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 „Közlekedések nem képezik az 
 országok velejét ugyan,  
de csakoly hatásuk van,  
mint valami élő test vérereinek”  
–Gróf Széchenyi István 

 

Szentendre közlekedési programja  
a 2007–2013-as időszakban 

 

Az Európai Unió minden polgárának alapvető joga, hogy biztonságban éljen és dolgozzon. 
Amikor gyalogosan, kerékpárral, motorkerékpárral, autóval vagy teherautóval részt veszünk a for-
galomban, akkor joggal várhatjuk el, hogy ezt minimális baleseti kockázattal tehessük. 
Ugyanakkor a többi részt, vevő biztonságát sem kockáztathatjuk a saját részvételünkkel. [7]  

Ezekkel, a szavakkal kezdődik az EU közlekedéspolitikai fehér könyvében a közúti közlekedés-
sel kapcsolatos fejezet. Szentendre esetében ugyanakkor pontosan ez az alapvető jog sérül 
folyamatosan, azóta, amióta a 11-es számú, 2×2 sávos országos főút keresztülhasította az elmúlt 
évszázad második felében a várost. Ez a megoldás az országban sajátos szokás volt; de az elmúlt 
évtizedekben mindenhol igyekeztek a városok tehermentesítését megoldani városon kívüli elkerü-
lő utak építésével. Szentendre ebből egyelőre kimaradt. 

Szentendre esetében ez a főút a város legfontosabb lakóterületeit, az összes lakótelepet és csa-
ládi házas övezeteket választja el a közösségi és szolgáltató területektől. A nagy forgalmú, 16– 
20.000 jármű/nap terhelésű főútvonalon, a gyalogosok és a kerékpárosok szintbeli biztonságos 
átkelését számos helyen jelzőlámpa, illetve aluljáró segíti, de ezek száma nem elégséges. 

Mindez a város közlekedésbiztonsági problémáinak azonban csak a gerince, mint ahogy a 11-es 
út is csak a városi közlekedés gerincét alkotja. A Dunakanyar körút és a Duna közti területen el-
helyezkedő belváros a szűk keresztmetszetű és sétáló utcái az áthaladó forgalom hatásaitól 
szenvednek. Ez a forgalom azonban nehezen korlátozható, hiszen a belvárosi intézményekbe a 
biztonságos, gyalogos eljutás nem megoldott.  

Az átmenő főút másik oldalát két további, lakóterületen áthaladó országos főút, illetve nagy 
lakosszámú lakóterületeket (Pismány, Püspökmajor) és nagy forgalmú iparterületeket (Pannónia–
Vasúti villasor– Kőzúzó utca) kiszolgáló utak terhelik.  

A közvetlen, nagy forgalmú utakon kívül további kockázatot jelent a város számára a növekvő 
lakosszám (2007.-ben várhatóan meghaladja a 25.000-et), ezen belül pedig a fiatalkorúak növekvő 
aránya. Az Európai Únióban 2000.-ben több, mint 40.000-en haltak meg közúti balesetben és kö-
zel 2 millió személyi sérülés történt. A statisztikák szerint a balesetek által a leginkább 
veszélyeztetett a 14– 25 év közötti korosztály, amelyen belül jelenleg a leggyakoribb halálok a 
közúti baleset. [7] Tekintetbe véve Szentendre demográfiai alakulását, az elkövetkező évtized so-
rán ez a korosztály kerül majd túlsúlyba, [5] ezért a cselekvésre most van szükség, még mielőtt a 
kockázat és a balesetek száma a jelenleg sem elfogadható mértékről drasztikus emelkedésbe kez-
dene.  

A balesetek személyes és szociális hatásuk mellett közvetlen anyagi kárt is okoznak a gazdaság-
ban; a becslések szerint az EU-ban 160 milliárd € a balesetekkel kapcsolatba hozható anyagi 
veszteség minden évben, ami a GDP közel 5%– át teszi ki. [7] Ebben az összegben pedig nincs is 
benne a közlekedés által okozott környezeti kár, valamint a nem megfelelő infrastruktúra által 
okozott állagromlás a közlekedésben részt vevő járművekben. 
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A teljességhez hozzátartozik a közlekedés által a környezetre gyakorolt hatás, a „közlekedés kör-
nyezetének  biztonsága” is. Szentendrén a levegőszennyezés és a zajszennyezés legfőbb forrása a 
közlekedés, a belvárosi járműforgalom pedig az amúgy is ingatag állapotban levő műemléki kör-
nyezetet veszélyezteti. A város levegője a Dunakanyarban átlagon felül szennyezett, kedvezőtlen 
időjárási és forgalmi helyzetek esetén akár a 30 perces határértékeket meghaladó mértékű levegő-
szennyezés is mérhető ezeken az útszakaszokon. [6] 

Végül, de nem utolsósorban jelentős kárt okoz a közlekedő járművekben a közlekedési infrast-
ruktúra, azon belül is elsősorban az utak állapota. Bár a város jelentős része szilárd burkolatú 
utakkal rendelkezik, azok minősége nem mindenhol megfelelő és vannak olyan területek, ahol 
gyűjtőút– funkciót ellátó szakaszok sincsenek burkolva (Szarvashegy, Pismány). 

A Szentendre Város 2007– 2013 közötti időszakra vonatkozó közlekedési programja (további-
akban program) célja tehát a közlekedés biztonságának helyreállítása illetve az esetlegesen 
keletkező biztonsági kockázatok elkerülése a  

– A közlekedésben résztvevő személyekkel 

– A közlekedésben résztvevő járművekkel 

– A közlekedéssel érintett környezettel kapcsolatban. 

Szemben a sokkal egyszerűbb megoldásnak tűnő, de jelentős forrásigényű közlekedésfejlesztés-
sel, egy olyan struktúrát kell így városszinten létrehozni, amely az áthaladó és „alvóvárost 
kiszolgáló” forgalom kezelésével egy rendszerben kezeli a gyalogos, kerékpáros és a helyben ma-
radó forgalom kialakítását– [1] kiterjesztve közben a Belvárosi koncepcióban meghatározott 
elveket az egész városra. Így érhető el ugyanis az, hogy a város alakítása valóban az emberekről 
szóljon, mégpedig úgy, hogy közben a közlekedési problémákat is szem előtt tartjuk.  

Ez a program egy általános, szakpolitikai anyag. A benne foglalt stratégiák és célok megvalósí-
tása csak akkor lehetséges, ha azokat összegyűjtve, hozzájuk forrást, határidőt, felelőst rendelve 
konkrét akciótervek készülnek. A végrehajtás menete e program elkészülésekor az alábbi üteme-
zés szerint javasolt: 

2007. május: A program megvitatása és elfogadása 

2007. június: A Közlekedési Munkacsoport felállítása 

2007. október: A 2008-as költségvetési koncepció tárgyalásának kezdetére a program súlyponti 
elemeinek kidolgozása, a hozzájuk tartozó források kiszámítása, a végrehajtási terv megvitatása 
és elfogadása. 

2007. júniustól folyamatosan: A kapcsolódó pályázati lehetőségek nyomon követése, miután a 
program tervezett elfogadásának időpontjában még sem a KMROP, sem az EU közösségi pá-
lyázati programjairól nincsen végleges döntés 

2008.-tól folyamatosan: A Közlekedési Munkacsoport bevonásával rendszeres (6 havonként) 
felülvizsgálata a programnak, illetve a végrehajtás ellenőrzése. 
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1. A Közlekedők biztonsága 
A programban a bevezetőben említett humán szempontok miatt szinte kötelességünk a közle-

kedők biztonságát az első fejezetbe helyezni. Az irányelvek kidolgozása során az alábbi EU-s és 
hazai iránymutatásokat tartottuk szem előtt: 

– Fenntartható városfejlesztés: a városi közlekedés iránti kereslet csökkentése, a tömegköz-
lekedés részesedésének növelése, a kevésbé környezet szennyező közlekedési formák 
támogatása és a teljes közlekedési rendszer környezeti teljesítményének javítása [6] 

– Közlekedésbiztonság garantálása a városban az alternatív közlekedési formák kialakulásá-
nak elősegítésével [7] 

– Esélyegyenlőség a közlekedésben: a közlekedési infrastruktúra akadálymentesítésével, a 
gyalogos, kerékpáros, kerekesszékes és babakocsis közlekedés egy szinten kezelése a gépi 
meghajtású közlekedéssel 

Ezeket a szempontokat kell alkalmazni a járdák, a kerékpárutak építése, felújítása és üzemelte-
tése során, de nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a közlekedők csoportjába az autók, a 
motorkerékpárok és egyéb járművek vezetői is beletartoznak.  

1.1 Gyalogosok biztonsága; járdák, átkelőhelyek süllyesztett  
kapcsolattal 

Szentendre belterületi úthálózatának hossza közel 160 km, aminek az országos átlagnál na-
gyobb a kiépítettségi aránya (kb. 75%). Ugyanakkor az utakhoz tartozó járdák kiépítettsége, 
műszaki állapota és kialakítása nem megfelelő.  

Kiépítettség szempontjából több problémával szembesülhetünk: 

– Nagyobb forgalmú, gyűjtőutak mellett nem épül, nem épült járda (pl. Barackos út). Feladat: A 
jövőben ezen útszakaszok tervezése során a járdát is tervezni szükséges, a kivitelezés so-
rán a nagy forgalmú szakaszokon törekedni kell a járda létesítésére, a meglévő nagy 
forgalmú szakaszokon pedig meg kell kezdeni a hiány pótlását és a járdák tervezését, kivi-
telezését. A városi útépítési program (prioritási lista 2.1.1 fejezet) soraiban rögzítendő, 
hogy mely szinten kötelező a kivitelezés során, melynél kell biztosítani a lehetőséget és 
melynél hagyható el a járdaépítés. 

– Kiépült, közepes forgalmú burkolt utakon nincs hely a megfelelő méretű járda megépíté-
sére (pl. Bükkös part: 1400 JNK terhelés). Feladat: Rövid– és középtávú intézkedésekkel 
megszüntetni a biztonsági kockázatot. Ahol lehetséges a forgalom teljes tiltásával, egyéb-
ként korlátozással, úttest szűkítéssel, vagy ami a használhatatlanul keskeny járdánál jobb: a 
járda megszüntetésével és közös, természetesen korlátozott forgalmi rend bevezetésével. 

– A városnak több olyan utcája van, ahol a jelenleg kialakult állapot mellett egyáltalán nem 
megoldható a járda kiépítése. Itt az előző ponthoz hasonlóan javasolt eljárni.  

A fenti pontokban említett intézkedési teendők nyilvántartása útkataszter készítésével, és a ja-
vaslatok felvezetésével végezhető. 

A használatban levő, kiépítettség szempontjából megfelelő járdák esetében inkább a kialakítás-
sal és a műszaki állapottal vannak problémák: 

– Főleg a lakótelepeken és a 11-es úton kívüli, de városközponthoz közeli területeken talál-
kozhatunk rossz minőségű, helyenként balesetveszélyes járdákkal. Ennek oka, hogy a 
központi elhelyezkedés vagy a lakótelep miatt a járdák kiépültek ugyan, de régen és az el-
múlt évtizedekben a közművek, a forgalom és az időjárás komoly károkat okozott 
bennük. Ráadásul a 60-70-80-as évek járdaépítése nem mindig volt tekintettel a babako-
csik, a kerekesszékek és kerékpárok közlekedésére. Teendő: A járdafelújítást nem az út– 
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prioritási lista alapján kell kezelni, ugyanis ezeken a részeken a közúti forgalom kevésbé 
jelentős. A járdafelújítás sorrendjét a helyi népsűrűség, az esetleges közelben levő intéz-
mények fajtája, mennyisége és a járdák felületének állapotának kell meghatároznia. A 
felújítás során kötelező feladat az akadálymentes útkapcsolat kialakítása. 

– Az átkelőhelyek környezetében a lakótelepihez hasonló, sokszor rossz minőségű járdákkal 
találkozhatunk, itt a járműforgalommal való kapcsolódás miatt külön soron kezelendő 
prioritási listát kell felállítani.  

Végül a meglévő, megfelelő állapotú és a közeljövőben épülő járdák megtartását kell megemlí-
teni, amely ugyan kiadásokkal jár, de elengedhetetlen az állag és a biztonság megőrzése 
szempontjából. Főleg a téli időszakban fontos a kiemelt figyelem, de az őszi lomb és a tavaszi– 
nyári por eredetű szennyezések eltakarítása sem elkerülhető. Ennek egy része a lakosság tájékozta-
tása a hozzá tartozó járdákkal kapcsolatos kötelességekről, ezek betartásának felügyelete és nevelő 
célú szankcionálása, illetve az e körön kívüli szakaszok példamutató takarítása, síkosság mentesí-
tése. Javasolt ez utóbbi érdekében egy kisméretű „járdahókotró” beszerzése a VSZ Zrt. számára, 
akár a 2006– 2007-es enyhe télnek köszönhető megtakarítás terhére is. 

1.1.1 Járdaépítési program 
A következő fejezetben említett útépítési programhoz hasonlóan a járdaépítéshez is egy rang-

sor, illetve prioritási lista határozandó meg, azonban az utaknál egyszerűbb formában. A prioritást 
itt a forgalmon kívül a forgalom típusa is meghatározza. Ezért az alábbi járdákat soron kívül, lehe-
tőleg minél hamarabb meg kell építeni, a meglévő szakaszokat pedig akadálymentesíteni: 

1. HÉV– végállomás– Kossuth Lajos utca – Dumtsa Jenő utca szakasza 

2. Bükös torkolat – Bükkös part egészen az Izbégi iskoláig 

3. Városi parkoló paprikabíró utcánál – Paprikabíró utca –Sánc Köz – Bükkös híd – Kano-
nok utca 

4. Áprily Lajos Tér– Martinovics utca – Pátriarka utca – Arany J. utca – Rákóczi Ferenc utca 

5. A Dunakorzó területén a teljes rekonstrukció kezdési időpontja függvényében ideiglene-
sen szintén meg kell oldani az akadálymentesítést, ha a beruházás valami miatt esetleg 
késedelmet szenved. 

Ezzel a belváros főbb turista útvonalai, az ott található szolgáltatások gyalogos megközelíthető-
sége javítható és a belvárosi autóforgalom is csökkenthető. 

A további prioritási tengelyek: 

– Lakótelepek és buszmegállóik járdakapcsolata 

– Nem belvárosi intézmények és buszmegállók, illetve parkolóhelyek kapcsolata 

– Főbb gyűjtőutak járdái 

– Gyalogátkelőhelyek és környékük járdakapcsolata 

1.1.2 Főútvonalak védelme  
A gyalogosok kockázatnak vannak kitéve azokon a területeken, ahol a járda közvetlenül a közút 

mellett halad, illetve a gyalogút keresztezi azokat. A probléma még jelentősebb azokon a szaka-
szokon, ahol az út keskeny (2 sávos), jelentős forgalmú és a közlekedők nem tartják be a 
sebességkorlátozást. Ilyen a Szentlászlói út, a Sztaravodai út teljes szakasza, de kisebb forgalmi és 
sebességi adatokkal ide tartozik az összes gyűjtőút, a Rózsa utcától a Kálvária út egyes szakaszain 
át a Barackos útig.  
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Ennek a veszélynek a csökkentése nagy feladat, amely csak hosszú távon képzelhető el és csak 
több, egymással összefüggő tényező megvalósításával érhető el. Ide tartozik a tehermentesítő út, 
amely csökkenti ezen szakaszok forgalmát, vagy a forgalomkorlátozási és ellenőrzési rendszer, 
amelyről az 1.2 fejezetben esik szó, illetve a járdák megfelelő elválasztása a veszélyes útszakaszok-
tól is, hiszen balesetet nem csak a járdára felszaladó autós, hanem a járdáról óvatlanul lelépő 
gyalogos vagy leszaladó gyermek is okozhat.  

Másrészt a megfelelő és kellő sűrűségű gyalogátkelőhelyekkel közvetve az útszakaszokon hala-
dó forgalom is szabályozható; sebessége csökkenthető, figyelme fenntartható. Konkrét 
cselekvésre így az alábbi területeken van szükség: 

– Megfelelő szélességű járda esetén zöldsáv létrehozása akár a járda kárára is. Nem támo-
gatható jelen állapotában osztott kerékpárút/járda sem a Szentlászlói, sem a Sztaravodai 
út, sem a többi gyűjtőút mentén ott, ahol az elválasztás nem megoldott, mert ezzel a gya-
logos– kerékpáros útra nehezedő nyomás növekedne, ami fokozná a kockázatot.  

– Ahol nincs lehetőség a zöldsáv kialakítására, ott indokolt esetben korláttal kell védeni 
egymástól a kétféle forgalmat. Ilyen terület például az Izbégi iskola előtti járdaszakasz. Az 
oktatási intézmények előtti korlátok bővítésével ráadásul a szabálytalan parkolás is meg-
előzhető az iskolák, óvodák közelében. 

