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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

 

Szentendre Magyarország egyik leghíresebb kisvárosa. Jelentősége megőrzött történelmi 

múltjában, sok nemzetiségű europaiságában, évszázadon át gyakorolt vallási türelmességében 

és a magyar művészeti és kulturális életben mai napig betöltött szerepében van. 

 

A Budapesttől csupán néhány km-re lévő szárazföldön és vizi úton könnyen megközelítehtő 

város nemcsak az ott lévők kedvelt nyugalmas és kultúrál otthona, hanem hazai és nemzetközi 

szabadidő és kulturális turizmus egyik legkedvekltebb és legjelentősebb célpontja. 

 

A Dumtsa Jenő nevével fémjelzett Integrált Városfejlesztési Stratégia célja Szentendre ezen 

kiemelt szerepének erősítése, kiterjesztése. Miközben nemzetközi és hazai jelentőségű 

kulturális és turisztikai célponttá fejlődését tovább építjük, gondolni szükséges arra, hogy a 

Város egyben több mint 25000 ember otthona, a környező kistérség társadalmi és gazdasági 

motorja, szolgáltatási központja, a Dunakanyar kapuja. 

 

Az IVS a Várost tizenegy akció területre bontja és rövid, közép és hosszútávú fejlesztési terve 

olyan fejlesztéseket irányoz elő, hogy az egyes akcióterületek fejlesztése a város egészébe 

integrálódjon. 

 

A Belváros-Óváros az IVS elsődlegesen kiemelt akcióterülete. A cél egyértelműen a  

művészetek városa arculathoz illeszkedő szolgáltatások fejlesztése oly módon,   hogy a azok 

eredményét a lakosság is élvezze, igénybe vegye. Ennek elengedhetetlen és elsődleges 

eszköze a turizmus fejlesztése, részben kiránduló turizmusként, de minél nagyobb számban 

célállomásként is, szálláskapacitás kiépítésével.  Szentendre önálló turisztikai desztináció. 

 

Célunk a hagyományok és a sokszínűség megmutatása, a műemlékek felújítása és széles körű 

partnerséggel az értékek minél sokszínűbb bemutatása, elsősorban a megyei önkormányzat, az 

egyházak és a helyi kis és középvállalkozások részvételével. 

 

A fejlesztések másik célja a lakosságot célzó köz-, kereskedelmi és egyéb szolgáltatások 

megtelepedésének ösztönzése.  
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A fejlesztésnek része a nagyrészt leromlott műemléképületekben található nagy számú 

bérlakásállomány rehabilitációja, esetleges funkcióváltása, illetve a bérlakásprogram 

racionalizálása az értékvédelem szem előtt tartásával 

 

Az IVS másik legfontosabb akcióterülete az újvárosi rész. A városrészen belül rövidtávon 

fejlesztendő célterület a HÉV végállomáshoz kapcsolódó területek és az autóbuszpályaudvar 

fejlesztése az intermodális csomópont és szolgáltató központ alprojekt részeként a 

szomszédos Belvároshoz kapcsolódva. 

Ez a terület alkalmas a leginkább P+R parkoló kialakítására, elősegítve ezzel a közlekedési 

eszközök közötti váltás lehetőségét, a tömegközlekedés népszerűsítését a város, és különösen 

a Belváros környezeti terhelésének csökkentése érdekében. 

 

Az elsősorban közlekedést és szolgáltatásfejlesztést célzó rövidtávú tervek a kistérségi 

szolgáltató központ szerepkört erősítik és hozzájárulnak a „Vendégváró város” és a 

„Fenntartható városi környezet” tematikus célok megvalósulásához. 

 

Természetesen nem csak a központi részek fejlesztése fontos, figyelmet kell szentelnünk a 

hátrányos helyzetű külterületek rehabilitációjának is. 

Éppen ezért kiemelt fejlesztési cél: a területen található szegregációs szempontból a város 

egyetlen veszélyeztetett területe a Dömörkapun lévő önkormányzati szociális bérlakások, 

melyeknek helyzetével, és megszüntetésének folyamatával a részletes elemzésben külön 

foglalkozunk. 

 

A stratégián alapuló konkrét tervezés és fejlesztések rövid és középtávú megvalósulása esélyt 

ad a városnak arra, hogy kiemelt turisztikai és kulturális desztinációként a természeti 

szépségek, az épített környezet nagyszerűségének és értékének bemutatásával a kultúra és a 

művészetek megszentelt városává váljon. 
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1. fejezet 
 

 

Szentendre szerepe a településhálózatban 
 

Szentendre a Közép-Magyarország Régióban, azaz Pest megyén belül fontos térségi központi 

szerepet tölt be, sok szálon kapcsolódik Budapesthez, nemcsak, mint fővároshoz, hanem 

lakossága nagyarányú ingázása következtében, valamint a közlekedés és a turizmus főváros-

központúsága miatt. Kisvárosként a városhierarchiában Budapest vonzáskörzetéhez tartozik, 

és rendelkezik saját vonzáskörzettel, melyet a kistérségben elhelyezkedő kisebb városok és 

falvak jelentenek. 

 

Szentendre közigazgatásilag a szentendrei kistérség központja, és vonzáskörzete is jelentős 

részben a kistérségre korlátozódik, elsősorban a természetes határokat át nem vágó 

közlekedési viszonyok miatt. Szentendrét nem köti össze közúti híd sem a Szentendrei- 

szigettel, sem a Duna pesti agglomerációjának településeivel, nyugaton pedig a Pilis választja 

el a budai agglomeráció településeitől. Vonzáskörzetének 13 települése a Duna mellett és a 

Szentendrei-szigeten található, illetve a Pilisben fekvő községek, valamint a két város, 

Visegrád és Pomáz, melyek mikroközpontként is funkcionálnak a térsében, különösen Pomáz 

igyekszik erősíteni ezen szerepét. 

 

A térség földrajzilag azonban egy nagyobb egység, a Dunakanyar integráns része. A 

Dunakanyar településeit a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács fogja össze. Az 

adottságoknak megfelelően a Dunakanyar és térsége országos jelentőségű, kiemelt 

üdülőkörzet 66 települése mellett további 49 település közös prioritásai és tevékenységei 

elsősorban a természet- ill. környezetvédelem és a turizmus területén közösek, ennek 

megfelelően a tanács fejlesztési programjai ilyen irányú célok közös megvalósítására 

törekszenek. 

Szentendrén már nem érződik Esztergom, illetve a Dunakanyar északi részének kölcsönös 

vonzereje a szlovákiai területekkel.  

 

 4



Szentendre mint turisztikai desztináció, elsődleges, nemzetközi vonzerőnek számít, emellett 

még mindig jelentős a vonzereje a budapestiek szabadidős és kulturális programjainak 

helyszíneként. Kulturális tekintetben egyértelműen azt mondhatjuk, hogy Szentendre 

közvetlen vonzáskörzete Budapest. A turisták számottevő része a fővároson keresztül érkezik 

a városba és a térségbe. 
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Szentendre vonzáskörzetének bemutatása és a város szerepe 
 

A Szentendrei kistérség, amely 13 dunakanyari és pilisi település munkáját igyekszik 

összehangolni, a legrégebbi társulások egyike. Lakossága 75 341 fő, területe 327 nkm1.  

 

NÉV JOGÁLLÁS TERÜLET NÉPESSÉG 

Budakalász Község 15 10 213 

Csobánka Község 23 3 063 

Dunabogdány Község 26 3 073 

Kisoroszi Község 11 874 

Leányfalu Község 15 3 132 

Pilisszentkereszt Község 17 2 231 

Pilisszentlászló Község 18 1 066 

Pócsmegyer Község 13 1 593 

Pomáz Város 49 16 319 

Szentendre Város 44 24 985 

Szigetmonostor Község 24 2 174 

Tahitótfalu Község 39 5 180 

Visegrád Város 33 1 730 

Összesen   327 75 633 

Forrás: TEIR 2006 december 31-én.  

 

A kistérség lakónépessége az utóbbi 10 évben dinamikusan, mintegy 20 %-kal növekedett, 

melyet elsősorban a 2001-2006 közötti 120 %-os vándorlási egyenleg indokol. A szentendrei 

kistérség 233,3/1000 lakosra jutó vándorlási egyenlegével (2004) a második legkedveltebb 

térsége a kiköltözőknek a pilisvörösvári kistérség települései után. 

 

Az 1990-es évek közepén meginduló szuburbanizációs folyamatok következtében a 

fővárosból megindult kiköltözési hullám Szentendrén túl Tahitótfaluig folyamatos, több mint 

                                                 
1 2006 december 31-én, TEIR – REMEK adatbázis 
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30 %-os népességnövekedést eredményezett Szentendre egész vonzáskörzetében. A kistérség 

népességnövekedése csak az utóbbi öt évben lassult.  

 

A kiköltözéssel erősödött az agglomerálódás, vagyis a lakosságnak a fővárostól való erős 

függése, mert a kiköltözők jellemzően megtartották budapesti munkahelyüket, melynek 

következtében sok gyermek és fiatal is fővárosi iskolába jár. A szuburbanizáció kedvezően 

hatott a társadalmi eróziós folyamatokra – csökkent a lakosság átlagéletkora, kedvezőbb a 

korfa, növekedett az iskolai végzettség szintje, stb. és a térség gazdaságára (jelentős 

tőkebeáramlás realizálódott, nőtt a gazdasági társaságok száma, az egy főre jutó GDP, stb.), 

de kedvezőtlenül hat a környezet állapotára és komoly település- és térségfejlesztési 

nehézségek elé állítja az önkormányzatokat. A legsúlyosabb probléma a közlekedés 

ellehetetlenülése és a közszolgáltatási kapacitások szűkössége.   

 

A főváros, agglomerációja és peremkerületei kösszehangolt fejlesztésére törekszik a 

Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács, melynek szavazattal rendelkező tagja 

Szentendre város polgármestere, aki a tanácsban az egész kistérséget képviseli. "A BAFT 

feladata egyrészt a térségi fejlesztési érdekek összehangolása kommunikáción alapuló, 

többlépcsős egyeztetési folyamat koordinálásával, másrészt a térségi fejlesztési célok 

összehangolása a terület egészére vonatkozó jövőkép kialakításával, illetve a stratégiai célok 

fejlesztési programokká való lebontásával.”2

 

 

Közlekedési központi szerep 

A településhálózatban elfoglalt térségi szerepe jelentős a közlekedés szempontjából. Erősen 

függ Budapesttől, mellyel a jelentős forgalmú közúti kapcsolat mellett a kistérség egyetlen 

vasútja, a HÉV köti össze. Mivel Szentendre a kistérség kapuja, különösen Budapest 

irányában, ezért a vonzáskörzetébe tartozó településekről jelentős átmenő és célirányos 

forgalom is éri Szentendrét. 

 

A kistérség mint vonzáskörzet egyik legbeszédesebb mutatója a gépjárművek számának 

növekedése, mely 1994-2004 között megduplázódott. Ez a lakosság növekedése mellett 

annak magas életszínvonalára is utal, ám minden gondolkodó ember felismerése ezzel 

                                                 
2 www.baft.hu 
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kapcsolatban az – különösen annak ismeretében, hogy a kiköltözöttek jelentős része továbbra 

is kötődik Budapesthez -, hogy mekkora forgalomnövekedést, ezzel együtt környezetterhelést 

és egyéb problémákat jelenthet ez a településeknek, különösen az olyan központi szerepet 

játszó városoknak, mint Szentendre vagy Pomáz. A problémához hozzájárul, hogy a 

Szentendrétől északra és nyugatra fekvő települések tömegközlekedését is az egyetlen főútra 

felfűződő buszjáratok jelentik a vasút hiányában.  

 

Főútvonali kapcsolata Budapesttel és Esztergommal köti össze. A várost kettészeli a 11-es fő 

közlekedési út. A főváros felől érkező négysávos, gyorsforgalmi szakasz kiépítése megtörtént, 

ám ez a szakasz csak Szentendréig tart, utána a főút jelentősen beszűkül, s mivel 

folyamatosan településeken megy keresztül, le is lassul. Kihasználtsága maximális, mert a 

Dunakanyar nyugati partjának településire ez az egyetlen út vezet. 

Az átmenő forgalom mellett azonban ez az út köti össze a térség és a város tömegközlekedési 

csomópontjait is. Ezen előnye mellett problémát jelent, hogy ez a főút a város legfontosabb 

lakóterületeit, az összes lakótelepet és családiházas övezeteket választja el a közösségi és 

szolgáltató területektől, a belvárostól. A nagy forgalmú, 16–20 000 jármű/nap terhelésű 

főútvonal erőteljesen befolyásolja a városban élők életét és a város fejlesztési lehetőségeit. A 

gyalogosok és a kerékpárosok szintbeli biztonságos átkelését számos helyen jelzőlámpa, 

illetve aluljáró segíti, de ezek száma nem elégséges. Emellett a megnövekedett forgalom 

környezeti problémákat is okoz. Szentendrén a levegőszennyezés és a zajszennyezés legfőbb 

forrása a közlekedés, a belvárosi járműforgalom pedig az amúgy is ingatag állapotban levő 

műemléki környezetet veszélyezteti. A legnagyobb térségből jövő forgalom a belvárosban a 

rendelőintézetbe, a Városháza ügyfélszolgálatára és az okmányirodába, valamint az oktatási 

intézményekbe irányul. 3  

Az integrált városfejlesztési tervben meg kell találni a közlekedés szervezésében azt az 

egyensúlyt, mely figyelembe veszi, hogy a város térségi szerepének erősödéséből 

következően városba áramló forgalom növekedhet, melyet fogadni és irányítani kell, az 

átmenő forgalom viszont csökkenjen. Ezért is fontos az elkerülő út és a szigetre vezető kis híd 

megépítése a jövőben, valamint a parkolás problémájának megoldása az inetgrált 

városfejlesztés keretében. 

A szentendrei HÉV végállomás köré szerveződő, már jelenleg is intermodálisnak tekinthető 

közlekedési csomópontból tudnak a kistérség lakói továbbjutni településükre, jellemzően a 

                                                 
3 A közlekedési problémák megoldására 2007-ben elkészült a Biztonságos Város, Szentendre közlekedési 
programja a 2007-13-as időszakban című fejlesztési dokumentum. 
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VOLÁN menetrendszerinti helyközi járataival. Szentendre város speciális problémája, hogy 

lakosai gyakran használják ezeket a buszokat helyi járatként is, mert a buszok a város több 

pontján is megállnak. Sokan választják azt a megoldást, hogy autóval bejönnek Szentendrére, 

P+R parkoló hiányában valamely HÉV állomás körüli nagyobb üzlet parkolójában hagyják az 

autót és a HÉV-vel mennek tovább Budapestre.  

Egy P+R parkolóval lehetne ösztönözni a lakosságot a tömegközlekedési eszközök, 

elsősorban a HÉV minél nagyobb arányú használatára. 

 

A város közlekedését jelentősen terheli, hogy a Szentendrei-szigetre igyekvők is kénytelenek 

keresztülmenni Szentendrén, mivel a szigetre egyedül Tahitótfalun át vezet közúti híd, a 

kompjáratok pedig kiszámíthatatlanok és drágák. A Szentendre déli határából a 

Szigetmonostorra vezető kis híd létesítési helyében 2007-ben megegyezett a két település 

önkormányzata, azonban a létesítés időpontja egyelőre teljesen bizonytalan. A kis híd 

kiváltására felmerült lehetséges ötlet, az ingyenes kompjárat nem csökkenti az átmenő 

forgalmat, mivel az első kompátkelő a város északi határában található.  

 

Földrajzi szempontból Szentendrét a környező térségekkel a Duna köti össze. Ennek ellenére 

a város működő hajóállomását gyakorlatilag csak turisztikai és kedvtelési célú használatra 

veszik igénybe. A folyó közlekedési célú kihasználatlansága regionális probléma, Szentendre 

egyedül nem képes megoldani, ám a fejlesztést támogatná, hiszen a közúti közlekedési 

problémákat jelentősen enyhíthetné a megfelelő vízi tömegközlekedés kialakítása, elsősorban 

Budapesttel. A hajóközlekedés az ipar és a turizmus fejlődését is segítheti. 

A város közlekedésfejlesztési programja a vízi közlekedés fejlesztését csak komplex 

rendszerként látja megvalósíthatónak: 

• „Kiszolgáló parkolóval (Fürdő utcai paletta- a korábban említett parkolási terv része, 

Rózsakert 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 (kerékpárszállítás, „Business class”- internet kapcsolattal, 

étkezési lehetőség, stb…) 
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Ez az elképzelés további részletes kidolgozásra szorul, de mind EU-s pályázati szempontok, 

mind a város rendkívül kedvező vízi kapcsolata alapján megkerülhetetlen tényező.”4

 

A fejlesztési stratégiák helyzetelmézésének eredményei szerint  Dunakanyarban a 

közlekedésben négy alapkonfliktus kezelése szükséges: 

• a közösségi közlekedés prioritásának biztosítása, a közszolgáltatások és munkahelyek 

elérését biztosító, ésszerű, a zsák- és a kistelepülések megközelítését is magas 

színvonalon ellátó közlekedés megszervezése, 

• a védett területek megóvása további terhelésektől, 

• a tranzit funkciók települések belterületéről történő elvezetése, a Szentendrei-szigeten 

az észak–déli irányú átmenő forgalom kivédése, 

• folyók (a Duna és az Ipoly) átjárhatóságának biztosítása5 

 

Szentendrén fog keresztülmenni a Duna mellett végigvezetett EUROVELO nemzetközi 

kerékpárút, melynek egyes szakaszai már elkészültek. A teljes hossz megépítésével 

Szentendre kapcsolata a fővárossal és a Dunakanyar többi településével jelentősen 

megerősödik, ám a lakosság közlekedési szokásait tekintve nem elsősorban a napi 

közlekedésben, mint inkább a turizmusban. 

 

Gazdasági központi szerep 

A szentendrei kistérség kimagaslóan fejlett gazdasági szerkezettel rendelkezik, amit 

legjobban a mezőgazdaságban foglalkoztatottak 2,0%-os, az iparban és építőiparban 

foglalkoztatottaknak a 26,0%-os és a szolgáltatási szektorban dolgozók 72,1%-os aránya 

mutat. Ennek megfelelően a szentendrei kistérség munkaerőpiacán az országos átlagnál jóval 

alacsonyabb a munkanélküliségi ráta, ami csupán enyhén romló tendenciát mutat az elmúlt 

években. Mindezek nagyfokú együttmozgást mutatnak a budapesti agglomeráció jellemző 

gazdasági folyamataival. 

 

Szentendre a kistérség gazdasági központja is. A térség kiemelkedő gazdasági 

teljesítményének több, mint 80%-a keletkezik Szentendrén. A 2001-es népszámlálás adatai 

alapján kb. 11 ezer ember dolgozik helyben, több mint 16 ezer ember, a lakosság majd 58 %-a 

                                                 
4 Biztonságos Város, Szentendre közlekedési programja a 2007-13-as időszakban 
5 „Közel a természethez” A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács fenntartható területfejlesztési stratégiája, 
MTA RKK 2006 
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jár el Szentendréről, többségük Budapestre, ám több, mint 7000-en bejárnak Szentendrére 

dolgozni. 

 

A város gazdaságán belül magas a szolgáltatási szektor aránya, különösen a turizmushoz 

kapcsolódó vendéglátóipari és kereskedelmi szolgáltató vállalkozásoké. Ezek a vállalkozások 

nagy számban foglalkoztatnak a városban és a kistérségben élő embereket.  

Sajátos, országos vonzerővel bír a város fejlődő kulturális ipara, a képzőművészeti és 

kézműves termékek, aukciókat szervező és érétékesítő művészeti galériák és designerek. 

 

Humán közszolgáltatások 

Szentendre a kistérség közszolgáltató központja is. Szentendrei központtal, kistérségi ellátó 

körű a szakorvosi rendelőintézet, az állami Foglalkoztatási Szolgálat irodája, és a Kistérségi 

Társulás közös feladatellátásában nyújtott szociális szolgáltatások, mint a családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálta, a házigondozás és a támogatószolgálat. Emellett Szentendre 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága körzetébe tartozik a kistérség jelentős része is, 

működésük, beavatkozási területük, partnerségben a Pomázi Önkéntes Tűzoltókkal kiterjed az 

egész kistérségre, vis maior esetekben azon túlra is.  

 

Szentendrével Pilisszentlászlónak van közoktatási szerződése, onnan a gyerekek Szentendrére 

járnak iskolába, az ottani Waldorf iskolába (amely a 2008-2009-es tanévtől gimnáziumi 

résszel is bővül) pedig több szentendrei gyermek is jár. A többi település rendelkezik saját 

iskolával, illetve Szigetmonostor és Pócsmegyer valamint Visegrád és Kisoroszi közösen 

tartanak fenn iskolát. Ennek ellenére a kistérség településeiről Szentendrére is járnak általános 

iskolába.  

A város két középiskolája a Móricz Zsigmond Gimnázium és a Petzelt József Szakképző 

Iskola (a Pest Megyei Önkormányzat fenntartásában) kistérségi vonzáskörzetű, míg az 

egyházi középiskoláké regionális.  

 

Felsőoktatási intézménnyel a katonai főiskola megszünte óta, sajnos nem rendelkezik a 

település, ám folyamatosan dolgozik a városvezetés és a városban élő felsőoktatási vezetők 

azon, hogy újra legyen felsőoktatási intézmény, vagy legalább kihelyezett szak Szentendrén. ( 

az elmúlt években felmerült a Testnevelési Egyetem, az Iparművészeti Egyetem, illetve a 

Budapesti Műszaki Egyetem egyes szakjainak kihelyezése) A működő felsőoktatás hiánya 

ellenére a város szellemi tőkéje kiemelekedően nagy, mely egyedi adottság a régióban, hiszen 
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Magyarországon jellemzően a felsőoktatási intézményekre alapozzák a városok szellemi 

tőkéjüket. Szentendre különleges hangulata mindig is vonzotta a kreatív értelmiséget, mellyel 

a város –jogosan- élni kíván. A helyben élő értelmiségiek és döntéshozók a város egyik 

legfontosabb, jelenleg csak részben kiaknázott erőforrása. Fontos azon fórumok megtartása, 

megerősítése és újak teremtése, mely a szellemi tőkét a város érdekében aktivizálják, illetve 

olyan környezetet teremtenek, melyekben a városban élő értelmiség ki tud bontakozni, 

hozzájárulva a város kulturális életéhez, innovációjához és gazdasági fejlődéséhez. 

 

 

Kereskedelmi és szolgáltató központi szerep 

Szentendre a kistérség kereskedelmi központjának szerepét is betölti, bár főleg Budakalász, 

és részben Pomáz bevásárlóközponti fejlesztései ezt a szerepet határozottan gyengítették. 

A kistérségben élők Szentendrén tudják igénybe venni a banki és az emelt szintű postai 

szolgáltatásokat, az üzleti vállalkozásokat segítő szolgáltatások (mint pl. a könyvelés, 

tanácsadás), valamint a lakossági javító-készítő szolgáltató kisvállalkozások is Szentendrén 

koncentrálódnak. 

 

Külön érdemes kitérni a sportszolgáltatásokra. Szentendre amatőr sportélete kiemelkedő a 

kistérségben. Amatőr kispályás futball, kosárlabda és röplabda csapataiban számos térségi 

lakos játszik, emellett Szentendre szervezi ezen sportágakban a térségi („körzeti”) 

bajnokságokat. A kistérségben fedett kőépítésű uszoda egyedül Szentendrén áll a lakosság 

rendelkezésére- igaz egyelőre korlátozott használhatósággal (Katonai főiskola területén) A 

2008 végén átadásra kerülő Püspökmajir lakótelepen lévő uszoda és szabadidőközpont még 

tovább fogja erősíteni a város kiemelkedő szerepét a térség sport és szabadidős életében.  

Egyre több fittness és wellness stúdió nyílik a városban, mely megteremti annak a lehetőségét, 

hogy a sport- és egészségmegőrző szolgáltatásokat a térség lakói ne csak Budapesten, hanem 

növekvő számban a városban is igénybe vehessék.  

Szentendre fejlesztési startégiájában ösztönözni kívánja az egyéni sportolást segítő 

szolgáltatók megtelepedését és erősödését, valamint a lakosság szabadidős és 

tömegsportolásra alkalmas létesítményeinek és zöldfelületeinek fejlesztését, az egészség 

megőrzése és a lakosság életminőségének javítása érdekében. Erre számos, fejlesztésre váró, a 

város tulajdonában lévő sportingatlan is lehetőséget kínál. Szentendre Város Önkormányzata 

2007-ben fogadta el sportkoncepcióját, amely átfogó cselekvési kerettervet nyújt a városnak a 

sport területén a jövőbeni munkához. Ennek első lépcsőjeként megalakult a városi 

 12



sportegyesület, amely több szakosztállyal rendelkező, a versenysportra és az utánpótlás-

nevelésre szakosodott egyesületként fog működni. A következő fontos lépés a sportcélú 

gazdasági társaság megalapítása, amelybe a város több, jelenleg alulhasznosított sportcélú 

ingatlanát apportálni kívánja, hogy azokat egy tőkerős befektetőtárs segítségével jelentős 

mértékben fejleszteni tudja. A sportélú GT megalakítása 2008 második félévében várható.   

 

Kulturális központ 

Fontos megemlíteni, hogy közszolgáltató központi szerepe mellett Szentendre fontos 

kulturális központja a soknemzetiségű kistérségnek. Kisebbségi önkormányzatai, kulturális 

és hagyományőrző civil szervezeteinek látókörébe és tagjai közé tartoznak a város mellett a 

térség lakói is. Különösen a civil szférában tapasztalható széles körű térségi együttműködés 

mind a különböző feladatok ellátásában, mind a fejlesztési stratégiák kidolgozásában. 

Közülük is legaktívabbak a környezetvédő és turisztikai szervezetek, melyek a települési 

döntéshozók aktivizálásával, különböző települési együttműködések szervezésével is 

hozzájárulnak a térségi partnerségi együttműködések erősítésében. A város 2007-ben 

létrehozta a Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Marketing Kht.-t, amely a város 

kulturális, turisztikai, kommunikációs és városmarketing törekvéseit összefogja, és az 

ezekben rejlő szinergikus hatásokat a város javára kihasználja.  

 

Szentendre számos kulturális intézménye szervez rendszeres kulturális programokat, melyek 

vonzereje nemcsak térségi, hanem kiterjed Budapestre és a szomszédos kistérségekre is.  

Térségi vonzerejű, színvonalas, kulturális és közösségi rendezvényeket szervez a Dunaparti 

Művelődési Ház, a Tóth István Közösségi Ház, az P’Art Mozi és a Napórásház valamint 

számos további civil szervezet. Rendezvényeik hozzájárulnak Szentendre soknemzetiségű 

multikultúrájának fenntartásához, erősítéséhez. A térség fiataljainak számos lehetősége nyílik 

e kuturális intézményekben a hagyományok és művészetek elsajátítására, továbbvitelére, mely 

Szentendre jövőjében ugyanolyan fontos szerepet játszik, mint jelenében. Speciális helyszíne 

a hagyományőrzésnek a Vujicsics Tihamér Zeneiskola. 

 

A régióban a legismertebb és legaktívabb kulturális intzémény a Művészet Malom, mely a 

kortárs művészet pártolásával, különleges kortárs művészeti programjaival, valamint a közel 

évtizedes hagyományú Performance és Nehézzenei fesztivállal nemzetközi hírnévre tett szert. 
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További regionális vonzerejű rendezvények a Szentendrei Nyár és a Szentendrei Teátrum 

rendezvénysorozatok, melyek több éve vonzzák a látogatókat, csakúgy, mint a világhírű 

Szentendrei Iskola képzőművészeti alkotásait bemutató múzeumok, galériák.  

 

Országos vonzerejű a skanzen, a Szentendrei Művésztelep és az Erdei Iskola. A skanzen 

évente többszázezer vendéget vonz, elsősorban a régióból érkezőket, másodsorban hazai és 

külföldi turistákat. Sajnos kulturális programjait nem minden esetben hangolja össze a város 

egyéb kulturális rendezvényeivel, sok esetben hiányzik az előzetes kommunikáció, amelynek 

segítségével a város a kapcsolódó programokban rejlő szinergikus hatásokat ki tudná 

használni.  

 

Megyei feladatok 

 

A megyei intézmények közül Szentendrén működik a Pest Megyei Múzeumi Igazgatóság, 

annak 2 múzeuma és 8 kiállítóhelye, valamint a Pest Megyei Könyvtár. 

 

A PMMI Szentendrén tartása stratégiai fontosságú célja a városnak, hiszen Szentendre 

elsődleges vonzereje és történelmileg kialakult adottsága, hogy a „festők városa” a „művészet 

városa”.  

 

Az egyházi ingatlanok visszakerülésével viszont megoldandó problémává vált a Ferenczy 

Múzeum és az igazgatóság új helyre való költöztetése, amely a Pest Megyei Közgyűlés és a 

Szentendrei Önkormányzat által megkötött ingatlancserrének köszönhetően a volt Földhivatal 

épületében, valamint a Fő téri kereskedőházban találhat új otthonra.   

 

Hosszú távon nem tudható, hogyan változik, alakul át a megyék szerepe. Az bizonyos, hogy 

az alkotmányosan kötelezően biztosítandó közszolgáltatásokat fenn kell tartani, pusztán azok 

szervezeti rendszere változhat. Szentendre számára fontos, hogy az eddig is magas 

minőségben a Pest megye lakói számára nyújtott szolgáltatásokról a jövőben is hasonlóan 

gondoskodjon. 

