
7. melléklet Szentendre Építési Szabályzatáról szóló 26/2017. (VII.31.) önkormányzati rendelethez 

A VÁROS GAZDASÁGI TERÜLETEIN EL NEM HELYEZHETŐ ÚJ ÉPÍTMÉNYEK, 

RENDELTETÉSEK JEGYZÉKE 

 

1. semmilyen állattartó telep 

2. önállóan létesített vágóhíd 

3. halfeldolgozás 

4. cukorgyártás 

5. nyersbőrcserzés 

6. vegyi anyagok (kivéve a peroxidokat) gyártása 

7. peroxidok gyártása 

8. műtrágyagyártás 

9. cellulózgyártás 

10. peszticidek gyártása, formálása és kiszerelése 

11. lakk és festék gyártása 

12. gyógyszer hatóanyag gyártása, csomagolás kivételével 

13. robbanóanyag gyártása, robb, any, lőszer regenerálására, felújítására vagy megsemmisítésére szolgáló lét. 

14. 10%-nál több oldószert tartalmazó gumioldat készítése és felhasználása 

15. gumikeverék-gyártás és -feldolgozás 

16. üveg- és üvegszál- kerámiatermék, kerámiacsempe és -lap, égetett agyag építőanyag-gyártás 

17. cementgyártás 

18. ásványi anyagok olvasztása, beleértve az ásványi szál gyártását is 

19. vas és acél (elsődleges vagy másodlagos) olvasztása, beleértve a folyamatos öntést 

20. meleghengermű 

21. vas- és acélöntöde  

22. bevonatolt termékek gyártása 

23. alakformázás robbantással 

24. fémek és műanyagok felületkezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal 

25. akkumulátorgyártás 

26. hőenergiát termelő létesítmény (gőz és meleg víz előállítása) a termelés folyamat. fenntartása szükséges 

mennyiséget meg nem haladó kivételével 

27. közúti gépjárműjavító telep, autószalonhoz csatlakozó márkaszerviz, autójavító műhely kivételével 

28. szén, lignit önálló felszíni tárolása 

29. kőolaj, kőolajtermék tárolása a saját üzemi ellátás kivételével 

30. vegyi termék tárol, a termelés folyamat. fenntart. szükséges mennyiséget meg nem haladó kivételével 

31. önállóan létesített intermodális teherátrakó létesítmény 

32. szennyvíziszap biológiai kezelése 

33. önállóan létesített szennyvíziszap lerakó  

34. öntözéses szennyvízelhelyező telep  

35. szűrőmezős elszikkasztó rendszer  

36. szennyvízleürítő és ürítő-kezelő telep 

37. nem veszélyes hulladékot égetéssel, lerakással, kémiai kezeléssel ártalmatlanító létesítmény a termelési 

folyamat. fenntart, szükséges mennyiséget meg nem haladó kivételével 

38. nem veszélyes hulladék biológiai kezelése a termelés folyamat. fenntart. szükséges mennyiséget meg nem 

haladó kivételével, abban az esetben, ha az nem éri el a jogszabályban meghatározott mennyiséget 

39. fémhulladék gyűjtőhely (beleértve az autóroncs-telepeket) fémfeldolgozással vagy újrahaszn. történő 

előkészítéssel 

40. veszélyes hulladék tároló-, illetve -hasznosító telep a termelés folyamat. fenntart. szükséges mennyiséget 

meg nem haladó kivételével, abban az esetben, ha az nem éri el a jogszabályban meghat. mennyiséget 

41. állatihulladék-temető 

42. "A" típusú izotóplaboratórium 

43. szabadtéri létesítmény motorok, turbinák és reaktív motorok próbapadon történő vizsgálatához 

44. állandó szabadtéri próbapálya motoros járművek részére 



1. sz. melléklet 1 

2. sz. melléklet 2 

 

 
1 Hatályon kívül helyezte a 24/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2019. június 17-től 
2 Hatályon kívül helyezte a 24/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2019. június 17-től 



 