– Lámpával védett gyalogátkelőhelyek számának növelése a 11-es út városi szakaszán (Bük-
kös pataknál, Barackos útnál, Castrum projekt környezetében) és a Szentlászlói úton az 
Iskolánál.  

– Szűkítéssel és lassító szigetek kiépítésével a Szentlászlói út, valamint a Sztaravodai út for-
galmának sebességcsökkentése több helyen (Templom utca, Anna utca, Puskin utca, 
illetve Fürj utca, Szélkerék utca, Temető) 

– Gyalogátkelőhelyek kialakítása felfestéssel a 11-es út északi szakaszán és a gyűjtőutakon, 
indokolt esetben szűkítők beépítésével védetten. 

– Hosszú távon alul/ felüljáró építésével, bővítésével, illetve akadálymentesítésével bizton-
ságos keresztezés megoldása a HÉV– végállomás, Vasúti villasor környezetében, a 
Castrum projekt környezetében valamint a meglévő aluljárók korszerűsítése, bővítése a 
Bükkös pataknál és a Barackos útnál. Az aluljárók kialakítása során a funkcionalitás mel-
lett a megfelelő esztétikai kialakításra is törekedni kell, hogy a gyalogosforgalmat vonzza a 
látvány is. 

– A városlakók szemléletmódjának a változtatása. Azzal, hogy az autósokat a parkolási 
rendszer átalakításával arra ösztönözzük, hogy gyalogosan vegyék igénybe a belváros szol-
gáltatásait, automatikusan bevonjuk őket a gyalogos forgalomba. Az az autós, aki 
személyesen, gyalogosként megtapasztalja, hogy egy-egy átkelőhelynél milyen gondot 
okoz a gyalogos keresztezés, nagy valószínűséggel jobban oda fog figyelni majd az adott 
kereszteződésre akkor, amikor ő közlekedik arra autóval. Ugyanígy fontos a gyalogosok 
informálása, oktatása. A tiszta, karbantartott és kivilágított aluljárók, járdák ugyanis vonz-
zák, az elhanyagolt aluljárók és járdák viszont taszítják a gyalogosokat. 

1.2 Forgalom korlátozása, övezeti rendszer 
Szentendre úthálózatát a végletek jellemzik. Észak-déli irányban mindössze egy korlátozásmen-

tes útvonal, a 2x2 átmenő forgalmi sávos (11. számú főút) Dunakanyar körút húzódik végig, 
kereszt irányban pedig két párhuzamos út, a Szentlászlói és a Sztaravodai út köti össze Szentend-
rét a Pilissel, illetve Visegráddal. Miközben az utak kiépítettsége az országos átlagot meghaladja, a 
kiépített utak eloszlása nem csak nem egyenletes, de sok, főleg az újabban kialakult lakóövezetek-
ben fekvő gyűjtőútaknak sincsen teljes hosszában szilárd vagy megfelelő burkolata, (Barackos út, 
Barackvirág út, stb…) miközben sok kisebb, jelentéktelenebb utcát a lakosság önerőből vagy út-
társulás keretében már ellátott szilárd burkolattal. A 11-es úton belül fekvő városrész néhány 
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sűrgősen megépítendő szakasz kivételével (Petőfi u., Fürdő u., Dobola u.) teljes mértékben szilárd 
burkolatú, mégis a forgalomtól pontosan ezt a részt igyekszik mindenki védeni.  

Ezek a folyamatok mára azt eredményezték, hogy a városban a legváratlanabb helyeken futha-
tunk bele behajtást, áthaladást, súlyt korlátozó vagy ok nélkül zsákutcát kijelölő táblákba. Bár a 
táblák jelentős részének a kihelyezése külön-külön szabályos és talán indokolt is volt, a mostani 
helyzet betarthatatlan, helyenként áttekinthetetlen és nehezen szervezhető rendszer eredménye-
zett.  

A megoldás egyik módja az övezetek kialakítása és az övezetekre kiterjedő általános, betartható 
és indokolt korlátozások bevezetése lehet. 

Az övezetek bevezetésének az alábbi területeken van értelme: 

– Belváros 

Itt már most is vannak kialakult övezetek, a végleges megoldás végrehajtása a Belvárosi 
Koncepció alapján, annak némi módosításával javasolt. A belvárosi övezetek kialakítása 
csak több lépcsőben, fokozatosan végezhető el. Rövidtávon a parkolási rend átalakításá-
val, középtávon az autós vendégforgalom korlátozásával, illetve kitiltásával, hosszú távon 
pedig, amennyiben megoldható az egyes területeken a lakosság közterületen kívüli parko-
lásával: a teljes járműmentesítés.  

– Dunakorzó [2] 

A Dunakorzó jelen pillanatban a Dunakanyar körút menkülőútjaként, valamint a Bükkös 
parti szolgáltatások és intézmények forgalmának levezetőjeként funkcionál. A menekülőút 
megszüntetésére már születtek lépések (szűkítés, fekvőrendőrök elhelyezése), de a végle-
ges megoldás egyelőre várat magára.[5]  

A lezárás a töltés rekonstrukciójának elkezdéséig egyelőre indokolatlan, de középtávon, és 
az új töltéssel kapcsolatos elképzelések alapján is a korzó a jövőben kizárólag gyalogos, 
kerékpáros, tömegközlekedési és mentési-kárelhárítási forgalmat szolgálna ki. Rövidtávon 
a legmagasabb parkolási övezetbe sorolás, szigorú súlykorlátozás és egyirányúsítás a java-
solt megoldás a Rév utca és a Bükkös part között.. 

– Lakóterületek 

Pannónia, Pismány, Szarvashegy, a Lakótelepek mind olyan részei a városnak, ahol az 
utak állapota, mérete, valamint a területek használati módja nincs összhangban a rajtuk 
áthaladó forgalommal. Pannónia például az iparterület forgalmának alternatív levezetésé-
től, Pismány pedig a korlátozás nélküli teherautó forgalomtól szenved. Ráadásul ezen 
övezetek nagy részében a közelmúltban történt közmű, illetve útépítés, valamint ezek 
tervbe vett folytatása miatt nem pusztán a lakosság, hanem az épített környezet védelme 
is megoldandó feladat.  

Az övezetek kialakítása tehát elkerülhetetlen, de el kell fogadni azt is, hogy a kialakítás módjá-
nak és időpontjának meghatározása komoly és hosszú érdekegyeztető folyamat után képzelhető 
csak el. Az épített úttal és kész ingatlannal rendelkező lakók nyilván a legszigorúbb tilalomban, 
míg a helyi vállalkozók és az építkezők a korlátozás elkerülésében érdekeltek, pedig valójában 
egyik sem járható út. A megoldási javaslat egy, a helyi vállalkozókat előnyben részesítő, de szigorú 
nyilvántartást és ellenőrzést tartalmazó, az építés és helyreállítás költségét az építkezőkkel meg-
osztó, differenciált korlátozási rendszer, illetve a főútvonalak és gyűjtőutak kivételével általános, 
30-as övezet kialakítása lehetne. A lakó-pihenő övezetek meghatározása is ebbe a korlátozásba 
illesztendő. 

– Főútvonalak 

A főútvonalak tulajdonosa, kezelője nem az Önkormányzat, ezért ezek korlátozásába, il-
letve övezetbe vonásába közvetlen beleszólása nincsen. Ugyanakkor tárgyalásokat kell 
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folytatni a Magyar Közútkezelővel, hogy a városon belüli szakaszokon indokolt esetben a 
40-es sebességkorlátozás, a városon kívüli, de lakott szakaszokon (pl. Szarvashegy lába) az 
50-es vagy 60-as sebességkorlátozás bevezetésre kerüljön. 

1.2.1 Az övezeti rendszer bevezetése 
Az övezeti rendszer tervezése során egy végső, távlati cél állapítható meg, a bevezetés ugyanis 

csak fokozatosan, lépcsőzetesen kivitelezhető. Ennek megfelelően az útkataszter elkészítése után 
ki kell dolgozni az előző fejezetben említett lakóterületek övezetté alakításának a tervét. A korlá-
tozás azokon a területeken kezdődhetne, amelyek beépítettsége közel teljes és a városközpont 
felől kifele haladva, az bővítés során a kapcsolat fenntartása mellett (nem keletkezhet övezetmen-
tes luk két terület között) fokozatosan lehetne a területeket korlátozni. Ez nem azt jelenti hogy a 
jelenleg kis beépítettségű részeken feltétlenül meg kell majd várni a teljes beépülést, hanem azt, 
hogy ezen területekre jól érthető és megfelelően kommunikált övezetbe vonási terv készüljön, 
azaz a jelenlegi és leendő tulajdonosok tisztában legyenek azzal, hogy melyik az a céldátum, 
ameddig az ingatlanuk korlátozás mentesen megközelíthető. 

Az övezetbe vonási terv kidolgozása csak a közmű és útépítések ütemezéséhez igazodva, a 
szakmai szervezetek bevonásával végezhető el. 

1.2.2 Ellenőrzés, betartás 
A szabályok és az övezetek semmit sem érnek, ha nincs aki betartsa és betartassa a rendet. 

Másrészt a szabályok betartatása is csak akkor lehetséges, ha azok ellentmondásoktól, kiskapuktól 
mentesek, tisztán érthetőek és megfelelően kommunikáltak. Ennek érdekében tehát egy összetett 
akció végrehajtása szükséges az alábbi lépésekkel: 

1 A szabályok, korlátozások meghatározása egy megfelelő mandátummal rendelkező érdek-
egyeztető fórummal és szakértőkkel közösen. 

2 A változások módjának és időpontjának megfelelő kommunikálása a lakosság felé (lakos-
sági fórumok, városi házirend, internet, stb.…)[9] 

3 A rendelet végrehajtása, táblák kihelyezése és az első időszakban fokozott ellenőrzés (táb-
lalopás megakadályozása, 0 tolerancia) 

4 Folyamatos kontroll, és visszajelzés, ha szükséges beavatkozás az 1-es ponttól. 

Ez persze leírva egyszerű, végrehajtani viszont annál összetettebb feladat. A stratégia végrehaj-
tás kétségkívül egy rendkívül nehéz környezetben kell megtörténjen, romló, de mindenképpen 
nem megfelelő általános közlekedési morál és évtizedek alatt kialakult szokások mentén. Azt vi-
szont mindenkinek meg kell értenie, és el kell fogadnia, hogy Szentendre lakosszáma óriási 
növekedésen ment keresztül, amelynek a közlekedési hatása késleltetett ugyan, de elkerülhetetlen.  

Az ellenőrzés megszokott módjai mellé (rendőrség, közterület-felügyelet) be kell vezetni új, al-
ternatív módszereket is.  

– Bevonható az ellenőrzésbe a lakosság is. Különösen azokon a területeken, ahol az ő pén-
zükből és összefogásukkal készült fejlesztés az érdekegyezőséget fel kell használni a 
szabályok betartatása terén. Ugyanis a lakosság állandóan jelen van, figyel, a szabálysértő-
nek tud szólni, le tudja fényképezni (ennek jogi lehetősége megvizsgálandó), illetve 
értesítheti a közterület felügyeletet. 

– Elsősorban a belvárosi területeken, de átgondolandó, hogy a nagyobb övezetek kordon-
pontjain is szükséges bevezetni a térfigyelő kamerák rendszerét. A teljes pismányi terület 
behajtása például néhány pont ellenőrzésével, akár folyamatosan mozgatott kamerákkal 
így ellenőrizhetővé válna. 
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– Szükséges a polgárőrség és egyéb civil szervezetek segítsége. A múltban volt pár követen-
dő példa, amikor a szülők részt vettek az átkelőhelyek védelmében. Nyilvánvalóan ők 
klasszikus ellenőrzést és bírságolást nem végezhetnek, de ráirányítják a figyelmet az egyes 
területek kockázatára és talán elgondolkoztatják a potenciális szabálysértőket. 

– Javasolt egy általános tájékozató kampány a rendőrség és a közterület felügyelet bevoná-
sával, amely szókimondóan és, ha szükséges megdöbbentő módon szembesíti a 
közlekedőket a felelősségükkel. (2006-ban x embert ütöttel el a 11-es úton, mi lett a veze-
tőkkel, mi lett az áldozatokkal, stb.). Hasonló anyagot kaphatnának az építkezők az építési 
engedélyük mellé, amely tudatja velük, hogy a város mekkora összeget költ az utak építé-
sére és helyreállítására, milyen módon javasolt szállítani az építőanyagot, stb…) 

– Érdemes használni a vizuális figyelmeztető eszközöket is. Ilyen megoldás a műanyag lapra 
nyomtatott, sebességet mérő rendőrt ábrázoló „műrendőr”, amelynek a képét a mai 
egyenruhához érdemes igazítani és ilyen a villanyoszlopra szerelhető sebességmérő és ki-
jelző berendezés. Amíg az előbbi elsősorban a vendégforgalom (a helyet nem ismerők) 
sebességének mérséklésére alkalmas, addig az utóbbi a rendszeres közlekedőket oktatja, 
formálja. A műrendőr esetében gondot jelent a folyamatos kihelyezés és mozgatás, a se-
bességmérőnél pedig az egységenként egymillió forint körüli beszerzési ár. A műrendőr 
esetében meg kell vizsgálni a lehetőségét a civil segítségnyújtásnak (egy időre pl. kölcsön-
adni az Izbégi iskolának), a sebességmérő beszerzésére pedig szponzorokat érdemes 
keresni. 

– Végül ajánlott egy teljes Szentendrét magába foglaló közlekedésbiztonsági civil szervezet 
létrehozása. Ez a szervezet önkéntes vállalást teljesítő tagokból állhatna, aki vállalják, hogy 
Szentendre területén belül betartják pl. a sebességkorlátozás szabályait. A városunkon kí-
vüli viselkedésük szabályozása nem ezen program feladata, viszont a példamutatás 
mindenképpen pozitív hatású, még akkor is, ha csak egy-egy valakit, a résztvevőt érinti. A 
tagság jele lehetne pl. egy matrica a jármű szélvédőjén. 

1.3 Iskolák, közintézmények környezetének védelme 
A gyalogosok nem csak általánosságban a járdákon és az utak keresztezésekor, hanem a közintézmények 

közelében is veszélyben lehetnek. A belvárosban a parkoló autók miatt az intézmények megközelítése sok-
szor gondot okoz (Rendelő, Iskolák), miközben a külsőbb részeken (Móricz, Barcsay) a nagyobb sebességgel 
haladó járművek jelentik a problémát. Gondot jelent az a magatartás is, hogy a szülők a gyerekeiket a legtöb-
ben az iskola kapujáig autóval szállítják. Ez egyrészt zsúfoltságot okoz, másrészről pedig zavarja és 
akadályozza a gyalogosan érkezőket. Ugyanakkor sajnos el kell fogadni azt, hogy addig, ameddig veszélyes az 
iskolák megközelítése a gyerekeknek, addig a szülők nem szívesen engedik el önállóan a gyerekeiket. Ez egy 
öngerjesztő folyamat, ami beavatkozás nélkül idővel azt fogja eredményezni (nagyrészt már eredményezte is), 
hogy minden szülő autóval viszi majd a gyerekét az iskolába. 

Attól függően, hogy az intézmény hol helyezkedik el, más és más stratégiával javítható a helyzet. Hosszú-
távon a belvárosi intézményeket ki kell hozni a belvárosból. Az intermodiális csomópont projekt keretében 
egy új egészségház és egy sportiskola felépítése, illetve egyes hivatali funkciók (pl. okmányiroda) kiköltöztetése 
szükséges, ami a régi ingatlanok eladásából finanszírozható. Azon intézmények esetében viszont, amelyeknél 
nem megoldható az áthelyezés, ott hosszútávon egy megfelelő rövid parkolási, megállási területet kell kialakí-
tani, rövid távon pedig lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy javuljon az intézmények közelében levő 
parkolók kapcsolata. A parkolók helyrehozásával és az intézmények környékén a forgalmi rend megváltozta-
tásával ezzel párhuzamosan eredmény érhető el. 

További megoldás lehet a reggeli csúcs időszakban (pl. 7:30-8:30) egyes utcák időszakos lezárása is.  

A döntés megszületéséhez szükséges feladat az összes szentendrei intézmény környékének átvilágítása 
parkolási, közlekedési szempontból. 
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2. A Járművek biztonsága 
A második fejezet, -amely érinti a lakosságot leginkább foglalkoztató területet, az utak építését 

is- kicsit messzebbről indul. A járművek biztonsága alatt a mozgó közlekedés (utak) és a nyugvó 
közlekedés (parkolók) teljes rendszerét értjük. Ennek ellenére nem mondható az, hogy a program 
ezen része kizárólag az „autókról” szólna, ugyanis a járművek biztonsága közvetlenül befolyásolja 
a környezet és a közlekedők biztonságát is, a közvetett hatásokról nem is beszélve. Például kimu-
tatható, hogy az az autó, amelyik hosszabb szakaszt tesz meg nagyon rossz minőségű úton 
(kátyús, földút, stb.), az hajlamos a jó útszakaszra érve túlgyorsítani. 