 

 

Összegzés 
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Amint a fenti összefoglalók is igazolják, Szentendre sok szálú térségi kapcsolatokkal 

rendelkező, kistérségi központi szerepet ellátó, funkciógazdag ám számos kihasználatlan 

fejlesztési lehetőséggel rendelkező város. Ez a poziciója azonban nem tekinthető bizonyosan, 

hosszú távon fenntarthatónak, ha bizonyos funkciókat megerősítő vagy megtartó fejlesztések 

nem valósulnak meg. A nagy állami rendszerek átalakulása során – melynek következtében a 

megyék gyengülnek, a kistérségek viszont felértékelődnek - hangsúlyt kell helyeznie 

közszolgáltatói funkcióinak megőrzésére.   

Közlekedési központi funkciója valószínűsíthetően nem változik, mert a térségben a pilisi 

hegyek és a Duna védett természeti környezete nem teszi lehetővé sem másik út, sem 

vasútvonal építését, a közúti közlekedési problémák a jelenlegi 11-es út fejlesztésével 

oldhatók meg. Szentendre fejlesztése szempontjából ez a közlekedési központi szerep 

egyaránt és kb. egyenlő mértékben jelent lehetőséget és veszélyeket is. Ha a város meg tudja 

oldani a közlekedéssel járó terhelés logisztikai és környezetvédelmi problémáit, az ilyen 

irányú, elengedhetetlen funkcióbővítő fejlesztéseket - mint pl. parkolókapacitás, P+R, 

intermodális központi szolgáltatások, tájékoztatási rendszer - végrehajtja, akkor lehetősége 

nyílik az átmenő forgalom egy részének megfogására és erre a jelentős méretű és anyagi 

bázisú keresletre épülő funkciók erősítésére, mint pl. a kereskedelem, közszolgáltatások, 

gazdasági vállalkozások vonzása, illetve a kulturális élet további fejlesztése. Közép- és hosszú 

távon mindenképpen a jelenlegi funkciók erősítése és pozicionálása biztosítja, hogy 

Szentendre egy pezsgő, fiatalos, minden lakosának megelégedésére működő város legyen.  

 

A következő fejezetben részletezett statisztika mutatói alapján dinamikusan fejlődő nemcsak 

agglomerációs, hanem önálló térségi szervező erővel rendelező város.  

Bizonyos szolgáltató funkciók, elsősorban a kereskedelem és gazdaság erősítése szükséges 

ahhoz, hogy a térségi lakosság ingázása csökkenjen, illetve, hogy egyre kevesebben tekintsék 

Szentendrét és a kistérség településeit elsősorban „alvóhelynek”. 

 

 

 

 

Statisztikai adatszolgáltatás rövid összegző elemzése 
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Az integrált városfejlesztési stratégia elkészítéséhez fontos, hogy a város eddigi fejlődési 

szakaszaiban végbenő változások mérhető és elemzésre, döntés-előkészítésre alkalmas 

formában álljanak a városvezetés rendelkezésére. 

Az elmúlt években az önkormányzat számára számtalan tanulmány és felmérés készült, 

melyek mélyrehatóbban foglalkoztak a városban végbemenő változások elemzésével. Az 

elérhető tanulmányok mért eredményei és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által 

rendelkezésünkre bocsátott, és az egyéb elérhető adatbázisaikból lekérhető statisztikai 

mérések alapján a mellékletekben található táblázatok és grafikonok szöveges összegzését 

rövid elemzését négy nagy csoportra bontva mutatjuk be.  

 

Statisztika felmérések csoportosítása:  

 

I. Gazdaság: 

a. Működő vállalkozások száma (1. táblázat) 

b. Vállakozások száma nemzetgazdasági áganként (2. táblázat) 

c. Kiskereskedelmi üzletek száma (3. táblázat) 

d. Egyéni vállalkozás által üzemeltetett kiskereskedelmi üzletek száma (4-5. táblázat) 

e. Vendéglátóhelyek száma (7. táblázat) 

f. Kereskedelmi szálláshelyek száma (8. táblázat) 

g. Szálláshelyeik száma (8. táblázat) 

II. Társadalom: 

a. Település területe (9/a. táblázat) 

b. Állandó népesség száma (9/b. táblázat) 

c. Lakónépességből 0-14 évesek száma (9/b. táblázat) 

d. Lakónépességből a 14-59 évesek száma (9/b. táblázat) 

e. Lakónépességből a 60-évesek száma (9/b. táblázat) 

f. Vándorlási egyenleg (9./c. táblázat) 

g. Regisztrált munkanélküliek száma és aránya az aktív korúakon belül (9./b. 

táblázat) 

h. Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-

59 évesek) belül (9/b. táblázat) 

i. Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (9/b. táblázat) 

j. Foglakoztatott nélküli háztartások aránya (9/b. táblázat) 

k. Felsőfokú végzettségűek a 25 évnél idősebb népességből (9/b. táblázat) 
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III. Környezet: 

a. Lakásállomány (9/b. táblázat) 

b. Alacsony komfortfokozatú lakások aránya (9/b. táblázat) 

IV. Közszolgáltatások: 

a. Ivóvízhálózatba bekötött lakások aránya (10. táblázat) 

b. Szennyvízcsatorna-hálózatba bekötött lakások aránya (11. táblázat) 

c. Közműolló szennyvízcsatorna hossz / vízvezeték hossz bekötések nélkül (12. 

táblázat) 

d. Zöldfelületek aránya (13. táblázat) 

e. Óvodások száma (fő) (14. táblázat) 

f. Óvodai férőhelyek száma (14. táblázat) 

g. Általános iskolások száma (fő) (15. táblázat) 

h. Általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban (15. táblázat) 

i. Középiskolai tanulók száma (fő) (16. táblázat) 

j. Nappali tagozatos egyetemi és főiskolai szintű képzésben résztevő hallgatók száma 

a felsőfokú oktatási intézményekben (17. táblázat) 

k. Szociális ellátás főbb formáiban részesülők aránya összesen (%) (18. táblázat) 

l. Nappali ellátást nyújtó idősek klubjainak kihasználtsága (%) (19. táblázat) 

m. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok kihasználtsága (%) 

(20. táblázat) 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

I. Regisztrált és működő vállalkozások és hozzájuk tartozó mérések 

 

Szentendrén a leggyakoribb vállalkozási formák a betéti társaság (Bt) és a korlátolt 

felelősségű társaságok. (Kft.) A vállalkozások általánosan kis létszámú alkalmazottat 

foglalkoztatnak és ehhez kapcsolódóan kisebb bevételt realizálnak. A nagyvállalatok 

elsősorban ipari szektorban tevékenykednek, székhelyük a külvárosban található. A 

belvárosra a szolgáltatási tevékenységek a jellemzőek. Döntően vendéglátó üzletek és 

ajándékboltok vannak jelen, amelyek elsősorban a turizmusra építenek, ám biztató és 

fejlesztendő tendencia, hogy egyre több, a helyiekre alapozó kiskereskedelmi üzlet is 

megjelent a belvárosban. A helyi lakosság igényeit kiszolgálandó élelmiszer és ruházati 
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jellegű kisboltok azonban elsősorban a belváros külső területein és a 11-es út melletti 

területeken vannak jelen. 

Jelenleg hozzáférhető legfrissebb adatbázist a KSH szolgáltatja, melynek 2005. évi és 2006. 

évi összesített adatai a mérvadóak a jelen felmérés elemzésénél. 

Szentendrén 2005-ben összesen 2463 társas vállalkozás és 2401 egyéni vállalkozás 

működött. A leggyakoribb vállalkozási forma a betéti társaság és a korlátolt felelősségű 

társaság volt, ezek alkották a társas vállalkozások 99%-át. Működő Kft. 860 darab, Bt.-ből 

852 db volt a városban. Foglalkoztatott létszám tekintetében megállapítható, hogy a 

vállalkozások 45 %-a 9 fő alatt működik. Árbevétel szempontjából a vállalkozások fele 

realizált 51-300 millió forintos bevételt, 7 vállalkozás pedig 1 milliárd forint feletti bevételt 

könyvelhetett el. Ezek a vállalkozások döntően ipari tevékenységet folytató nagyvállalatok.  

A legjelentősebb vállalkozások: HAWLE Kft, TELMEX Rt., Szentendrei Betonárugyár Rt., 

SPAR Hungária Kft., Caprice gyémántcsiszoló, Lasram lézer Kft, Szentendrei Papírgyár.   

 

II. Kiskereskedelmi üzletek számának változása és kapcsolódó mérések 

 

Statisztikai adatok alapján 2006. évben 651 db kiskereskedelmi üzlet működött a városban. 

Ebből élelmiszer jellegű üzlet és áruház 85 db volt, amelyeknek a száma az 1998- as 

mérésekhez képes csökkenő tendenciát mutat. Abban az évben még kilenc bolttal több 

működött a városban. Valószínűsíthető, hogy a város határában és a városba vezető 11-es út 

mentén rendre nyíló nagy bevásárlóközpontok megjelenése is nagyban hozzájárul ehhez a 

csökkenő tendenciához. Ruházati üzletek száma a város lakosságával párhuzamosan 

emelkedett. Míg 1998-ban 73 ruházati szaküzlet működött a városban, addigra ez a szám 94 

darab üzletre növekedett. Valószínűsíthető, hogy a betelepülő családok növekvő építkező 

kedve generálhatta a vasáru-, festék-, üveg-, barkácsáru-szaküzletek számának növekedését. 

Tíz évvel ezelőtt 22 darab ilyen jellegű üzlet működött. A 2006-os évre még tíz szaküzlet 

nyílt a városban. Pékségek és édességszaküzletek száma ugrásszerűen növekedett a 98’-as 3 

vállalkozáshoz képest az utolsó felmérés már 10 ilyen szaküzletet jegyez. 

 

 

Közvéleménykutatás a lakosság körében: 

 

A kereskedelmi ellátottság: az állapotokat egy 2006-ban, a helyi lakosság körében végzett 

felmérés tükrözi a legjobban. Ebben vegyesen vélekedtek a megkérdezettek. Nincs a 
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településen jelentős bevásárlóközpont, van viszont Spar, Kaisers, Lidl, Profi és DM üzlet, ám 

jelentősebb vásárlásaik nagyobb részét Budapesten végzik a válaszadók.  

A napi bevásárlást a lakosok 87%-a helyben végzi a felmérés tanulsága szerint, érdekes 

módon a többiek több helyen, vagy Budapesten (valószínűleg az ingázók). A nagybevásárlást 

a kérdezettek helyben, vagy a kistérségben végzik el, a tartós fogyasztási cikkeket a 

kérdezettek 29%-a, ruhaneműket 19%-a, kultúrcikkeket 26%-a helyben veszi.  Szentendrén 

kívül a kistérségben és Budapesten szerzik be leginkább e termékeket. 

 

Szolgáltatások: Biztosítót a kérdezettek több mint fele helyben vesz igénybe, 23%-uk sehol, 

az ügyvédek esetében hasonló eredmény született. Bankot az embereknek 71%-a helyben 

veszi igénybe, ez elsősorban az elmúlt évek jelentős fióknyitásainak köszönthető. A pénzügyi 

szolgáltatásokat a kistérség lakói közül Szentendrén veszik legtöbben igénybe. Szentendre 

tehát ebből a szempontból (is) a legvárosiasabb települése a kistérségnek. 

Fodrászhoz leginkább helyben járnak az emberek (58%), a kozmetikushoz azonban 

kevesebben járnak helyi szolgáltatóhoz és sokan a kistérségben veszik igénybe az ilyen 

jellegű szolgáltatást. 

Szerelőt sok helyről hívnak a szentendreiek, nem ragaszkodnak a helyi mesterekhez.  

A postai szolgáltatással elégedettek a lakosok, 91%-uk 4-est vagy 5-öst adott rá. 

A szemétszállítással közepesen, vagy annál jobban elégedettek, azonban az illegális 

szemétlerakók és a város szemetessége sokuk szemében kiemelten zavaró tényező. 

 

III. Idegenforgalommal és vendéglátással foglalkozó mérések 

 

Szentendre Magyarország egyik legkedveltebb, Budapest után a leglátogatottabb városa. A 

költői szépségű, romantikus hangulatú, szép természeti környezetben megépült kisváros 

egyaránt kedvelt utazási célpontja a magyar vendégeknek és a külföldről érkező látogatóknak 

is. A turizmus, néhány évtized alatt erősödött a mai szintre Szentendrén, de abban a 

kérdésben, hogy ez jó-e a városnak, megoszlanak a vélemények. Másképp vélekednek azok, 

akik közvetlenül kapcsolatban állnak a városba érkező vendégekkel, részt vesznek 

kiszolgálásukban, másképpen, akik közvetve élvezik a város népszerűségét (szentendrei 

ingatlanok magas eladási ára), végül ellenszenvvel viseltetnek azok, akiknek korábbi nyugodt 

életét megzavarja a városba érkező látogatók nagy tömege. 

Köztudott és egyben szomorú tény, hogy a szentendrei kistérség, illetve a dunakanyari 

üdülőkörzetbe irányuló szervezett utakat az utazási irodák szinte kivétel nélkül egy napra, 
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esetleg néhány órára tervezik, ebből kifolyólag a Szentendrén eltöltött idő sokszor nem több 

mint 2-3 óra: egy gyors séta az óvárosban, a Bogdányi utca „szuvenír-kínálatának” 

megtekintése, jobb esetben valamely múzeum meglátogatása is beletartozik. Ez azonban már 

leírva sem kielégítő a várost és annak turizmusát kicsit is szívügyükként kezelők részére, 

ugyanis Szentendre több, mint 1-2 óra „lézengés”! Sajnos ezt a tendenciát látszanak 

megerősíteni azok a mérések, amik a vizsgált időszak (1998-2006) eleje és vége közötti 

differenciált mutatják. Az ezredforduló előtt még vendégként 10 744 fő vett igénybe 

kereskedelmi szálláshelyi szolgáltatást, 2006-ra ez a szám drasztikusan 6 332 főre csökkent. 

Ugyanezek a vendégek az időszak elején összesen 22 536 vendégéjszakát töltöttek a 

városunkban, míg 2006-ra már csak 13 977 vendégéjszakáról számolhatunk be. Sajnálatos 

módon Szentendrén működő nagy szállodák száma is csak egy működő szállodára tehető 

mára, aminek a kihasználtsága sem mondható elégségesnek. A magánszállás szolgáltatást 

nyújtók száma és mérhető adataik is stagnáltak az elmúlt években. Az ezredfordulón és 

napjainkban is 22 fő foglakozik magánszállás kiadással Szentendrén, az álltaluk kínált 

férőhelyek száma is csak 9 darabbal emelkedett az évek során. Külföldiek által eltöltött idő is 

csekély mértékben, de növekedett 709-ről 722 vendégéjszakára. A vendégek számának és az 

általuk itt eltöltött vendégéjszakák alakulása alapján viszont némi reménnyel kecsegtet. Az 

1999. évben 437 fő 1051 vendégéjszakát töltött a településen, addig ez a szám több mint a 

kétszeresére nőtt a 2006-os évre. Magánszálláshelyeken 842 fő 2724 vendégéjszakát töltött el. 

Ezen számok is alátámasztják a sokszor felmerülő igényt egy jelenleg még csak tervben lévő 

belvárosi szálloda megépítésére.  

A város vendéglátással foglalkozó üzletei mindig is keresettek voltak, mind az idelátogató 

külföldi és belföldi turisták, mind a környező településekről és Budapestről érkező vendégek 

körében. A várost jellemzően a nyári szezonban felkereső étteremlátogatók az évek során 

egyre több vendéglátással foglakozó üzletet kereshettek fel. 1998-ban 113 üzlet állt a 

rendelkezésükre, míg ez a szám a 2006-os méréskor már 170 vendéglátóhelyre növekedett. 

Ebből 2006-ban 158 étterem, 5 bár vagy borozó és 7 munkahelyi étkeztetéssel foglalkozó 

üzlet volt. Sajnos a növekedő üzletszám sokszor nem feltétlenül jelent növekvő színvonalat is. 

Sok üzlet csak a szezonra nyit ki, mert a nyári hónapokon kívül olyannyira lecsökken az 

idelátogató turisták száma, hogy egyszerűen nem éri meg az üzemeltetőnek nyitva tartani a 

boltját. Sokak kénytelenek a szezonális kereslet miatt megszüntetni vagy átadni az üzletük 

üzemeltetési jogát másoknak, gyakoriak a bérlőváltások ez pedig hosszú távon megnehezíti a 

magasabb minőségű vendéglátás kialakulásának lehetőségét. 
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IV. Óvodák, általános iskolák, középiskolák statisztikái 

 

A korösszetétel tekintetében Szentendre alapvetően fiatalodó népességgel jellemezhető, amely 

15-20 éven belül hatással lesz a térség foglalkoztatására és a népességszámra egyaránt, amely 

a város további fejlődéséhez járulhat hozzá. A fiatalodó népesség nappali foglalkoztatására, 

képzésére komoly gondot kell fordítania városvezetésnek, mely képzések helyszínei az 

óvodák, az általános iskolák és a középiskolák. A Szentendrére betelepülők magas száma 

miatt ezen intézmények férőhelyeinek számát lassan teljesen feltöltötték az ide költözők 

gyermekei. 2006-ban összesen 13 működő óvoda összesen 942 férőhelyet tudott biztosítani a 

helyiek számára, ez a szám az itt élők számának figyelembe vétele mellett nagyon alacsony. 

A városi óvodai intézmények összevonása, összehangolt működtetése jelentős színvonal-

emelkedést hozott az elmúlt években. A folyamatosan jelen lévő kapacitáshiányt kihasználva 

egyre több magánóvoda működik a város különböző pontjain, hogy azoknak a szülőknek 

nyújtson alternatívát, akiknek nincs lehetőségük valamely városi óvodába járatni a 

gyermeküket. Fontos kiemelni, hogy 2010-től a városnak kötelező feladatellátási 

kötelezettsége lesz a városban élő óvodáskorú gyermekek elhelyezésére, amely komoly 

feladat elé állítja a várost.  

Az általános iskolák feladatellátási helyeinek a száma nem változott az ezredforduló óta. Ma 

is 7 oktatási intézmény fogadja az iskolásokat. Ami pozitív változásként említhető, hogy több 

iskolafejlesztés is végbement az elmúlt időszakban, a városban (Barcsay iskola, Izbégi iskola, 

Szent András iskola). A tanulók vonatkozásában elmondható, hogy 2217 tanuló vett részt az 

általános iskolai képzésben, 2006-ban, őket 222 pedagógus oktatta az év folyamán. 

Városunk a középfokú oktatásban a feladatellátási helyek számát tekintve 4 gimnáziumról és 

2 szakközépiskoláról beszélhetünk Szentendrén. A középiskolai tanulók száma elérte az 2025 

főt, közülük 1678-an a gimnáziumi oktatást, 347-en a szakközépiskolai oktatást választották. 

A középiskolai tanulók száma is folyamatosan emelkedett a vizsgált időszakban, csakúgy, 

mint az óvodai és általános iskolai képzésben részt vevők száma. Átlagosan több mint 10 % 

volt 2001 és 2006 között a növekedés aránya. A nagyszámú diákságot 2006-ban, a 

gimnáziumokban 212 főállású pedagógus oktatta. A szakközépiskolákban a főállású 

pedagógusok száma 103 fő volt a 2006-os mérés idején. 

Szentendrén nem működik felsőfokú oktatási intézmény. Megoszlanak a vélemények, hogy 

mennyire van létjogosultsága egy főiskolának vagy egyetemnek Szentendrén, de annyi 

bizonyos, hogy az oda járó diákság felrázhatná, megtölthetné az amúgy szezonon kívül szinte 
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elnéptelenedő belvárosi kulturális tereket, vendéglátóipari üzleteket, új lendületet, érezhető 

lüktetést adva a városnak. 
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SZENTENDRE KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 
 

1. Levegőminőség 

 

Szentendre a közepesen szennyezett levegőjű városok közé sorolható. 

A város levegőminőségi állapotát alapvetően a Duna Ipoly Nemzeti Park, Visegrádi- és a Pilis-

hegység jelentős kiterjedésű erdőterületei, a város saját szennyezőanyag kibocsátása, Budapest 

közelsége és csekély mértékben a környező települések befolyásolják.  

 

Szentendre saját szennyezőanyag kibocsátásának levegőminőségét az ipari- közlekedési eredetű 

légszennyezés, a lakossági tüzelőberendezésekből, valamint az általános háttérterhelésből származó 

terhelések határozzák meg. Ezek pont-, diffúz-, és vonalforrásként terhelik a levegőt.  

Szentendrén korábban 3 ponton történtek rendszeres levegőminőség mérések: a Betongyár előtt a 11-

es út mentén, a háziorvosi rendelők udvarán a Bükkös-patak mellett, a Püspökmajor lakótelep 

bölcsődéjének udvarán. Az ÁNTSZ által üzemeltetett (2001. 06.30-ig) RIV mérőpontokon 

rendszeresen kén-dioxid, nitrogén-dioxid és ülepedő por értékeit mérték. (Toluol, benzol, és xilol 

mérések is voltak melynek eredményei határérték alattiak voltak.) Ülepedő por tekintetében 2000-ben 

határérték túllépést nem regisztráltak. Ez javulást mutat. A regisztrált adatok alapján elsősorban 

nitrogén dioxid tekintetében kifogásolhatóak az eredmények. A kén-dioxid szennyezettség a téli 

hónapokban jelentősebb, de az éves határértéket ekkor sem közelíti meg. A nitrogén dioxid 

koncentráció a kén-dioxidhoz hasonlóan a téli félévben megemelkedik, de az éves határértéket ekkor 

sem éri el.  

A szennyezőanyagok koncentrációja jelentős térbeli és időbeli változatosságot mutat. A téli fűtési 

időszakban a tüzelésből származó anyagok koncentrációja emelkedik, a nyári időszakban a szálló és 

ülepedő por mennyisége nagyobb. A téli félévben romlik a levegőminősége és a város levegője 

enyhén szennyezetté válik. 

 

A RIV adatok alapján, Szentendre város levegője, a környező városokhoz képest, azokkal közel 

azonos. Az 1990-es évek elején magasabb volt a levegő szennyezettsége, a 2000-ben mért adatok 

javulást mutatnak, a csökkenő ipari tevékenység és a gépkocsiállomány minőségének javulása javított 

a levegőminőségen. Ajánlott lenne a méréseket megismételni, mivel a gépkocsi állomány az utóbbi öt 

évben drasztikusan megnövekedett. 

 

A levegőt szennyező források közül első helyen a közlekedés áll, és kisebb mértékű az ipari eredetű 

szennyezés. A 11-es főút másodrendű út, a város központjában a napi forgalom terhelése 25 000 

szgk/nap. A városból és a térségből jelentős a Budapestre ingázók száma. A Budapest felé irányuló 
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forgalom munkanapokon mára kiegyenlítetté vált, állandósult. Hétvégén és munkaszüneti napokon 

pedig a fővárosiak kedvelt üdülő és kirándulóhelyeik felé utazva használják a város útjait. 

A közlekedési emisszió alakulása napon belül változik, a forgalmi csúcsokkal együtt jelentősen 

emelkedhet, az éjszakai órákban minimálisra csökken. A szennyezés térbeli eloszlása is jelentős, a 

főútvonalak mentén, különösen a csomópontoknál emelkedik magasra. Csúcsforgalom idején, 

kedvezőtlen meteorológiai viszonyok között a levegőminőségi határértéket meghaladó mértékű 

szennyezettség is kialakulhat. 

Az elkerülő, vagy tehermentesítő út megvalósulásakor, a szennyeződés több helyen fog eloszlani, de 

az uralkodó szélirány a külső területekről is a város felé szállítja a szennyezőanyagokat. 

 

A város levegőjét a közlekedés mellett az energiatermelés illetve az ipar területen található üzemek 

terhelik. Az újabb ipari parkok, és vállalkozási övezetek kialakulásával hatásuk növekedhet, a területre 

települő iparág és technológia függvényében.  

 

A lakosság egyéb légszennyező tevékenysége az őszi idényben a kertvárosias övezetben a kerti lomb 

égetése. Erre megoldás lehetne a zöldhulladék szelektív gyűjtése és komposztálása. 

Az utóbbi időben számottevő légszennyezési problémává vált a levegő pollentartalma. Három 

periódusban jelenik meg: kora tavasszal a fák, nyáron a füvek, nyár végén – ősszel a gyomnövények. 

A legerősebb allergén a parlagfű. Szentendre nem tartozik a nagyon fertőzött területek közé, 

elsősorban az elhanyagolt útmentéken, töltéseken, az ipartelepen van nagyobb összefüggő gyomos 

terület, a területeken megfelelő művelés, kezelés, rendszeres kaszálás szükséges. 

 

A város levegőminőségéhez kedvezően járul hozzá a hegyekből érkező levegő. A légáramlási 

folyosókat a patakokat kísérő zöldfolyosók alkotják, ezért ezek légcsere és klímajavítás szempontjából 

szükségesek, azokat meg kell őrizni. A völgyrendszereket meg kell óvni a beépítéstől, településen 

belül zöld összekötő sávokat kell kialakítani, melyek segítik a levegő bejutását a belvárosi zónáig. 

 

A levegőt érő szennyezések egy része szemmel látható, a szaghatás érezhető. A levegő egyben az a 

közeg, melyben a szennyezések a leggyorsabban hígulnak, így pillanatnyi állapotuk hamar 

megváltozhat. A levegőtisztaság-védelem feladata a kibocsátó források mindenkori emissziójának 

csökkentése, mérséklése, a légszennyező problémák megoldása. 

A levegőtisztaságának védelme nem csak a tartózkodási helyünkön meglévő levegőre, hanem a 

magasabb légköri rétegre és a klímavédelemre is kiterjed. 

 

 

2. Vizek és környezeti állapotuk 
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A vizek védelme kiterjed a felszíni és a felszín alatti vizekre. A szennyezések a víz minőségét 

jelentősen megváltoztatják, tisztításuk költséges. A Duna a térség felszíni és felszín alatti vizeinek 

befogadója, azokra közvetlen és közvetett hatást gyakorol jelentős vízszint ingadozásával. A város 

nagy részét kiépített árvízvédelmi gátrendszer védi. Nagyvíz idején víz alá kerül a Pap-sziget és más 

gátakkal nem védett ártéri területek. Tartós magas vízállásnál a mély fekvésű területeken megjelennek 

a belvizek, valamint a patakok vizét visszaduzzasztja.  

 

Felszíni vizek 

A Visegrádi-hegység területén eredő patakok mély eróziós, nagyesésű völgyeket hoztak létre. A 

patakok vízhozama kicsi 1-2m3/s, esetenként el is apadhatnak. Árhullámok nagyobb vízhozamok csak 

tartós, vagy hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék alkalmával, tavaszi gyors hóolvadáskor 

lehetségesek. Ezek az árhullámok 1-2 nap alatt levonulnak, nagy mennyiségű hordalékot szállítva. 

Veszélyhelyzet akkor alakul ki, ha a Dunán és a patakokon egyszerre jelentkezik árhullám. 

A Sztelin-patak völgye a város É-i részén húzódik, a város patakjai közül a legkisebb, forrásai a 

Nyerges-hegy és az Asztalkő között erednek. A patak völgyét meredek lejtők, szurdokszerű partfalak 

jellemzik, árvizek idején eróziós tevékenysége jelentős. A patak alsó szakaszát kiépítették. 

Sztaravoda-patak a Pap-réten ered, ahol rés és hasadékvizek táplálják. Az alsó szakaszán a völgye 

kitágul. Árvizek idején a hordalék szállítása jelentős. Völgyében több kisebb hozamú forrás is van, a 

legismertebb a Sztaravoda-forrás (1741-ben foglalták, az országban az első jegyzett forrásfoglalás). A 

patak medrét az alsó szakaszon kiépítették. 

A Bükkös-patak a város legjelentősebb kisvízfolyása, állandó vízfolyás. Dobogókő lábánál ered, 

hossza 16 km, a legnagyobb a vízgyűjtőterülete, 17 forrás ered oldalvölgyeiben, 1,3 km hosszan 

kiépítették medrét.  

A Dera-patak a város lakott területeinek déli határát képezi. Jelentős terhelés éri mire városunkba ér. 

Belvizes területek a magasabb talajvízszint, illetve jelentősebb csapadék mennyiség, vagy hóolvadás 

miatt alakulnak ki a mélyebb fekvésű területeken, egykori ártereken, lápos, mocsaras területeken. A 

Duna vízjárása kb. 2-3 km távolságig érzékelhető a domborzati és talajviszonyoktól függően. 

Csapadékvíz elvezetés a város nagy részén egyesített rendszerű hálózatban folyik, így a 

csapadékvízzel tisztítatlanul juthat a Dunába szennyvíz, záporok esetén pedig visszafolyás történhet az 

utcai csapadéknyelőkből.  

 

 

Felszín alatti vizek 

A Budai-hegység déli lábánál fakadó hőforrások karszt-hidrodinamikai rendszerének északi része a 

város alatt 1300-1800 m mélyen megtalálható. Szentendréhez legközelebb ez a víz Római fürdőn, 

Csillaghegyen és Békásmegyeren lép a felszínre. A városban ezt a vízadó réteget vastag vízzáró 
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képződmények fedik, ezért csak mélyfúrású kúttal lehet feltárni. Ezt a rendszert csapolta meg a Pap-

szigeti termálkút. Rés és hasadékvizek az egész településen megtalálhatóak. 

