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A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ 

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ I. - V. KÖTET 

  

 
VI. KÖTET 

 
2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
2.1 A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE 
 
3. HELYZETÉRTÉKELÉS 
3.1 A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZISE 
3.2 PROLÉMATÉRKÉPEK/ÉRTÉKTÉRKÉPEK 
3.3 ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ VÁROSRÉSZEK 
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VI. KÖTET RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉKE 
 

BEVEZETŐ 06. old 
ELŐZMÉNYEK 07. old 

2. Helyzetelemző munkarész 
2.1 A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE 08. old 

2.1.1. TÁRSADALOM 
2.1.2. GAZDASÁG ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 
2.1.3. TÁJ- ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 
2.1.4. ZÖLDFELÜLETEK 
2.1.5. ÉPÍTETT KÖRNYEZET 
2.1.6. KÖZLEKEDÉS 
2.1.7. KÖZMŰVEK ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 
2.1.8. KÖRNYEZETVÉDELEM 

3. Helyzetértékelő munkarész 
3.1 A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS 30. old 

3.1.1. A FOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE 
3.1.1.1. VÁROSRENDEZÉS 
3.1.1.2. TÁRSADALOM 
3.1.1.3. GAZDASÁG ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 
3.1.1.4. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
3.1.1.5. ZÖLDFELÜLETEK 
3.1.1.6. ÉPÍTETT KÖRNYEZET 
3.1.1.7. KÖZLEKEDÉS 
3.1.1.8. KÖZMŰVEK ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 
3.1.1.9. KÖRNYEZETVÉDELEM  

3.1.1.10. ÖSSZEGZŐ GAZDASÁGI SZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉS 
3.1.2. A VÁROS ÉS KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ TÉNYE-

ZŐK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE /SWOT ANALIZIS/ 
3.1.3. A TELEPÜÉSFEJLESZTÉS ÉS – RENDEZÉS KAPCSOLATA 

3.2 PROBLÉMATÉRKÉP/ÉRTÉKTÉRKÉP 69. old 
HE-1_ Országos jelentőségű épített értékek I. (Belváros és környezete) 
HE-2_ Országos jelentőségű épített értékek II. (Egyéb városrészek) 
HE-3_ Helyi jelentőségű épített értékek 
HE-4_ Régészeti értékek 
HE-5_ Nemzetközi természeti értékek 
HE-6_ Nemzeti és helyi természeti értékek 
HE-7_ Nemzeti ökológiai hálózat 
HE-8_ Városrendezési problématérkép 
HE-9_ Közlekedési problématérkép 
HE-10_ Tájhasználati, természet- és környezetvédelmi, Zöldfelületi problémák 
HE-11_ Közműfejlesztést igénylő területek - problématérkép 

3.3 ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ VÁROSRÉSZEK 77. old 

3.3.1. A VÁROSRÉSZEK KIJELÖLÉSE, PONTOS LEHATÁROLÁSA TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁS, A LEHA-
TÁROLT TELEPÜLÉSRÉSZEK RÖVID BEMUTATÁSA 

3.3.2. SZEGREGÁLT, VAGY SZEGREGÁCIÓVAL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA 
3.3.3. EGYÉB SZEMPONTBÓL BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA TÉRKÉPI 

ÁBRÁZOLÁSA ÉS HELYZETELEMZÉSE 
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Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési 
Koncepció (OFTK) 

Országos Területrendezési Terv 
(OTrT) 

Fejlesztési 
tervek 

Országos 

Megyei 

Kiemelt 
térségi 

Települési 

Pest Megyei 
Területfejlesztési 

Koncepció 

Pest Megye 
Területrendezési Terve 
(agglomeráción kívül) 

Budapesti Agglomeráció 
Területrendezési Terve 

(BATrT) 

Településfejlesztési 
Koncepció 

Integrált 
Településfejlesztési 

Stratégia (ITS) 

Településrendezési Eszközök 
• Településszerkezeti terv (TSZT) 
• Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 

és melléklete a Szabályozási 
Terv (SZT) 

Rendezési 
tervek 

 

Fent jelölt folyamatban az utolsó táblán jelölt dokumentumok egyeztetésének fázisához kerül 
dokumentálásra jelen helyzetelemző és -értékelő munkarész. 

A TELEPÜLÉSFEJELESZTÉSI KONCEPLCIÓ KÉSZÍTÉSÉNEK FÁZISAI VOLTAK: 

I. Megalapozó vizsgálatok, helyzetelemzés és értékelés 

II. Településfejlesztési koncepció kidolgozása és elfogadása  

2015. októberben 275/2015. (X. 8.) Kt. számú határozattal fogadta el Szentendre Város 
Önkormányzat Képviselőtestülete a Településfejlesztési koncepciót 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA 

I. Településszerkezeti terv kidolgozása és a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv 
készítésének megindítása 2015. október második felétől megindult.  

II. 2016. júliusra elkészült, s képviselőtestületi határozatban megállapított, hogy a szabályo-
zás alapját képezheti, s jelentős változásokat már nem kíván befogadni.  

III. 2016. augusztus-szeptember: lakossági kezdeményezésre a város nyugati tehermentesítő 
útjának Sztaravodai útig tartó Skanzen alatti nyomvonala, valamint a nagytávon annak 
tovább vezetését jelentő alagutas változatú nyomvonala törlésre került a tervből, s a hosz-
szútávra szóló elgondolásnak ki kellett kerülnie a tervezői javaslatból. 

IV. 2017. január Képviselőtestületi döntés értelmében a településrendezési eszközök teljes 
tartalommal (TSZT-vel együtt) alkalmasnak minősült az államigazgatási és a partnerségi 
véleményezésre. A szabályozás eszközei Szentendre Építési Szabályzata (a továbbiakban: 
SZÉSZ) és a szabályozási terv (a továbbiakban: SZT) kidolgozása és belső egyeztetésének 
lezárásra után véleményezésre bocsátható. 
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BEVEZETŐ - 2015 

2012-ben kormányrendelet született a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről 314/2012. (XI. 8.) rendeletszámon. A rendelet szerint meghatározott időn belül (2015. dec. 31-
ig) el kell készítenie a településeknek a megváltozott követelményrendszer szerint kidolgozott telepü-
lésfejlesztési koncepciót (a továbbiakban: TFK), az integrált településfejlesztési stratégiát (a továbbiak-
ban: ITS), valamint a fejlesztési dokumentumokra épülő, azzal összhangban lévő új rendszerű telepü-
lésrendezési eszközöket. 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. márciusban döntött a TFK kidolgozásáról és 
a településrendezési eszközök megújításáról. Májusban előzetes tájékoztatást adott az önkormányzat a 
koncepció készítéséről a partnerségi szabályzata szerinti érintetteknek, valamint az államigazgatási szer-
veknek.  

Jelen dokumentum a kormányrendelet előírásainak megfelelően elkészült TFK megalapozó vizsgálatok 
helyzetelemző és értékelő munkarésze, mely tartalmában, szerkezetében a kormányrendelet 2. sz. mel-
lékletben meghatározott követelmények szerinti.  

Az Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a dokumentációban foglaltak megfelelnek a 
tervezés alapjául, s erre alapozottan megkezdődhet a fejlesztési koncepció kidolgozása, melynek fő 
irányait az alábbiak szerint határozta meg: 

1. Értéket megőrzően, értéket teremtően fenntartható fejlesztés biztosítása. 
2. A gazdaság dinamizálása. 
3. A környezet (kiemelten a lakóterületek) minőségének fejlesztése a klímaváltozás hatásaira való felkészüléssel. 
4. Integrált - együttműködő város, kiegyensúlyozott társadalom elérése, megtartása. 

A fejlesztési koncepció-tervezet egyeztetési folyamat eredményeként kerül véglegesítésre, majd a széles 
körben lezajló véleményezés után elfogadásra. 

TERVI ELŐZMÉNYEK 
- 40/2001. (III. 13.) Kt. sz. határozattal elfogadott: „Szentendre az ezredforduló után, a város 

távlati rendezési terve, Fejlesztési koncepció” 
- Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia (Keretstratégia) 2007. 
- Dumtsa Jenő Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) 2008.  
- Városfejlesztés és gazdaságélénkítés Szentendre térségében (Háttértanulmány, melynek része a 

Gazdaságfejlesztési rész-stratégia GFS) 2014. 

A készülő TFK a fenti megelőző fejlesztési dokumentumokra épül, azokban megjelölt átfogó fejlesztési 
céloktól alapvetően nem tér el, a korábban megfogalmazott fejlesztési elveket értékelve és újragon-
dolva, hosszú távra szólóan új szerkezetbe foglalja azokat. A TFK biztosítja a településfejlesztés össze-
hangolt megvalósulását, megalapozza a település rendezését, rendszerbe foglalja a város közigazgatási 
területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket. A koncepció elsősorban településpo-
litikai dokumentum, melynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, gaz-
dasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszereknek van döntő szerepe. 
A településfejlesztési koncepció a társadalmi, gazdasági és a civil szereplők széleskörű bevonásával, a 
vélemények figyelembe vételével alakul. A városi önkormányzat és a helyi társadalom tagjainak egyet-
értésére alapozódva kialakuló konszenzus határozza meg a város jövőképét. A felvázolt jövőkép alapján 
a közös célok érdekében a hozzá vezető út programot ad a városi önkormányzat számára.  
A TFK a város társadalmi, gazdasági, valamint területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva egy hosszú 
távú jövőképet, valamint város-fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg. A koncepció jövőképe 
és célrendszere 2030-ig szólóan fejlesztési prioritásokat fogalmaz meg a 2014-2020-as időszakra készülő 
integrált településfejlesztési stratégia (ITS) számára. 
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ELŐZMÉNYEK 

Jelen kötet Szentendre Város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési eszközök 
314/2002. (XI. 8.) Kormányrendeletben előírtaknak megfelelően készülő dokumentumok meg-
alapozó vizsgálatának VI. kötete. A megalapozó vizsgálatok első öt kötete a helyzetfeltáró 
munkarész adatbázisát tartalmazza, melyekre a jelen helyzetelemző és a helyzetértékelő mun-
karész támaszkodik. 
A helyzetfeltáró munkarészek adatbázisát jelentő kötetekben az alábbi megalapozó vizsgálatok 
találhatók: 
I. kötet: 1.1. Településhálózati összefüggések; 1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal 

való összefüggések; 1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések; 1.4. Szom-
szédos települések hatályos településszerkezeti terveinek vonatkozó megállapításai; 
1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása; 1.6. A város településrende-
zési előzményei; 1.7. A város társadalma; 1.8. Humán infrastruktúra; 

II. kötet: 1.9. Szentendre gazdasága; 1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfej-
lesztés intézményrendszere; 

III. kötet: 1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások; 1.12. Táji és természeti adottságok; 
1.13. Zöldfelületi rendszer; 1.14. Az épített környezet;  

IV. kötetet: 1.15. Közlekedés; 1.16. Közművesítés és elektronikus hírközlés, 1.17. Környe-
zetvédelem; 1.18. Katasztrófavédelem; 1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely; 1.20. Vá-
rosi klíma; 

V. kötet: Szöveges és rajzi mellékletek. (Nyomtatásban külön-külön mellékletek.); 
 

VI. kötet: Helyzetelemző és értékelő munkarész; 

2. Helyzetelemző munkarész  (6.-28. old) 
3. Helyzetértékelő munkarész  (29.-83. old + 11 db térképi melléklet) 

Szentendre Önkormányzatának Képviselőtestülete 2001. márciusban fogadta el a város tele-
pülésfejlesztési koncepcióját. A fejlesztési koncepció az alábbi hármas címet viselte „Szent-
endre az ezredforduló után; A város távlati rendezési terve; Fejlesztési Koncepció”.1  
A 2001. évben elfogadott fejlesztési koncepciót követően számos további, a város egészére 
kiterjedő fejlesztési dokumentum készült, melyek közül alapdokumentumként kezelt volt a 
2007. évben készült „Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia”. Erre épült a 2008. évi „Integrált 
Városfejlesztési Stratégia”, valamint ennek szellemében készültek a további, egy-egy szakte-
rületre vonatkozó rész-stratégiák is. 
A 2007-es Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia előszavában olvasható az egyik legfontosabb 
hitvallást kifejező mondat, mely az alábbiakat jelöli meg elsődleges célként:  
„…egy dinamikusan fejlődő, kreatív szellemű város megteremtése, mely nem csupán önmagá-
ban működőképes, hanem együtt „lélegzik” a környező településekkel.” 

 
 
 
 
 

                                                             
1 A 2001-ben előforduló fogalomhasználat tisztázatlansága tükröződik a dokumentációban, hiszen a dokumentum-
fejlécében a „városfejlesztési stratégia” megnevezés olvasható, s gyakran zavart keltő a stratégia és a fejlesztési 
koncepció szóhasználata is. Ténylegesen Városfejlesztési Koncepcióként fogadta el a Képviselőtestület 40/2001. 
(III.13.) Kt. sz. határozattal. 
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2.1 A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE. 
 

 
2.1.1 TÁRSADALOM 

Szentendre népessége az országos jellemző tendenciától eltérően növekszik ma is. Az ezred-
forduló első hat évében az állandó népesség 10,2 %-os növekedése tapasztalható, míg azt 
követő hat évben már „csak” további 8,4 %-os a növekedés. Összességében a népességszám 
növekedés az elmúlt 12 évben megközelítette a 20%-ot. E dinamikus növekedés lassítása kí-
vánatos. 
A városon belüli természetes szaporodás pozitív irányba alakul, melynek következménye az 
országos átlagnál lényegesen kedvezőbb korstruktúra. A magas fokú iskolai végzettség a kva-
lifikált munkaerő rendelkezésre állását jelzi. A helybeni munkahelyek nem tudják sem számuk-
ban, sem kínálatukban fogadni a helyi munkaerő kínálatot. Ezen enyhít Budapest „munkaerő-
felszívó hatása”. A helyi új munkahelyek teremtésével részlegesen sem lehetett követni az 
elmúlt időszakban folyamatosan képződő kínálatot. A felsőfokú iskolai végzettség megszerzé-
sére helyben nincsen lehetőség. Keresni kell a duális képzésre alkalmas vállalkozások és kép-
zőhelyek helyi adottságait, lehetőségeit.  

A város mai társadalmi összetételének alakulását, mai arculatának kiformálódását jelentősen 
befolyásolták az alábbi huszadik századi események: 
Szentendrén 1928-ban alakult meg a Szentendrei Festők Társasága, s egy évre rá művésztelep 
létesült, ahol festőiskolát hoztak létre. Ekkor csatlakozott hozzájuk Barcsay Jenő. Ezt követően 
a hazátlanná vált nagybányai festők otthonra találtak Szentendrén. Az első világháború után 
Nagybánya Romániához csatolását követően Szentendre lett a Magyar Képzőművészeti Főis-
kola növendékeinek nyári alkotóhelye. Mindezek, s még számos egyéb képzőművészettel való 
összefüggés következményeként Szentendrére ráégett, mint egy billog, kitörölhetetlen jelző-
ként az elnevezés, hogy a „festők városa”. Ma is büszkén vallja ezt a város, noha ez sem 
korábban, sem ma nem nyújt a város egészére nézve kielégítően jellemző megjelölést. Szent-
endrei Művésztelep alkotói között tudható a több generációt felölelő illusztratív névsor: 
Bánovszky Miklós, Kondor Béla, Barcsay Jenő, Czóbel Béla, stb. 
Szintén meghatározó eseménynek számít a 60-as évek végén született kormányzati döntés, 
vagyis, hogy a város nyugati határában 1967-től megindul az ország első Szabadtéri Néprajzi 
Múzeumának építése. Ezzel együtt kormányzati elhatározás volt, hogy Pest megye kulturális 
központjának jelölik ki Szentendre várost. 1969-ben új művésztelep épül a Kálvária úton. 1977-
ben a Fő téren megnyitják a Szentendrei Képtárat, illetve a Népművészetek Háza is létrejön.  
Sorra létesültek a múzeumok, a kiállító termek. A Belvárosban a kulturális és szakrális intéz-
mények fajlagos sűrűsége, a templomok, a kiállítótermek és múzeumok tekintetében megha-
ladja az ország bármely városáét. Nem csak képzőművészek, hanem írók, költők egyéb művé-
szek is a városhoz kötődnek, vagy itt élnek időszakosan a II. világháború előtt, alatt és után. 
A nagy nevek közül néhány: Hamvas Béla, Németh László, Jobbágy Károly, Szántó Piroska, 
Vészi Endre, Szakonyi Károly, Vas István, Szánthó Imre, Tornay Mari, s folytatható tovább a 
sor az őket követőkkel, s a mai is alkotókkal.  
1941-ben a „Nagy-Budapest” agglomerációjával foglalkozó könyvben szerzője így írt a gyors-
vasút megépítéséről: „Ha meg fog épülni a gyorsvasút és kertvárosokkal fog betelepülni a 
Duna-mellék s a hegyvidék, új fővárosi embertípus fog keletkezni. Ez az elővárosi polgár bejár 
a városba dolgozni és szórakozni, de egészséges lokálpatriotizmussal ragaszkodik szűkebb pát-
riájához, a kis elővároshoz, ahol meggyökeresedett, otthont épített és ahová az élet ezer szá-
lával tapad.”  Szentendrén hányan és hányan felelnek meg e típusnak? Szentendre társadalma 
múltját, összetételét tekintve sajátos, egyedi, kincse, s egyben nagy terhe a városnak. 
A város „kulturális felemelkedésének” ismertetésére, szellemi életét meghatározó társadalmá-
nak alakulására azért kellett kitérni, hogy elmondhassuk, hogy ez mennyire nem járt együtt a 
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város lakosságának életkörülményeit meghatározó infrastrukturális és egyéb ellátást jelentő 
szolgáltatások fejlesztésével.  
Az új lakásépítések, az üdülőparcellázások nem a helyi lakosságot szolgálták, hanem a fővá-
rosból kitelepülő, lakáskiutaláshoz, illetve a lakásvásárlási lehetőséghez jutó, vagy az üdülő 
telkeket megvásárolható közép és felső szintű vezetői köröket. A helyi lakosság élet és lakás-
körülményeit erősen meghatározó infrastrukturális fejlesztések rendre elmaradtak a kulturális, 
a művészettel összefüggő létesítményeket jelentő fejlesztésekhez képest. Az épített értékek-
ben rendkívül gazdag város környezeti átalakulása, kiépítése csak a turisták, a delegációs lá-
togatók által érzékelhető szintig volt támogatott, a többi probléma megoldása mindig csak egy 
távolabbi időre, egy „második ütemre” napolódott.  

Intézményi ellátottság: 

 
Iskola-óvodai ellátottság hiánya  

A város intézményi ellátottsága általánosságban kielégítőnek mondható, noha az oktatás, a 
nevelés, s az egészségügyi ellátás területe további kiegészítésre, átszervezésre szorul, hason-
lóan a közösségi teremsportot és a versenysportokat szolgáló létesítmények tekintetében. 
Egyes városrészek lakóterületein az óvodai 500 m-es és az általános iskolai 1000 m-es körzet-
távolságot jelölő kékkel jelölt felületei láthatóak fenti ábrán. Az, hogy a körzetek nem fedik le 
a teljes lakóterületet, az kisebb problémát jelent, mint amit az infrastrukturális hiányosságok 
okoznak a meglévő létesítmények megközelítési nehézségei miatt.  
Számos városi szintet meghaladó elsődlegesen kulturális, egészségügyi ellátó és közigazgatási 
intézmény is helyet kapott a városban. Az intézmények jellemzően a Belvárosban koncentrá-
lódnak, illetve a Püspökmajor városrészen. A városban 1 db bölcsőde és az éppen épülő új 
óvodával együtt 8 db önkormányzati fenntartású óvoda található. Figyelemre érdemes, hogy 
az óvodáskorúak gondozását-oktatását 12 db egyéb, önkormányzati fenntartáson kívüli óvoda 
szolgálja. Általános iskola 7 db működik a városban, 4 gimnázium s egy szakközépiskola. To-
vábbi középfokú oktatási intézmény (szakközépiskola, zenei iskola, speciális iskola) három ta-
lálható, s egy, amely a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alatt működik az Altiszti Akadémia 
(amely mintegy 400 fő képzését tudja biztosítani).  

2.1.2 A GAZDASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS 
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2.1.2.1. Szentendre gazdasága 

Szentendre a Budapest központú metropolisztérség része. A foglalkoztatottak jelentős része a 
Fővárosban vállal munkát (vagy a metropolisztérség más településein), a vállalkozások, vala-
mint a vállalkozások és közintézmények közötti kapcsolatok erősek. 
A térség strukturált, a gazdasági és funkcionális szerepek kiegészítik egymást. Más metropo-
lisztérségekkel összehasonlítva Budapest várostérsége erősen decentralizált, több település és 
kistérség a munkaerőpiac és a vállalkozások sűrűsége alapján fejlett alközpontnak minősül. Az 
agglomerációban erős és sokszínű a gazdaság, magas a helyben foglalkoztatottak száma. Az 
itt élő emberek és vállalkozások könnyen férnek hozzá a metropolisz által nyújtott szolgáltatá-
sokhoz, erőforrásokhoz és piaci kereslethez. Budapest várostérségében összpontosul a hazai 
K+F kapacitások, innovációs teljesítmények és technológiai vállalkozások nagyobb része. 
A vállalkozások száma és a városba irányuló ingázók száma alapján Szentendre térségi foglal-
koztatási központ. A Szentendrén élő foglalkoztatottak nagyobb része Budapesten dolgozik 
(53,4%). A kistérségből sokan járnak be naponta a városba; a 2011. évi népszámláláskor 8762 
fő volt a Szentendrén foglalkoztatottak száma (a bejáró munkavállalókkal), míg a Szentendrén 
élő foglalkoztatottak száma 10 948 fő (melynek több mint fele Budapesten dolgozik). 
Az egy fő lakosra jutó működő vállalkozások száma jelentősen meghaladja az országos és a 
Pest megyei átlagot. Ezzel szemben a vállalkozások teljesítménye sokkal gyengébb, mint az 
más, hasonló méretű középvárosokra jellemző. A különbség oka a gazdaság sajátos szerkezete 
és a vállalkozások kis mérete. Az itt működő vállalkozások döntő többsége családi tulajdonban 
lévő mikrovállalkozás. A valódi kisvállalkozások és középvállalatok száma nagyon kevés (2012-
ben 87 és 4 db mindösszesen). A városban nem működik nagyvállalat.  
A székhely és telephely szerint Szentendrén bejelentett vállalkozások tényleges működésének 
helyszíne bizonytalan. Lehet Budapest, vagy éppen fordítva, egyes a Fővárosban bejelentett 
vállalkozások helye lehet akár Szentendre is. Mivel a népszámlálás a háztartások megkérde-
zése alapján készült, és a helyben foglalkoztatott népesség száma magas, ezért a vállalkozások 
tényleges működésének helyszíne sok esetben Szentendre. Érdemes megjegyezni, hogy egyes 
szolgáltató mikro-vállalkozások (például mérnöki tervező vállalkozás) esetében a tényleges 
munkavégzés helyszíne más jelentőséggel bír, mint egy ipari vállalkozás tekintetében. 
A város méretéhez képest az itt működő vállalkozások jegyzett és saját tőkéje, árbevétele, s 
azon belül az export árbevétel nagyon alacsony értéket mutat. Az agglomeráció más középvá-
rosaival összehasonlítva Szentendre eltérő helyzetben van. A különbség oka, hogy a település 
területén nincs jelentősebb kereskedelmi központ, vagy ipari termelő nagyvállalat. A város 
korábbi építőipari és papíripari nagyvállalatai megszűntek, újabb nagyipari tevékenységek vagy 
technológiai vállalatok nem települtek be. Egy jelentősebb szolgáltató központ működik a vá-
rosban. 
A munkaerőpiacra a magasan képzett munkavállalók és az ilyen képzettséget igénylő munka-
körök magas aránya jellemző. Ez az arány a hazai átlagot, a Pest megyei átlagot és a budapesti 
átlagot is jelentősen meghaladja. Nemzetközi összevetésben is kedvezőnek tekinthető, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a fejlett piacokon működő cégek lényegesen többet fordítanak szervezet-
fejlesztésre, képzésre, design és marketing, K+F aktivitásra és licencek vásárlására, mint a 
hazai vállalkozások.  

A gazdaság fejlettségét meghatározó tényezők 

Szentendre gazdaságára tudásintenzív vállalkozások és a kreatív iparhoz kapcsolható vállalko-
zások magasa aránya jellemző. Ez az arány a hazai és a megyei átlaghoz képest is magas. 
Létezik egyfajta koncentráció, de kérdéses, hogy beszélhetünk-e valódi technológiai klaszter-
ről. A közvetett információk alapján (módszeres innováció, kutatási és fejlesztési tevékenysé-
gek, export jellemzői) vélhetően nem. A vállalkozások közötti hálózatos és értékláncon belüli 
kapcsolódások gyengék, esetlegesek.  
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A vállalkozások termelékenysége alacsony, az elmúlt években csökkent, mint ahogy a társas 
vállalkozások jövedelmezősége is. Ez a trend éles ellentmondásban van a személyes jövedel-
mek alakulásával, valamint a működő vállalkozások számának, azaz a vállalkozási kedv bővü-
lésével.  

A városban elkülönül egymástól a vállalkozások három csoportja: a helyi lakosoknak értékesítő 
vállalkozások (kiskereskedelem, szolgáltatások); a hazai gazdaságba beágyazott ipari termelő 
és üzleti szolgáltató vállalkozások; valamint a „hétvégi” gazdaság (vendéglátás, idegenforga-
lom és szabadidő). E szegmensek között lényegében nincsenek üzleti, vagy akár csak infor-
mális kapcsolatok. Az elkülönülés csökkenti a gazdaság hatékonyságát, az erőforrások meg-
osztásának esélyét, és az innováció kisugárzó, további fejlesztéseket gerjesztő (multiplikátor) 
hatását. Ide kapcsolódik az a probléma is, hogy az itt élő emberek magas jövedelme, mint 
vásárlóerő, nem Szentendrén hasznosul.  

A helyben élő lakosok számára nyújtott szolgáltatások minősége, jövedelmezősége és forgalma 
stagnál vagy csökken. Ezekre a vállalkozásokra inkább jellemző az alacsonyabb minőségű és 
olcsóbb termékek és szolgáltatások értékesítése. Csak egyes prémiumszegmensekben (kéz-
műves-élelmiszer, divatáru), vagy az egészségügyi, állategészségügyi szolgáltatások területén 
találhatunk kivételt. 

Az idegenforgalom és vendéglátás teljesítménye stagnál, illetve csökken. A turisztikai és sza-
badidős élmények iránti kereslet megváltozott, és a város kínálata nem találkozik az igények-
kel. A város mozgástere csekély, mert Szentendre önmagában nem idegenforgalmi 
desztináció2, még a Dunakanyar sem az, ezért a helyi fejlesztések és ráfordítások hatása szük-
ségszerűen korlátozott. 

A kulturális örökség és programok jelentette tartalom egyértelműen erőssége a városnak. A 
kulturális értékek és teljesítmények, valamint a turizmus közötti kapcsolat azonban nem elég 
erős. A Belváros részlegesen lezajlott rehabilitációja, mint vezérprojekt, sokat javított a kör-
nyezet minőségén és a kulturális látnivalók színvonalán.  

A fejlődést akadályozza, hogy nincsen elegendő minőségi szálláshely, és nem megfelelő a köz-
lekedési infrastruktúra (pl. buszparkolók, HÉV). A területi kínálat nem kapcsolódik össze (Skan-
zen és a Belváros, a Pilis, vagy a sziget). A szolgáltatások minősége elmarad az igényektől. A 
látogatókra a rövid tartózkodási idő és az alacsony fajlagos költés a jellemző. Az üzleti turizmus 
szinte teljesen hiányzik. Sok a konfliktus az idegenforgalom és az egyéb érdekek között (köz-
területi rendezvények, parkolás, adók és díjak megállapítása, szabályozási kérdések). 

Az ipari és üzleti szolgáltató vállalkozások száma növekszik. Közöttük nagy számban vannak 
olyan ágazatokhoz tartozó vállalkozások (design, tudás-intenzív vállalkozások, tudás-intenzív 
üzleti szolgáltatások), melyek fontos szerepet töltenek be a tudásgazdaságban, gyakran inno-
vatívak, és szorosan kapcsolódnak a feltörekvő piacokhoz és nemzetközi trendekhez, önállóan, 
vagy nagyvállalati (feldolgozóipari) értékláncokon keresztül. Az ilyen „ígéretes” vállalkozások 
azok, amelyeknek a száma növekszik.  

Bizonytalan a fiatal, vagy fiatal tulajdonosok, illetve menedzsment által irányított vállalkozások 
száma. Az új alapítású vállalkozások közül hiányoznak az ambiciózus export- és növekedésori-
entált („gazella”) vállalkozások.  

A potenciálisan innovatív cégek száma (szakmai, tudományos tevékenységet folytató vállalko-
zások, tudás-intenzív vállalkozások, kreatív ipar) több százra tehető, ezzel szemben a Nemzeti 
Innovációs Hivatal Obszervatóriuma mindössze 20 db vállalkozáshoz köthető innovációs pro-
jektet tart nyilván Szentendrén. A jelenségre alapvetően két magyarázat létezik: (1) a vállal-
kozások innovációs aktivitása alacsony; (2) vagy a vállalkozások innovációs tevékenysége nem 

                                                             
2 desztináció = úti cél, fogadóterület,  
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találkozik az állami innovációs támogatási rendszer által nyújtott szolgáltatásokkal. A helyi in-
terjúk tapasztalatai és ágazati (pl. a kreatív iparban készített) elemzések alapján a második 
magyarázat lehet a helyes.   

Komoly hiányossága a helyi gazdaságnak, hogy a hiányoznak a fejlett technológiák (korszerű 
anyagok, eszközök, gyártási technológiák, információs és kommunikációs technológiák); vala-
mint az olyan vállalkozások, melyek a fejlett feldolgozóiparban működnek. A valódi (10 főnél 
többet foglalkoztató) kisvállalkozások és a középvállalatok a tradicionális ágazatokban működ-
nek. A fejlett feldolgozóiparhoz, technológia- és tudás-intenzív nagyvállalati értékláncokhoz 
kapcsolódó vállalkozások száma nagy, de méretük szerint mikro-vállalkozások, tevékenységü-
ket tekintve pedig szolgáltató cégek.  

Átlag feletti a következő ágazatokhoz tartozó vállalkozások számaránya: nagykereskedelem; 
vezetési tanácsadás; építészmérnöki, műszaki vizsgálat, elemzés; jogi, számviteli és adó-szak-
értés; és általában a tudományos tevékenységek, valamint az infokommunikációs vállalkozá-
sok súlya is relatíve nagy. A szakágazatok szintjén súllyal szerepel: a mérnöki tevékenység, 
műszaki tanácsadás; alkotóművészet, reklámügynökségi, és egyéb szakmai, tudományos, mű-
szaki tevékenységek, valamint a film, videó és televízióműsor-gyártás és az informatika szak-
ágazatai. A kézművesipar súlya jóval kisebb, és csak néhány szegmensben haladja meg a 
megyei és az országos átlagot: ékszergyártás, bútorok kiskereskedelme, kerámiagyártás, tás-
kafélék, szíjazat gyártása, egyéb papír, kartontermék gyártása. 

A kulturális és kreatív iparhoz sorolható vállalkozások száma és aránya magas. A kreatív ipar 
nem csak kézművesipart, művészeti és iparművészeti tevékenységeket jelent, hanem elsősor-
ban és legnagyobb számban mérnöki tervező, építészeti tervező vállalkozásokat és informati-
kához kapcsolódó tevékenységeket. A designt tehát számos, több száz vállalkozás képviseli a 
városban. Ez a tény felértékeli a design tevékenységek alapjául szolgáló kulturális közeg, mű-
vészeti alkotó háttér és közösség, valamint a megkülönböztető erővel bíró tartalmak sokszínű 
egyvelegének jelentőségét. 

A gazdaság fejlődését akadályozza az is, hogy a városban kevés a felsőoktatáshoz kapcsolódó 
tevékenység, illetve nincsen önálló felsőoktatási intézmény. 

Szentendre gazdasági teljesítményének elemzését nehezíti, hogy a szolgáltató szektor fejlesz-
téseiről és innovációs aktivitásáról igen kevés adat áll rendelkezésre. Ez a probléma egyaránt 
jellemző a kiskereskedelemi, az üzleti szolgáltató, vagy a kreatív ipari szolgáltató vállalkozá-
sokra. A termelékenységi és jövedelmezőségi adatok alapján a helyi gazdaság innovációs tel-
jesítménye nem lehet kiemelkedő.  

A szolgáltató szektor innovációja azonban eltérő a feldolgozóiparban megszokott, kézzelfog-
ható és jól mérhető, módszeresen végrehajtott innovációs folyamattól. Az innováció sokkal 
kevésbé tudatos, és csak ritkán kapcsolódik kutatáshoz, vagy kifejezetten egy technológiai 
újdonság bevezetéséhez. Sokkal gyakoribb a marketing-innováció, a szervezeti innováció, új 
üzleti modell bevezetése, s a legtöbb esetben spontán és esetleges tevékenységről van szó, 
ami a város szintjén nem látható, illetve a statisztika számára nem mérhető teljesítményt ered-
ményez.  

A gazdaság és a közösség kapcsolata 

Az adottságokban rejlő lehetőségek kihasználását akadályozza, hogy gyengék a közösségen 
belüli kapcsolatok. A vállalkozások és a fiatal korosztályok fizikai és elvont értelemben sem 
találkoznak. Ez a megállapítás helytálló a szakképzésre, az alap- és középfokú oktatásra és a 
közösségi terek használatára. Lényegében a helyi vállalkozások nem ismertek a fiatalok előtt, 
mint ahogy a vállalkozásokban meglévő tudás, technológia és piaci ismeret sem. A vállalkozási 
perspektívák így nem is kapcsolódnak a fiatalok, például a középiskolás korcsoportok számára 
nyújtott élmények, közösségi helyszínek, fizikai és virtuális platformok fejlesztéséhez. Ezért a 
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város nyújtotta perspektíva jelenleg nehezen értelmezhető, és nem is vonzó a fiatalok szá-
mára.  

A belső kohézió – az egyes rétegek közötti üzleti és társas kapcsolat, a városhoz és a közös-
séghez fűződő érzelmi kötődés, identitás – viszonylagos gyengesége azért probléma, mert a 
szubjektív jólét és a társadalmi (bizalmi) tőke szintjét alacsonyan tartja. Az egyes csoportok 
elkülönülése akadályozza a vállalkozások közötti együttműködést, a vállalkozások és az intéz-
mények közötti stratégiai partnerséget, valamint gyengíti az önkormányzat terveinek és kez-
deményezéseinek elfogadottságát, így a társadalmi, környezeti és gazdasági kihívások ered-
ményes menedzselését.  

A város egyedi adottságokkal rendelkezik a kulturális értékteremtés, valamint az épített örök-
ség és a természeti környezet tekintetében. A kultúra fontos szerepet tölt be az itt élő emberek 
életében, a város arculatának alakításában. A megkülönböztető erővel bíró sajátosságok a 
vállalkozások összetételére is hatással vannak, s néhány szegmensben erősítik azok piaci po-
zícióját és márkaértékét. Ez a sajátos kínálatra építő (differenciáló) megközelítés Szentendre 
helyi gazdaságfejlesztési célkitűzéseiben is tetten érhető. A kapcsolatok esetlegessége miatt 
azonban nem beszélhetünk arról, hogy a kulturális tartalom és a kreativitás a vállalkozások 
stratégiáját együtt és egyenként meghatározná, így a helyi gazdaság egésze is mélyen a lehe-
tőségei alatt teljesít ebben a tekintetben.  

Településrészi kihívások a gazdaságban 

A Város által meghatározott, a Dumtsa Jenő keretstratégiában összefoglalt vezérprojektek jól 
mutatják azokat a kihívásokat, melyekkel Szentendre már évek óta küzd a gazdaság térbeli 
elhelyezkedésével és az egyes városrészek sajátos adottságaival összefüggésben.  

A legfontosabb ezek között a Belváros funkcióváltása, s ezzel összefüggésben a Bérlakás-prog-
ram, valamint ide sorolható az Intermodális központ kérdése is – melyek jól mutatják, hogy a 
vendéglátás és idegenforgalom által érintett, valamint a közösségi városközponti funkcióval 
bíró területek gazdasági szempontból alulhasznosítottak, nem megfelelő a vállalkozási tevé-
kenységek összetétele, sokfélesége.  