A járművek biztonsága, tehát a programnak nem egy különálló része, hanem kapcsolatban a 
másik két ponttal szervesen illeszkedik a „Biztonságos város” elképzelésbe. 

2.1 Utak minősége 
Szentendre belterületi úthálózatának hossza közel 160 km, ebből burkolt út 120 km, azaz 75 

%-os a kiépítettség, amely az országos átlag feletti érték. Szentendre személygépjármű ellátottsága 
meghaladja a 320 szgk/1.000 lakos értéket, ez közel azonos a budapesti értékkel (315), és jelentő-
sen meghaladja a pest megyei motorizációs szintet (250 szgk/1.000 lakos). [6]  

Ha viszont ugyanezen adatokra rákérdezünk egy szentendrei lakosnál, akkor egészen biztosan 
azt fogjuk hallani, hogy rettenetesek az utak, és átlagon aluli a minőség. A különböző nézőpontok 
elemzése helyett ezért inkább érdemes azzal foglalkozni, hogy az utak általános minősége hogyan 
javítható: 

– Új utak építésével 

– A meglévő utak állagának megőrzésével 

– A rossz minőségű utak felújításával 

2.1.1 Útépítés 
Mindenki szeretné, hogy a saját ingatlana előtt, illetve azon a szakaszon, amerre mindennap 

utazik jó minőségű utak legyenek, de legtöbbször a megvalósítás nem olyan ütemben és helyeken 
történik, ami indokolt lenne. Befolyásolja egy út megépülését az ott lakók érdekérvényesítő képes-
sége, a területi képviselő lobbiereje, a véletlen és még sok-sok egyéb összetevő. Ezen tényezőket 
soha nem válthatja ki a tiszta szakmaiság, de mégis meg kell keresni egy olyan megoldást, amely 
valamilyen mértékben korlátozza a politikai döntések hatását és a lakók számára egyértelmű képet 
nyújt arról, hogy egy-egy utca esetében mire számíthatnak, milyen módon születik a döntés a sor-
rendiségről.  

Ennek érdekében az alábbi feladatokat kell elvégezni: 

– Naprakész és rendszeresen frissített útkataszter készítése, amely tartalmazza a város ösz-
szes útjának legfontosabb paramétereit, állapotát és fényképét. 

– Az útkataszter elkészülése után egy prioritási lista elkészítése, amely 6-féle fontosságot 
rendel az egyes utakhoz.  

– Az egyes utak építése, felújítása a költségvetési pénzekből való részesedése ezután a prio-
ritási szinteknek megfelelően történik. 

– Az éves felülvizsgálat és a település alakulása során a prioritások változhatnak. 

– A prioritási szintek meghatározása során az egyes szintekhez mintaszelvények készíten-
dők, amelyek alapját képezik az adott szinthez tartozó utak kivitelezésének. Ahol 
indokolt, ott a kivitelezést különféle szintű tervezésnek is meg kell előznie. Eldöntendő, 
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hogy a mintaszelvények és a prioritások bekerüljenek-e az átdolgozás alatt levő szabályo-
zási tervbe.  

A prioritási listát az alábbi táblázat mutatja: 

Fontosság Funkció 
Városi  

szerepvállalás Min. burkolat 
Min 

járda Szegély Vízelvezetés Egyéb Határidő 

1 Városi gyűjtőút 100%, kizárólagos Szilárd Kétoldali Kétoldali Felszín alatt  2009.12.31 

2 Főbb összekötő utak, belvárosi utcák akár 100% Szilárd Egy oldali Egy oldali Felszín alatt  2009.12.31 

3 Kiemelt utcák, lakótelepi utak 66,7% Szilárd Egy oldali Egy oldali Felszínen  2010.12.31 

4 Általános utcák lakóterületen, kétirányú forgalommal 50% Szilárd - Egy oldali Felszínen Egy oldalon árok 2012.12.31 

5 Általános utcák üdülőterületen, kétirányú forgalommal 10/25% Zúzott kő - - Felszínen Egy oldalon árok 2013.12.31 

6 Zsákutcák, 25%-nál kisebb beépítettségű utcák 0% - - - - - 2015.12.31 

A fontossági szinteket a 3.-tól lefelé érdemes további 3 alszintre osztani (pl. 4/2), miután a ha-
táridő elég tág, az érintett utcák száma nagy és a végrehajtást egyszerűbbé teszi.  

Általános szabály az alszintek meghatározásánál, hogy olyan szakaszok, amelyek nem teljes 
mértékben közművesítettek csak 2-es vagy 3-as alszintre kerülhetnek, azok a szakaszok, amelyek 
várhatóan csak 2–4 éven belül lesznek csatornázva pedig a 3-asba. 

Az útkataszterben vagy akár a prioritási listában fel lehet tüntetni az egyes utak speciális eszté-
tikai kialakítását is, külön kategóriaként. Így például a kockakő, díszburkolat vagy akár a 
légvezetékek föld alá helyezésének javaslatát is. Ezek nem funkcionális fejlesztések, közlekedési 
szempontból nehezen indokolhatók, de a városkép javítása érdekében előfordulhat, hogy priori-
tásként kezelendők. 

2.1.1.1 Városi pénzből 
Az előző pontból kiderült, hogy az 1-5 fontosságú utak elkészítésében a város, ugyan csökkenő 

mértékben, de szerepet vállal. A Városi gyűjtő utak esetében az ok egyértelmű; a használók köre 
akkora, hogy az építésbe a lakók bevonása még kis mértékben sem képzelhető el.  

A többi kategóriánál a városi szerepvállalás arányos az utca lakói és a többi városlakó használati 
arányával. Az útkataszter elkészülése után a prioritási lista ismeretében felállítható egy költségve-
tési lista, amely a pályázatokon való indulás, illetve a következő évek költségvetés tervezésének 
alapja lehet. 

Ez lenne az a lista, amely tartalmazza az utakat, az utakhoz rendelt költségeket, időpontokat és 
műszaki tartalmat és ráadásul megosztható a lakossággal. A lehetőségét annak, hogy a lakosság 
önálló szervezéssel egyes utakat előre hozzon nem szabad kizárni (pl. 4/3-as prioritást 2012 he-
lyett 2009-re szeretnének elérni), de ki kell dolgozni ennek a pénzügyi hátterét (kisebb városi 
szerepvállalás, halasztott fizetés, stb.) 

2.1.1.2 Befektetői pénzből (vállalkozói) 
A prioritási listától függetlenül kell kezelni azokat az utakat, útszakaszokat amelyek használata 

egy készülő beruházással vagy meglevő vállalkozással, vállalkozásokkal kapcsolatos. Annak érde-
kében, hogy ezek a vállalkozások az utak építése érdekében megmozdíthatók legyenek ki kell 
dolgozni az érintett utak költségvetését, és a, Szentendréért közalapítvány közreműködésével, 
esetleg adókedvezménnyel kombinált „konzerv” ajánlatot készíteni a vállalkozások részére, hogy 
számukra a támogatás kizárólag vezetői döntéssel kapcsolatos feladat legyen.  

2.1.1.3 Társulás támogatása 
Azon prioritási szinteknél, ahol a városi szerepvállalás 0% és 100% között van, tehát a beruhá-

zás a lakosság bevonásával történik meg, a városnak támogatnia kell a beruházást azokkal az 
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értékekkel, amelyek nehezen fejezhetők ki pénzben, de az útépítés megvalósulását nagyban előse-
gítik.  

Ennek alapján az időzítéssel összhangban az egyes utcák lakóit tájékoztatni kell arról, hogy az 
utcájuk várhatóan mely időpontban, milyen mértékű önkormányzati szerepvállalással, milyen mű-
szaki színvonalon épülhet meg és ez mekkora kiadást jelent számukra. Így a társulások 
szerveződése elősegíthető, kontrollálható és a lakosságnak kizárólag azzal kell foglalkoznia, hogy 
szeretné-e a beruházást és ha igen, akkor honnan teremti rá elő a pénzt.  

Nagyon fontos hatása a szervezett útépítési programnak, hogy a beruházások a programban 
előírt műszaki tartalommal készülnek el, illetve az időzíthetőségnek köszönhetően a kivitelezővel 
való városi szintű alku is lehetővé válik. 

2.1.2 A meglévő utak állagának megőrzése 
A közlekedők biztonsága c. fejezetben részletesen ismertetésre került az övezeti rendszer, 

amellyel védhetővé válnának a megépült útjaink. El kell fogadni azonban azt is, hogy a nehézgép-
járművek, akármilyen eredményt hoz is velük az egyeztetés az övezetekről, teljes mértékben nem 
zárhatók ki ezekről a területekről. Az építkezéseken kívül van szemétszállítás, szennyvízszállítás, 
infrastruktúra karbantartás és mentés-kárelhárítás is, amelyeknek minden esetben tudniuk kell 
használni az utakat. 

Az állagmegőrzés szempontjából fontos a megfelelő csapadékelvezetés, így új út nem épülhet 
városi szerepvállalással anélkül, hogy a csapadékvíz elvezetése megfelelően ne lenne megoldva, a 
meglévő utak esetén pedig az útkataszter alapján folyamatosan pótolni kell a csapadékvíz elveze-
tőket. 

Azokon a területeken, ahol földút csatlakozik be szilárd burkolatú útba, sarazók elhelyezése 
szükséges. 

2.1.3 Karbantartás 
Az állagmegőrzés és az útépítés ellenére ha csökkenő mértékben is, de jelentős mennyiségű 

rossz állapotú útra számíthatunk az elkövetkező években. Vannak útszakaszok, amelyeknek az 
állaga már a közvetlen közlekedési biztonságot és a járművek műszaki állapotát is veszélyeztetik, 
ilyen például a Barackvirág út, a Pannónia egyes utcái vagy az Ungvári utca és a Csapás utca. Az 
előző pontból kiderült, hogy még optimális esetben is legalább 6-8 év, hogy az összes kritikus ut-
cában a burkolatépítés megkezdődhessen. Addig viszont fenn kell tartani a használhatóságot és 
meg kell előzni a baleseteket. Ezért a szilárd burkolatú utakon, ahol lehetséges az út-és járdaépí-
téshez hasonló, programszerű kátyúzás szükséges, a földutakon pedig, ahol lehetséges felület 
kotrással és kőzuzalékos javítással állagmegóvást kell végezni. 

Az elmúlt években a Szentendrén jelenleg használt technológián kívül több eltérő technológiá-
jú, esetleg olcsóbb és tartósabb burkolatjavítási módszer terjedt el. Minél hamarabb meg kell 
vizsgálni ezen technológiák helyi alkalmazhatóságát és dönteni arról, hogy a jövőben hogyan tör-
ténjen a szilárd burkolatú utak javítása. 

2.1.3.1 Kátyúzási program 
A kátyúk kialakulása sajnos nem jelezhető előre. 2005-2006 telén például az időjárás rendkívül 

kedvezett a kátyúk kialakulásának, az utak állapotromlása jelentős volt, a rá következő 2006-2007-
es télen viszont a korábbi teleknél lényegesen kisebb mértékben keletkeztek kátyúk. Az útburkolat 
sérülései országos szinten problémát jelentenek, a lakosság és a média is rendkívül sokat foglalko-
zik velük és a kijavításuk is tetemes költséggel jár.  

Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az olyan útszakaszok kialakulása, amely már komoly 
biztonsági kockázatot jelent, a kátyúzást szervezetten, a lehetőségekhez mérten tervezhetően kell 
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megszervezni. A kátyúk kijavításának gyakorisága összhangban kell legyen az adott útszakasz for-
galmával, fontosságával és az út „építési prioritásával”. Így ugyanis elkerülhető az, hogy olyan 
szakasz legyen kátyúzva tavasszal, amely még nyáron új szőnyeget kap vagy az is, hogy egyes sza-
kaszok hosszú-hosszú évekig keserítsék meg az ott lakók életét (Nap utca). 

Az új utak építésének célja középtávon az, hogy a kátyúzásra fordítandó összeg csökkenjen, de 
rövidtávon az ilyen típusú kiadások növelése szükséges.  

Az út-prioritási lista birtokában fel kell állítani egy kátyúzási listát is 1-3 prioritási szintekkel, az 
alábbi sorrendben: 

– A fontos utak közül azok a szakaszok, amelyek a felújítási ciklus végén kerülnek csak sor-
ra. Először az 1-es prioritású utak, hátulról előre haladva, utána a 2-es prioritású utak, stb. 

– Előnyt kell élvezniük azoknak az utaknak, ahol a csapadékvíz elvezetés megoldott. Mert 
ezeken a helyeken a kátyúk újbóli kialakulása késleltethető. 

– A sorrendiség kialakításakor az egyes útszakaszok általános műszaki állapotát is figyelem-
be kell venni súlyozó tényezőként. 

Hasonlóan az út-és járdaépítéshez, a kátyúzási lista is rögzítendő és a későbbiekben ez alapján 
kell eljárni. Annak érdekében, hogy kritikus állapotok ne alakuljanak ki (előfordulhat, hogy a 3-as 
prioritási szintű utak az 1-es és 2-es szintek folyamatos rongálódása miatt soha nem kerülnek sor-
ra), a kátyúzásra tervezett forrás a három szint között 60%-30%-10% arányban osztandó el. 

2.1.3.2 Kátyúvonal 
Szentendre úthálózata közel 160 km hosszú. Ennek folyamatos bejárása és figyelése pusztán az 

önkormányzat vagy a városüzemeltetési csoport részéről nem elegendő, ráadásul a kátyúk sincse-
nek tekintettel arra, hogy mikor kerül átvizsgálásra az a terület, ahol éppen kialakulnak. Ezért, és a 
kátyúzási kiadások tervezhetősége miatt az úthibákat nyilván kell tartani. A nyilvántartás helye az 
útkataszter, ahova a hibák a hivatalos felmérés során, illetve lakossági bejelentés alapján kerülhet-
nek. Más önkormányzatokhoz hasonlóan (pl. XII. kerület) javasolt egy automatizált kátyúvonal 
bevezetése, vagy lehetőség biztosítása a város honlapján a hibák bejelentésére. 

Ettől függetlenül az utakon feladatot teljesítő szolgálatok (parkolás ellenőrzés, közterület fel-
ügyelet, stb.) is bevonhatók az úthibák jelzésébe. 

2.1.3.3 Földút javítási program (főbb földutak) 
Az útépítési programból látszik, hogy egy ideig még együtt kell élnünk a földutakkal. Ugyanak-

kor egy megfelelően karbantartott, vízelvezetéssel ellátott földút ha nem is egy szilárd burkolatú 
úttal megegyező módon, de ki tudja elégíteni a biztonságos közlekedés feltételeit. Viszont egyálta-
lán nem mindegy, hogy a földút milyen minőségben kerül kijavításra. Az elmúlt években több 
helyen is ki lettek töltve a mélyedések kővel, de az eltérő tömörség miatt a kátyúk ismét ugyanott 
alakultak ki. Ezért a földutak javításánál az úttükör leszedése és újbóli terítése, valamint a megfele-
lő zúzott kőréteg terítése indokolt. Városi szerepvállalás is csak ilyen esetekben képzelhető el.  

Ezzel párhuzamosan meg kell vizsgálni gazdasági szempontból azt, hogy a prioritási lista végén 
szereplő, de jelenleg is nagyobb forgalmú földutak burkolatát milyen alternatív szemcsés anyaggal 
érdemes feljavítani. Ez hosszútávon felesleges pénzkidobásnak tűnhet, de 5-8 éves távlatban mi-
nőségi, elfogadható burkolat kialakítását teszi lehetővé. 

2.1.4 Vízelvezetés 
Függetlenül attól, hogy Pannónia sík utcáin vagy Szarvashegy lejtőin járunk, általános gondot 

okoz a felszíni vizek elvezetése. Ennek hiánya pedig közvetlen hatással van az utakra mert a 
hegyvidéken lezúduló víz a földutakat lehordja, a hordalékot a szilárd burkolatú úton vagy a vízel-
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vezető árkokban lerakja, a síkvidéken pedig a mély gödröket ellepi, az építményeket alámossa, 
fagy esetén a burkolatot tönkreteszi. 

A tapasztalat az, hogy a lakosság hajlandó lenne részt venni a vízelvezetés megoldásában, de 
sem szakmai ismerettel sem eszközökkel nem rendelkezik. A feladat súlya és a város infrastruktú-
rájára gyakorolt hatása a feladat külön programként kezelendő, amelynek része egy komplex 
városi csapadékvízgyűjtő rendszer kialakítása, az ezzel kapcsolatos pályázatok, de része a lakosság 
számára készített tájékoztató anyag is a vízelvezetéssel kapcsolatban. 