A felszín alatti vizek források formájában kerülhetnek természetesen a felszínre, a város területén 26 

kisebb-nagyobb forrás található. 10 foglalt, a többi foglalatlan, 10 a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

területén található. Legtöbbnek vize nem ajánlott fogyasztásra, ez leginkább a belterületen, vagy a 

lakott területekhez közeli forrásokra igaz. 

 

Ivóvízbázis  

A Duna korábbi hordaléka jó víztartó, vízszűrő képességű üledék. Veszélyezteti a parti szűrésű vizeket 

a beépítés, mert a beszivárgást módosítja, illetve szennyezések kerülnek a burkolt felszínről a 

talajvízbe. További veszélyforrások a vízkiemelés, a vízfolyások szabályozása-kiépítése, a hulladékok 

talajszennyezése és a közművekből elszivárgó vizek.  

 

 

3. Talaj 

 

Szentendre területén uralkodó talajtípus a homokos iszapos öntésen kialakult öntés-réti talaj, a 

hegylábi területeken a csernozjom-barna erdőtalaj. A defláció jelentősen terheli a környezetet, a  

terület talajai a környezet és emberi tevékenységével szemben érzékeny talajoknak minősülnek. 

Jelentősebb talajszennyezés volt a katonai hasznosítású területen, a szennyezés mértékéről, 

felszámolásáról, kárelhárításról nincs információnk. 

Potenciális talajszennyező a KÉKI II lezárt hulladéklerakó, illetve minden illegális hulladéklerakó 

hely. 
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2. fejezet 
 

2.1 A város hosszú távú jövőképe 
 

Szentendre jövőképében a művészetek, a fény és a nyugalom mediterrán hangulatú városa, 

ahol minden generáció otthon érzi magát. Élhető és megélést biztosító város, mert élő, az 

adottságaival élni tudó és folyamatosan megújuló.  

A várost és szolgáltatásait használják éjjel-nappal, télen-nyáron az ott lakók éppúgy, mint a 

kistérségben élők vagy a vendégek, ezért Szentendre a jövőben is pezsgő város.  

A Szentendrén felnövők Szentendrén alapítanak családot és vállalkozást, így Szentendre 20 

év múlva sem lesz „öreg város”. 

 

Szentendre a Dunakanyar kapuja, a kistérség erős és sokszínű központja és önálló, kedvelt 

minőségi turisztikai desztináció, ahol az örökség, a hagyomány integráns része a 21. századi 

mindennapoknak. A fejlesztések eredményeként Szentendre 2025-ben már nem az egynapos 

kirándulások helyszíne, hanem Magyraország és Európa humán értelmisége számára a 

feltöltődés helye, ahol több napon keresztül élvezik a gazdag programkínálatot, vagy „csak” a 

város mediterrán, multikulturális hangulatát, a természeti és épített környezet inspiráló 

hatását. Emellett Szentendre az európai kortárs képzőművészet fontos közép-kelet-európai 

központja is - rendszeres alkotótáboraiban, műhelyeiben ismert művészek segítik ifjú 

kollégáik fejlődését, ahogy ez egy évszázadon keresztül élt a szocializmus átmeneti 

rombolásáig. 

 

Szentendre legyen egy olyan mikro-regionális központ, mely kulturális gazdagságával, 

művészeti hagyományaival, természeti szépségeivel, a kistérségi együttműködéssel sajátos, 

mediterrán jellegű városarculatát erősíti, vonzerejét növeli6. Szentendre kistérségi 

találkahelyként összekötő kapocs lesz a települések között. 

 

 

 

 

 
6 Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia, 2007 



 

    

Szentendre város 15-20 éves átfogó célja: 
Egy fenntartható, mediterrán hangulatú városi környezet és szolgáltatásrendszer 

kialakítása, mely egyaránt szolgálja a helyi és kistérségi lakosokat valamint a turistákat 
úgy, hogy e három célcsoport igényeit egymással és a természeti-történelmi környezettel 

összhangban, szinergikusan elégíti ki. 
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TELEPÜLÉSRÉSZEK CÉLJAI 
         

1. Pannonia 
 
Funkció-
gazdag déli 
városkapu 
szerepkör 
kialakulása 

2. Újváros 
 
Funkció-
bővítés 

3. Püspök-
major 
 
Felértékelődő 
lakóterület 
megeteremtése 

4. Kertváros 
 
 
Belvárossal 
összekötő 
zöld folyosó 
kialakítása 

5. Pismány 
 
Jól 
működő, 
értékes 
lakóövezet 
kialakítása 

6. Izbég 
 
 
Legyen a 
város új 
szabadidős 
övezete és 
minőségi 
lakóövezet. 

7.  
Szarvashegy 
és környéke 
 
A skanzen 
fejlesztéshez 
illeszkedő  
komplex 
terület- 
fejlesztés 
 

8.Hegyvidék 
 
 
Minőségi 
lakóhely 
kialakítása 

9. Papsziget 
és környéke 
 
Fenntart-
ható 
hasznosítás 

10. 
Belváros 
 
Teljes 
értékőrző 
megújítás  

11. Kőhegy 
zöldövezet 
 
 
Természeti 
környezet 
megőrzése 

gazdaság-
fejlesztés; 
 
munkahely-
teremtés 

P+R 
kialakítása 

közlekedési 
kapcsolatok 
javítása 

Bükös patak 
rendezése 

infrastruktú
ra fejlesztés 

természeti 
környezet 
megőrzése 

infrastruktúra 
fejlesztés 

a természeti 
környezet 
megőrzésével 

rekreációs 
terület 
kialakítása 

közterülete
k 
megújítása 
kulturális 
kínálat 
bővítése 

bakancsos 
turizmus 
fejlesztése 

kihasználatlan 
területek 
hasznosítása  
pl. honvédségi 
- rekreációs 
egyéb-
kereskedelmi 

Intézményi 
ellátottság 
javítása 

panel-program Sétány és 
kerékpárút a 
patak mentén 

 szabadidő-
centrum 
létrehozása 

 
szolgáltatás-
fejlesztés 

 természeti 
környezet 
megőrzése 

lakó/köz-
funkciók 
mennyiségi 
és minő- 
ségi 
optimalizá-
lása 

 

 

 
 
 
 



A vastag betűvel kiemelt városrészekben akcióterületek találhatóak. A célrendszer illeszkedik 

a képviselő-testület által 2007-ben elfogadott Dumtsa Jenő Városfejlesztési stratégiához, és a 

pályázati feltételeknek megfelelően a 40/2001. (III.13.) Kt. sz. határozattal elfogadott, 

jelenleg is hatályos „Szentendre az ezredforduló után, a város távlati rendezési terve” 

fejlesztési koncepcióhoz. 

 

Számtalan olyan cél van, mely több stratégiai célhoz is kapcsolható lenne. A részcélok a 

megcélzott célcsoportok – elsősorban mennyiségi mutatók - alapján valamint a város 

stratégiai céljához való viszonyuk, a prioritások alapján lettek csoportosítva.  

A legjellemzőbb ilyen pl. a kultúra, mely magában foglalja a művészeteket, a rendezvényeket, 

a hagyományokat, a város lakosságának magatartását, stb., s mint ilyen összetett tartalmú 

fogalom. Azért döntöttünk a kultúra turisztikai célként megfogalmazása mellett, mert a 

turizmus fejlesztése gazdasági cél, a város imázsának része, de nem felejtjük el, hogy egyben 

a helyi lakosság életminőségét is meghatározza. A kulturális események, intézmények 

egyformán szolgálják a helyi és kistérségi lakosság, valamint a turisták igényeit is - miközben 

a lakosság teremti meg, jelentős részének a megélhetést biztosítja. 

 

 

2.2. 15-20 éves átfogó cél városi szinten 
 

Szentendre legyen egy olyan mikro-regionális központ, mely kulturális gazdagságával, 

művészeti hagyományaival, természeti szépségeivel, a kistérségi együttműködéssel sajátos, 

mediterrán jellegű városarculatát erősíti, vonzerejét növeli. 

 

Szentendre stratégiai célja régi fényének visszaállítása és megőrzése, egy fenntartható városi 

infrastruktúra és szolgáltatásrendszer kialakítása, mely egyaránt szolgálja a helyi és kistérségi 

lakosokat és a turistákat úgy, hogy e három célcsoport igényeit egymással összhangban, 

szinergikusan elégíti ki. 

Másképpen fogalmazva a páratlan örökség megújítása, fenntartható hasznosítása a 21. század 

igényeinek megfelelően, annak érdekében, hogy Szentendre egy érdekes egyben otthonos 

város legyen.  

 

Elérendő, mérhető célok: 
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• Az aktív népesség arányának megtartása 

• A fiatal korú népességcsoportok magas aránya növekszik 

• A város gazdaságból származó bevételei növekszenek, különösen a szolgáltatás 

szektorban 

• vállalkozások száma mérsékelten emelkedik 

• Vállalkozások bevételei folyamatosan növekednek 

• A kereskedelmi egységek száma és bevételei növekednek 

• A napi ingázás 20%-kal csökken 

• A város autós átmenőforgalma csökken  

• A város idegenforgalmi adóbevétele jelentősen növekszik 

• A kulturális rendezvények száma és látogatottsága folyamatosan magas 

• Szentendre neve gyakran elhangzik a médiában itthon és külföldön is 
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2.3. Középtávú (7-8 éves) tematikus célok 
 

 

Komplex minőségi turizmusfejlesztés 

 

„Látogatóbarát város” - 

„A kultúra városa”  

 

 

A turizmus Szentendre fontos meghatározó bevételi forrása, különösen a kulturális turizmus 

terén Szentendre hazánk emblematikus városa, és nemzetközi szinten is elsősorban öröksége 

és mai napig élő hagyományai, a szentendrei művészet és művészetelep ismertek. 

Szentendrén fontos szempont, hogy a kultúra nem csak a „falakon belül” jelenik meg, az 

utcákat járva nap, mint nap észlelhető a művészváros hangulata. A sajátos gasztronómiai 

hagyományok, a sokféle nép konyháját ötvöző konyhaművészete is külön értéke a 

Dunakanyar gyöngyszemeként is ismert város komplex kulturális kínálatának, mely ma még 

nem kellően ismert, illetve sajnálatos módon, néhány pozitív példa mellett, egyre több negatív 

sztereotípia kapcsolódik hozzá. 

 

A turizmus komplex minőségi fejlesztés irány a következő tematikus részcélokat 

indokolja: 

• Tömegturizmus helyett minőségi turizmus jellemzővé tétele a városban, mely hosszabb 

tartózkodással, magasabb költéssel és kisebb környeztterheléssel jár. 

• A vendégek száma jelentősen nem növekszik, de a vendégforgalomból származó bevétel 

és a visszatérő vendégek köre nő.  

• Minőségi turisztikai termékek, szolgáltatások fejlesztése, ösztönzése a városban 

• Minőségi szálláshelykínálat fejlesztés /beruházás ösztönzése  

• Szükséges a tájékoztatási rendszer, az információszolgáltatás, illetve a városmarketing 

erősítése 

• Együttműködések, közös termékek, csomagok összeállítása a nem városi fenntartásban 

működő kulturális és művészeti szervezetekkel, mint pl. a Skanzen vagy a PMMI 

 

 32



Elérendő, mérhető célok: 

 

Látogatóbarát város: 

• Az idegenforgalmi adóbevétele a városnak növekszik  

• minőségi szálláshelyek száma növekszik - 3 és 4 (esetleg 5) csillagos szállodai ill. 

kemping férőhelyek 

• A vendégéjszakák száma növekszik 

• Az átlagos tartózkodási idő nő 

• A vendélátó helyek forgalma növekszik 

• A minősített vendéglátóhelyek száma nő 

• a turisták költése növekszik 

• országos rendezvénynaptárban szereplő rendezvények száma növekszik 

• A turisták éves eloszlása arányosabb – szezonalitás csökken 

 

A kultúra városa 

• a minőségi rendezvények száma nő 

• a látogatottság  nő (rendezvényekre eladott jegyek száma növeszik) 

• a rendezvények szezonalitása csökken 

• a nemzetközi vonzerejű rendezvények erősödnek 

• az országos rendezvénynaptárban több rendezvény szerepel 

• A múzeumok múzeumpedagógiai, közönségvonzó programjai és kínálata gazdagodik 

• A múzeumok látogatottsága növekszik 

• A szentendrei művésztelep nemzetközi ismertsége javul 

• Szentendre város presztízse növekszik 

 

Területi preferencia: 

A turizmusfejlesztés célterülete a turisztikai attrakció-területek, mint a Belváros, a Pap-sziget 

valamint a Szarvashegy és környéke, melynek része a hatalmas területtel rendelkező, kiemelt 

jelentőségű fejlesztések előtt álló Skanzen.  

 

A város fejlesztési terveiben nevesített fejlesztési projektek: 

• Malom Művészeti Negyed - képzőművészeti és rendezvényközpont  

• „CASTRUM” múzeumi központ   
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• Óváros rekonstrukció 

• Művésznegyed  

• Civil és kisebbségi ház kialakítása 
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Élhető és fenntartható városi környezet kialakítása 

 

„Megújuló város” 

„Zöld város”  

 

E tematikus cél keretében arra törekszünk, hogy a városi infrastruktúrát, az épített környezetet 

úgy fejlesszük, hogy az a város lakóinak igényeit 21. századi színvonalon, rugalmasan 

kiszolgálja, de közben a természeti környezetet minél kevésbé terhelje, megőrizze a jövő 

generációja számára. E komplex tematikus célnak az infrastruktúrán túl részévé kell tenni a 

lakosság szemléletformálását is, mert manapság a technikai lehetőségek sokszor megelőzik a 

használatukból származó előnyökre koncentráló szemléletet. 

 

A tematikus célt kielégítő részcélok: 

• A városkép rehabilitációja – utcák és közterületek infrastrukturális megújítása 

• Otthonos, használható, akadálymentes közösségi terek létrehozása 

• Zöldterületek növelése illetve a meglévők rehabilitációja 

• A közszolgáltatások és a város ingatlangazdálkodásának összehangolása a lakók és a 

turisták térhasználatának figyelembe vételével, ill. befolyásolásával 

• A közlekedés és a parkolás összehangolása a közszolgáltatásokkal és a turisztikai 

attrakciók megközelíthetőségével, forgalmával 

• Városon belüli alternatív, környezetekímélő közlekedés lehetőségének és 

biztonságának megteremtése 

• Az információs rendszer fejlesztése 

• A városlakók és a kistérségben élők szemléletének formálása a városhasználattal 

kapcsolatban – Szentendre belső imázsának, megítélésének javítása 

 

Mérhető részcélok: 

 

Megújuló város 

• megújult homlokzatok száma a belvárosban  

• új vagy megújult közösségi terek 

• parkolók számának növekedése 

• ebből buszparkoló 
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• ebből P+R parkoló 

• a belváros fajlagos terheltsége csökken, mert a forgalom térben és időben jobban eloszlik 

• a város kereskedelmi és vendéglátó egységei forgalmának növekedése  

 

Zöld város 

• zöldterületek mérete 

• HÉV utasszámának növekedése 

• kerékpárutak hosszának növekedése 

• kerékpárutak forgalmának növekedése 

• a városon belüli autóhasználat csökkenése 

• a város levegőminőségének javulása 

 

Területi preferencia: 

A városképmegújítás és infrstruktúra fejlesztés kiemelt célterülete a Belváros. A zöld város 

kiemelt célterülete a Bükkös-patak partmenti területei és a védett természeti területek. A 

parkolófejlesztés megoldása és funkcionális szegmentálása az Újvárost és a Belvárost érinti 

elsősorban. 

 

A város fejlesztési terveiben nevesített fejlesztési projektek: 

• Árvízvédelem (töltés megerősítése elsősorban a Dunakorzó belvárosi szakaszánál) 

• Úthálózat-fejlesztés (tehermentesítő út és kishíd) 

• Kerékpárút hálózat bővítése 

• Környezetbarát beruházások (szennyvízcsatornázás, hulladékszállítás) 

• Akadálymentesítés 
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A város szellemi és gazdasági tőkéjének növelése 

 

„Kreatív vállakozóbarát város” 

„Okos város” 

 

Ez a tematikus cél foglalja össze azokat a tematikus részcélokat, melyek a város gazdasági és 

kulturális életének szellemi, szervezeti és gazdasági alapját jelentik. Elsősorban az oktatás és 

a gazdaság fejlődéséhez vezető részcélokat foglaljuk össze, mert az oktatás a város jövőbeli 

gazdaságának megalapozója. A tőkét ez esetben elsősorban működő tőkeként értelmezzük. 

 

Részcélok: 

• Iskolákkal, óvodákkal kapcsolatos fejlesztések 

• Főiskolai kar, vagy szakirány Szentendrére „csábítása” 

• Lakosság önképzési lehetőségeinek növelése – az egész életen át való tanulási lehetőségek 

megteremtése helyben 

• A művészeti alkotó közösségek erősítése 

• Amatőr művészkedés, „alkotni vágyás” bázisainak megteremtése 

• Kihasználatlan ipari területekre magas hozzáadott értékeket termelő vállalkozások 

„bevonzása” 

• Gazdaságélénkítés, különösen a kreatív iparban, szolgáltatásokban 

• Munkahelyteremtés támogatása 

• Helyi vállalkozásfejlesztési programok, az ilyen típusú civil kezdeményezések erősítése  

• K+F tevékenységek, kreatív ipar, vagyis a nem környeztterhelő, korszerű ágazatok 

megtelepedésének, fejlődésének elősegítése 

• A szellemi tőkét tömtörítő civil szervezetek tudásbázisának hasznosítása a 

városfejlesztésben, projektekben (olyna think tank-ek és cselekvő szervezetek, mint pl. a 

Szeresd Szentendrét Egyesület, Ipartestület, Vendéglátósok egyesülete) 

 

Mérhető részcélok: 

 

A vállalkozók városa 

Helyi vállalkozások száma növekszik 
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A működő tőke aránya növekszik 

K+F teljesítmény növekszik 

Iparűzési adó bevétel növekszik 

Új munkahelyek száma növekvő tendenciát mutat 

 

Okos város 

Felújított iskolák, óvodák száma  

Új főiskolai egyetemi kar 

Önképzési, felnőttképzési lehetőségek száma és minősége nő  

A szakképzési hozzájárulás nagyobb arányban marad a városban, a helyi szakképzés 

fejlesztése érdekében 

A művészeti alkotó közösségek – résztvevők száma nő, hatékonysága javul, vagyis előadásaik 

száma nő, ismertségük nő 

Az aktív szellemi műhelyek által készített kiadványok, fejlezstési, javaslattételi 

dokumentumok illetve a projektek száma nő 

 

Területi preferenciák: 

A gazdaságfejlesztés kiemelt célterülete Újpannónia és Pannónia városrész kihasználatlan 

ipari területei és barna mezői, az oktatás fejlesztése városi szintű, kiemelten az 

intézményhiányos területeken. 

 

 

A város fejlesztési terveiben nevesített fejlesztési projektek: 

• Vállalkozási park 

• Felsőoktatási intézmény városba csábítása 

• Kistérségi kereskedelmi és szolgáltató központ 

• Új óvoda építése, iskolafelújítások 
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A város térségi támogató szerepének megerősítése 

 

„Kistérségi szolgáltató központ” 

„Együttműködő közösség”  

 

A minőségi közszolgáltatások, a szabadidős kínálat és a szolgáltatói szektor fejlesztése, 

valamint mint térben, mint időben könnyen elérhetővé tétele a kistérség és a város lakóinak 

életminőségét egyaránt javítja és erősíti a város szerepét, funkciógazdagságát. Ha a város és 

térség lakói egyre több mindent a városban intéznek, kötődésük erősödik, ezáltal a helyi 

közösség is meghatározóbbá válik mindennapi életükben, ezért fontos a közösségek erősítése, 

a tolerancia és a szolidaritás erősítése, elsősorban szemléletformálással és a közösségi 

szerveződések működésének támogatásával. Ez a tematikus cél szinergikusan erősíti egymást 

a fenntartható városi környezet tematikus céllal, különösen a fenntarthatóságban. 

 

Részcélok:  

• A közlekedés intermodalitásának erősítése 

• Az intermodális csomópontban térségi szolgáltató központ létrehozása  

• Szabadidős és sportlétesítmények fejlesztése, melyek a város lakói mellett a 

kistérségben élők számára is elérhetőek, megfelelő kapacitásúak 

• Kistérségi kulturális és gazdasági kapcsolatok erősítése 

• Kistérségi oktatási intézményekben a kistérségről szóló információk hatékonyabb 

eljuttatása, azok beépítése a tananyagokba 

• Kistérségi szerveződések támogatása a város által – civil központ kialakítása 

• Kistérségen belüli turizmus fejlesztése, szerezett és támogatott településlátogatások  

 

Mérhető részcélok: 

 

Kistérségi szolgáltató központ: 

• humán közszolgáltatások számának, de elsősorban minőségének növekedése 

• Intermodiális csomópontban új szolgáltatások 

• Közös kistérségi kulturális programok (pl kistérségi nap) 

• sport és szabadidős kínálat gazdagsága, és az igénybevevők számának növekedése 
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• Együttműködés rendezvények szervezői közt 

• Kistérségi tudásmegosztásban részt vevő fiatalok száma 

 

Együttműködő közösség 

• civil szerveződések és tagjaik száma növekszik, az általuk szervezett akciók, 

kezdeményezések, események száma nő 

• kistérségi hatókörű, partnerségben megvalósuló projektek száma 

• Civil szervezetek ismertsége tagjainak száma növekszik 

 

 

Területi preferencia 

A térségi szolgáltató központ az intermodális központ jelenlegi helyszínéhez, a HÉV megálló 

környékéhez kapcsolódik, közvlenül érinti Pannónia, Újváros kapcsolódó területeit, valamint 

a Belváros déli részét.  

Térségi szabadidő-központra jelenleg három kiemelt terület különösen alkalmas, Izbég a 

Köhegy és zöldövezet valamint a Pap-sziget. Középtávon a bányatavak környéke, a 

területrendezés és a tulajdonviszonyok rendezése után kiváló terepe lehet a szabadidős 

tevékenységeknek. 

 

 

A város fejlesztési terveiben nevesített fejlesztési projektek: 

• Intermodális központ és 

• az ahhoz kapcsolódó kistérségi kereskedelmi-szolgáltató központ 

• Kistérségi zöldségpiac 

• Szentendre Szakorvosi Rendelő Intézet áttelepítése 

• Civil és kisebbségi ház kialakítása 

• Bérlakásprogram 

• Hajléktalan szálló 
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3. fejezet 
 

3. VÁROSRÉSZEK  CÉLJAI 

 

A városrészek lehatárolását és elemzését a 3-as fejezet tartalmazza. Ezeknek a területeknek a 

céljai 2-3 éves időtávra szólnak, így a városrészek részletes elemzésében bemutatott 

lehetséges fejlesztési irányok közül azokat tűzzük ki célul, amelyek a közeljövőben 

megvalósíthatóak. Az Integrált Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó támogatással 

megvalósuló fejlesztés négy településrészt érint, Pannónia, Újváros, Pap-sziget és környéke 

valamint a Belváros, itt kerülnek kijelölésre az akcióterületek. 

 

 

1. Pannónia 

 

A terület adottságai sokoldalú hasznosítást tesznek lehetővé. Ebből 2-3 éves távlatban reálisan 

megvalósítható cél a kihasználatlan területeinek sokoldalú hasznosítása, illetve a projektek 

generálása és elindítása. 

Kiemelt cél a volt honvédségi területek illetve a tavak sport- és rekreációs célú 

hasznosításának elindítása, valamint jövedelemtermelő kereskedelmi szolgáltatások 

betelepítése. A terület dél-nyugati oldala akár a város új bevásárló központjává is válhat. 

A jövőben meginduló új felsőoktatási képzéseknek elsősorban e városrész adhat otthont. 

 

A célkitűzések eléréséhez magántőke bevonása szükséges. Megvalósulásukkal új funkciókkal 

bővül a déli városkapu szerepkörre pályázó, jelenleg csak gazdasági funkciókat ellátó, 

haszonsítatlan területekben gazdag városrész. 

 

A funkcióbővítő célok megvalósulása további kapcsolódó feladatokat generál, mint a 

tömegközlekedés fejlesztése, illetve az átmenő forgalom csökkentése a remélhetőleg 

hamarosan megépülő, régóta tervezett híd megépítésével a Szentendrei-szigetre, valamint az 

északi tehermentesítő út megvalósulásával. 
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A többirányú hasznosítás hozzájárul a város szellemi és gazdasági tőkéjének növeléséhez, 

különös tekintettel a kreatív vállalkozások számának növeléséhez, illetve a meglévők számára 

új lehetőségeket teremt. A sport- és szabadidő-központ esetén a város és a kistérség lakói új 

szolgáltatásokat vehetnek igénybe, erősödhet a város szolgáltató központ funkciója. 

 

A fejlesztések célcsoportja a város és kistérsége lakói, akik az új szolgáltatásokat igénybe 

veszik, ezáltal a fejlesztések hozzájárulnak Szentendre lakosságmegtartó képességéhez, 

pontosabban ahhoz, hogy lakói minél több dolgot Szentendrén, és ne Budapesten intézzenek 

el.  

 

 

2. Újváros 

 

Annak ellenére, hogy a városrészekben jelenleg is többféle funkció megtalálható – lakó, 

gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató –, szükséges ezen funkciók megerősítése, illetve 

kibővítése új funkciókkal, mert a két kisebb egységet magában foglaló városrész kiemelten 

fontos helyen terül el a városszöveten belül, és a kistérségi vonzáskörzeten is túlmutató 

funkciókat koncentrál, mint pl. a buszpályudvar. Ezért ez kiemleten fontos akcióterület. 

A terülten a funkciók jelenleg nagyon egyenetlenül oszlanak el, a déli részei 

funkcióhiányosak, északi részei pedig funkciógazdagok ugyan, de a minőségük nem minden 

esetben megfelelő. 

 

A városrészen belül rövidtávon fejlesztendő célterület a HÉV végállomáshoz kapcsolódó 

területek és az autóbuszpályaudvar fejlesztése az intermodális csomópont és szolgáltató 

központ alprojekt részeként a szomszédos városrészhez tartozó akcióterülethez kapcsolódva. 

Ez a terület alkalmas a leginkább P+R parkoló kialakítására, elősegítve ezzel a közlekedési 

eszközök közötti váltás lehetőségét, illetve a tömegközlekedés népszerűsítését a város 

környezeti terhelésének csökkentése érdekében. 

 

Az elsősorban közlekedést és szolgáltatásfejlesztést célzó rövidtávú fejlesztési tervek a 

kistérségi szolgáltató központ szerepkört erősítik és hozzájárulnak a vendégváró város és a 

fenntartható városi környezet tematikus célok mgvalósulásához. 

Az Újvárosba tervezett egészségügyi alapellátó központ csökkentheti a Belváros 

túlterheltségét és elindítója lehet a városrész középtávú fejlődésének. 
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A fejlesztések célcsoportjai: 

A város és a kistérség lakói mellett e terület fejlesztése a városba érkező turisták kényelmét is 

szolgálja, valamint a fővárosból kirándulókét is.  

 

 

3. Püspökmajor 

 

Szentendre legnagyobb összefüggő lakótelepén az elsődleges cél olyan fejlesztések elindítása, 

melyek felértékelik a területet. Ez többnyire kapcsolódó egyéb fejlesztések eredményeként – 

mint pl. a közlekedési kapcsolatok javítása – közép- és hosszú távon valósulhat meg. Egyre 

nagyobb gondot okoz a parkolás is a területen, ennek megoldása szinén szükséges 

 

A külön alközpontként működő városrész funkciógazdag, rövid távú fejlesztési célja a 

panelprogram folytatása, valamint a leromlott állapotú játszóterek és közösségi terek 

fejlesztése.. 

Fontos megemlíteni, hogy a területen épül meg 2008 végére az uszoda és szabadidőközpont.  

 

 

4. Kertváros 

 

Az alapvetően lakófunkciójú városrészben rövid távú fejlesztés nem indokolt, az általános 

fejlesztéseken és karbantartásokon (utak, járdák, zöldterületek) kívül. A Bükkös patak 

belvárosi és kapcsolódó területeken történő rehabilitációja és a patakpart hasznosítása – 

sétány és/vagy kerékpárút kialakítása - a későbbiekben kiterjedhet a patak kertvárosi 

szakaszára is. 

 

 

5. Pismány 

 

Az üdülőterületből lakóövezetté alakult városrésznek e csak részben kontrollált folymatból 

eredő problémák megoldása a célja. Így szükségessé vált egy alközponti fejlesztés 

megindítása, a tömegközlekedés fejlesztése és egyre nagyobb igény mutatkozik óvoda és 

bölcsöde építésre. Az infrastruktúra teljes körű bővítése és modernizálása azonban rövid 

távon nem megvalósítható célkitűzés. Közép- és hosszú távon is a lakosság széles körű 
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bevonásával és nagymértékű szerepvállalásával valósítható meg. A növekvő közlekedési 

problémák kezelése különösen fontos, a harántirányú közlekedési folyosók fejlesztésével. 

 

 

6. Izbég 

 

A természeti környezettel körülvett kertes házas városrész egykor különálló falu volt, 

infrastruktúrája Szentendre városhoz csatolása óta sem fejlődött a város többi területének 

szintjére. Emellett a városrészt sok kihasználatlan, elsősorban zöld terület veszi körül. Ezért a 

városrész célja kettős: az infrastruktúra – csatornázás és az utak – fejlesztése, valamint a 

kihasználatlan területek hasznosítása.  