A másik kiemelt téma az üzleti infrastruktúra (ipari park, inkubációs központ és szolgáltatások) 
fejlesztése. A gazdasági területek elhelyezkedése viszonylag kedvező, de az egyes területek 
mérete fejlesztési szempontból nem ideális, és magas a barnamezős területek aránya. Az 
egyes vállalkozások fejlesztései hatnak a szomszédos vállalkozásokra, de ez a hatás egyelőre 
moderált mértékű. A város területén megvalósuló progresszív ingatlanfejlesztésre jelenleg az 
ÉMI Szentendre Ipari Park nyújt példát.  

A zöldmezős beruházásokat a Duna közelsége, az ivóvízbázis védelme és egyéb kötöttségek 
korlátozzák, illetve szűkítik le a rekreáció és a sport-, valamint szabadidős tevékenységekre.  

A fejlesztésre alkalmas gazdasági területek összes területe meghaladj a 70 hektárt. Ebből a 
„NEREK” (volt szovjet laktanya) 19,3 hektáros területe az egyetlen nagyobb egybefüggő, tech-
nológiai park vagy campus fejlesztésére alkalmas terület. Az ingatlan azonban elhúzódó per 
alatt van, s a város számára jelenleg nem hozzáférhető.  

Évek óta napirenden van, de ez idáig nem valósult meg nagyobb szálloda építése, melyre pedig 
több alkalmas helyszín is kínálkozott. 

A járás (kistérség) fejlettségének komplex értékelése 

A KSH módszertani értékelése alapján a kedvezményezett járások besorolásáról elfogadott 
kormányrendelet3 elsősorban a társadalmi helyzet, a lakhatás, a helyi gazdaság és az infra-
struktúra alapján értékeli a hazai járások fejlettségét. A Szentendrei járás e komplex mutatók 

                                                             

290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, A kedvezményezett járások besorolásáról3 
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szerinte a legfejlettebbek közé tartozik, elsősorban a népesség képzettsége és a vállalkozási 
aktivitás miatt, valamint az itt élő emberek anyagi helyzete, személyes jövedelmei alapján.  

A rendeletben elfogadott értékelés tényeken alapul, de fontos hangsúlyozni, hogy több, más 
módszertan szerint összeállított, a kistérségek innovációs és versenyképességét eltérő indiká-
torok alapján értékelő elemzés egészen más képet mutat a város és térsége fejlettségéről. Az 
utóbbiakban nagyobb szerepet kapnak a K+F kapacitások, a technológia és a tudásközpontok, 
különösen a felsőoktatás jelenléte, az üzleti és humán infrastruktúra fejlettsége, valamint a 
kulturális intézmények. A kedvezményezett járások besorolásának módszertana vitatható, kü-
lönösen a fejlettebb járások esetében, mert nem fejezi azokat a különbségeket, melyek telje-
sen eltérő fejlődési pályán tarthatnak két, egyéb jellemzőiben hasonló települést.  

2.1.2.2 Az önkormányzat gazdálkodásának elemzése 

A hazai önkormányzatok gazdálkodását és a fejlesztési lehetőségeit számos olyan külső adott-
ság határolja be, melyre a településeknek nincsen ráhatása. A 2007 és 2013 között elérhető 
uniós pályázati források lehívásának lehetősége miatt ezek a korlátok kevésbé voltak feltűnőek 
az emberek számára az uniós forrásokból megvalósult beruházások mennyisége és sokfélesége 
miatt. Az önkormányzatok pénzügyi bázisának törékenysége csak akkor vált széles körben is 
ismertté, ha az adott település csőd-közeli helyzetbe került.  

Fontos hangsúlyozni, hogy a helyi önkormányzatok olyan kötelező állami feladatokat látnak el, 
melyek finanszírozása elsősorban 2004 és 2010 között jelentős mértékben lecsökkent. A köte-
lező feladatellátás állami (normatív) térítése korábban sem fedezte a valós, s nem egyszer 
törvényben meghatározott kiadásokat, de az évtized végére már olyan mértékű volt a hiány, 
amit az önkormányzatok saját bevételei már nem, vagy csak alig fedeztek. Ebben az időszak-
ban pörögtek fel az európai uniós beruházások is, ahol a fejlesztésekhez szükséges saját erő 
is szintén fokozta az önkormányzatok kiadásait.  

A helyi önkormányzatok jelentős része 2010-ben és 2011-ben komoly takarékossági intézke-
déseket volt kénytelen meghozni a pénzügyi egyensúly érdekében. Az alapvető probléma azon-
ban nem a helyi gazdálkodás hatékonysága volt, hanem a feladatellátás finanszírozásának 
mértéke, valamint a módja, amely nem vette figyelembe a helyi adottságokat. A megyei ön-
kormányzatok és számos település esetében tapasztalható kritikus helyzetet ezért csak az ön-
kormányzati rendszer újjászervezése, az új önkormányzati feladat-ellátási modell bevezetése, 
majd a települések adósságának teljes körű átvállalása szűntette meg.  

A konszolidáció ugyanakkor nem oldott meg minden olyan kérdést, mely a kötelező és önként 
vállalt feladatok arányos, ésszerű és valós költségeken alapuló finanszírozásával kapcsolatos. 
S legfőképpen nem változtatott azon az alaphelyzeten, hogy az önkormányzatok csak külső 
források bevonásával tudják előteremteni a települési beruházások és fejlesztések pénzügyi 
fedezetét. Az önkormányzat gazdálkodását továbbra is a feladatok hiányos finanszírozása, va-
lamint a jövőbeni finanszírozással kapcsolatos bizonytalanság, azaz a tervezhetőség hiánya 
tartja kényszerpályán. A helyzet annyival rosszabb Budapesten és Pest megyében, hogy az itt 
működő önkormányzatok a 2014 és 2020 közötti tervezési ciklusban sokkal kevesebb beruhá-
zási és fejlesztési forráshoz juthatnak, mint korábban. 

A kötelező feladatok ellátása és a feladat-ellátás állami finanszírozása 

Az önkormányzati rendszer átalakítása előtt az egyes települések helyzetét nagymértékben 
meghatározta, hogy milyen sok, illetve összetételű feladatot láttak el. Ha például az adott 
városban sok gyerek él és helyben jár iskolába, akkor az automatikusan növelte a hiányt. Az 
egyes kötelező feladatok normatív finanszírozásának mértéke is eltérő volt a tekintetben, hogy 
milyen arányban maradt el a valós (és törvényben előírt) kiadásoktól. A közoktatási intézmé-
nyek működtetése kevésbé terhelte az önkormányzatokat, az egészségügyi, vagy szociális el-
látások sokkal nagyobb mértékben. Az állami finanszírozás sajátos szerkezete miatt városüze-



HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

Szentendre Város Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata 
 

16 
 

*ARCHEO-ART Bt.*KÉSZ Kft. *MOBIL-CITY Bt. *TÁJOLÓ-TERV Kft * WOLF Kft.  *PRO-TERRA Kft.* 

meltetési, és főleg a kulturális, közművelődési, múzeumi intézmények és feladatok állami fi-
nanszírozása teljesen átláthatatlan volt, és az érintett önkormányzatok számára többnyire kü-
lönleges problémát jelentett a források előteremtése.  

A Magyarországon 2012-ben bevezetett önkormányzati működési modellben sokkal nagyobb 
szerepet kapott a feladathoz kötött finanszírozás. Ez elvileg azt jelenti, hogy az állami támo-
gatás sokkal inkább megfelel a valós tevékenységgel járó kiadásoknak. Gyakorlatilag egy ilyen 
rendszer éveken keresztül tartó következetes továbbfejlesztést – finomhangolást – igényel, 
hogy valóban egyensúlyban legyenek a kötelezettségek és a források, azaz a fajlagos kiadá-
sokat a valós helyzetre szabják. 

A jelenlegi állami támogatás még mindig elmarad a tényleges kiadásoktól. Az önkormányzatok 
ennek megfelelően évente és több alkalommal is rendkívüli költségvetési támogatásban része-
sültek, melynek odaítélése és ütemezése nem átlátható és nehezen tervezhető.   

Továbbra is problémát jelent a közművelődés és a múzeumi, vagy a településüzemeltetési 
feladatok állami finanszírozása. A nagy ellátó rendszerek – közoktatás, egészségügy – fenn-
tartásával kapcsolatban is nagy a bizonytalanság, ami közvetlenül érinti az önkormányzatot, 
hiszen az állami fenntartásba vett intézmények egy részénél az önkormányzat maradt az in-
gatlanok tulajdonosa és üzemeltetője, valamit meghatározott feladatokat is ellát (közétkezte-
tés). Egyes múzeumi feladatok esetében viszont éppen fordítva.  

A települések adósságának konszolidációja helyreállította az önkormányzatok pénzügyi egyen-
súlyát, illetve megteremtette az egyik legfontosabb feltételét annak, hogy ne termelődjön újra 
az adósság a korábbi hitelek kamatterhei miatt; illetve azzal is, hogy az önkormányzatok költ-
ségvetése nem tervezhet működési hiányt.  Itt meg kell jegyezni, hogy a konszolidáció nem 
volt teljes körű, legalábbis abban az értelemben, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok 
hiteleit (pl. a nagy értékű lízingelt eszközök, berendezések pénzügyi kötelezettségét) nem ren-
dezte.  Szentendrén például a Városi Szolgáltató Zrt., s végeredményben az önkormányzat 
számára komoly terhet jelent egyes nagy értékű eszközök beszerzése után fizetendő lízingdíj.  

Az önkormányzati rendszer konszolidációja részeként az állam átvette a kötelező feladatok egy 
jelentős részét. A feladatok átvétele jelentősen csökkentette az önkormányzatok költségveté-
sét, s így felértékelte az olyan saját bevételeket, melyek nagyságrendben változatlanok ma-
radtak (iparűzési adó). Mivel a teljes önkormányzati költségvetés mérlegfőösszege kisebb, mint 
korábban, ezért a keresztfinanszírozás jelentősége megnő a likviditás, az éves költségvetés 
egyenlegének szempontjából. A kisebb költségvetéssel az önkormányzat hitelképessége érte-
lemszerűen csökkent.  

A feladatok állami átvételével kapcsolatban fontos kiemelni, hogy minden egyes intézményi 
feladat, vagy a városüzemeltetési szolgáltatás állami átvételével az önkormányzat emberi erő-
forrásokat is veszít. Olyan szaktudást és kompetenciákat, melyek a településfejlesztéshez, a 
programok és projektek tervezéséhez, fejlesztéséhez és műszaki kontrolljához szükségesek. 
Továbbá ha kisebb a hivatal, az önkormányzat szervezeti létszáma, akkor a városfejlesztéssel, 
stratégiával és irányítással foglalkozók száma is csökken.  

Szentendrén például, a Városi Szolgáltató Zrt. részt vett a CONCERTO program tervezésében 
és végrehajtásában. Ez azt jelenti, hogy műszaki, mérnöki feladatok mellett projektmenedzs-
ment feladatokat is ellát, és üzleti tervezést is végez; hatásában pedig kreatív kezdeményezé-
sek, oktatási-képzési programok, közművelődési projektek sikeréhez járul hozzá az értékte-
remtő tevékenysége.   

Az önkormányzat kezdeményező fellépésére, s általában a program- és projektfejlesztésben 
betöltött szerepére jó példa a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia, s az abban megfogal-
mazott vezérprojektek. A Belváros funkcióváltása például már évek óta szorosan összekapcso-
lódik a Bérlakás-programmal, ami lényegét tekintve azt jelenti, hogy a város aktívan, értéket 
teremtő módon gazdálkodik a lakásállománnyal, s olyan módon hasznosítja az ingatlanokat, 
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hogy a keletkező bevételek megfelelő alapot képezzenek az üzemeltetési és felújítási költsé-
gekhez.  

A befektetői, bevételt termelő beruházásokban és fejlesztésekben gondolkodó stratégiai meg-
közelítés már évek óta jelen van az önkormányzat által megfogalmazott célkitűzésekben, mint 
ahogy a szolgáltatások fejlesztésére irányuló erőfeszítések (település-üzemeltetés, városi ügy-
félszolgálat létrehozása) is. Ez a szemlélet túlmutat az uniós források egyedi projektekhez való 
felhasználásán, vagy más pontszerűen végrehajtott beruházások kivitelezésén. Az új feladat-
ellátási modellben azonban bizonytalanná vált az ilyen szerepkör betöltéséhez szükséges fel-
adatok finanszírozása. Éppen akkor, amikor a településfejlesztésben és a területfejlesztésben 
egyre inkább előtérbe kerülnek a területi alapon szervezett komplex programok.  

Az önkormányzat saját bevételei és gazdálkodása 

Az új feladat-ellátási modellben megmaradt, sőt a kisebb mérlegfőösszeg miatt megnőtt a 
jelentősége annak, hogy az adott település milyen saját bevételekkel rendelkezik az állami 
feladatellátáshoz kapcsolódó normatív és feladatalapú finanszírozás mellett. Mivel az átenge-
dett személyi jövedelemadó megszűnt (illetve egy része beépült a költségvetéstől kapott tá-
mogatásba), ezért elsősorban, s szinte kizárólag az iparűzési adóbevétel jelenti ezt a saját 
bevételt.  

Ebben a rendszerben nem is a település fejlettsége, hanem kifejezetten az ott működő vállal-
kozások pénzügyi teljesítménye, egész pontosan az árbevétele határozza meg a települések 
mozgásterét. Azaz azok a vállalkozások, ahol a személyi ráfordítások és az egységnyi termékre 
jutó hozzáadott érték viszonylag alacsony, ellenben kiemelkedően magas a forgalom. Ezek 
jellemzően nagyipari és kereskedelmi vállalatok. Fontos hangsúlyozni, hogy nem általában a 
vállalkozások fejlettsége, hanem a vállalkozások szerkezete határozza meg az iparűzési adó 
nagyságát. Például a tudás-intenzív vállalkozásokban az árbevételt nem növeli a jelentős 
mennyiségű felhasznált alapanyag, vagy vásárolt anyagjellegű szolgáltatás. Az iparűzési adó 
tehát torz tükörképe a helyi gazdaság fejlettségének, és olyan jellemzőkhöz kötött, amire az 
önkormányzatnak kevés ráhatása van (például a nagyvállalatok letelepedését a korábbi nagyi-
pari termelési kultúra megléte, a közlekedés, a szabadon rendelkezésre álló munkaerő meny-
nyisége és az állami támogatás mértéke határozza meg). 

Az iparűzési adó gyakorlatilag azokon a településeken magas, ahol egy vagy több nagyvállalat 
működik. Budaörsön például több mint hétszer nagyobb az egy lakosra jutó iparűzési adó, mint 
Szentendrén, és több mint hét és félszer nagyobb az összes iparűzési adóbevétel. A különbség 
a két város viszonylatában 5,4 Mrd Ft, ami ahhoz mérten, hogy költségvetés mérlegfőösszege 
kisebb, mint 10 Mrd Ft, óriási különbséget jelent. A reform előtt magasabb volt az átengedett 
személyi jövedelemadó, mely nem a vállalatok árbevételét, hanem a lakóhellyel rendelkező 
népesség jövedelmi helyzetét vette figyelembe. Az átengedett SZJA azonban megszűnt, illetve 
részben beépült az állami normatív támogatásba. Ez a változás Szentendrét kedvezőtlenül 
érintette. 

Lényegében az iparűzési adó nyújt lehetőséget arra, hogy egy település saját erőből fejlesszen 
(beruházásokat valósítson meg), önként vállalt feladatait finanszírozza (közösségi tér biztosí-
tása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, egyes oktatási, 
szociális, településfejlesztési és egyéb feladatok), és kiegészítse a kötelező feladatellátáshoz 
kapcsolódó működési kiadásokat (bérek és juttatások kiegészítése, térítésmentesen nyújtott 
ellátások, intézményi fejlesztések). A helyzet e tekintetben nem változott az új önkormányzati 
rendszerben.  

A konszolidáció és a 2011. évi reorganizáció nyomán a városban jelenleg több évre előretekintő 
költségvetési tervezés van, és „össz-önkormányzati költségvetés” készül. Az önkormányzathoz 
tartozó szervezetek és intézmények kapacitásainak és eszközeinek integrációja, valamint a 
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beszerzések központosítása is több területen megtörtént. Integrált ügyfélszolgálat működik a 
városban. A szervezeti és intézményi feladatmegosztás átlátható.  

A gazdálkodás és a területfejlesztés stratégiai tervezése között szoros a kapcsolat, a város 
célkitűzései között évek óta szerepel az aktív vagyongazdálkodás, az erőteljes városmarketing, 
valamint a fejlesztési és marketingtevékenységet támogató nemzetközi együttműködések és 
nemzetközi pályázatokban szerzett tapasztalat.  

2.1.3 TÁJI- ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

Szentendre a Duna partján, a Visegrádi-hegység és a Vác-Pesti-Duna-völgy kistájak határán 
fekszik. A város tájszerkezetének kialakulását alapvetően meghatározták domborzati és ter-
mészeti adottságai. A közigazgatási terület keleti határán folyó Duna mentén jellemzően sík, 
alacsony és magas árterek húzódnak. ÉNy-i irányba haladva a közigazgatási terület a Viseg-
rádi-hegység meredek, völgyekkel tagolt terepfelszíneire húzódik fel. 
A közigazgatási terület keleti határán folyó Duna mentén kialakult településmagból indult a 
lakott terület terjeszkedése északi és déli irányban, illetve a Visegrádi-hegységből érkező kis-
vízfolyások völgye mentén a hegylábi területekre. A dunaparti településmag köré szerveződött 
további beépített terület zöme kezdetben kertes mezőgazdasági funkcióval bírt, mely fokoza-
tosan átalakult üdülőterületté, napjainkra pedig az üdülőterületek lakó funkciójú területté való 
átalakulása zajlik. A beépített terület körül mezőgazdasági művelés alatt álló térségek találha-
tók, és két nagy kiterjedésű különleges használatú terület: az országos jelentőséggel bíró 
Skanzen és a honvédség területe. A beépített terület déli, délnyugati szomszédságában foko-
zatosan ipari, gazdasági területekké alakulnak át a mezőgazdasági területek. A város külterü-
letének magasabb térszíneit a Visegrádi-hegység védett, összefüggő, nagy kiterjedésű erdő-
területei uralják. 
Szentendre közigazgatási területének csaknem egésze tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő területeknek tekintendő. 
A Szentendrén megtalálható tájvédelmi, természetvédelmi és ökológiai szempontból jelentős 
értéket képviselő védett területek közül kiemelendő: 
 a Duna és ártere, mely európai közösségi jelentőségű természetvédelmi terület is (Natura 
2000 kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület); 
 a Visegrádi-hegység erdőterületei, melyek nemzeti parki terület, Natura 2000 kiemelt je-
lentőségű természet-megőrzési és különleges madárvédelmi terület, továbbá bioszféra-rezer-
vátum részét egyaránt képezik; 
 és a Tófenék, mely szintén európai közösségi jelentőségű természetvédelmi terület 
(Natura 2000 kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület). 
A vizes élőhelyekkel gazdagon ellátott Tófenék településrészen a hatályos II. ütemű Telepü-
lésszerkezeti terv gazdasági célú fejlesztési területeket jelölt ki, ugyanakkor e területeken 
Natura 2000 védettség is fennáll. Időrendben a fejlesztési területek lehatárolása előbb történt, 
mint a védelem alá helyezés  eddig a beépítés nem valósult meg, de a terület tervezett 
távlati használata és a Natura 2000 területből fakadó természetvédelmi célkitűzések közötti 
érdekellentét továbbra is fennáll. 
Szentendre területén számos helyi jelentőségű védett természeti terület is található. A védetté 
nyilvánítási rendelet pontatlanságai (pl. az értéktől eltérő helyen történő lehatárolás, kiterje-
désénél kisebb terület védelem alá helyezése stb., lásd: Megalapozó munkarész, 1.12.4. feje-
zet) azonban sajnálatos módon a védelmi célok megvalósulását hátráltatják. 

2.1.4 ZÖLDFELÜLETEK 

Az aktív kikapcsolódást is szolgáló hegylábi erdőterületek, és a jelentős kondicionáló hatással 
bíró Duna között elhelyezkedő szentendrei belterületen (mely a közigazgatási terület harmadán 
foglal helyet) a zöldfelületi rendszer kettős képet mutat. A városban jelentős mértékű a kertes, 
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családi házas övezet (ahol jellemzően a telkek, több mint 50%-a zöldfelülettel fedett), így 
magas a zöldfelületi borítottság, ugyanakkor a város közcélú zöldfelületekkel való ellátottsága 
jelenleg nem kedvező mértékű. 
A település zöldfelületi rendszere szigetszerű elemekből (közkertek, játszóterek, lakótelepi köz-
kertek, intézmények zöldfelületei, fásított közterek) és lineáris összekötőelemekből (patakok 
és utak menti zöldfelületek) áll. A szigetszerű közcélú zöldfelületek jellemzően kis kiterjedéssel 
rendelkeznek, mely funkcionális és kondicionáló szerepük betöltése szempontjából nem ked-
vező. A lineáris, összekötőelemek a közterületeken hiányosak. A nagyszámú patakvölgy és 
horhosok zöldfelületi szempontból összekötőelemet képeznek, de jelentős hányaduk (a kisebb, 
időszakos vízfolyással rendelkezőek) ezt a funkciót nem tölti be maradéktalanul. 
Szentendre városi szintű közparkkal nem rendelkezik. 
Közcélú zöldfelületi ellátottság szempontjából legkedvezőbb helyzetben Püspökmajor, Kertvá-
ros és Pap-sziget─Derecske városrészek állnak, helyi viszonylatban kedvező helyzetben áll a 
Belváros is. A legkedvezőtlenebb zöldfelületi ellátottsággal Boldogtanya, Petyina─Tyúkos-dűlő, 
Szarvas-hegy és Pismány rendelkezik, mivel e beépített településrészeken nem található köz-
célú zöldfelület, azonban ezt valamelyest kompenzálja a családi házak kertjeinek kondicionáló 
hatása és helyenként az erdő közelsége (Kada-hegy). 
A közkertek közül kiemelendőek a képzőművészeti alkotásoknak helyet adó szoborparkok, 
ugyan kevés zöldfelületi elemmel, és a Duna menti zöldfelületek, melyek növényzetét a jelleg-
zetes folyóvízparti fajok adják. A település jelentős ökológiai és esztétikai értéket képviselő 
zöldfelületei a kisvízfolyások völgyei, melyek természetvédelmi oltalom alatt állnak. 
 

2.1.5. ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

Szentendre városszerkezete a történelmi idők során a Belvárost jelentő Óvárosra és Izbég 
városrészre, mint két legkorábbi lakott helyre szerveződött. A városszerkezet kialakulásának 
mindig is meghatározója volt a város keleti határát képező Duna folyó és a keleti irányból a 
Pilis-hegység Duna partig húzódó völgyekkel szabdalt vonulatai. E kettő természetes, topográ-
fiai adottság „szorításában” alakult ki a mai Duna mentén elterülő, É-D-i irányú főútra szerve-
ződött, s az Óvárosra fókuszáló legyező-szerű városszerkezet. Az említett városszerkezettel 
teljesen össze nem egyeztethető, annak képét nem mutatja a belváros és környezetének út-
hálózati rajza. 

Területhasználati jellemzők, fejlesztési területek a településrendezési tervekben 
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Szentendre közigazgatási területe 4381 hektár nagyságú. Ebből belterület 1429 hektár, a teljes 
terület 32,6 %-a. A jelenlegi belterületi határ a 70-es években alakult ki, amikor a Dunakanyar 
körút kialakítása is megkezdődött. Ezzel egyidejűen egy lépésben a belterülethez csatolták, s 
üdülőterületté nyilvánították a nagy kiterjedésű dombokra húzódó zártkerteket. A múlt század 
utolsó negyedében a fővárosi lakásgazdálkodási politika következménye, hogy Budapest agg-
lomerációs településeiben az üdülőterületek „átfunkcionálódnak” lakóterületekké. Így az 1980-
as évek elejére visszavonhatatlanul átalakult ezekben a településekben a hagyományos táj-
szerkezet.  
Ugyanakkor a belterület ilyen mértékű megnövelése nem járt együtt a közutak és a közművek 
fejlesztési igényének felmérésével, a területek későbbi kiszolgálását biztosító hálózatok kiala-
kításához szükséges következmények számbavételével.  
A területek üdülési célú beépítési lehetőségének megteremtésével a 80-as években mérhetet-
len kereslet indult meg az üdülőtelkek iránt, s megkezdődött a fővárosiak kirajzása a táji-
természeti adottságaiban páratlan értékű területekre.  
A Dunakanyar körút 1980-ra történő kiépítésének következménye, hogy a Belvárost annak a 
peremén kiépülő körút ugyan tehermentesítette, de egyben bilincsként körül is zárta, s elvá-
lasztotta a körülötte kialakuló lakó és üdülőterületektől. 
A belterületen belül jellemzően beépítésre szánt területek találhatók. A teljes belterület 22%-
a (315,8 hektár) potenciális lakóterület, mely részben ma is már „lakott üdülőterület”.  

A belterületi határon kívül hozzá kapcsolódóan, mezőgazdasági területek rovására, a telepü-
lésszerkezeti tervben további beépítésre szánt fejlesztési területek vannak kijelölve, legna-
gyobb arányban lakóterületi fejlesztésre (103,9 hektáron). Említésre érdemes, hogy a teljes 
Belváros területével közel megegyező a mezőgazdasági területek rovására kijelölt lakóterület.  

Fejlesztési területek a 
hatályos szerkezeti ter-
vekben:  
„L” jelűek lakóterületi; 
világoskék az üdülüte-
rületből átalakuló, sö-
tétkék: a mezőgazda-
sági területből átala-
kuló. 
„G” jelűek gazdasági 
fejlesztési területek 
„K” jelűek a különleges 
területek 
 

 

A lakóterületi fejlesz-
téseket az alábbi 
táblázatban bemuta-
tott eloszlásban és 
területi kiterjedésben 
tartalmazzák a hatá-
lyos településszerke-
zeti tervlapok.  
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A településrendezési eszközök közül a jelenleg hatályos szerkezeti tervben a területhasználatok 
ütemezetten vannak fejlesztésre, vagy funkcióváltásra kijelölve. A lakóterületi fejlesztések 
megvalósulása esetére becsülhető területi és népességszám növekedés a következők szerint 
alakulna: 
I. ütemben zöldmezős lakóterületté alakítható 73 hektár, melynek, ha min. 20%-a út és zöld-
területi igényű, akkor a visszamaradó lakóterület 58,4 ha. Átlag telekméretként 1000 m2-rel 
számolva mintegy 584 db lakótelek alakítható ki. Ha a lakótelkeket betelepülők építik be, akkor 
ennek kapcsán mintegy 1.400 lakos szám növekedés becsülhető.  

A II. ütemű „zöldmezős” lakóterület fejlesztésből 8,3 hektár fejlesztési területet jelöl a szerke-
zeti tervlap a 15 éven túli fejlesztésre szánt területek között. Ez előzőekben bemutatottak 
szerint megbecsülve mintegy 65 lakótelek kialakítását teszi lehetővé, cca. 150 lakosszám-nö-
vekedést okozva. A többi fejlesztési területre időtáv nélküli (vagyis 15 éven túli) tartalék területi 
feljegyzést tartalmaz a szerkezeti tervlap.  

Üdülőterületből-lakóterületté alakulhat, mintegy 316 hektáron történhet meg a II. ütemű szer-
kezeti tervlap jelölése szerint. A legóvatosabb számítással is ez legalább 2400 lakótelket jelent, 
mintegy 5.700 új városi állandó lakos lehetőségét előrevetítve. Ez utóbbi számítás azért nem 
fedné a valóságot, mivel már ma is számos üdülőtelek lakott, tehát a lakóterületté alakítás 
nem járna ilyen mértékben új letelepülőkkel, nem utolsó sorban a városon belüli pozitív egyen-
legű népszaporulat is lakótelek igénnyel lép fel. Feltételezve, hogy az üdülőterületi betelepülés 
50%-os mértékben jelent új lakosokat, akkor is az I. és a II. ütemben lehetővé váló lakóterület-
fejlesztések révén a lakos szám növekedés 4000-5000 fő között becsülhető. 
A város belterületén és külterületén összesen mintegy 72 hektáron lehet gazdasági területfej-
lesztéssel számolni. Ebből legnagyobb egybefüggő belterület a Dera-patak menti volt orosz-
laktanya területe (cca. 17 hektáron), melynek hasznosítása 24 éve várat magára. Különleges 
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rekreációs területfejlesztésre szánt terület a hatályos szerkezeti terv szerint a városban (a Lupa 
tó vízfelületét nem beleértve) megegyezik a gazdasági területi fejlesztések lehetőségével, 
azonban ezek jelentős része beépítésre nem szánt különleges területként kezelendő.  
A külterületnek több mint a fele (55,5%-ban) erdőterület. A mezőgazdasági területek jellem-
zően szántó, vagy rét-legelő területek, bár meglepően sok ma is a kertes/gyümölcsös nyilván-
tartású volt zártkerti területrész.  

 

Fejlesztés tí-
pusa 

Sorszám 
Területválto-
zás (ha)/kül-

belterület 

Leírás/Meg-
jegyzés 

Gazdasági 

célú 

/összesen: 

72 ha/ 

G1 8,2/kül 

Megközelítés: 

Budakalászról, 

kialakításra vár 

G2 8,2/bel 
Kialakított hasz-

nosításra vár 

G3 19,3/bel 
Volt orosz lak-

tanya és kör-

nyezete 

G4 4,0/bel 
Kialakított hasz-

nosításra vár 

G5 6,7/bel 
Kialakított hasz-

nosításra vár 

G6 2,0/kül 
Kialakított hasz-

nosításra vár 

G7 17,6/kül Kialakításra vár 

G8 6,0/bel Kialakításra vár 

A fenti ábra és táblázat a gazdasági területek területi kimutatását mutatja be a megalapozó 
vizsgálatok rajzi mellékletét képező VR-3 jelű térképen ábrázoltak jelölései szerint. 

A hatályos településrendezési eszközök és megvalósult fejlesztések 
A 2002-ben elfogadott Településszerkezeti terv két különböző időtávra szólóan készített terv-
lapot (15 éven belüli és 15 éven túli időre).  
A tervek kétüteműsége Szentendre városrendezési tervezésében örökölt forma. Már az 1980-
as ÁRT (általános rendezési terv) megállapította a népesség növekedés dinamikáját és várható 
további tendenciáját, de a város közműellátási kérdését annak „lemaradottsága” miatt olyan 
megoldhatatlan feladatnak ítélte, hogy „nagy távra” tolta ki, s a későbbiekben készült szintén 
ütemeket tartalmazó tervekben is rendre a II. ütemre helyezte. 
A ma hatályos ezredforduló után (2001-ben) elfogadott fejlesztési tervekben már számításban 
van véve a területfejlesztések és az infrastrukturális ellátottság összefüggése. Ennek követ-
keztében a kijelölt zöldmezős lakóterületi fejlesztéseknél meghatározták milyen sorrendben és 
milyen feltételek teljesülésével lehet lakóterületet kialakítani. Meg kell állapítani, hogy „zöld-
mezős” lakóterületi fejlesztés nem tudott megvalósulni az utóbbi 10-15 évben. 
A szerkezeti terven jelölt területhasználati változások kisebb része már szabályzási szinten is 
biztosítva van, de a változásoknak, a területek betelepülésének többnyire infrastruktúra hiány, 
vagy befektetői szándék az akadálya. 
Az első ütemű időtávból eltelt több mint tíz év alatt az alábbi – külső támogatású - fejlesztések 
valósultak meg:  

- szennyvízcsatornázás több ütemben; 
- csapadékvíz elvezetés kiépítése;  
- belváros innovatív funkcióbővítő rehabilitációja;  
- emelt szintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása;  
- ipari parkban megvalósuló innovációs fejlesztési projektrendszer első üteme;  
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- multifunkciós, energiatakarékos tornaterem építés;  
- óvodai felújítások és energetikai korszerűsítések; csoportszoba bővítés; 
- új óvoda építése folyamatban van; 
- úthálózat burkolattal történő kiépítése;  
- kereskedelmi szálláshely bővítése; múzeumok megújítása;  
- társasházak és a város szolgáltató központi épületének energiahatékony felújítása,  
- árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása (mobilgát építése) a történelmi óváros 

védelmének érdekében; 
- Dunakanyar szennyvízcsatorna hálózat bővítése;  
- tudásközpont építése; (ÉMI) 
- uszoda építés;  
- kúria bővítése felújítása – Ferenczy múzeum létrehozása; 
- Fő tér megújítása; 
- önkormányzati vendégház létesítése,  Dimcsics-ház átalakítása; 
- TDM (Turinform) kialakítása; 
- Egészségügyi intézmény fejlesztése, kialakítása; 
- MűvészetMalom felújítása, átalakítása; 

Az önkormányzat vagyongazdálkodási stratégiájában 2012-ben megjelölt projekt-területek 
Meg nem valósult, korábbi elhatározású projektek: 

- Pap sziget fejlesztése, termál-program;  
- Bányatavak, Lupa-tó és környezetének rekreációs célú hasznosítása, 
- Volt oroszlaktanya – Déli városkapu 
- Dunakorzó 18. sz. alatti épület-hasznosítása; 
- Castrum Projekt;  
- Szálloda építése; 
- HÉV végállomás és környéke rendezése; 
- Intermodális csomópont kialakítása; 
- Hajózás közösségi közlekedés célú fejlesztése, 
- Duna híd megvalósítása, 
- Tehermentesítő út létesítése;  
- Iparterületi előkészítés;  
- 11. sz. főút külön szintű csomóponti kialakítása; 
- Kőhegy önkormányzati területek hasznosítása;  
- Templomdomb rehabilitációja. 

 
2.1.6. KÖZLEKEDÉS  

2.1.6.1. Megközelíthetőség 

Szentendre városának megközelíthetősége jó. Mind közúti, mind elővárosi vasúti kapcsolatai, 
valamint a közösségi közlekedéssel való ellátottsága megfelelő, de a szolgáltatási szint folya-
matosan csökken a közúti és vasúti közlekedési mód esetében. A közúti kapcsolat (különösen 
Budapest felé) megfelelő kapacitív (2x2 sávos út Szentendre és Budapest között, fizikailag 
elválasztott forgalmi irányokkal), de a forgalmi terhelés, különösen csúcsórákban meghaladja 
az útszakasz teljesítőképességét és a 11. sz. főúton közlekedő gépjárműforgalom jelentős idő-
veszteségeket kénytelen elszenvedni. Ez a tény a forgalombiztonságra is negatív hatással van. 
A forgalomnagyság nem csupán a városi lakosok munkahelyi ingázásának, de a térség 11. sz. 
főutat használó (Szentendre szempontjából) átmenő forgalmának is a következménye. 

A térségi kapcsolatok szempontjából északi-déli és nyugati irányokban a várost országos mel-
lékutak kötik össze a nyugati irányból szomszédos településekkel. A Duna másik oldalán fekvő 
Szentendrei szigeten elhelyezkedő településekhez csupán a Tahi melletti híd ad közvetlen köz-
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úti kapcsolatot. A különböző szintű tervekben javasolt közúti hídkapcsolatok eltérő módon hat-
nának Szentendre városára, mind közlekedési, mind környezeti szempontból, ahogyan ezt a 
Helyzetértékelő fejezetben bemutatjuk. 

2.1.6.2. A város belső úthálózata 

A városi úthálózat (a 11. sz. főút átkelési szakasza kivételével) telítettsége és a parkolási ne-
hézségek mutatják, hogy a városban jelentős a gépjárművel közlekedők aránya. A közúti köz-
lekedéssel kapcsolatban három alapvető probléma létezik: 
- A 11. sz. főút észak-déli irányban kettészeli a várost, 2x2 forgalommal terhelt sávjának 

keresztezése időigényes és a gyalogosok/kerékpárosok számára gyakran veszélyes is. A 
gépjárművek átvezetése az átkelési szakaszon számos csomópontban jelzőlámpás forga-
lomirányítással történik, jelentős időveszteségeket okozva. 

- A városban hiányoznak a 11. sz. főúttal párhuzamos belső forgalmat lebonyolítani képes 
gyűrűirányú gyűjtő utak. Ezek kijelölése (bár idegen területek igénybe vételével és több 
helyen jelentős műszaki beavatkozással jár) elkerülhetetlen a közúti közlekedés körülmé-
nyeinek javítása érdekében. 

- A város nyugati (dombvidéki) lakóterületein kialakult úthálózat a jelenlegi használatra szinte 
alkalmatlan (szűk szabályozási szélességek, vízelvezetés elégtelensége, gyalogosfelületek 
hiánya, forgalomtechnikai problémák) ennek megoldása forgalomtechnikai eszközökkel 
csak kismértékben, további közterületek biztosításával megfelelően lehetséges. 

2.1.6.3 Parkolás 

A városban jelentős a parkolási igény a Belváros környékén a közintézményi látogatottság 
miatt, a lakótelepeken és a HÉV-állomás mellett, illetve az Izbégi iskola környezetében. 