2.1.4.1 Az építés anyagi forrása, kivitelezés 
Az elmúlt években politikai oldaltól függetlenül elhangzott az az állítás, hogy a kátyúzásra elköl-

tött pénz felesleges kiadás, hiszen ebből, az évről-évre jelentkező kiadásból törleszthető lenne az 
új utakra fordított, hitelként felvett tőke. A felvetés kétségkívül logikus, bár részletes útkataszter 
és hozzárendelt költségvetés nélkül ez a megállapítás nem megfelelően megalapozott. Ugyanakkor 
tény az is, hogy folyamatos útépítés esetén néhány éven belül be fog következni az a pillanat, 
amikor az előbb említett állítás igaz lesz, és akkor mindenképpen meg kell lépni a hitelből finan-
szírozott útépítést. Ennek azonban feltétele, hogy a városban olyan „útgazdálkodás” alakuljon ki, 
amelyben tervezhetően és a lehetőségekhez mérten zártan kezeljük a forrásokat és programszerű-
en hajtjuk végre a beruházásokat, javításokat. Azaz olyan útgazdálkodás szükséges, ahol bevételi 
oldalon a költségvetési célösszeg mellett megjelenik az építkezők által fizetett hozzájárulás, a par-
kolási díj és gépjármű teljesítmény adó bevétel egy része, illetve a felajánlások és egyéb bevételek. 
A kiadási oldal pedig nagyban csökkenthető egy városi tulajdonú útkarbantartó csoport létrehozá-
sával, amely a környező településeken is elláthatna hasonló funkciókat. Annak megvizsgálása, 
hogy ez a VSZ Zrt-n belül megoldható-e, a következő hónapok feladata. 

A javítás végrehajtása, függetlenül attól, hogy saját, vagy nem saját tulajdonú cég végzi, csak úgy 
képzelhető el, hogy rendszeres és megfelelő műszaki ellenőrzés kíséri.  

2.2 Parkolás lehetősége, biztonsága 
A nyugvó közlekedés; azaz a parkolás passzívan befolyásolja a közúti és gyalogos közlekedés 

biztonságát. Nem mellékesen a járművek tulajdonosai számára is fontos feladat, hogy az autójukat 
biztonságos, a forgalmat nem zavaró helyen tudhassák. Szentendre parkolása a közlekedéshez 
hasonlóan sokak szemében kizárólag a belvárosra és a főbb utakra korlátozódik, pedig a parkolás, 
igaz más-és más módokon gondot jelent a külső lakóterületeken is. Amíg a belvárosban a parko-
lással kapcsolatos problémák között a zsúfolt parkolókat, a parkolóhelyek hiányát és a 
kulturálatlan parkolást említhetjük meg, addig a lakó területeken a közterület jogtalan elfoglalása 
(kőtömbökkel, vasoszlopokkal), teherautók, munkagépek közterületi parkolása nehezíti meg sok 
esetben a várakozást. Ennek eredménye az alultájékozottsággal közösen elkerülhetetlenül a forga-
lom biztonságát kockáztató parkolás és parkolóhely kialakítás. A járdát elfoglaló autó miatt a 
gyalogos lelőé az úttestre, az útszélére levert vaskaró az arra kerékpározó gyerekeket veszélyezteti 
az utat elfoglaló parkoló jármű pedig a forgalmat akadályozza.  

A biztonságos város programnak a parkolást is biztonsági oldalról kell megközelítenie. Így a 
következőkben fontossági sorrendben a belvárosi, közterületi parkolás, majd a parkolás, mint az 
első lépés a gyalogos és a közösségi közlekedés felé, illetve a külterületi parkolás témáival foglal-
kozunk. 

2.2.1 Belvárosi parkolás 
Turistaszezon idején a belváros közlekedése, élettere a jelen állapotában mind a vendégek, 

mind a helyi lakosok számára kellemetlen. A belváros kettős szerepe már hátrányos a külterületi 
lakosok számára, akik a jellegzetes városi funkciókat keresik a szűk, forgalmas utcákon a sétálók 
között. Az óvárosi adottságokat élvezni, bemutatni szándékozó belvárosi lakosok, vállalkozók 
számára pedig veszteség a zavaró járműforgalom és az összes járdát, zöldterületet elálló parkoló 
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autók tömege.[2] Látogatói szempontból kellemetlen tény, hogy városképileg a legértékesebb-, és 
a sétálók szempontjából legforgalmasabb területeken parkoló kocsik állnak vagy parkolóhelyet 
keresnek! (Akár szabálytalanul is: pl. Rab Ráby tér.) [5] 

Szentendre belvárosi parkolása hosszú évek óta megoldatlan feladat, miközben a 2005.-ben el-
fogadott belvárosi koncepció alapján egyértelmű cél a belvárosban a közterületi parkolás 
fokozatos felszámolása. Ennek első lépése lenne egy kulturált, szigorú, de betartható parkolási 
rendszer, amely fokozatosan az ott lakókra tekintettel kiszorítaná a közterületről a parkoló autó-
kat. Mindez városképileg és turisztikailag is indokolt, de közlekedésbiztonsági szempontból csak 
akkor kivitelezhető, ha a vendégforgalom számára kellő mennyiségű új parkolási lehetőséget biz-
tosítunk.  

A belvárosi koncepció parkoló garázsok és férőhelyek létesítését és üzemeltetését javasolja, be-
fektetők bevonásával, hiszen ehhez tőke és szakmai tudás kell [2] A képviselő testület ezzel 
összhangban 2007. februárjában azt a döntést hozta, hogy a közterületi fizető parkolást a Városi 
Szolgáltató Zrt.-vel kívánja megvalósítani. Bár rendelkezik szentendrei parkolás üzemeltetési ta-
pasztalatokkal, VSZ Zrt.-nél egyelőre nem található meg az a szakértő gárda, aki tapasztalattal 
rendelkezne automatikus parkolási rendszerek üzemeltetése terén. Ezért mindenképpen javasolt a 
kezdeti időszakban a szakértők bevonása a munkába. 

2.2.2 Rövid-, Közép-és hosszútávú koncepció 
A jegykiadó automatás parkolás 2007-es kezdésével új korszak nyílik Szentendre parkolásában. 

Megjelenik az elvi lehetősége ugyanis a korrupciómentes, kulturált, és az országos gyakorlattal 
összhangban álló parkolási rendnek. A rendszer kialakítása során azonban nem hagyható figyel-
men kívül a belvárosi koncepció intézkedési terve, és a zónák kialakítása során szigorúan követni 
kell az ott leírt és a képviselő testület által jóváhagyott feladatokat. Eldöntendő kérdés egyelőre, 
hogy az eddigi fizető övezetek ki legyenek-e terjesztve a Vasúti villasor parkolóira, valamint az is, 
hogy a helyi lakosok parkolási támogatása ne egy órás ingyenes parkolással, hanem hétköznap-
okon a Castrum parkoló ingyenes, illetve jelképes összegű használatával történjen. 

Ezzel a lakosság ingázása a belváros és a lakóhelyük között megoldódatna, és egy jó 
megközelíthetőségű, kulturált helyen hagyhatnák járműveiket. 

Középtávon számolni kell már több, a belváros rendjét alapjaiban megváltoztató beruházás ha-
tásával is. A tervek szerint megkezdődik: 

– A Dunakorzó és az árvízvédelmi töltés rekonstrukciója, amely végén körülbelül 100 par-
kolóhely szűnik meg a Dunaparton. 

– A Castrum projekt kivitelezése, amely során a Castrum parkoló, ha ideiglenesen is, de 
várhatóan megszűnik, 100-120 körüli parkolószámmal csökkentve a kapacitást 

– Később a Városkapu projekt, amely a HÉV-végállomás és környékének átépítésével, új 
parkolóhelyekkel jár ugyan, de az építkezés ideje alatt akár 80-100 parkolóhely megszűné-
sével számolhatunk. 

Mindezekből látszik, hogy a kaotikus állapotok elkerülése érdekében már most el kell kezdeni 
gondolkozni és tervezni az ideiglenes parkolóhelyeket, illetve a parkolópalettákat, silókat vagy 
parkolóházakat.  

Jó megoldás lehet az  

– Orbán tér és a Sziget utca végén a hajóállomás bevonása a parkolásba, amely hosszútávon is 
kulturált szabadtéri parkolóként üzemelhet jó gyalogos és kerékpáros kapcsolattal. Ez a parkoló 
szerepel a szabályozási terv 34-es szelvényén és a Főmterv által készített dokumentum is megem-
líti a Belvárosi koncepcióval kapcsolatban.[4] 

– Rövid távon a volt Vízmű területe a Dunakorzón a Ady Endre utcával szemközti oldalon. 
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– A Petőfi Sándor utca és a Lövész utca bevonása a parkolási területekbe 

– A Dunakanyar körúton levő parkolók bővítése (Teátrum, Bolgár utca) 

– A Castrum beruházás idejére megvizsgálni, hogy a Római Sánc köz felőli oldal ideiglene-
sen bevonható-e a parkolásba 

Illetve meg kell kezdeni a parkolópaletták és silók építését. A töltés rekonstrukció-projekt kere-
tében a Bükkös torkolatnál épül parkoló paletta, de már most el kell kezdeni föld alatti, 
úgynevezett parkolósilók építésének előkészítő tárgyalásait a PMK-val szemben, a 11-es út és 
Bükköspart kereszteződésénél, valamint a Dumtsa Jenő utca és Jókai utca kereszteződésénél, il-
letve az elmaradt paletta építést a Teátrum területén. 

A „Paprikabíró parkoló” helyén legalább kétszintes mélygarázs építendő. A felszín a feltárandó 
ULCISIA CASTRA” fogadóteréül szolgálna, tehát a felszínen nem tartózkodhatna parkoló jármű, 
csak legfeljebb utascsere idejére.[2]  

Hosszútávon a parkolóórákat leváltaná a közösségi parkolóhelyek ellenőrző rendszere, illetve a 
teljes belváros forgalmi korlátozása. Mindennek azonban a közlekedésbiztonság szempontjából 
alapvető feltétele, hogy kellő számú parkolóhely álljon rendelkezésre.  

A VSZ Zrt.-vel kezdődő közös munka első lépései között létre kell hozni egy parkolóhely nyil-
vántartást, amely alapját képezné a későbbi fejlesztések megvalósításának. A parkolóhelyek 
folyamatos monitorozásával ugyanis nyomon követhető és optimalizálható a kihasználtság, és ga-
rantálható, hogy a parkolóhelyek számának változtatását megfelelő tervezés előzhesse meg. Így 
pedig elkerülhetővé válnának a kritikus helyzetek. 

Ezzel együtt a szerződéskötés időpontjában rögzíteni kell, hogy a parkoláson keletkező nyere-
ség mekkora részét kell közvetlenül a parkolás fejlesztésére, mekkora részét utak 
javítására/építésére fordítani. 

Az órás parkolás megvalósítását a belvárosi koncepció alábbi módosításával javasolt megkez-
deni: 

A fizető zónán belül értékesítendő parkoló-férőhelyeket kidolgozott forgalmi rendbe igazítot-
tan pontosan ki kell jelölni, és nyilvántartásba venni. Az „órás parkolás” a mindenkori kijelölt és 
védendő zónán belül nem alternatíva, ott nem lehetséges, mert nem fér össze a jelzőtábla tartal-
mával és a közös elhatározásunk céljával. A zónán kívül szóba jöhet az órás parkoltatás, azonban 
szerintünk a környezetbe jobban illeszthető kordonpontos-pénzbeszedőkapus rendszer. Így meg-
valósítva az elkövetkezendő döntéseknek megfelelően a parkoló-palettákon kívül véglegesen 
megmaradó utcai parkolókhoz mindössze 5-6 „kapu” szükséges. Az ideiglenes átmeneti ütemben 
parkolóórából 25-35 darab szükséges. [4] 

2.2.3 Informálás a parkolási lehetőségekről 
A kordonpontos (sorompós vagy kamerás) parkolók kialakítása lehetővé teszi a városba érkező 

turisták informálását a parkolás lehetőségeiről. Erre már a rendszer kialakításának a kezdetén fi-
gyelni kell, hogy a bevezetés során könnyen elindítható legyen. Információs tábla elhelyezése 
javasolt a Városkapunál, a Dunakorzó kezdetén valamint a Castrum környékén. Északról hason-
lóan a Határcsárdánál és a Pap-szigetnél. Továbbá számítani kell arra is, hogy a tehermentesítő út 
megépülése a Vasúti villasor felől is hozhat turista forgalmat. [2] 

Ezen felül a nagy parkolókat és a fontosabb tudnivalókat (város sematikus térképe) már a köz-
igazgatási határtól kezdődően ki kell táblázni, illetve a parkolók és parkolóórák helyét a város 
közterületein elhelyezett tájékoztató térképen is fel kell tüntetni. 

A parkolóautomaták, parkolási jegyek és más, a parkolással kapcsolatos felületek (táblák, stb.), 
valamint a parkolásban dolgozók a Szentendrére látogató turisták első kapcsolata a várossal. 
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Ezeknek tehát nem csak megfelelő színvonalúnak, hanem információs központoknak is kell len-
niük. 

A táblákkal legalább azonos mértékben fontos információs forrás a burkolati jel. A megfelelően 
felfestett parkolóhelyek, főleg a szűkebb, zsúfoltabb szakaszokon a parkolás rendezettségét szol-
gálják, de elengedhetetlen a nem csak a törvény által előírt, hanem a funkcionálisan szükséges 
mennyiségű mozgássérült parkolóhely felfestése is. Ezen kívül a bevezetés során érdemes kialakí-
tani „Kismama” parkolóhelyeket is, amelyek feltételei a többi fizetős parkolóhellyel azonosak 
lehetnek, de olyan helyen kerülnek kialakításra, ahol a jármű könnyebben megközelíthető. Kísérle-
ti jelleggel a Bükkös-parton, a Paprikabíró parkolóban és a Dunakorzó közelében javasolt 1-1 
ilyen felfestése, majd a tapasztalatok levonása után lehetséges az esetleges bővítés. 

2.2.4 Buszparkolók 
A belváros látogatottságában jelentős és meghatározó a csoportos, szervezett idegenforgalom. 

Az autóbuszok számára kiépített parkolóhelyek (Teátrum étteremnél, Dunakanyar körút mellett) 
kapacitáskihasználtsága ennek ellenére szélsőséges. [5] A Castrum parkolót az északról érkező 
buszok forgalmi okok miatt nem veszik igénybe. A Castrum beruházás elkészülésére megoldandó 
a Dunakanyar körútról a balra, nagyívben való kanyarodás a Castrum irányába, illetve a beruházás 
megkezdésének elhúzódása esetén megvizsgálandó, hogy milyen módon vezethető be az északról 
érkező forgalom a parkolóba.  

A Castrum beruházás idejére meg kell oldani a buszok ideiglenes parkolását, akár az építési te-
rület egyes kijelölt részein, akár egy új, ideiglenes parkoló kijelölésével (Hajóállomás, stb…) 

2.2.5 Térfigyelő rendszer kiépítése 
A közlekedéssel közvetlen kapcsolatban nincs ugyan, de a térfigyelő rendszer nem kizárólag a 

közterületi garázdaság ellen, hanem a parkoló járművek ellen elkövetett bűncselekmények megfé-
kezésére is használható. Amennyiben a rendszer kiépítésre kerül, úgy javasolt, hogy a P+R 
parkolókba és a kiemelt parkolókba kerüljön térfigyelő kamera. 

2.2.6 Őrzött turista parkolók közlekedéssel (prémium ár) 
Más idegenforgalomból élő városokhoz hasonlóan Szentendrén is érdemes elgondolkozni 

„külvárosi”, őrzött turista parkolók létesítésén. A Városkapunál például a belvárosi tarifa feléért-
harmadáért lehetne őrzés nélküli, vagy napidíjért őrzött parkolókat létesíteni, minimális befekte-
téssel. A jegy, illetve napidíj lehetne kombinált buszjegy és más szolgáltatásokat nyújtó bón is. 
Ehhez természetesen állandó tömegközlekedés is szükséges lenne, de a 11-es úton a buszközle-
kedés már most is alkalmas a kiszolgálására. Így a vendégforgalom még távolabb vihető a 
belvárosból, a vendégek tartózkodási ideje növelhető úgy, hogy a város forgalmát nem növelik.  

Az így kialakított parkolókban szükséges lehet a megfelelő infrastruktúra biztosítása (WC, in-
formációs szolgáltatás), illetve profitforrásként a turistabusz kiszolgálás, takarítás is. 

2.2.7 P+R parkolók 
A HÉV végállomás környékén kb. 50-100 gépkocsi parkol P+R jelleggel. A környező üzletek-

ben ennek a fele 30-50 jármű tulajdonosa vásárol. Az üzletek kapacitása a P+R kapacitásától 
nehezen elválasztható, pedig az előbbi mindenképpen fizetős, az utóbbi pedig ingyenes kell le-
gyen a parkolási stratégia szempontjából. Ezért javasolt egy zárt, bekerített 30-80 férőhelyes P+R 
parkoló, amelyet vagy egy kedvezményes összegért (2-3 órányi parkolás, vagy 20 órányi havidíj) 
vagy regisztráció után a városban lakók igénybe vehetnének. A későbbiekben a P+R parkolás eh-
hez hasonló rendszerrel alakulna ki a bővülő-átalakuló intermodiális csomópontban. A többi 
parkolóhelyen viszont szigorúan fizetős parkolás lenne, bár a legkedvezőbb tarifával. 