A kihasználatlan területek lehetséges hasznosítási módjai egy újabb szabadidős terület, vagy a 

meglévőhöz illeszkedő kertesházas lakóterület kialakítása. 

 

A terület fejlesztése rövidtávon nem megoldható. Középtávon a fejlesztési irányok 

meghatározására befolyással lesz a szomszédos városrészben elterülő skanzen fejlesztése. Az 

is elképzelhető, hogy ha a skanzennek újabb területekre van szüksége, ebbe az irányba tud 

terjeszkedni. 

 

 

 

7. Szarvashegy és környéke 

 

A spontán fejlődés hátrányait – sok burkolatlan út, infrastruktúra hiánya – magán viselő 

városrész fejlesztési célja ezen problémák mellett erőteljesen függ a skanzen fejlesztésétől. 

 

A Magyarország egyik legkiválóbb intézményének tartott, Prima Primissima-díjait is elnyert 

skanzen két kiemelt projekt kedvezményezettje. A fejlesztések elsődleges céljai között 

szerepel a jelenleg is évenet többszázezres látogatószám tovább növelése.  

A városnak érdekében áll a fejlődése, ezért támogatja azt. A skanzen projektek ebből 

következően kétféleképpen is meghatározzák a városrészt. Egyrészt meg kell találni a módját 

a megnövekedett forgalommal járó hátrányok csökkentésének, másrészt a skanzen 

vendégforgalma lehetőséget is jelent a városrészben élő, vendéglátással, turisztikai 
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szolgáltatással foglalkozni kívánóknak. A skanzenhez kapcsolódó külterületek jelenleg 

meglehetősen rendezetlenek.  

Tömegközlekedéssel a skanzen  a városból nehezen megközelíthető, csakúgy, mint a 

városrész, ezért már rövid távon érdemes célul kitűzni a városrészbe irányuló 

tömegközlekedés fejlesztését, járatsűrítéseket, illetve a Skanzen szempontjából is égető 

fontosságú a nyugati tehermentesítő út hiszen a skanzen kiemelt projektjei 2010-re 

megvalósulnak, így várhatóan tovább növekszik majd látogatottsága.. 

 

Az infrastruktúra fejlesztések célcsoportja a városrtész lakossága, a skanzenhez kapcsolódó 

fejlesztések célcsoportja a összes Szentendrére érkező potenciális vendégkör. 

 

 

8. Hegyvidék 

 

A szintén üdülőterületből részben lakóterületté alakult városrész fejlesztési célja a minőségi 

lakóterület kialakítása, az alapellátások és az infrastruktúra fejlesztésével, melyek rövid  távon 

elindíthatóak, és ösztönözhetőek, ám megvalósulásuk csak közép- illetve hosszú távon 

elképzelhető. A túraútvonalak infrastruktúrája fejlesztendő terület. 

A tertület jelenlegi funkcióit a város meg kívánja őrizni, újabb funkciók telepítése nem 

indokolt.  

 

 

9. Pap-sziget és környéke 

 

A Pap-sziget az IVS egyik akcióterülete, jelenleg kiaknázatlan terület. A fejlesztés célja 

egyértelműen olyan funkcióbővítés, mely a részben védett, illetve a Pap-szigettel szomszédos 

területek Natura 2000 minősítésű természeti környezet igényeihez alkalmazkodik.  

Az új funkciók elsősorban turisztikai illetve szabadidős-rekreációs célt szolgáljanak. 

A konkrét célkitűzések a termálvíz kutatások eredményének ismeretében határozhatóak meg 

még ebben az évben, ám rövid távon ütemezhetőek, mert széles körű befektetői érdeklődés 

mutatkozik a Pap-sziget hasznosítása iránt. 

A célcsoport ebben az esetben is igen széles körű, a lakosság mellett a városba érkező turisták 

hosszabb tartózkodási idejét biztosító új szolgáltatásokat kívánunk bevezetni, azonban 
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mindenekelőtt annak az elvnek a szem előtt tartásával, hogy a Pap-sziget továbbra is nyitva 

álljon a szentendreiek előtt. 

 

 

10. Belváros 

 

A Belváros-Óváros az IVS elsődlegesen kiemelt akcióterülete. Fejelsztési célja egyértelműen 

a turizmus racionalizálása, aktvizálása minőségi, mediterrán hangulatú környezet 

kialakításával és a művészetek városa arculathoz illeszkedő szolgáltatások fejlesztésével, úgy, 

hogy a fejlesztések eredményét a lakosság is minél nagyobb számban élvezze és igénybe 

vegye. 

Célunk a hagyományok és a sokszínűség megmutatása, a műemlékek felújítása és széles körű 

partnerséggel az értékek minél sokszínűbb bemutatása. 

A fejlesztések másik célja a lakosságot célzó köz-, kereskedelmi és egyéb szolgáltatások 

megtelepedésének ösztönzése.  

A fejlesztésnek része a nagyrészt leromlott műemléképületekben található nagy számú 

bérlakásállomány rehabilitációja, esetleges funkcióváltása, illetve a bérlakásprogram 

racionalizálása az értékvédelem szem előtt tartásával. 

 

11. Kő-hegy és zöldövezet 

Szentendre külterületi egységeit (Annavölgy, Kőhegy, Kövecseshegy) foglalja magába. 

Természeti érétkekben gazdag környezet, mely kiemelt bakancsos kirándulási célövezet. 

Általános mezőgazdasági, erdő illetve honvédségi övezetek alkotják. Távlati fejlesztési 

elképzelés az Anna-völgyi pihenő rendbetétele, a turistaszálló erdei iskolává alakítása 

valamint az új temető létrehozása. 

Kiemelt fejlesztési cél: a területen található szegregációs szempontból a város egyetlen 

veszélyeztetett területe a dömörkapun lévő önkormányzati szociális bérlakások, melyeknek 

helyzetével, és megszüntetésének folyamatával a részletes elemzésben külön foglalkozunk. 

 

 

A stratégia koherenciája, konzisztenciája 
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Illeszkedés 

Szentendre város településrendezési tervét a MŰ-HELY településfejlesztő és tervező részvénytársaság 

készítette, melyet Szentendre Város Önkormányzat Képviselőtestülete 143/2002.(VIII.07.) Kt.sz. 

határozata alapján hagyott jóvá 2002.08.07-én. A Helyi Építési Szabályzatot és Szabályozási tervet a 

32/2004 (VIII.30.) Önk. sz. rendelettel hagyták jóvá. A Dumtsa Jenő városfejlesztési stratégia 2007-

ben készült el, mely több ciklust is felölelő iránymutatást határozott meg. A stratégia teljes mértékben 

összhangban van a város településfejlesztési koncepciójával. A településrendezési tervekkel való 

összhangot, ezen tervek kidolgozása során lehet és kell biztosítani. 

A célrendszer koherenciája 

Az első fejezetben bemutatott célrendszer városrészekre történt lebontása igazolja, hogy az egyes 

városrészek fejlesztése – ezen belül egyes domináns funkciók bővítése – összhangban van a város 

stratégiai céljaival. A városközponti területek (Belváros), lakóterületek (Püspökmajor, Kertváros, 

Pismány, Izbég), gazdasági területek (Új Pannónia, Pannónia), rekreációs célú területek (Pap-sziget és 

környéke) fejlesztése összvárosi szinten harmonikus, kiegyensúlyozott fejlődéshez vezet. A 

szomszédos városrészek meghatározott céljai illeszkednek egymáshoz és a célok nem eredményezik 

zárványok kialakulását. A város fejlesztési tervei illeszkednek a kistérség fejlesztési célrendszerével, 

számolnak a környező települések fejlesztéseinek hatásaival. Valamennyi konkrét fejlesztés esetében 

arra törekszünk, hogy minél nagyobb mértékben lehessen kihasználni a térség projektjeivel 

megvalósuló szinergikus hatásokat.  

 

Környezeti állapot  

 

Az egyes városrészekre kitűzött célok közvetlen, vagy közvetett módon javulást eredményeznek a 

környezet állapotában. Egyes városrészek fejlesztésénél a felgyorsuló infrastrukturális fejlődés 

hatásaként a levegőszennyeződés is felerősödik. Ahhoz, hogy az infrastruktúra fejlődésével is lépést 

tartva, de annak negatív hatásait visszaszorítva tudjon a város továbbélni, szükséges ezen területek 

tervszerű átgondolása az alábbiak szerint. 

 

PANNÓNIA VÁROSRÉSZ 

 

Kitűzött cél:  
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A területen kereskedelmi – szolgáltató funkció bővülése tervezett, mely a környezetet tekintve jelentős 

terhelést jelenthet, annak ellenére, hogy a gazdasági területek negatív hatásai nem érik el e várost. A 

kavicsbánya tó és környékén, illetve a hatalmas kiterjedésű honvédségi területeken sport és rekreációs 

célú hasznosítást tervez az önkormányzat. A városrész forgalma jelenleg igen jelentős. 

 

Káros környezeti hatások kompenzálása: 

- a közlekedési eredetű levegőszennyezettség mérséklése érdekében út menti fasorok, 

zöldterületek kialakítása, karbantartása, illetve a város legnagyobb terhelésű útjának, a 11-es 

főút városon átvezető szakaszának tehermentesítése szükséges, 

-  a gazdasági területek körül a jelentős mértékű porterhelés csökkentése érdekében „zöld gyűrű” 

telepítése szükséges.  

- a sárfelhordás miatt száraz időszakban a levegő porterheltsége magas, így a burkolattal ellátott 

utak és a földutak találkozásánál célszerű „sárrázókat” telepíteni. Korszerű köztisztasági 

berendezések beszerzésével a rendszeres, minőségi úttisztítás szintén csökkenti a 

porterheltséget.  

- a bányatavak környéke az egyik legnagyobb összefüggő zöld felület, ennek megőrzése és jó 

célra fordítása kiemelt feladat. A zöldfelület ilyen jellegű hasznosítása komplex teret 

biztosíthatna a szabadidősportnak, járulékos szolgáltatásokkal kiegészítve. A HÉSZ-ben is 

meghatározott cél (a bányatavak sportrekreációja) mint általános célkitűzés megvalósításának 

elősegítésére a bányatavak rekreációja vezérprojekt szolgál.  

 

ÚJVÁROS 

 

Kitűzött cél: 

Ezen a területen a lakóterület szomszédságában található rekreációs célú terek bővítését és a 

kereskedelmi–szolgáltató, illetve az ipari gazdasági területek bővítését, a volt szovjet laktanya 

területének fejlesztését tűzte ki célul az önkormányzat. A kertvárosias lakóterület fejlesztése távlati 

elképzelés, melynek alapvető feltétele a tehermentesítő út, illetve a Pomázi út kapcsolatának 

kialakítása, valamint a szolgáltató intézmények kiépítése az autóbusz-állomás infrastruktúrális 

fejlesztése mellett. A mindezzel járó közlekedési eredetű levegőszennyezés igen jelentős. 

 

Káros környezeti hatások kompenzálása: 

- út menti fasorok, zöldterületek kialakítása, karbantartása, 

- ipartelep bővítésével párhuzamosan megkezdődjön a tehermentesítő út első ütemének tervezése 

és kivitelezése, amellyel a vállalkozói park a város érintése nélkül köthető a 11-es útra, 

- a porterhelés csökkentése érdekében „zöld gyűrű” telepítése szükséges, 

- szükséges az utcák, terek fásítása, fasorok, sövények telepítése, a parlagfű-mentesítés és az 
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allergiafenyegetettség csökkentése,  

- a téli sózás a fákat és a gépjárműveket is károsítja, ezért célszerű áttérni a környezetbarát 

síkosságmentesítésre az utakon (pl. homok, kőzúzalék), és a lakosságot is ösztönözni kell 

hasonló jellegű anyagok használatára, 

 - fontos feladat a közlekedés által okozott környezeti terhelés (zaj, rezgés, levegőszennyezés) 

csökkentése, a környezetbarát közlekedés arányának növelése minél több kerékpárúttal a fő 

közlekedési utakon, fa-, és cserjesorok telepítésével, a tömegközlekedés optimalizálásával, 

fejlesztésével. 

- mivel ez mély fekvésű terület, zárt rendszerű csapadékcsatorna-hálózat megtervezése és 

kiépítése szükséges. 

  

PÜSPÖKMAJOR 

 

Kitűzött cél: 

Lakóterületi fejlesztés csak távlatban, a városrész északnyugati részén tervezett. A területegység 

megközelíthetősége jelenleg nem teljesen zökkenőmentes, hiszen a városrész forgalma jelenleg 

jelentős, ezért ennek megoldása is cél. 

 

Káros környezeti hatások kompenzálása: 

- a területegység megközelíthetősége lényegesen javulhat a tehermentesítő út megépítésével, 

illetve a zökkenőmentesebb közlekedés, a Római sánc utcai és 11. sz. főút kereszteződésének 

körforgalmú kialakításával javítható, 

- út menti fasorok, zöldterületek kialakítása, karbantartása, 

 környezetbarát közlekedés arányának növelése minél több kerékpárúttal a fő közlekedési 

utakon, fa-, és cserjesorok telepítésével, a tömegközlekedés optimalizálásával, fejlesztésével, 

- a téli sózás a fákat és a gépjárműveket is károsítja, ezért célszerű áttérni a környezetbarát 

síkosságmentesítésre az utakon (pl. homok, kőzúzalék), és a lakosságot is ösztönözni kell 

hasonló jellegű anyagok használatára, 

- a fásítás, bokrok, sövények telepítése a forgalmas közutak mentén összhangban áll a 

zöldprogramban megfogalmazott törekvésekkel, a zöldfelületek növelésével. 

- az indokolt mértékű sebességkorlátozás, gyalogos zóna kialakítása, a közlekedésbiztonsági 

szempontból kritikus területek áttervezése, átalakítása, az egyre népesebb fiatal korosztály 

biztonságának megteremtése. A tervek között szerepel védett gyalogátkelőhelyek kialakítása az 

iskolák környezetében és a 11-es főút csomópontjainak átalakítása is. 

 

 

KERTVÁROS 
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Kitűzött cél:  

 

Közlekedési kapcsolatainak erősítése, és a belső úthálózat fejlesztése a területegységet határoló utak 

forgalmának csökkentése tervezett. A területen lévő természeti akadályt jelentő Bükkös-patak 

átkelését megoldó hidak építése és az árkot övező zöld megtartása, bővítése mellett sétány, bicikliút 

építése is tervezett. 

  

Káros környezeti hatások kompenzálása: 

 

- a közlekedési eredetű levegőszennyezettség mérséklése érdekében erdősávok, út menti 

fasorok, zöldterületek kialakítása, karbantartása, illetve a város legnagyobb terhelésű útjának, 

a 11-es főút városon átvezető szakaszának tehermentesítése szükséges, 

- célszerű speciális, „kutyaürülék” gyűjtésére alkalmas edényzet kihelyezése a sétányokon, 

- a patak illetve az azt övező zöldfelületek eredeti állapotának megőrzése. 

 

PISMÁNY 

 

Kitűzött cél: 

  

Elsődleges cél a területen, hogy a lakóterületi minősítés, annak minden szükségletével és előnyeivel 

elérhetővé váljon. A nyugati elkerülő út megépítésével és a Tegez utca rávezetésével a terület 

megközelíthetősége lényegesen javulhat. Az infrastrukturális problémák orvoslása - út 

keresztmetszetek szélesítése, közművek kiépítése - is cél. 

 

Káros környezeti hatások kompenzálása: 

 

- fontos feladat a közlekedés által okozott környezeti terhelés (zaj, rezgés, levegőszennyezés) 

csökkentése fásítással, bokrok, sövények telepítésével a forgalmas közutak mentén. 

 

- a meglévő és tervezett zöldfelület állapotának javítása, megőrzése, ezáltal kellemesebb, 

egészségesebb környezet kialakítása. Közparkok létesítéséhez megfelelő területeket kell 

kijelölni, tervet készíttetni. Emellett a már meglévő parkok helyreállítása, karbantartása is 

nagyon fontos feladat.  
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IZBÉG 

 

Kitűzött cél: 

Bükkös-patak menti sétány fejlesztése kerékpárúttal. Patak menti zöldterületek sport területi rekreációs 

területként való hasznosítása. Megfelelő közlekedési kapcsolatok kialakítása. A közműellátottság 

(szennyvízelvezetés) javítása, illetve egy önálló alközpont létrehozása tervezett. 

  

Káros környezeti hatások kompenzálása: 

- a levegőszennyezés mérséklése érdekében út menti fasorok, zöldterületek kialakítása, 

karbantartása, illetve a város legnagyobb terhelésű útjának, a 11-es főút városon átvezető 

szakaszának tehermentesítése, 

- korszerű köztisztasági berendezések beszerzésével a rendszeres, minőségi úttisztítás szintén 

csökkenti a porterheltséget, 

- a háztartások jelentős része nem zárt rendszerű szennyvíztárolót használ, veszélyeztetve ezzel 

Szentendre patakjainak, talajvizének minőségét és közvetve a főváros ivóvízbázisát. 

Elsődleges feladat tehát a szennyvízcsatorna-rendszer továbbépítése, fejlesztése a hegyvidéki 

részeken, illetve újabb területeket is be kell vonni a csapadékvíz-elvezető rendszerbe (pl. 

Szentlászlói út, Kálvária út, Sztaravodai út). 

-  az új alközpont létrehozásánál törekedni kell arra, hogy a közparkok létesítéséhez megfelelő 

területeket kell kijelölni, tervet készíttetni. Emellett a már meglévő parkok helyreállítása, 

karbantartása is nagyon fontos feladat. 

- a patak illetve az azt övező zöldfelületek eredeti állapotának megőrzése. 

 

 

SZARVASHEGY ÉS KÖRNYÉKE 

 

Kitűzött cél: 

Az esetleges funkcióváltozás esetén (üdülőből lakóövezet) – a meglévő feltáró utak a megnövekedett 

forgalom elszállítására nem lesznek alkalmasak, ezért ennek megoldása hosszú távú cél. A 

környezetbarát beruházások között szerepel a csatornázás, szennyvíztisztítás Pismány, Szarvashegy 

területén is. A „Környezetbarát beruházások (csatornázás, szennyvíztisztítás)” projekt célja 

Pilisszentlászló és Szentendre északi, északnyugati területének (Pismány, Szarvashegy, Tyukos-dűlő, 

Petyina, Boldogtanya településrészek) szennyvízcsatornázása, valamint a két település csapadékvíz 

elvezetésének megoldása.  
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Káros környezeti hatások kompenzálása: 

 

-   A közlekedési eredetű levegőszennyezettség a legjelentősebb összetevő, ezért szükséges a 

káros hatások mérséklése érdekében út menti fasorok, zöldterületek kialakítása. 
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HEGYVIDÉK 

 

Kitűzött cél: 

 

Az üdülők lakás céljára történő hasznosítása az infrastruktúra kiépítése és az alapellátások biztosítása 

mellett lehetséges. 

 (félő hogy a megfelelő feltételek megteremtésével e gyönyörű természeti környezettel, táji 

adottságokkal rendelkező terület túlnépesedik és elveszti eddigi jellegét.) 

 

Káros környezeti hatások kompenzálása: 

- a zöldfelület állapotának megőrzése, javítása, a természetes állapot megóvásával 

- a parlagfű-mentesítés és az allergiafenyegetettség csökkentése, 

 

PAPSZIGET ÉS KÖRNYÉKE 

 

Kitűzött cél: 

- Konferenciaközpont és szálloda építése 

− Wellnessközpont, élményfürdő, strand építése 

− Hajó- és jachtkikötő kialakítása a hajózási ágban 

− Csónakházak fejlesztése 

− A kerékpárút fejlesztése 

− Árvízvédelmi feladatok megoldása 

− Zöld park kialakítása a sziget közterületein szabad civil használattal 

− Új gyalogos-kerékpáros híd építése a szárazföldről 

− A jelenlegi híd felújítása 

− Az eliszaposodott pap-szigeti kis Duna-ág kotrása, revitalizációja 

 

Káros környezeti hatások kompenzálása: 

- a zöldfelület állapotának megőrzése, javítása, a természetes állapot megóvása mellett, 

- a parlagfű-mentesítés és az allergiafenyegetettség csökkentése, 
- A Szentendre felőli Duna-ág eliszaposodásának megakadályozása, a természeti környezetének 

megóvásával 
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BELVÁROS 

 

Kitűzött cél: 

Óváros forgalmának csökkentését a közterületek megújítását (Duna korzó, Dumtsa Jenő utca, további 

utcák, sikátorok, egyéb közterületek, közparkok, parkolók) és belvárosi önkormányzati épületek 

felújítását - közterületi felújításokkal párhuzamosan - tűzte ki célul az önkormányzat. 

 

Káros környezeti hatások kompenzálása: 

- a közlekedési eredetű levegőszennyezettség mérséklése érdekében út menti fasorok, 

zöldterületek kialakítása, karbantartása, illetve a város legnagyobb terhelésű útjának, a 11-es 

főút városon átvezető szakaszának tehermentesítése szükséges, 

 

- szükséges az utcák, terek fásítása, fasorok, sövények telepítése, a parlagfű-mentesítés és az 

allergiafenyegetettség csökkentése. 

- fontos feladat a közlekedés által okozott környezeti terhelés (zaj, rezgés, levegőszennyezés) 

csökkentése, a környezetbarát közlekedés arányának növelése minél több kerékpárúttal a fő 

közlekedési utakon, fa-, és cserjesorok telepítésével, a tömegközlekedés optimalizálásával, 

fejlesztésével. 

- a téli sózás a fákat és a gépjárműveket is károsítja, ezért célszerű áttérni a környezetbarát 

síkosságmentesítésre az utakon (pl. homok, kőzúzalék), és a lakosságot is ösztönözni kell 

hasonló jellegű anyagok használatára, 

- célszerű speciális, „kutyaürülék” gyűjtésére alkalmas edényzet kihelyezése a sétányokon, 

 

KŐHEGY - ZÖLDÖVEZET 

 

Kitűzött cél: 

Távlati fejlesztési elképzelés az Anna-völgyi pihenő rendbetétele, a turistaszálló erdei iskolává 

alakítása valamint az új köztemető megépítése, a Dömörkapui veszélyeztetett terület felszámolása. 

 

Káros környezeti hatások kompenzálása: 

- a biológiailag aktív felületek növelése 
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VÁROSRÉSZEK TERÜLETI MEGKÖZELÍTÉSŰ ELEMZÉSE 
 

 

Jelen fejezet Szentendre várost a jellemző 

területhasználat szerint, 11 városrészre 

bontja. 1

A kialakított városrészek: 

 

1. PANNÓNIA 

1./A PANNÓNIA 

 Legjelentősebb kereskedelmi fejlesztési 

terület. Határai: a Dera patak, a tervezett 

Nyugati t ehermentesítő út, Rózsa 

utca, Dózsa György út, a Dunakanyar körút 

és a Dunakorzó.   

 

1/B ÚJ PANNÓNIA 

A város kapuja Szentendre déli részén, 

melynek határait keleten a Duna, északon a 

Dera-patak, nyugaton és délen a város 

közigazgatási határa képezi. 

 

2. ÚJVÁROS 

 Pannónia szomszédja melynek északi határát a Pomázi út, Római sánc, Dunakanyar körút alkotja. 

 

3.  PÜSPÖKMAJOR  

Jellemzően lakó funkciójú terület, a Pomázi út, Kálvária út, és Nyugati tehermentesítő út 

határokkal. 

 

4.  KERTVÁROS 

A település korábban dinamikusan fejlődő lakóterületi egysége. Kálvária út, Római sánc, 

Dunakanyar körút, Sztaravodai út, Eötvös utca, Czotter Aladár utca, Vasvári Pál utca, Fürj utca, 

Bükkös patak határokkal. 

 

                                                 
1 A kialakítható szerkezeti egységek a már meglévő területeket is figyelembe veszi, így az egyes 
városrészek funkcionálisan nem homogének, a jellemző területhasználatot veszi alapul. 



 

5.  PISMÁNY 

Lakó-üdülő területek a Sztaravoda út, Dunakanyar körút, Ady Endre út, Sztaravoda-patak, Ösvény 

utca, Erdész utca, Fészek utca, Túzok utca, Tegez utca által határolt övezetben. 

 

6.  IZBÉG 

Erősebb gyökerekkel rendelkező lakóterület. Bükkös-patak, Nyugati elkerülő út, Szentlászlói út, 

Sztradovari út, Dunakanyar körút határokkal. 

 

7.  SZARVASHEGY ÉS KÖRNYÉKE  

Változatos és különleges funkciók és adottságok elegye jellemzi, a hegy lábánál elterülő 

városrészt, melyet a Kada csúcs, Sas kő, Szabadság forrás természetes vonulatok, Cseresznyés 

utca, Muflon utca (Szarvas hegy) , Szarvashegyi - és Sztradovai utak határolnak. 

 

8.  HEGYVIDÉK 

Hegyekre felkúszó üdülőterületek, melynek határait a hegyoldali erdők vonala, Sztelin-patak, és 

Szentendre igazgatási határa alkotja.  

 

9.  PAPSZIGET ÉS KÖRNYÉKE 

 Jó adottságokkal rendelkező rekreációs illetve üdülő terület a Hajóállomás illetve az autós 

kompátkelő és az Ady Endre út közötti területen. 

 

10. BELVÁROS 

A hagyományos történelmi belváros illetve a Szamárhegy speciális egysége a Dunakanyar körút és 

a Dunakorzó közötti területen. 

 

11. KŐHEGY 

Szentendre észak–nyugati területei, melyek alapvetően külterületi városrészek, gazdag természeti 

értékekkel.  

 

 

 

 



Városrészek elemzése 
 

1A. PANNÓNIA 

 

A területet a Dózsa György útra felfűzött 

gazdasági és lakó funkciók jellemzik. Az 

út keleti oldalán, közép telkes ipari 

gazdaság és kereskedelmi-szolgáltató-, 

valamint honvédségi területek, nyugati 

oldalán lakó illetve a Rózsa úthoz 

csatlakozó kereskedelmi-szolgáltató öve-

zetek jellemzik. 

 

A gazdasági funkciók közé ékelődött lakóterület – családiházas beépítésű kertváros – átlagos illetve 

leromlott minőségű épületállománnyal, ahol néhány részen a hátrányos társadalmi helyzetű lakosság 

jelenléte is jellemző. A terület, a városközponttól kissé elszakad részben funkcióhiányos. A lakóterület 

bővítése nem tervezett. A lakóterület szomszédságában található rekreációs terek bővítésével, 

fejlesztéseivel az aktív pihenést kedvelők központjává válhat. A volt Óbuda Tsz területe szervesen 

kapcsolódik a Pomázi-síkhoz: tehermentesítő út „korrigált” nyomvonala a peremén halad. A sík 

rehabilitációjára, 2007 folyamán jóléti-rekreációs-szelídturisztikai fejlesztési koncepció készült, 

amelyet a fejlesztések tervezése során mindenképp fontos figyelembe venni.  

A keleti városrész ipari területei részben kiépültek, további hasznosítása azonban funkcióváltásokkal 

és erősítésekkel megoldható. Az ÉMI területén oktatási, kutatás-fejlesztési tervek születtek, melyek 

rövid távú megvalósulására komoly esély látszik.  A honvédségi terület konkrét fejlesztése még nem 

tisztázott, amennyiben a jelenlegi funkció változna (ami rövid távon kevéssé valószínű) akkor a sport 

és rekreációs, egészségügyi esetleg lakóterületi vagy felsőoktatási intézményi hasznosítás lehet a 



terület sorsa. Pannónia életét minden szempontból alapvetően meg fogja határozni a tervezett 

tehermentesítő út, melynek jelenleg a nyomvonal-felülvizsgálata folyik. 

 

DEMOGRÁFIA 
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  Kormegoszlás 

 

A városrész demográfiai adatai vizsgálva szembetűnő, hogy a Szentendrei viszonylatban is 

kedvezőtlen korösszetétel itt tovább romlik. Megállapítható hogy a legkedvezőtlenebb korösszetétel e 

területet jellemezi. 100 gyermekkorúra 120 időskorú jut.  A 15-59 éves korosztály (a helyi 

összlakosság 75 %-a) több mint fele nem rendelkezik állandó jövedelemmel a térségben. 

 

 

 



 

 

 

SWOT ANALÍZIS 

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
-  Fejleszthető gazdasági 

területek 

- A katonai kiképző bázis 

sport és művelődési célú 

létesítményei a városlakók 

számára is - meghatározott 

időben – nyitottak 

- Közvetlen összeköttetésbe 

kerülhet a városrész a 

szigettel a kishíd 

megépülése esetén 

- Funkcióváltás után létrejövő 

nagy, egybefüggő, 

fejlesztési területek 

lehetősége. 

- ÉMI telep, mint gazdasági 

tudásközpont 

 

- Helyenként hátrányos 

helyzetű lakónépesség 

- Hiányos kereskedelmi és 

intézmény ellátottság 

- Lerobbant honvédségi 

épületállomány 

- Eléggé vegyes 

területfelhasználású, 

sokfunkciós városrész 

- A Duna part menti sáv 

jelentősen 

alulhasznosított, 

szennyező ipari 

üzemekkel, 

szennyvíztisztítóval 

penetrált 

- A lakóterülei részeken 

viszonylag zsúfolt a 

beépítés kertvároshoz 

képest. 