Szentendrén, a Belvárosban kiterjedt fizető parkolási övezet található, amely a város számára 
gazdasági szempontból jó és a díjfizetési kötelezettség miatt az autósok igyekeznek a szüksé-
ges várakozási időt minimalizálni. Ugyanakkor a parkolás nem szabályozott eléggé, nincsenek 
tisztán kijelölve azok a helyek, ahol nem szabad parkolni, így állhat elő az a helyzet, hogy 
gyakran a Belváros gyalogosforgalmát zavarva parkolnak le az autósok, vagy minden lehetsé-
ges helyen megállnak (pl. a HÉV-végállomás környékén). 
Egyértelműen megállapítható a parkolási igények kiszolgálásának szüksége (P+R parkolók ki-
építésének hiánya) a HÉV-végállomásnál és a Pannónia telep megállónál. 
A turistabuszok parkolására is szükséges a jelenleginél helyet keresni, nagyobb kapacitással 
és több helyszínen északi és déli irányú város-megközelítéssel is számolva.  

2.1.6.3.  Kötöttpályás közlekedés 

A város egyetlen kötöttpályás kapcsolatának, a H5 HÉV-vonalnak használatára a jelenlegi utas-
forgalomnál jelentősen nagyobb igény jelentkezne, ha az utazási feltételek javulnának. Ez egy-
részt a HÉV-végállomás (és a Pannónia-telep megállóhely) megközelíthetőségének javítását, a 
P+R parkolási lehetőségek fejlesztését, a környező területek szolgáltatásainak kiépítését, a 
városközponti gyalogoskapcsolat fejlesztését, másrészt a kötöttpályás kapcsolat szolgáltatási 
szintjének emelését (modern járművek közlekedtetését, utazási idők csökkentését, járatsűrű-
ség növelését) teszi szükségessé. 

2.1.6.4.  Gyalogosforgalom 

A város gyalogosforgalma szempontjából három alapvető megállapítás tehető: 
- a Belvárosban a gyalogosterületek kiterjesztése igényelt, a Dunakorzó gyalogosbaráttá 

alakításával együtt, 
- a Belváros gyalogos megközelítésének jelenlegi lehetőségei javítandók, különösen a 

11. sz. főút gyalogos keresztezései forgalombiztonsági szempontból, valamint a HÉV-
végállomás és a Belváros gyalogos kapcsolata fejlesztendő, 
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- a Belvároson kívüli városrészek lakóterületein legalább egyoldali gyalogjárdák kiépítése 
nem csupán a gyalogosok biztonságos közlekedését segítené az egyes városrészekben, 
de az egyéni gépjárműhasználat arányát is csökkentené, ha a területek lakói számára 
a gyalogos közlekedés is biztonságos alternatívát jelentene mindennapi közlekedésük-
ben. 

2.1.6.5.  Kerékpáros forgalom 

A városban jelenleg a turisztikai célú kerékpározás a jellemző, viszonylag kevés a helyi kerék-
páros forgalom. Ennek oka a domborzati adottságokban és a kiépítetlen, néhol balesetveszé-
lyes infrastruktúrában keresendő. Sajnálatos módon az EuroVelo6 hálózat részeként megjelenő 
észak-déli irányú kerékpárúti kapcsolat is fejlesztést igényelne, mind vonalvezetése, mind bur-
kolatának minősége miatt, de szolgáltatási összetételének, színvonalának emelése miatt is. 
A Bükkös-parton haladó kerékpárút kiépítettsége számos helyen balesetveszélyes. A kerékpá-
ros hálózat továbbépítésére igény fogalmazódott meg a városban, főleg a Belváros és a főbb 
lakóterületek valamint a jelentős turisztikai, vagy sportlétesítmények között (Skanzen, uszoda, 
középiskolák, püspökmajori lakótelep, Izbég lakóterületei felé). 
Az észak-déli irányú térségi kerékpáros kapcsolatokon kívül a szomszédos települések felé is 
ki kellene terjeszteni a kerékpáros hálózatot, de ennek egyrészt a térség topográfiája, másrészt 
a Dunán átvezető, vagy a Dera patakon átvezető hídkapcsolat hiánya jelenti akadályát. 

2.1.6.3. Vízi közlekedés 

Jelenleg Szentendrét érintő szezonálisan turisztikai járatok léteznek, hivatásforgalmat lebonyo-
lítani képes menetrendszerű hajójárat nincs. A Szentendrei sziget és a város között mind sze-
mélyszállító kompok, mind gépjárműveket is szállító kompok közlekednek. 

A Duna, mint egész évben hajózható vízi út kiváló lehetőséget jelent a térségi és egyéb hajó-
járatok közlekedtetésére. Amennyiben a vízi közlekedés mind utazási időben, mind utazási 
kényelemben alternatívát tud nyújtani az egyéni gépjármű közlekedéssel szemben, jelentős 
utasforgalomra számíthat egy tervezett menetrendszerű hajóközlekedés Budapest felé. 

2.1.7. KÖZMŰVEK ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

Közműveket érintően a helyzetfeltáró vizsgálatok készítésekor meghatározó szempont volt, 
hogy a közműellátás, hogyan és milyen szinten biztosítja a településen élők komfortját és védi 
a település környezeti állapotát. 
- A Szentendrén élők életkörülményeit, a település környezeti állapotát a közmű-infrastruk-

túra kiépítettsége alapvetően befolyásolja. A komfortos életvitel feltétele a kedvező közmű-
ellátottság, a vezetékes közüzemű közművek rendelkezésre állása. Szinte teljes ellátottság-
gal rendelkezésre áll a kiépített hálózati rendszerén keresztül a villamosenergia ellátás, az 
egészséges vezetékes ivóvízellátás (lakásállomány 92,1 %-a).  

- A közcsatornás szennyvízelvezetés vonatkozásában a rácsatlakozások mértéke, a rendelke-
zésre álló statisztikai adatok szerint 2013. január 1.-én még 76,2 %-os volt, aminek növe-
lése nagyon fontos, mivel a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a város a felszín alatti 
vizek szempontjából fokozottan érzékeny, azon belül a kiemelten érzékeny felszín alatti víz-
minőség védelmi területen lévő települések közé tartozik. A közcsatorna hálózatra nem 
csatlakozó ingatlanok a szennyvizeket jellemzően házi szikkasztó medencékbe gyűjtik, 
ahonnan a szennyvíz döntő hányadát a talajba szikkasztják, ezzel átlagosan naponta 735 
m3 szennyvíz szikkad kezeletlenül a talajba, veszélyeztetve a felszín alatti vizeket.  

- A településen magas a termikus energiaellátást biztosító vezetékes távhő és földgázellátott-
ság, amely jelzi, hogy az automatikus üzemvitelű, teljes komfortot nyújtó hőellátás lehető-
sége majdnem település szintű. 

- A környezeti állapot alakításában, a levegő tisztaságának javításában is szerepet tölt be a 
közműellátottság mértéke. A nagyon kedvező termikus energiaellátást szolgáló távhő és 
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vezetékes gázellátottság mutatja, hogy a levegőt erősebben terhelő hagyományos szilárd 
tüzelőanyag kiváltása megtörtént, hozzájárulva a levegő tisztaságának a javításához. Meg 
kell azonban említeni, hogy az utóbbi években a háztartások éves gázfogyasztása draszti-
kusan csökkent (az elmúlt öt év alatt 40 %-kal) ami részben magyarázható egyszerű taka-
rékossággal, vagy részben korszerűsítéssel (fűtés-korszerűsítéssel, szigetelés-javítással, 
megújuló energiahordozó alkalmazásával), de a legnagyobb valószínűséggel a családok 
gazdasági nehézségeinek hatására egyre többen használnak újra hagyományos nem veze-
tékes energiahordozót is, amely kedvezőtlen légköri viszonyoknál rontják a környezeti álla-
potokat. 

- A környezeti állapot javítását szolgálná, ha a hőellátás (hűtés, fűtés) energiahordozójaként 
a környezetbarát megújuló energiahordozók alkalmazásának aránya nagyobb arányban nö-
vekedne. A helyszíni vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a jelenlegi megújuló energia-
hordozó hasznosítása minimális. Az utóbbi években egy-egy ingatlannál már megvalósítot-
tak napenergia hasznosítást szolgáló beruházást, napkollektorok, napelemek elhelyezésé-
vel, de ennek mértéke még energiagazdálkodási szempontból minimális. A szórványosan 
megjelenő napkollektorok, napelemek a klasszikus energiahordozók alkalmazását érdemileg 
alig befolyásolják.  

- A városban élők életkörülményeinek, a település környezeti állapotának alakításában a köz-
művek elhelyezésének is meghatározó szerepe van. A föld feletti hálózatok szinte betöltve 
a föld feletti tereket, egyrészt közvetlenül, a megjelenésük esztétikai hatásával rontják a 
település arculatát, másrészt helyfoglalásukkal korlátozzák az igényes közterület alakítását 
és a közterületekkel történő racionális területgazdálkodás lehetőségét, az utcafásítás gon-
dosabb (napfényhatást csökkentő, árnyékoló hatás) kialakításának megoldását.  
A felszín alatti közműelhelyezésnél sem tapasztalható, hogy törekedtek volna a takarékos 
elrendezésre, így a közművek helyfoglalása a felszín feletti terek hasznosítási lehetőségét 
is korlátozzák. 

- A környezeti állapotot, s ezzel az életkörülményeket alapvetően befolyásolják a felszíni víz-
elvezetés rendszerében előforduló hiányosságok. A belváros, a Püspökmajori lakótelep és 
néhány főbb út kivételével a csapadékvíz elvezetése nem rendezett. A település döntő há-
nyadán a csapadékvíz elvezetésére néhol kétoldali, néhol egyoldali kialakított árok lenne 
hivatott, de ezek nem alkotnak hálózati rendszert, hidraulikailag rendezetlenek, sok a fel-
iszapolódott, növényzettel benőtt szakasz. A jelentkező szélsőségesebb csapadék esemé-
nyek zavarmentes elvezetésére a rendelkezésre álló vízelvezető rendszer nem alkalmas. 

- A felszíni vizek befogadói a település topográfiai adottsága alapján kialakult mélyvonalakon 
haladó patakok, a legjelentősebbek a Sztelin-patak, a Sztaravoda-patak, a Bükkös-patak és 
a Dera-patak. A patakok az összegyűjtött vizeket a település keleti oldalán, észak-dél irány-
ban végighaladó Szentendrei-Duna-ágba szállítják. A Duna a vízgyűjtő területéről változó 
mennyiségű vizeket szállít. A változó mennyiségek árhullámokat okoznak, amely ellen a 
szárazulat védelmét árvízvédelmi művel, magas parti kialakítással, föld-, illetve mobilgáttal 
biztosítják. A védmű és a Duna medre közötti hullámtéri terület időnként víz alá kerülésével 
kell számolni. 

- Az árvízi védelmet nyújtó védvonal menti területek és a hullámtéri terület hasznosítását 
érintő ágazati korlátozó adottságokra fokozottabb figyelmet kellene fordítani. A hullámtéri 
területen a megengedettől eltérő területhasznosítás miatt az árhullámok levonulásakor ár-
vízi védekezésért felelős önkormányzat védekezésre kényszerül, de ennek ellenére a tulaj-
donosokat is jelentős kár éri. 

- A Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság előzetes tájékoztatójában jelezte, hogy a közel-
múlt árvízi események a mértékadó árvízszintek felülvizsgálatát tette szükségessé. A felül-
vizsgálat megtörtént, a rendelet módosítása 2014. augusztus 5.-én megjelent. A 41/2014 
(08.05) BM rendelet alapján Szentendre közigazgatási területét érintően jelentősen meg-
emelték a mértékadó árvízszintet. Ez a város teljes Duna menti szakaszát érinti. Felül kell 
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vizsgálni a védelem megfelelősségét, az elmúlt évben létesített mobil gátas szakaszt érin-
tően is. 

- Megállapítható, hogy az a kedvező természeti adottság, amelyet a Duna közelsége, jelen 
léte jelent, kellően nem hasznosított. Érdemileg szinte csak a csapadékvizek elvezetésében 
tölt be szerepet. A sportolásra, szabadidős tevékenységre, közlekedésre, szállításra kedvező 
adottságot kínáló folyót a lehetőségekhez mérten csak kismértékben veszik igénybe. Haté-
konyabb és komplexebb használata a település fejlődését szolgálná.  

- Mivel a lakóterületek is nagy kiterjedésben még szennyvízhálózat hiányával rendelkeznek, 
ezért a jelen hálózatfejlesztés (a támogatási igénybevétel lehetősége miatt is) szinte kizá-
rólag a már lakóterületté nyilvánított területekre korlátozódik.  

- A település természeti kincse a termálvíz, amelynek hasznosítása sem kellő mértékű, bár 
hőmérséklete nagy volumenű fejlesztésre nem ad lehetőséget. 

- A település mélyvonalain haladó patakok, vízfolyások vízszintjét a csapadékesemények be-
folyásolják, a település változatos topográfiai adottságai miatt annak nagy az ingadozása, 
különös tekintettel a mederkarbantartás hiányossága miatt. A szélsőséges csapadékesemé-
nyek során a vizek mederben tartása időnként intézkedést, védelmi segítséget igényel.  

- Meg kell jegyezni, hogy Szentendrét is súlyos örökségként terhelik a 60-as években kiala-
kított zártkertes területek. Akkor a mezőgazdasági hasznosítású nagytáblás földterületeket 
felparcellázva mezőgazdasági kiskertes használatra adták bérbe. Mint mezőgazdasági terü-
leten szokásos 3-4 m-es feltáró, „mezőgazdasági” utakat alakítottak ki. Az idő elteltével a 
bérletből tulajdon lett és a mezőgazdasági hasznosítás csak töredékében maradt fenn, rész-
ben terv-módosítással üdülővé, vagy lakóterületté váltak ezek a területek, de van, ahol 
tervekben megmaradtak mezőgazdasági kiskertnek, de sok esetben ezeket is nem csak 
üdülőként, esetleg lakótelekként is használják.  

- A telekhasznosítás igényére fokozatosan fejlesztették a közműellátásukat, anélkül, hogy a 
feltáró utakat a megváltozott szerephez igazították volna. Először a villamosenergia ellátást, 
majd, ami az állandó tartózkodás lehetőségének meghatározó tényezője, a vízellátást épí-
tették ki. Egyes volt zártkertes területeken még a földgázellátás kiépítésére is sor került. 
Kevéssé voltak érdekeltek a szennyvíz közcsatornás elvezetésének kiépítésében, holott ez 
a város egyik komoly szennyező forrása. Ennek rendezésére a város keresi a megoldást. A 
lakóterületeken belül a szennyvízhálózat fejlesztésével elkezdték a szennyező forrás felszá-
molását. A további hálózatfejlesztés komoly akadálya, hogy az érintett területek üdülő-lakó 
funkcióváltása ellenére hordozza magával a kialakított telekszerkezetét, a feltáró úthálóza-
tát, annak meglévő szűk szabályozási szélességét. A szennyvíz okozta környezetszennyezés 
felszámolásánál is nehezebben rendezhető feladat, hogy a telekszerkezet kialakításánál a 
topográfiai viszonyokat nem nagyon vették figyelembe. Ezzel több helyen a csapadékvizek 
befogadó felé vezetése csak magántelkeken keresztül oldható meg. Addig, amíg a megen-
gedett beépítés mértéke 3 % volt és a telek többi részét mezőgazdasági célra hasznosítot-
ták, a telken keresztülfolyó víz mennyisége elviselhető volt, de a lakó-üdülő funkcióváltás 
magával hozta a telkek burkoltságának olyan mértékű növekedését, amelynek hatására az 
idegen telken átfolyó víz mennyisége már túllépheti a megengedhető határt, nagy záporok 
idején komoly károkat okozhat. 

- Az időközben már funkciót váltott területeken, a telekszerkezeten változtatásra alig van 
lehetőség, az adott keretek között kell a csapadékvíz elvezetését úgy megoldani, hogy a 
magántelkeken a lehető legkisebb korlátozást okozzon. Ennek feltétele, hogy a közterüle-
tekről az elvezetendő vizek minél nagyobb hányada közterületen keresztül érje el a befoga-
dót, s közterületről csak korlátozott vízmennyiség átvezetése történjen magántelken ke-
resztül.  



HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

Szentendre Város Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata 
 

28 
 

*ARCHEO-ART Bt.*KÉSZ Kft. *MOBIL-CITY Bt. *TÁJOLÓ-TERV Kft * WOLF Kft.  *PRO-TERRA Kft.* 

- Pismány területének részletes vizsgálata során feltárásra kerültek azok a telkek, amelyeknek 
a jelenlegi telekalakítás alapján tűrni kell a közterület felöl érkező vizek átvezetését. A meg-
oldáshoz a legkorrektebb javaslatot adni, csak a vízgyűjtőre kitekintő vízrendezési javaslat 
készítése alapján lehetne. 

A környezeti állapot alakításában jelentős szerepet tölthetne be az utak-közterek látványát 
meghatározó közvilágítás. A településre azonban jellemző, hogy közvilágítása az esztétikus 
egyedi lámpatestek helyett, a kisfeszültségű hálózatok tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel 
megoldott, így arculat-alakító hatása nem érvényesülhet.  

2.1.8 KÖRNYEZETVÉDELEM 

Szentendrén jelenleg a település lakosságának életfeltételeit, a környezeti elemeket, a táji-, 
természeti értékeket jelentős mértékben veszélyeztető tartós környezeti terhelés nem áll fenn.  
Szentendre fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen levő település, a 
közigazgatási terület egyes részei kiemelten érzékeny kategóriába tartoznak. Szentendre terü-
letét három vízbázis hidrogeológiai védőövezetei érintik; a Pap-szigeti, a belváros északi részén 
az Északi Vízbázis, valamint a déli közigazgatási határnál a Regionális Déli Vízbázis. A vonat-
kozó jogszabályok meghatározzák a védőövezeteken belül folytatható tevékenységeket, ill. a 
tevékenységek folytatásának feltételeit. A Pap-szigeten a területhasználatot és a fejlesztést 
alapvetően a vízbázis és árvízvédelmi szempontok alapján kell meghatározni. 
A csapadékvíz-elvezetés rendkívül hiányos Szentendre területén. A szennyvíz és a csapadékvíz 
elvezetése a belvárosban nagyrészt egyesített rendszerben történik. Ez hirtelen lezúduló eső-
zéseknél problémát okozhat. A burkolt felületek növekedése is egyre nagyobb gondot okoz a 
csapadékvizek elvezetésében. A klímaváltozással napjainkban megjelenő „villámárvizek” szin-
tén egyre nagyobb nehézséget okoznak a csapadékvizek levonulásában.  
Földtani veszélyforrással érintett területeket (csúszásveszélyes) a hatályos településrendezési 
eszközök több helyen jelölnek. Nyílt karszt területek nem találhatóak a településen. Korábbi 
dokumentumokban szennyezett talajról szóló megállapítások miatt ellenőrizendő azok megléte 
a volt oroszlaktanya területén. A felhagyott hulladéklerakók (Kéki I. és Kéki II.) rekultivációját 
2014 végén fejeződött be. 
Szentendre levegőminőségét a közlekedési eredetű levegőszennyezés határozza meg. A 11. 
sz. főút Szentendre fő közlekedési útvonala. A gépkocsival bonyolódó ingázások számottevően 
növelik a közlekedésből származó légszennyezést. Jelentős légszennyező-forrást jelentő ipar a 
városban nem található. Az ipari üzemek a város déli, délkeleti részén koncentrálódnak, így az 
uralkodó szélirány „elviszi” a terheléseket a városból. Említésre érdemes a lakóházak fűtésében 
ismét mind gyakrabban megjelenő hagyományos -fa, szén- tüzelésű kazánok okozta légszeny-
nyezés. 
Légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területnek tekintendők —ahol ala-
csony határértékek betartása indokolt— az országosan védett természeti területek, és a Natura 
2000 területek. 
Szentendre közigazgatási területén környezeti zaj elsősorban a közlekedésből származik. Leg-
forgalmasabb közútja a 11-es főút városi szakasza, de ezen felül forgalmas még a Római sánc 
utca, Kálvária út, Vasúti villasor, Duna korzó. 
A településen a kommunális szilárd hulladék szervezett gyűjtése és elszállítása megoldott. A 
szelektív gyűjtés rendszere is kiépült. A település kistérségi szintet ellátó szennyvíztisztító te-
leppel rendelkezik. A szennyvíztisztítónak jelenleg 300 m-es védőtávolsága van. Ezen területen 
belül korlátozott a területhasználat, így pl. a szennyvíztisztító mellett lévő gazdasági területen 
is. A szolgáltató folyamatosan ellenőrzi a tisztított szennyvíz minőségét mielőtt a befogadóba, 
a Dunába érne. Szentendrén kiépített csatornahálózat található, azonban a csatornára rákötött 
lakások aránya csupán 76 %. A közelmúltban kezdődött el a térség szennyvíz-csatornahálózat 
bővítése, így a jövőben e területen kedvező változások várhatóak. 
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3.1 A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS 
 
3. 1.1. A FOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE 

Szentendre hatályos településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei 2001-re, 
illetve 2002-re készültek el. A fejlesztési és rendezési dokumentumok kétütemű időtávra szól-
nak. Hosszú távlatban (2015-ig) és nagy távlatban, 30-40 évre előre, (vagyis 2015 utáni idő-
szakra) előre vetítve a fejlesztési igényeket. Az előre jelzett társadalmi, gazdasági és térbeli 
szerkezettel összhangban készültek a hosszútávon megvalósítandó műszaki és fizikai szerke-
zet, valamint a hozzá szükséges területfelhasználás és a hálózati elemek térbeli rendszere. 
Ennek megfelelően a két ütemre szólóan mutatja be a két településszerkezeti tervlap a város 
területhasználati változásának lehetőségét. Mára lejáróban van az első ütem, melynek elem-
zése és a valóságos állapotok összevetése alapján megállapítható, hogy a fejlesztési célokat 
szolgáló területhasználati változások és az infrastrukturális átalakulások messze elmaradtak a 
tervekben biztosított lehetőségektől, a bennük megcélzott állapotoktól. 
 
3.1.1.1. VÁROSRENDEZÉS 

Városhálózati összefüggések, Szentendre helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 

Szentendre 13 település kistérségi társulásának központja, majd 2013 óta járásközpontja. A 
járás települései már a 90-es évek elejétől szorosan együttműködtek, majd 1996-ban létre-
hozták a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulását. A társulást kez-
detben a Szentendrei szigeten, a Dunakanyar jobb partján és a Pilis völgyeiben fekvő telepü-
lések alkották, majd egyes célok szempontjából a Dunakanyar országos jelentőségű kiemelt 
üdülőkörzete – Pilis, a Visegrádi-hegység, a Duna-menti üdülőterületek és Vác térsége- is ösz-
szekapcsolódott közös fejlesztési célok elérése érdekében. 2005. decemberben az egyéni és 
közösségi elképzelések összehangolására a szűkebb térség Dunakanyar-Pilis fejlesztési kon-
cepciót fogadott el. A társulás legfontosabb célkitűzése az értékeket - a természeti tájat, az 
épített örökséget, az itt élő soknemzetiségű közösségek kultúráját, a térségben érzékelhető 
szellemi erőt - felhasználva forrást teremteni megvédésükre, fejlesztésükre, az itt élők jólété-
nek megteremtésére. 2001-ben a társulás megalakította a Dunakanyar - Pilis Kulturpark Mar-
keting Közhasznú Társaságot, melynek fő feladata a térség menedzselése lett volna. A Kht. 
2014. 08. hóban végelszámolás alatt állt. 

Szentendre Pest megye északi részének kiemelt központi szereppel rendelkező városa, mely-
nek területe 44 km2, állandó népességének száma 26.832 (a KSH 2012. évi adatai alapján). A 
megye északi térfelén kiemelt központi szereppel rendelkező város még Vác és Gödöllő. A 
kiemelt központi szerep indokoltsága más-más a három város esetében. Szentendre kiemel-
kedik hármójuk közül abban a tekintetben, hogy a kultúra területén megyei jelentőségű sze-
reppel rendelkezik. 
Szentendre ma 13 települést felölelő terület járási székhelye, mely járás lakónépessége 80.170 
fő (a KSH 2011 évi adatai alapján) területének nagysága 327 km2. A járáshoz tartozó telepü-
lések megegyeznek a kistérséghez tartozó településekkel. Szentendre kistérségét képező tele-
pülések között 4 város és 9 község található. A kistérségi kapcsolatok, a társulás számos funk-
ciójának megszűntével alkalmiak, a kistérséget lefedő közösen vállalt komplexprogramja ma 
nincsen a településeknek. Például a folyamatban lévő térségi szennyvízhálózat kiépítése, annak 
lebonyolítási idejére az érintett települések között érdekkapcsolatot generált.  
 

 

 

 

3.1.1.2. TÁRSADALOM 
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Szentendre mai lakónépessége az elmúlt 50 évre visszatekintve közel megháromszorozódott. 
Az 1960-as évektől felerősödő szuburbanizációs és agglomerációs folyamatok következménye-
ként Szentendre arculata gyökeresen és visszavonhatatlanul megváltozott. Mind a korábbi kül- 
és belterülete, mind pedig üdülő és lakónépessége között elmosódtak a határok. A mennyiségi 
növekedés jelentős társadalmi szerkezeti és városszerkezeti változással járt. 
Szentendre azon városok közé tartozott még az elmúlt 12 évben is, melynek népesség száma 
fokozatosan növekedett. A népességszám növekedése részben a pozitív vándorlási különbözet 
eredménye, részben az élve születettek növekvő számából következett. A lakónépesség ilyen 
mértékű növekedésének hátterében a szuburbanizációs folyamatok állnak (a fővárosból kifelé 
áramló, illetve a távolabbi régiókból befelé áramló népesség letelepedése). Ez a tendencia már 
az 1960-as évek óta megfigyelhető. Az 1970-es évektől kezdődően egyre inkább nőtt az igény 
az üdülőterületek lakóterületté minősítése iránt. Az utóbbi két évtizedben a városon belüli 
munkahely-teremtés nem követte a lakosság beáramlását, ezért az ingázók száma folyamato-
san emelkedett. A város keresőinek mintegy 40%-a a fővárosba jár dolgozni. Meg kell említeni 
mindezen tény mellett a nyári kiköltözések nagy számát (mintegy 15.000 főt), melyhez hozzá-
járul a szezonálisan ide látogató turisták évente közel 2 milliós tömege. A város „kapujára” 
elhelyezhető a „megtelt” feliratú tábla. 
Figyelemkeltő, hogy a 2013. január 1-i adat csökkenést mutat a népességszámban (25.274 
fő). Ennek oka és tendenciózus fennállása nem ismerhető még. Lehet csak időleges, s kissé 
utólagos lecsapódása a 2008. évi gazdasági válságnak, minek következtében a lakásépítési 
kedv, az ingatlan piaccal összefüggő lakóhelyi változtatás jelentős mértékben visszaesett. Mivel 
az év során a lakáspiac élénküléséről lehet hírt hallani, ezért ennek hatása Szentendrén is 
vélhetően meg fog jelenni. 
 

3.1.1.3. GAZDASÁG 

Szentendre gazdaságának fejlődését a jövőben is Budapest várostérségének fejlődése hatá-
rozza meg. Nagymértékben függ attól, hogy miként alakul a metropolisztérség nemzetközi 
pozíciója, melyre a városnak nincsen jelentős ráhatása, másrészt, hogy változik-e az a tény, 
hogy a térség belső szerkezete homogén, egyközpontú, vagy sokszínű, többközpontú lesz a 
jövőben. Az utóbbi Szentendre gazdasági fejlődése szempontjából ígéretesebb, amennyiben 
képes megtartani foglalkoztatási központi szerepét.  

A központi szerep megtartása, vagy erősítése csak akkor lehetséges, ha olyan szerkezetváltás 
történik a gazdaságban; hogy  
- a vállalkozások innovációs aktivitása nagyobb lesz, beleértve a hagyományos ágazatokban 

működő vállalkozásokat is;  
- a városban sokkal több vezető technológia kerül telepítésre, részben közfinanszírozású, 

részben üzleti projektekben;  
- és a város maximálisan kihasználja a partnerségben és közösségi kezdeményezésekben, 

illetve a civil gazdaságban rejlő lehetőségeket.  

3.1.1.3.1. A népesség és a gazdasági tevékenységek migrációja 

A mobilitás növekedése alatt itt a népesség napi ingázását, a lakhelyváltozást, valamint a vál-
lalkozások székhelyének és telephelyének, vagy egyszerűen a munkavégzés helyszínének vál-
tozását is értjük. A mobilitás növekedése így együtt, egymás hatását erősítve jelent kihívást 
Szentendre számára.  

A lakónépesség mobilitása és az ingázás arányának növekedése természetes folyamat. A vál-
lalkozások mobilitása is növekszik a tranzakciós költségek csökkenésével. A folyamat eredmé-
nyeképpen az agglomeráció gazdasága még szorosabban össze fog kapcsolódni, és közben 
szükségszerűen átalakul a gazdaság szerkezete.  
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A helyi gazdaság teljesítménye és a tevékenységek sokfélesége jelentősen csökkenhet, ha a 
városban nem jön létre az olyan sajátos, egyedi előnyökre és magas hozzáadott értékű tevé-
kenységekre alapozott koncentráció, mely térségi szervező erővel bíró alközpontja a metropo-
lisztérségnek. 

A gazdaság leépülésének lehetősége azért is fenyegető, mert csökken a Fővárosból a környező 
településekre irányuló migráció; a belföldi vándorlási különbözet már enyhe többletet mutat 
Budapest javára. Szentendrén az egyenleg még pozitív, de csökken. Ez a trend önmagában 
nem jelent problémát, éppen ellenkezőleg, rövidtávon enyhíti a településre nehezedő nyomást. 
Nagyobb kockázatot jelent, hogy hosszabb távon a „kertvárosok” fejlődése nem csak megáll, 
de akár vissza is fordulhat olyan mértékben, ami egész települések, vagy akár térségek társa-
dalmi és fizikai leépülését eredményezheti. Az agglomerációs települések relatív jóléte, évtize-
des távlatban értékelve, egyáltalán nem magától értetődő.   

A várakozásokkal ellentétben a „kreatív osztály felemelkedését” kísérő szuburbanizáció felemás 
eredménnyel járt itt, és más metropolisztérségekben. A népességet nem, vagy csak részben 
követte a gazdaság szuburbanizációja. A vállalkozások kitelepülése lelassult, a nagyvárosi és 
azon belül a belvárosi területek felértékelődtek. A városban jelenlévő vállalkozások számára 
pedig a népesség növekedése nem teremtett tartósan erős és sokrétű keresletet.  

Szentendre gazdasága a jelenlegi szerkezetében nem képes stabilizálni a helyzetét. Csak ak-
kor, ha a vállalkozások összetétele megváltozik, és a vállalkozások klaszterei szorosabban kap-
csolódnak az új, növekvő, innovatív piacokhoz. A közepes metropolisztérségek, mint Budapest 
és Pest megye, kedvező hátteret biztosítanak egy ilyen változáshoz. A nagyobb vásárlóerő, a 
generációs változások és az új igények koncentrált megjelenése lehetőséget nyújt az alkal-
mazkodásra és az innovációra. Az egyedi, személyre szabott megoldások iránti kereslet meg-
teremti a szakosodás és kisebb vállalkozások érvényesülésének lehetőségét. A tudatos fo-
gyasztói magatartás és a vállalatok társadalmi felelősségvállalása elősegítheti a hozzáadott 
érték tartalmának növelését. A vásárlóerő és a középosztály várható bővülése Magyarországon 
alacsonyabb, mint más feltörekvő piacokon.  

A vállalkozásokat közvetlenül érinti a mind erősebb piaci verseny. Egyre kevesebb a viszony-
lagos védettséget élvező piac, mert a tranzakciós költségek csökkenésével Szentendrén is 
egyre több a jelenlévő hazai, de más régióban működő, valamint külföldi cég. Az új belépők 
között egyre több (lesz) a kis- és közepes méretű vállalkozás, s azon belül elsősorban a közel-
külföldről, a Duna-menti régióból érkező vállalkozások. 

A helyi gazdaság csak akkor képes a növekedésre és megtartani legalább a jelenlegi munka-
helyeket, ha a kis- és közepes méretű vállalkozások mind inkább a külpiacok felé fordulnak. 
Egy nyitottabb, sokszínűbb és a világpiaci trendekbe jobban beágyazott gazdaság fejlődésének 
azonban számos előfeltétele van. Például a megfelelően képzett és motivált, magas vállalkozási 
hajlandósággal bíró népesség. Első megközelítésben Szentendre helyzete igen kedvező ezen 
a területen, hiszen lakónépessége fiatal, gyarapodik és magasan képzett. Az egy főre jutó 
átlagos jövedelem és a munkavállalók képzettsége azonban azáltal is növekedhet, hogy a met-
ropolisztérségben élő külföldi munkavállalók, felsővezetők és szakemberek betelepülnek, mi-
közben a városból elvándorolnak az ígéretes vállalkozások és a fiatal korcsoportok, mert a 
város nyújtotta perspektíva nem elég vonzó a számukra. A helyi gazdaság erőforrásai tehát 
úgy is leépülhetnek, hogy a felszín változatlanul kedvező képet mutat.  

Szentendre térségi foglalkoztatási központi szerepe várhatóan megszűnik, ha a helyi gazdaság 
nem képes új piacokon megjelenni. Ha Szentendre stagnál, de Budapest egyre vonzóbb a 
következő évtized növekedését meghatározó vállalkozásoknak (kreatív ipar, technológiai szek-
tor, energetika, közlekedéshez kapcsolódó technológiák és közösségi innovációk), akkor a le-
épülés egyszerűen úgy történik meg, hogy a természetes módon megszűnő vállalkozások és 
teljesítmények helyébe nem lép új szereplő.  
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A vállalkozások azonban mind jobban igénylik a fejlettebb urbánus környezetet és üzleti infra-
struktúrát, valamint más hasonló vállalkozások jelenlétét és az igen szoros kapcsolatot a fo-
gyasztókkal, ezért sokkal valószínűbb, hogy ha az üzleti környezet nem megfelelő, akkor új 
telephelyet keresnek maguknak. Az elvándorlást erősítheti az a tény is, hogy a konvergencia-
régiókban, azaz Budapest és Pest megye kivételével az egész országban sokkal nagyobb tá-
mogatás lesz majd elérhető a vállalkozások számára. 

3.1.1.3.2. A helyi gazdaság szerkezete és dinamikája 

A gazdaság belső szerkezetének értékelése azért fontos, mert ez mutatja meg igazán a város 
erősségeit, és különösen a gyengeségeit. Érdemes felidézni, hogy a kedvezményezett járások 
besorolásáról készült kormányrendelet és más értékelések a város fejlettségét kiemelkedőnek 
ítélik meg. Ez a rangsor keveset árul el a jövőről. Nem értékeli megfelelő súllyal a humán és 
innovációs infrastruktúra fejlettségét és szerkezetét, s nem vizsgálják a gazdaság szerkezetét.  

Szentendre erősségei közé tartozik az egy lakosra jutó működő vállalkozások nagy száma, 
valamint a tudás-intenzív és a kreatív iparhoz sorolható vállalkozások magas aránya. Ez az 
arány egyes tevékenységcsoportokban jelentősen meghaladja az országos és a megyei átla-
got. Néhány szakágazatban a vállalkozások abszolút száma is jelentős. Akár elég nagy ahhoz, 
hogy a jövőben egy szorosabb területi együttműködésen alapuló klaszter, illetve szakosodás 
alapja legyen.  

A szakosodás lehetősége azért fontos, mert megmutatja, hogy a város csak feltételezi magáról, 
vagy a vállalkozások szintjén valóságosan is rendelkezik-e olyan adottságokkal, amire egy 
egyedi, az erőforrások és tényezők sajátos kombinációján alapuló (differenciáló) stratégiát le-
het alapozni. A helyzetfeltárás azt mutatja, hogy Szentendre rendelkezik ilyen egyedi előnyök-
kel.  

A vállalkozások teljesítménye stagnál, nagyobb időtávlatban csökkenő trendet mutat. A cégek 
árbevétele, jövedelmezősége és termelékenysége, valamint összetétele alapján megfogalmaz-
ható az a következtetés, hogy ez a gyengélkedés nem egyszerűen a gazdasági válság elhúzódó 
hatása, hanem a következő strukturális problémák következménye: 

- Kevés a valódi kis- és közepes méretű vállalkozás, és hiányoznak a nagyvállalatok, így a 
város lemarad a korszerű technológia és termelési eszközök, valamint a szaktudás, a ter-
melési kultúra fejlesztésében. A mikro-vállalkozások aránytalan túlsúlya megakadályozza a 
korszerű technológiák átvételét és a korszerű termelési és üzletviteli módszerek alkalma-
zását, valamint a külgazdasági aktivitás növelését.  