Közép, illetve hosszútávon 250-300 P+R parkolóhellyel kell számolni [2]  
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A másik P+R parkoló lehetséges helye a Pannónia-HÉV megálló közelében képzelhető el (a 
tehermentesítő út megépülése után), vagy a Városkapu területén (Volán kapcsolat), akár a nyári 
turista parkoló helyén. 

A P+R parkolás egyre több területen a helyi lakosság támogatása irányában változik. A fentiek-
ben ismertetett koncepció nem véletlenül nem foglalkozik a Dunakanyar többi területéről érkező 
ingázókkal, ugyanis a P+R parkolás szigorításával foglalkozó budapesti peremkerületekhez hason-
lóan Szentendrén is elkerülendő az, hogy az ingázók a helyi lakosságtól vegyék el a parkolóhelyet.  

A kistérségi központ kialakítása során egyeztetési feladat a többi település képviselőivel, hogy 
szeretnének-e kedvezményes P+R parkolási lehetőséget a lakóiknak, vagy nem. Amennyiben igen, 
úgy ezt csak megfelelő szerepvállalás mellett tartható elképzelhetőnek, hiszen a HÉV végállomás- 
buszpályaudvarig tartó ingázás Szentendre közlekedési céljaival ellentétes. Az optimális megoldás 
az, ha a Dunakanyarból már helyközi járattal érkeznek az ingázók a közlekedési csomópontba. 
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3. A Környezet biztonsága 
A közlekedés környezetének biztonsága nem a fontossága, hanem a logikai sorrend miatt került 

a harmadik helyre. A bevezetőből kiderül ugyanis, hogy a közlekedésben résztvevők, a közlekedő 
járművek és a környezetük egy rendszerként kezelendőek, egyik biztonsága sem sérülhet a másik 
kettő javára. A közlekedés környezetébe szűken az utak és járdák mentén elhelyezkedő zöld terü-
letek, építmények értendők, de általánosan szemlélve a leendő utak (tehermentesítő út), maguk a 
közlekedési műtárgyak és építmények.  

Szentendre a közepesen szennyezett levegőjű városok közé sorolható. A város levegőminőségi 
állapotát alapvetően a Visegrádi-és a Pilis-hegység jelentős kiterjedésű erdőterületei, a város saját 
szennyezőanyag kibocsátása, valamint csekély mértékben a környező települések befolyásolják. 
Ennek megfelelően a város levegője, a Dunakanyar régióhoz képest rosszabb, a térség városaihoz 
viszonyítva viszont jobb. A 1991-es állapotokhoz képest az ülepedő por tekintetében történt ja-
vulás.  

A levegőt szennyező források közül első helyen áll a közlekedés, azon belül is a közúti közle-
kedés. A 11-es számú főút forgalma és az ott közlekedő járművek káros anyag kibocsátása a 
meghatározó. A Budapest felé irányuló forgalom munkanapokon mára kiegyenlítetté vált, lénye-
gében állandó. Hétvégén és munkaszüneti napokon a fővárosiak kedvelt üdülő és 
kirándulóhelyeik felé utazva használják a város útjait. Ezért igen jelentős a nagy forgalmú Dózsa 
György úton, a Dunakanyar körúton és a Római sánc utcában a szennyezőanyag kibocsátás. Ked-
vezőtlen időjárási és forgalmi helyzetek esetén a 30 perces határértékeket meghaladó mértékű 
levegőszennyezés is mérhető ezeken az útszakaszokon. [6] 

Szentendre legjelentősebb zajforrása a közlekedés. Legzajosabb a 11-es út városi szakasza (Dó-
zsa György út, Dunakanyar körút, Ady Endre út) de zajosak a következő utak is: Római sánc 
utca, Kálvária út, Vasúti villasor, Duna korzó. A tényleges zajterhelés pontos meghatározása ér-
dekében célszerű zajméréseket végeztetni. A belső városrészek zajterhelését csökkentené a 11-es 
utat tehermentesítő út megépítése. [6] 

Ahogy azt a környezetvédelmi program is megállapítja, Szentendrén a legjelentősebb környezeti 
probléma a közlekedés okozta levegőszennyezés és a közeljövőben elkerülhetetlennek látszik a 
növekvő lakosságszám okozta forgalomnövekedés. Ebből látszik, hogy a közlekedés környezeti 
hatása kisebb-nagyobb mértékben az egész városra kiterjed. 

Az összefüggés azonban fordítva is igaz, hiszen ha az egyik legsúlyosabb környezeti teher hatá-
sa csökkenthető, akkor az egész város környezeti állapota javul. Ezért a közlekedés környezeti 
hatásainak figyelembe vétele kiemelten fontos. 

A közlekedés környezeti hatásai többféle módon befolyásolhatók. A közlekedésben részt vevő 
járművek számának csökkenése, illetve a növekedésének a mérséklése (egyelőre az utóbbi a reali-
tás) az abszolút környezeti terhelésre van hatással. A járművek tulajdonságainak változtatása 
(sebesség, tengelyterhelés, műszaki állapot) az egyes járművek által okozott környezeti terhelést 
befolyásolja, a közlekedő járművek összetétele (személygépkocsi, tömegközlekedés, teherforga-
lom, kerékpár, vízijármű, stb.) pedig a két előző pontból származó végeredményt befolyásolja. 
Végül a közvetett szennyező források csökkentése (utak portalanítása, takarítása) a forgalom által 
okozott porszennyezést tudja csökkenteni. Így a közlekedési program környezetbiztonsági részé-
nek is erre a négy pillére kell épülnie; [9] 

– A forgalom növekedésének mérséklése 

– A forgalomban résztvevő járművek által okozott terhelés csökkentése 

– A környezetbarát közlekedési módok előtérbe helyezése 

– A közvetett szennyező források csökkentése 
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3.1 A forgalom növekedésének mérséklése 
Nem Szentendre egyéni problémája a növekvő forgalom. Az országunk, sőt, az egész világ az 

életszínvonal és a lakosság növekedésével járó motorizáció előretörésével és az abból következő 
forgalomnövekedéssel küzd. A forgalom növekedésének mérséklése csak közvetetten lehet célja 
egy városi közlekedési programnak, hiszen a megoldások itt ennél sokkal nagyobb dimenzióban 
és más területen keresendők. Ugyanakkor néhány helyi szinten is megvalósítható fejlesztés előse-
gítheti a forgalom növekedését előidéző okok megszűnését. 

A lakossági forgalom növekedésének okai a teljesség igénye nélkül a következők: 

– Munkába, iskolába járás,  

– Napi ügyek intézése, szociális feladatok 

– Szórakozás, utazás 

Jól látszik, hogy ez a három ok mindegyike összefügg Szentendre egyéb problémáival és talál-
ható közöttük olyan is, amely feloldása ellentmondásokkal járna. Például az „utazás” okozta 
forgalomnövekedést a helyi turizmus visszaszorításával el lehet érni, de ez nem csak a város egyéb 
stratégiájával ellentétes, hanem a helyi munkalehetőségek csökkenésén keresztül a munkába járás 
okozta forgalomnövekedést is eredményezi. Nyilván ilyen célokat nem is érdemes meghatározni, 
de mindegyik pont esetében meghatározhatók olyan elvek, amelyek az általános városi programok 
végrehajtása során útmutatóként, mérlegelendő érvként szolgálnak. 

A lakossági járműforgalom mellett nem elhanyagolható a vállalkozásokat kiszolgáló teherszállí-
tás mérséklése különösen a belvárosban középtávon nem megoldható, így inkább a belvárosi 
koncepcióban is megfogalmazott, szigorú időbeli korlátozások bevezetése és betartatása lehet a 
megoldás. 

3.1.1 Munkába, iskolába járás forgalmának csökkentése  
A feladat látszólag egyértelmű; elő kell segíteni Szentendrén a helyi munkalehetőségek fejlődé-

sét és az oktatási intézmények bővítését. Ez választási kampányok sablonjaiban elfogadható cél, 
de közlekedési szempontból nem elegendő. A munkahelyek, azaz az idevándorló vállalkozások 
fejlesztése során a helyi munkalehetőségek növekedését kellemes járulékos hasznonként szokás 
felfogni, pedig az ilyen irányú stratégiák kidolgozása során a helyi szabad munkaerő összetétel-
ének ismerete nélkül nem szabadna dönteni. Most ugyanis könnyen előfordulhat, hogy egy itt 
megtelepedő vállalkozás nem képes a szükséges munkaerőt itt helyben beszerezni, ezért más, 
környező településekről importálja azt. Ezzel viszont a forgalom is növekedik. A cél az, hogy az 
oktatási intézmények és a vállalkozások fejlesztése terén figyelemmel kell lenni a helyi igényekre 
és olyan biztosítékokat kell a rendszerbe építeni, amelyek akadályozzák a forgalom importot. 

A vállalkozásokat más szempontból közelítve az alacsony szállítási igényű vállalkozások fejlesz-
tését kell előnyben részesíteni, illetve az ebbe a képbe nem illő vállalkozások számára fejlesztési 
területként a városon kívüli, leendő tehermentesítő út környékét kell kijelölni és elősegíteni azt, 
hogy a városon belül működő nagy forgalmú vállalkozások is idővel oda kerüljenek. 

Végül a munkába járás okának megszüntetését eredményezheti a távmunka programokban való 
részvétel, amely egyik pilléreként a helyi internet és számítástechnikai ellátottság fejlesztése java-
solt, kellő mérlegelés után akár városi szerepvállalással is. 

3.1.2 Napi ügyek intézése, szociális feladatok 
Nem elhanyagolható a napközben a belvárosra nehezedő hétköznapi forgalom, amelynek oka 

egyértelműen a belvárosi intézmények látogatása, ügyintézésben keresendő. 2005-ös felmérések 
szerint kb. 3-6.000 jármű halad át a belváros útjain munkanapokon. Az átutazók részben a rende-
lőintézetet, az okmányirodát vagy a Városháza ügyfélszolgálatát keresik fel.  
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Ezen látogatásokat megszűntetni nem lehetséges és nem is cél, de a szolgáltatások egymás mel-
lé, jó közlekedési kapcsolatokkal ellátott helyre telepítésével, illetve az elektronikus ügyintézéssel a 
terhelés látványosan csökkenthető. Ezért a közlekedési program ebből a szempontból is támogat-
ja az intermodiális csomópont területén kialakítandó szolgáltatási központot, áttelepített 
egészségügyi ellátással és hivatali ügyintézéssel. 

3.1.3 Szórakozás, utazás 
Ez az ok további két részre bontható, a szentendrei lakosság utazása szórakozási, utazási cél-

ból, illetve a Szentendrére irányuló, illetve a városon áthaladó forgalom szórakozási, utazási 
célból.  

A helyi lakosság ilyen célú forgalma arányaiban kisebb és nem is lehet célunk azt csökkenteni, 
bár helyi szórakozási és kikapcsolódási lehetőségekkel (sport, kultúra, szabadidő) mérsékelhető. 
Az áthaladó, illetve ide érkező forgalom szabályozása viszont már annál nagyobb feladat.  

A városba érkező forgalmat a lehetőségekhez mérten minél hamarabb meg kell állítani, egy ré-
szét a 2.2-es fejezetben említett parkolástechnikai megoldásokkal, a HÉV, mint alternatív érkezési 
mód reklámozásával (kombinált HÉV-belépőjegyek, jobb HÉV kapcsolat pl. a Skanzen felé). Az 
áthaladó forgalom pedig ésszerű mértékben elterelendő; a Skanzen és a Pilis felé irányuló forga-
lom a tehermentesítő útra, a Szentendrei sziget forgalma pedig a „kishíd” megépítésével minél 
hamarabb a szigetre irányítandó. Ez a nyári hétvégéken a hétköznapi forgalomnak akár a három-
szorosát is elérheti, tehát korántsem elhanyagolható probléma. 

3.2 Forgalomban részt vevő járművek által okozott terhelés csökkenté-
se 

A forgalom mértékének szabályzása, vagy legalábbis az arra irányuló kísérletek után a megma-
radó forgalom hatásainak a mérséklése következik. A műtárgyakra és az épített környezetre 
elsősorban a járművek tengelyterhelése, de kisebb mértékben a sebessége és műszaki állapota is 
hatással van. A megoldás látszólag itt is egyszerű; a forgalom résztvevőinek sebességét és tengely-
terhelését kell betartani. A gond megint a „hogyan” körül keresendő. A betartatás a tájékoztatás, 
lokálpatriotizmus és ellenőrzés hármasa lehet. 

3.2.1 Tájékoztatás a környezeti hatásokról 
A tájékoztatás azért fontos, mert amíg a lakosság egy jelentős része hajlandó áldozatvállalásra is 

a környezetéért, addig nem feltétlenül van tisztában azzal, hogy a megengedettnél jóval nagyobb 
tengelyterhelés mekkora kárt tud okozni az utak állapotában, vagy azzal, hogy a sebesség és a jár-
művek műszaki állapota miként befolyásolja a környezetre gyakorolt hatást. A megfelelő 
tájékoztatással talán elérhető, hogy a lakosság az utakat és az utak környezetét valamennyire a sa-
játjának érezze. Itt nem a saját ingatlan előtti terület takarításáról, locsolásáról van szó, hanem 
arról, hogy egy építkező meggondolja azt, hogy igénybe vegye-e a téglagyár kedvezményes szállí-
tási ajánlatát, ha a pótkocsis kamion az építkezés helyszínére el tud jutni, még akkor is, ha ezzel 
egyébként spórolna a szállítási költségeken. Ezzel a tájékoztatástól eljutottunk a lokálpatriotizmu-
sig. 

3.2.2 Lokálpatriotizmus 
Több baráti környezetben is terjengett egy történet a szentendrei stopposról, akit felvett egy 

autós Visegrád felé. Az illető a Határcsárdától kezdve rémülten kapaszkodott az ülésbe, mert a 
sofőr autóversenyzőket megszégyenítő tempóban hajtott. Dunabogdányba érve azonban hirtelen 
50-re csökkentette a sebességét és ezt a tempót a faluban tartotta is. A stoppos megkérdezte, 
hogy talán rendőrt látott-e, mire a válasz az alábbi volt: 

– „Ugyan, dehogy. Itt lakom. Csak nem fogok a saját falumban száguldozni!” 
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A fenti példa első fele korántsem követendő, de a csattanón érdemes elgondolkozni. Az illető 
nyilvánvalóan semmibe vette a KRESZ szabályait, vakmerő és veszélyes módon közlekedett, 
mégis a saját „földjére” érve megváltozott.  

Az országos közlekedési morál javítása nem a mi feladatunk és látványos eredményre nem iga-
zán számíthatunk, de egy jól kidolgozott helyi, lokálpatrióta akció, miszerint „Szentendrére 
vigyázunk” hozhat eredményeket. Erről a gyalogosok biztonságával kapcsolatban az 1.2.2 fejezet-
ben már szó volt. 

3.2.3 Ellenőrzés 
Végül, és tényleg utolsó lehetőségként az ellenőrzés szükségességét kell megvizsgálni. Bár a leg-

több ember számára erről a rendőrség által végzett sebességmérés jut eszébe, itt ennél többre 
gondolunk. Persze ellenőrzés a hagyományos „traffipax” is, de a tengelyterhelés, káros anyag ki-
bocsátás mérése is ide tartozik, illetve az előző, 3.3.2-es pontban emlíett akció lakossági 
ellenőrzése is. Az ellenőrzés címszó alatt nem a bírságolás a fontos, hanem az, hogy a lakosság 
tudatában legyen annak, hogy a szabálytalanságokat valaki figyeli, a városban a közlekedési szabá-
lyokat komolyan veszik.  

Ezzel párhuzamosan meg kell vizsgálni a lehetőségét annak, hogy az építési engedélyek kiadá-
sával lehetőség van-e az építéssel kapcsolatos forgalom előzetes felbecsülésére, és amennyiben 
szükséges, ezen forgalommal kapcsolatos kiadásoknak az építtetőre terhelésére. A csatlakozó utak 
helyreállítása ugyanis jelenleg is az építtető kötelessége lenne, de ennek betartatása meglehetősen 
összetett feladat. Másrészt az építkezéssel kapcsolatos nehézjármű forgalom által fizetendő behaj-
tással kapcsolatos költségek is elvileg az építtetőre lennének továbbterhelve, ha minden jármű 
tisztességesen járna el. A jelenlegi rendszer azonban a szabályt megkerülőknek kedvez. Ezért lé-
nyegesen egyszerűbb és a jelenlegi állapot „kifehérítését” eredményező megoldás lenne, ha az 
építkezés kezdetén az építtetőt szembesíteni lehetne a munkával kapcsolatos forgalom költségei-
vel, és azokat akár a használatba vételi engedély feltételeként, akár egy meghatározott határidőig 
be lehetne hajtani. 