- Intézményekkel ellátott 

városrész kialakulása 

- Minőségi ipari park 

kialakítása (ÉMI) 

- Munkahelyteremtés 

- Duna part 

újrahasznosításának 

lehetősége 

- Civil főiskolai, egyetemi 

oktatás beindítása 

- Közvetlen összeköttetésbe 

kerülés a szigettel a 

megépítésre kerülő híd 

kapcsán 

- Papírgyár termelési 

egységével várhatóan el fog 

Szentendréről költözni, 

jelentős fejlesztési területet 

adva ezzel. 

- Kerékpárút 

továbbfejlesztése 

(kiegészítő szolgáltatások) 

- honvédségi területek 

bizonytalan jogi helyzete, 

jövője -> nehezen 

tervezhető fejlesztések 

- A teljes szentendrei és 

dunakanyari forgalom 

átzúdul a terület fő 

ütőerén - a 11-ese - mely 

két részre vágja a 

városrészt 

- A Megyeri híd még 

nagyobb forgalmat 

generálhat a városrészen 

keresztül 

 

Fejlesztési javaslatok:  

 

• Várhatóan ebbe a városrészbe érkezhet az a híd, mely a Szentendrei szigetet köti majd össze a 

szárazfölddel. 

• A déli városrészt penetráló nyílt rendszerű szennyvíztisztító telep lefedése, a 

szennyvíztisztítási folyamat átváltása zárt technológiára 

• A Katonai kiképző bázis területén meglévő - alapellátást is szolgáló intézményrendszer 

fejlesztése városrészi alközponttá 

• Hosszú távon a ma még katonai iskolai célokat szolgáló területen polgári (civil) képzésre való 

átállást preferálja a város 



• Szintén hosszú távon a part menti üzemek kiköltöztetése (Szebeton, Papírgyár, ÉMI telep 

üzemei, stb.) a gazdasági zónába, és az így felszabaduló terület kereskedelmi, sport, 

rekreációs, valamint minőségi lakó célú hasznosítása 

• HM Központi kiképző bázis funkció rövid távon mindenképp megmarad, az északi 

nyúlványban haditechnikai bemutató park készül 

• ÉMI Park fejlesztése: oktató-kutató bázis (Ybl kar épületgépész szakot esetleges kiköltözése), 

egy új csarnoképület, valamint nagyméretű irodaépület jelenleg engedélyezés alatt.  

• Értékvédő gazdálkodás: Duna, Dera patak, Pomázi sík: ökogazdálkodás, ökoturizmus 

 

1./B ÚJ PANNÓNIA 

 

Déli városkapu részben kialakult gazdasági 

területekkel. A település a kereskedelmi-

szolgáltató funkció bővítését valamint a 

Kavicsbánya tó és környéke, a hatalmas 

kiterjedésű honvédségi területek sport és 

rekreációs célú hasznosítását tervezi. 

Északi határvonalát a (helyi védett) Dera 

patak képezi (hrsz-ei pontatlanok, kezelési 

terv nincs, ennél fogva pl. pufferzóna sincs 

kijelölve).  

A városrész kissé elszakad a lakó- és településközponti területektől így a gazdasági terület negatív 

hatásai, nem érik a várost, ugyanakkor szükséges volna határozottabb védősávokkal elválasztani 

ezeket a funkciókat.  

A Dunához is kötődő rekreációs és sportterület fejlesztések (extrém sportpark, szabadidő park) viszont 

szervesen kapcsolódhatnak a központhoz a 11. sz. főúton keresztül, akár attraktív, helyi 

tömegközlekedés kiépítésével.  

 



Az Új Pannónia városrész speciális elhelyezkedése, Déli városkapu szerepe, jó közlekedési kapcsolatai 

és még kihasználatlan fejlesztési területei igen kedvező „terep” a városvezetés és a magánberuházók 

számára. 

A várost tehermentesítő – tervezett - nyugati elkerülő ugyan elsősorban a lakó- és üdülőterületek 

jelentős mértékű forgalmát hívatott levezetni, tehermentesítve ezzel a belvárost, mégis Új pannónia 

számára is számtalan előnyt hordoz. A városrész környezetében számos jelentős csomópont tervezett 

illetve egy új dunai híd megépítési is ebben a térségben merült fel, mely tovább emeli a terület értékét, 

ugyanakkor jelentős forgalomnövekedést generálhat.  

 

DEMOGRÁFIA 

 

A városrész gazdasági jellegéből fakadóan állandó népességgel nem rendelkezik, demográfiai mutatók 

nem készíthetők. A javasolt fejlsztési irányok alapján a jövőben is csak elenyésző mértékű lakossági 

betelepülésre lehet számítani. 

 

SWOT ANALÍZIS 

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
- Kedvező elhelyezkedés 

- Városkapu szerep 

- Hatalmas fejlesztési 

területek 

- Magánfejlesztések: Az 

egykori Óbuda TSZ 

területein  

- Ford központ  építkezés 

folyik,  

- Imperiál bevásárló központ 

(elvi eng.),  

- Mocca Negra Rt. által 

felvásárolt területen 

logisztikai park elvi 

engedélyezés alatt,  

- Terület telektulajdonosai 

összeszerveződve próbálják 

értékesíteni ingatlanjaikat. 

- Városközponttól 

viszonylag távoli 

elhelyezkedés 

- Sok védősáv és 

védőövezet korlátozza a 

beépítés lehetőségét 

- Elindult az út bal oldalán 

a gazdasági területek 

beépülése, sajnos a telkek 

egyenként - nem egy 

beruházó által fejlesztve 

épülnek be (kivéve a 

kávépörkölő üzem 

környékét)  
- A régi Déli Vízbázis 3 

db, évek óta - 

szennyeződés miatt - 

lezárt és kihasználatlan 

kútja, illetve annak 

kötelező védőtávolsága 

bénítólag hat a környező 

telkek beépítésére 

- Funkciógazdag Déli 

városkapu szerepkör 

kialakulása 

- Minőségi gazdasági park 

(az északi meglévő alapok 

felújításával)  

- Nagy kereskedelmi 

szolgáltatók érdeklődése a 

főút bal oldala iránti 

területre 

- Munkahelyteremtés 

- P+R területek kialakítása 

- A Régi Déli vízbázis 

védőterülete nem biztos, 

hogy hosszú távon 

fennmarad 

- Szovjet laktanya 

mihamarabbi hasznosítása 

a város léptékébe és 

imázsába beilleszkedő 

funkcióval 

- A hasznosítatlan kárpótlási 

- Önkormányzati irányítás 

hiánya spontán 

fejlesztéseket eredményez 

- Mezőgazdasági területek 

teljes eltűnése  

- a honvédségi területek 

sorsa nem látható előre, 

nehezen tervezhetők a 

fejlesztések 

- A városba vezető 11-es 

mentén ma még 

zöldterület van 

- Volt szovjet laktanya 24 

ha nagyságú területe 

kihasználatlan 

- A regionális Déli 

Vízbázis a Duna 

partján fekvő 11 db 

csápos vízkúttal 

nehezíti a környező 

terület hasznosítását 
- A 11-es és a Duna közötti 



- A 11-es út menti sávban 

a közútkezelő által 

bérbeadott területen a 

városkapuhoz méltatlan 

kereskedelmi árusítás 

folyik 

- A bányatavak környékén 

sok tulajdonos és kicsi 

telkek 

földek rekreációs-sport 

szabadidős fejlesztése 

- Nyugati tehermentesítő út 

becsatlakoztatása a 11-es 

útba ezen a városrészen, 

illetve Pomáz közigazgatási 

területén át 

- A bányató kitermelése 

befejeződik 

kárpótlási földek 

szétaprózott tulajdonosi 

struktúrájúak, ezeket a 

területeket ma nem 

művelik, elhanyagolt 

állapotúak 

 
 

 



2 ÚJVÁROS 

 

Ez a területegység magába foglalja Szent-

endre lakásállományának 11 %-át adó kis- és 

kertvárosias lakóterületeit, az utóbbi években 

kialakult vállalkozói övezetet valamint egy 

nagy kiterjedésű közlekedési területet mely 

biztosítja a tömegközlekedési járművek 

(HÉV-végállomás, autóbusz pályaudvar) 

infrastrukturális igényét. 

A kereskedelmi-szolgáltató és ipari gazdasági 

építési területek bővítése jelenleg is folyik a meglévő területektől nyugatra, melyet 

magánvállalkozások valósítanak meg. A gazdasági területfejlesztés a környező utakon jelentős 

forgalomnövekedést generált, melynek csökkentésére megoldást, a tervezett nyugati tehermentesítő út 

és a meglévő utak megfelelő közlekedési kapcsolatai jelentenének. 

A kertvárosias lakóterület fejlesztése távlati elképzelés, melynek alapvető feltétele a tehermentesítő út 

illetve a Pomázi út kapcsolatának kialakítása, valamint a szolgáltató intézmények kiépítése. 

A területen különösen sok önkormányzati bérlakás található, egy részük rossz állapotban. 

A városrész közlekedési kapcsolatai rendkívüli előnyöket hordoznak, bár a Autóbusz állomás 

infrastrukturális fejlesztése és ily módon a tömegközlekedési eszközök népszerűsítése elengedhetetlen. 

A vasúti villasor melletti tó Natura 2000-es terület. Korábban helyi védelem alatt állt, mely jelenleg 

felülvizsgálat alatt áll. 



DEMOGRÁFIA 
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  Kormegoszlás 

 

A kormegoszlás a város egészéhez viszonyítva az idős korúak arányában tér el nagyobb százalékban. 

A városrészben meghaladja az időskorúak aránya a gyermekkorúakat. Egyre kevesebb gyerek születik, 

így a társadalom elöregedik és egyre kevesebb lesz a gazdaságilag aktív népesség száma is, ami 

hosszú távon gazdasági problémákat is előidézhet.  

 

 

 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 

A gazdag történelmi hagyományokkal nem rendelkező kertvárosias terület épületállomány áltagosnak 

mondható, bár az óváros határán országos illetve helyi védettségű épületek kerültek kijelölésre. 

 

Országosan védett épületek –Műemlékek 

Római tábor és temetőkápolna alapfalai – hrsz:791,792           Római sánc u. 

 

 

Helyi védett épületek  

Lakóház – hrsz: 687 Vasúti villasor 53. 

Lakóház – hrsz: 697 Vasúti villasor 43. 

Lakóház – hrsz: 718/1 Vasúti villasor 39. 

Lakóház – hrsz: 724 Vasúti villasor 31. 

Lakóház – hrsz: 741 Vasúti villasor 29. 

Lakóház – hrsz: 735/2 Vitéz u. 1/a. 

Lakóház – hrsz: 767/1 Vasúti villasor 25. 

Lakóház – hrsz: 818  Attila u. 5. 

Lakóház – hrsz: 845 Árpád u. 1. 

Lakóház – hrsz: 867 Árpád u. 8. 

Lakóház – hrsz:1062/1 Római sánc u. 

 

 

SWOT ANALÍZIS 

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
-  Jó közlekedési, 

tömegközlekedési kapcsolat  

- A HÉV és VOLÁN 

pályaudvarok közelsége 

- Jól működő vállalkozói 

terület 

- A lakóterületek nem 

túlzsúfoltak, kedvező a 

tájolásuk (déli lejtő) 

- Alapellátások már ma is 

viszonylag fejlettek 

-  Lakófunkciót zavaró 

gépjármű forgalom 

-  Magasabb idős korúak 

aránya 

- Funkció és épülethiányos 

busz és HÉV állomás 

- jelentős gazdasági 

forgalom bonyolódik a 

terület feltáró és 

lakóutjain (szállítás, 

szemétszállítás) 

- A teljes szentendrei és 

dunakanyari forgalom 

áthalad (átzúdul) a 

- P+R területek kialakítása, a 

tömegközlekedési 

infrastruktúra fejlesztése 

- Vállalkozói övezet bővítése 

- Viszonylag nagy 

kiterjedésű szabad, vagy 

szabaddá tehető területek 

találhatók a városrészben, 

amelyek jó hasznosításra 

várnak 

- Jelentős mértékben 

növelhető a területen a 

gazdasági területek aránya, 

a város elsődleges 

- Teljes beépülés 

- A nyugati tehermentesítő 

út megépülte nélkül a 

gazdasági területek 

nehézkes megközelítése 

gátolja a fejlődést, 

fejlesztést 

- Az intermodális 

csomópont fejlesztésével 

egyidejűleg a parkolást is 

meg kell oldani, még több 

szolgáltató funkció=még 

több ember=még több 

autó 



területen 

- Szentendre gyalogos 

megközelítését biztosító 

HÉV végállomásának, 

valamint a VOLÁN 

pályaudvarának mai 

állapota siralmas, 

nincsenek meg alapvető 

szolgáltatások (fűtött 

váró, wc, információs 

pont, stb...) 

- Parkolás a végállomás 

térségében megoldatlan 

- A VSZ ZRt. Területén 

lévő szeméttömörítő 

penetrálja a környéket, 

valamint jelentős 

forgalmat generál a 

rávezető utcákban 

- Vasúti villasor volt 

TÜZÉP-telep területe, 

mint a HÉV 

végállomáshoz közeli 

beépítetlen terület 

potenciális fejlesztési 

lehetőség 

kihasználatlanul 

- VSZ Rt területe 

alulhasznosított 

munkahelyteremtő 

területévé nőheti ki magát 

- A tömegközlekedési 

szolgáltatások 

színvonalának emelésével 

ösztönözni kell azok minél 

nagyobb arányú 

igénybevételét. 

 

 

 

Fejlesztési lehetőségek: 

• Intermodiális csomópont kialakítása a HÉV végállomás környezetében 

• Az egészségügyi alapellátás kitelepítése a belvárosból a HÉV végállomás mellé (volt TÜZÉP 

területére) 

• Elkerülő út megépítésével a terület külső feltárása, "gazdadasági" forgalom kikényszerítése a 

lakóterületekről 

• Kőzúzó Sportközpont 

• Új vállalkozói park (A Kőzúzón túli övezetbe sorolt területen, magántulajdonok) 

• Közterületi zöldfelület fejlesztés 

 



3.  PÜSPÖKMAJOR  

 
Szentendre legnagyobb összefüggő lakótelepe. 

A nagy és kisvárosias építési övezetek, a 

település lakosságának 14 %-át, fogadja be. A 

külön alközpontként működő városrész 

intézményi és infrastrukturális ellátottsága 

megfelelő. A belváros intézményközponti 

szerepét is ellensúlyozó városrész, oktatási (2 

óvoda, Általános Iskola, Gimnázium), kereskedelmi-szolgáltató intézményekkel, sport és 

zöldterületekkel ellátott, azonban a játszóterek és a sportcélú területek erősen leromló állapotban 

vannak, fejlesztésük indokolt.   

 

A korábban dinamikusan fejlődő lakóterület szerkezeti beavatkozást nem igényel, lakóterületi 

fejlesztés csak távlatban, a városrész észak-nyugati részén tervezett. A területegység 

megközelíthetősége lényegesen javulhat a tehermentesítő út megépítésével. A zökkenő mentesebb 

közlekedés, a Római sánc utcai és 11. sz. főút kereszteződésének körforgalmú kialakításával javítható. 

 

A területegység nyugati fele zöldfelület (vízmosás, felhagyott gyepek, gyümölcsösök), keleti része 

lakótelep, viszonylag sok zöldfelülettel. (Itt még megtalálható néhány régi kert, pl. „szentendrei 

óriással”. A Borsos-villa és kertje építészetében és gyümölcsös múltjában érdekes és értékes zárvány a 

területen.) 

A Püspökmajornál a dűlőn lévő vízmosás környéke helyi védettséget élvező Natura 2000-es terület. A 

védetté nyilvánítás célja a természet közeli állapot kialakítása, fenntartása. Az erdősáv és a beerdősülő 

gyümölcsös véderdőként megtartása. Ez mind környezetvédelmi, mind természetvédelmi szempontból 

indokolt. 



DEMOGRÁFIA 
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Az aránylag kis kiterjedésű terület Szentendre második legnagyobb lakónépességgel rendelkező 

városrésze, mely a magas szintterületi mutatók eredménye. A területegység 2,46 fő/lakás értékű 

kedvező mutatója, a kiegyensúlyozott lakónépességi és lakásszám adatok mellett a kormegoszlásban 

keresendő. A Püspökmajor telepen lakó szülőképes népesség magas száma ellenére, a 0-14 éves 

korcsoport alacsonyabb a városi átlagnál. A lakóterület a munkakezdő, családalapító fiatal lakosság 

célterülete, ami az anyagi pozíciók megerősödésével más, családiasabb jellegű övezetek felé tolódik. 

 

 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 

Helyi védett épületek  

Vörös kereszt – hrsz: 8634/4 Kálvária út 

Fehér kereszt?  Kálvária út 

Borsos villa?   Széchenyi tér 

 

SWOT ANALÍZIS 

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
-  intézményekkel jól ellátott 

terület 

- magas keresőképes korúak 

aránya 

- Épülő uszoda és 

szabadidőközpont 

- átlagos, átlagosnál 

rosszabb minőségű 

panelállomány 

- Gyenge 

áteresztőképességű 

közúthálózat 

- Az uszoda újabb jelentős 

forgalmat generálhat. 

- Panelházak 

problematikája (korszerű 

fűtésmód és hőszigetelés 

hiánya, 30-40 éves 

felújítatlan gépészeti 

rendszerek),  

- viszonylag kis pénzű 

lakosság él a területen, 

ám a lakásfenntartási 

költségek egyre 

növekednek. 

 

- panelprogram segítésével, 

közlekedési kapcsolatok 

javításával - felértékelődő 

lakóterület 

- Nyugati tehermentesítő 

úttal a városrész 

megközelíthetősége 

jelentősen javulna 

- Római sánc utca és a 11-es 

út kapcsolatának 

körforgalmasítása a mai 

lámpás kereszteződés 

helyett 

- Panelprogram felgyorsítása 

- Fűtőmű és vezetékrendszer 

korszerűsítése 

- A laksűrűség és az 

alapellátást biztosító 

intézmények ittléte 

jelentős forgalmat 

indukál, mely csak egy 

"köldökzsinóron" 

kapcsolódik a városhoz, 

illetve a 11-eshez, ez a 

Római sánc utca 

- A magas fenntartási 

költségek miatt nő az 

eladósodottság. 

- A fűtőmű likviditási 

nehézségekkel 

szembesülhet ha nő a 

fizetésképtelen 

véghasználók száma. 

 

Fejlesztési javaslat: 

 

Lakótelep:  

o Az elöregedő panelépületek felújítása: hőszigetelés, energiafelhasználás, külső 

felújítás  

o parkok, fasorok tervszerű fejlesztése 

o sport- és szabadidő funkciók erősítése – játszótér és zöldterületi fejlesztések 

o Fűtőmű és kapcsolódó vezetékrendszerek felújítása 

o 11-es út csomópontjának körforgalommal való fejlesztése 

o Parkolási gondok megoldása ingyenesen igénybe vehető parkolóhelyek kialakításával 



o Épülő új uszoda és szabadidőközpont 

 

Alapszolgáltatások: a terület intézményellátása megfelelő, azonban az intézmények folyamatos 

fejlesztése indokolt. 

 

4.  KERTVÁROS 

 

 
A városrész kialakult lakóterület – kert-

városias és kisvárosias – átlagos, vagy annál 

jobb minőségű épületállománnyal. A terület 

részét képezi két kisebb lakótelepi egység, 

Füzespark és a Vasvári lakótelep, melyek 

energetikailag fejlesztendő középtávon pedig 

általánosan fejújítandó épületállománnyal 

rendelkeznek. A lakóterület bővítése nem 

tervezett, a terület „beállt”, teljesen beépült. A terület alapvetően funkcióhiányos, alapellátások a 

szomszédos Püspökmajor telepen biztosítottak.  

 

Közlekedési kapcsolatai, belső úthálózata és tömegközlekedése fejlesztést igényel. A területegységet 

határoló utak forgalma a csúcsidőben telített, mely a tehermentesítő út megépítésével és az említett 

utak rávezetésével orvosolható, mentesítve a belvárost is az így generálódott forgalomtól.  

A nagyobb szintterület sűrűségű László-telep és környékének meg növekedett forgalmát, a térséget 

feltáró János utca keresztmetszeti paraméterei nem képesek elvinni. A János utca kiegészítője lehetne 

a József Attila utca jelenleg autós forgalom nélküli felső része is, amely kevésbé meredek, ám jelenleg 

kiépítetlen.  



A városrészt a Bükkös – patak szeli ketté. A természeti akadály,  átkelők és további gyalogos hidak 

kialakításával a terület javát szolgálja. Az árkot övező zöld megtartása illetve bővítése mellett, sétány, 

bicikli út kiépítésével remek kiránduló útvonallá fejlődhet. 

 

A városrész helyi védettségű természeti értékei a Bükkös patak völgye és medre valamint a Kálvária 

tér fái. 



DEMOGRÁFIA 
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  Kormegoszlás 

 

A Kertváros, Szentendre lakónépességének közel 20%-ának lakhelye. A nagyközségnyi 

területegységet az előzőekhez képest magasabb 2,74 fő/lakás mutató jellemzi. A nagy kiterjedésű 

lakóterület a város kormegoszlását példázza, szinte azonos mutatókkal. A 0-14 évesek és a 60 év 

felettiek egymáshoz viszonyított arányát vizsgálva megállapítható hogy 100 gyermekkorúra 91 

időskorú jut. 

 

TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRA ELLÁTOTTSÁG 

Az utak nagy rész burkolt, jó állapotú a városrész teljesen közművesített. 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 

 

Országosan védett épületek –Műemlékek 

Kálvária – hrsz: 1043 Kálvária tér 

Görögkeleti kálvária – hrsz: 1308 Szerb kálvária tér 

Volt nagy kúria – hrsz:1041  Bükkös-part 38., Kálvária tér 

R. k. templom – hrsz: 2750  Templom u.  

 

Helyi védett épületek  

Lakóház – hrsz: 1106 Kun u. 16 

Lakóház – hrsz: 1108 Kun u.8. 

Lakóház – hrsz: 2623 Kovács L. u. 35. 

Lakóház – hrsz: 2866 Szentlászlói u. 29. 

Lakóház – hrsz:2714/1 Szentlászlói u. 60. 

 

SWOT ANALÍZIS 

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
-  nyugodt, csendes 

környezet 

- beállt, beépített terület, 

kevés konfliktus 

- teljes a közművesítettség 

- hiányos alapellátás 

- Alapellátás csekély 

(néhány provizórikus 

bolt), de a közeli 

városrészekben 

(elsősorban 

Püspökmajorban) 

megtalálható 

alapellátásokat 

használják az itt lakók 

 

- Bükkös-patak mentén 

sétány, kerékpár út 

kialakítsa (folytatása) 

- utak állapotának javításán 

kívül nem sok teendő van 

- A Bükkös patak kiemelt 

figyelmet érdemel: átkelők 

és hidak, sétány, és 

kerékpár út fejlesztésével. 

- 11-es útra csatlakozó 

utaknál körforgalom 

létesítése 

A János utca, mint a 

városrészek közötti "gyűrű 

irányú" feltáró út 

kiszabályozása 

halaszthatatlan a 

balesetveszély 

megszűntetése érdekében 

 

 

Fejlesztési javaslatok 
• A volt egészségház új funkciójának megtalálása, jó hasznosítása Tervek:" Ifjúsági ház 

Életmód Központ" 

• A terület határait jelentő Római sánc utca és Sztraravoda út, valamint az Izbég megközelítését 

is szolgáló Szentlászlói út rácsatlakoztatásánál a 11-esre körforgalom kiépítését szükséges 



mert csak így biztosítható az, hogy a szentendreiek forgalma becsatlakoztatható legyen az 

elsősorban az átmenő forgalmat preferáló közlekedési rendszerbe. 

• János utca gyűrű irányú forgalmának szabályozása, megfelelő kiépítése 

• Kálvária végi területfejlesztés (lakó, sport funkció) 

• a még kedvező zöldfelületi mutatók megőrzése 

• a patakmenték szakszerű kezelése 

• ehhez szorosan hozzátartozik a szakszerű és „modern” csapadékvíz-kezelés: a vízvisszatartás, 

szikkasztás, záportározás – különben a patakok nagyvizeit növeli a csapadék.  

• Füzespark, Vasvári Lakótelep: panel programok, energetikai felújítások játszóterek fejlesztése 

 



5.  PISMÁNY 

 

              

 
Szentendre külső zónáját alkotó hegyekbe 

felkúszó lakó-üdülőterület. A valaha hétvégi- 

és üdülőházas településrész mára szinte 

teljesen lakott. Ami érthető hisz a domb-

oldalra épült terület gyönyörű természeti 

környezetben, pazar kilátással, jó tájolási 

adottságokkal rendelkezik.  

A spontán fejlődésből, a tömeges kiköltözésből származó hátrányok felszámolása – szűk 

keresztmetszetű infrastruktúra, minimális alapellátás, rossz közlekedési kapcsolatok - elsődleges cél a 

területen, hogy reális eséllyé váljon a lakóterületi minősítés. 

A nyugati elkerülő út megépítésével és a Tegez utca rávezetésével a terület megközelíthetősége 

lényegesen javulhat. Az infrastrukturális problémák orvoslásában - út keresztmetszetek szélesítése, 

közművek kiépítése - a lakosságnak is aktív szerepet kell vállalni. (út céljára történő telekbejegyzés, 

szolgalmi jog…stb.)  

A lakójelleg további erősítése az önálló alközpontok létrehozásával lehetséges. 

A városrészben további lakóterületi fejlesztés az Egres úttól délre várható. (kárpótlási 

földtulajdonosok fejlesztési társulása által) 

 

A Sztaravoda patak völgye és medre természetvédelmi terület. 



DEMOGRÁFIA 
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Kormegoszlás 

 

  A területegységben a gyermekkorúak illetve az időskorúak aránya tér el pozitívan a városi 

átlagtól. Az össz lakónépesség illetve lakásállomány 12 % található a térségben, ami 2,5-ös ideális 

fő/lakásmutatót eredményez. (ez is mutatja, hogy a térséget már az állandó lakosság jellemzi) A 

térségben a kormegoszlás igen kedvező, hiszen 100 gyermekkorúra 89 időskorú jut ami a városi 93-as 

átlaghoz képes jónak mondható. Ez magyarázható azzal, hogy az anno, hétvégi házas területet anyagi 

okokból sok családalapítás előtt álló fiatal választotta. 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 

Helyi védett épületek  

Lakóház – hrsz: 8346 Szélkerék u. 53. 

Lakóház -  hrsz:4122 Körte u. 1. 

 

SWOT ANALÍZIS 

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
-  gyönyörű természeti 

környezet, jó tájolás 

- Gyönyörű természeti 

környezet, jó tájolás, 

igényes 

ingatlantulajdonosok 

(Pismány = "Szentendre 

Rózsadombja") 

- Csatorna ellátottság 

jelentősen javult az elmúlt 

években történt fejlesztés 

nyomán 

- alközpont hiánya 

- rossz infrastrukturális 

ellátottság 

- rossz közlekedési 

kapcsolatok 

- Két fő megközelítő 

útvonala a Cseresznyés 

és a Barackos út a rajta 

zajló forgalomhoz képest 

szűkös keresztmetszettel 

bír. Egyetlen levezető 

útvonala a Törökvölgyi 

út - Egressi út átbocsájtó 

képessége szűkös, 

csúcsidőben komoly 

torlódások tapasztalhatók 

már most. 

- Minimális alapellátás 

adott, buszjárat van 

- Az Egres utca végi 

szentendrei kárpótlási 

földtulajdonosok 

fejlesztési társulásba 

tömörültek, hogy 

területüket lakóterületté 

fejleszthessék. A város 

feltételeket szab a 

folyamathoz. 

 

- egy jól működő, értékes 

lakóövezet kialakítása 

- A területen lakók 

összefogásával sok jelentős 

közcélú fejlesztés 

valósulhat meg 

magánerőből, 

közadakozásból. 

- Óvoda létrehozása 

- megfelelő kommunikáció 

híján, meghiúsuló 

fejlesztések 

- egyéni érdekek a 

felértékelődés és a túlzott 

lakó népességszám 

növekedése ellen 

- A beépültség csaknem 

100%-os, így az 

ingatlanárak viszonylag 

magasak. Alig van üres 

telek 

- Az utóbbi években 

jelentősen nőtt a beépített, 

vagy burkolattal fedett 

területek mértéke, így a 

területre hulló 

csapadékvíz 

koncentráltabban kerül  a 

még zölden maradt 

felületekre, jelentős 

problémát okozva. Nem 

beszélve a korábban - 

még korszerű 

medencetechnológia 

nélkül - épült 

úszómedencékre, melyek 

vizét is gyakorta 

leeresztik a 

közterületekre. 

- a város a tulajdonosok 

erejére bízza a fejlesztést 

(településrendezési 

szerződés) 

 



Fejlesztési irányok: 
 

• Az utak szélesítését, a csapadékvíz elvezetését meg kell oldani 

• A nyugati tehermentesítő út, valamint az abba csatlakoztatandó belső feltáró út - a Tegez utca 

folytatásában - megépítésével javul a terület megközelíthetősége 

• A 11-es útra való rácsatlakozás megoldása 

• Alközpont létrehozása a megfelelő alapszolgáltatások biztosításának érdekében 

• Új óvoda építés az Egres úti lakóterületi fejlesztési területen 

• Barackos út burkolt szakasz hosszabbítás, tömegközlekedés továbbvitele 

 

 

Természetvédelem, fenntartható fejlődés szempontjai: 

 
- Cseresznyés u. 13. szentendrei rózsa leírásának helye 

- Sztelin-patak völgye Északon,  

- Sztaravoda-völgye délen 

-  

Natura 2000-hez tartozó, illetve országos védett nincs 

Kisebb egyéb vízmosások vannak a területen, némelyikben zajlok, vagy zajlott geológiai feltárás 



6. IZBÉG 

 

 
Erős történelmi gyökerekkel rendelkező, 

valaha önálló igazgatással rendelkező 

városrész. A középkori település az idők 

folyamán összeépült Szentendrével de így is 

megőrizte identitását, történelmi emlékeit. 