- A fejlett technológiák hiánya egyre nagyobb problémát jelent, mert a globális gazdaságra 
egyre inkább jellemző a fejlett feldolgozóipar dinamikus fejlődése; s még inkább a korszerű 
technológiák és anyagok, valamint az információs és kommunikációs technológiák felhasz-
nálása, a gyártási folyamatok fejlesztése a gazdaság szinte valamennyi szegmensében. 
Beleértve a hagyományos iparágakat is, mint például az élelmiszeripar, a mezőgazdaság, 
az építőipar, vagy akár a könnyűipar. Szentendre hátránya ezeken a területeken nemhogy 
csökken, hanem nő.  

- A családi mikro-vállalkozások számára kihívást jelent a tulajdonos vezetők nyugdíjba vo-
nulása. Az 1-2 fős cégek jó eséllyel nem lesznek képesek végrehajtani a generációváltást, 
azaz átadni egy utód számára a céget, ami jelentős visszaesést fog eredményezni a vállal-
kozások számában. Olyan szakágazatok is érintettek, mint például a kézművesipar, a 
könyvvizsgálók, a mérnöki, építészmérnöki, valamint a művészeti és informatikai tevékeny-
ségek, vagy jogi tanácsadás; tehát azok a tevékenységek, melyek jelenleg is fontos szere-
pet töltenek be a város gazdaságában.  

- A vállalkozások versenyképessége nem megfelelő, nem fordítanak elegendő forrást a tech-
nológia- és szervezetfejlesztésre, képzésre, design és marketing kiadásokra, vagy licencek 
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vásárlására; vagy eleve egy olyan üzleti modell keretei között működnek, ahol a növekedés 
és a foglalkoztatás bővítése valójában nem is célja az adott vállalkozásnak.  

- A Szentendrén működő vállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások egyre ke-
vésbé találkoznak a helyi és a regionális kereslettel, az idelátogató vendégek igényeivel. 
Mind nagyobb az olyan vállalkozások aránya, melyek az árak és a szolgáltatások minősé-
gének csökkentésével igyekeznek talpon maradni. Az innovatív és prémium szolgáltatások 
előfordulása esetleges, és az ilyen fejlesztések nem kapcsolódnak össze térben, vagy ér-
tékláncban, s így csak korlátozott kisugárzó hatással bírnak.   

Jelenleg az új alapítású és a megszűnő vállalkozások egyenlege pozitív, azaz folyamatosan 
növekszik a működő vállalkozások száma. Ugyanakkor hiányoznak az ambiciózus export- és 
növekedésorientált („gazella”) vállalkozások, valamint a külföldi működő tőkével alapított vál-
lalkozások; azok a szereplők, melyek jelentősebb hatást képesek gyakorolni a helyi gazdaság 
szerkezetére.  

Az új belépők összetétele azért érdemel figyelmet, mert a helyi gazdaság jelenlegi összetéte-
lében, és kizárólag saját belső (endogén) erőforrásaira alapozva nem képes hosszabb távon is 
fenntartható növekedésre.  

3.1.1.3.3. A „részgazdaságok” sajátos helyzete és fejlődési lehetőségei 

A három fő gazdasági szegmens:  
- a helyi lakosoknak értékesítő (kiskereskedelem, szolgáltatások); 
- az „exportorientált” (ipari termelő és üzleti szolgáltató vállalkozások);  
- valamint a „hétvégi” (vendéglátás, idegenforgalom és szabadidő) gazdaság.  
E „részgazdaságok” helyzete rendkívül eltérő, a közöttük lévő kapcsolat pedig gyenge. E kap-
csolat erősítése javítaná a vállalkozások termelékenységét, innovációs aktivitását és a fejlesz-
tések eredményességét.  

A részgazdaságok integrációja azért olyan fontos, mert a város nem lehet csak egy-egy terü-
leten sikeres. 

1. A leginkább fenyegetett szegmens a helyi lakosoknak értékesítő vállalkozások csoportja 
A piacát tekintve valóban helyi vállalkozásokra az online platformok, a mobilitás és a logisztika 
fejlődésével egyre komolyabb nyomás nehezedik. A jelenlegi trend azt mutatja, hogy a kínálat 
az alacsonyabb minőségű, költségérzékeny termékek és szolgáltatások felé tolódott el, egy-
egy kivételes esettől eltekintve (prémium-élelmiszerek, egészségügyi-, állategészségügyi szol-
gáltatások). A helyi gazdaság szolidabb anyagi helyzetű rétegek számára értékesít, azaz a 
vásárlók összetétele és a nyújtott szolgáltatások minősége korántsem kedvező, miközben a 
verseny egyre erősebb, ezért a szereplők (vállalkozások és üzletek) száma folyamatosan csök-
ken.  
A város nem mondhat le ezekről a vállalkozásokról, mert jelentős számú munkahely megszű-
nésével járna, és csökkenne a helyben keletkező jövedelem. A helyi gazdaság sokszínűsége a 
kevésbé képzett rétegek foglalkoztatásával erősíti a társadalmi kohéziót, és enyhíti a konjunk-
turális kockázatokat. A helyi gazdaság azonban csak akkor képes megtartani a pozícióit, ha a 
minőség és a működési hatékonyság javításával növeli a hozzáadott értéket, lényegesen több 
egyedi, személyre szabott szolgáltatást és terméket állít elő, valamint erősíti a jelenlétét a 
prémiumszegmensekben és az identitásalapú fogyasztás területén.  

2. Az idegenforgalom és vendéglátás jövője bizonytalan.  
A turisztikai és szabadidős élmények iránti kereslet növekszik, az „élményipar” bővül, de egyre 
komolyabb elvárásokat diktálnak a világszerte mind komplexebb tematikus és attrakciófejlesz-
tések. A város csak akkor tud lépés tartani a változó fogyasztói igényekkel, ha a szolgáltatások 
minősége jelentősen javul, fejlődik a programkínálat, és a vállalkozások folyamatosan fejlesztik 
a termékeiket, szolgáltatásaikat. 
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A látogatószám, valamint az idegenforgalomból származó bevételek növekedését akadályozza 
a szállodai férőhelyek hiánya. A látogatószám önmagában még nem méri a sikert. Az elmúlt 
két év során a város jelentősen növelni tudta a látogatószámot néhány jelentősebb rendez-
vénnyel; a több vendég azonban nem eredményezett arányosan nagyobb bevételt – ehhez 
értékesíthető szolgáltatásokra és termékekre van szükség.  
A közlekedési infrastruktúra is fejlesztésre szorul (buszparkolók, személygépkocsi parkolók, 
HÉV végállomása). A külföldi turisták számát és egy főre jutó költését csak egy jelentősebb, a 
városon túlmutató, hálózatos, illetve tematikus fejlesztés képes növelni. Egy ilyen térségi 
együttműködéshez Szentendre a kulturális örökség, valamint a kortárs kulturális értékek és 
teljesítmények birtokában hatékonyan és sikeresen képes kapcsolódni.  
A Skanzen mellett újabb kiemelt attrakciófejlesztés lehetősége nem merült fel, és a város nem 
is rendelkezik az ehhez szükséges megfelelő területtel. (Egyedüli szóba jöhető attrakciófejlesz-
tésre, de korlátozottan számításba vehető terület a Lupa-tó és környezete.)  
Célszerű lenne átgondolni a tematikus kínálat bővítésének lehetőségét, akár olyan ipari, tech-
nológiai és művészeti tevékenységekhez kapcsolódó látogatóközpontok, demonstrációs és kí-
sérleti célú beruházások és alkalmazások fejlesztését, melyek új karakterekkel egészítenék ki 
a város kínálatát, és elősegítenék a jelenleg néhány órás tartózkodás meghosszabbítását. Te-
matikus kínálattá alakítható a Castrum területe is.  
Jelentősebb projektek lehetnek: a Belváros rehabilitációjának folytatása, esti-éjszakai progra-
mok, a város és Budapest közötti közlekedés minőségi fejlesztése, a Pap-sziget fejlesztése (vízi 
sportok és hajózás). Általában véve jelent feladatot a kiskereskedelem és a vendéglátás minő-
ségének javítása. Az idegenforgalom és vendéglátás területén fontos prioritás lehetne a ven-
dégek által látogatott bejárt terület „kiterjesztése-széthúzása” a Belvárosban, vagy akár más 
városrészekre is kiterjedően.  
Egyre komolyabb kihívást jelent a beruházások megtérülése, valamint a működési ráfordítások, 
állandó kiadások finanszírozása. Ezért olyan fontos az érdekeltek közötti érdemi partnerség 
erősítése, valamint az, hogy a megújuló élmények, közösségi terek és funkciók a város közös-
ségét is eredményesen megszólítsák. A közösség aktív részvétele és jelenléte sokat segíthet a 
jelenleg olykor „bazári” arculat megváltoztatásában, és megalapozott üzleti projektek tervezé-
sében, valamint megvalósításában.  

3. A tudás-intenzív vállalkozások és a kreatív ipar esetében a vállalkozások mérete továbbra 
is komoly problémát jelent.  

A fejlődéshez szorosabb együttműködésre van szükség a vállalkozások között. Hálózatok és 
klaszterszervezetek létrehozására van szükség, de az együttműködés erősíthető olyan formá-
ban is, hogy az érintetteket egy kifejezetten specifikus szakterületen kapcsoljuk össze, akár 
egy meghatározott közösségi tér, vagy projekt köré szervezve. Lehetőleg olyan formában, 
hogy az együttműködés más közösségi kezdeményezésekkel – speciális inkubátorházak, isko-
larendszeren kívüli képzés, társadalmi felelősségvállalási projektek – fizikai közelségben, 
azokra reflektálva működjön. Egy ilyen erőteljes fókusz és célorientált együttműködés már a 
város arculatát is képes megváltoztatni, s komoly vonzerővel bírhat a fejlett feldolgozóipar és 
a technológia letelepítésében.  
Szentendrén nagyon kevés a legalább 10 főt foglalkoztató ipari vállalkozás. A városban azon-
ban számos olyan vállalkozás van jelen, mely a feldolgozóipari értékláncokhoz kapcsolódik. Ez 
egy nagyon fontos, és egyre fontosabb szempont a fejlett feldolgozóipar telephely-választása 
során. A város közel helyezkedik el a Pest megyében és Észak-Budán fejlődő vállalkozási öve-
zethez, és innovációs pólusokhoz, ami szintén előnyt jelent. Földrajzi elhelyezkedése, leg-
alábbis az M0 mentén fekvő településekhez mérten, relatíve kedvezőtlen. Ezt a hátrányt csak 
az üzleti (és kutatási) infrastruktúra fejlesztésével lehetne mérsékelni, illetve részben kompen-
zálni.  
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A fejlett feldolgozóiparban fontos szempont a hasonló vállalkozások, szakmakultúrák és szol-
gáltatások közelsége. Ezért a legkomolyabb kihívást az első 1-2 új belépő magas hozzáadott 
értékű tevékenységet folytató vállalkozás letelepítése jelenti. A már jelenlévő vállalkozások 
azután már maguk is hozzájárulnak az üzleti és az innovációs infrastruktúra bővítéséhez a 
birtokukban lévő tudás és eszközök megosztásával, különösen kedvező esetben egy nyitott 
technológiai központ és/vagy további ipari laborok fejlesztésével. Amennyiben eredményes a 
városban kezdődő/meginduló felsőoktatási és más tudásközpontokhoz kapcsolódó tevékeny-
ségek fejlesztése, akkor létrejöhet egy vonzó, innovatív és versenyképes klaszter.  
Szentendre számára komoly érték az itt jelenlévő tudás és tehetség. Fontos azonban tudato-
sítani, hogy Szentendre középváros, ezért a jelenlegi helyzetét jelentősen javító változás csak 
akkor lehetséges, ha a város sokkal hatékonyabban használja fel ezt a tudást és más erőfor-
rásait, beleértve a vállalkozások által birtokolt képességeket és anyagi erőt. Erre a legjobb 
példa a kreatív ipar, illetve a design fejlesztése. Mely önmagában is fontos célkitűzés lehet, de 
a közösség szempontjából még lényegesebb az ide tartozó tevékenységek üzleti szférán is 
túlmutató multiplikátor hatása, valamint hozzájárulása más vállalkozások fejlődéséhez. 
A design növeli az innovációs projektek sikerét. Segít az oktatás tartalmi és módszertani fej-
lesztésben (CAD/CAM és egyéb technológiák oktatása, vállalkozói kompetenciák fejlesztése), 
vagy éppen a vállalkozások sikeres inkubációjában. Új megközelítésre ad lehetőséget a kör-
nyezeti, társadalmi és gazdasági kihívások kezelésében; a metropolisztérségek sajátossága 
pedig éppen az, hogy az ilyen kihívások fokozottan vannak jelen, ezért inspiráló környezetet 
(„húzó piacot”) teremtenek az üzleti és civil kezdeményezések számára.  
Az erőforrások hatékonyabb felhasználása alatt elsősorban energiahatékonyságot értünk. Pe-
dig a településfejlesztésben fontos szempont a környezet kímélő használata. A közlekedésben 
is jelentősek a tartalékok. Az intelligens (smart) technológiák alkalmazása akár a kulturális 
örökséggel való hatékony gazdálkodást és az értékek újragondolását is segítheti. Az új tech-
nológia és a design a mezőgazdaság fejlődését is támogathatja. 
A város szintjén az egyik legfontosabb kérdés az, hogy milyen hatékonyan gazdálkodik a kö-
zösségi terekkel (épületekkel és közterületekkel). Ez a szempont már megjelent a Belváros 
funkcióváltása és a Bérlakás-program tervezése során, de szinte a város teljes területén értel-
mezhető. Az örökséggel érintett ingatlanok fejlesztése, a kulturális intézmények és a vállalko-
zásfejlesztés kapcsolata, a közlekedés és a közösségi terek, valamint a vállalkozások inkubáci-
ójának összekapcsolása csak néhány példa erre.  
A leglátványosabb projekt a tervezett intermodális központ és térségének új megközelítésű, 
többfunkciós, a fiatalokra fókuszáló változata lehetne. Míg a a Castrum és környezete a városi 
közösségi élet, a kultúra, a vendégfogadás, a tudomány és az oktatás színtereként komplex 
módon hasznosulna. 

3.1.1.3.4. Szentendre „új gazdasága” 
A helyi gazdaság fejlődése nagymértékben azon múlik, a városban elérhetőek-e a „legjobb 
technológiák” (zöld energetika, környezeti és építészeti technológiák, fejlett gépek és beren-
dezések); s ehhez kapcsolódóan megtörténik-e a gazdasági területek célzott fejlesztése (tech-
nológiai park és campus-fejlesztés, különleges technológiai inkubátorházak), valamint olyan 
kísérleti és demonstrációs projektek, melyek megkülönböztető erővel bírnak.  
Alapvetően két oka van, hogy miért olyan fontos egy kifejezetten ambiciózus program, mely 
az üzleti infrastruktúra fejlesztése mellett a keresleti oldalon is beavatkozik: egyik a város új, 
dinamikusan bővülő, jövedelmező piacokon jelenhetne meg; másik egy adott értéklánchoz, 
illetve klaszterhez kapcsolódóan gyarapodna a városban jelenlévő technológia és szaktudás.  

A településfejlesztés hosszú távú céljai miatt az is nagy jelentőséggel bír, hogy ezek a fejlesz-
tések térben, funkcióban és „élményben” is nagyon közel legyenek a fiatalokhoz. Ezért szük-
ségszerűen érintett a Belváros és a HÉV végállomás környéke. Amennyiben a „legjobb tech-
nológiákon” és a projekteket megvalósító partnerségi együttműködéseken keresztül a város 
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nyújtotta lehetőségek kézzelfogható módon jelennek meg a felnövekvő nemzedéknek, az olyan 
tudás átadására is lehetőséget nyújtana, amire az iskolarendszerű képzésben nincsen lehető-
ség.  

Kedvező esetben a vezérprojektek, a vállalkozások és a tudásközpontok együttesen egy olyan 
portfóliót alkotnak, amely kifejezi a város nyújtotta perspektívát és helyi gazdaság értékte-
remtő képességét. Szentendre pozícióját és márkaértékét meg kell erősíteni, különösen akkor, 
ha egy olyan gazdaság megteremtése a cél, ahol a Budapestről és más városokból ideköltöző, 
vagy ingázó magasan képzett szakemberek is nagy számban dolgoznak.  

Az értékteremtő gazdasági tevékenységek jelenléte és sokfélesége abban is segít a városnak, 
hogy erőteljesebben formálja saját intézményeinek működését, hatékonyabban hasznosítsa 
saját kompetenciáit; és hogy innovatív közbeszerzésekkel segítse a fejlesztéseket. Jobb pozí-
cióból a város hatékonyan léphet fel annak érdekében is, hogy az állami és közösségi források 
felhasználása, vagy a helyi és térségi szakképzés, szociális ellátások, munkaerő-piaci ellátások 
esetében jobban érvényesüljenek a helyi gazdaság igényei.  

A „portfólió” bővítésének komoly korlátot jelent, hogy a szakmák és munkahelyek, munkavál-
lalási és vállalkozási lehetőségek sokfélesége folyamatosan nő a gazdaságban, s ezt a diverzi-
tást egy középváros egyszerűen nem képes biztosítani az itt élő emberek számára. 

Fontos prioritásnak tekinthető, hogy az „újgazdaság” és a közlekedési kapcsolatok fejlesztése 
egy időben történjen meg. Jobb megközelítéssel a város telephelyi adottságai javulnak, és a 
potenciális munkavállalók köre is bővül; ez azonban fordítva is igaz, mert Budapest jobb elér-
hetősége is több munkavállalási lehetőséget jelent az itt élő emberek számára. A szorosabb 
kapcsolat ráadásul tovább erősíti a versenyt a fogyasztói piacon, elsősorban a kiskereskede-
lemben, a kulturális szolgáltatásokban, a pénzügyi szolgáltatások területén, valamint a szemé-
lyi szolgáltatásokban. 

A gazdaság erősítéséhez elő kell segíteni az új vállalkozások betelepülését. Szentendre azon-
ban nem képes pusztán munkaerőköltségben versenyezni Magyarország legtöbb településével. 
Az olyan vállalkozásokra érdemes fókuszálnia, melyek a költségek mellett több tényezőt is 
vizsgálnak. Mint például, a helyben elérhető erőforrások minősége, a helyi gazdaság hatékony-
sága, az üzleti partnerek, versenytársak, fogyasztók, tudásközpontok, klaszterek jelenléte és 
a fogyasztói (vállalati) piacuk fizikai közelsége, a szellemi tulajdon védelme; érzékeny techno-
lógiák, üzleti folyamatok, ipari tevékenység esetén a szolgáltatástartalom, a vállalkozások és 
intézmények közötti stratégiai (pl. kutatási) együttműködések, a vállalkozássűrűség és az üzleti 
környezet minősége.  

3.1.1.3.5. A gazdaság és a közösségek közötti kapcsolat  

A kulturális, épített és természeti értékek jelenléte mindig is nagy szerepet játszott Szentendre 
karakterének formálásában. A helyi értékek és a gazdaság között még szorosabb lehet a kap-
csolat, ha a civil gazdaság, a társadalmi innovációk és a közösségi alapú helyi kezdeményezé-
sek megteremtik az átjárhatóságot a gazdaság és a művészeti, kulturális tevékenységek kö-
zött. Ebben az esetben a kulturális tartalom és kreatív alkotó erő a helyi vállalkozások verseny-
képességének egyik legfontosabb tényezője lehet. 

Mert jelen pillanatban nem az. Jelenleg a kultúra fontos szerepet tölt be a város arculatának 
alakításában, márkaértékének erősítésében, de kevéssé reflektál a gazdaságra. A kreatív ipar 
és a kreatív foglalkozások fokozódó térnyerése miatt érdemes újragondolni a város stratégiáját 
és helyi lehetőségeit a tekintetben, hogy összekapcsolja a különböző rétegeket, csoportokat 
és közösségeket. Fontos cél, hogy a művészeti és alkotó tevékenységek, és az egyes szakma-
kultúrák átlépjék saját, elkülönült világuk határait. 

A vállalkozások közötti kapcsolatok gyengék, illetve változó erősségűek. Egy-egy területen jel-
lemző a szorosabb kapcsolattartás (vendéglátás, alkotóművészet), de ez nem általános. Ez 
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azért jelent kihívást, mert a legtöbb komplex innovációs kezdeményezés szükségszerűen mul-
tidiszciplináris innováció és fejlesztés formájában valósítható meg. Ezek eredményessége 
nagymértékben függ attól, hogy a szakmakultúrák és ágazatok közötti határok átjárhatóak-e.  

Az intelligens technológiák, az IKT4, vagy a design széleskörű alkalmazása, a kreatív alkotó 
munka és a társadalmi kihívások kezelése is közös gondolkodásra ösztönöznek a vállalkozók 
és a közösség más csoportjai között. A kreatív ipar, s azon belül a design is akkor fejti ki igazán 
kedvező hatását, ha a vállalkozások mellett az intézmények és a civil szervezetek is hasznosít-
ják az iparág erőforrásait és eredményeit.  

A jövőben szükségszerűen erősödni fog a részvételen alapuló tervezés és partnerség. Az ön-
kormányzat szerepe elkerülhetetlenül változik, ahogy előtérbe kerülnek a „puha” fejlesztési 
eszközök. Mint például a társadalmi innovációk ösztönzése, a képzés és szakképzés helyi spe-
cifikus tartalmának fejlesztése; a városra kifejezetten jellemző információ és tudás megosz-
tása; a kulturális örökség és a közösségi terek újragondolásának folyamatos ösztönzése, szer-
vezése. Általában a közösség önszerveződésének támogatása. Jól látható, hogy az új szerep-
körben nagyobb hangsúlyt kapnak az olyan programok, orientáló, illetve a civil együttműködést 
segítő platformok, melyeket az önkormányzat nem elsősorban beruházáson keresztül támogat, 
hanem szervező, koordináló (animációs) tevékenységgel.  

A vállalkozások túlnyomó része a szolgáltató szektorban működik. A szolgáltató vállalkozások 
innovációs tevékenysége karakteresen különbözik attól, amit az iparban megszoktunk, ezért a 
város sokat tehet annak érdekében, hogy a jövőben előtérbe kerüljenek az egyedi, személyre 
szabott, mentorokkal segített vállalkozásfejlesztési programok, s hogy e programok megvaló-
sítását stratégiai partnerséggel, fizikai és virtuális platformokkal, és inspiráló üzleti környezettel 
segítse a város. Olyan támogatással, mely rugalmasabban képes alkalmazkodni a helyi sajá-
tosságokhoz.  

A közösség intenzívebb bevonása mellett szól az állami és európai uniós fejlesztési források 
csökkenése, mely szükségessé teszi a magántőke bevonását, és abba az irányba hat, hogy a 
várost a jövőbeni beruházások tervezése során nagyobb hangsúllyal vegye figyelembe e beru-
házások megtérülését, folyamatosan újrateremtve így a beruházások fedezetét.  

3.1.1.3.6. Együttműködések 

Az érdekeltek közötti falak lebontása egyértelműen kedvező hatással lenne az itt élő emberek 
és itt működő vállalkozások jövővel kapcsolatos várakozásaira. Az egyes csoportok elkülönü-
lése akadályozza az érdemi partnerséget, az önkormányzathoz kapcsolódó tervek elfogadott-
ságát, gyengíti közösségi identitást. Így nem csak az önkormányzati feladatok eredményes 
ellátását nehezíti meg, de gátolja az üzleti beruházásokat és fejlesztéseket, valamint a civil 
felelősségvállaláson alapuló közösségi kezdeményezéseket is.  

A településfejlesztés sajátos velejárója, hogy a beruházásokra fordított idő, pénz és energia 
megtérülése soha nem lesz egzakt és kézzelfogható a közösség számára. Sőt, a szubjektív 
jólét vizsgálata, vagy a települési fejlettség és versenyképesség komplex elemzései mind azt 
mutatják, hogy a jólét nem egy objektív kategória, különösen nem egy olyan városban, ahol 
a népesség egy jelentős része ingázik és születését tekintve sem kötődik erősen a közösség-
hez. Igényei, elvárásai és mások iránti bizalma alapján az itt élő emberek sokfélék, és más-
más nézőpontból ítélik meg a gazdaság teljesítményét, vagy a gazdaság fejlesztése érdekében 
folytatott munkát. 

Ez alól csak az jelent kivételt, ha maguk is részt vesznek e munkában – ezért olyan fontos 
hangsúlyozni, hogy a szubjektív jólét, mely kifejezi, hogy az emberek hogyan értékelik saját 
helyzetüket, valamint a társadalmi tőke értékét elsősorban a belső kohézió határozza meg.  

                                                             
4 IKT = Információ és Kommunikációs Technológiák 
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3.1.1.3.7. Az önkormányzat gazdálkodása  

Az önkormányzat gazdálkodásának elemzése során megállapításra került, hogy a város cse-
lekvési szabadsága csekély, mivel bevételeit és kiadásait elsősorban a kötelező és önként vál-
lalt feladatok állami szabályozása, normatív és feladathoz kötött finanszírozása határozzák 
meg. Jelentősen nagyobb mozgástere azoknak a településeknek van, ahol nagyipari és jelentős 
kereskedelmi vállalkozások működnek. Szentendre helyzete ebből a szempontból igen kedve-
zőtlen, mivel elsősorban a kisebb, mikro-vállalkozások száma gyarapodik a városban.   

Ilyen adottságok mellett az önkormányzatnak kevés lehetősége van arra, hogy bevételeit gya-
rapítsa. Ez a tény tetten érhető az egyéb helyi adók és díjak (pl. közterület-használat, parkolási 
díjak) megállapításában. A törékeny pénzügyi egyensúly és a jövőbeni állami finanszírozással 
kapcsolatos bizonytalanság felerősíti a belső konfliktust a különböző célok és szempontok kö-
zött. Ez megfigyelhető a vállalkozások és az önkormányzat viszonylatában, valamint a város-
üzemeltetés hosszú távú gazdaságos működése (beszerzések, karbantartás) és a költségvetés 
rövidtávú pénzügyi szempontjai között.  

Az önkormányzat költségvetése az adósság konszolidációja és az új feladat-ellátási modell el-
lenére is feszes, egyensúlya törékeny. A működési egyenleg többlete törvényben rögzített kö-
telezettség, de ez nem változtat azon, hogy az előírás betartása csak különleges erőfeszíté-
sekkel lehetséges. Bizonytalan a jövőbeni fejlesztések és beruházások fedezete. A feladatok 
állami finanszírozásában folyamatosan bekövetkező változások, valamint az új modellben szer-
zett tapasztalatok hiánya miatt a több évre előretekintő tervezés szinte lehetetlen. Az önkor-
mányzatot nem csak az új feladat-ellátási modellt érintő módosítások érintik, hanem az önkor-
mányzati közműcégek pénzügyi eredményességét befolyásoló jogszabályok (pl. rezsicsökken-
tés, adóterhek), új kötelező feladatok előírása, és a jelenlegi kötelező feladatok állami átvétele, 
vagy tartalmi előírásainak megváltoztatása.  

A koncepció helyzetfeltáró részének készítésekor még nem volt ismert az a javaslat, amely a 
2015. évi adótörvényekkel került benyújtásra, és jelentősen bővítette az önkormányzatok helyi 
adókivetési jogát. Az önkormányzat lényegében bármely adótárgyra megállapíthat települési 
adót, de csak magánszemélyekre (szervezetekre és vállalkozásokra nem). Ez a lehetőség je-
lentősen változtathat az önkormányzat mozgásterén, amennyiben vállalja, és a közösség ré-
széről elfogadtatja, az új adók bevezetését.  

Fontos kiemelni, hogy az önkormányzat gazdálkodásának átláthatósága és tervezhetősége 
alapvetően a kötelező feladatok állami finanszírozásával kapcsolatos problémák miatt korláto-
zott. A szervezetek közötti feladatmegosztást és a beruházások tervezését akadályozza a vá-
rosüzemeltetési feladatok finanszírozása, és további esetleges elvonása. Esetleges és nem ter-
vezhető a műemléki védettséggel érintett ingatlanok (múzeumok) állami fenntartása, kezelése 
és felújítása, s általában a kulturális (közművelődési, múzeumi) intézmények finanszírozása. 

Az elemzés azonban azt is megállapította, hogy az önkormányzat belső működésében azért 
volt mozgástér. A stratégiai tervezés, a pénzügyi kontroll, beszerzések központosítása és az 
eszközök integrációja, valamint a vagyongazdálkodás területén történtek előrelépések.  

A beszerzések és az integráció tekintetében megállapítható, hogy feladatok sajátos, specifikus 
jellemzői miatt egyre kevesebb lehetőség van további eszközök, kapacitások és szaktudás in-
tegrációjára, a beszerzések további központosítására. 

A városmarketing fejlesztése tekintetében komoly problémát okoz a térségi együttműködés, 
valamint vállalkozások és az önkormányzatok közötti együttműködés hiánya. A helyi turisztikai 
desztináció menedzsment iroda működése is jól mutatja, hogy a professzionális szakmai 
munka vállalkozói szerepvállalás és térségi együttműködés nélkül valósul meg. Közép- és hosz-
szabb távon fontos célkitűzés lehetne a városmarketing és a turizmusmarketing, valamint a 
kapcsolódó üzleti intelligencia és innovációs menedzsment, továbbá a befektetés-ösztönzés 
térségi és vállalkozói közös finanszírozása, illetve működtetése.  
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A Bérlakás-program megvalósításával komoly lehetőség nyílna az önkormányzat előtt az aktív 
vagyongazdálkodás fejlesztésére, beleértve a vagyongazdálkodás üzleti folyamatait, valamint 
az érintett ingatlanok felújítását, energetikai projektek megvalósítását is. Különösen a belváros 
területén koncentráltan elhelyezkedő bérlakások esetében, melyek a városrészi képet és funk-
ciót, az ott jelenlévő gazdasági tevékenységekből álló portfólió-összetételét is alapjaiban érintő 
változásokat eredményeznének.  

Az önkormányzat program- és projektfejlesztési szerepe szükségszerűen megnő, még akkor 
is, ha a költségvetésből származó bevételek egyre kevésbé nyújtanak erre fedezetet. A 2014 
és 2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakban sokkal kevesebb forrás áll majd rendelke-
zésre, mint eddig, ezért előtérbe kerülnek a Brüsszelből közvetlenül lehívható, pályázható ala-
pok, valamint a vállalkozások bevonása (PPP, vagy ESCO finanszírozás formájában). A meg-
változott körülmények között komplexebb, több lábon álló projektekre van szükség, mert az új 
finanszírozási források kevésbé támogatják a pontszerű fejlesztéseket, beruházásokat.  

A komplex programok és a pénzügyi megtérülés előtérbe kerülő szempontja miatt, valamint 
az önkormányzat hatékony belső gazdálkodásával kapcsolatos elvárásokat figyelembe véve is 
mind fontosabb célok:  
- a vezetői információs rendszer fejlesztése;  
- a rövid és a hosszú távú célkitűzések közötti szorosabb kapcsolat; 
- a szervezeten belüli és intézmények közötti konfliktusok csökkentése;  
- a Belváros és más városrészek fejlesztése közötti nagyobb harmónia;  
- és a „városgazda” szerepkörének kialakítása.  
Kiemelt prioritása van annak a célkitűzésnek, hogy a közösség és a vállalkozások aktív bevo-
násával, részvételével a települési fejlesztés bázisa, innovációs háttere és pénzügyi finanszíro-
zása, program- és projektfejlesztései, azaz stratégiai tervezése teljesen új alapokra legyen 
helyezve.  
 

3.1.1.4. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

Szentendre táji-, természeti értékekben gazdag település. A természetvédelmi oltalom alatt 
álló területek jelentősége a nemzetközitől (bioszféra-rezervátum, Natura 2000) az országoson 
át (Nemzeti Park, ex lege védelem, országosan védett természeti terület) a helyi szintig terjed.  
A táji-, természeti értékek bemutatása, rekreációs hasznosítása általában megoldott. A Duna 
partja a településre eső teljes szakaszán megközelíthető sétányok és a kerékpárút által. Az 
országos és nemzetközi védelem alatt álló területek bemutatása tanösvények és turistautak 
segítségével történik – kivéve az Anna-völgy esetét, mely korábban honvédségi terület volt, 
ezért bemutathatóvá tétele korlátozva volt. Jelenleg magántulajdonba került, külsősök által is 
elérhető rekreációs célú használata kedvezőbb lenne a közösség és az idegenforgalom szem-
pontjából. A helyi védelem alatt álló területek bemutatása, rekreációs hasznosítása csak rész-
ben megoldott, a védett patakok mentén a völgy teljes hosszán rekreációs útvonalakat szük-
séges kialakítani. 
A helyi jelentőségű védett természeti értékek esetében a védetté nyilvánítási rendelet pontat-
lanságaiból eredő problémákat (lásd: Helyzetfeltáró munkarész 1.12.3. fejezete) meg kell ol-
dani. Szükséges lenne a helyi védelemre érdemes természeti értékeket átfogóan megvizsgálni, 
ezek helyzetét, pontos területét, a védelem célját és a cél eléréséhez szükséges feladatokat 
mielőbb tisztázni. 
A mozaikos tájhasználatú, jelenleg döntően mezőgazdasági művelés alatt álló, egyúttal Natura 
2000 oltalommal védett, valamint az ökológiai háló magterületébe tartozó volta miatt Kőhe-
gyen tájgazdálkodási terv, vagy természetvédelmi kezelési terv hiányában a természetvédelmi 
cél és a tájhasználati elvárások, lehetőségek a tulajdonosok előtt jelenleg nem közismertek. E 
koncepciók, tervek hiányában többek között nem megítélhető, hogy a területen egyre nagyobb 
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arányban megjelenő szőlő- és gyümölcsös termesztés térnyerése a területen érvényesítendő 
természetvédelmi elvárások szempontjából kedvező, támogatandó vagy kedvezőtlen folyamat.  
A Tófenék területén a 2014. évi tervmódosítás után már csak részben fennálló (kijelölt fejlesz-
tési terület és Natura 2000 terület és a ökológiai folyosó átfedéséből eredő) természetvédelmi 
és területfejlesztési érdekellentét feloldása továbbra is megoldandó feladatot jelent  termé-
szetesen a táji, természeti értékek veszélyeztetése nélkül. 
A Duna állandó változásban lévő parti sávja esetén körültekintően kell bánni a szárazföld hasz-
nálatát illetően, hogy a természetvédelmi célok és az ökológiai folyosó működőképessége ne 
sérüljenek. 
 

3.1.1.5. ZÖLDFELÜLETEK 

Szentendre belterületén a zöldfelületi rendszer kettős képet mutat. A városban jelentős mér-
tékű a kertes, családi házas övezet (ahol jellemzően a telkek, több mint 50%-a zöldfelülettel 
fedett), így magas a zöldfelületi borítottság, emellett azonban a városi-, illetve a részvárosi 
zöldfelületek nem képeznek rendszert, hiányoznak a városi-, és a lakóterületi szintű közparkok 
(a meglévőek pedig jellemzően kis kiterjedésűek). 
Az utcák jellemzően szűk keresztmetszetűek, a közművek döntően térszín felett futnak, emiatt 
ökológiai szempontból fontos, egységes fasorok nem találhatóak a városban, ezért áttekintést 
igényel, hogy mely utcákban lenne lehetőség egységes közútfásításra, akár a közművek térszín 
alá helyezésével. 
A város üdülőterületein a hétvégi házakban egyre inkább a lakófunkció dominál, e területek 
övezeti besorolása is ennek megfelelően változik a jelenleg hatályos Településszerkezeti Terv 
tanúbizonysága szerint. E folyamattal érintett városrészek (Boldogtanya, Petyina─Tyúkos-dűlő, 
Pismány, Szarvas-hegy) esetében különös figyelmet kell fordítani a közcélú zöldfelületek fej-
lesztésére, melyekre kijelölt helyszínek nem találhatók a jelenleg hatályos tervekben. 
Városi szintű közpark(ok) lehetséges fejlesztési területeit a jelenleg hatályos Településszerke-
zeti Terv nem jelölte ki. A jelenlegi településszerkezet sűrű beépítése akadályozó tényezője 
egy jövőbeni városi szintű közpark kijelölésének és megvalósításának, szükségessége azonban 
vitán felül áll, így a településrendezés egyik kiemelt jelentőségű feladata megtalálni e problé-
mára a megoldást. 
Szintén átgondolást igényel ─ kiváltképp a közcélú zöldfelületekkel alig, vagy nem rendelkező 
városrészeken ─, hogy hol adódik lehetőség lakóterületi szintű kisebb közparkok kialakítására. 
A helyi természetvédelmi védettség alatt álló területek részben közpark funkciókat is betölte-
nek. Ez a szerepük erősítendő, különösen a patakok mentén, természetesen a természetvé-
delmi szempontok figyelembevétele mellett. 
A csapadékvíz elvezetés hálózatszintű méretezésén alapuló rendezése során elképzelhető, 
hogy a patakok és horhosok (több helyen igen terebélyes) földrészleteit nem szükséges teljes 
szélességükben vízgazdálkodási területként megtartani. Ilyen esetekben a fennmaradó vízfo-
lyás parti „maradványterületeken” közösségi használatú zöldfelületek létrehozása célszerű és 
kívánatos lépés. 
 