3.3 A környezetbarát közlekedési módok előtérbe helyezése 
A környezetbarát közlekedési módok térnyerése nem a szükséges ütemben zajlik Magyarorszá-

gon, sőt, egyes területeken kifejezetten háttérbe szorul. Miközben mindenki belátja, hogy a 
környezetszennyezés jelenlegi tendenciái aggasztóak és negatívak, addig az egyéni felelősség nem 
egyértelmű és az egyéni áldozathozatal nem realitás. Ezért a város közlekedésfejlesztési stratégiá-
jában kell tenni annak érdekében, hogy a lakosság számára minél kisebb kompromisszummal 
járjon a közösségi közlekedés választása az egyéni helyett, illetve a kerékpáros vagy gyalogos köz-
lekedés a gépkocsi helyett. Ezt két módon lehet megtenni; a személygépkocsi közlekedés 
megnehezítésével és a közösségi, illetve a kerékpáros közlekedés feltételeinek javításával. Több 
város példáján bebizonyosodott, hogy külön-külön ezek nem vezetnek megoldásra, csak a közös 
alkalmazásuk jelenthet megoldást. Ugyanakkor e program célja a gépkocsival közlekedő szentend-
rei lakosság helyzetének jobbá, biztonságosabbá tétele, így a fentebb említett „megnehezítés” csak 
végső, indokolt és egyéb közlekedési módokkal kiváltható helyzetekben megengedhető. 

3.3.1 A közösségi közlekedés feltételeinek javítása 
Szentendre helyzete a közösségi közlekedési adottságok szempontjából kedvezőnek tekintető. 

A város rendelkezik vasúti kapcsolattal, nagy sűrűségű a helyközi buszjáratok közlekedése és van 
vízi kapcsolata is. Ennek ellenére ezeket az adottságokat nem megfelelően használja ki. A lakos-
ság-önhibáján kívül a helyközi járatokat nagy mértékben veszi igénybe helyi közlekedésre, a vízi 
kapcsolat a kedvtelési célú utazáson kívül gyakorlatilag más célt nem szolgál és a vasúti kapcsolat, 
a P+R parkolás feltételei kezdetlegesek, a közlekedési társaságok menetrendje pedig nincs össz-
hangban és a tarifák megállapítása is egymástól függetlenül történik.  
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Az tény, hogy a HÉV és a helyközi közlekedés agglomerációs, illetve kistérségi feladat, de helyi 
szinten kötelességünk a többi közlekedési móddal való összhang helyreállítása, megteremtése. 

3.3.1.1. Helyi, közösségi közlekedés 
Szentendre helyi közlekedését pillanatnyilag a Volán Zrt. látja el. A szolgáltató tájékoztatása 

szerint ez a feladat veszteséges, jelenlegi formájában éves szinten körülbelül 60-70 millió forint 
finanszírozást igényelne. Mindemellett a buszok műszaki állapota megfelelő ugyan de színvonaluk 
nem tükrözi a mai igényeket. Hosszú távon légkondicionált, alacsony padlós, akadálymenes bu-
szok, kisbuszok beszerzése lenne indokolt. Emellett a járatok jelenlegi kialakítása nem tükrözi a 
valós igényeket. A központi buszpályaudvarról induló kimondottan helyinek tekinthető járatok 
ritkák és egyes vélemények szerint sem időben, sem befogadóképességben nem igazodnak az igé-
nyekhez. Sok a „vegyes” funkciójú busz, vagyis a környéki és távolsági buszok útvonalának 
városra eső szakasza tölti be a helyi járat szerepét. Mivel különböző igényeket kell kielégíteni e 
buszoknak, ezért a funkciók gyakran ütköznek egymással. A buszok zsúfoltak, nem akkor és nem 
arra mennek amikor az a város lakóinak optimális lenne. [6] A változó demográfiai összetétel 
mindeközben új járatok indítását indokolná.  

3.3.1.1.1 Az általános helyi közlekedés átalakítása 
A megoldás kidolgozása során az alábbi elvek, illetve menetrend követendő: 

1. A jelenlegi szolgáltatóval és szakemberek bevonásával közösen áttekinteni a kialakult 
helyzetet és kidolgozni egy, a mai igényekhez illeszkedő menetrendet. 

2. A menetrend ismeretében áttekinteni a gazdasági helyzetet, a kihasználtság változását fi-
gyelemmel követve kiszámolni a finanszírozáshoz szükséges összeget. 

3. Ezek ismeretében megvizsgálni a szolgáltató váltás lehetőségeit, figyelembe véve a város-
on áthaladó helyközi forgalom sajátosságait. Meg kell vizsgálni a lehetőségét annak is, 
hogy a város hogyan lehet résztulajdonosa a közlekedésért felelős vállalatnak. 

4. A szolgáltatóval (akár a régi akár az új) folytatott tárgyalások után dönteni a finanszírozás 
változtatásáról, vagy, ha szükséges a teljesítmény csökkentéséről. 

Mindezzel párhuzamosan meg kell kezdeni a pályázati források keresését a helyi közösségi köz-
lekedés támogatására, hiszen a közösségi közlekedés fejlesztése nem csak a helyi forgalom 
szempontjából fontos, hanem az agglomerációs tömegközlekedésre is hatással van. Az az utas 
ugyanis, aki a lakóhelyének közelében talál csatlakozási pontot a tömegközlekedéshez sokkal na-
gyobb eséllyel veszi igénybe a helyközi közlekedést, mint az, akinek saját autójával kell a 
legközelebbi csomópontig elutaznia. 

Végül a szolgáltatóval ki kell dolgozni azokat az üzleti módszereket, amelyekkel a közösségi 
közlekedés eredménye javítható; 

– Csúcssimítás alkalmazása a tarifarendszerben; alacsonyabb csúcsidőn kívüli, csökkentett 
tarifák alkalmazásával a csúcsidőn kívüli időszak kihasználtságának növelése és a csúcs-
időben indokolatlanul utazó közönség átcsábítása. 

– Precízebb ellenőriztetés a szolgáltatóval és a lakosság megfelelő tájékoztatásával (hasonló-
an az előző pontokban említett módszerekhez). 

– Extra szolgáltatások a turizmus érdekében („menetrendszerinti” különjáratok) 

– Extra szolgáltatások a lakosság érdekében (iskolabusz(ok)) 

Ezen utolsó két ponttal érdemes részletesen is foglalkozni: 

3.3.1.1.2 Skanzen/ Dunakorzó buszok  
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A város forgalmi rendjének átalakításával egy időben meg kell kezdeni a Budapesten is bevált 
„márkázott” buszok üzemeltetésének kidolgozását. A Dunakorzó átalakítása során és később az 
átépült korzón pedig egy kisméretű – későbbiekben elektromos – önálló, feltáró járat közleked-
hetne, felfűzve a parkolókat. A belvárosi koncepcióban részletezett módon [2] ez szinte teljes 
egészében lefedné a belváros utazási igényét. Meg kell fontolni, hogy az itt javasolt belvárosi helyi 
hálózat autóbuszait természetesen nemcsak a VOLÁN vagy utódcége adhatná, hanem más egyéni 
vállalkozó által -, vagy más vállalkozáshoz kötve is üzemeltethető. 

Az útvonal a HÉV végállomás, 11-es út, Dunakorzó, Rév utca, Bogdányi u, Dézsma u, Hold u, 
Dunakanyar körút lenne, 4-6 új megállóhely létrehozásával.  

A másik „márkázott” buszjárat kezdetben hétvégén közlekedne a főbb P+R parkolók és a 
Skanzen között. A Skanzenbe irányuló forgalom levezetése és parkoltatása már most gondot 
okoz, a múzeummal való együttműködés kialakításával viszont kidolgozható lenne egy olyan 
rendszer, amelyben a látogatók motiváltak lennének a városkapu vagy más helyszíneken való par-
kolásban.(Pl. kombinált Skanzen busz+belépő jegy, helytörténeti tájékoztatás, idegenvezetés, 
stb.). Jelenleg ugyanis a helyi közösségi közlekedés nem képes kiszolgálni a Néprajzi múzeum igé-
nyeinek töredékét sem. 

3.3.1.1.3 Iskolabusz 
A másik két „márkázott” busztól külön érdemes kezelni az Iskolabusz lehetőségét. Kezdemé-

nyezés volt már rá Szentendrén is, de a megvalósítása eddig nem járt sikerrel. Az iskolabuszt vagy 
egy turizmusban érdekelt vállalkozó vagy a helyi közösségi közlekedés szolgáltatója üzemeltetné 
és a nagyobb, de rosszabb közlekedésű területek, illetve a sűrűn lakott városrészeket kötné össze 
az Izbégi iskola érintésével és két-három iskolai „lerakó” ponttal; a püspökmajori iskolák előtt, a 
belvárosi iskolák előtt és esetleg a két egyházi gimnázium előtt. Az iskolabusz melletti legfonto-
sabb érv a gyerekek „biztonságos szállítása” lenne, hiszen mindhárom leszállási pont forgalmas 
utak keresztezése nélkül tenné lehetővé az iskolába jutást a gyerekeknek. Ezzel a közlekedés biz-
tonsága közvetett módon is javulna, hiszen a jelenlegi autós gyerekszállítást is háttérbe tudná 
szorítani ez a lehetőség. 

Bevezetésének javasolt módja: 

– Igények felmérése az iskolákban 

– A kapott adatok alapján döntés az iskolabusz útvonaláról 

– Ingyenes (a város által finanszírozott) próbaidőszak az első három hónapban (iskolakez-
déstől naptári év végéig) 

– Éles üzem (januártól) 

3.3.1.1.4 Új területek bekapcsolása a közösségi közlekedésbe 
Szentendrének két olyan területe is van, amely csak azért nincs még bekapcsolva a közösségi 

közlekedésbe, mert az utak burkolata és az állapota ezt nem teszi lehetővé. Ilyen a Barackos út, 
buszforduló és a Tegez utca közötti szakasz, amely Pismány jelentős, részét tudná kiszolgálni, il-
letve a Barackvirág út környéke. Ezen szakaszok megfelelő szilárd burkolattal való ellátása tehát 
nem csak az úthálózat fejlesztése és a gépkocsi forgalom biztonságának javítása miatt fontos, ha-
nem azért is, mert a kb. 2.000 lakos számára a tömegközlekedés lehetősége a belváros forgalmi 
terhelését csökkentené. 

3.3.1.2 Kapcsolat a regionális közösségi közlekedéssel 
Ez a program elsősorban Szentendre közlekedésével foglalkozik, de ez a kérdés nem kezelhető 

különálló feladatként. Így figyelembe kell venni a kapcsolatot a regionális közlekedési területekkel, 
lehetőségekkel, hiszen bármennyire is jól működik egy város közösségi közlekedése, ha nem meg-
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felelő a kapcsolat a regionális, agglomerációs, vagy tágabb értelemben az országos közlekedéssel, 
akkor a városon kívüli céllal közlekedők számára a közösségi közlekedés nem jelent alternatívát.  

A kapcsolatot elsősorban a meglevő (HÉV, Volánbusz) rendszerekkel kell vizsgálni, de kon-
cepció szintjén egyéb más, alternatív közlekedési módok áttekintése is szükséges. A meglevő 
rendszerekkel a következő fejezet (3.3.2) foglalkozik, így röviden érdemes áttekinteni az alternatív 
közlekedési módokat: 

3.3.1.2.1 Szentendre légi közlekedési kapcsolata 
Szentendrének pillanatnyilag nincsen repülőtere, a város jelenlegi területén belül ennek nincs is 

lehetősége, de távlati (2010 utáni időszakot tekintve) dimenzióban a kérdés megkerülhetetlen. A 
repülőtér létesítése rengeteg környezeti, szabályozási és rendezési kérdést vet fel, nem is beszélve 
a lakossági kapcsolatról, elfogadásról és érdekekről. Ennek eldöntése, részleteinek kidolgozása 
túlmutat ezen a programon, de egy alapos átgondolás mindenképpen javasolt. Az M0-ás híd elké-
szülése közelebb hozza a legközelebbi, Dunakeszin működő repülőteret, ám annak sorsa sem 
egyértelmű pillanatnyilag. Új területként a térség adottságai miatt a Pomáz-Budakalász-Szentendre 
közötti síkság, illetve a Kis-híd elkészülésével esetleg a Szentendrei sziget jöhet szóba. 

3.3.1.2.2 Szentendre vízi közlekedési kapcsolata 
A város működő hajóállomása gyakorlatilag csak turisztikai és kedvtelési célú használatra van 

igénybe véve. Ugyanakkor a jelenlegi agglomerációs kapcsolat hagyományos (közúti és vasúti) csa-
tornái már most telítettek (11-es út 40.000 jármű/nap forgalma), illetve költséges fejlesztés előtt 
állnak (HÉV-ből gyorsvasút). Mindkét útvonalon Budapest belvárosának elérése 40 perc körüli 
időt vesz igénybe. Közben a vízi kapcsolat szinte adja magát, körszerű vízi járművekkel a fenti idő 
Busapest irányába a harmadára, visszafelé pedig közel a felére csökkenthető úgy, hogy költséges 
infrastruktúra kiépítésére nincsen szükség.  

Egy Szentendre-Budapest vízibusz, kistérségi megállapodás esetén akár egy Dunakanyar-
Budapest járat kialakítására közvetlen EU-s közösségi pályázati lehetőségek léteznek, a vízi útvo-
nal előzetes becslések alapján 2 járművel napi 5-10.000 utas szállítására alkalmas, ami megfelelő 
szolgáltatások esetén a közúti forgalmat akár 5-10%-kal is csökkentheti. 

A vízi közlekedés csak teljes rendszerként képzelhető el: 

 – Kiszolgáló parkolóval (Fürdő utcai paletta- a korábban említett parkolási terv része, Ró-
zsakert parkoló vagy akár egy új, a Bükkös patak és a tervezett kis-híd közötti területtel) 

– Védett gyalogos kapcsolattal az Intermodiális csomópont irányába (a koncepció része a 
Kossuth Lajos utcáig, onnan kidolgozandó) 

– Előzetes tanulmány alapján kiválasztott megállóhelyekkel Budapest irányába (extra 
utasszám lehetősége) 

– Több szintű szolgáltatással (kerékpár szállítás, „Business class”- internet kapcsolattal, ét-
kezési lehetőség, stb…) 

Ez az elképzelés további részletes kidolgozásra szorul, de mind EU-s pályázati szempontok, 
mind a város rendkívül kedvező vízi kapcsolata alapján megkerülhetetlen tényező. 

3.3.2 HÉV-Busz kapcsolat áttekintése 
A közeljövőben szükségessé válik a HÉV Békásmegyer-Szentendre közötti szakaszának felújí-

tása. Ezt nem Szentendrének kell finanszíroznia, de várhatóan a komfortosabb utazás jobban 
„eladható utazási termék” lesz a lakosság számára. Erre a megfelelő módon kell felkészülni rövid 
távon a helyi közlekedés és a HÉV összehangolásával, középtávon pedig a teljes csomópont át-
alakításával. A Hév végállomás körzete ugyanis ideális helye lehet azon új funkcióknak amelyeket 
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egy mikroregionális központnak, biztosítania kell. Itt egy olyan intézményi, adminisztratív, keres-
kedelmi és közlekedési csomópont alakítható ki, amely képes tehermenetesíteni a belvárost 
azoktól a funkcióktól, amelyek ma már inkább terhelik a 

városszövetet [1] Az előkészületek ebben az irányban megkezdődtek, a Képviselő testület 2007 
januárjában megnevezte az Intermodiális csomópont árépítését a vezérprojektek között, a teljes 
érintett területre az elővásárlási jog bejegyzésre került és az előkészítés megkezdődött. 

Ugyanakkor nem kétséges, hogy ez a fejlesztés a teljes átadásig akár 4-5 évet is igénybe vehet, 
amit a közlekedés szervezésével nem szabad megvárni. Ezért a Volánnal a helyi menetrend átala-
kításáról szóló tárgyalások során kapcsolatba kell lépni a BKV illetékeseivel is, hogy az évek során 
egymástól eltávolodott két menetrend ismét összhangba kerüljön.  

3.3.3 Az intermodiális csomóponttal szemben támasztott követel-
mények közlekedési szempontból 

A HÉV jelentősége a budapesti agglomeráció fejlesztési tervének megfelelően a jövőben (2010 
után) várhatóan megtöbbszöröződik. A gyorsvasúttá alakulás drasztikus menetidő csökkenést és 
komfort növekedést eredményezhet, ami a jelenlegi utasszámot a többszörösére növelheti. A kis-
térség 75.000 lakosa mind potenciális utasa a kialakításra kerülő gyorsvasútnak, ezért a csomópont 
átépítése során lehetőséget kell teremteni a megfelelő bővítésnek. 