 

Napjaink kertvárosi övezetét jó fekvés, 

tájolás, viszonylag megfizethető ingatlanárak, 

rossz közlekedési és infrastrukturális viszonyok, fejlesztendő intézményi háttér jellemzik.  

 

A városrészt értékes természetes környezet övezi, mely számos fejlesztési lehetőséget kínál. 

rmészetes 

 városrész lakóterületi fejlesztése - távlatban - az északi peremén tervezett. A terület beépítésének 

előfeltétele, mindenképpen a városrészi, megfelelő közlekedési kapcsolatok kialakítása, (nyugti 

A Bükkös-patak menti sétány, és kerékpárút fejlesztésével a terület, e nyugodt te

környezeten keresztül válhat a Szentendrére látogatók úti céljává. A patak menti - korábban jobb 

időket megélt – zöldterületek (Parktábor, sprottelep)  sport-, szabadidő centrum, rekreációs területi 

hasznosítása az itt lakók számára is lakókörnyezeti minőségváltozást eredményezhet, csakúgy, mint a 

mára szintén kihasználatlan gyakorlótér mely egy esetleges új funkcióval (idősek otthona, oktatási 

központ) ismét a terület szerves részévé válhatna. A sportcélú gazdasági társaság megalapításával és 

az izbégi sportpálya apportálásával megvalósulhat a jelenleg egyre romló sportpályák minőségi 

fejlesztése (elsősorban továbbra is szabadtéri pályákként) A területek újraélesztésében természetesen 

az egyéni kezdeményezések – vásárok, sport- illetve városrésznapok, főző verseny ..stb. – a régi 

hagyományos ünnepek, felvonulások szervezése is jelentős szerepet játszhat. 

 

A



elkerülő illetve városrészi tehermentesítő utak) a közműellátottság (szennyvízelvezetés) javítása illetve 

egy önálló alközpont létrehozása kell, hogy legyen. 

 

A Bükkös patak völgye és medre  helyi védettségű, a városrész határától felfelé pedig országos 

rmészetvédelmi terület. A sűrűn beépült, városias környezetben gazdag növény- és állatvilágú 

EMOGRÁFIA 

te

patakmedernek városszerkezeti, városképi, esztétikai, egészségmegőrző jelentősége van. 
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 grafikonon szembetűnő a gyermekkorúak aránya mely közel 4%-kal magasabb, mint a városi átlag. 

egállapítható, hogy Izbégen a legkedvezőbb a korösszetétel, hisz 100 gyermekre 61 időskorú jut, 

ELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRA ELLÁTOTTSÁG 

 valamikori önálló szláv település, egy országos és számos helyi jelentőségű védett épülettel 

nelmi hagyományaik, épített örökségük emléke. 

omai katolikus templom – hrsz:2750 Templom u. 

akóház – hrsz:3305 Szentlászlói út 125. 

 

 

SWOT A

A

M

mely a városi 93-hoz képes igen jó mutatónak számít. E városrész a családosok kedvelt területe, ebből 

következik az aránylag magas 3,1 fő/lakásmutató is. 

 

 

T

 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 

A

büszkélkedhet melyek törté

 

Országosan védett épületek –Műemlékek 

R

 

Helyi védett épületek  

L

Lakóház – hrsz:3306 Szentlászlói út 123. 

Lakóház – hrsz:3307 Szentlászlói út 121. 

Lakóház – hrsz:3312 Szentlászlói út 117. 

Lakóház – hrsz:3330 Szentlászlói út 89. 

Lakóház – hrsz:3337 Szentlászlói út 81 

Lakóház – hrsz:3053 Anna u.3. 

Lakóház – hrsz:3010 Anna u.22. 

Lakóház – hrsz:3053 Anna u.13.

Lakóház – hrsz:3047 Gellért u.1. 

NALÍZIS 

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
-  gyönyörű természeti 

környezet, jó tájolás 

- megf rak 

- falusias környezet 

- falusias ill. kisvárosias 

környezet 

- szép kilátás, jó fekvés, jó 

- alközpont hiánya 

- rossz infrastrukturális 

ell

- rossz közlekedési 

kapcsolatok 

- hiányos intézmény ágazat 

- A városrész 

- egy jól működő, értékes 

lakóövezet kialakítása 

- vár

szabadidőcentrum 

létrehozása 

- újjáéledő hagyományok 

- Csicserko lakóterületté 

- Felértékelődő terület 

bővítése lenyomja az 

inga

- a városrész elveszíti 

eddigi „miliő”-ét 

- Nincs "menekülő 

útvonal", csak a 11-esre 

izethető ingatlan á átottság osi szintű tlanárakat 



tájolás 

Viszonylag elérhető - 

 úton zajlik, 

 már 

önösen az 

yes, a szülői 

sen 

- 

- 

ga 

- 

- 

egtorpanni 

ehet 

- elep 

 

ndig 

 

- 

tést 

ingatlanárak 

megközelítése 

gyakorlatilag a 

Szentlászlói

amely csúcsidőben

túlterhelt, kül

iskola környéke 

balesetveszél

parkoltatás telje

megoldatlan 

Katonai gyakorlóbázis 

kihasználatlansága 

Városi sportpályák 

alulhasznosítottsá

csatorna és csapadékvíz 

elvezetés hiányosságai  

 

 

fejlesztése a 

telektulajdonosok 

bevonásával m

látszik.  

való ráközlekedéssel l

a városrészből kijutni 

Kéki II szemétt

rekultivációjának még 

nem teljes, havaria

helyzetben még mi

történik szemételhelyezés

a területen 

a város a tulajdonosok 

erejére bízza a fejlesz

(településrendezési 

szerződés) 

 

 

Fejlesztési célok: 
 

• Nyugati tehermentesítő úttal a városrész megközelíthetősége jelentősen javulna 

• Csatornaépítés 

• Kéki II. szeméttelep rekultivációjának felgyorsítása, befejezése 

lóbázis más célú hasznosítása (pl. öregek benntlakásos otthona) 

• Új óvoda építése, a meglévő általános iskola fejlesztése 

• Iskola környékén kialakult közlekedési káosz megoldása 

•

• sport besorolású ingatlanok magánerős fejlesztése 

• volt Parktábor hasznosítása 

•

•

•  terv, de jelenleg új befektetőt 

 

• Katonai gyakor

 

 Meglévő sportpályák fejlesztése városi szabadidős sportcentrummá 

 

 

 Bükköspart kerékpárút folytatásának kiépítése 

Temető környékének rendezése 

 Öregek otthona (a volt Tyukosok helyén) elvi engedélyes

keresnek 



7.  SZARVASHEGY ÉS KÖRNYÉKE 

 

 Változatos és különleges funkciók és 

adottságok elegye jellemzi, a hegy lábánál 

elterülő városrészt.  

A felső-pismányi terület - az alsó területhez 

hasonlóan - hétvégiházas illetve vegyesen, 

lakó-üdülő funkciójú, csakúgy, mint a 

szarvashegyi terület. A jó fekvésű, változatos 

domborzati viszonyokkal rendelkező 

természetközeli városrész, a hegyoldali spontán terjedés minden negatívumát hordozza. Szinte teljesen 

hiányos közműellátottság (gáz van), szűk, sok helyütt burkolatlan útkeresztmetszetek és az alapéllátás 

teljes hiánya jellemzi a területet. 

Az esetleges funkcióváltozás esetén – üdülőből lakó – a meglévő feltáró utak, a meg növekedett 

forgalom elszállítására nem lesznek alkalmasak.  

Az esetleges lakóterületi átminősítés, csakis szigorú szabályozással, speciális feltételekhez kötötten, 

határozott városi döntés esetén történhet. 

 

Az üdülőterületek közé ékelődő tematikus intézmény terület fejlesztése folyamatos. A Skanzen, 

értékes része a városnak, hisz meghatározó eleme a „kulturális turizmus”  

fejlesztésnek. Értékes zöldövezetben fekszik, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, a mindennapi 

működéshez, azonban a nagyrendezvények és a hétvégék forgalmának lebonyolítása már komoly 

nehézségeket okoz az intézménynek is és a városnak is. A tömegközlekedés nehézkes és ritka, 

kerékpárral vagy gyalogosan pedig a kerékpárút és a járda hiánya miatt veszélyes a skanzen 

megközelítése, ráadásul a jelentős forgalom miatt egészségkárosító hatása is lehet a kijutásnak. A 



tehe  a közlekedési nehézségeken, de a kerékpárút és a járda 

iépítése még fontosabb feladat volna.  

 

rendezvényeket tartanak, ahová az ország, sőt a világ m  

Önkormányzatnak tehát a rendelkezésére álló eszközökke

elnyert Szabadtéri Néprajzi Múzeum működését.  

A díj elnyerése is mutatja, hogy a szentendrei  

múzeumainak egyike: a magyar néphagyományok,

magas színvonala a legkiválóbb múzeumok rangsorába 

város hírnevét is „öregbítő” Skanzen, és az ott me

kell építenünk a meglévő jó kapcsolatot, a kölcsönös 

 
 
A 2001-es statisztikai adatok szerint az üdülőterületre tö

még nem számottevő. Alig több mint félezer lakos, főle

lakhelyül, számuk az olcsóbb lakáshoz jutás és megélhe  alapellátás ellenére is – 

rohamosan emelkedik azóta is, és ugyanez várható a jövő

 

A Sztaravoda patak völgye és medre védett természeti te

 

 

tek – Műemlékek 

orrás. 

rmentesítő út nagymértékben javítana

k

 

„A Szabadtéri Néprajzi Múzeumba turisták ezrei érkeznek nap mint nap, a Skanzenben olyan rangos

inden tájáról érkeznek látogatók. Az

l támogatnia kell a Prima Primissima díjat is 

 Skanzen az ország legjobb, legelismertebb

 a kultúra, a népművészeti értékek bemutatásának 

emelte. Éppen ezért fontos, hogy a Szentendre 

grendezett nívós események tovább éljenek. Tovább 

együttműködést.”2

rténő kiköltözés ugyan megindult, de számuk 

g gyermekes családok választották e területet 

tés miatt – a hiányos

ben is. 

rület. 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 

 

Országosan védett épüle

Szabadság forrás foglalata – hrsz: 6884 Pismány 

Ókút-forrás, Sztaravoda-forrás, Öregvíz-f

 

 

 

                                                 
 



DEMOGRÁFIA 
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SWOT ANALÍZIS 

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
-  gyönyörű természeti 

adottságok, jó domborzati 

viszonyok 

- nyugodt környezet 

- megfelelő méretű telkek 

- Skanzen 

- alapellátás teljes hiánya 

- rossz infrastrukturális 

ellátottság 

- rossz közlekedési 

kapcsolatok 

- spontán növekedés, nincs 

megalapozott városi 

döntés 

- Egyre nagyobb arányt ölt 

a területen az egész 

évben történő "ottlakás", 

azaz az üdülőterületeken 

n knak 

- Különösen a Szarvas-

hegyen merül fel igény a 

lakóterületi minősítésre.  

 

- minőségi lakóhely 

kialakíthatósága az 

összehangolt, tudatos 

városfejlesztés 

eredményeképpen. 

- A városnak tudatosan 

törekednie kell arra, hogy 

lehetőleg ne új - ma még 

szűz - zöldterületek 

rovására teremtsen újabb 

beépíthető lakóterületet, 

hanem a már amúgy is 

rejlő tartalékot aknázza ki 

tudatos városfejlesztéssel, 

és generálja ezen területek 

átalakulását lakóvá. 

- országos hírű Skanzen 

továbbfejlesztése  

 

- nem megfelelő 

szabályozás 

- ma alapvetően 

üdülőövezeti besorolású 

terület 

- kommunikáció hiánya 

- forráshiány a 

fejlesztésekre 

- A spontaneitás mentén 

történő átalakulás hosszú 

időre konzerválhatja a 

területen ma meglévő 

- elképesztően szűk utcák, 

elégtelen 

közműellátottság, 

csatorna teljes hiánya 

-  

egyre többe la beépült üdülőterületeiben hátrányokat 

 

 

 

Városrészenkénti fejlesztési célok: 
 

• Közművek fejlesztése (elsősorban csatorna építése) 

• Megfelelő keresztmetszetű utak kiszabályozása, kiépítése, gondoskodni kell újabb feltáró utak 

kialakításáról a Tegez utca tehermentesítése érdekében 

• Alapellátás megteremtése, alközpont helyének kijelölése, kialakulásának generálása 

• Az életminőség javítása 

• Skanzen fejlesztéseinek segítése, a szinergiák kihasználása 

• Nyugati tehermentesítő út megépítésével javul a terület megközelíthetősége 

• Pismányi új buszforduló 

• új játszótér létesítése 

• Sztaravoda forrás kiránduló indulópont 

• kerékpárút a Skanzenig 



Természetvédelem, fenntartható fejlődés: 

- g: Sztarav  

orrás e éd kből szá a)  

ra 2000 terület i  a városrészbe

rték: van k részlet  

m: a nemzeti park területe (b zervátum omszédos 

asolt védett terü  M dő a  

- Skanzennek természetvéde sége közvetett, de óriási: hag őrző, 

szelíd tájhasználat m ez jvédelm epe 

is van, melyet a h zmény  eg en 

lehetne kihasználni. 

 

 

Egyéb zöldfelületek: 

 

A területen még mindig sok a beépítetlen üdülő, ezt egtartan i 

park pufferzónájaként, részben a lakosságszám növekedésb mák 

megelőzése miatt.   

 

helyi védettsé oda-patak völgye

- Sztaravoda–f

- Natu

x lege (+ országosan v ett az 1700-as éve

n 

esen felmérve

enne bioszféra re

rmazó foglalat

s található

- Egyedi tájé nak, de nincsene

- Országos védele mal) sz

- Jav letek, pl.: Jegyző kertje,

lmi jelentő

acskalyuk, Nagyer

a 

et-, természet-, tá

ekkel való szorosabb

az értéket fontos m

yományok az érték

egtestesítői, így körny

elyi oktatási inté

i oktatóközpont szer

yüttműködés keretéb

i részben a nemzet

ől származó infrastruktuárlis problé



 

8. HEGYVIDÉK 

 

 Tyúkosdűlő, Petyina, Kisboldogtanya, Bol-

dogtanya területeket magába foglaló, jelenleg 

áló 

o-

rolású (Pismány, Szarvashegy) terülteknél, itt 

is megjelent az üdülők lakás céljára történő 

hasznosítása. A spontán betelepült hegyoldal a 

közművesítés, az alapellátás szinte teljes hiányát szenvedi. Félő hogy a megfelelő feltételek 

megteremtésével e gyönyörű természeti környezettel, táji adottságokkal rendelkező terület 

túlnépesedik és elveszti eddigi jellegét. 

A területet feltáró, határoló utak mentén a lakóövezeti átalakulás már megkezdődött és egy speciális 

kertvárosias lakterületbe kerültek, melyben az övezet beépítési paraméterei az átsorolást követően sem 

növelhetők. A terület további átalakulása kizárólag az alapellátások biztosítása illetve az infrastruktúra 

kiépítése mellett lehetséges. 

hétvégiházas üdülőterületként funkcion

településrész. Mint az előző, hasonló bes



DEMOGRÁFIA 
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  A Hegyvidék Szentendre hasonló jellegű városrészeivel azonos demográfiai 

mutatókkal rendelkezik. E területen élők majd háromnegyede a 15-59 éves korosztály tagja. A 

gyermekes családok kiköltözése nem ismeretlen, hisz a fiatalok nagy része a szülőktől megörökölt, 

kapott vagy olcsón vásárolt üdülő épületben próbálja elkezdeni, megteremteni társas életének alapjait. 



TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRA ELLÁTOTTSÁG 

Az utak nagy része burkolatlan, rossz keresztmetszeti adottságokkal. Az alapellátás (bolt, óvoda, 

iskola) teljesen hiányzik.  

 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 

 

Helyi védett épületek  

  Lakóépület – hrsz:7346 Cseresznyés u. 160. 

  Lakóépület – hrsz:7505 Csóka u. 85. 

  Lakóépület – hrsz:7506 Csóka u. 86. 

   

 

WOT ANALÍZIS 

 

 

S

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
-  nyugodt, csendes környezet 

- jó kilátás, tájolás szép 

természetes környezet 

- természeti értékek (Sztelin 

patak, Siklós patak, Kada-

csúcs 

- Közvetlen kapcsolat a 

nemzeti parkkal 

- alapellátás teljes hiánya 

- rossz megközelíthetőség 

- gyenge infrastruktúra 

- üdülőből lakóterületté 

történő lassú átalakulás 

nem tudatos 

városfejlesztési politika 

mentén, csak spontán 

sodródással alakul 

- rendkívül szűk utcák 

- minőségi lakóhely 

kialakítása a természeti 

adottságok megőrzésével 

- szabályozással ösztönözni a 

nagyobb telekméretek 

kialakulását  

- minőségi lakóhely 

kialakíthatósága az 

összehangolt, tudatos 

városfejlesztés 

eredményeképpen. 

 

- speciális szabályozás és 

folyamatos ellenőrzés 

hiánya 

- kérelmezők 

érdektelensége 

- közművek 

megteremtésével tömeges 

kiköltözés 

- viszonylag kis méretű 

telkek - különösen 

Boldogtanya ma még 

üdülő besorolású részein - 

amely túlnépesedés esetén 

szörnyű zsúfoltságot  

teremthet 

 

 

ejlesztési javaslatok: F
 

• Közművek fejlesztése (elsősorban csatorna építése) 

• Megfelelő keresztmetszetű utak kiszabályozása, kiépítése 

• Alapellátás megteremtése, alközpont helyének kijelölése, kialakulásának generálása 



• Az életminőség javítása 

• Ady Endre út 88. alatti ingatlan hasznosítása ( akár kapcsolódva szomszédos Barackvirág u.1. 

 (Szeresd Szentendrét Egyesülettel együttműködésben) 

• Sztelin patak "tanösvény", Várkonyi pihenőhely 

 

ERMÉS ETVÉD

elyi vé ettség: patak városhoz tartozó szakasza  

országosan véd es-hegy  

nösvény kialakítása megkezdődött a területen (Élő-táj egyesület) 

átást a már sűrűbben lakott- beépített pismányi területeken kialakítani, mert ez is 

sak a betelepülést gyorsítja, így legalább csak közvetetten érvényesül 

 

 

 

 

T , fe és 
 

H  Kada-csúcs ziklá tartozó s

Országosan védett: DINPI N

Tanösvény kialakítása meg n (Élő ) 

 

Javasolt az alapellátást a már sűrűbben lakott- beépített pismányi területeken kialakítani, m

csak a betelepülést gyorsítja, így legalább csak közvetetten érvényesül 

 

magánfejlesztéshez ahol  44lakást és 11 üzletet alakítanak ki jelenleg) 

• Kada csúcs pihenő

 

 

T Z ELEM, FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 

 

h d  Kada-csúcs; Sztelin-patak és Sziklás-

ett: DINPI, natura: Nyerg

ta

 

Javasolt az alapell

c

ermészetvédelem nntartható fejlőd

; Sztelin-patak és S

yerges-hegy  

elyi védettség: s-patak városhoz 

-táj egyesület

zakasza  

kezdődött a területe

ert ez is 



9. P -

 

 kis sziget 

húzódik, a Pap-sziget. A mintegy tizenkét 

hektáros, ősfákkal borított terület az érintetlen 

„földi paradicsom” benyomását kelti a 11-es 

főközlekedési út tőszomszédságában. Jelenleg 

kiaknázatlan fejlesztési terület. A sziget és 

e egy egyedülálló természeti környezetben. A 

alaha népszerű ősfás szigeten mára az intézmények a szolgáltató épültek az infrastruktúra elavult. A 

Sziget az új 

yógy és wellness központ - a meglévők fejlesztésével, – 

vel a környék, a turisták kedvelt 

élpontjává válhat. Megközelíthetősége egy új gyalogos híd építésével lényegesen javulhat. 

ikai központ kialakítására. Az 

hhez szükséges források előteremtése, valamint a fejlesztések megvalósításának folyamatos 

figyelemmel kísérése érdekében bevettük a Pap-szigeti projektet a vezérprojektek közé. A megfelelő 

mennyiségű termálvíz kitermelése érdekében megindult az előkészítés. 

 

− Termálhotel-gyógyszálló építése neves szállodalánc üzemeltetésében 

− Konferenciaközpont építése 

− Wellnessközpont, élményfürdő, strand építése 

− Hajó- és jachtkikötő kialakítása a hajózási ágban 

AP SZIGET ÉS KÖRNYÉKE 

A Duna szentendrei ágában egy

környéke az üdülés, pihenés kikapcsolódás színhely

v

„park” értékes zöldterület melynek belvároshoz közeli fekvése igen kedvező. A 

funkciókkal, – termál- és élményfürdő, g

strand, camping – a megfelelő háttér infrastruktúra megteremtésé

c

 

„A sziget kitűnő lehetőséget nyújt idegenforgalmi beruházás, turiszt

e



− Csónakkikötő építése vízi turisták számára a holtágban 

− A kerékpárút fejlesztése, árvízvédelmi feladatok megoldása 

− Zöld park kialakítása a sziget közte

− Új gyalogos-kerékpáros híd építése a szárazföldr

− A jelenlegi híd felújítása 

− Az eliszaposodott Pap-szigeti kis Duna-ág kotrása, revitalizációja 

TÚRA 

parkolók számát bármilyen fejlesztés 

esetében növelni szükséges. A sziget megközelítését szolgáló kishí

 

SWOT ANALÍZIS 

 

rületein szabad civil használattal 

ől 

DEMOGRÁFIA 

A városrész üdülőterületi adottságú, állandó 

lakónépessége elenyésző. 

 

TELEPÜLÉSI INFRASTRUK

ELLÁTOTTSÁG 

A terület utjai burkoltak de rossz 

minőségűek. Közműellátottsága megfelelő. A 

d felújításra szorul 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
-  gyönyörű ősfás természeti 

környezet 

- belváros közelsége 

- Duna jelenléte 

- Önkormányzati tulajdonú 

strand 

- Nagy befogadóképességű 

kemping 

- árvízvédelem hiánya 

- rossz műszaki állapotok 

- gyenge infrastruktúra 

- negatív kép rögzült a 

városlakókban a strandról 

és a kempingről 

- tönkrement termálkút 

 

- egyedülálló, magas 

színvonalú gyógy- és 

wellness, rekreációs terület 

kialakítása a természeti 

környezet megőrzésével 

- Csónakházak fejlesztése 

- Árvízbiztos 

rendezvénycsarnok 

- megfelelő szabályozás 

híján a Sziget 

túlterhelődik 

- forráshiány 

- Romló állapotú híd 

- Egyre gyakrabban 

előforduló árvizek 

- A kútfúrás nem 

 kialakítása 

jár 

sikerrel. 

- Az új kútfúrás használható 

termálvizet talál 

 

Természetvédelem, fenntartható fejlődés 

– Helyi védettségű: Pap sziget és a Pap szigeti Dunaág területe 

Natura 2000 t

– A kijelölt területeken értékes, természetszerű, ártéri puhafás ligeterdő található 

Természet ú fejlesztése, azonban oly módon csak, hogy az 

– erület a Sziget nagyág felőli oldala 

es igény a sziget turisztikai cél

összhangban legyen a természetvédelemmel  



10 VÁROS . BEL

 

Sze ndre b ék a városi identitás 

egy legmar

A városb unkciók mellett ma leginkább a szolgáltatási tevékenységek a 

jell s, kiskereskedelmi üzletek, 

n pülnek. A lakosság igényeit 

kiszolgálandó élelmiszer- és ruházati jellegű kisboltok a 

Nem csupán az itt és a térségben élőket kiszolgáló intézm rgalmat kiszolgáló 

infrastruktúrák is a belvárosban találhatók. (32 múzeum, 44 kiskapacitású vendéglátóhely) 

 

Szentendre fő- és gyűjtőúthálózatának szerkezetét jelenle os gerincút jellemzi. Észak-

déli fő irányban a (11. számú főút) Dunakanyar kö

lehatárolja a belvárost - valamint a Duna felől határoló, 

Dunakorzó utca. 

 de az épületek 

lentős része önkormányzati tulajdonban van. Állapotuk romlik, ezért, ezért felújításuk 

Az óváros forgalmát a szinte állandó turista forgalm zmények, rvosi 

r os s növeli és parkolási problémák

 

strukció ert e ek onosulnak a 

városlakók és a turisták Szentendre városával.  

 

K  (D Jenő bi utcák, sikáto rületek, 

közparkok, parkolók) 

 

– A Duna korzó, a Lázár cár tér és a kapc letek felújítása, önálló turisztikai 

látványosság kialakítása 

zati tulajdonú, de közterületként működő területek 

tu

Bel o mosan (teljes, 

rész

 

− A Dumtsa utca sétálóutcává alakítása  

nte elvárosa a régi házak, hangulatos utcák és terek, a barátságos lépt

ik kánsabb hordozója. 

bel an a lakás és intézmény f

emzőek. A városképet is meghatározó mértékben a vendéglátá

ajándékboltok vannak jelen, amelyek elsősorban a ve dégforgalomra é

belváros külső területeire koncentrálódnak.  

ényhálózat, de a vendégfo

g a két párhuzam

rút - ami lényegében nyugatról bekeríti és 

régen kiépített, ma már korlátozott használatú 

Szentendre gazdag országos és helyi védelemben részesülő építészeti örökségekben,

je

elengedhetetlen. 

 

on túl, a közinté  iskolák, az o

endelő, a bankok, belvár i koncentrálódása i at generál. 

 kapcsán az„Az óvárosi rekon  különösen fontos, m z adja a város arcát, enn

özterületek megújítása una korzó, Dumtsa  utca, továb rok, egyéb közte

solódó közterü

– Együttműködés a nem önkormány

lajdonosaival  (Templomdomb-rekonstrukció) 

 

vár si önkormányzati épületek felújítása a közterületi felújításokkal párhuza

leges-, illetve homlokzatfelújítás) 



− A Fő tér – Duna korzó tömbrehabilitációja  

− A Bogdányi utca, Lázár cár tér, Duna korzó, Görög utca tömbrehabilitációja  

ok burkolatmegújítása, felszíni vízelvezetése 

i, 

− A szentendreiek otthona „lakható város” legyen. Ennek egyik eleme a belváros polgári 

zati és magán- – tulajdonok megszüntetése 

vonással történhet.” 3

- a Művészet Malom befejezése, fejlesztése, 

sa, nyitottá tétele 

- az önkormányzati épületek felújítása, 

- rületek bővítése (a turistaforgalom széthúzása a Templom tér - Rab 

- ütt, 

- hajó és yacht kikötő fejlesztése. 

        

− A Péter-Pál utca-Dumtsa jenő utca, Jókai Utca- Dunakorzó tömbrehabilitációja 

− További utcák, szűk sikátor

− A hagyományos építészeti stílusok és utcaképek megőrzése, védelme 

− Az esztétikai rombolás (pl. graffiti a falakon, utcabútorok tönkretétele) megelőzése, 

visszaszorítása érdekében a közterületek ellenőrzése 

− A kulturális értékek és hagyományok ápolása. Az épített környezettel kapcsolatosan a térség

helyi kulturális programok, rendezvények, kiállítások, vendégszereplések, helytörténeti 

kutatások szervezése, támogatása célfeladat 

jellegének erősítése (a lakófunkció fokozatos átalakításával, üzletek kialakításával), műemléki 

jelentőségű területeinek megóvása 

− Minőségi lakóhelyek, nagyobb telkek kialakítása teljes közművesítés mellett, illetve a vegyes – 

önkormány

 

Az önkormányzat egyik vezérprojektje az óváros rekonstrukciója. Megvalósítása pályázat útján és 

vállalkozói tőkebe

 

A Belváros lakóterületei (Szamárhegy) magas presztizsűek, azonban a hátrányos társadalmi helyzetű 

lakosság jelenléte is jellemző. 

 

Az elkövetkező évek fejlesztései: 

- a Dunakorzó gyalogossá tétele, 

- a parkolási politika átalakítása, 

- A DMH felújítá

- az utca és térburkolatok rehabilitációja, utcabútorok kihelyezése és egységesítése, 

a rekreációt biztosító te

Ráby tér felé), 

„Castrum projekt” létrehozása Pest megyével egy

- A városi szociális bérlakások felújítása, lehetőség szerint új bérlakások építése, vagy vásárlása 

a 11-es út gyűrűjén kívül. 

                                         
3  Dumtsa Jenő városfejlesztési stratégia 
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ormegoszlás 

 

 

 

mellett. Az 2,2 fő/lakásmutató az Óvárosi lakófunkció kiszorulását támasztja alá. 