 
3.1.1.6. ÉPÍTETT KÖRNYEZET  

(KORREKCIÓS ADATTARTALOMMAL A 2015. ÉVI ADATSZOLGÁLTATÁS SZERINT.) 

Városszerkezeti és építészeti értékek 
A város nagy számban és kiterjedésben rendelkezik országos és helyi épített értékkel. Területi 
védelem alatt a Belváros jelentős része Műemléki jelentőségű terület, városképi jelentőségű 
helyi védett területek fedik le majdnem a teljes belvárost. A belvárosi szerkezet, utcavonal-
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vezetések, térszerveződések, az utcaképek védelme mind országos jelentőségű. A város magja 
a XVIII. századi barokk kisváros jellegzetes karakterét őrzi. 
  

2014. évi adatszolgálatatás helyi területi és egyedi védettség 

  
országos területi és egyedi védettség 2015. XII. 

 

 

 
Izbégi templom 

ésműemléki 
környezete 
 

A HÉV állomás és a 
vasúti terület 
műemléki telke. 

Belváros és környezet műemléki területe és egyedi vé-
dett műemlékei, s azok környezete. 

 
Változás állt elő a műemléki környezet kijelölésében. 

a megismételt adatszolgálatatás során kismértékben változott a műemléki környezet 
80 db országos szinten védett és 82 db helyi szinten védett épített érték található a város-
ban. Részletesen az örökségvédelmi hatástanulmány szól kulturális örökségről, az épített ér-
tékekről. 
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Helyi épített értékek védelme – 2016. 

Régészet - Kezelési igények 

A régészeti lelőhelyek többségének intenzív beépítettsége miatt a legjelentősebb feladat a fe-
lesleges és nélkülözhető bolygatások elkerülése elsősorban a külön védelem alatt álló, illetve 
a szakmai jelentőséggel bíró lelőhelyek és a megtartandó, vagy bemutatásra alkalmas részek-
kel rendelkező régészeti emlékek esetében. 

Kiemelt figyelmet kell szentelni ezek alapján a természetvédelmi védelem alatt lévő Kőhegyen 
álló késő-bronzkori földvár és a Saskövi-barlangban található középkori bánya állapotának 
megfelelő fenntartására és megfelelő kezelésére, ami keretében biztosítani kell ezek megkö-
zelíthetőségét is azok karbantartása és bemutathatósága céljából.  

A legnagyobb feladat azonban a római-kori limes emlékeinek megfelelő kezelése, hasznosítása, 
bemutatása. A Dunai Limes emlékeinek a világörökségi várományos listára történt felterjesz-
tése, valamint a Dunakanyar várható fejlesztései is jelentős aktualitást adnak ezek megfelelő 
kezelésének elindításához. A feladat nehézségét jelzi, hogy a világörökségi felterjesztés doku-
mentációjába mindösszesen csak a castrum és Közép-dűlőben lévő út nyomvonala került bele, 
a Dera-pataknál található feltárt kikötőerőd azonban kimaradt. 

A legégetőbb a belvárosban található Ulcisia castra részben már feltárt erődjének a további 
fejlesztése. Az elmúlt évtizedben számos elképzelés világot látott az erődnek és környező te-
rületének hasznosítására. A város stratégiai fontosságú turisztikai helyén fekvő, kiemelten vé-
dett és fontos régészeti emlék megfelelő hasznosításának megtalálása az egyik legnagyobb 
kihívás. A korábban felmerült régészeti romkert, -park, -múzeum konferenciák rendezésére 
alkalmas, szálloda komplexum, mely elképzelések különféleképpen közelítették meg a terület 
és az ott lévő építészeti emlékek hasznosítását, kezelését és bemutatását. Nagyon fontos, hogy 
olyan megoldás szülessen, ami biztosítani tudja az ott lévő már feltárt, vagy feltáratlan emlékek 
megóvását és hosszú távú fenntartását. Ugyanakkor elengedhetetlen igény, hogy ezek az em-
lékek bemutatásra kerüljenek a nagy közönség számára minél hamarabb. Fontos megjegyezni, 
hogy a castrum területének egy jelentős része még nem lett feltárva. Mindezek alapján figye-
lembe kell venni a még szükséges jelentős régészeti kutatások és a már előkerült és várható 
épületmaradványok konzerválásának és helyreállításának igényei kapcsán felmerülő feladato-
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kat és azok költségeit. A megoldást sürgeti, hogy az elmúlt évtizedekben már feltárt falmarad-
ványok mindmáig konzerválatlanul maradtak. A régészeti emlékek a látogató közönség szá-
mára nem láthatóak. A terület rendezetlensége sajnos jelentős mértékben rontja Szentendre 
értékes városképét. 
A római limes másik három emlékének megfelelő kezelése sajnos továbbra is megoldatlan. 
A város belterületének É-i felében a Szalonka utcában a Sztelin patak felett határozottan ki-
emelkedő Hunka-dombon egykor álló 30x40m kiterjedésű római kiserőd (régészeti lelőhely 
száma: 1153) és mellette fekvő településrész, temető az elmúlt évtizedekben, azok ismertsége 
ellenére folyamatosan beépítésre kerültek. A Szalonka utca mögött tömbfeltárással kialakított 
és részben beépített telkeken fontos feladat lenne az ott lévő jelentős régészeti maradványok 
maradékának megóvása. Azok nagyközönség számára történő bemutatása sajnos már nem 
reális. 
A város déli felében a Dera-patak dunai torkolatának déli oldalán található feltárt 40x50 m 
kiterjedésű kikötői erőd (11557), mely teljes alaprajzában fennmaradt. A fokozottan védett 
régészeti emlék a volt szovjet katonai terület 24 éve vitatott tulajdoni állapota miatt elhanya-
golttá vált, a bozótosodás miatt nehezen hozzá férhető, állapota pusztul. Az EuroVelo6 kerék-
párút Duna-part felé vezető és csonkán maradt ága kapcsán megoldható lenne annak rende-
zése és bemutatása. A volt katonai terület rendezése, valamint a patak árvízvédelmi tervezései 
során ezt figyelembe kell venni. 
A külterület déli felében a Közép-dűlő még beépítetlen területén fekvő egykori kövezett limes 
út töredékesen fennmaradt nyomvonalának megtartása és megfelelő kezelésének biztosítása 
a településtervi szintektől kezdve a világörökségi védettség kapcsán is jelentős feladat. 
 

Szentendre északi részén található erdőterületek a 
Világörökség várományos területe  

 
A Castrum területe - világörökség várományos te-

rület és védő övezete 

Világörökség várományos terület a Lupa-tó felett 
és védő övezete 
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3.1.1.7. KÖZLEKEDÉS 

A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy Szentendre város közlekedési lehetőségeit, meg-
közelíthetőségét, kötöttpályás közlekedését és a közlekedési módok fejlesztési lehetőségeit 
tekintve kedvező helyzetben van, ugyanakkor a kötöttpályás közlekedési hálózat, a kerékpáros 
infrastruktúra fejlesztése, a közúti forgalom visszaszorítása és a parkolás szigorúbb szabályo-
zása, valamint a dunai hajózás számba vétele elkerülhetetlen a város élhetősége, közlekedé-
sének fenntarthatósága érdekében, s nem utolsó sorban térségi kapcsolatainak javítása szem-
pontjából. 

3.1.1.7.1. Megközelíthetőség 

Szentendre városának megközelíthetősége jó. Mind közúti, mind elővárosi vasúti kapcsolatai, 
valamint a közösségi közlekedéssel való ellátottsága megfelelő, de a szolgáltatási szint folya-
matosan csökken a közúti és vasúti közlekedési mód esetében. A Dunai hajózás adta lehető-
ségek kiaknázatlanok. 

Közúti szempontból a 11. sz. főút terheltségének csökkentése csak bizonyos térségi úthálózati 
elemek megépítésével lenne elérhető (M0 észak-nyugati szakaszának megépítése, új észak-
déli irányú közúti kapcsolat megvalósítása az M1 és Esztergom között). Ezek a távlatban meg-
valósuló elemek is csupán 15-20 %-os forgalomcsökkenést eredményeznének várhatóan, hi-
szen Leányfalu, Tahitótfalu, Dunabogdány, Visegrád, Szigetmonostor, Surány és Pócsmegyer 
felé továbbra is a 11. sz. főút adná a legközvetlenebb közúti kapcsolatot. Sajnálatos módon 
egy novemberi bejelentés szerint az M0 nyugati szakaszának továbbépítése 2020-ig nem ter-
vezett, így a közeljövőben nem számíthatunk a térség forgalmi kapcsolatainak jelentős átren-
deződésére.  Másik forgalomcsökkentő megoldás lenne a közösségi közlekedés szolgáltatási 
szintjének emelése (gyakoribb, korszerűbb elővárosi vasúti járatok, kibővített megállóhelyek, 
a megállóhelyek könnyebb elérhetősége, P+R parkolók bővítése, B+R parkolók kialakítása, 
intermodális csomópont megvalósítása, a hajózás közösség közlekedésbe való bevonása) és 
az utazók átszoktatása egyéni gépjárművekről a közösségi közlekedés használatára. A térségi 
átmenő forgalom csökkentése szempontjából fontos, hogy a közeli települések lakóinak is 
könnyebb legyen megközelíteni a HÉV-megállóhelyeket. Ehhez a ráhordó buszjáratok fejlesz-
tése, a kerékpáros hálózat bővítése és a Szentendrei sziget felől közúti/kerékpáros híd meg-
építése szükséges. 

Közúti Duna-híd 

A magasabb szintű tervek Szentendre területén egyáltalán nem jelölnek közúti Duna-hidat, de 
az OTrT-ben megjelenik a Vácot a Szentendrei szigettel összekötő közúti híd nyomvonala.  

Meg kell említeni, hogy a BATrT tévesen egy meglévő hidat jelöl a révátkelő közelében, Le-
ányfalu és Szentendre határában. 

Szentendre hatályos Szerkezeti Terve (2001) – megegyezően a korábbi térségi fejlesztési el-
gondolásokkal − a város déli részén, a gazdasági területtől délre jelöli ki egy tervezett Duna-
híd lehetséges (és támogatott) nyomvonalát. Ugyanakkor a Szentendrei- szigeten fekvő Szi-
getmonostor (2012. évi testületi határozat alapján), ettől a nyomvonaltól északra, a Belváros 
déli szélén, a HÉV-végállomás legkönnyebb elérhetőségének vonalában jelölte ki egy lehetsé-
ges közúti híd nyomvonalát. Ezt megelőzően 2007. februárban Szentendre és Szigetmonostor 
közösen döntött a hídról, vagyis a Postás strandtól 300 m-re délre, Telep utca vonalában való 
megépítés lehetőségéről. 

A közúti híd helyének tanulmánytervi szintű keresése során felmerült egy, a Határcsárdánál 
megvalósítható közúti híd nyomvonala is. 
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A város szempontjából (forgalombiztonsági és környezetvédelmi aspektusok miatt) kiemelke-
dően fontos, hogy a 11. sz. főút és a Szentendrei sziget újabb közvetlen kapcsolatát biztosítani 
tudó közúti híd hol épül meg. A város átmenő forgalmának csökkentése érdekében minden-
képpen a városközponttól délre megvalósítható híd nyomvonalát kell támogatni. A Tahi hídtól 
délre épülő közúti híd várhatóan erős forgalmat vonzana a 11. sz. főútra (különösen az OTrT-
ben is benn foglalt váci Duna híd megvalósulása után) és ez a többlet-forgalom is a városon 
áthaladva közlekedne Budapest felé. 

Tehermentesítő út 

Sem az országos tervekben, sem a szomszédos települések fejlesztési/rendezési terveiben nem 
szerepel olyan elkerülő út nyomvonala, amely (kisebb-nagyobb mértékben) tehermentesítené 
a 11. sz. főút nyomvonalát. Pomáz és a 11. sz. főút között tervezett egy összekötőút megépí-
tése Szentendre déli területén, Budakalász északi határán. Ebből a nyomvonalból indul ki a 
Szentendre közúthálózatának tehermentesítését legalább részben lehetővé tevő, úgynevezett 
nyugati tehermentesítő út nyomvonala, amely a Pilisszentlászló felé irányuló forgalom elveze-
tésén túl a város belső forgalmát is átrendezhetné, nyugati irányú megközelítést biztosítva a 
lakóterületeknek. Ehhez feltétlenül szükséges a város belső, gyűrűirányú úthálózatának fej-
lesztése is. 

 

3.1.1.7.2. Egyéb úthálózati fejlesztések 

A 11. sz. főút átkelési szakaszának jelentős forgalma és a város belső (keresztező) közúti/ke-
rékpáros/gyalogos forgalmának konfliktusait jól megoldaná a főút nyomvonalának föld alá he-
lyezése (alagút kiépítése a Belváros határán). Műszaki megoldásának akadálya nincs, de a 
pénzügyi feltételek, források hiánya miatt csak távlatban vehető figyelembe ez a kialakítás a 
koncepcióban. 

Megoldandó feladat a 11. sz. főúttal párhuzamos, attól nyugatra elhelyezkedő, gyűrűirányú 
belső úthálózati elemek kijelölése, kiépítése (lásd:HE-9 jelű térképen). Bár a közterületi szé-
lességek és a topográfiai viszonyok egyes szakaszokon problémát okoznak, de egy három 
szintű gyűjtőúti (gyűrűirányú) rendszer kialakítása sokkal több előnnyel, mint hátránnyal járna, 
mivel  a lakóterületek megközelítése könnyebbé és gyorsabbá válna. A gyűrűirányú utak kiépí-
tése során a gyalogosfelületek fejlesztése és a csapadékvizek elvezetésének módja is megold-
ható. 

A fenti alapvető közúti változtatásokon, fejlesztéseken kívül a Belvárosban forgalomcsillapítás, 
a Duna-korzó gyalogosbarát kiépítése és a gépjárművel való várakozás szigorúbb szabályozása 
szükséges a közúti közlekedési viszonyok javításához. 

3.1.1.7.3 Parkolás 

A jelenleg kialakult, csak részben szabályozott rendszer felülvizsgálata, a Belvárosban szigo-
rúbb parkolási rendszer kijelölése szükséges. A Belvárosban a huzamos közterületi parkolás 
helyett a Belváros határán kiépített nagyobb parkolófelületek (parkolási létesítmények) meg-
valósítására kell törekedni. 

További P+R parkolók kiépítése a HÉV-állomásainál elsőrendű feladat kell legyen a város köz-
lekedésfejlesztésében. 

A HÉV-végállomásnál tervezett fejlesztés (intermodális csomópont kiépítése P+R és B+R par-
koló-felületekkel, a vasúti és az autóbusz közlekedés közvetlen kapcsolatának kiépítésével, 
szolgáltatási egységekkel, valamint kapcsolattal a vízi közlekedés kikötője felé) támogatandó, 
a Belvárosba vezető gyalogoskapcsolat erősítésével együtt. A P+R parkoló kapacitásának meg-
határozásánál vizsgálni szükséges a vonzott közúti forgalom lebonyolódását, a városi útháló-
zatra és környezetre gyakorolt hatását. 
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A Pannónia-telepi HÉV-megálló kapcsolatainak fejlesztése, hatásainak vizsgálata (különösen a 
városon kívülről érkező utazási igények szempontjából) ugyanolyan jelentőségű, mint a végál-
lomás fejlesztésének kérdése. 

3.1.1.7.4. Gyalogosforgalom 

A városközpontban a közúti forgalomcsillapítással, a gyalogosfelületek növelésével, a Duna 
korzó gyalogosbarát átépítésével párhuzamosan kialakul egy biztonságosabb, jobb feltételek-
kel bonyolódó gyalogosközlekedés. A város többi részén a közúthálózattal párhuzamosan a 
gyalogjárdák kiépítésére, biztonságos gyalogos átkelőhelyek kialakítására kell koncentrálni. A 
Belváros és az egyéb városrészek között egyértelmű gyalogosirányok kiépítése szükséges 
(mint például a HÉV-végállomás és a Belváros közötti gyalogoskapcsolat). A 11. sz. főút átke-
lési szakaszának keresztezését a főbb gyalogosirányokban külön-szintű keresztezésekkel, biz-
tonságos módon kell megoldani. 

3.1.1.7.5. Kerékpáros forgalom 

A kerékpáros forgalom arányának növelését kell megcélozni a városban, bár a topográfiai vi-
szonyok csak a város egy részén teszik lehetővé a hétköznapi kerékpárosok közlekedését. Az 
infrastruktúra fejlesztésére, kiterjesztésére, pontos úti célok kijelölésére kell törekedni. A ke-
rékpáros és a nagy volumenű közúti forgalmat forgalombiztonsági okokból elválasztott infra-
struktúrán javasolt vezetni. 

Hiányzó, fontos hálózati elemek: 
- HÉV-állomáshoz vezető kerékpáros-kapcsolat. 
- a Duna korzó – Sztaravodai út biztonságos kerékpáros kapcsolata 
- Skanzen – Belváros kerékpáros kapcsolata 
- Skanzen – Bükkös-patak felőli megközelíthetősége. 

A Szentendrei szigetről a városba vezető kerékpáros és gyalogoshíd nyomvonala hálózati szem-
pontból mind a város északi határán, mind a Belvárosnál megfelelő, de a közúti forgalom 
csökkentését valamelyik HÉV-megálló közelében áthozott hídkapcsolat szolgálná a legjobban, 
a megálló mellett kiépített, nagykapacitású B+R kerékpártárolóval együtt. 

A kerékpáros forgalom arányának növelése csak a kijelölt úti céloknál elhelyezett kerékpártá-
rolók megvalósításával és szervizhálózat kialakításával lehetséges, csak így tudja betölteni sze-
repét. 

3.1.1.7.6. Vízi közlekedés 

A város kiváló adottságokkal rendelkezik a vízi közlekedés fejlesztéséhez. A Duna-stratégia 
koncepcionálisan lehetőséget is teremt menetrendszerű hajójáratok közlekedtetéséhez. 

A BKK egy menetrendszerű, agglomerációban közlekedő hajójárat üzemeltetését tervezi a köz-
eljövőben, amely Nagymaros és Százhalombatta között szállítaná Budapest belvárosán keresz-
tül az utasokat. A járat Szentendrén két helyen (a belvárosi hajókikötőnél és a Postás strandnál 
tervezett új hajókikötőnél) állna meg és csúcsidőben 20 percenként közlekedő modern hajókon 
szállítaná az utasokat. A projekt Megvalósíthatósági Tanulmánya elkészült. A tervezett hajójá-
rat és a HÉV-közlekedés fejlesztésének párhuzamos megvalósulása jelentős átrendeződést 
eredményezne a közlekedési módok között, vagyis kevesebben használnának személyautót a 
Budapest felé irányuló ingázásban. Ennek köszönhetően csökkenne a 11. sz. főutat terhelő 
forgalom, amely jelentős javulást okozhatna a környezeti paraméterekre nézve. A hajózás fej-
lesztésének további útkeresése a Főváros és az érintett települések közös szándékán és prog-
ramvállalásán múlik. 
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3.1.1.7.7. Fenntartható közlekedési módok népszerűsítése és támogatása 

Megfelelő közlekedésszervezéssel, szállítás-szervezéssel, a fenntartható közlekedéssel kapcso-
latos programok, események népszerűsítésével (pl. Európai autómentes nap, „Bringázz a mun-
kába!” kampány, autómegosztó-közösségek létrehozása, mobilitási terv készítése, stb.) jelen-
tős eredmény érhető el az egyéni gépjárműhasználat csökkentése terén, de ezzel párhuzamo-
san szükségszerű a közösségi közlekedés és a gyalogos, valamint kerékpáros közlekedési mó-
dok lehetőségeinek, infrastruktúrájának, elérhetőségének fejlesztése is. Az egyéni gépjármű-
használat arányának csökkentése a környezeti paraméterek (zaj- és rezgésvédelem, légszeny-
nyezés) javulását vonja maga után, ezért a város aktuális Környezetvédelmi Programjának is 
fontos részét képezi. 

További fejlesztési alapelvekként az alábbiak jelölhetők meg közlekedési szempontból: 
- fenntartható közlekedési módok fejlesztése (kerékpáros infrastruktúra, elővárosi vasút),  
- gyalogosforgalom biztonságának növelése, 
- egyéni gépjárműhasználat visszaszorítása (átmenő és belsőforgalom), 
- belvárosi gyalogosövezet kiterjesztése, 
- parkolási helyzet rendezése mind a Belvárosban, mind a HÉV-állomásoknál, 
- külső városrészek belső úthálózatának fejlesztése (közterületi szélességek növelése, vízel-

vezetés megoldása), 
- tehermentesítő út megvalósítása. 
 

3.1.1.8. KÖZMŰVEK ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖLÉS 

A helyzetfeltárás készítésekor a közműellátás mértékének és módjának vizsgálata készült. 
Megállapításra került, hogy a villamosenergia és a vízellátottság, valamint a vezetékes termikus 
energiaellátás kiépítettsége a beépített, illetve a beépítésre szánt területen kedvező kiépített-
séggel rendelkezésre áll, de a vízelvezetésben, úgy a szennyvízelvezetés, mint a felszíni víz-
rendezés területén jelentősek a hiányosságok.  
A szennyvízelvezetés hiányosságának felszámolása fontos feladata a településnek, mivel a vá-
ros kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik. A szennyvízelvezetés 
kiépítése a ma már funkciót váltott volt zártkertes városrészekben nehézkes, mivel telekszer-
kezete, kialakított feltáró úthálózata ezt nehezíti, miközben már kiépítették a közüzemű vízel-
látást, így jelentős szennyvízmennyiség szikkadhat a talajba. 
A csapadékvíz elvezetés a város részbeni belvárosát, lakótelepét, főútjait kivéve jellemzően 
megoldatlan. A megoldás lehetőségét korlátozzák a kellő szabályozási szélességgel nem ren-
delkező utcák, út-szakaszok. A változatos topográfiai viszonyok is nehezítik a vízelvezetés meg-
oldásának a lehetőségét, mivel az egyes városrészek telekalakításakor a topográfiai viszo-
nyokra egyáltalán nem voltak tekintettel. 
A város életében meghatározó a Duna jelenléte, amelynek medrében lefutó árhullámok me-
derben tartása komoly és egyre igényesebb árvízvédelmi feladatokat okoz. Miközben a Duna 
jelenléte a város életében a csapadékvizek befogadásán kívül attraktivitást és sportolási, sza-
badidős tevékenységek, vízi turizmus fejlesztésére kínál lehetőséget. 
A közműveket érintően a feltáró vizsgálatok készítése során meghatározó szempontként je-
lentkezett, hogy az ismert és prognosztizált változásokhoz miként tud megfelelni. 
A világban jelentkező klímaváltozás évek óta tapasztalható változásokat hozott a hazai időjá-
rásban is. A településen élő és dolgozó, vagy pihenni vágyó emberek számára az élhetőséget 
szolgáló elvárt életkörülményeket a változó környezeti és klimatikus hatások mellett is biztosí-
tani kell, amely egyre igényesebb infrastruktúra ellátással elégíthető ki. A műszaki infrastruk-
túrát alakító közműellátással szemben így mennyiségi fejlesztési igényen felül, minőségi fej-
lesztési igények is felmerülnek.  
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A klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás, a nagyobb csapadékesemények és az általános 
felmelegedés előfordulása mellett is az élhetőség fenntartása a közműellátással szemben új 
igényeket támaszt. Változnak a csapadék viszonyok, rövid idő alatt nagy intenzitású záporok 
veszélyeztetik az épített környezetet és a természeti környezetet csak úgy, mint a mezőgaz-
dasági hasznosítású földterületeket, erdőterületeket. Szentendre változatos topográfiai adott-
sága mellett kialakult, illetve kialakított vízelvezető vízfolyások, árkok, patakok, a nagy záporok 
zavarmentes levezetését nem tudják biztosítani. A településre jellemző nyílt árkos vízelvezetés, 
részben megfelelő kialakításának, részben karbantartásának hiányosságai miatt a nagy zápo-
rok levezetésére nem alkalmasak. A megfelelő vízelvezetés kialakításának hiánya az épített 
környezetben elöntés veszélyeztetést, komoly eróziót okoz az utaknál és a be nem épített 
területeken. 
A befogadó patakokba, vízfolyásokba lökésszerűen érkező csapadékvizek mederben tartása 
nehézségeket, időnként elöntéseket okoz. Ennek elkerülésére Szentendre vízelvezető rendsze-
rét fel kell készíteni a nagyobb intenzitású záporok fogadására. Fejleszteni kell a vízelvezetés 
hálózati rendszerét és növelni kell a víz-visszatartás lehetőségét. 
A vízrendezést a vízgyűjtőre kitekintéssel kell megoldani. Különösen felülvizsgálandók a volt 
zártkertes területek, ahol a topográfiai adottságok miatt a vízelvezetés megoldásánál a ma-
gántelkeken történő átvezetés − a kialakított telekviszonyok mellett − elkerülhetetlen. A víz-
elvezetés biztosításához és tartós fenntartásához, ahol ez nem kerülhető el, az átvezetés meg-
oldásának jogi rendezése is szükséges. Ez csak részletes vízrendezési tanulmányterv alapján 
oldható meg. 
A klímaváltozás okozta hatás, hogy számítani kell arra, hogy a csapadékesemények hiánya is 
megjelenhet, amely nagy szárazságokat hoz, hatására a talajvízszint süllyedése jelentkezik, a 
mezőgazdaságban, az erdőgazdaságban jelent komolyabb megoldandó feladatokat. Ennek ke-
zelésére a víz-visszatartás lehetőségére is fel kell készülni. 
A klímaváltozás okozta felmelegedés kezelése jelentős energiaellátási fejlesztést fog igényelni. 
A téli fűtési szezonban ugyan energia-megtakarítás várható, de a nyári túlmelegedés elleni 
klímavédelem energiaigénye meghaladja a téli megtakarítást.  
Az energiaigény növekedése egyre költségigényesebb energiatermelő beruházással és üzemel-
tetéssel elégíthető ki. Az így növekvő költség-terhelés a fenntartható fejlődési folyamat féke-
zőjévé vált. A fékező hatás elérte közvetlenül a lakosságot, a településen működő vállalkozá-
sokat, az önkormányzatot egyaránt. E negatív spirál megállítása társadalmi-gazdasági fel-
adattá vált. 

Ezért megoldást kell keresni − a komfortszint, és a termelőképesség csökkentése nélkül − az 
energiaellátás költségterheinek a mérséklésére, amely a fejlődés fenntarthatóságát segítené 
elő. Az első lépést jelentősebb beruházási ráfordítás igénye nélkül lehet megtenni, az általános 
energiatakarékosságra való törekvésre neveléssel, szemléletformálással (pl. indokolatlan vilá-
gítás csökkentésével, túlfűtés mérséklése, stb.), amellyel már jelentős energiafogyasztás meg-
takarítás érhető el. Az így felszabaduló energiamennyiség a klímaváltozás hatás-kompenzálá-
sára lenne fordítható. 
A gazdasági nehézségek javítására az üzemeltetés költségigénye csökkenthető, a fenntartha-
tóság javítható, optimálisabb energiahordozó szerkezet kialakításával, a hagyományos vezeté-
kes és nem vezetékes energiahordozók mellé a megújuló energiahordozók nagyobb részará-
nyú bevonásával. A megújuló energiahordozó hasznosításához szükséges beruházás ugyan 
költségigényes, de üzemeltetési költsége a hagyományos energiahordozókhoz (hálózati gáz, 
hálózati villamosenergia) képest minimális. 
A megújuló energiahordozók hasznosításának hatékonyságát az optimális kihasználtságával 
lehet elérni. Szentendrén a megújuló energiahordozók hasznosítási lehetősége korlátozott, de 
nem hagyható ki. Alkalmazásra elsődlegesen a napenergia vehető igénybe, napkollektorok-
napelemek alkalmazásával, továbbá a föld energiája hasznosítható. (A Belvárostól délre talál-
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ható honvédségi oktatóközpontban 2004-től biomassza kiserőmű működik, mely a HM Buda-
pesti Erdőgazdaság Zrt. által biztosított tűzifát hasznosítja. Az első hazai fafűtésű, több funk-
ciós biomassza kiserőmű – internetes források szerint - 1000 lakás fűtését, 5000 otthon villa-
mos energia igényét képes kielégíteni.) 

A település gazdasági életében meghatározó szerepet töltenek be az idegenforgalomból szár-
mazó bevételek. Ezért a település arculatának, környezeti állapotának javítása is fontos feladat. 
A település közigazgatási területén áthaladó, föld felett oszlopokra szerelten kivitelezett közép-
feszültségű főelosztó és kisfeszültségű elosztó hálózatok, valamint vezetékes elektronikus há-
lózatok jelentős környezetterhelést okoznak. Környezetterhelésük többrétű, helyfoglalásukkal 
hatékonyabban hasznosítható területet foglalnak el, látvány-szennyezést okoznak. Ma már 
ezeknek a hálózatnak a föld alatt lenne a helye. 

A közművek földalatti elhelyezése is igényesebb elrendezéssel, takarékosabb helyfoglalással 
megoldandó, hogy helyfoglalásával a föld feletti terek hasznosítását ne korlátozzák. 
A város gazdasági életét, a lakosság biztonságérzetét és a település arculatát befolyásolja a 
kiépített közvilágítása, amely jelenlegi formájában a település döntő hányadán csak a minimá-
lisan előírt közlekedésbiztonságot szolgálja. A vagyonvédelem, az arculatalakítás és a társa-
dalmi közérzet javítására is a közvilágítás mennyiségi és minőségi fejlesztése szükséges.  

3.1.1.9. KÖRNYEZETVÉDELEM 

Szentendre közigazgatási területét három vízbázis hidrogeológiai védőidoma is érinti. A terü-
leten a vonatkozó jogszabályok alapján felül kell vizsgálni a meglévő tevékenységeket. E te-
kintetben kiemelt figyelmet kell fordítani a Pap-sziget területhasználatára, a fejlesztési elkép-
zeléseket alapvetően a vízbázis és árvízvédelmi szempontok alapján kell meghatározni. 
Az elmúlt évek legjelentősebb települési szintű környezetvédelmi problémája a csatornázatlan-
ság a lakóterületeken részben rendeződött a csatornahálózat-fejlesztéssel. (2014-2015 évek 
során a városban 12,3 km hosszban épül új szennyvízhálózat, 660 db teleknek biztosítva a 
bekötés lehetőségét.) A következő évek feladata lesz a közcsatornára való rácsatlakozások 
kiépítése. Az elnyert projekt megvalósításával több évtizedes probléma szűnik meg. Mivel a 
térség adja Budapest ivóvízkészletének nagy hányadát, különösen fontos, hogy a szennyvíz-
hálózat minél nagyobb területen épüljön ki Szentendre területén. A településen nem az önkor-
mányzattal kötött közszolgáltatási szerződés keretében történik a szippantott szennyvizek 
gyűjtése. Ilyen módon nem ellenőrizhető a csatornával el nem látott üdülő és egyéb területek 
szennyvíz tározóik szippantásának megléte és gyakorisága. Sajnos így nagyobb eséllyel for-
dulhat elő, hogy ilyenkor ellenőrizetlenül, akár ismeretlen helyen is leürítésre kerülhet a 
szennyvíziszap, ezáltal talaj- és felszínalatti vízszennyezést okozva.  
A szennyvíztisztító jelenlegi 300 méteres védőtávolsága a területen végezhető tevékenységek 
körét korlátozhatja. A védőtávolság technológiai korszerűsítéssel akár 150 méterre is csök-
kenthető lenne. 
Szentendre környezeti állapotában másik nagy környezetszennyező-forrás a közlekedésből 
eredő zaj és levegőszennyezés. A 11. sz. főút mentén a legnagyobb a zaj-, és levegőszennye-
zés. A tervezett tehermentesítő út megépítése után valamelyest javulni fog a helyzet, azonban 
várhatóan így is nagy lesz a 11. sz. főút forgalma. 
Szentendre fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen található. Emellett 
kiemelten érzékeny területek is találhatók (ezek körébe jellemzően a vízbázisok hidrogeológiai 
védőterületei tartoznak). A vízbázisok belső- és külső védőterületein, „A” és „B” jelű hidrogeo-
lógiai védőövezetein belüli területeken fokozott odafigyelést igényel, hogy szennyező tevé-
kenység ne történjen. A területek használata, fejlesztése, az egyes tevékenységek folytatása 
a vonatkozó jogszabályok szigorú betartásával történhet. 
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Szentendrén csúszásveszélyes területek találhatók, melyeket a hatályos településrendezési 
eszközök kijelölnek. Ugyanekkor a település csapadékvíz-elvezetése nem megoldott. Az eró-
zióveszélyes területeken különösen fontos lenne a vízelvezetés megoldása, a lehetséges to-
vábbi csuszamlások megakadályozása érdekében is. A város csapadékvíz-elvezető rendszeré-
nek tervezésekor meg kell határozni, hogy az egyes patakok, horhosok csapadékvíz-levezeté-
séhez mekkora meder keresztmetszet szükséges. A felszíni vizek területigényét (földhivatali 
nyilvántartásban lejegyzett területét) ehhez mérten kell meghatározni. Az így felszabaduló te-
rületek közútként, zöldfelületként, vagy elhelyezkedésüknél fogva beépítésre szánt területekké 
alakíthatók ki.  
Illegális hulladéklerakások a külterületen, erdőkben, patak-völgyekben fordulnak elő leggyak-
rabban. Vízbázis-védelmi szempontból soron kívül felszámolandó szennyeződések találhatók a 
Dózsa György úti laktanya területén és a Hugaropen papírgyár egykori telephelyén. A 2001. 
évi településrendezési eszközök közmű és környezetvédelmi vizsgálatai megállapítása szerint 
a volt orosz laktanya területén olajjal szennyezett talaj található. 
A levegő állapotának romlása részben megelőzhető, ha az új ipari-, üzemi létesítmények a 
„legjobb technológia elvének” alkalmazásával működnek. A város gázzal ellátott, ami fajlago-
san kismértékű légszennyezést eredményez, azonban az elmúlt években megfigyelhető ten-
dencia – a lakosok gazdasági helyzetéből következően −, hogy egyre többen térnek vissza a 
hagyományos tüzelési módokra, amely levegő-tisztaságvédelmi szempontból kedvezőtlen ha-
tásokat indít el. Átgondolandó, hogy a város milyen eszközökkel tudná segíteni, az épületek 
energetikai szempontú korszerűsítését, továbbá a megújuló energiaforrások alkalmazását.  

3.1.1.10. ÖSSZEGZŐ GAZDASÁGI SZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉS 

A 2014 és 2020 között rendelkezésre álló uniós fejlesztési források.  

A településfejlesztési koncepciónak műfajilag nem része a fejlesztésekhez szükséges források 
pontos és részletes bemutatása. Az értékelés során azonban nem hagyható figyelmen kívül az 
a tény, a téma időszerűsége és különleges jelentősége miatt, hogy Budapesten és Pest me-
gyében jelentősen csökken az Európai Unió strukturális és befektetési alapjaiból (ERFA5, 
ESZA6, EMVA, KA7, ETHA) rendelkezésre álló források keretösszege, valamint csökkennek a 
támogatható célok is.  
A közvetlenül Brüsszelben pályázható források, a pénzügyi eszközök, a Horizont 2020 pályá-
zatai részben kompenzálhatják ezt a csökkenést, valamint a hazai források közül a KTIA8 és 
OTKA9 innovációs és K+F forrásai. Szinte bizonyos azonban, hogy a településeknek új lehető-
ségeket kell keresni a fejlesztések finanszírozásához. Ez lehet fejlesztési hitel, vagy a magán-
tőke nagyobb mértékű bevonása (PPP10., ESCO11)  
Mivel a koncepció 2030-ig tekint előre, ezért 2020 után várhatóan megszűnik a jelenlegi kö-
zösségi fejlesztési és befektetési politika és a közösségi támogatások jelenlegi rendszere. Nagy 
valószínűséggel a soron következő hét év az utolsó olyan időszak, amikor jelentős források 
állnak rendelkezésre a régiók, elsősorban a kevésbé fejlett konvergencia-régiók felzárkóztatá-
sára. Az önkormányzatoknak ezért 2020-ig fel kell készülnie arra, hogy a továbbiakban a saját 
bevételeik terhére, és a korlátozottan elérhető hazai forrásokra alapozva, saját városfejlesztési 
alapokat létrehozva kell majd finanszírozni és menedzselni a településfejlesztési projekteket.   