1. Parkolóhely bővítés; a kezdeti 250 fh-ról a későbbiekben 500, illetve 800fh-re bővítés le-
hetősége. 

2. A Dunakanyar körút-Vasúti villasor csomópont átalakításának lehetősége, megvizsgálva a 
körút esetleges szint alá süllyesztését is 

3. Közös busz-HÉV váró, illetve fedett közlekedés a parkoló és a megállók között 

Az egész terület fő átalakítására a belvárosi koncepció tesz javaslatot, amivel teljes mértékben 
egyet lehet érteni: 

A javaslat lényege, kulcseleme a HÉV állomás vágányainak és peronjainak racionalizálása. A 
vonal kapacitásának növelése mellett is valószínűsíthető, hogy a szentendrei végállomáson a két 
vágány használata elegendő marad. Célszerű tehát az üzemi vágányokat megszüntetni, és a felsza-
baduló területet fejlesztési területté tenni. Lényeges lehetőség –ami feltehetően minimális 
beavatkozással megoldható –a vágányok hosszának csökkentése, a vonatok megállóhelyének visz-
szahúzása mintegy 40 m-rel. Az így kialakítható keresztirányú gyalogostengely a leendő 
épületegyüttes legfőbb szervező tengelye, a különböző funkcionális egységek közötti kapcsolatot 
optimálissá teheti. Egyúttal terület szabadul fel a vágányok vége és a 11-es út között, ami az 
együttes egyik legfontosabb fejlesztési területévé válhat. Ugyancsak a területhasználatot javíthatja, 
ha a tömegközlekedési múzeum szabadtéri kiállítótere a csarnoképület dél-nyugati oldalára kerül, 
s a jelenlegi területre a HÉV és a buszállomás közé esetleg újabb utasforgalmi és kereskedelmi 
funkciók települhetnek. [3] 

3.3.4 Kerékpárutak 
A kerékpáros közlekedés némileg kilóg az eddigi sorból, ugyanis ellentétben a HÉV, illetve kö-

zösségi közlekedés témákkal, a fenntartása kizárólag az infrastruktúrával kapcsolatos költségekkel 
jár a város számára, miközben gyakorlatilag a teljes lakosság számára nyújt olcsó és alternatív köz-
lekedési lehetőséget. Másrészt ez a közlekedési mód igényli a legtöbb áldozatot is a lakosság 
részéről, ugyanis fizikai munkavégzésre van szükség az utazásoz.  

A kerékpáros közlekedés elősegítése kizárólag a biztonság és a megfelelő minőségű, kerékpárral 
is igénybe vehető utak kidolgozásával történhet meg.  
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A város kerékpárosainak legnagyobb gondja pillanatnyilag az, hogy a Dunakanyar körutat csak 
szintben, gyalogátkelőhelyeken keresztezhetik, a belváros szűk utcáin a gyalogosokkal és a parko-
ló autókkal osztoznak. 

Az Eurovelo program keretében folyamatban van az egész Szentendrét átszelő dunaparti ke-
rékpárút tervezése és kivitelezése. A projekt megvalósulása után a városon „hivatalos” 
kerékpárúton lehet átkelni a Dera pataktól a Határcsárdáig. Mindez szép és nagy lépés előre, de a 
helyi kerékpáros közlekedés gondjait csak a kerékpáros turizmus után, másodsorban kezeli. A he-
lyi kerékpározás elősegítése érdekében az alábbi tengelyek alakítandók ki: 

Rövid távon:  

I. ütem: Bükkös part kerékpárút; a patak torkolatától az izbégi sportpályáig, aluljáróval a Duna-
kanyar körút alatt 

II. ütem: Skanzen kapcsolat; az izbégi sportpályától a Skanzenig 

A további fázisok, prioritások nélkül: 

X. ütem: Dunakanyar körút- Skanzen kapcsolat; itt a városon belüli nyomvonal még nem vég-
leges, lehetséges helye a Sztaravodai út vagy a Vasvári Pál utca, jelen állapotában egyik 
sem alkalmas. 

X. ütem: A Dunakanyar körút kereszteződéseinek átalakítása 

A további kerékpáros közlekedés elősegítése érdekében javasolt kerékpárkölcsönzőt létesíteni 
valamely forgalmas turista parkoló mellett (akár a Városkapu parkolóban), illetve kerékpár parko-
lót kiépíteni az Intermodiális csomópont átalakítása során. 

3.3 5 Gyalogos közlekedés 
Az első fejezetben részletesen bemutattuk a gyalogos közlekedéssel kapcsolatos teendőket, de 

fontos a kérdést a „helyén” is kezelni, együtt a többi alternatív közlekedési móddal. A gyalogos 
közlekedés jelenti az egészséges, felnőtt emberek közlekedését is, de a fő tengelyeket úgy kell ki-
alakítani, hogy az esélyegyenlőség jegyében a gyerekek, a kerekesszékkel vagy babakocsival 
közlekedők és az idős emberek is egyaránt biztonságosan tudják igénybe venni. A forgalom mére-
te miatt az első ütemben az alábbi gyalogos útszakaszok akadálymentesítése és rendbehozatala 
szükséges: 

1. HÉV– végállomás– Kossuth Lajos utca – Dumtsa Jenő utca szakasza 

2. Bükös torkolat – Bükkös part egészen az Izbégi iskoláig 

3. Városi parkoló paprikabíró utcánál – Paprikabíró utca –Sánc Köz – Bükkös híd – Kano-
nok utca 

4. Áprily Lajos Tér– Martinovics utca – Pátriarka utca – Arany J. utca – Rákóczi Ferenc utca 

5. Fő tér – Bogdányi út – Rév utca – Teátrum parkoló 

6. Teátrum parkoló – Dunakorzó – Czóbel sétány 

7. Vasúti villasor– Castrum közötti kizárólagos útvonal kialakítása a Castrum megnyitására 

Végül meg kell vizsgálni a Hajóállomás és a Pap sziget közötti gyalogos híd lehetőségét is. 

A Gyalogos forgalom, különösen a turista forgalom elősegítése érdekében a kijelölt gyaloguta-
kat megfelelően ki kell táblázni, feltüntetve a főbb közlekedési csatlakozásokat is (parkolók, 
buszmegállók, stb.)  
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3.4 A közvetett szennyező források csökkentése 
Amint azt a bevezetőben is említettük, a levegőszennyezést nem csak a járművek kibocsátása, 

hanem az útfelületről a levegőbe felkavart por is okozza. Ennek megszüntetése, csökkentése a 
szilárd burkolatú utak vízzel való tisztításának, sarazásának kiterjesztésével érhető el.  

Különös figyelmet kell fordítani arra is, hogy a közeljövőben kezdődő és folytatódó beruházá-
sok okozta munkagép és teherautó forgalom által felhordott szennyezés minél körültekintőbb 
takarításáról lehetőség szerint már a szerződésekben szó essen. 
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4. A Célba jutás biztonsága 
A három fő pont, a közlekedők, a járművek és a környezet biztonságával kapcsolatos teendők 

áttekintése után már csak az egyes pontokban többször is hivatkozott, nagyobb méretű közleke-
dési teendők összefoglalása maradt hátra. Ezek rendszerezése fontos annak érdekében, hogy a 
program is biztonságosan célba jusson, hasonlóan azokhoz, akik a program sikere esetén úgy in-
dulhatnak el otthonukból, hogy érzik a biztonságot egész útjuk során. 

4.1 11-es út csomópontjainak áttekintése 
Az EMC és a Főmterv közösen készített egy javaslatot a 11-es főút városi csomópontjainak át-

tekintésére. Az első ütemre szükséges összeg bekerült Szentendre 2007-es költségvetésébe. A 
közeljövőben elkészül a Budapestet távlatban körülölelő M0 autópálya gyűrű északi Duna– hídja. 
Ezáltal Szentendre és körzete „közelebb kerül a fővároshoz”. Függetlenül bármely szándéktól, 
feltétlenül növekedik a körút forgalma. 

Egyes csomópontokban a szabályoknak megfelelően, forgalombiztonsági okokból jelzőlámpás 
szabályzás szükséges. Ezzel együtt járműosztályozók létesítése, bővítése, újabb forgalmi kapcsola-
tok betervezése is lehetséges. Némely kereszteződésben a város elengedhetetlen forgalmi 
igényének érdekében új jelzőlámpás csomópont létesítendő.[2] 

A Dunakanyar körúttól nyugatra elhelyezkedő területegységek főútvonalai mind a 11-es számú 
főúthoz csatlakoznak, részben domborzati, részben településszerkezeti adottságok miatt. Némely 
főút leágazó forgalma rendkívül jelentős. Közöttük csak ritka, kis kapacitású közúti kapcsolatok 
vannak. A város északi részén levő üdülőterületek, Pismány főúti megközelítését a 
megnövekedett forgalomra alkalmatlan kapcsolatok biztosítják. 

Innen ágazik el a jelentős számú látogatót vonzó Skanzenhez vezető út. A Római sánc utca 
nagy lélekszámú lakóterületeket köt a Dunakanyar körútra. A lakótelep és a HÉV végállomás kö-
zötti terület gyűjtőútja a Vasúti villasor, ez egyben a dél– nyugati ipari terület egyik megközelítő 
útja is. A 11. számú főút egyelőre a Szentendrei sziget egyetlen hídi kapcsolatát is biztosítja 
Tahitótfalun át. [5] 

Fontossági sorrendben az alábbi csomópont átalakítások, átvizsgálások szükségesek: 

1. Bükkös part. A tervek szerint a Bükkös part – Kanonok u – Bajcsy Zsillinszky u körforga-
lom kialakítása után a csomópont a Bükkös part Északi lehajtójának kiszélesítése után 
kétirányú, lámpával védett csomóponttá alakulna. 

2. Rózsa utca. A megvalósítás folyamatban, a járművek le– , illetve felhajtásának egyszerűsí-
tése érdekében a Rózsa utca torkolatát ki kell szélesíteni, a járdát áthelyezni. 

3. Dunakanyar körút – Római sánc utcai jelzőlámpás kereszteződés forgalmi rendje jelentő-
sen átalakítandó a távlatban. A konkrét megvalósítással kapcsolatban sok elképzelés látott 
napvilágot, ezért részletes átgondolás szükséges a Castrum terveivel összhangban. Addig 
viszont kötelező megoldani a lakótelep (később uszoda) felől a jobbra kisívben történő 
kihajtást a Dunakanyar körútra. 

4. Dunakanyar körút – Római sánc köz – Attila utca kereszteződése jelzőlámpázandó a vá-
rosi forgalmi igények és a „zebra” szabályszerű védelmének, illetve az ideiglenes parkoló 
létesítése esetén a ki- és behajtás biztonságos lebonyolítása érdekében. 

5. Dunakanyar körút – Paprikabíró utca kereszteződése a parkolóból kihaladó forgalom– , 
és a rossz beláthatóság miatt a terv szerint jelzőlámpázandó. Ezt át kell gondolni. 

6 A Dunakanyar körút – Barackos út csomópontban – mint ahogy a megelőző vizsgálatok 
is említik – a csúcsórai forgalom elérte a jelzőlámpás szabályozás nélkül lebonyolítható 
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határt. Vagy gyalogos aluljáró, vagy jelzőlámpás kereszteződés kialakítása javasolt, illetve 
megvizsgálandó az északról érkező útszakasz szűkítése egy sávosra a csomópontig. 

A további teendők részletesen a [2]-ben olvashatók.  

4.2 Városon belüli főútvonalak (alternatív szakaszok) 
A tehermentesítő út esetleges elkészülése részletes hatástanulmány nélkül kiszámíthatatlan mó-

don változtatja meg a város közlekedését. Abban az összes szakmai anyag és a tapasztalatok is 
egyetértenek, hogy egy ilyen, külső útkapcsolat levegővételhez juttatja a belvárosi területeket és a 
bekötő utak menti részeket, de megfelelő szabályozás nélkül minden új útszakasz különféle me-
nekülő utak kialakulásával is jár, különösen abban az időszakban, amikor még a tehermentesítő út 
csak részleges készültségű lesz. Ezért már most el kell kezdeni a városon belüli, haránt irányú út-
szakaszok felderítését, az esetleges szélesítés előkészítését, szabályzását. A tehermentesítő út 
elkészülése idejére meg kell oldani Pismány forgalmának biztonságos levezetését az út csatlakozá-
sára, illetve meg kell vizsgálni Pismány és Szarvashegy közúti összekötésének lehetőségeit is. 

Új főútvonalként kell megjelenjen majd a tehermentesítő úthoz kapcsolódó úthálózat, amelyek 
közül minél hamarabb, a kivitelezéssel egy időben ki kell alakítani az új köztemetőhöz vezető sza-
kaszt. 

4.3 Belvárosi koncepció  
A belvárosi koncepció az elmúlt két évben többször is említésre került, miközben a benne 

meghatározott intézkedések csak szelektív módon lettek végrehajtva. E program és a belvárosi 
koncepció birtokában meg kell kezdeni az intézkedések felülvizsgálatát és elindítani a szükséges 
lépéseket. Erre a Dumtsa Jenő utca lezárása, a Városháza előtti tér elzárása vagy a parkolási rend-
szer elindítása már konkrét lépésként megtörtént, de a koncepció lényege pont az, hogy az egyes 
lépések ne önállóan, hanem tudományosan előkészített lépések megfelelő időbeli sorozataként 
kerüljenek végrehajtásra. Az alábbi részben a megvalósult, már törölt és függőben levő lépések 
összefoglalóját helyeztük el: (2007. márciusában)  

1. (Bevezető) ütem 
A célnak, a tervezett közösségi– bemutató terület várható kijelölésének megfelelően történik a 

parkolóhely– gazdálkodás. Előkészíti a ZÓNA kiterjesztését azzal, hogy a mai időrendnek megfe-
lelően, de egy kiterjedtebb, három díjzónára bontott parkolófelületet jelölünk ki. 

1. A kiemelt fizetőterületen a jelenlegihez hasonló díj lenne. 

2. A normál fizető helyeken a mainál alacsonyabb áron várakozhatnának. 

3. A fennmaradó helyek ingyenesek. 

– Részben megtörtént, a márciusra tervezett parkolási rendelet módosításával ebben az irányban haladunk.  
  

Részletesen kell kidolgozni a parkolási módokat és kialakítani táblázást, döntés szükséges a díj-
beszedés módjáról. A lakosság tájékoztatása követelmény. Parkoló– társaság bevonása és részletes 
árkalkuláció kidolgozása szükséges.  

INTÉZKEDÉS: részletes kidolgozás, tájékoztatás, táblázás, parkoló– társaság (kalkuláció).   

– Végrehajtás folyamatban, irány megegyező.  
 
Dunakorzó utca egyirányúsítása északról – délfelé, az autóbusz és kerékpárút kivételével. Rész-

letes forgalmi rend kialakítás, lakossági és VOLÁNBUSZ üzemeltetői tájékoztatás, jelzőtáblázás, 
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rendőrség bevonása szükséges. (Először a jelzőtáblás szabályozás javasolt, szigorú ellenőrzés mel-
lett.)   

– Nem lett végrehajtva, a tervpályázat előrehozása miatt a végrehajtás kétséges  
 

Megkezdődhet két lakossági parkoló– siló és a „Dunakorzó déli parkoló– paletta”, kiépítése, 
majd a „Paprikabíró– mélyparkolóház” terület és építés előkészítése. (Paprikabíró– parkoló az 
ütemezett építés megkezdéséig ingyenes. Teátrum– parkoló a személygépkocsik részére normál 
fizető felület. Részletes kidolgozás a parkolási fejezetben írtaknak megfelelően történhet. A par-
koló silókhoz igényfelmérés, beruházó– kivitelező pályáztatása szükséges.   

– Egyelőre nem kezdődött el, a parkolás elindítása utáni második fázisban tervezzük   

2. Ütem  
A ZÓNA kiterjesztése, teljes szentendrei lakossági tájékoztatás, terület kijelölés az ütemnek 

megfelelően. Részletes tervek szerint a kordonpontok felállítása, megépítése. Javasolt először jel-
zőtáblával a beléptető pontok kialakítása. Belvárosi forgalomtechnikai átrendezés, új kapcsolatok 
kialakítása, a forgalmi rend betartásának ellenőrzése, majd megvalósulás utáni hatékonysági vizs-
gálat szükséges.  

– Ez a pont igényli a legtöbb átgondolást, a fentieknek megfelelően 
 

PARKOLÓHELYMÉRLEG: Mintegy 250– 300 parkoló férőhely elvész a belváros jelenlegi 
utcáin. A parkolókban rendelkezésre áll legalább 500 férőhely, plusz a parkoló– silók kapacitása. 
(Az idők folyamán a parkolóhely szükséglet természetes módon emelkedik.) INTÉZKEDÉS: 
részletes kidolgozás, tájékoztatás, táblázás, kordonpontok felállítása, ellenőrzés rendőrség– , vagy 
parkoló társaság által.  