A kormegoszlási grafikonon szem  száma, valamint a magas 

időskorúak arány mző 100 gyermekre jutó 128 időskorúak aránya Szentendre 

legkedvez

 

K

 A belváros térségében a lakosság 11%-a koncentrálódik egy 13%-os lakásállomány mutatók 

ebből adódó 

betűnő a 15-59 éves korcsoport alacsony

a.  A városrészt jelle

őtlenebb mutatószáma. 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 

figyelmet érdemel a Belváros épített környezete, mely a gazdag történelmi múl igen összetett 

lenyomata. Szentendre város kiemelkedő érdeke a sajátos emlékek megőrzése, a településszerkezeti-, 

építészeti-, régészeti-, történeti értékek és a település arculatának védelme. (a védett ingatlanok 

jelentős száma miatt a felsorolásunkban csak az országosan védett épületeket szerepeltetjük) 

 

Országosan védett épületek – Műemlékek 

 

Pátriárka u. 2262 Gör.kel. püspöki székesegyház 

Pátriárka u. 5. 2287 Volt Szofrich-ház 

Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 3. 2426 Lakóház 

Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 4. 2411 Volt Teodorovics-kúria 

2179 T

ükkös part 38.; Kálvária tér 1041 Volt Nagy-kúria 

umtsa Jenő u. 1. 1843 Volt Margaritovics-ház 

Dumtsa Jenő u. 2. 1842 Lakóház 

Dumtsa Jenő u. 4. 1841 Volt Jankovics-ház 

Dumtsa Jenő u. 5/A. 2352 Lakóház 

Dumtsa Jenő u. 6. 1840 Lakóház 

Dumtsa Jenő u. 10. 1827/1,2; 1826 Barcsay múzeum 

Dumtsa J. u. 12. 1825 Lakóház 

Dumtsa Jenő u. 22. 1807 Lakóház 

Gorkij u. 1. 2405 Volt Motesiczky-ház 

Görög u. 1. 1854 Volt Dimsics-ház 

Görög u. 4. 1861 Lakóház 

Görög u. 6-8. 1862 Volt Bábics-ház 

Gőzhajó u. 2. 2270 Lakóház 

Hunyadi u. 3. 2265 ház 

unyadi u. 7.; Gőzhajó u. 4. 2263 Gör.kel. plébániaház 

ígyó u. 1. 2225 Lakóház 

1052 Volt Pajor-ház 

ossuth u. 1147 R.k. kápolna 

ossuth u. 15. 880/1; 880/2 Lakóház 

Különös 

Bartók Béla u. 10. obakosok keresztje 

B

D

Lakó

H

K

Kígyó u. 4. 2267 Lakóház 

Kossuth u. 1. 1045 Pozsarevacska-templom 

Kossuth u. 3. 1051 Lakóház 

Kossuth u. 4. 987 Lakóház 

Kossuth u. 5. 

K

K



Rákóczi u. 30. 2578/2 Lakóház 

ő tér 2-5. 1846 Lakóház 

Volt gör.kel. szerb iskola 

ő tér 7. 2304 Volt Rimszky-ház 

áz 

 

s-ház 

 

ty-ház 

., 6/B. 39 

r 1.; Gőzhajó u. 9. ház 

. 

lom 

z 2. 

 21. 1888/2 

888/2 

 

niatemplom 

.   

.  

 2.  áz 

 

Kucsera Ferenc u. 2362 R.k. templom 

Fő tér 2324 Pestis kereszt 

Fő tér 1857 Blagovesztenszka-templom 

Fő tér 1. 1843 Lakóház 

F

Fő tér 6. 1858 

F

Fő tér 8. 2306 Lakóház 

Fő tér 8/A. 2305 Volt Radubiczky-h

Fő tér 9. 2307 Lakóház 

Fő tér 10. 2308 Lakóház 

Fő tér 11. 2309 Volt Nikolics-ház 

Fő tér 11/A. 2310 Lakóház 

Fő tér 12. 2311 Lakóház 

Fő tér 13. 2312 Lakóház 

Fő tér 15. 2335 Lakóház 

Fő tér 17. 2336 Volt Kálic

Fő tér 18. 2339 Lakóház 

Fő tér 19. 233 Volt Jankovics-ház

Fő tér 19/A 2339 Étterem 

Fő tér 20. 2341 Volt Malá

Péter-Pál u. 6 1838; 18 Volt Dumtsa-ház 

Rab Ráby té 2249 Volt Ráby Mátyás-

Rákóczi u. 2 2330 Iroda 

Rákóczi u. 5. 2319 Martinovics-ház 

Rákóczi u. 14. 2420 Ref. temp

Római sánc kö 878 Lakóház 

Duna-korzó 1877 Emlékkereszt 

Bogdányi út 1888/1; Lakóház 

Halász u. 1. 1888/1; 1 Lakóház 

Duna-korzó 3. 1886 Lakóház 

Várdomb 2292 R.k. plébá

Városház tér 2 2316 Lakóház 

Városház tér 3 2330 Városháza 

Bogdányi út 2282 Maximovics-h

Bogdányi út 4. 2281 Lakóház 



Bogdányi út 2/A 2282 Maximov. ics-ház 

yi út 30.  

yi út 32.  

  

t 42.  enszka-templom 

yörgy u. 1. 

ÉSI INFRASTRUKTÚRA EL TSÁG 

utjai burkoltak de rossz mi ek. Közműellátottsága megfelelő. 

LÍZIS 

Bogdányi út 10.  2275 Paulovics-ház 

Bogdán 2212 Lakóház 

Bogdán 2211 Lakóház 

Bogdányi út 41. 1926 Lakóház 

Bogdányi ú 2178 Preobrazs

Vastagh G 1848; 1849 Kovács Margit Múzeum 

 

TELEPÜL LÁTOT

 

A terület nőségű

 

 

 

SWOT ANA

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
-  főváros kö szabályo prezentatív gyalogos zelsége 

járható, kis 

rjedés 

ló épített és 

rnyezet 

ti környezetet 

 

sérüljön. 

 meglévő 

ciók a 

 lakókat is 

sznek 

- Nehezen zható 

parkolási  

- kihasznál eromlott 

állagú épü és 

közterüle

- rossz 

ingatlang

tika 

- Budapest kö ge (ez 

egyben h , hiszen 

csak néhá enek 

a turisták osban. 

Elhanyagolt közterületek, 

melyek el

szociális 

állnak 

tulajdonok

mely aka

tényezője  

integrált 

értékmeg , 

- re

sé ása a 

D

- nemzetközi h

m imázs 

er

- C

- be

kitelepítésével, a központ 

ki se 

- M

fe

er ndre 

revitalizációjával újra 

be belváros 

lüktetésébe ezt a fontos 

a belvárosra koncentrálódó 

tö yüttműködő 

pa yház, 

m

- Ideális parkolási rend 

- A belváros 

"elskanzenesedik", azaz a 

lakófunkciók kiszorulnak 

a belvárosból (lásd pl.Fő 

tér), mert egyre 

elviselhetetlenebb a 

túristaözön, és mert a 

lakások helyén kialakuló 

üzlet nagyobb hasznot 

hoz 

- A hivatali funkciók, 

valamint a belvárosi 

iskolák esetleges 

epítésével 

n 

közösségi funkciók, 

amelyek a 11-esen kívül 

rekedteket is szolgálják 

- könnyen be  politika tány kialakít

területi kite

- egyedül ál

atlan, l

letek 

unakorzón 

írű 

természeti kö tek űvészváros 

- a természe ősítése 

együtt kell fejleszteni a azdálkodási astrum projekt 

korzó és más beruházással, poli lvárosi funkciók  

úgy, hogy az ne 

- A belsvárosban

zelsé

átrány is terjeszté

közösségi funk ny órát tölt űvészetMalom 

belvároson kívül  a belvár jlesztéssel  tovább 

szolgálja, azaz nem le ősíteni Szente

a 11-esen kívülrekedtek 

városlátogatók a saját 

romló állapotú 

önkormányzati épületek, 

művészváros jellegét 

- Templom tér 

kitel

csökkennek azo

(bel)városukban sősorban 

 bérlakásokból kapcsolni a 

- Az önkormányzati helyszínt, széthúzni ezáltal 

 röghözkötése, 

dályozó megeket. (Eg

 lehet az rtner a katolikus eg

őrzésnek

int tulajdonos) 



ingatlanfe nek 

- Elsősorba

önkormán lajdonú 

épületek, 

épületegy lapota 

igen ross

- Meglévő épületállomány 

"alulhasz

(szoc. Bérl

- közterületek állapota  

városlátogatókat 

információs rendszer 

 

 

ki  és 

el

összahangolásával 

- D tca 

fe

- Sz ekapcsolása a 

vé

jlesztés dolgozása a különböző

n az lenkező érdekek 

yzati tu

umtsa Jenő u

üttesek ál jlesztése 

z, riasztó amárhegy b

nosítottsága" 

akások) 

- nem kielégítő a 

kiszolgálni hivatott 

rkeringésbe 

 

Fejlesztési javaslatok: 

• értékvédelem alapján.(rövid és középtávú cél) 

iztosí tése ( a t éthúzása

felé), a D  al id távú cél) 

lom fej entend a" (rövid és

ő fejlesz kikötők és c ozása 

d léte , me nyon át összeköti a rekreációs 

et a ssal 

előd

őház fejlesztése (PMMI ytörténeti kiállítás) 

li Fer ámára 

 m  f ével, a turistahajók kikötőjének 

 belvá os zóna nö

sztés 

• REC, MAK, PMK f

• Árvízvédelem, gátrekonstrukció 

 

Természetvédelem, fenntartható fejl

• A Belváros helyi vé eti érték

• Bükkös patak medre ye 

• Pozsarevacska temp

 

Belvárosi ingatlanfejlesztés az integrált 

• A rekreációt b

Ráby tér 

tó területek bőví uristaforgalom sz

akítása (röv

 a Templom tér - Rab 

 középtávú cél) 

una-korzó sétáló utcává

lesztése, mint Sz

tése, csónak

• MűvészetMa

• Yacht kiköt

re "zászlóshajój

sónakházak létreh

• Új gyalogoshí

fejlesztési terület

• Dunaparti Műv

sítése a Pap szigetre

 belváro

ly a Czóbel sétá

ési ház fejlesztése 

központ

épület hasznosítása a 

egoldása újabb parkoló

rosba, gyalog

ejlesztésének segítése 

• Fő téri keresked

• A volt Földhivata

• Parkolási gondok

visszahozása a

• Szállodafejle

, állandó hel

enczy Múzeum sz

elületek megépítés

velése 

ődés 

dettségű termész

 és völg

lom kertje 

ei: 



• Postás-strand terüle

• A környezeti hatás érdekében a egőrzendők 

• A fejlesztések alatt törekedni kell a Belvárosban a zöld felület növelésére 

A kivágott fákat a magántel

 

A belváros képekben 

 

 

 

 

te 

ok megőrzése 

keken is pótolni kell 

 zöldfelületek m



11. Ő

 

Kőhegy

Termé

kiemelt bakancsos kirándulási célövezet. Általános mezőgazda

alkotják. Távlati fejlesztési elképzelés az Anna-völgyi pihen

iskolává alakítása valamint egy új temető létrehozása. 

A fejlesztéseknél figyelembe kell venni, hogy a terület Szentendre 

gyűrű, ezért a terület természeti értékként megőrzendő  

a város egyetlen veszélyeztetett területe a dömörkapun lév

melyeknek helyzetével, és megszüntetésének folyamat

 

DEMOGRÁFIA 

A külterületen élő lakónépesség száma elenyésző (102) ugya

az alternatív zöldkörnyezeti lakásalakítás, még komol

 

 

SWOT ANALÍZIS 

 

 K HEGY 

Szentendre külterületi egységeit (Annavölgy, 

, Kövecseshegy) foglalja magába. 

szeti érétkekben gazdag környezet, mely 

sági, erdő illetve honvédségi övezetek 

ő rendbetétele, a turistaszálló erdei 

„tüdeje”, a várost körülvevő zöld 

. A területen található szegregációs szempontból

ő önkormányzati szociális bérlakások, 

ával külön foglalkozunk. 

n, de a napjainkban megindul  kiöltözés, 

y problémák elé állíthatja a várost. 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 



-  értékes természeti 

környezet 

- leromlott minőségű utak 

és épületek 

- Dömörkapui telep 

felszámolása, más célú 

hasznosítása 

- 

- 

kis

- 

- Új

- 

- forráshiány következtében 

tovább romló 

infrastruktúra - Kiemelt bakancsos 

kirándulási célövezet 

Budapest környékén a Pilis, 

és ezen belül is Szentendre 

külterülete 

- A Pilisi parkerdő igyekszik 

rendben tartani a rábízott 

értékeket, területeket 

- 20 Ha önkormányzati 

tulajdonú földterület 

(köztemető céljára 

kisajátítva) 

- Dömörkapui részen 

veszélyeztetett terület, 

komfort nélküli szociális 

bérlakások 

- illegális szemétlerakás 

- megindult kiköltözések 

- Jellemzően nagy a 

környezetszennyezés a 

külterületeken az illegális 

szemét és sittlerakások 

miatt. 

- Nincsenek kiépített 

tanösvények 

- rohamosan romlik a 

Lajos forrásnál lévő 

Ságvári Endre turistaház 

állapota 

- elhanyagoltak a 

forrásfoglalások 

 

- Színvonalas 

turistaútvonalak, erdei 

iskola, tanösvények 

kialakítása 

ökológiai gazdálkodás 

hagyományos fajták, 

parcellás művelés, 

legeltetés, kaszálás 

Izbégi laktanya 

hasznosítása 

 köztemető létesítése 

Földkábel, vezetékes ivóvíz 

társulás 

- határozott szabályozás 

hiánya a külterületi 

építkezések 

elszaporodását okozhatja 

- A területre költözők 

miatti "túlnépesedés", 

"túlépítés" 

A kárpótlási föld 

tulajdonosainak erőteljes 

érdekérvényesítése elsöpri 

a város szándékait, 

miszerint alapvetően 

mezőgazdasági művelésben 

- és nem nyaralóterületként 

szeretné megtartani ezeket 

a Kőhegy oldalára felkúszó 

területeket. Láthatóan 

megindult az építkezési 

kedv, több lakóház épül a 

Kőhegy oldalában.  

 
 

eszélyeztetett terület bemutatása, intézkedési terv 

 város területén lévő kisebb településegységek helyzetét áttekintve egyetlen veszélyeztetett területet 

osvezetés az SZMM szakértőjével közösen. Az érintett terület Izbég városrész 

atárától kb. 3 kilométerre található Szentendre külterületén Dömörkapu térségében.  

 

 

Fejlesztési célok:  

• Új köztemető kialakítása 

• Hulladéklerakók rekultivációja 

• Bakancsos turizmus feltételeinek fejlesztése 

• Önkormányzati tulajdonú területek hasznosítása 

 

V

 

A KSH-tól kapott adatszolgáltatás szerint Szentendre területén jelenleg nem található szegregált 

terület.  

 

A

azonosított a vár

h



A minőség k hétközn , 

hétvégenként napi három b zlekedik. Gya egfon olgáltatásai 

közel másf nnak.  

 

A né zi számot fog 83/7, a 0576/10 a 0576/11 és a 

0 ámú területeken. Ezeken önkormányz onú szociális k, 

a a na ten.  

 

A  14 csa i sokban. ejelentett 

la   A 16-b sül ciális ellátá lád 

k ociális ellátást. Két fő tartósan üli lakos kap rendszeresen szociális 

segély miat sül 

rendszeres nevelési támoga

 

A területen 69 lakója közül aluli gyermek él Dömörkap tű 

gyermekek közül két fő jár az izbégi iskolába, közülük egy fő beilleszked si 

nehézséggel küzdő gyermek és egy f a kisebbségi tanuló. A Bárczi Gus ban 

(amely a Szentendrei kistérség egyetlen gyógypedagógiai intézménye) né ési 

igényű, hátrányos helyzetű tanuló jár.  

ányzat elkötelezett abban, hogy a dömörkapui veszélyeztetett területet fokozatosan de 

mum négy év alatt teljes mértékben felszámolja. A város saját forrásainak felhasználásával 

ban jelentősen segítheti, ha a területet alternatív hasznosítására 

sikerül életképes üzleti tervet kidolgozni. A veszélyeztetett terület teljes felszámolása 2008-as árakon 

kb. 0 összeget a négy éves program ideje alatt az önkormányzat 

bizt t  is keresi az önkormányzat a helyzet lépésről-

lépé   Képviselő-testület a 243/2007. (VII. 17.) Kt. 

z. határozata, amelynek értelmében az esetlegesen megüresedő belterületi komfort nélküli lakások 

 

 veszélyeztetett terület felszámolása érdekében vállalt intézkedések.  

sának 
határideje 

indikátor (1év) indikátor (3év) 

-
séget mérő 
indikátor (6év) 

 terület rossz ű aszfaltozott úton 

uszjárat kö

özelíthető meg, 

logszerrel a város l

aponként naponta hat

tosabb közsz

él óra járásra va

 veszélyeztetett terület 

576/12 sz

gy helyraj lal magába: a 05

ati tulajd bérlakások találhatóa

lacsony komfortfokozatt l, vezetékes víz, csator  és gáz nincs a terüle  

 területen jelenleg

kos él a területen.

ap esetenként sz

t.  Kiugróan alacsony

lád él, önkormányzat

ól négy család része

szociális bérlaká  Összesen 69 b

sban, további egy csa

gyermeke után része

un. A speciális helyze

ési, tanulási, magatartá

ztáv Általános Iskolá

gy fő speciális nevel

 rendszeres szo

munkanélk

 jövedelmi helyzete t két család, összesen hat 

tásban.  

 tizenkét fő 18 éven 

ő rom

 

Az önkorm

maxi

kívánja a feladatot megoldani, ezt azon

18  millió forintba kerül.  Ezt az 

osí ani tudja. A komplex megoldás lehetőségéig

sre való javításának lehetőségét, amelyre bizonyíték a

s

felajánlása elsősorban a dömökapui lakosok részére történik.

 

 

 

A

 

Intézkedés 
leírása 

Intézkedés 
felelőse 

Intézkedés 
megvalósítá-

Eredményes-
séget mérő 

Eredményes-
séget mérő 

Eredményes



Az érintett 
ingatlanok 
más irányú 
hasznosítási 

Polgármesteri 
Hivatal, Pro 
Szentendre 
Kft. 

2008. 
november 

Hasznosítási terv 
elkészülése 

Más irányú 
hasznosítás 
megindítása 

Új funkció st
üzemelése 

le
fe

hetőségének 
lmérése 

abil 

Tervek 
készítése 
 

Polgármesteri 
Hivatal, Pro 
Szentendre 
Kft. 

2009. Február Engedélyes 
tervek 
elkészülése 

  

É
m

pítkezés 
egindítása 

Polgármesteri 
Hivatal 

2009. 
Szeptember 

40%-nyi 
beköltözhető 

90%-nyi 
beköltözhető 

Valamennyi 
család új, 

b 
an 

vagy 
lakásávásárlá-
sok 
 

 
 

szoc bérlakás 
(min. 6db) 

szoc. bérlakás 
(min 12 db) 

komfortosab
bérlakásokb
elhelyezve 

Átköltözések 
előkészítése 
 

Polgármesteri 
Hivatal 

2010. 
januártól 
(legkés

Zökkenőmentes 
átköltözések 

Zökkenőmentes 
átköltözések 

Zökkenőme
átköltözések 

őbb) 

ntes 

Átköltözések Polgármesteri 
Hivatal 

2010 
februártól 

40% - os 
átköltözési arány 

90%-os 
átköltözési arány 

100%-os 
átköltözési arány 

(legkésőbb) 
Utánkövetés, 
monitoring 
 

Polgármesteri 
Hivatal, 
Nevelési 
tanácsadó 

Első 
átköltözés 
időpontjától 

Sikeres 
beilleszkedés 
aránya. 
(elsősorban 

Sikeres 
beilleszkedés 
aránya. 
(elsősorban 

Sikeres 
beilleszkedés 
aránya. 
(elsősorban 

gyermekeknél) gyermekeknél) gyermekeknél) 
 

 



4. fejezet 
 

VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV  
 

 

I. Bevezető 

 

A Szentendrei önkormányzat irányított („kézben tartott”) gazdálkodásának és a Dumtsa Jenő Integrált 

Városfejlesztési Stratégia”, kiemelten a Belvárosi akcióterületi tervek megvalósíthatóságának, egyik 

fontos pillére az önkormányzati vagyonállomány pontos ismerete és az ezzel való gazdálkodás 

leghatékonyabb módjának megtalálása. 

 

Szentendre vonzereje, erőssége és gyengeségei már a Városfejlesztési Stratégia során elemzésre 

kerültek, ezért ennek az anyagnak már nem ez a feladata, hanem a Városfejlesztési program 

vezérprojektjeinek minél sikeresebb előkészítése, a vagyonállomány pontos felmérésével és az ebben 

rejlő gazdálkodási lehetőségek meghatározásával. 

 

Az önkormányzati vagyon működésének, a tulajdongyakorlásnak alapvető feladata az önkormányzati 

célok megvalósításának szolgálata. Az önkormányzatnak a vagyon használata során biztosítania kell, 

hogy a rendelkezésre álló vagyon hatékonyan, célirányosan, a legjobb minőségben szolgálja a 

közszolgáltatások ellátását. 

 

Az önkormányzatok vagyongazdálkodása széleskörű átfogó komplex tevékenység, mely 

rendszerszemléletű megközelítést igényel. A vagyongazdálkodás magában foglalja a meglévő vagyon 

kezelését, működtetését jogi formáinak megválasztását, a vagyonhasznosítást (értékesítését, 

bérbeadását) a közszolgáltatások ellátását. 

 

A vagyongazdálkodási koncepció tartalmi elemeinek kidolgozásánál figyelembe vettük az 

önkormányzat gazdálkodásához kapcsolt hatályos rendeleteket úgymint a Költségvetési rendelet, a 

Lakásépítés és vásárlás helyi támogatására vonatkozó rendelet, a Lakás és Helységbérletekre 

vonatkozó rendelet, a Közterület, valamint a Reklám rendeletet. 

 

A program csak úgy lehet sikeres, ha az önkormányzat partnerséget nyújt a vállalkozói szférának, a 

civil szervezetekkel, a legjelentősebb gazdasági szervezetekkel (Pro - Szentendre, Papszigeti 

Revitalizációs Kft, VSZ Zrt.), pénzügyi intézményekkel, kulturális társaságokkal (Szentendrei Új 

Kulturális Központ N Kft.) közösen valósítja meg a programot. 



 

Egy alapos, végrehajtható gazdálkodási koncepció elkészítése, a „gondos gazda” elv alapján  az alábbi 

kérdések megválaszolását teszi szükségessé: 

 

1. Mi a vagyongazdálkodás célja? 

2. Mi az a vagyonállomány, amiből most gazdálkodunk, a vagyonelemenkénti bontás elemzése? 

3. Mi a jövőbeni gazdálkodás lehetséges iránya? 

 

 

A vagyongazdálkodási koncepciót a következő ábra foglalja össze:



Feltétele

Feltétele

Feltétele

III.Stratégiai döntésekII.Intézkedési tervet 
igénylő feladatok

I. Vagyonelemekkel 
való hatékonyabb 

gazdálkodás

Valódi értelmet akkor kap a gazdálkodás, ha egy önálló fejlesztési, felújítási alap fenntartását szolgálná, amely az elkülönülő és hatékonyabb 
vagyongazdálkodás pénzügyi megalapozásához vezetne.

Helység,Területbérlet     
1.Évente év végi 
(novemberi) bérleti 
szerződés monitoring       
2.Hatékonyabb 
pályáztatás és 
versenytárgyalási 
rendszer                            
3. Városrészek szerinti 
és üzlet-csoportonkénti 
min.bérleti díj 
meghatározása

Közterület, Reklám         
1. Közterületi díjak 
összehasonlítása más 
városok díjrendszereivel   
2. Reklámfelületek 
bérbeadásának 
optimalizálása

Egyéb vagyonértékű 
jogok                                
1.Kötvények                      
- megfelelő befektetés 
politika                               
- folyamatos befektetési 
monitoring                         
-kötvénytartozások 
pénzügyi monitoring-
jának kialakítása               
- befektési, pénzügyi 
tanácsadó alkalmazása    

1.Stratégiai pontnak 
számító területek 

kijelölése ,fejlesztésének 
iránya(koncepció 

szerint).               
2.Befektetés -ösztönzés 

sikerfeltételeinek 
kidolgozása

1. Üresen álló ingatlanok 
felmérése, hasznosítási  
terv készítése.                   
2.Kiemelt ingatlanokra 
hasznosítási indézkedés   
3.Értékesítésre kijelölt 
telkek  esetében 
"Akcióterv készítése"        

A Vagyongazdálkodás végrehajtásának módja: 1.Önkormányzat saját hatáskörében,a megfelelő gazdálkodási team felálllításával                                       
2. A vagyongazdálkodás részleges vagy teljes kiszervezésével.

GAZDÁLKODÁS IRÁNYAI

CÉL:Tudatos vagyon-
gazdálkodás.  Évről- évre 

tervezhető hozam

Vagyonelemkhez rendelhető 
bevétel

Naprakész Kataszter

1. Pénzügyi , jogi, műszaki 
rendezettség                    
2.Használható 
Térinformatika

Bérlakások                       
1. Lakásalapból 
bérlakások építése, 
belvárosi ingatlanok 
kiváltása céljából               
2. Értékesíthető 
ingatlanok 
kijelölése(koncepció.szer
int                                      
3. Új bérlakásprogram  
meg- tervezése  és  
bevezetése                 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. Mi a vagyongazdálkodás célja ? 

 

A vagyongazdálkodási koncepció elkészítése „kikényszeríti” a város jövőjéről, lehetőségeiről való 

objektív gondolkodást. 

 

A város és a városrészek SWOT analízisét alapul véve, rövidtávon a vagyongazdálkodási stratégia 

minimális célja, hogy végrehajtásának eredményeként megőrizhetővé váljon a város 

fizetőképessége, megvalósuljanak azok a struktúraátalakítási és minőségfejlesztési 

tevékenységek, amelyek az egyensúlyos gazdálkodás feltételeit megteremtik, a városkép és 

kulturális értékek megőrzése mellett. 

Hosszútávon a kitűzendő cél egy olyan piacgazdasági szerepvállalás melynek eredményeképpen 

folyamatos, tervezhető bevétel érhető el. 

 

 

A vagyongazdálkodás lehetséges tartalmi elemei: 

 

- a vagyon rendeltetésszerű használata, üzemeltetése 

- állagának megóvása, karbantartása 

- rendes és rendkívüli felújítása 

- értékének, összetételének, nagyságának a feladatok által meghatározott mértékű bővítése 

- hasznosítása 

- értékesítése, selejtezése 

- védelme 

 

 

 

III.  A jelenlegi vagyonállomány, a vagyonelemenkénti bontás elemzése 

 

 

III.1 Vagyonkataszter 

 

A vagyon egységes, pontos, naprakész nyilvántartása elősegíti a vagyongazdálkodást, valamint 

hozzájárul a vagyonvédelemhez. 

 



Az önkormányzati vagyon nyilvántartása egyrészt a számvitel, másrészt egyéb részletező 

nyilvántartások keretében történik. A részletező nyilvántartások között kiemelt jelentősége van az 

ingatlanvagyon-kataszternek. 

 

A 2007. december végi vagyonkataszteri állapotot az 1 sz. melléklet tartalmazza.  

 

A törzsvagyon megőrzésének (megóvásának) kötelezettsége a szükséges állagmegóvás, felújítás 

tekintetében a mai gazdálkodási rendszerben teljesíthetetlen követelmény. 

 

Az alacsony nyilvántartási (könyvszerinti érték) vagyonérték a viszonylag magas törzsvagyoni 

aránnyal ill. a magas vagyonértékelési költséggel magyarázható ugyan, de a reális érték megállapítást 

sürgeti többek között a valós vagyonbiztosítás igénye, a hitelfedezeti érték megállapítása, a valós 

vagyonmérleg összehasonlításának igénye, valamint az uniós számviteli előírások egyaránt. 

 

Az önkormányzati vagyon funkciója kettős: egyrészt-és mindenekelőtt-infrastruktúrát biztosít a 

törvényben előírt kötelező, illetve önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásához, másrészt 

bevételt teremt az önkormányzat számára, amely részben ebből fedezi a közszolgáltatás költségeit. 

 

Ezen alapszik az önkormányzati vagyon törvény szerinti felosztása is: a forgalomképtelen vagyon 

funkciója az infrastruktúra biztosítása, míg a forgalomképes vagyon funkciója a bevételteremtés. 

A korlátozottan forgalomképes vagyon pedig mindkét célra szolgál (elsősorban infrastrukturális célja 

van, azonban a közfeladatok ellátása szempontjából nélkülözhető vagyon, az alapfeladatok sérelme 

nélkül bérbeadás útján hasznosítható). 

 

Az üzleti forgalomképes önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás specifikumai: 

- a befektetések maximális biztonságának követelménye: csak olyan vállalkozásba lehet 

befektetni, ahol a kockázat mértéke nem haladja meg a bevitt vagyon értékét, az üzleti 

vállalkozási tevékenység nem veszélyezteti az alap(kötelező) feladatok elvégzésének 

biztonságát. 

- Az üzleti vagyonnak mindezek mellett hozamtermelőnek kell lennie, mert erre a forrásigény is 

készteti az önkormányzatot. Ezek a források jó esetben a vagyongazdálkodás keretei között - 

felhalmozásra, felújításra – kerülnek felhasználásra, rosszabb esetben felemészti őket a 

működési költségvetés. Valódi értelmet akkor kapna a hozamtermelés, ha egy önálló 

fejlesztési, felújítási alap fenntartását szolgálná, amely az elkülönülő és hatékonyabb 

vagyongazdálkodás pénzügyi megalapozását szolgálná. 