                                                             
5 ERFA: Európai Regionális Fejlesztési Alap 
6 ESZA: Európai Szociális Alap 
7 KA: Kohéziós Alap 
8 KTIA: Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 
9 OTKA: Országos tudományos Kutatási Alapprogram 
10 PPP: Public-private partnership köz és magán együttműködés; 
11 ESCO: Energy Saving Cooperation 
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2014 és 2020 között Budapesten és Pest megyében a VEKOP12 biztosítja majd a fejlesztések – 
a településfejlesztési és a gazdaságfejlesztési projektek – pénzügyi hátterét. Az operatív prog-
ram tervezett pénzügyi kerete 260-270 Mrd Ft (árfolyamtól függően). További forrásbevonásra 
ad lehetőséget a Kohéziós Alap (s arra alapozva a KEHOP13 és az IKOP14), elsősorban egyes 
sajátos kihívást jelentő területeken (hulladékkezelés, árvízvédelem, közlekedésfejlesztés). Itt 
figyelembe kell venni, hogy a csatlakozás során szerzett átmeneti mentességek (derogációk) 
miatt a Kohéziós Alap jelentősen túltervezett. Más régiókra kedvező hatással bíró projektek 
esetében van lehetőség arra, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén más régió forráske-
retéből finanszírozzák a projekteket. A Főváros és a megye lehetőségeit bővítik még a hazai 
források (KTIA és OTKA alapok, egyedi döntéssel költségvetésből nyújtott támogatások), az 
adókedvezmények (TAO).  
A felsorolt forrásokhoz képest a Horizont 2020 keretében lehívható központi EU források nagy-
ságrenddel nagyobb támogatást tesznek elérhetővé 2014 és 2020 között. Ebben az esetben a 
projektek léptéke, a velük szemben támasztott elvárások is sokkal komolyabbak, ezért a pá-
lyázók részéről is komolyabb tervezést, előkészítést és projektfejlesztést igényel, valamint azt, 
hogy előtérbe kerüljön az innováció. A siker érdekében a városnak komoly kiadásokkal járó 
szervezetfejlesztést, program- és projektfejlesztést, animációt és egyéb menedzsment felada-
tokat kell vállalnia és megfinanszíroznia azért, hogy nemzetközi megmérettetésben is verseny-
képes pályázatokat, pontosabb beruházásokat hozzon létre nemzetközi konzorciális együttmű-
ködések keretében.  

Az önkormányzat gazdálkodásának értékelése 
Az önkormányzat fontos koncepcionális előzményekkel, és megalapozott stratégiával rendel-
kezik a gazdálkodás, vagyongazdálkodás, valamint a település gazdasági fejlesztése területén 
(Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia, Huzsvik Program, reorganizációs program, Gazdasági 
Rész-stratégia, és más dokumentumok).  
Az új feladat-ellátási modellel összefüggésben az önkormányzat költségvetésének főösszege 
csökkent az ellátottak számának és a feladatok mennyiségének csökkenésével. A feladatok 
sokfélesége ugyanakkor nem változott érdemben.  
Az önkormányzat részéről jelentős forrást igényel a Ferenczy Múzeum, a Pest Megyei Könyvtár 
fenntartása, egyes köznevelési feladatok, valamint általában a kulturális programok és szol-
gáltatások szervezése. Az egyes központosított előirányzatok csak részben kompenzálják a 
városra nehezedő terhet.  
Az önkormányzat több lépésben is javított gazdálkodásán, a pénzügyi egyensúly megterem-
tése érdekében. Ezek az intézkedések sikeresek voltak. A 2012. évi reorganizáció a következő 
lépéseket tette meg: 

- Adónemek és saját bevételek felülvizsgálata; 
- Kötelező feladatok ellátásnak elemzése, nem kötelező feladatok felülvizsgálata; 
- Vagyongazdálkodás reformja; 
- Központosított beszerzés; 
- Fejlesztések felülvizsgálata önerő szempontjából és értékteremtési képesség szerint; 
- Gazdasági társaságok átszervezése; 

- VSZ Nonprofit Zrt. divízióinak átvilágítása, működési költségek csökkentése 
- V8 uszoda átszervezése 
- TDM és Kulturális Kft. támogatása csökkentése 

- Polgármesteri Hivatal átszervezése 
2014-ben átfogó szervezetfejlesztési projekt vizsgálta az önkormányzat működését és a haté-
konyság fenntartható növelésnek lehetőségét a Polgármesteri Hivatalban, az önkormányzat 

                                                             
12 VEKOP: Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program 
13 KEHOP: Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
14 IKOP: Integrált Közlekedésfejlesztési Program 
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intézményei és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működésében, valamint az 
önkormányzat, az általa nyújtott szolgáltatások és egyes intézmények közötti kapcsolatok, 
szolgáltatási láncok és szinergiák erősítése területén.  
Kiemelt javaslatok:  

- Projektszemlélet erősítése (eredményesebb pályázás) 
- Tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és 

a költségvetés előkészítése és elfogadása között:  
- Pénzügyi költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása 

A kiemelt következtetések között szerepel a vezetői információs rendszer (VIR) bevezetésének 
javaslata a felső vezetők tájékoztatása, döntési szituáció artikulálása és döntések előkészítése, 
támogatása és nyomon követése érdekében. 
Az átvilágítás az önkormányzat eredményei és a helyzetét érintő pozitív változások között so-
rolta fel:  

- A szabad forráslehetőség, vagy esetleges forráshiány összegének, nagyságrendjének 
kimutatása; 

- A több évre szóló költségvetési tervezés; 
- A működési és felhalmozási célok mérlegszerű tervezése; 
- A működési hitel felvételének törvény által megállapított tilalma; 
- Az elfogadás előtt álló törvényjavaslatok nyomon követése, és a költségvetési tervezés 

megfelelő alakítása; 
- Az „össz-önkormányzati költségvetés” tervezése, melynek alapja a teljes önkormány-

zati feladatellátás és nem az egyes intézmények költségvetése; 
- A költségvetés „kétlépcsős” tervezése; 
- Előzetes üzleti tervek bekérése (első alkalommal a 2014. évi költségvetés tervezésekor 

alkalmazva); 
- Az általános eredmények között a rendeletalkotás folyamatát, így a költségvetési ren-

delet készítésének rendjét; 
A hiányosságok: 

- Az önkormányzati tulajdonú cégek által leadott előzetes üzleti tervek részletezettsége; 
- A Hivatalban nem megoldott a „városgazda” szerepköre; 
- Az önkormányzati cégek bizottsági felügyelete; 
- A gyors, pontos és naprakész információ előállítása; a költségvetési előirányzatok vál-

tozásának, valamint a folyamatos szerződések és kötelezettségvállalások együttes nyil-
vántartása.  

További fejlődési lehetőségek: 
- Látvány-csapatsportok TAO kedvezményének jobb kihasználása;  
- A Szentendrén működő KKV-k hatékonyabb bevonása; 
- Városi szintű kompetencia-központok létrehozása (flottakezelés, pénzügyi-gazdasági 

tevékenységek, informatikai, gondnoksági-takarítási területeken stb.);  
- Vállalkozási tevékenységek fejlesztése (a városi szolgáltató kihasználatlan kapacitásai-

nak és kompetenciáinak piaci alapon történő hasznosítása); 
- Vezetői Információs Rendszer bevezetése.  

A felsoroltakon kívül a beszerzés egységesítése, valamint hosszabb távon a kulturális intézmé-
nyek működésének átszervezése, a távfűtőmű és a közvilágítás modernizációja eredményez-
hetnek megtakarítást. Itt fontos rámutatni, hogy a Ferenczy Múzeum állami tulajdonban lévő 
ingatlanai műemlékek – általában is magas a műemléki érintettséggel bíró épületek száma – 
ami nagymértékben megnöveli a fajlagos üzemeltetési, fenntartási és felújítási kiadásokat.  
A VSZ Nonprofit Zrt. szolgáltatási szerződése alapján működési támogatás, valamint feladathoz 
kötött térítés alapján látja el a feladatát. Költségvetése, s azon belül az önkormányzat részéről 
nyújtott működési támogatás jelentősen elmarad az igényelt és a tervezett összegtől. Az egyes 
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divíziók eszközparkja elavult, karbantartási és pótlási költségigénye folyamatosan nő. A kezelt 
ingatlanok, lakóingatlanok karbantartási költsége egyre magasabb a kisjavítások és szerelések 
költségének emelkedésével, miután elmaradnak az átfogó felújítások.   
Egyéb társaságok helyzete stabil, az Aquapalace Kft. (V8 uszoda) veszteségei jelentősen csök-
kentek. A Szentendrei Kulturális Központ, és a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. te-
vékenységei jelentős ráfordítást igényelnek, de átlátható módon működnek. Az egyéb vállal-
kozások, szerződések és önkormányzati társulásban ellátott feladatok jelentősebb kockázatot 
nem hordoznak.  
2014-ben egy új keretstratégia megalkotása kezdődött meg, melynek eredménye lehet, hogy 
a gazdaságfejlesztés és a pénzügyi gazdálkodás fejlesztése közötti kapcsolat sokkal erősebbé 
válik. A pénzügyi gazdálkodás, illetve a vagyongazdálkodás fejlesztése nem önálló, hanem az 
új keretstratégia első, ún. Gazdasági rész-stratégiájának szerves része; a rész-stratégiában a 
gazdaságfejlesztési célú akcióprogramok mellett önálló Vagyongazdálkodási akcióprogram ké-
szítése is folyamatban van. Az akcióprogram három akciót határoz meg:  

1. Szociális bérlakások funkcióváltását megalapozó tanulmány frissítése 
2. Vagyongazdálkodási Fejlesztési Alap megvalósítása 
3. Kőhegy mezőgazdasági terület hasznosítására vonatkozó koncepció 

A várt hatások: „a belvárosi funkcióváltás kapcsán, a magasabb bérleti díjbevételből az ingat-
lanok állagmegóvása folyamatosan biztosítható, a szociális bérleti díjtól magasabb piaci bérleti 
díj elérése kapcsán az összbevétel növekedése lehetővé teszi a közfeladatok magasabb szintű 
ellátását.” Valamint,  

- Tervszerű gazdálkodás és ingatlanfejlesztés az ingatlanok értékesítéséből származó be-
vétellel; 

- Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok koncepcionális hasznosítása; 
- A KKV szektor fejlesztése a funkcióváltással kialakítható új iroda s üzlethelységek hasz-

nosításával, sokszínűségének növelésével. 
A szociális bérlakások kiváltása, s általában a Bérlakás-program végrehajtása csak közép- és 
hosszabb távon valósítható meg, az érintett lakókkal való együttműködés nehézségei miatt. A 
bérlakások értékesítése csak törvényi előírások szerint történhet meg, az önkormányzat szá-
mára igen kedvezőtlen módon. Szintén konfliktushelyzettel jár a helyiségbérlet és a közterület-
használat (valamint behajtási engedélyek, reklámelhelyezések) szabályozása, ahol az önkor-
mányzat nagyobb gazdálkodási szabadsággal rendelkezik. 
További kihívást jelentene az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése (mert egyre 
kevesebb az értékesíthető ingatlan), valamint az állami tulajdonban lévő funkcióváltásra váró, 
s még nem hasznosult területek igénylése (ami nem tervezhető lehetőséget jelent az önkor-
mányzat számára). Hosszú távon továbbra is nagy jelentőséggel bíró kérdés, hogy az ún. „Alvó 
ingatlanokat” mobilizálni lehet-e partnerek – vállalkozások, alapítványok, pénzügyi befektetők 
és lakosság – bevonásával.  
A településfejlesztést 2014 őszéig a hivatalban létrehozott Fejlesztési és Projekt Iroda, illetve 
a Polgármesteri Kabinet irányította, melynek tagja a Fejlesztési és Projekt Iroda vezetője, a 
Városstratégiai menedzser, a Főépítész, a Főépítészi koordinátor és további referensek. A te-
lepülésfejlesztés stratégiai szintje tehát koncentrált volt. A vázolt hivatali szerveződés a vizs-
gálati időszakban átalakuláson megy át, melynek kifejlete még nem ismert. 
A településfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek ugyanakkor szinte valamennyi irodát érin-
tik, valamint a VSZ Zrt. divízióit, és a kulturális és turisztikai menedzsment szervezeteket; itt 
több területen napi kihívást jelent az információk megosztása, a tervezés, projektfejlesztés és 
végrehajtás, valamint a nyomon-követés feladatainak átfogó jellege, a szolgálati út, és az 
egyes funkcionális ágazatok közötti határok átjárhatósága.  
A Keretstratégia felülvizsgálatát végző Stratégiai Munkacsoport megállapította, hogy:   

- Túl sok terv és koncepció készült; 
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- A Stratégia alkalmazása elszigetelt; 
- Gyakorlati alkalmazása formális és nem tartalmi; 
- A tervek és koncepciók felülvizsgálata elmaradt; 
- A projektek értékelése és ennek alapján rangsorolása nem történt meg; ezzel össze-

függésben a város pozícionálása, térségi szerepe, valamint a szervezet rugalmassága 
nem megfelelő. 

A Gazdasági Rész-stratégia 4. fejezete (Végrehajtás és megvalósíthatóság) a településfejlesz-
tési tevékenység megújításával kapcsolatban a következő intézkedéseket javasolta:  
- Stratégiai információs rendszer; 
- Virtuális stratégiai törzskar létrehozása;  
- Költség-haszon elemzés; 
- A társadalmi kommunikáció, pontosabban visszajelzéseken alapuló tervezés. 

Gazdaságfejlesztési tevékenység legmarkánsabb példája a Huzsvik Program (2011), melynek 
keretében, a településfejlesztés részként, a hivatali szervezetet is érintően olyan kezdeménye-
zések indultak, melyek a tájékoztatás és a kapcsolattartás új modelljét is igyekeztek megala-
pozni: Vállalkozói fórumok, vállalkozói referens, Vállalkozók Tanácsa, az Ipartestület bevonása.  

A Huzsvik program fejlesztési céljai kifejezetten a KKV fejlesztésre irányulnak, s ennek eszköze 
a Belváros fejlesztése, a Hivatali Adminisztrációs Program, vagy a beruházások ösztönzése, és 
a vállalkozói és üzleti infrastruktúra fejlesztése.  
A program a következő problémákra igyekezett választ adni:  

- Vállalkozók hivatali ügyintézése – az adminisztráció és a bürokrácia nehézségei; 
- A belső, valamint a turisztikai kereslet visszaesése, a krízisbe került vállalkozások segí-

tése; 
- A turisztikai kereslet és Szentendre pozíciójának kedvezőtlen irányú változása; 
- A történelmi belváros szolgáltató, valamint közösségi térként betöltött szerepének 

csökkenése; 
- A turisztikai kínálat szerkezetének, minőségének, valamint a városkép és imázs negatív 

irányú változása;   
- A belváros épületeinek, közterületeinek állapota; 
- A nagyberuházások okozta közlekedési nehézségek, az üzletek megközelíthetősége.  

A program célja:  
- A Hivatal vállalkozásbarát jellegének, az egyszerűbb ügyintézés lehetőségének erősí-

tése, a szükséges belső átszervezés, megerősítés végrehajtása; 
- A vállalkozókkal való intenzívebb és rendszeresebb információ-csere és kapcsolattartás 

intézményének megteremtése; 
- Hatékonyabb városmarketing és lakosság-kommunikáció városon belül és kívül; 
- Az önkormányzat döntéseiben minél határozottabban jelenjenek meg a vállalkozás-

élénkítés érdekei és eszközei; 
- A Belváros vonzerejének növelése kommunikációs, városmarketing, kulturális, turiszti-

kai, köztisztasági, közlekedés-szervezési területen – az érintettek bevonásával; 
- Beruházások élénkítése. 

Az önkormányzat több területen is elért eredményeket, például megtörtént az integrált ügy-
félszolgálat létrehozása.  
2011-ben a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiához készült Cselekvési Program a következő 
gazdaságfejlesztési projekteket nevesítette: vállalkozói park létrehozása, új iparterület kialakí-
tása, fejlesztése az ÉMI területén, illetve a Kőzúzó utcában a meglévő iparterület bővítése. A 
Bányatavak környékének fejlesztése a sport, szabadidő, rekreáció területén. A kihasználatlan 
területek hasznosítása rekreációs és egyéb célokra. A déli Városkapu fejlesztése.  
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A 2014-ben készült Gazdasági rész-stratégia 3.6. fejezete – Befektetői és üzleti környezet fej-
lesztésére vonatkozó akcióprogram – konkrét intézkedéseket és akciókat határoz meg az ön-
kormányzat gazdaságfejlesztési szerepkörének és a Város nyújtotta üzleti környezet fejlesztése 
érdekében:  

- Befektetési tájékoztató anyagok készítése; 
- Beruházási és együttműködési szándékot feltáró kérdőív összeállítása több lépés-

ben, más települések gyakorlatát is figyelembe véve. 
A foglalkoztatáspolitika területén az önkormányzat szerepe nem jelentős. Az elmúlt másfél év 
alatt a közfoglalkoztatásban résztvevő emberek száma 18 és 57 fő között mozgott. Az önkor-
mányzattól függetlenül működő Járási Munkaügyi Kirendeltség a következő szolgáltatásokat 
nyújtja:  

- Munkaerő kiválasztás/ szűrés 
- Munkaerő közvetítés 
- Munkahelyvédelmi akcióterv által kínált kedvezmények 
- Munkahelymegőrző támogatás 
- Bértámogatás  
- Vállalkozóvá válási támogatás  
- Lakhatási támogatás 
- Központi munkahelymegőrző támogatás (a meglévő munkahelyek megtartása, fog-

lalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítését célzó központi programot meghirdeti) 
A Kirendeltség felé jelzett hiányszakmák, és igényelt képzések: Óvodai dajka, pedagógiai asz-
szisztens, fakitermelő, parkgondozó, hulladékkezelő, parkgondozó/település-karbantartó, er-
dészeti tevékenység, idősgondozás, ügyviteli ügyintéző, nyilvántartási és okmányügyintéző 
tanfolyam, hatósági és közigazgatási ügyintéző, hulladékkezelő, temetői munkás, bolti hentes 
képzés.  
Az intézményfenntartásban csökkent az önkormányzat szerepe. Jelenleg a következő intézmé-
nyeket tartja fenn: 

- Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde  
- Gondozási Központ 
- Szentendre Városi Óvodák 
- Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 
- Ferenczy Múzeum  
- Pest Megyei Könyvtár 

A település sajátossága, egyben erőssége, a közoktatási, a kulturális és az egészségügyi in-
tézmények koncentrációja a belvárosban. A közszolgáltatások áttelepítése, koncentrációja a 
főbb közlekedési csomópontokba, és/vagy új fejlesztésre alkalmas barnamezős területeken, 
többfunkciós szolgáltató központok fejlesztésével, kívánatos cél.  
Az intézmények sajátosan erős szerepet játszanak Szentendre életében. Az erősségek között 
mindenképpen fel kell sorolni az „iskolaváros” jelzőt, illetve az erőteljes kulturális tartalmat, 
ami jelen van a város intézményeiben, épületeiben és szervezeteiben, és az itt élő emberek 
identitásában. 
A településüzemeltetési szolgáltatásokat Szentendre Város Önkormányzatának 2012. évi reor-
ganizációjával összefüggésben, illetve az új feladat-ellátási modell által is meghatározva ren-
dezték. Létrejött a jelenlegi településüzemeltetési szolgáltató struktúra; a feladatok jelentős 
részét e rendszerben a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. végzi, illetve a Zrt. meghatározott 
szervezeti egységei, divíziói.  
Az önkormányzat célja a mérethatékonysággal elérhető költségcsökkentés, miközben alapelv-
nek tekinti a működés nonprofit jellegének megőrzését. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 
VSZ nonprofit Zrt. az önkormányzattól az ún. elismert önköltség alapján kap térítést és szol-
gáltatási díjat; a lakosságot érintően pedig olyan díjakat állapíthat meg, amelyek a működést 
éppen, vagy csak részben finanszírozzák. A tevékenységek átláthatóak, de az együttműködés 
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a felek között nem zökkenőmentes, mert a beruházásokra, fejlesztésekre nem jut elegendő 
forrás, és az önköltség megállapítása is konfliktushelyzetet hoz létre. A szolgáltató nézőpont-
jából a kiegyensúlyozott és takarékos gazdálkodást, a pénzügyi eredményességet nem lehet 
megvalósítani jelentősebb eszközbeszerzés nélkül, különösen a távfűtés, hulladékgazdálkodás 
területén, és az épületfenntartásban. 
 
 
3.1.2. SZENTENDRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ KÜLSŐ ÉS 

BELSŐ TÉNYEZŐK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE 
 
 

VÁROSÉPÍTÉS – TERÜLETFELHASZNÁLÁS - KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
Erősségek Gyengeségek 

• Főváros közeli, több km hosszban a Duna-partra te-
lepült város; 

• A Belvárosban értékes városépítészeti együttesek, 
megőrzésre érdemes történelmi utcaszerkezet; 

• Történelmi belváros jelentős területileg és egyedileg 
védett építészeti értékekkel; 

• A Belváros különleges építészeti karaktere; 
• A táji-természeti értékek és a beépített területek 

harmonikus egysége; 
• Nemzetközi jelentőségű kulturális, táji-, természeti 

turisztikai vonzerő; 
• Differenciált lakóértékű és rendeltetésű nagy kiterje-

désű lakóterületi fejlesztési lehetőségek; 
• Hasznosításra váró jól pozícionált gazdasági terüle-

tek; 
• Kiépült belvárosi intézményhálózat; 
• Lakóterületek értéket növelő, azokat átszelő zöldfo-

lyosót képező patakok; 
• Határozott városépítészeti irányítással alakított és 

alakuló fokozatosan megújuló Belváros; 
• Nagy múltra visszanyúló, szigorú városi művészeti és 

műemlékvédelmi tanács tapasztalatai; 
• A környezetalakításban elkötelezett aktív közössé-

gek, melyeknek tagjai a városi lokálpatrióták, az épí-
tészek, egyéb alkotóművészek közül szerveződnek; 

• Kiformálódóban lévő kertművelő területhasználat, a 
szőlőtermesztés és a borászat újraéledése; 

• A városi elektronikus térinformatikai rendszer kialakí-
tására kedvező a pillanat, az aktuális földhivatali tér-
kép szükségszerű megvásárlása, valamint a szakmai 
környezet és fogadókészség rendelkezésre állása kö-
vetkeztében; 

• Szétterülő belterületi településszerkezet, az erdőha-
tárig nyújtózkodó beépítésre szánt területek; 

• A 11. sz. országos főút a városon átkelő szakasza el-
választja egymástól a Belvárost és a város kertes la-
kóterületi városrészeit; 

• Nagy kiterjedésű jellemzően beépült üdülőterület, 
mely a távlati tervekre alapozva lakóterületi átalaku-
lásban reménykedik;  

• Nagy területen (Pismány, Petyina) túlaprózott hal-
maz-szerű telekszerkezet a szabadon álló beépítésű 
kertvárosias lakó- és üdülőterületeken, melyek meg-
közelíthetősége körülményes, közterületekkel pazar-
lóan szolgálható ki; 

• 25 éve hasznosításra váró, a város szerkezetében -
látványában is exponált és értékes helyen lévő volt 
oroszlaktanya rendezetlensége, 

• Közösségi terek, közparkok, közkertek hiánya a lakó-
területeken; 

• Nagyméretű, közösségi célú terem, tömegeket befo-
gadni képes rendezvényterem, sportcsarnok hiánya; 

• Kevés kereskedelmi szálláshely, kevés gasztronómiai 
különlegesség; 

• Többnapos tartózkodásra késztető programkínálat, 
rendezvények befogadására alkalmas köztér hiánya; 

• A Duna-korzó állapota, rendezetlensége, provizóri-
kusnak tűnő használatokkal fedve. 

• Romló állapotú épületek a Belváros egyik legértéke-
sebb részén, a Duna partjához közeli sávban; 

• A város épített értékeihez méltatlan közterületi álla-
potok a városba bevezető, s a városon átvezető főút-
vonal mentén; 

• A dombvidéki területeken szűkös méretű, rendezet-
len közterületek szolgálják ki az értékes üdülő/ rész-
ben lakóépületekkel beépült telkeket, mely beépülé-
sek akadályozzák a közterületek növelését; 

• A külterületen (Sztaravoda patak és annak nyugati 
mellékága mentén, a Tófenék északi részén és a Kő-
hegy-láb területén) megjelenő tájidegen „tanya-jel-
legű” beépítések; 

• Használaton kívüli, apróparcellás, műveletlen terüle-
tek a városba vezető út mentén a Lupa-tótól 
északra; 
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Lehetőségek Veszélyek / Kockázatok 
• A megkezdett belvárosi rehabilitáció folytatása; 
• A Pap sziget lakossági és turisztikai kínálatú haszno-

sulása, fejlesztése; 
• A Duna folyóra alapozott lakossági és turisztikai szol-

gáltatáskínálat fokozása; 
• A Duna-parthoz kötődő vízi sportok, szabadidős tevé-

kenységek lakosságot és turizmust szolgáló fejlesz-
tése; 

• Régészeti értékmentéssel összefüggő városi szolgál-
tatásokkal összekapcsolódó turisztikai fejlesztések 
(Castrum, Kikötő erőd); 

• Gyalogosok elsőbbségére kialakított belvárosi zónák 
kiterjesztése, tovább fejlesztése; 

• Közterületek, közterek több-funkciót szolgáló fejlesz-
tése; 

• Volt honvédségi területek városi érdekeket szolgáló 
hasznosítása; 

• A rendelkezésre álló, jó pozíciójú iparterületek meg-
felelő hasznosulása; 

• Új sport-szabadidős és kulturális létesítmények kiala-
kítása, szolgáltatások kiépítése; 

• Lupa tó és környezetének városi érdekű, de azon 
túlmutató vonzáskörű turisztikai hasznosulása; 

• Lakóterületi bővítések mintaértékű építészeti és 
energia-hatékony épületekkel való beépülése, a kör-
nyezetalakítás hasonló szemléletű megvalósítása; 

• A kreatív-, a design szemlélet kibontakozása, a köz-
célokban, a közéletben, annak általánossá válása az 
oktatásban a munkahelyeken, a városban; 

• A táji-, a természeti és az épített értékek egymást 
erősítő (szinergens) összegződése, egymásra figyelő 
fejlesztése; 

• Gyümölcstermesztés, egyéb kertes területhasználat 
kezdeményezése, kerthasználat felértékelődése; 

• Közösségi kertek kialakításának elterjedése; 
• Gasztronómiai élményhelyek szaporodása; 
• Új, kibővült tartalmú, hosszútávra szóló, városi 

imázs megteremtése, városmarketing felépítése; 
• A városi térinformatikai rendszer létrehozása, foko-

zatos kiteljesítése, a városi szolgáltatások, városüze-
meltetés, a főépítészi, a hatósági, a vagyongazdál-
kodási, stb. munkák segítésére;  

• A Belváros Duna parti részének értékvesztése; 
• Lakótelepek fokozatos értékvesztése, műszaki elöre-

gedése; 
• Épített értékek pusztulása, régészeti értékek vissza-

fordíthatatlan elvesztése; 
• Domboldalakra felkúszó, völgyekbe benyúló beépíté-

sek fokozódása, a kiépítendő műszaki infrastruktúra 
egyre költségesebbé válása; 

• A Belváros és a lakóterületek tranzit forgalom alóli 
tehermentesítésének elmaradása; 

• Városi szolgáltatások elmaradása azon üdülőterülete-
ken, ahol a spontán lakóterületté alakulás zajlik; 

• Közművekkel gazdaságosan elláthatatlan beépítésre 
szánt területek fokozódása; 

• A rendkívül körülményesen megközelíthető lakóterü-
letek lakóérték vesztése; 

• Havaria esetén mentési útvonalak hiánya, a kataszt-
rófa elhárítás nehézségekbe ütközése; 

• Városi funkciókkal túlterhelt Belváros rendeltetési ne-
hézségeinek fokozódása;  

• A Belváros lakórendeltetésének kiürülése, éjszakára 
„fantom-belvárossá” válása; 

• Kiemelt üdülőkörzethez tartozás egyik alapja, az 
üdülőterületek mennyiségének és jelentőségének el-
vesztése; 

• A turisztikai vonzerőt gyengítő környezeti állapotok 
fennmaradása; 

• A környezeti túlterhelést jelentő tömeges turistalét-
szám megjelenése; 

• Szezonális turizmus, a néhány órás tartózkodásra 
szorítkozó kirándulónépesség fennmaradása/fokozó-
dása; 

• Gazdálkodás mentes „tanya-jellegű” beépülési folya-
matának felerősödése a Tófenék és a Kőhegy-láb te-
rületén; 

• Vizuális szennyezés fennmaradása a városba beve-
zető és átvezető 11. sz. főút mentén a reklám célú 
épület homlokzatok képzése és a kerítések kialakí-
tása terén; 
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TÁRSADALOM 
Erősségek Gyengeségek 

• Növekvő számú népesség, melyben súllyal szerepel a 
természetes szaporodás; 

• A lakóképességen belül az aktív korúak arányának 
dominanciája; 

• Növekedő arányú kisgyermekkorú lakónépesség (0-5 
évesek aránynövekedése); 

• Átlagnál magasabb iskolai végzettségű lakosság; 
• Jól képzett, szaktudással rendelkező szabad munka-

erő; 
• Erős lokálpatriotizmus;  
• Sokvallású, multikulturális lakosság, tolerancia; 
• Sokszínű kultúra, nyitott befogadó népesség; 
• A gazdag kulturális hagyományok őrzése; 
• Kreatív, aktív közösségek, nagyszámú civil szervező-

dés; 
• Kimagasló színvonalú egészségügyi szolgáltatás tér-

ségi kihatással; 
• Munkanélküliség alacsony aránya; 
• Kirívó szociális problémák hiánya; 
• Javuló közbiztonság; 
• Széles skálán mozgó nagyszámú sportegyesület, 

sportklub; 
• Térségi vonzással bíró szakiskolai oktatás; 
• Kiterjedt nemzetközi testvérvárosi kapcsolatok; 

• Nagyszámú kétlakiság miatt, alvó jellegű- vagy csak 
hétvégi lakosok száma jelentős; 

• Fővárosi munkahelyekre járó, (ingázó) attól függő 
nagyszámú aktív korúak; 

• A 18-59 évesek arányának csökkenése, közel ugyan-
annyi, mint a 60 év felettiek arányának növekedése 
a népességen belül; 

• Fiatalokat vonzó négy-évszakos városi programok hi-
ánya miatt fővárosi szolgáltatásokhoz kötődő ifjú-
ság; 

• Felsőfokú oktatás hiánya, a tudásszerkezet gyengü-
lése; 

• A városhoz kötődés, a városi identitás hiánya az ifjú-
ságban; 

• Helyben élők érdekérvényesülésének háttérbe szoru-
lása a turistákkal szemben; 

• Egyoldalú (elsősorban csak a kultúrára fókuszáló) 
testvérvárosi kapcsolatok; 

• Turizmusra túl-koncentrálás következtében a városi 
lakosság érdekeinek háttérbe szorulása; 

• A civil szerveződések túlaprózottsága, érdekegyezte-
tés ellehetetlenülése; 

 

Lehetőségek Veszélyek 
• Városi identitás tudat erősödése; 
• Lokálpatriotizmus fokozódása, a városban „élni és 

lakni jó” érzés feltételeinek megteremtése; 
• Helyben élni és dolgozni akarók mind nagyobb szám-

ban fordulnak elő, melynek kohéziós erőt nyújtó ha-
tása lehet a lakosságra; 

• Fiatalok helyben tartását, hazatérését segítő fejlesz-
tések megvalósulása; 

• Középiskolás korúak igényeinek (lakni, tanulni, dol-
gozni, szórakozni) kielégítésére komplex fejlesztések 
kidolgozása és megvalósítása; 

• Családbarát fejlesztésekkel gyermekvállalási kedv fo-
kozása; 

• Közép és felsőfokú oktatás, képzés biztosítása, fel-
nőtt képzés további fokozása a tágabb térségre kiha-
tóan; 

• Fiatalok elvándorlása, vissza nem térése, egyre idő-
sebb lakónépesség, a korfa – torzulása; 

• Tényleges munkahelyek hiányában a városban foko-
zódik az inaktívak, vagy a kényszer-vállalkozók 
száma; 

• A lakosságon belül a kvalifikált aktívak számának 
csökkenése; 

• A közügyek iránti passzivitás fokozódása; 
• A mobilitás (ingázás, elvándorlás) növekedése; senior 

várossá alakulás, 
• A lakófunkciókat terhelő, vagy lakossági érdekekkel 

ütköző turisztikai fejlesztések érvényre jutása; 
• Népsűrűség fokozása olyan mértékig, hogy elvész a 

pihenést, a rekreációt segítő lakóérték; 
• Szegregációs jelenségek kialakulása, felerősödése. 
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TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM, ZÖLDFELÜLETEK 
Erősségek Gyengeségek 

• Jelentős értéket képviselő természeti értékek jelen-
léte (Duna, Visegrádi-hegység erdei, Visegrádi-hegy-
ségből érkező patakok, Tófenék stb.); 

• Natura 2000 területek jelenléte; 
• Bioszféra-rezervátum területei; 
• Kedvező táji, tájképi adottságok; 
• Duna közelsége, jól megközelíthető Duna parti zöld-

felületek; 
• A város teljes É-D-i hosszában végig futó Dunapart; 
• Kiterjedt, összefüggő, részben természet-közeli erdő-

területek megléte; 
• A nagykiterjedésű családi házas területek kertjeiben 

magas zöldfelületi borítottság; 
• Kijelölt, városi tulajdonú, megvalósításra előkészített 

új temető területe; 

• Városi szintű közpark hiánya; 
• Lakóterületi szintű közparkok hiánya egyes városré-

szekben; 
• Meglévő lakóterületi szintű közparkok kicsiny mérete; 
• Ökológiailag fontos, egységes fasorok hiánya; 
• Zöldhálózati kapcsolatok hiányosak; 
• Lakóterületi és városi szintű zöldterületek kialakításá-

hoz csekély a belterületen belüli, centrális helyen lévő 
be nem épített terület; 

• Patakok, horhosok egyes szakaszainak rendezetlen 
volta; 

• A Kőhegy területén kijelölt Natura 2000 terület termé-
szetvédelmi céljainak nem közismert volta, tájgazdál-
kodási terv hiánya; 

• A Tófenék területén lévő Natura 2000 és a hatályos 
TSZT szerint fejlesztési terület átfedéséből eredő ér-
dekellentét (melyek közül a fejlesztési terület kijelö-
lése történt korábban);  

• Városon belüli temetők telítettsége; 
Lehetőségek Veszélyek 

• Táji-, természeti értékek vezetett/irányított bemuta-
tása; 

• Differenciált igényű zöldterületi fejlesztések; 
• Pap-szigeten jelentős méretű zöldterületi fejleszté-

sek megvalósítása; 
• Lupa tavon és környezetében a vízi-sportok kínálati 

fejlesztése, nagy összefüggő rekreációs rendelte-
tésre kijelölt területen; 

• Kerékpárutak fejlesztése; 
• Megújuló energiaforrások nagyobb mértékű haszno-

sítása; 
• A szennyvíztisztító korszerűsítésével a korlátozott te-

rülethasználatú területek csökkenése; 
• Közösségépítő, környezeti értéket emelő városi ker-

tek elterjedése; 

• Közlekedésből adódó környezetszennyezés növeke-
dése, 

• Felszíni- felszín alatti vizek és a földtani közeg szeny-
nyezettségének növekedése; 

• Vízbázis-védelmi területeken meglévő és potenciális 
szennyező-források megjelenése; 

• Felszín alatti vizek szempontjából fokozottan érzé-
keny területeken fellépő potenciális szennyezés; 

• Csapadékvíz-elvezetés megoldatlanságából adódó 
erózióveszély; 

• Tófenék területén gazdasági terület fejlesztése, mely 
a tavat potenciálisan szennyezheti; 

• A lakosság gazdasági helyzetéből fakadóan a hagyo-
mányos fűtési módok újbóli elterjedése a gázfűtéssel 
szemben, s annak káros környezeti hatásai; 

• Csatornahálózat bővítéséből adódó többlet-szennyvíz 
befogadására a szennyvíztisztító telep fejlesztése hi-
ányában nem lesz képes; 

• Engedély nélkül rendelkező szennyvíz-szállítók isme-
retlen helyre történő szennyvíziszap ürítései; 

• É-D irányú közlekedési lehetőségek kapacitásának hi-
ánya, mely katasztrófavédelmi helyzetekben veszélyt 
jelenthetnek; 
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KÖZLEKEDÉS 
Erősségek Gyengeségek 