– Folyamatban  
 

 Dunakorzó végleges funkcióváltásának megvalósítása pályáztatás igénybevételével. Autóbusz– 
forgalom átszervezésének kérése, óvárosi– autóbuszjárat. Hajójáratok rászervezése, komp a túlol-
dalra stb. Kerékpár, elektromos miniautó kölcsönzés a parkolóházaknál, program ajánlat a Duna 
partra stb.   

– A Dunakorzó tervpályázat kiírásra került, az irány megegyezik  
 

Dunakanyar körút csomópontjainak forgalmi rendezése, kapcsolatfelvétel a kezelővel és részle-
tes forgalomtechnikai és út– , valamint közmű építési tervek kidolgoztatása, költségmegosztás 
kitárgyalása  

INTÉZKEDÉS: részletes kidolgozás, koordináció az útkezelővel.  

– Az irány megegyezik  
 

 Új városközpont előkészítése a fent leírtak szerinti intermodáliscsomóponti rendszerhez. Köz-
igazgatási, ellátási intézmények kiköltöztetésének előkészítése. Ingatlangazdálkodási, tulajdonosi 
viszonyok tisztázása, területbiztosítás. Pályázatok, építési és közlekedési tervek készíttetése stb.  

INTÉZKEDÉS: részletes kidolgozás, területbiztosítás, pályáztatás, közigazgatás, és ellátás (or-
vosi rendelő) áthelyezésének előkészítése.   

– Az irány megegyezik  
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„Teátrum parkoló” területének biztosítása, építésének előkészítése a pályáztatás és a részletes ter-
vek után.  

– Per folyamatban az irány megegyezik 

3. (Távlati) ütem 
Az ütem részeivel az irány közös, a távlat miatt az első két ütem végrehajtása befolyásolja 

4.4 Egyirányúsítási program 
A jelenleg érvényes Szabályozási terv alapján a városban jelentős mennyiségű kiszolgáló, illetve 

lakóút céljából történő lejegyzésre van szükség. Az összes jelölt területen ennek végrehajtásának 
nincs realitása. Általános cél, hogy a 4.2 fejezetben meghatározott haránt útvonalak, illetve az út-
építési programban meghatározott prioritások kijelölésre kerüljenek a területi út fejlesztési 
szakaszok, amelyek szélesítése indokolt. Ezzel párhuzamosan meghatározhatók a 6-os és 5/3-as, 
illetve 4/3-as prioritású utak, ahol a jelenlegi állapot fenntartása javasolt és megfontolandó az 
egyirányúsítás. A többi prioritási szint alá tartozó utak esetében a szabályozási terv felülvizsgálata 
javasolt. 

4.5 Tehermentesítő út  
A fokozódó gépjárműforgalom miatt a tehermentesítő  út megépítése szükségessé vált. A város 

országos főúthálózati kapcsolatát a 11.sz. főút biztosítja, amely Budapesttől a városközpont észa-
ki részéig (egészen pontosan az Ady Endre útig) 2*2 forgalmi sávos, déli szakasza, belterületi főút 
50 km/h maximális megengedett sebességgel. A 11-es úttal a településen átmenő forgalom elve-
zetése megoldottá vált. A forgalom lecsapolása és a városmaghoz való hozzáférés azonban nem 
megoldott. [5]  

A gondok 30 évre nyúlnak vissza. 1970-től a folyamatos betelepedések következtében egy ha-
tezres településből egy 20– 22 ezres város fejlődött ki. A történelmi városmag, a város identitása, 
az infrastruktúra azonban nem bírta ezt a növekedést, ennek következtében a város spontán fej-
lődésnek indult és ezáltal elvesztette régi arculatát is. Ez a folyamat az „őslakosok” és az újonnan 
letelepedők közt is feszültségeket indukált.  

Mára a közlekedés a legsarkalatosabb kérdéssé vált. Az urbanizációs folyamatok velejárójaként 
hatalmas forgalom generálódott, amelyet már sem a 11-es út, sem a Dunakorzó nem képes kezel-
ni. Abban mindenki egyetért, hogy változásra van szükség, de a megoldásokat mindenki másban 
látja.  

Szentendre közlekedési csomópont. A 11-es útról – amin a dunakanyari forgalom bonyolódik – 
itt ágazik el a Pilisszentlászlón át Visegrádig vezető út, ami elsősorban a Pilis néhány kiránduló 
helyét köti össze, illetve kismértékben tehermentesíti a 11-es utat. Szentendrén azonban a 11-es 
főút forgalma a meghatározó.  

A főút megléte egyszerre van jó és rossz hatással a városra. A 11-esen a főváros nagyon közel 
van. Ha nincs forgalmi dugó, akkor az Árpád híd illetve a budai alsó rakpart (amin szintbeli ke-
reszteződés nélkül lehet eljutni a Lágymányosi hídig) körülbelül húsz, huszonöt perc alatt 
elérhető. Ezen az útvonalon hétköznap reggel, illetve tavasztól őszig vasárnap délután, este alakul 
ki dugó. Más a helyzet a várostól északra. A nyári, hétvégi forgalom itt sokkal jobban érezteti ha-
tását, mert az addig 2x2 sávos út összeszűkül. Emiatt a forgalom időnként „beáll” és ez látszik a 
város belső forgalmán is.  

A 11. sz. főút forgalmi szempontból jellemző déli irányának forgalom összetételében a domi-
náns érték: a városközponti forgalom (40%). A Püspökmajori lakótelep és környéke forgalmi 
részesedése átlagosan 22%, a reggeli csúcsórában 30% körüli. A város szempontjából átmenő 
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forgalom a munkanapokon nem meghatározó nagyságú (16%), ebből a Szentlászlói irány kis je-
lentőségű (1%). 

A reggeli csúcsidei forgalom csak azokban a keresztmetszetekben tér el jelentősen a napi átlag-
tól, ahol a hivatásforgalom meghatározó, a 11. sz. főút déli szakaszán, illetve a Szentlászlói út 
belső keresztmetszetében. A 11. sz. főúton a déli városhatáron a reggeli csúcs értéke 75– 100 %-
kal meghaladja a napközi átlagértéket, ez a hétvégi csúcs esetében eléri a háromszoros értéket is.  

A város legjelentősebb forgalmú útvonalának, a 11. sz. főútnak a forgalma a 2x2 sávos szaka-
szokon olyan nagy, hogy a hálózati jelentőségű, becsatlakozó utak csomópontjaiban jelzőlámpás 
szabályozás bevezetése fokozatosan szükségessé vált.  

A 11-es út városi szakasza komoly viták tárgya Szentendrén. Azt általában mindenki belátja, 
hogy megépítése szükséges volt. A Duna parton vezető keskeny útvonal ugyanis alkalmatlan volt 
a forgalom áteresztésére. Azonban a szentendrei belvárost körülölelő útszakasz vonalvezetése, 
megépítésének módja ma is indulatokat kavar. A vitatott kérdések közül az első az út vonalveze-
tése. Az itt élők egy része úgy érzi, hogy az út természetellenesen szeli ketté a város belső részét, 
mintegy kettévágva azt (ennek enyhítését szolgálják az út szerepének és forgalmának változtatásá-
ra irányuló törekvések). Többen fogalmazták meg, hogy szerintük a 11-es egyfajta mesterséges 
határként választja el a városrészeket.  

Ez azt az érzetüket erősíti, hogy a nagy forgalmú négysávos úton csak néhány helyen van lám-
pával védett átjáró, kereszteződés. Természetesen vannak olyanok, akik számára akkor a 
Dunakanyar körút megépítése helyénvaló lépésnek tetszett, és ezt a véleményét ma is képviseli. 
[6]  

A nyugati városrészek kapcsolatai közül az országos közutak belterületi szakaszai csak Izbég 
(Szentlászlói út) illetve Szarvashegy és a Skanzen környékének (Sztaravodai út) kapcsolatát bizto-
sítják. A városnak a belvároson kívül legnagyobb forgalmú területe a Püspökmajori lakótelep 11. 
sz. főúti kapcsolata. A Püspökmajori lakótelep és a Bükkös pataktól északra fekvő területek kap-
csolatát a Kovács László u. – János u. útvonal biztosítja, a hálózati jelentőségének nem megfelelő 
kiépítéssel. 

A város északi részén levő egykori üdülőterületek (Pismány) 11. sz. főúti kapcsolatát a 
megnövekedett forgalomra alkalmatlan utak biztosítják. A lakótelep és a Hév végállomás közötti 
terület gyűjtőútja a Vasúti villasor, egyben a DNY– i ipari terület egyik megközelítő útja is a Kő-
zúzó utca igénybevételével. Az iparterületnek a 11. sz. főúttal második kapcsolata a Rózsa utca, a 
HÉV pályát szintben keresztezi.  

A 11. sz. főúton a forgalomnövekedés 7– 10 %, az 1116 jelű ö.k. úton pedig 5 % volt. A 11. sz. 
főút forgalma a mértékadó hétköznapi csúcsidőszakban irányonként 500 – 1150 E/óra érték kö-
zött változik és északról dél felé haladva fokozatosan növekszik. A főúton a forgalom a hétvégi 
csúcsidőszakban nagy mértékben aszimmetrikus, a vasárnap délutáni csúcsórában a dél felé hala-
dó forgalom 600 – 1.000 E/óra értékkel meghaladja az északi irányét. A hétvégi és hétköznapi 
csúcsforgalom keresztmetszeti értékei között kis (10% körüli) eltérések vannak. A 11. sz. főúthoz 
csatlakozó utak közül a déli városközponti kapcsolat (Duna korzó) forgalma a legnagyobb (700 
E/óra), ezt csúcsidőszakban megközelíti a Püspökmajori lakótelepi forgalom (Római sánc utca 
675 E/óra). [6] 

A Szentendre város 2002-ben elfogadott szabályozási terve kijelöli a tehermentesítő út helyét, 
de ez az elmúlt évek során bekövetkezett változások miatt felülvizsgálatra szorul. A szabályozott 
szakasz alkalmas volt arra, hogy megindítsa a társadalmi és szakmai vitát, így kiderült, hogy egyes 
területeken környezetvédelmi aggályokat vet fel a nyomvonal, más részeken távlati fejlesztési 
szempontból logikátlan, megint más szakaszokon pedig a terep adottságaival nincs összhangban.  

Ettől függetlenül a tehermentesítő út szükségessége egyértelmű a városkapu– Skanzen közötti 
szakaszon, de a Pismány alatti alagút tervét a koncepció szintjén is ajánlott elvetni, ugyanis ezt 
már semmi nem támasztja alá. 
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A következő időben meg kell kezdeni a szabályozási terv felülvizsgálatát, a szakmai egyezteté-
seket és a fejlesztési távlati tervek átgondolását, hogy amennyiben a KMROP kiírásába az út 
bekerül, a tervezés és a pályázás megkezdhető legyen. 

4.6 Híd 
A biztonságos város program nulladik eredményeként foghatjuk fel azt, hogy 2007 februárjá-

ban Szentendre és Szigetmonostor képviselőtestülete közösen döntött és elfogadta a Szentendrét 
a Szentendrei szigettel összekötő híd helyét, a Postás strandtól 300 méterre délre, a Telep utca 
vonalában. A felek a megvalósítás feltételeként rögzítették, hogy a híd forgalma a 11-es útba a 
városhatáron kívül csatlakozzon. Ezen paramétereket tervezte ez a program is megfogalmazni, az 
előzetes egyeztetések során tehát nem véletlenül kerültek tehát megfogalmazásra.  

A híd megléte a város közlekedésbiztonságát az alábbiak miatt javítja: 

– A jelenlegi szigeti forgalom a hídnak köszönhetően a 11-es utat még a város határa előtt 
elhagyja, így a Dunakanyar körút terhelése csökken. Ezt legalább négy pontban jelzi a 
program, mint megvalósítandó célt 

– A híd szükségtelenné teszi a Határ csárdánál levő komp forgalmát, ami ugyan nem Szent-
endre területe már, de a 11-es út zavartalanságát segíti elő 

– A hídfőnél lehetőség nyílik egy kordonponttal (tipikusan sorompó) védett körforgalmi 
csatlakozás kialakítására, amely veszély esetén a mentő és kárelhárítás járművei számára a 
menekülő utat jelentheti. 

– A híd a Postás strand felé rendelkezhet gyalogos és kerékpáros csatlakozással, így a sziget 
környezetbarát módon való megközelítése, illetve a sziget felől a Szentendrére irányuló 
kerékpáros forgalom előnybe kerül a közútival szemben. 

Bízzunk abban, hogy a program többi pontja is hasonló gyorsasággal valósul meg először terv 
és lehetőleg minél hamarabb a valóság szintjén is.  

4.7 Kapcsolat más szintekkel 
Szentendre közlekedése nem kezelhető különálló, elszigetelt problémaként. Egyértelmű, hogy a 

várost pillanatnyilag is jelentős átmenő forgalom jellemzi, a szolgáltatások miatt pedig célforga-
lomként a Kistérségből, de tágabb értelemben az egész agglomerációból érkeznek közlekedők. 
Ezért elengedhetetlen, hogy a fejlesztések, főleg a környező településeket érintő tervek (Kis-Híd, 
Tehermentesítő út, 11-es út, stb…) készítése során konzultáció kezdődjön a városok között. 
Megfelelő konszenzusok elérése esetén ugyanis olyan tervek és megoldások születhetnek, amelyek 
nem csak összhangban vannak a többi település lakóinak érdekeivel is, hanem akár közös pályáza-
ti, esetleg finanszírozási konstrukcióban valósulhatnak meg. 

A kapcsolatfelvétel ezen felül olyan városokkal is szükséges, amelyek hasonló fejlesztésekben 
Szentendre előtt járnak, épült hídjuk, tehermentesítő útjuk vagy csak megvalósították a belvárosuk 
forgalmának korlátozását, hiszen az ott szerzett tapasztalatok felhasználásával kevesebb fájda-
lommal, olcsóbban és okosabban lehet végrehajtani a fejlesztéseket. A kapcsolat felvétel 
természetesen nem csak a hazai, hanem külföldi városok felé is irányulhat, sőt, Szentendre test-
vérvárosai között is található olyan település, amely túl van jelentős közlekedési fejlesztéseken. 

4.8 Megvalósítás 
A program bevezetőjében található egy általános terv a megvalósítással kapcsolatban. A végre-

hajtás kulcsfontosságú eleme egy olyan szakmai szervezet felállítása, amely a lehetőségekhez 
mérten független a politikai akarattól, tevékenysége kizárólag az elfogadott és a több szervezettel 
egyeztetett, így az ő támogatásukat is élvező programon és szakmai tapasztalaton alapszik. Szent-
endre szerencsés helyzetben van, ugyanis a városban megtalálható egy olyan magas szintű szellemi 
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bázis, amelyre egy ilyen szervezet kialakítása során építeni lehet. Ezért javasolt felállítani, és a 
szükséges eszközökkel ellátni egy Munkacsoportot, amely a közlekedéssel kapcsolatos munkájával 
biztosítaná a program végrehajtását, javaslatot tenne az esetlegesen szükségessé váló módosítá-
sokra és folyamatos kontrollt biztosítana a közlekedéssel kapcsolatos döntések terén. A 
Munkacsoport felállítása egyébként összhangban van a Dumtsa Jenő ciklusprogrammal is, amely 
a folyamatos és formális civil és szakmai egyeztetéseket definiálja az „Okos Város” fejezetében, 
illetve a Biztonságos Város közlekedési programmal is, amely több helyen is javasolja a szoros 
együttműködést a segítőkész lakossággal.  

A program végrehajtása ugyanakkor elképzelhetetlen a szakmai szervezetekkel való folyamatos 
kapcsolattartás nélkül sem, ezért meg kell találni a módját annak, hogy a Rendőrség, Tűzoltóság, 
VSZ ZRt., és más, a közlekedéssel szoros kapcsolatban álló szervezetek részt tudjanak venni a 
döntések előkészítésében.  

Ezek alapján e program elfogadása után az SZMSZ módosításával fel kell állítani a Közlekedési 
Munkacsoportot, amely a bevezetőben említett ütemezésnek megfelelően már 2007 júniusában 
megkezdhetné a munkáját. 
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5. Összefoglalás 
Szentendre Város Önkormányzatának képviselőtestülete a Biztonságos Város program elfoga-

dásával azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az elkövetkező évtizedben a város közlekedésének 
fejlesztése során szem előtt tartsa a közlekedők, a járművek és a környezet biztonságának megőr-
zését. E három cél követése biztosítja azt, hogy a városi közlekedés fejlődése a fenntarthatóság és 
az esélyegyenlőség jegyében, széles társadalmi elfogadottság és környezettudatosság mentén való-
suljon meg. 

A program lehetőséget teremt arra, hogy az egyes területeken meghatározhatóvá váljanak 
konkrét célok, amelyek a határidő és a felelős megnevezésével rendeletként garantálják a program 
szellemének megfelelő fejlesztések megvalósulását. 

 

 

 

Szentendre, 2007. május 15. 
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