 

övezete 
nem nem — 

12  5 Nagyvízi meder övezete igen nem — 

13  7 Ásványi nyersanyagvagyon övezete igen nem 

A Magyar Bányászati és 

Földtani Szolgálat 

adatbázisa szerint a 

módosítással érintett 

területet bányatelek nem 

érinti. 

14  9 
Földtani veszélyforrás területe által 

érintett települések övezete 
igen nem  

a TSZT-ben adatszolgáltatás 

alapján lehatárolásra 

kerültek az övezet által 

érintett területek a 

közigazgatási területen. E 

szerint jelen módosítással 

érintett terület nem tartozik 

az övezetbe. 

15 3/5  
Honvédelmi és katonai célú terület 

övezete által érintett települések 
igen nem 

a TSZT-ben adatszolgáltatás 

alapján lehatárolásra 

kerültek az övezet által 

érintett területek a 

közigazgatási területen. E 

szerint jelen módosítással 

érintett terület nem tartozik 

az övezetbe. 

Trtv.: Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 

MvM rendelet: 9/2019 (VI. 14.) MvM rendelet 

 

 

 

 

 



Az összhangot csak a TSZT módosítások területét is érintő térségi övezetek esetében igazoljuk:  

Vízminőség-védelmi terület övezete Területrendezési követelményekkel való összhang 

 

A hatályos településrendezési eszközökben a 

vízvédelemmel érintett területek kijelölésre kerültek. A 

tervezett elkerülő út Ivóvízbázis hidrogeológiai „A” és 

„B” védőterületén halad keresztül. A HÉSZ megállapít 

egyedi szabályokat a vízbázis védelmi területekre 

vonatkozóan, a tervezett út ezen szabályoknak 

megfelel.                       Megfelel. 

Jelen módosítás során nem tervezett bányászati 

tevékenység folytatása. Megfelel. 

 

Világörökségi és világörökségi várományos 

területek övezete  

Területrendezési követelményekkel való 

összhang 

 

A világörökségi és világörökségi várományos 

területek a településrendezési eszközökben 

adatszolgáltatás alapján kerültek lehatárolásra a 

fenti ábra szerint. A tervezés alá vont területet érinti 

az övezet, de a módosításokkal érintett területeket 

nem. 2021. nyarán a Kormány visszavonta a Limes 

világörökségi jelölését. 

 

  



Pest megye Területrendezési tervében egyedileg meghatározott megyei övezetekkel való összhang 

Az alábbi táblázatban mutatjuk be, hogy a megyei térségi övezetek és az egyedileg meghatározott megyei 

övezetek közül melyek érintik Szentendre közigazgatási területét, ill. ezek közül melyek érintik a TSZT 

módosítással érintett területeket: 

 

 
BATrT 

melléklete 

a Trtv. megyei övezetei, 

valamint az egyedileg 

meghatározott megyei övezetek 

Érintettség 

közig. ter. 

tervezett 

elkerülőút 

területe 

megjegyzés 

18 13.1. 

Innovációs-technológiai 

fejlesztés támogatott 

célterületének övezete 

igen igen 
teljes 

település 

19 13.2. 
Logisztikai fejlesztések 

támogatott célterületének övezete 
nem nem — 

20 13.3. 
Turisztikai fejlesztések 

támogatott célterületének övezete 
igen igen 

teljes 

település 

21 13.4. 
Kertes mezőgazdasági területek 

övezete 
igen nem — 

23 13.5. 
Klímaváltozásnak fokozottan 

kitett területek övezete 
nem nem — 

Az összhangot csak a TSZT módosítások területét is érintő térségi övezetek esetében igazoljuk:  

13.1. Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete 

Területrendezési követelményekkel való összhang  

Jelen módosítás nem vonatkozik önkormányzat döntéssel kiemelt innovációs-technológiai fejlesztési területté 

minősített területre. 

 

13.3. Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete 

Területrendezési követelményekkel való összhang  

Jelen módosítás nem vonatkozik turisztikai fejlesztési területekre. 

 