• É-D-i irányból kiemelten jó megközelíthetőség (köz-
úti, vasúti, vízi és kerékpáros közlekedési módokkal) 

• Térségi közúti közlekedési kapcsolatok 
• M0 közelsége 
• Elővárosi vasúti kapcsolat a főváros és Szentendre 

között 
• Közösségi közlekedési ellátottság 
• Közvetlen kapcsolat a Dunával (vízi közlekedés fej-

leszthetősége) 
• Jelzőlámpás forgalomirányítással vezérelt csomópon-

tok  
• Gyalogosfelületek aránya 
• Viszonylag sok közterületi parkolási lehetőség a bel-

városban, ill. környezetében 
• Forgalomcsillapított belváros, gyalogos dominancia; 

• Budapest irányába túlterhelt közúti kapcsolat különö-
sen csúcsórában  

• 11. sz. főúton átmenő forgalom volumene 
• Belváros nehéz gyalogos megközelíthetősége (11. sz. 

főút keresztezése miatt) 
• Hiányzó közúti és gyalogos/kerék-páros kapcsolat a 

Szentendrei szigettel 
• Belső gyűrűirányú útkapcsolatok hiánya a 11. sz. fő-

úttal párhuzamosan 
• A kiterjedt lakóterületek úthálózatának állapota (bur-

kolatok, vízelvezetés, járdák hiánya, szűk közterületi 
szélesség) 

• Korszerű forgalomtechnikai megoldások hiánya 
• Kerékpáros infrastruktúra kiépítetlensége és állapota; 
• Gyalogosfelületek hiánya a közutak mentén; 
• A városközponti gyalogos zóna mérete  
• A Belváros parkolási helyzete (nem kellően szabályo-

zott) 
• Duna korzó forgalomcsillapításának hiánya 
• P+R parkoló mérete sokkal kisebb az igényeknél  
• Csapadékvíz elvezetése számos utcában megoldatlan; 

Lehetőségek Veszélyek 
• Tehermentesítő út kiépítése 
• Gyűrűirányú útvonal(ak) kiépítése 
• közúti híd építése a Szentendrei-szigetről a város déli 

részénél 
• Kerékpáros és gyalogoshíd építése a szigetről, köz-

vetlen kapcsolattal a HÉV-állomásaihoz 
• Kötöttpályás közösségi közlekedés fejlesztése (inter-

modális csomópont, P+R parkolók, szolgáltatási szín-
vonal növelése) 

• HÉV-végállomás és a Belváros gyalogos kapcsolatá-
nak erősítése 

• Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, nyomvonalak 
kijelölése a városközpont és az egyes városrészek kö-
zött, 

• Kerékpártárolók elhelyezése az elővárosi vasút állo-
másainál és a városrészek fontosabb célpontjainál 
(intézmények, kereskedelmi és ipari létesítmények) 

• Menetrendszerű, a közösségi közlekedésben szerep-
pel bíró gyors-hajójáratok indítása Budapest – Szent-
endre között (közúti forgalom csökkentése) 

• Duna korzó gyalogosbarát kialakítása, csak célfor-
galmi gépjármű közlekedése  

• Közúti közlekedés további térnyerése 
• Átmenő forgalom volumenének megmaradása (eset-

leges további fokozódása) a 11. sz. főúton 
• Gyalogos átkelőhelyek biztonságos (külön szintű) ki-

építésének elmaradása a 11. sz. főúton  
• Tehermentesítő útszakasz kiépítésének elmaradása 
• Gyűrűirányú utcák kiépítésének elmaradása 
• Csapadékvíz-elvezetés rendezésének elmaradása 
• Fenntartható közlekedési módok infrastruktúrájának 

jelenlegi szinten tartása 
• Az elővárosi vasúti kapcsolat fejlesztésének elmara-

dása 
• P+R parkoló-fejlesztés elmaradása az elővárosi vasút 

megállójánál és a végállomásnál 
• Újabb parkoló-felületek építése a városközpontban 

(forgalom további növekedésével jár) 
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GAZDASÁG 
Erősségek Gyengeségek 

• Műszaki infrastruktúra kiépítettsége; 
• A város közúti elérhetősége; 
• A tömegközlekedési kapcsolat Budapesttel; 
• A népesség vagyoni helyzete, jövedelme; 
• A vállalkozások nagy száma és sokfélesége; 
• A tudásintenzív vállalkozások nagy száma és sokféle-

sége; 
• A kulturális szolgáltatók és a kreatív ipar, valamint a 

kreatív gazdaság mérete; 
• A kulturális értékek, örökség és tartalom értéknövelő 

és identitást erősítő szerepe; 
• A városba látogató vendégek nagy száma, a város 

ismertsége és márkaereje; 
• Magas foglalkoztatási arány, alacsony munkanélküli-

ség; 
• A foglalkoztatottak átlagon felüli végzettsége, a ma-

gas képzettséget igénylő munkakörök nagyobb ará-
nya; 

• A városban található munkahelyek nagy száma és a 
városba irányuló ingázás; 

• A térségi funkciók és intézmények megléte erősíti 
Szentendre központi szerepét; 

• A fiatal vállalkozások inkubációját célzó programok 
nyújtotta háttér; 

• A fiatal korosztályok vállalkozási aktivitása; 
• Egyetemekkel kialakított együttműködés, K+F infra-

struktúra és szolgáltató központ bővítése; 
• Prémium-szegmensben működő vállalkozások nagy 

száma; 
• Évtizedekre visszatekintő vállalkozói kultúra és hát-

tér; 
• Az idegenforgalom és a migráció nagy súlya miatt 

alapvető nyitottság és adaptív magatartás jellemzi a 
vállalkozókat; 

• A város nagy gyakorlatot szerzett a differenciálódási 
stratégiák megvalósításában; 

• A Duna és a Dunakanyar márkaértéke; 
•  A gazdasági területek városon belüli elhelyezke-

dése; 
 
 
 
 
 

• A vállalkozások döntő része mikrovállalkozás; 
• A K+F kapacitások, a technológia és a tudásközpon-

tok, valamint a felsőoktatás hiánya; 
• A kulturális intézmények bizonytalan háttere és 

gyenge kapcsolata a gazdasággal; 
• A kreatív iparon belül kevés a fejlődő, növekvő, kül-

piacokon is aktív vállalkozás; 
• Tőkehiány, az egy vállalkozásra jutó értékesítés és az 

export alacsony szintje; 
• A nagyvállalatok, valamint a növekedésorientált kö-

zép- és új alapítású (gazella) vállalkozások hiánya; 
• Társadalmi tőke (bizalom) alacsony szintje; 
• A szakmakultúrák, valamint a gazdaság és a kulturá-

lis szektor elkülönülése; 
• A részgazdaságok (helyi, „hétvégi”, „export”) nem 

állnak kapcsolatban egymással; 
• Az önkormányzat és a vállalkozások közötti partner-

ség alkalmi jellegű; 
• A települési identitásnak nem része a tudásintenzív 

vállalkozások jelenléte; 
• A vállalkozások és a képzés, szakképzés közötti kap-

csolatok hiánya; 
• A gazdasági és közösségi terek és funkciók elkülönü-

lése; 
• Az idegenforgalmi szolgáltatások alacsony színvo-

nala, kapacitások hiánya, a látogatók alacsony és 
csökkenő költési hajlandósága; 

• Munkaerőhiány; a képzett, vagy mobil munkaerő (pl. 
felszolgálók) elvándorlása, fluktuációja; 

• A települések közötti tényleges együttműködés hiá-
nya; 

• A legalább 10 főt alkalmazó vállalkozások nagy része 
hagyományos iparágban működik; 

• A megyében hiányoznak a vállalkozói egyetemek, a 
működő technológiai és tudományos parkok, így a 
szaktudás és az üzleti modellel kapcsolatos tapaszta-
latok; 

• Startup kultúra alacsony szintje, a fiatal vállalkozók 
perspektívái és háttere; 

• A gazdasági területek mérete, a nagyobb, egybe-
függő területek hiánya; 

• A közösségi terek alulhasznosítottak, a többfunkciós 
létesítmények hiányoznak, a különböző tevékenysé-
gek számára nem átjárhatóak;  

Lehetőségek Veszélyek  
• A felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának nö-

vekedése; 
• A kreatív ipar növekedése és a szolgáltatások inno-

vációja; 
• A KKV nemzetközi piaci terjeszkedését akadályozó 

tranzakciós költségek csökkenése;  
• A metropoliszrégió növekvő vásárlóereje és keres-

lete az ún. vezető piacokon (lead markets); 
• A fejlett feldolgozóipar térnyerése, a magas költség-

igényű telephelyek versenyképessége; 

• Idősödő népesség; 
• A mobilitás (ingázás, elvándorlás) növekedése; a fel-

növekvő nemzedék karrier és vállalkozási elképzelé-
seit nem fedi le a város; 

• Szlömösödés – a gazdasági területek minőségi (ren-
dezettség, infrastruktúra, épületek) leromlása; 

• A város gazdaságát meghatározó tevékenységek Fő-
városba irányuló migrációja;  

• A város gazdaságát meghatározó tevékenységek piaci 
konszolidációja (koncentrációja); 
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• A K+F és üzleti infrastruktúra fővároshoz közeli te-
lephelyekre irányuló migrációja; 

• A kistérség gazdasági fejlődése, új és innovatív tevé-
kenységek megjelenése (a szigeten); 

• Új üzleti modellek térnyerése, termelékenységi mód-
szerek (LEAN, AGILE, design) alkalmazása; 

• Az erőforrások hatékony felhasználásával kapcsola-
tos új megoldások, módszerek és szemléletmód tér-
nyerése;  

• A fővárosi K+F infrastruktúra fejlődése, és az inno-
vatív klaszterek erősödése; 

• A társadalmi innovációval és a társadalmi felelősség-
vállalással kapcsolatos attitűd változása, a civil gaz-
daság erősödése; 

• A fogyasztói preferenciák változása; a környezettu-
datos és a helyi gazdaságot előnyben részesítő fo-
gyasztás előtérbe kerülése; 

• A dunai közösségi közlekedés fejlesztésére vonat-
kozó fővárosi tervek megvalósulása 

• A HÉV fejlesztése, „gyors-HÉV” kiépítése; 
• A többfunkciós használatban álló ingatlanokkal kap-

csolatos tapasztalatok rendelkezésre állnak; 
• A belépési, valamint a tranzakciós költségek csökke-

nése relatíve kedvező a KKV-k számára; 
• A mikrovállalkozások és a nem-tipikus vállalkozói te-

vékenységek számára elérhető üzleti szolgáltatások 
(pl. pénzügyi termékek) bővülnek 

• A „nagy” vállalkozói generáció eléri a nyugdíjkorha-
tárt; 

• A konvergencia-régiók felzárkózása, a gazdasági tevé-
kenységek és a kulturális beruházások migrációja; 

• Folytatódó lemaradás a technológiai fejlesztésekben, 
fontos technológiák (keyenablingtechnologies) hiá-
nya; 

• A kistérség gazdasági dezintegrációja, a térségi piaci 
és szolgáltató szerepkör csökkenése; 

• Új (online) üzleti modellek térnyerése, az eddig „vé-
dett” piacokon megjelenik, vagy tovább fokozódik a 
verseny 

• Attrakciófejlesztések és még magasabb minőség erő-
síti a versenyt az élményiparban; 

• A konvergencia-régiókban különleges méretű és ösz-
szetételű beruházásokat valósítanak meg 

• Elmaradnak, vagy késnek a közúti fejlesztések, me-
lyek a térség elérhetőségét javítják (M0, 10-es és 11-
es utak, közúti és kerékpáros-híd a szigetre)   

• A volt oroszlaktanya területét érintő per elhúzódása, 
az esetlegesen állami kezelésbe kerülő terület további 
sorsával kapcsolatos bizonytalanság; 

• A szubjektív jólét és a bizalom (társadalmi tőke) ér-
zése csökken Magyarországon; 

• A nem-tipikus innovációk hazai támogatása, ösztön-
zése nem megfelelő; 

• A kreatív ipart és a szolgáltatásokat aránylag jobban 
terhelő adórendszer nem változik; 
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AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA 

Erősségek Gyengeségek 
• Nincs működési hiány, az önkormányzat pénzügyi 

egyensúlya biztosított 
• A költségvetési tervezés átláthatósága javult, az 

adott lehetőségek között több évre előretekintő 
• A szervezeti és intézményi feladatmegosztás átlát-

ható 
• Az „össz-önkormányzati” költségvetés áttekinthetővé 

teszi az önkormányzat és intézményeinek együttes 
helyzetét 

• A kapacitások és eszközök integrációja, a beszerzé-
sek központosítása több területen megtörtént  

• A gazdálkodás és a településfejlesztési stratégiaalko-
tás között szerves kapcsolat figyelhető meg 

• Az önkormányzat elkötelezett az aktív vagyongazdál-
kodás mellett, fontos része a stratégiák és akciók 
tervezésének 

• A város stratégiai céljai viszonylag ismertek a vállal-
kozások és az itt élő emberek előtt 

• A város márkaereje erős  
• A kulturális értékek jelentőségének elfogadottsága 

magas szintű 
• Az önkormányzat tapasztalatokkal rendelkezik nem-

zetközi együttműködésekben, s közvetlenül lehív-
ható fejlesztési forrásokkal megvalósult projektek-
ben 

• Az önkormányzati kommunikáció és kapcsolattartás 
területén elért eredmények (pl. integrált ügyfélszol-
gálat) 

• A pénzügyi egyensúly hosszú távú fenntarthatósága 
bizonytalan;  

• A helyi adóbevételek igen alacsony szintje akadá-
lyozza az önként vállalat feladatok ellátását és a saját 
erőből megvalósított beruházások kivitelezését 

• A szervezeten belüli, illetve intézmények közötti 
együttműködést konfliktusok kísérik, melyek mögött 
számos objektív ellentét húzódik 

• A rövid és a hosszú távú gazdálkodási célkitűzések kö-
zötti ellentmondások 

• A vezetői információs rendszer hiánya, üzleti tervek 
részletezettsége akadályozza a hatékony döntéshoza-
talt 

• „Városgazda” szerepköre nincsen betöltve 
• A működési folyamatok integrációja több terület és 

feladat esetében nem lehetséges, vagy nem ésszerű 
• A város operatív céljai, a kiadások és a kiadások fede-

zetéül szolgáló bevételek elfogadottsága alacsony 
szintű 

• A Belváros és az egyéb városrészek eltérő igényei, lát-
szólagos konkurenciája szükségtelen konfliktushely-
zetet eredményez 

• A város fejlesztését támogató stratégiák nagy száma, 
és a végrehajtás elmaradása gyengíti a stratégiai ter-
vezés, mint eszköz hatékonyságát 

Lehetőségek Kockázatok 
• Az önkormányzat adókivetési jogának bővítése 
• A közösségi innováció, illetve a közösségi innovációt 

támogató platformok térnyerése 
• A társadalmi felelősségvállalási projektek, illetve 

gondolkodásmód terjedése, legyen szó az itt élő em-
berekről, vagy vállalkozásokról 

• A TAO szabályozás által teremtett kedvezményrend-
szer fennmaradása és bővítése a kulturális intézmé-
nyek felé 

• Az IKT jártasság növekedésével egyre több ember 
használja a közösségi platformokat, így a város mű-
ködését és fejlesztéseit segítő felületeket is 

• Bővülnek az energetikai és egyéb, urbánus projek-
tekhez használható nemzetközi források (beleértve a 
projektfejlesztést, szakértést, tanácsadást segítő ala-
pokat is)  

• Bérlakás-program, illetve a bérlakásokkal kapcsola-
tos szabályok megváltozása 

• Az ESCO finanszírozás térnyerése a vállalkozások és 
önkormányzatok körében csökkenti a kockázatokat 
és bővíti az alkalmazási lehetőségek körét. 

• Az önkormányzat kötelező feladatainak valós költsé-
gektől elmaradó mértékű állami finanszírozása 

• A kötelező feladatellátás állami finanszírozásának bi-
zonytalanságai, illetve tervezhetősége  

• A kulturális és turisztikai intézmények, szervezetek és 
szolgáltatások állami finanszírozásával kapcsolatos bi-
zonytalanságok 

• A védett, illetve műemléki épületekkel kapcsolatos 
szabályozások, valamint a keletkező kiadások  

• A közszolgáltató szervezetek esetleges államosításá-
val csökken az önkormányzat saját tervezői, szakértői 
és projektfejlesztői kapacitása és kompetenciája 

• A konszolidációból kimaradt, ugyanakkor a várost ter-
helő pénzügyi kötelezettségek folyó finanszírozása to-
vábbra sem lesz megoldott 

• Az aktív vagyongazdálkodást akadályozó jogszabályok 
érvényben maradnak 

• Az ESCO finanszírozás szigorúbb szabályozása 
• A kamatkörnyezet szigorítása, a hitelfelvételi lehető-

ségek jelentős mértékű csökkenése   
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KÖZMŰVEK, HÍRKÖZLÉS  
Erősségek Gyengeségek 

• Egyes területek már kiépített közművesítettsége; 
• Közmű gerinchálózatokban és a bázisoknál rendel-

kezésre álló kapacitás, illetve kapacitás bővítési le-
hetőség; 

• A település közvetlen Duna menti fekvése, amely a 
csapadékvizek, felszíni vizek elvezetési lehetőségét 
szélsőséges csapadékeseményeknél is megfelelő 
műszaki megoldás kiépítésével el tudja vezetni; 

 

• A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi 
területen fekvő településen a közcsatorna hálózatra 
csatlakozás, illetve a közcsatorna hálózat kiépítettsé-
gének a hiányai miatt jelentős a szennyvíz talajba 
szikkasztása, szennyezve ezzel a felszín alatti vizeket; 

• A szennyvíztisztító telep védőtávolságán belül korlá-
tozott a területhasznosítás lehetősége; 

• Belvárosban egyesített rendszerű csapadék- és 
szennyvíz hálózat; 

• A közcsatorna hálózaton üzemelő átemelő műtárgyak 
lakóingatlanokhoz való közelsége, azok bűzzáróvá és 
zajvédetté történő átalakítását teszik szükségessé. 
Jelenlegi műszaki kialakításával bűzhatással terheli a 
környezetét; 

• Csapadékvíz elvezetésének jelenlegi műszaki megol-
dása nem megfelelő. Nyílt árkos vízelvezetésű terüle-
teken a nyílt árkok egyes szakaszainak kialakítása hi-
ányzik, egyes karbantartás elmaradása miatt felisza-
polódott szakaszai pedig a szükséges vízszállításra al-
kalmatlanok. A meglevő nyílt árkos szakaszok hidrau-
likai rendezése nem jellemző.  

• Volt zártkertes területeken a csapadékvíz elvezetés 
szinte teljesen rendezetlen (magántelkeken átfolyó 
csapadékvizek rendezetlensége); 

• Csapadékvíz visszatartó záportározók hiányoznak; 
• A vizek élővízbe vezetése előtt nincsenek hordalékfo-

gók. 
• Duna mentén a módosított mértékadó árvízszintű elő-

írásoknak megfelelő védmű nem áll rendelkezésre, ár-
vízi veszélyeztetés fennáll; 

• Villamosenergia főgerinc (22 kV) és elosztó hálózatá-
nak, valamint a vezetékes elektronikus hírközlési há-
lózat egyes szakaszainak föld feletti elhelyezésével je-
lentős környezetterhelést okoz (területhasznosítási 
korlátozás, vizuális szennyezés); 

• Általánosan jellemző a település arculatát, biztonsá-
gát befolyásoló közvilágítás mennyiségi és minőségi 
hiányosságai; 

Lehetőségek Veszélyek 
• Közművek felszín feletti-felszín alatti racionálisabb 

elrendezésével, igényesebb területgazdálkodással 
mikrokörnyezeti állapot javítás érhető el (növény-
fa telepítés, utcabútorozás) 

• Föld feletti vezetékek fokozatos földalattivá tétele 
• Csapadékvíz elvezető hálózati rendszer hiányzó 

szakaszainak, műszakilag meg nem felelő szaka-
szainak ki- és átépítése 

• Duna parti sávjának rendezése, igényesebb hasz-
nosításra alkalmassá tétele 

• Épületek termikus energiaellátásának fenntartha-
tóságának javítása, hőszigeteléssel, tudatformálás-
sal, illetve megújuló energiahordozó alkalmazási 
lehetőségének igénybevételével 

• Termálvíz kincs hatékonyabb és szélesebb körű 
hasznosítása; 

• Közmű infrastruktúra területi kiterjesztése volt zárt-
kertes területek ellátására kezelhetetlen társadalmi-
gazdasági következményekkel járhat. (volt „zártker-
tes” területeken a közművesítés azok burkolt lakóte-
rületté válásához vezethetnek, miközben a területek 
telekszerkezete és a feltáró úthálózata az ilyen funk-
cióváltásra teljesen alkalmatlanok.) 

• Duna mentén az árvízvédelmi feladatok növekedése 
várható. 

• A szennyvíz közcsatornás elvezetésének hiányából 
eredő talaj, talajvíz és vízbázis szennyezés. 

• A csapadékvíz elvezetési rendszer szintű megoldásá-
nak hiányából egyes helyeken magáningatlanok víz-
elöntéssel veszélyeztetettek. 

• Az élővizek vízminőségét veszélyeztetik, hogy a beve-
zetések előtt hordalékfogó műtárgyak nincsenek. 
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• Közvilágítás általános minőségi és mennyiségi javí-
tása; 

• Közbiztonság szempontjából veszélyforrásnak tekint-
hető a közvilágítás jelenlegi kiépítésének mértéke 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
Erősségek Gyengeségek 

• A környezeti állapot minősége jó; 
• Nincs jelentős környezetszennyező ipari-, üzemi lé-

tesítmény; 
• A gázellátás kiépítettsége következtében fajlagosan 

alacsony fűtési légszennyezés; 
• Hulladékgazdálkodás, ezen belül a szelektív hulla-

dékgyűjtés is megszervezett; 
• Folyamatban lévő szennyvíz-csatornahálózat fejlesz-

tések; 
• Saját szennyvíztisztító megléte; 

 

• Volt oroszlaktanya 25 éves rendezetlensége, a terü-
let rossz állagú, épületmaradványoktól való megtisz-
tításának hiánya; 

• Magas zajterhelés és légszennyezés a főközlekedési 
utak és egyes gyűjtő utak mentén; 

• Csapadékvíz-elvezetés sem a Belvárosban, sem a 
dombvidéki területeken nem megoldott; 

• A dombvidéken a közcsatornába való bekötések je-
lenleg alacsony aránya; 

• Duna parti vízbázis felszíni szennyeződésre való ér-
zékenysége; 

• Vízbázisok védőterületén egyes területhasználatok 
nehezítik a védelmi érdekek érvényre juttatását; 

• Illegális hulladéklerakások előfordulása; 
• Csúszásveszélyes területek előfordulása; 
• Pincebeomlással veszélyeztetett területek megléte a 

belvárosban; 
Lehetőségek Veszélyek 

• Volt iparterületek átalakulása, papírgyár, betonelem-
gyár környezetbarát technológiával való működte-
tése;  

• Szennyvíz-csatornahálózat kiépítésének folytatása, 
újabb területekre való kiterjesztése; 

• Városon belüli közlekedést segítő, elsősorban a pa-
tak menti kerékpárutak fejlesztése; 

• Megújuló energiaforrások nagyobb mértékű haszno-
sítása; 

• A szennyvíztisztító korszerűsítésével a korlátozott te-
rülethasználatú területek csökkentése; 

• A természeti és kulturális értékeket nem károsító, 
vagy veszélyeztető környezetvédelmi mintaprojektek 
befogadása; 

• Közlekedésből adódó környezetszennyezés további 
növekedése, 

• Felszíni- felszín alatti vizek és a földtani közeg szeny-
nyezettségének növekedése; 

• Vízbázis-védelmi területeken meglévő és potenciális 
szennyező források megjelenése; 

• Felszín alatti vizek szempontjából fokozottan érzé-
keny területeken fellépő potenciális szennyezés; 

• Csapadékvíz-elvezetés megoldatlanságából adódó 
erózióveszély; 

• Tófenék területének dél-nyugati részén gazdasági 
területfejlesztés, mely a Pannónia-tavat potenciáli-
san szennyezheti; 

• A lakosság gazdasági helyzetéből fakadóan a hagyo-
mányos fűtési módok újbóli elterjedése a gázfűtéssel 
szemben, s ebből fakadó légszennyezés; 

• Csatornahálózat további bővítéséből adódó többlet-
szennyvizek fogadására a szennyvíztisztító telep nem 
lesz képes; 

• Ellenőrizetlen szennyvíz-szállítók ismeretlen helyre 
történő szennyvíziszap ürítései; 

• Kontroll nélküli zárt szennyvíztárolók szippantó autó-
val meg sem közelíthető telkeken; 

• É-D irányú közlekedési lehetőségek kapacitásának 
hiánya, mely katasztrófavédelmi helyzetekben ve-
szélyt jelenthetnek; 

• A volt oroszlaktanya területén a környezeti állapo-
tokban nem következnek be változások; 
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3.1.3. A TELEPÜÉSFEJLESZTÉS ÉS -–ENDEZÉS KAPCSOLATA 

/saját szerkesztés/ 
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A településfejlesztési és a településrendezési dokumentumoknak mind a magasabb szintű fej-
lesztési és rendezési elgondolásokkal, illetve tervekkel, mind pedig egymással összhangban 
kell lenniük. 

A rendezési tervek hierarchiája: 

A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: 
OTrT) áll. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. Évi XXVI. Törvényt az Országgyű-
lés 2003- ban fogadta el. A törvény első átfogó módosítására 2008-ban került sor. Az OTrT 
törvény 29. §-a úgy rendelkezik, hogy a terv felülvizsgálatát legalább 5 évente el kell végezni. 
Ennek megfelelően a törvény soron következő módosítása 2013-ban megtörtént: az Ország-
gyűlés a módosító javaslatot 2013. December 9-én elfogadta, a törvény 2014. Január 1.-én 
hatályba lépett. 

A térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási kate-
góriák és övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek figye-
lembe vételével, azok pontosításával. 

Szentendre Város Pest megyében15, a Budapesti agglomeráció területén helyezkedik el. A Bu-
dapesti Agglomeráció kiemelt térség, a Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. tör-
vényt 2011. évi LXXXVIII. törvény módosította. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési 
Tervének felülvizsgálatát előkészítő szakmai megalapozása 2013. év végén megkezdődött, s a 
felülvizsgálat érdemi része 2015-ben megtörténik. Annak elfogadása 2016 év során remélhető. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) kormányrendelet határozza meg a települési szintű terveket.  

A hatályos, illetve a megújulás alatt lévő településrendezési eszközök településfej-
lesztést támogató elemei 

A helyzetfeltárás keretében megállapításra került, hogy Szentendre hatályos településrende-
zési eszközei (kiemelten a város hosszú távra szóló településszerkezeti terve ) alapvetően tar-
talmazza mindazon elemeket, amelyek bizonyos korszerűsítés és átértékelés után szolgálni 
képesek a város fejlesztését.  

A tervezett területfelhasználások többnyire összhangban vannak a területi- infrastrukturális és 
környezeti igényekkel, követelményekkel, amelyek a város népességének, különös tekintettel 
a városban lakni-dolgozni vágyó ifjúságnak a helyben tartásához, helyi boldogulásához vezet-
nek, azzal kapcsolatosan megfogalmazódtak.  

A közlekedési infrastruktúra hálózatfejlesztésének szerkezeti tervben megjelölt fő elemei (össz-
hangban, illetve összehangolhatóan a tágabb térségi területrendezési és a szűkebb település-
rendezési tervekkel) jól szolgálják a város kedvezőbb elérhetőségét, a város és térsége együtt-
működése erősítését. A városon belüli közlekedés feltételeinek jobbítása feladata a megújuló 
településrendezési eszközöknek. 

                                                             
15 Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése - az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi 
XXVI. törvény megyei területrendezési tervekre vonatkozó előírásainak megfelelően, a Budapesti Agg-
lomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005 évi LXIV. törvényben foglaltak figyelembevételével - 
Pest megye területrendezési tervét a 21/2006. (IX.8.) Pm. sz. rendelettel fogadta el. A Pest megyei 
közgyűlési rendelet hosszú távra és előremutató módon határozta meg a megye területfelhasználásának 
és a műszaki infrastruktúra hálózatoknak a térbeli rendjét, így a 2011 évi felülvizsgálata és módosítása 
nem irányult a terv koncepciójának alapvető megváltoztatására, hanem csak a eltelt időben bekövetke-
zett változások miatt szükséges korrekciók átvezetésére. Pest Megye Közgyűlése 5/2012. (V.10.) önkor-
mányzati rendeletével fogadta el Pest Megye Területrendezési Tervét. 
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A településszerkezeti terven –bizonyos „áthangolással”- kirajzolódnak azok fejlesztésre 
igénybe vehető gazdasági és rekreációs célú területek, amelyek hasznosítása egyrészt kiemel-
kedő fejlesztési potenciált, másrészt fejlesztési célkitűzést is jelent a város számára a 2014-
2020-2030 közötti fejlesztési időszakokra. 

Az integrált településfejlesztési stratégia, mely középtávra határozza meg a város fejlesztésé-
nek célrendszerét, a hosszú távú jövőképet és célokat meghatározó városfejlesztési koncepció 
kidolgozását követi, illeszkedik a koncepcióhoz. 

Mivel a településfejlesztési koncepcióra alapozottan, s azzal folytatólagosan készülnek a város 
új rendszerű településrendezési eszközei, (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) 
ezért biztosítani lehet a fejlesztési célkitűzések, a közép és hosszútávra szóló fejlesztési doku-
mentumok és a megújuló településrendezési eszközök harmóniáját. 

A népesség összetételének és számának stabilizálása, növekedésének mérséklése, a kedvező 
korstruktúrájának megóvása megkívánja a lakóterületi fejlesztésekre kijelölt területek mérsék-
lését. Ez a meglévő lakóterületek minőségi fejlesztésére, illetve a mind inkább lakóterületté 
alakuló üdülőterületek közszolgáltatási színvonalának fejlesztésére fókuszálja a városi fejlesz-
téseket. Ugyanakkor tág teret ad a munkahelyteremtő fejlesztésekre a kreatív iparban, a tu-
risztikai, az egészség- és a természetmegőrző, a rekreációs és kulturális célokat szolgáló be-
fektetésekre.  

Összességében megállapítható, hogy a város fejlesztésére vonatkozó koncepció és stratégia 
és a készülő városrendezési eszközök egymásra épülnek, egymásba kapcsolódnak, s összhang-
juk biztosítható.  



HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

Szentendre Város Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata 
 

70 
 

*ARCHEO-ART Bt.*KÉSZ Kft. *MOBIL-CITY Bt. *TÁJOLÓ-TERV Kft * WOLF Kft.  *PRO-TERRA Kft.* 

 

3.2 PROBLÉMATÉRKÉP/ÉRTÉKTÉRKÉP 
 
Az alábbiakban a helyzetelemzés során feltárt legkritikusabb problémák felsorolása található, 
melyeket az egyes szakági bontású problématérképek is illusztrálnak. A város értékeit bemu-
tató értéktérképek készültek az épített örökséget (világörökség várományos, országos és vá-
rosi szinten), valamint a természeti értékeket (nemzetközi, nemzeti és helyi szinten) bemutató 
térképek formájában. 
Értéktérképek: 

HE-1_ Országos jelentőségű épített értékek I. (Belváros és környezete) 
HE-2_ Országos jelentőségű épített értékek II. (Egyéb városrészek) 
HE-3_ Helyi jelentőségű épített értékek 
HE-4_ Régészeti értékek 
HE-5_ Nemzetközi természeti értékek 
HE-6_ Nemzeti és helyi természeti értékek 
HE-7_ Nemzeti ökológiai hálózat 

Problématérképek: 
HE-8_ Városrendezési problématérkép 
HE-9_ Közlekedési problémák térképe 
HE-10_ Tájhasználati, természeti- és környezetvédelmi, zöldfelületi problémák térképe, 
HE-11_ Közműfejlesztést igénylő területek - problématérkép 

 

Épített környezet (HE-8 jelű térkép) 

1. Belvárosban kialakult intézmény-sűrűség, vele járó forgalom nagysága 
Meg kell keresni a belváros tehermentesítésének módját, a munkanapokon jelentkező túlzott 
forgalom enyhítése érdekében. Az évszádok során kialakult, s az évszázadokkal ezelőtti forga-
lomra szerveződő városszerkezeti adottságok nem képesek kiszolgálni/elviselni az intézmény-
sűrűséggel, illetve a népesség számának növekedésével együtt járó jelenlegi forgalmat/terhe-
lést.  

2. A 11-es számú főút menti területek városképi megjelenése, használati jel-
lege 

A városon áthaladó, jelentős forgalmat lebonyolító 11-es számú főút számos településszerke-
zeti problémát okoz. Középső szakasza a Dunakanyar körút, mely a Belváros határán végigha-
ladva elválasztja a város életében kulcsszerepet játszó intézményeket a lakóterületektől. A 
hetvenes években kiépült főút határozott elválasztó szerepe miatt mindmáig nem ízesült a 
település szerkezetébe, nem alakult ki egy egységes, rendezett térfal az út mentén. A határoló 
épületek, út és térfalai között fennálló szintkülönbségek, a kevés minőségi zöldfelület, a gya-
logosforgalom rendezetlen térszínei nem felelnek meg az elvárt minőségi utcakép követelmé-
nyeinek. Probléma, hogy a főútra települt, főútról működő vállalkozások, szolgáltatások a Bel-
város menti szakaszon is a területen áthaladó autós forgalom igényeit kívánják kielégíteni, 
nem pedig a belváros és a lakóterületeket összekapcsoló „Fő út”-ra szerveződő rendeltetéseket 
befogadni. 

3. A Bogdányi út rendeltetése, környezeti állapota 
A Belvárosban a prominens fekvésű Bogdányi út a turisták kedvelt Fő tér felé vezető útvonala. 
Az utca beépítési karaktere és épületei építészeti, városképi értéket képviselnek, de használa-
tukból fakadó „bazári jelleg” miatt mégsem tudnak az épített értékek kellően, a szolgáltatások 
színvonalasan érvényesülni. Nem mutatnak esztétikus, a turistákat visszatérésre késztető, ide-
genforgalmi vonzást keltő utcaképet. 
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4. Duna-korzó-torzója 
A mobil árvízvédelmi fal megépülésével létrejött a látvány kapcsolati lehetősége a Belváros és 
a Duna között. A város és a víz kapcsolata mégsem tud megvalósulni sem a látvány, sem a 
vízfelület és part menti funkciók tekintetében. A közterület rendezetlensége és értéken aluli 
hasznosulása tapasztalható a Duna-korzó teljes keresztmetszetében. Vissza kell adni a 
Dunakorzó hangulatos, vonzó, zöldfelületekkel övezett sétány funkcióját. A Duna vizére is ki-
terjesztett hasznosítási projektek (vendéglátás, kulturális rendezvény, látványelem) lehetősé-
gét számba véve. 

5. HÉV végállomás és környéke (Intermodális csomópont potenciális területe) 
Az állomás környékén rengeteg konfliktus merül fel. A közösségi közlekedés létesítményeinek 
színvonala elmarad az elvárttól. Nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű állóforgalom el-
helyezésére szolgáló terület, így az állomásra gépkocsival érkező utazóközönség minden sza-
bad szilárd felületet parkolónak használ. A kereskedelmi-szolgáltató egységek városképi meg-
jelenése méltatlan Szentendre egyéb városrészein tapasztalható építészeti értékekhez képest. 
Jellemzően vizuális-esztétikai szennyezést okoznak, ebből fakadóan konfliktusokat hordoznak. 
Az állomás környezetében rendkívül kevés a zöldfelület. A vasúti telekkel szomszédos Városi 
Szolgáltató Zrt. telke, a Római temető utca menti lakóépületek és az egykori tűzép telep hasz-
nosítatlan területének beékelődése területhasználati konfliktust eredményez. 

6. Régészeti érdekekkel ütköző, össze nem egyeztethető hasznosítás 
A Belvárosban található Ulcisia Castra területén fennálló vegyes területhasználat ellentétben 
áll a régészeti érdekkel. A tábor teljes területe feltárásra, bemutatásra és megfelelő hasznosí-
tásra érdemes lenne.  
A Dera-patak mentén lévő római kikötőerőd és római út jelentősége ellenére teljesen elhanya-
golt. Ez a Kőhegyen található földvárra is igaz. 

7. Belvárosi pincék 
Meg kell vizsgálni a belvárosi pincék hasznosítási lehetőségét. Területi kiterjedésük, állapotuk 
és pince-rendszerré alakíthatóságuk függvényében van-e az egyedi, illetve a magán-haszná-
laton túl egyéb hasznosítási lehetőségük. 
Gondot okoz a Várhegy környékén, a Castrum környezetében és Szamárhegy utcáiban a nehéz 
tehergépjárművek forgalma, mivel az utcákban/ alatt számos pince-üreg található. Ezek álla-
potát veszélyeztetik a megjelenő nehéz-járművek. A megjelenő munkagépek a pincék veszé-
lyeztetése mellett tönkreteszik a terület karakterét képező macskaköves útburkolatot.  

8. Tervezett tehermentesítő út  
A tervezett tehermentesítő út elfogadottsága vitatott. A Tófenék városrészre 2014-ben elfoga-
dott településrendezési eszközök módosítása során a nyomvonal egy szakasza hatályos tele-
pülésszerkezeti terv I. ütemű lapjáról területfelhasználási elemként lekerült. A tervlapon csak 
tengelyvonallal került feljelölésre, hasonlóan a szabályozási terven is csak tájékoztató elemként 
került fel az adott szakasz. Mind e mellett a tehermentesítő további szakasza megmaradt a 
korábbiakban jelöltek szerint. A településszerkezeti terv II. ütemű tervlapján minden változat-
lan maradt. A tehermentesítő út egyértelmű tervi jelölését meg kell oldani. 

9. Üdülőterületek vegyes használattal, üdülő házak gyakran lakó használattal 
Az üdülőterületeken számos épületet lakóépületként használnak. A telkek és az épületek luxus 
lakókörnyezeti kialakításúak, míg a környezetük, s a hozzájuk vezető utak külterjesek, rendel-
etetésüknek minimális mértékben felelnek meg. A telkek sokszor nagy úszómedencékkel ren-
delkeznek, holott a területen sem a csapadékvíz-elvezetése, sem a szennyvízhálózat kiépítése 
nem megoldott. Az épületek méretük és kialakításuk következtében jelentős értéket képvisel-
nek, míg a hozzájuk vezető közutak, vagy még be nem épített üdülőtelkek sok esetben elha-
nyagoltak. Az úthálózat kialakítása rendkívül vegyes, szakaszosan, szinte telkenként változó. 
Esetenként egy-egy utcában a földutas szakaszt térköves burkolat követ, majd ismét földút, s 
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azt követően bitumenburkolat található. Kinek-kinek magánerőből mire futotta. Az üdülőterü-
letek csatornázatlansága miatt az említett lakott helyeken a szennyvizek jelentős része vélhe-
tően a talajban szikkad el, hiszen a közlekedés nehézségei miatt a szippantó autók el sem 
tudnak jutni egyes területekre. Az üdülőterületek és a lakóterületek más-más környezeti elvá-
rásokkal és egymást zavaró életviteli szokásokkal rendelkeznek. 

10. Alulhasznosított területek, nem megfelelően hasznosult épületek 
Ide tartoznak az adottságaiknál, településszerkezetben elfoglalt helyzetüknél fogva azon érté-
kes területek és épületek, melyek nem a terület potenciális értékéhez mérten hasznosulnak, 
vagy amelyek jelenleg semmilyen használattal nem rendelkeznek.  
- Használaton kívüli területnek minősíthető a kiemelkedően értékes környezeti adottságok-

kal rendelkező volt Izbégi laktanya területe és épületállománya. Megcélzott hasznosítása 
rekreációs célú közösségi használat a környezet természeti, táji értékeinek fejlesztése és 
védelme mellett; közművelődési, tudományos tevékenység és az egészséges életmód kö-
zösségi feltételeinek elősegítése, megteremtése a területen.  

- A mellette fekvő egykori „dió-ültetvény” területe is kiváló adottságokkal rendelkezik, mely-
nek használaton kívüli állapota számos átmeneti, vagy célirányos hasznosítást is indo-
kolna. 

- A Déli városkapu városrészen található összefüggő hasznosítatlan, vagy alkalmi, átmene-
tileg hasznosított terület, mely három egységből tevődik össze. Az egyik elem a Lupa-tó 
vízfelülete és parti sávja, mely alkalmas sport funkció betöltésére. Az egykori orosz lakta-
nya területe és az attól délre fekvő jelenleg mezőgazdasági területegység, tematikus par-
kok, vagy nagyprojektet képező rekreációs célú hasznosításra ad esélyt. 

- A Pap-sziget adottságaiból származó előnyök sincsenek kellőképpen kihasználva. Egyrészt 
árvízveszélyes területnek számít, (hullámtérben van) másrészt vízbázis védelmi terület 
fedi. Mindezek figyelembe vételével és problémakezelésével kell megtalálni a hasznosítás 
módját, az évek óta hozzá fűzött termálfürdő és –szálló fejlesztési elképzelések realitásá-
nak tisztázását. Mérlegelni kell a terület egyéb városi szintű rekreációs és sport célú köz-
parki hasznosítás alternatíváját is.  

- A HÉV végállomás környezetében az egykori „tűzép telep” és déli részén egy 1,8 hektáros 
terület elhanyagolt állapotban, parlagon hagyva fekszik. A Belváros déli részében elhe-
lyezkedő önkormányzati telek is kiaknázatlan lehetőségeket rejt magában. 

- Az Izbégtől és a Püspökmajori lakóteleptől délre eső területeken lakóterületek alakíthatóak 
ki. 

- A Kálvária u. és a Dunakanyar krt. találkozásánál lévő Nagy-kúria (volt egészségház) és 
környezete elhelyezkedéséből és adottságaiból fakadóan alközponti, közösségépítő szere-
pet kellene, hogy betöltsön.  

- A Barackvirág utca melletti telkeken célszerű lenne egy alközpontot kialakítani Petyina-
Tyúkos dűlő városrész számára. Az egyedi, családi házas beépítésű lakóövezetek nagy 
hiányossága, hogy nem áll a lakók rendelkezésére olyan közösségi tér, amely találkozási 
pontként tudna funkcionálni.  

11. Külterületi területhasználattal összefüggő konfliktusok 
Több esetben előfordul a mezőgazdasági területeken mezőgazdasági termeléshez földműve-
léshez, vagy állattartáshoz nem kötődő lakó funkciójú használat. Az épületek nem illeszkednek 
a tájhasználathoz, méretükből és látványukból kifolyólag vizuális és területhasználati konflik-
tusokat okoznak. 

12. Kőhegy területe 
Az egykori zártkertek megközelíthetősége, feltáró utakkal való kiszolgálása körülményes. A 
kiskertes területek hasznosítása és természetvédelmi korlátozása nem egyértelmű. A kertmű-
velés lehetőségei (újratelepítés, földművelés) és a természetvédelmi szempontok ütközhetnek. 
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A területet feltáró kiránduló, illetve túraútvonalak kialakítása nem megfelelő. Kilátóhelyek, a 
túrázók számára pihenőhelyek kiépítése hiányzik. A siklórepülők működési feltételeinek rende-
zése fontos lenne. 

13. Temető 
A terület földtani adottságai miatt vitatott, hogy melyik részen, milyen mértékig alkalmas a 
kijelölt terület a koporsós temetésre. Területi kiterjedése túlzott mértékűnek látszik, felülvizs-
gálandó a tényleges igény milyen területet tesz indokolttá e célra fenntartani. A teljes terület 
igénybevételének idejéig mérlegelendő átmeneti hasznosítása. 

14. Az Izbégi oktatási-nevelési intézmények működését zavaró elrendeződés 
Az Izbégi Általános Iskola jelenleg négy különálló épületben működik. A bővítéseknek és a 
felújításoknak következtében számos korábbi probléma megoldódott, de az épületek megkö-
zelítése és elhelyezkedése még mindig konfliktusokat okoz. A Szentlászlói útra ablakival nyíló 
Izbégi Tagóvoda adottságai sem ideálisak. 
  

Régészeti örökségvédelem (HE-8 jelű térkép) 

1. Castrum 
A római-kori Ulcisia Castra katonai tábor már részben feltárt jelentős értéket képviselő marad-
ványainak rendezetlen a helyzete. A Világörökség várományos lelőhelyen feltárt építészeti ma-
radványok konzerválása és műemléki helyreállítása, valamint azok méltó bemutatása a nagy-
közönség számára folyamatosan elmaradt. Az elmúlt évtizedben feltárt részletek mindmáig 
nem kerültek visszafedésre, állapotuk folyamatosan veszélyeztetett. A város legfontosabb köz-
lekedési vonala mentén, a turisztikai terület kapujában rendezetlen településképet mutat. A 
Castrum emlékeit egy egységes koncepció keretében a Város turisztikai kínálatának kiemelt 
elemeként lenne szükséges fejleszteni. A fejlesztést több lépcsőben is meg lehet valósítani. A 
belterület közepén álló római Castrum emlékeinek a többsége máig fedetlen, hozzáférhető, 
mely nemzetközi szinten is ritka lehetőséget nyújt arra, hogy a Dunai Limes egyik legjobban 
bemutatott, élő régészeti helyszíne legyen. A meglévő turisztikai forgalomra, valamint a helyi 
és fővárosi közönség érdeklődésére építve lehetőség lenne egy folyamatos programokat biz-
tosító interaktív élményeket nyújtó modern igényeket kiszolgáló régészeti park létrehozására. 

2. Dera-patak torkolata 
A Dera-patak Duna-parti torkolatának déli ártéri oldalán az 1930-as években feltárt római-

kori kikötő erőd falai mindmáig nem kerültek konzerválásra és helyreállításra. A terület rende-
zetlen volta ellenére is a patak mentén kijelölt kerékpárúton jelentős kerékpáros és gyalogos 
forgalom folyik. A terület a patak déli oldalán futó kövezett töltésút által jól megközelíthető. 
Emiatt is indokolt lenne az elfeledett római erőd emlékeit megóvni és a nagyközönség számára 
bemutatni. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a patak déli oldalán az árvízvédelmi töltés 
rendezetlen volta miatt további jelentős árvízvédelmi munkálatokkal kell számolni a jövőben, 
melynek keretében az erőd falmaradványait is figyelembe kell venni és annak megóvását meg 
kell oldani. 

3. Kőhegy 
A Kőhegyen található bronzkori erődített település sáncainak megközelítése és turisztikai 

bemutatása fontos lenne. A közelében működő turistaház és a turisztikai útvonalak fejlesztése 
is indokolja, hogy a félig Szentendre területére eső sáncmaradványok megóvása, megközelí-
tése tervezett módon is megjelenjen a közkedvelt kirándulóhelyen. A sáncok egyes részeinek 
rekonstrukciója is lehetséges. 

4. Sas-kövi barlang 
A belterület ÉK-i széle mellett, jelenleg erdős területen található, a középkorban bányaként 

használt barlang, annak szükséges állagmegóvási munkálatai után szervezett módon látogat-
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ható lenne. A beépített terület közelsége ezt lehetővé teszi. Ugyanakkor a szomszédos terüle-
teken folytatható építési tevékenységek egyben befolyásolhatják is a barlang állapotát. A meg-
közelítés mellett emiatt jelentős hangsúlyt kell fektetni a barlang védőtávolságának kialakítá-
sára, valamint a felszíni vizek és a környező telkek szennyvíz elvezetésének megoldására. 

5. Limes út 
A Közép-dűlőben található római Limes út nyomvonalának megőrzése és bemutatása a 

Lupa-tó északi oldala és a volt Szovjet laktanya közötti területen feladat. A római út nyomvo-
nalát ma is részben dűlőútként használják, mely folyamatosan pusztítja annak maradványait. 
A Világörökség várományos lelőhely bemutatását biztosítani kell. 

6. Intermodális csomópont 
A tervezett intermodális csomópont kialakítása kapcsán a római-kori erődhöz tartozó vicus 

település és temető, valamint a HÉV végállomás környezetében különböző korú bronzkori, késő 
kelta és középkori település és temető emlékek előkerülésével kell számolni. A római-kori te-
lepülés és temető területén kőépületek és épített tégla, kő sírok, mauzóleumok előkerülésének 
a lehetőségét figyelembe kell venni. Itt a kontextusában értelmezhető jelentősebb maradvá-
nyok esetében, kivételes esetekben az emlékek megtartására és helyreállításának kötelezett-
ségével is számolni kell. 

7. Régészeti lelőhelyek lehatárolásai 
A Forster Központ közhiteles Örökségvédelmi Nyilvántartásában jelenleg 63 darab azonosí-

tott régészeti lelőhelyet tartanak nyilván, melyek közül 24 darab lelőhely kettő, esetenként 
három darab, egymást részben lefedő nyilvántartott lehatárolással szerepel. Ezek esetében a 
hatályos jogszabályok értelmében jelenleg az összes lehatárolást egyformán figyelembe kell 
venni, azok valóságtartalmától függetlenül. Mindezek miatt a tervezés során szükséges lesz a 
lehatárolások egyértelműsítése és az Örökségvédelmi Nyilvántartásban történő korrigálása. 
(Megalapozó vizsgálat rajzi mellékleteiben: VR-11.1. jelű térkép) 

 

Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése (HE-10 jelű térkép) 

Meglévő tájhasználati konfliktusok: 

1. A Visegrádi-hegység Szentendrére eső része természeti értékei miatt kedvelt kirándulóhe-
lye a helyi és környékbeli kikapcsolódásra vágyóknak. A szentendrei hegyoldal turisztikai 
vonzótényezői (pl. a Lajos-forrás vagy a Dömör-kapu) azonban a város tágabb környeze-
tére is hatással vannak. A hegyoldalban nagy kiterjedésű honvédségi terület található, mely 
a kirándulóktól elzárt terület, ugyanakkor itt helyezkedik el a festői szépségű Anna-völgy, 
mely ilyen módon rejtve marad, idegenforgalmi célú fejlesztésre nincs lehetőség. 

Természetvédelemmel összefüggő, meglévő tájhasználati konfliktusok: 

2. A Kő-hegyen található, kisparcellás mozaikos tájhasználatú mezőgazdasági terület nemzet-
közi természetvédelmi oltalom alatt áll (Pilis és Visegrádi-hegység kiemelt jelentőségű ter-
mészet-megőrzési terület része). A területen jelentkező fejlesztési, beépítési szándék nem 
egyeztethető össze a természetvédelmi célok megvalósulásával. 

3. A Duna és ártere kiemelt jelentőségű természet-megőrzési Natura 2000 terület a Sztelin-
pataktól délre húzódó szakasza a jelenleg hatályos Településszerkezeti terv szerint üdülő- 
illetve közterület, mely ellentétes a természetvédelmi érdekkel. 

4. A nemzeti ökológiai hálózat magterületének és ökológiai folyosójának védelmére (a kívülről 
érkező káros hatások mérséklésére) szolgáló puffer területek kijelölése a Kő-hegyi és tófe-
néki településrészen hiányosak, nem biztosítja az ökológiai hálózat folytonosságát. (lásd: 
a Megalapozó vizsgálat Mellékletében a TK-16. ábrán) 
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5. A Pilis és Visegrádi-hegység kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület lehatárolása 
jellemzően a tófenéki és Kő-hegyi településrészeken egymástól elkülönülő, kis kiterjedésű 
foltokból áll. A fragmentált terület nem kedvező a természetvédelmi célok megvalósítása 
szempontjából. (lásd: a Rajzi Mellékletben a TK.3. tervlapon) 

Potenciális tájhasználati konfliktusok: 

6. Tájhasználati konfliktust jelenthet megvalósulása esetén a jelenleg hatályos Településszer-
kezeti tervben újonnan létesítendő temető számára kijelölt terület. A terület talaj-
adottságai nem kedveznek a helyi szokások szerinti temetkezési módnak, a sziklás terület 
nem alkalmas koporsós temetkezésre.  

Természetvédelemmel összefüggő, potenciális tájhasználati konfliktusok: 

7. A Településszerkezeti tervben a leendő elkerülő út mentén, a Vasúti villasori tó alatt kijelölt 
gazdasági területté fejleszthető terület megvalósulása esetén természetvédelmi érdeket 
sértene. Az érintett terület Natura 2000 kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület 
része (Pilis és Visegrádi-hegység), beépítése megszüntetné az itt található értékes élőhe-
lyet. A természetvédelmi konfliktus mellett környezetártalmi problémát is felvet a gazda-
sági területfejlesztés lehetősége ezen a területen, melyet a Megalapozó vizsgálatok 
1.17.9. fejezete tárgyal. 

8. A Duna természetéből adódik, hogy ahol nincs stabilizálva, ott partját folyamatosan ala-
kítja. A Szentendre területére eső folyamszakasz hosszú kilométereken őrzi természetes 
partját, mely folyton változó képet mutat. A mostanra szárazfölddé vált parti növekmény 
terület, mely döntően ártéri ligeterdőkkel borított, a földhivatali térképen nem jegyzett te-
rület, a 2011-től hatályos Településszerkezeti terven azonban feltüntetésre került, de nem 
szabályozott. A „spontán” területhasználat megelőzése, valamint a parti növekmények elő-
forduló értékes élőhelyek védelme érdekében mielőbb tisztázni szükséges e területek hely-
zetét. 

Konfliktusok a helyi természetvédelmi oltalom alatt álló területekkel, emlékekkel 
kapcsolatban: 

A helyi védelem alá vont természeti területek és emlékek szempontjából a területi lehatárolás-
sal és nyilvántartással kapcsolatos anomáliák jelentik a legnagyobb veszélyforrást, hiszen a 
természetvédelmi érdek érvényesítése érdekében elengedhetetlen tudnunk, hogy pontosan 
mit és hol kell megóvni. A felsorolt problémás területek felülvizsgálata és a problémák korri-
gálása szükséges és időszerű feladat. 

1. A helyi védelmet élvező természeti területekkel és emlékekkel kapcsolatban konfliktusfor-
rást jelentenek a nyilvántartásban fellelhető anomáliák. A 47/2000. (IX.15.) Önk. sz. 
rendeletben meghatározott területek több esetben nem egyeznek a Védett Területek 
Törzskönyvében szereplő adatokkal. (vannak olyan területek, melyek a rendeletben szere-
pelnek, de nem szerepelnek a Törzskönyvben és viszont, nem azonosak a lehatárolások, 
eltérő természetvédelmi kategóriák szerepelnek bennük.)  

2. A helyi természetvédelmi területekkel kapcsolatban felmerülő elsődleges probléma a te-
rületi lehatárolásban jelentkezik. 

 

A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái (HE-10 jelű térkép) 

1. Mennyiségi fejlesztésre szorul, kiváltképp a legrosszabb zöldfelületi ellátottsággal rendel-
kező településrészeken. 

2. A meglévő közparkok, közkertek többnyire kis kiterjedésűek, használati, ökológiai értékük 
emiatt csekély. 

3. Közparkok, közkertek többsége minőségi fejlesztésre szorul, kertépítészeti terv alapján. 



HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

Szentendre Város Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata 
 

76 
 

*ARCHEO-ART Bt.*KÉSZ Kft. *MOBIL-CITY Bt. *TÁJOLÓ-TERV Kft * WOLF Kft.  *PRO-TERRA Kft.* 

4. A lakóterületté alakuló üdülőterületek keskeny utcákkal rendelkeznek, a helyhiány a zöld-
sáv létesítést, vagy fasortelepítést nem teszi lehetővé. 

A városi közlekedés konfliktusai (HE-9 jelű térkép) 

Szentendre közlekedési hálózatában az alábbi konfliktusok és hiányok kezelendők: 
1. A 11. sz. főút forgalmi terhelése nagy volumenű. 
2. A főút átkelési szakaszának nincs tehermentesítő útvonala. 
3. A főút gyalogos és kerékpáros keresztezésének jelenlegi megoldásai forgalombiztonsági 

szempontból több csomópontban megkérdőjelezhetőek. 
4. A 11. sz. főút jelzőlámpás csomópontjaiban csúcsidőben gyakori a torlódás és a hosszú 

várakozási idők. 
5. Hiányoznak a város gyűrűirányú (11. sz. úttal párhuzamos) közúthálózati elemei. 
6. A város belső forgalma is nagyarányú (az egyéni gépjármű-használat jelentős mértékű). 
7. Hiányzó közúti és kerékpáros-gyalogos hidak a Szentendrei sziget irányába. 
8. A külső városrészek, lakóterületek közúthálózata számos helyen áttekinthetetlen, szűk 

közterületi szélességgel és megoldatlan vízelvezetéssel terhelt. 
9. A parkolás nem eléggé szabályozott (a Belvárosban és a HÉV-végállomásnál nincs kije-

lölve, hol nem szabad parkolni, tehát mindenhol parkolnak a gépjárművek). 
10. A gyalogosközlekedés létesítményei a közúthálózat mentén gyakran hiányosak, vagy pa-

ramétereik nem elégségesek (nem tudják biztosítani a gyalogosforgalom biztonságos ha-
ladását). 

11. A kerékpáros közlekedés meglévő elemei rossz állapotban vannak. 
12. A kerékpáros közlekedés hálózatában sok a hiányzó elem (pl. a Belváros és a Skanzen 

között). 
13. Nincs elegendő kerékpártároló a főbb célpontoknál. 
14. A kötöttpályás közlekedés (HÉV) végállomása és megállója fejlesztésre szorul, kevés a 

parkolóhely, a kerékpártároló. 
15. A HÉV-szerelvények kapacitása, járatsűrűsége és utazási kényelme alacsony. 
16. A városba érkező és továbbutazó forgalom számára a HÉV-állomás megközelíthetősége 

nem megfelelő. 
17. A vízi közlekedés nem működik (kihasználatlan vízi út). 
18. A közlekedésbarát közlekedési módok használata kevéssé propagált. 

 

A közmű kiszolgálás, a közművesítettség fennálló konfliktusai (HE-11 jelű térkép) 

1. A legfőbb fennálló konfliktus a közművesítettségben a város szennyvíz-elvezetésével kap-
csolatban jelentkezik, mivel a felszín alatti vízbázis védelme a szennyvíz okozta szennyezés 
felszámolását különösen indokolná. Ezért: 
- A csatornázott területen a kiépített szennyvízgyűjtő hálózatra nem csatlakozó ingatla-

nok rácsatlakozását meg kell oldani. 
- Vannak olyan beépített területek, amelyek csatornázásának a kiépítése még nem ter-

vezett, miközben vezetékes vízellátása megoldott. Ezt a konfliktust fel kell számolni. 
2. A másik település szintű közműfejlesztést igénylő feladat a felszíni vízrendezés, a csapa-

dékvíz elvezetés megoldása, különösen a klímaváltozás hatására várható szélsőségesebb 
csapadékesemények zavarmentes elvezetésének biztosítására. 

3. Megoldandó konfliktust okoz az árvízvédelmi elvárások teljesítése is a megváltozott árhul-
lám prognózisok figyelembe vételével. 
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4. További konfliktus a lakótelepi táv-hőellátás fenntarthatóságának javítása, a megújuló ener-
giahordozók alkalmazásának fejlesztésével. 

5. A város arculatjavítását szolgáló racionálisabb közműelrendezés, közműfektetés felszín fe-
lett és felszín alatt egyaránt szükséges a közterületek látványának, hasznosításának javí-
tására. Ezzel biztosítani kell a fasorültetés lehetőségét, a klímaváltozás okozta felmelege-
dés enyhítését a mikrokörnyezeti hatások javítása érdekében. 

6. A közvilágítás arculatépítő és közbiztonság javító hatása érdekében a közvilágítás meny-
nyiségi és minőségi fejlesztést igényel. 

 

Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák (HE-10 jelű térkép) 

Meglévő konfliktusok: 
1. Csatornázottság alacsony hányada (Pismány, Petyina-Tyúkos dűlő területén — a konflik-

tus jelentős mértékben mérséklődni fog a folyamatban lévő csatornázás hatására). 
2. Csúszásveszélyes területeken meglévő lakóterületek. 
3. Árvízvédelmi területen, elöntéssel veszélyeztetett területen való építkezés. 
4. Pap-szigeten, vízbázis védőterületen lévő üdülőterületi használat és idegenforgalmi fej-

lesztés. 
5. Pincebeomlással veszélyeztetett területek megléte a belvárosban (Szamárhegy). 
6. Magas zajterhelés a főközlekedési utak mentén. 
7. A szennyvíztisztító védőtávolságán belül oktatóbázis, technológiai park létesítésének 

szándéka. 

Potenciális konfliktusok: 
8. Vízbázis-védelmi területeken potenciális szennyező források megjelenése. 
9. Felszín alatti vizek szempontjából fokozottan érzékeny területeken fellépő potenciális 

szennyezés. 
10. Tófenék és Pannónia városrészek területén gazdasági terület fejlesztése, mely a tavakat 

potenciálisan szennyezheti. 
11. Csatornahálózat bővítéséből adódó többlet szennyvizek fogadására a szennyvíztisztító 

telep nem alkalmas. 

Településüzemeltetési szolgáltatások konfliktusai 

1. A működési és különösen a fejlesztési források elmaradnak a szükséges mértéktől, te-
kintve az infrastruktúra és az eszközök állapotát. 

2. Az önköltség meghatározása és elismerése, valamint a működési támogatás terhére vég-
zett tevékenységek pontosítása, valamint térítése (pl. informatika). 

3. Sajátos kihívást jelent a pályázatok tervezése és az elvárt pályázati bevételek esetleges 
elmaradása. 

4. A helyi adóbevételek igen alacsony szintje, pénzügyi egyensúly fenntarthatósága. 
5. A szervezeten belüli, illetve intézmények közötti együttműködést kísérő konfliktusok. 
6. „Városgazda” szerepköre nincsen betöltve. 
7. Vezetői információs rendszer hiánya, üzleti tervek részletezettsége. 
8. A rövid és a hosszú távú gazdálkodási célkitűzések közötti ellentmondások. 
9. A város fejlesztését támogató stratégiák nagy száma, a végrehajtás elmaradása 
10. A Belváros és az egyéb városrészek eltérő igényei, látszólagos konkurenciája 
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3.3 ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ VÁROSRÉSZEK 
 

3.3.1. A VÁROSRÉSZEK KIJELÖLÉSE, PONTOS LEHATÁROLÁSA, TÉRKÉPI ÁBRÁZO-
LÁSA, A LEHATÁROLT VÁROSRÉSZEK RÖVID BEMUTATÁSA 
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Szentendre közigazgatási területét felölelően 17 városrész különböztethető meg. A városré-
szek lehatárolása azok szerkezeti sajátossága, eltérő jellemzői miatt, a városszerkezetben el-
foglalt helyzetük következtében történt. A 17 db városrész összefoglaló adatai: 
   

sor-
szám A városrész neve területi jellege terület 

(ha)  
Legfőbb fejlesztési lehető-

ségek 

1. Belváros 
Történeti Óváros, Duna 
mentén elnyúló, intézmé-
nyekben gazdag 

121,4  Teljes körű értékőrző meg-
újítás, funkció-tisztítás. 

2. Vasúti villasor és 
környéke 

HÉV végállomás, iparterü-
letek és lakóterület 124,8 

Funkcióbővítés, 
intermodális csomópont-

fejlesztése. 

3. Püspökmajor 
Lakótelep, valamint a 
hozzá kacsolódó intézmé-
nyek 

35,5 Felértékelődő lakóterület 
megteremtése. 

4. Kertváros Családiházas lakóterület 
és kisebb lakótelepek 139,3 Belvárossal összekötő zöld-

folyosó kialakítása. 

5. Izbég – 
Csicserkó 

Történeti városrész s a 
hozzákapcsolódó új telepí-
tésű családiházas terület. 

140,8 
Új szabadidős övezet, mi-
nőségi lakóövezet kialakí-
tása. Központ fejlesztése 

6. Pismány Kiskertekből átalakult la-
kóterület és üdülőterület. 419,6 

Jól működő, értékes lakó-
övezet kialakítása, alköz-

pont fejlesztése. 

7. Pap sziget – De-
recske 

Pap-sziget jelentős zöldfe-
lülettel, Derecske jellem-
zően üdülőterület. 

82,8 
Fenntartható hasznosítás, 

üdülőterület fennmaradása, 
rekreációs parkká alakítás. 

8 Petyina - Tyúkos 
dűlő 

Kiskertekből átalakult la-
kóterület és üdülőterület. 134,4 Minőségi lakóhely és üdülő-

hely kialakítása. 

9. Boldogtanya Kiskertekből átalakult la-
kóterület és üdülőterület. 78,3 Minőségi lakóhely és üdülő-

hely kialakítása 

10. Pannónia Telepített iparterület és 
lakóterületek. 182,5 

Funkciógazdag déli belső-
városkapu szerepkör kiala-

kítása. 

11. Déli Városkapu 
Új-gazdasági területek, 
volt laktanya és volt bá-
nyató. 

299,9 Rekreációs és vállalkozói 
területhasznosítás. 

12. Skanzen 
Országos jelentőségű be-
mutató hely, néprajzi mú-
zeum. 

81,9 Területi fejlesztés, funkciók 
bővülése. 

13. Kéki bánya 

Volt felszíni bánya, majd 
hulladéklerakó rekultivált 
területe, továbbá a volt 
Izbégi laktanya területe, s 
volt dióültetvényes mező-
gazdasági terület 

81,0 

Volt laktanya funkció-ke-
reső hasznosulása. Volt ül-
tetvényes területen vállal-
kozói rekreációs célú, szál-
lodai hasznosítás, alköz-

ponti fejlesztés 

14. Szarvashegy Üdülőterület, 
hétvégiházas telkekkel. 61,8 Komplex területfejlesztés, 

üdülőterület fenntartása. 

15 Tófenék 
Külterület, mezőgazdasági 
területek, jellemzően 
mélyfekvésű  

238,1 Természetvédelemmel ösz-
szeegyeztetett hasznosítás. 
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16. Kőhegy Mozaikos erdő és volt 
zártkerti használat. 

563,7 
 

Természeti környezet gaz-
dálkodással összeegyezte-

tett megőrzése. 

17. Egyéb külterület Védett, erdősült terület 1596,0 Turisztikai fejlesztések. 

 

3.3.2. SZEGREGÁLT, VAGY SZEGREGÁCIÓVAL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK  

Szentendre Város közigazgatási területén szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett 
terület nem található.   

 

3.3.3. EGYÉB SZEMPONTBÓL BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK LEHATÁRO-
LÁSA TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSA ÉS HELYZETELEMZÉSE16 

Területi lehatárolás Szükséges beavatkozások 

 

Szarvashegy üdülőterület: közművesítés 
(szennyvíz és csapadékvíz elvezetés), közte-
rület-alakítás, alközpont képzése. 

Kéki bánya: volt Izbégi laktanya épületei-
nek és területének hasznosítása, volt dió-ül-
tetvény területén turisztikai-intézményi és 
üdülőterületi fejlesztés. Zápor tározó lehető-
ségének vizsgálata. 

Skanzen: területbővítés, tehermentesítő út 
északi szakaszának és a kerékpáros megkö-
zelíthetőségnek a kiépítése. 

 

Boldogtanya: alközpont képzése, lakó- és 
üdülőterületi közműhálózatok kiépítése, 
(szennyvíz és csapadékvíz elvezetés), közte-
rületek megfelelő kialakítása, közpark létesí-
tése, Leányfalu felé vezető gyűjtő út kialakí-
tása. 

                                                             
16  A térképeken feltüntetett területhasználatok a hatályos I. és II. ütemű településszerkezeti tervi elhatáro-

zások összefüggéseiben ábrázolják, ilyenek pl. a tehermentesítő út kialakítása, vagy a „zöldmezős”’ lakó-

területi fejlesztések, alközpontok képzésének száma, helye. 
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Petyina – Tyúkös dűlő: zöldfelülettel is 
rendelkező alközpont képzése, lakó- és üdü-
lőterületi közműhálózatok kiépítése, 
(szennyvíz és csapadékvíz elvezetés), meg-
felelő közterületek kialakítása, 11. sz. főút 
menti terület rendezése, kompátkelés, gya-
logos-kerékpáros híd létesítése, Kada-hegy 
turisztikai, rekreációs lehetőségeinek biztosí-
tása. 

 

 

Izbég-Csicserkó: A város alig 8%-os né-
pességét kitevő városrészen a keleti és nyu-
gati irányú bővítéssel lakóterületi fejleszté-
sek. A haránt-irányú, gyűrűszerű közlekedési 
útvonalak biztosítása, a meglévő közterüle-
tek megfelelő kialakítása, alközpont kép-
zése, városrészi közpark kialakítása, rekreá-
ciós területek bővítése. 

 

Pismány: Az Egres út mentén lakóterületi 
bővítés. A lakóterületi bővítéstől DNy-ra 
megfontolandó egy városi közpark kialakí-
tása, záportározó létesítésének mérlegelésé-
vel. Az üdülőterületeken közműhálózat kiépí-
tése, (szennyvíz és csapadékvíz elvezetés), 
haránt-irányú, gyűrűszerű közlekedési útvo-
nalak biztosítása, megfelelő közterületek ki-
alakítása, alközpont és zöldterületek kép-
zése. A 11. sz. főút menti terület rendezése, 
főúton lévő csomópontok gyalogos átjárást 
segítő kialakítása. Üdülőterületek irányában 
mérsékelt lakóterületi átalakulás. 
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Pap sziget: közpark, rekreációs terület ki-
alakítása remélt a szigeten, gyalogos-kerék-
páros híd építése indokolt a szigetre, mely-
nek következtében az EuroVelo6 kerékpárút 
átvezethető a szigeten. Sporthajó, csónak ki-
kötő létesítése, vízi sporttal kapcsolatos fej-
lesztések lehetséges helyszíne, árvízvédelmi 
és vízbázis védelmi beavatkozásokkal össze-
egyeztetve.  

Derecske: árvízvédelem biztosítása az üdü-
lőterületeken, 11. sz. főút menti terület ren-
dezése, csomópontok kialakítása. Lakóterü-
letté alakulásának lehetősége elvetésre java-
solt. 

 

Kertváros: Intézményi és funkció-hiányos, 
városrész, miközben itt él a lakosság több 
mint 20%-a. Kiteljesült homogén lakóterület 
a város legnépesebb területrésze. Közösségi 
zöldterületi ellátottsága hiányos. Rende-
zendő zöldfelületet biztosító a Bükkös patak 
környezete, tovább fejleszthető zöldterület a 
Kálvária tér, korlátozott használatú a Mű-
vésztér. 
Lehetséges alközponti fejlesztési terület a 
Kálvária utca és a Dunakanyar krt. találkozá-
sától indulóan lehetséges.  

Püspökmajor: közterületi zöldfelület fej-
lesztés, lakóterület minőségi fejlesztése. 

 

Belváros: Duna-korzó és környezetének 
épített értékeket mentő rehabilitációja foly-
tatandók, új értékeket teremtő beavatkozá-
sokkal. A korzó északi részén gyalogos/ke-
rékpáros híd létesítésével a Szentendrei szi-
getre. A Castrum és környezetének régészeti 
meghatározottságú közösségi és turisztikai 
park fejlesztése, a belváros gépjármű közle-
kedésének parkolási rendjének átszerve-
zése, Hajóállomás fejlesztése, Dunai közös-
ségi közlekedést szolgáló hajójárat és kikötő-
fejlesztés, árvízvédelemmel összefüggő be-
avatkozás, 11. sz. főút menti terület rende-
zése, csomópontok gyalogos-barát kialakí-
tása. 
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Vasúti villasor és környéke: komplex 
rendeltetésű intermodális csomópont (HÉV – 
autóbusz - hajózás, közúti gépjármű és ke-
rékpáros forgalom) kialakítása, hajó kikötő 
létesítése, P+R+B a HÉV – autóbusz csomó-
pontban, a kikötőnél és a postás strandnál. 
Szálloda építés lehetséges helyszíne. A hon-
védségi terület egy részén lakóterületi célra 
funkcióváltás. Gyalogos, kerékpáros híd léte-
sítésének vizsgálata Szigetmonostor terve-
zett Dunai kapcsolatának biztosítására. A 11. 
sz. főút menti területek rendezése, csomó-
pontok átalakítása. Gazdasági területek köz-
műfejlesztése. 

 

Pannónia: az iparterületi rehabilitáció során 
a vegyes funkció mérlegelendő, Hajókikötő 
létesítése az ÉMI területén megvalósuló 
technológiai parkhoz kapcsolódóan vizsgá-
landó, 11. sz. főút menti terület rendezése, 
csomópontok kialakítása, iparterület fejlesz-
tés a Rózsa utcai iparterülethez kapcsoló-
dóan, rekreációs területfejlesztés a 
Hunkadombi lovas sporttelephez kapcsoló-
dóan, P+R+B a HÉV-megállónál. 

Déli városkapu: volt orosz laktanya hasz-
nosítása, Lupa tó és tőle északra elhelyez-
kedő területek rekreációs célú hasznosítása, 
Duna-híd létesítése, régészeti lelőhelyekkel 
összefüggő fejlesztések (Limes), a 11. sz. fő-
úton csomópontok kialakítása a tehermente-
sítő út 11. sz. főútról induló ágának kialakí-
tása. A déli gazdasági terület fejlesztése Po-
máz város gazdasági területével összefüg-
gésben. 

 

 