- Az önkormányzati piacképes vagyonnak mindezek mellett kellő rugalmasságot kell biztosítani 

a vagyongazdálkodásban, vagyis alkalmazkodnia kell a piacgazdasági követelményeihez (pl. 



keresleti és kínálati piac alakulásához). Egy rosszul megállapított bérleti díj vagy értékesítési 

egyéb feltétel az üzlet kudarcához vezethet. 

- Ez a követelmény viszonylag széles skálán értelmezhető a közvagyonnal való felelős 

gazdálkodástól a kockázatokat sem kizáró piaci események követéséig. 

- Speciális piaci hasznosulást jelent az önkormányzati vagyonnak az a része, amely a 

forgalomképtelen törzsvagyon kategóriájába tartozik ugyan, de számottevő piaci tényezőként 

jelenik meg, mivel használatáért, igénybevételéért sokszor nem jelentéktelen összegű díjat kell 

fizetni. Pl.: közterület használati díj, parkolási díj. Bár ezek a díjak elméletileg a közvagyon 

indokolatlan ”túlhasználatának” korlátozását szolgálják, ezek a szolgáltatások számottevő 

piaci tényezővé váltak, amelyekből a tulajdonosoknak jelentős bevételei származnak. Ezek a 

sajátos vagyongazdálkodási bevételek szintén a költségvetési „nagykalap” forrásai közzé 

kerülnek, s a működési kiadásokat fedezik. 

 

 

A koncepcionális elképzelések kialakítása érdekében szükséges a vagyonelemek pontos ismerete ezek 

műszaki állapotának, értékének és jogi helyzetének felmérése. 

A koncepcionális elképzelés kialakítása érdekében vagyonelemenként szükséges felmérni az elérhető 

bevételeket, ennek érdekében felmerülő szükséges ráfordítási igényeket a jogi és műszaki helyzetet, 

esetleges rendezetlenségeket, a megteendő intézkedéseket.  

 

 

III.2 Vagyonállományunk elemzése 

 

 

Hogyan történik jelenleg a vagyon hasznosítása, és mekkora bevételünk, származik ebből? 

Vagyonelemekből származó 2005-2007 bevételeket a 2.sz. melléklet tartalmazza. 

 

A vagyongazdálkodás klasszikus formája az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadása, 

értékesítése, míg újabban elterjedt forma az önkormányzati vagyonból egy adott célra elkülönített 

pénzösszeg, ingóság vagy ingatlannak egy pályázat elnyerése érdekében önerőként való biztosítása. 

 

A hasznosítási formák valamelyikének kizárólagos alkalmazása nem ajánlott, azok megfelelő 

arányainak kialakításával azonban egy rendkívül rugalmas, a piac dinamikájára gyorsabban reagáló, a 

lakosság valamint a Szentendrére ellátogatók igényeit jobban kiszolgáló várost lehet kialakítani. 

 

Az Önkormányzati vagyon klasszikus hasznosítási formája az adott ingatlan tulajdonosváltozással 

járó, valamint tulajdonosváltozással nem járó hasznosítása. 



 

A) Tulajdonosváltozással járó hasznosítás 

 

A legalapvetőbb forrásszerzési lehetőség, melynek szintén két iránya van: 

- az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok értékesítése,és az önkormányzat tulajdonszerzése 

révén az önkormányzati vagyon mértékének növelése. 

1) Ingatlanok értékesítése 

2) Bérlakások értékesítése 

3) Telek kiegészítések 

4) A Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok 

5) Kisajátítás, Útlejegyzés 

 

A/1) Ingatlanok értékesítése 

 

Az Önkormányzatok számára gazdasági gondjaik (forráshiányuk) kezelésére két megoldás kínálkozik. 

Egyrészről a bevételek növelése új források feltárásával, amelyek közül a legkézenfekvőbb 

megoldásnak a vagyonhasznosítási – értékesítési-többletbevételek elérése látszik. 

Másrészről a kiadások indokoltságának felülvizsgálata, a nem gazdaságosan működtethető ellátó 

kapacitások megszüntetése, s így a kiadási szükségletek csökkentése. 

A döntési helyzetek többségében – legalábbis, amíg mobilizálható vagyon áll rendelkezésre – a 

választás a „gyengébb ellenállás” irányába nyilvánul meg. Vagyis a gazdálkodás takarékosabbá, 

ésszerűbbé tétele (átszervezés, kapacitás megszüntetés) helyett, jóval egyszerűbb – az előzőnél sokkal 

kényelmesebb, de ugyanakkor csak rövidtávra szóló és egyszeri – megoldásra esik a választás: a 

mobilizálható vagyon értékesítésére. 

Az éves önkormányzati költségvetést készítő szakemberek rendszeres példákkal tudják igazolni azt a 

gyakorlatot , mely szerint a bevételi oldal „puffer” tényezője az ingatlanvagyon hasznosításából 

származó bevételek csoportja, amelynek megalapozott vagy megalapozatlan megtervezése mindig 

alkalmas az induló költségvetési hiány megszüntetésére. 

Az eladott vagyonból származó pénz nagy részét az önkormányzat működési költségvetése felélte. 

 

Ez a forrásszerzési módozat viszonylag rövid idő leforgása alatt nagyobb mértékű bevételt 

eredményez, hosszú távon mégsem tekinthető megbízható bevételi forrásnak, mivel az önkormányzat 

más célra, feladatellátásra le nem kötött vagyona véges, frekventált helyen és kiváló piaci 

adottságokkal rendelkező ingatlanok száma egyre fogy. 

 

Az önkormányzat pénzügyi forrásai,  a folyamatosan csökkenő állami normatívák és a rendkívüli 

hitelgazdálkodás miatt a vagyonhasznosítás ezen módozatából befolyt bevételek rendkívül kis 



mértékben kerülnek visszaforgatásra, többnyire csak a többi ingatlan veszély elhárítási munkálatai, 

valamint az elidegenítéssel szükségesen együtt járó költségek kerülnek megfizetésre. 

 

Az értékesítésre alkalmas állomány egyre szűkül (köszönhetően többek közt az önkormányzat 

kötelezően ellátandó feladatai ellátásához szükséges intézménybővítéshez szükséges helyszínek  

biztosításának, újból és újból felmerülő igényének pl.: a növekvő lakosságszám miatt újabb oktatási 

intézmények létrehozási kényszere).  

 

A jelenleg rendelkezésre álló területek már nem rendelkeznek kiváló piaci adottságokkal (nem 

frekventált területen található, illetve fekvése, terepviszonyai értékcsökkentő tényezőként kerülnek 

számításba). 

2007- ben konkrét ingatlan értékesítésből befolyt árbevételünk nem volt, a főkönyvi kivonatban 

szereplő tételben egy 2006-os értékesítésből befolyt összeg és egy ingatlan csere szerepel, illetve 

kisebb törlesztő részletek . 

 

Jelenleg is vannak értékesítésre kijelölt telkeink (javarészt üdülőtelkek), megközelítőleg nettó 135. 

000. 000 Ft összértékben. Ezeket, a telkeket évek óta pályáztatjuk (azonos módon) sikertelenül. 

Egyik feladat, ezen ingatlanok hasznosítási lehetőségeit megtalálni, sürgető feladat egy értékesítési 

akcióterv készítése. 

 

Az ilyen és a későbbiekben felmerülő problémák hatékony megoldására javaslom teamek alakítását 

(work shopokat), illetve „brain storming „formájában (minden terület képviselőjének részvételével) a 

leghatékonyabb értékesítési módszert megtalálása érdekében. 

 

Lehetőségek a pályáztatási rendszer megváltoztatására: 

- alacsonyabb induló ár meghatározása, licittárgyalás kiírásával 

- csomagban történő értékesítés 

- célzott pályáztatás (megkeresni a lehetséges potenciális befektetőket) 

- internetes aukció 

- koncessziós lehetőségek 

Fontos a pályázatok hatékony célba juttatása! (akár ingatlanforgalmazó cégek igénybevételével is) 

 

A/2) Bérlakások értékesítése 

 

A bérlakások értékesítése során az Önkormányzat nincsen piaci alku helyzetben, az értékesítésre 

kijelölt lakások a lakástörvényben meghatározott áron és feltételekkel tudja értékesíteni, amely 



lényegében lakott áron történő értékesítést jelent a vásárló bérlő egyoldalú nyilatkozatára teljesíteni 

köteles 25 évi részletfizetéssel. 

Bérlakás értékesítés, egy db. lakás kivételével nem történt az elmúlt 5 évben. 

Bérlakások esetében a hosszú távú hasznosítási módot kell megtalálni, de ennek gyakorlati 

megvalósításához szükséges 2-3 belvárosi bérlakás értékesítésre való kijelölése, hogy a meglévő 

állomány felújítása és hasznosításának új alapokra helyezése elkezdődhessen. 

 

A/3) Telek-kiegészítések 

 

A harmadik értékesítési forma a telek- kiegészítések köre, melynek lehetősége a város Szabályozási 

tervében foglaltaktól függ, mert az ad tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az adott ingatlanok között 

lehetséges-e telekalakítás a felek által elképzelt paraméterekkel vagy sem. A Képviselő testület és az 

önkormányzat a jövőben nem kívánja támogatni a túlépítkezések miatti telek kiegészítésekre 

vonatkozó kérelmeket. 

Az eljárás hosszadalmas, és nem eredményez kimagasló bevételt. 

 

A/4) A Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok 

 

Az önkormányzat tulajdonszerzése történhet az önkormányzat közigazgatási területén a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülés 

igénylésével, melynek eredményeképpen az önkormányzat tulajdonába kerülhetnek, stratégiailag 

fontos helyeken elhelyezkedő, vagy piaci hasznosításra egyébként alkalmas ingatlanok. Az ilyen 

igénylésekről a Kormány évente kétszer dönt. Jelenleg is rendelkezünk információkkal arról, hogy 

Magyar Állam tulajdonában álló, azonban nem kincstári kezelésben álló ingatlanok értékesítését 

jelenlegi kezelője javasolja, azonban a Kincstár úgy nyilatkozott, hogy saját maga kívánja azokat 

értékesíteni, azonban a lehetőség erre nem nyílt meg, mert a kezelői jog nem lett rendezve. 

 

A 2 sz. melléklet tartalmazza a 2007–es évet megelőzően a Szentendrei Önkormányzat tulajdonába 

került ingatlanokat. 

 

A/5) Kisajátítás 

 

A tulajdonszerzés másik módja, amikor valamely közfeladat megvalósítása érdekében a Szabályozási 

Tervnek a magántulajdonosra nézve hátrányos megváltoztatása következtében szükségessé válik az 

ingatlan kisajátítása. Ez történhet pl.: egy közlekedési csomópont kialakítása céljából is, valamint a 

város zöldfelületeinek megtartása céljából is. A közvetlen csomópont kialakítása közvetlen gazdasági 



hasznot is hozhat, mert a kialakuló jobb infrastruktúra további vállalkozások megtelepedését teszi 

lehetővé. 

A kisajátítás következtében megszerzett bármely ingatlanon a kívánt funkció kialakítását követően a 

tulajdonosok fenntartási költségei merülnek fel, melyek zömében városüzemeltetési feladatok ( pl.: 

utak karbantartása, zöldfelületek gondozása, köztisztasági feladatok). 

A kisajátítás eszközrendszerét az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai megvalósítására 

lehetséges igénybe venni a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. Törvény 2008-tól hatályos 

szabályozásának betartásával. Feltétlen, azonnali és teljes körű kártalanítás mellett. Az önkormányzat 

által az SZT-ben tervezett útszélesítésekkel az Étv. 27. §-a szerinti útlejegyzés lehetséges. A ráfordítás 

közvetetten térül meg többnyire adók formájában. 

 

Kisajátítani az alábbi közérdekű célokra lehet: 

  

- honvédelem 

- nemzetközi szerződés alapján megvalósuló területcsere 

- terület és településrendezés 

- kötelező állami, illetve kötelező önkormányzati feladatoz kapcsolódó oktatási, egészségügyi, 

szociális, valamint kommunális hulladékkezelő létesítmény elhelyezése 

- közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

- energiatermelés 

- energiaellátás 

- bányászat 

- elektronikus hírközlési szolgáltatás 

- kulturális örökségvédelem 

- természetvédelem 

- vízgazdálkodás 

- fenntartható erdőgazdálkodás, valamint véderdő telepítése, védőfásítás és közérdekű 

erdőtelepítés 

- építésügyi korlátozások felszámolása 

- az ingatlant terhelő, az ingatlan rendeltetésszerű használatát jelentősen korlátozó, vagy 

megszüntető közérdekű használati jogok, szolgalmak miatti hátrányok megszüntetése. 

 

Lesz nekünk szükségünk kisajátításra? 

 

B). Tulajdonváltozással nem járó hasznosítás 

 

1) Helyiségbérlet 



2) Lakásbérlet 

3) Földhaszonbérlet, Területbérlet 

 

B/1) Helyiségbérlet 

 

A folyamatosan tervezhető bevétel, mint a fenti táblázat is mutatja ebből ered. 

A 4 és 5 sz. mellékletben, szereplő táblázatban feltüntetésre kerültek az elmúlt két év és a 2008-as év 

m²-re jutó bérleti díjai és azok elemzései. 

A helységbérleti díjak pályáztatás útján, egyedi megállapodások keretében kerültek meghatározásra. 

 

A mellékletből olvasható megállapítások: 

 

1) A bérleti díjak nagyon nagy szóródást mutatnak, még azonos régión belül is. 

2) Az éves bérleti díjemelések automatikusan történnek, túlnyomórészt az inflációs ráta mértékével. 

3) A bérleti díjak, néhány kivételtől eltekintve, nem követik a piacon alkalmazott értékeket. 

 

Fontos: A szerződések folyamatos karbantartása! 

1) Azoknál a szerződéseknél, mely lehetővé teszi a bérleti díj emelését, ne alkalmazzuk automatikusan 

az inflációs rátával való felszorzást. 

Minden év végén tartsunk a következő év bérletére vonatkozó „kondíciós tárgyalást”, melyben 

megfogalmazható a piaci viszonyokat is követő bérleti díj. 

2) Attól függetlenül, hogy pályáztatással tudjuk a helységeinket bérbe adni, határozzunk meg ( a paci 

viszonyokat is követő) régiókat és az ehhez tartozó minimum fizetendő bérleti díjakat. 

3) A bérleti díjak differenciálódjanak olyan irányba, hogy a magas haszonkulccsal dolgozó üzletágak 

magasabb bérleti díjat fizessenek. 

4) A jövőben kötendő szerződéseknél, a szerződésbe a következő mondat szerepeljen: „ Az 

Önkormányzat a bérleti díj emelésének jogát fenntartja,melynek mértéke minimum az előző évi 

fogyasztói árindex”. 

5)A helyiségbérletekkel kapcsolatosan felmerülő  probléma, hogy az Önkormányzat a helyiségeinek 

egy részét kedvezményes bérleti díj mellett, vagy térítésmentesen bocsátja bizonyos egyesületek 

szervezetek birtokába, és csak a használatból eredő közüzemi költségeket fizetik ( pl. Dunakorzó 18.) 

Nélkülözhetetlen (ÁSZ előírásának megfelelően), hogy az ilyen jellegű szerződésekben is nevesítve 

legyen a piaci áron elérhető bérleti díj mértéke, hogy számszerűen kimutatható legyen az, hogy kit, és 

milyen mértékben támogat az önkormányzat. 

6) A jelenlegi bérleményekre vonatkozó pályáztatási rendszer újragondolása, akárcsak  a 

telekértékesítések esetében. 

 



Problémaként merül fel az, hogy az Önkormányzat évek óta nem forgat vissza pénzeszközt az ingatlan 

állagának megóvására, csak a feltétlenül szükséges veszély elhárítási munkálatokat látja el. 

A helyiségek többsége az erősen leromlott állapotú Belvárosban található, az épületek szinte kivétel 

nélkül felújításra szorulnak. 

Lényeges szempont, hogy az Önkormányzat vagyonának állagromlását, a felújítások halasztását 

megállítsuk! 

 

A helyiségbérletekből keletkezett bevételek jelentős tételek, ezért ennek a forrásnak az átgondolt 

kezelése elengedhetetlen, a szerződéseket folyamatosan felül kell vizsgálni és a benne foglalt 

lehetőségekkel élni kell! 

 

 

B/2) Lakásbérlet 

 

A lakbérek mértéke rendeletileg határozott ( szociális, költségelvű és piaci), a bérlakásoknál jelenleg 

kizárólag a szociális lakbért alkalmazzuk, a jelenlegi 2008-as 15%-os emelést megelőzően utoljára 

2003-ban volt emelés, szerződéseink határozatlan időre szólnak és a lakástörvény alapján ez utóbbi 

konstrukció kvázi tulajdonként funkcionál. 

A regiszteres nyilvántartás szerint jelenleg 374 db bérlakással rendelkezünk, ebből a belvárosban 184 

db lakás van döntő többségük a fő tengely ( Kossuth –Dumtsa-Bogdányi utca) mentén. 

A lakásbérletekből befolyt 2007 évi bevétel 31.500.000 Ft volt. 

A lakásokra fordított éves költség 28.000.000 Ft., fajlagos költség (amortizációt nem számítva) egy 

lakásra vetítve 74.866 Ft. 

A görgetett lakbérhátralék (2008 februárig): 22.790.245 Ft 

 

A számok különösebb elemzése nélkül is levonható az a következtetés, hogy a szociális bérlakások 

jelenlegi helyzetén változtatni kell. 

 

Érdemes mérlegelni hogy, az Önkormányzat saját hatáskörbe kívánja-e kezelni ezt a lakásállományt, 

vagy a lakások és helyiségek kezelésével és hasznosításával kapcsolatos feladatokra az Önkormányzat 

„vagyonkezelési megállapodás„ keretében céget bíz meg. 

A vagyonkezelési tevékenység körébe tartozna az önkormányzati lakásokra vonatkozóan elsősorban az 

ingatlanok kezelése, hasznosítása és üzemeltetése. 

Feladata lenne a lakások felújítása, üres lakások pályáztatása, lakásbérleti szerződések kötése, 

módosítása, lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos ügyek intézése, jogcím nélküli lakáshasználókkal, 

önkényes lakásfoglalókkal kapcsolatos intézkedések megtétele, lakbérkedvezményre, 



lakbércsökkentésre való jogosultság elbírálása, lakáskiürítésre vonatkozó eljárások ügyintézése, 

lakások karbantartása. 

Az Önkormányzat határozná meg a lakásállománnyal kapcsolatos irányelveket: 

- az önkormányzat továbbra is részt venne a szociálisan rászorulók lakhatási problémájának 

megoldásában, megfelelő lakások biztosításával 

- a lakóházakkal beépítet ingatlanok értékesítéséből származó bevételt az állomány fejlesztésére, kell 

fordítani, amennyiben az Önkormányzat, mint tulajdonos másképp nem dönt 

- az Önkormányzat részt vesz a belvárosi tömb-rehabilitációs területek kiépítésben 

- az Önkormányzat törekszik a komfortosnál alacsonyabb komfortfokozatú lakások kiváltásra 

- rendeletmódosítás útján a lakás-mobilitás elősegítése 

- pénzeszközök biztosítása az épületek felújítására 

 

Amennyiben célul tűzzük ki a jelenlegi bérlakás program megváltoztatását, a jövőben az alábbi 

irányba kellene elmozdulni: 

- Új bérlakások létesítése: - a jelenlegi belvárosi szociális bérlakások kiváltására épített lakások, 

illetve olyan belvárosi bérlakások, amelyeknél piac alapú lakbér érvényesíthető 

- Egyes lakásoknak a szociális bérlakások köréből történő kivonása 

- Szociálisan rászoruló bérlők támogatása a lakás fenntartásában 

- A lakások leadása esetén járó térítési díj mértékének megfelelőbb meghatározása 

- A magánúton történő cserék megfelelő ellenőrzése 

- Szállásépületek létesítése 

- A lakásigénylési várakozó lista megszüntetése 

 

A bérlakás program jövőbeni rendszeréhez ki kell dolgozni a lakáshoz jutás új rendszerét – 

lakáspályázat formájában, mely pályázati lehetőség lehet: szociális támogatással és szociális 

támogatás nélkül. 

Amennyiben a lakások bérbeadása pályázat útján történne, a lakások bérei piaci viszonyokhoz 

igazodó meghatározása mellett olyan támogatási rendszert kell bevezetni, amely törekszik a családok 

jövedelmi viszonyainak és körülményeinek figyelembevételére is. 

A lakások rendeletben meghatározott módon meghatározott időre, öt évre lennének bérbe adhatók, 

amennyiben a lakást a bérlő maga újítja fel a szerződés 10 évre köthető. 

 

Kardinális pontja a bérlakás programnak a 184 db belvárosi bérlakás, mely Szentendre legértékesebb, 

a „Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiában”, kulcsfontosságú szerepet betöltő főtengely , mentén 

fekszik. 

Meg kell vizsgálni jogi szempontból, hogy ezek a lakások valóban bérlakásként funkcionálnak-e. 

 



Feladatok: 

 

1.) Első körben kiválasztani 2-3 bérlakást, amellyel a szociális bérlakás kiváltását megkezdhetnénk 

 

A kiválasztásnál figyelembeveendő szempontok:  

- az ingatlan kevés lakást tartalmazzon, lehetőleg 3-4 lakásnál többet ne (pl.: Batthyányi út 3, 

Alkotmány u. 1, Bogdánnyi úti lakások nagy része, Dumtsa 22, Dunakorzó u. 8, Kossuth u. 15, Fő tér 

12) 

- tiszta tulajdonviszonyokkal rendelkezzen 

- lehetőleg főtengelyre nyíló, utcafronttal rendelkező lakásokat válasszuk ki, ha üzlethelységként 

szeretnénk hasznosítani, olyat ahol a környezetben is szolgáltató egységek vannak. 

 

2.) A lakók elhelyezésének megoldása 

 

A belváros megújításának alapfeltétele, a belvárosi szociális bérlakások felszámolásának megkezdése, 

ezért szükséges lenne a Lakásalapban lévő pénzösszeget, szociális bérlakások építésére fordítani. 

A jelenlegi alapból kb. egy 10 lakásos szociális alapon működtethető blokk építhető. 

Módja: 

- meglévő telekre szociális jellegű bérlakás építése 

- lakások vásárlása valamilyek közeli lakótelepen (itt a távfűtés lehet akadályozó tényező), 

melyet később a bérlő az önkormányzattól megvásárolhat. 

- meglévő, a város külső részén található (Sztaravodai út, 11-es út) területen lakótömbök 

megvásárlása azok felújítása 

- zöldmezős beruházásként, kifejezetten szociális bérlők számára épített tömblakások 

 

 

3.) Kommunikáció a lakók felé 

 

- felvázolni akár látványtervekkel a jobb lakhatási körülményeket, a magasabb komfortfokozatot 

- érvként felhozni a lakások rossz műszaki állapotát 

- alternatívákat felajánlani számukra 

 

Az üzlethelységek, és bérlakások elhelyezkedése alapján valamint a fenti szempontoknak a Fő tér 12 

sz. alatti ingatlan maximálisan megfelel: 

- központban fekszik 

- környezetében szolgáltatási egységek helyezkednek el 

- a teljes ingatlan bérlakásokat tartalmaz 



- a lakások alacsony komfortfokozatúak, ez növeli az alku pozíciót. 

 

Az ingatlan hasznosítására számos lehetőség kínálkozik (szálló, szolgáltató ház vagy piaci áron 

kiadható lakás). 

Természetesen bármelyik hasznosítási mód komoly ráfordítást igényel, és a beruházások 

megkezdéséhez mindenképpen szükséges egy induló tőkeállomány, mely néhány ingatlan értékesítése 

során nyerhető. 

 

Elemezve a jelenlegi belvárosi ingatlanokat, és összevetve a Belvárosi koncepció elképzeléseivel az 

ideális megoldás az lenne, ha az ingatlanok funkcionális felosztása megtörténhetne, az alsó szinten 

üzleti egységek, míg az emeleten piaci alapú bérlakások működhetnének. 

 

Az említett elemzések kapcsán felmerült néhány ingatlan (Bogdányi u.26, Kör u. 7, Dunakorzó 8), 

melyek értékesítése kapcsán, néhány kedvezőbb adottságú ingatlan fejlesztése elkezdhető lenne. 

 

B/3) Földhaszonbérlet, Területbérlet 

 

Földhaszonbérleti szerződést mezőgazdasági haszonbérlet céljára kötünk. 

A szerződés előnyei, hogy a művelése alapvető gazdasági érdek, az elérhető bérleti díjak azonban 

alacsonyabbak, mint az egyéb kategóriákban. A mezőgazdasági célokra hasznosítható területek a város 

szélén találhatók, általában más jellegű hasznosításra nem alkalmasak (nem fekszenek ipari 

szempontból frekventált területen). 

Lényeges mértékű bevétel növekedés nem érhető el. 

 

Területbérleti szerződést általában akkor kötünk, amikor a föld valamint az azon található felépítmény 

tulajdonjoga elválik egymástól. 

Ilyen eset ritkán fordul elő. Többnyire az ilyen esetek közterületre épített felépítmények 

vonatkozásában áll fenn, azonban a kettős tulajdoni helyzet rendezése a jelenleg hatályos jogszabályok 

alapján nem lehetséges ( nem lehet a tulajdonjog elválását megszüntetni), mert az úszótelek 

kialakításának jogszabályi lehetősége megszűnt. 

Fentiek alapján csak földhasználati díj szedése áll az önkormányzat rendelkezésére. 

 

 

C) Közterület használati díj, Behajtási engedély 

 

Tekintettel arra, hogy vállalkozók veszik igénybe a közterületet, jelenleg az egyik legjelentősebb 

bevételi forrás abból a szempontból, hogy ezen a területen könnyebben elérhető a piaci mértékű díj. 



A közterület – használati megállapodások jogcímeiről és a tarifákról az önkormányzat rendelete 

rendelkezik. 

 

A jelenlegi rendszer azt támogatja, hogy a vállalkozó minél hosszabb időre váltsa meg előre egy 

összegben a közterület használatot, így minél hosszabb időre köt szerződést, annál nagyobb 

kedvezményt kap a megfizetendő bérleti díjból. 

A jelenlegi rendszer előnye, hogy csökkenti az adminisztrációs terhet. 

 

A 2008-as év rendeletmódosítása eredményeképpen a vendéglátó előkertek, kerthelyiségek, időjárástól 

való függésére tekintettel, a közterület-használati tarifáknál érvényesül a szezonális jelleg. 

 

 

A közterület használatból származó bevételek az alábbi kategóriákból tevődnek össze: 

- homlokzat, portál, kirakatszekrény, előtető 

- reklámhordozó cégér és címtábla 

- megállító-tábla 

- árubemutató 

- árusító és egyéb fülke 

- alkalmi és mozgóárusítás 

- idényjellegű árusítás 

- szezonjellegű kellékárusítás 

- vendéglátóhely előkert 

- vendéglátást kiegészítő berendezések kihelyezése előkertbe 

 

Mivel ebből a tevékenységből származó jövedelmünk igen jelentős célszerű lenne egy pontos elemzés 

készítése a bevételek kategóriánkénti megoszlásáról, egy összehasonlítás készítése más városok 

tarifáival, a szezonalítás vizsgálata, a fejleszthető kategóriák és piaci rések megtalálása 

 

A behajtási engedélyek szabályaiban, az utóbbi időben olyan jellegű változások következtek be, 

melynek következtében jelentősen megnőtt a kiadott ingyenes behajtási engedélyek száma. Az e 

területen keletkező bevételt az intézményi, áruszállítási- szolgáltatási valamint a súlykorlátozásos 

területekre túlsúlyos járművekkel behajtani kívánó járművek adják. 

Ezen a területen egy átfogóbb, szigorúbb ellenőrzési rendszer bevezetése javasolt. 

 

 

 

III. Mik a jövőbeni gazdálkodás lehetséges irányai? 



 

A vagyon bővítése, gyarapítása kiemelt gazdálkodási feladat. Nagyon fontos ezen feladatok 

körültekintő tervezése és tervszerű megvalósítása. 

A vagyon bővítése (a bevételeket teremtő vagyonelemek irányába), a fejlesztési célok meghatározását, 

a beruházási döntések előkészítését, a források megteremtését és a beruházások lebonyolítását foglalja 

magába. 

Az átgondolt, megtervezett ingatlan befektetés legalább annyira fontos eszköze a 

vagyongazdálkodásnak, mint az ingatlanok értékesítése. 

Az ingatlan beruházások sikerének kulcsa a folyamatos tájékozódás a Szentendrén és környékén 

várható beruházásokról, infrastrukturális változásokról (melyek a környező telkekre nézve érték 

növekedéssel járnak), a területek átsorolásáról, valamint naprakészség az ingatlanpiac változásairól. 

Fel kell tárni a”Dumtsa Jenő Integrált Városfejlesztési Stratégiával” összhangban a Szentendrén 

stratégiai pontoknak számító területeket, és mindegyikre stratégiai terv kidolgozás szükséges: 

Tartalma: 

1. Mi a célunk a területtel, milyen fejlesztésre alkalmas. 

2. Milyen ráfordítás szükséges és mennyi a megtérülési idő és a profit. 

3. Milyen formában történjen az ingatlanvásárlás (Önkormányzat saját hatáskör: elővásárlás jog – 

vásárlás, vagy Strómen alkalmazása.) 

4. Befektetők célzott megkeresése. 

 

Jelenleg Szentendre városának a következő területeken kellene beruházóként megjelennie: 

-Szentendre déli része,→ ipari centrum 

- Budakalászi bánya tavak,→ rekreációs központ 

- Tehermentesítő, nyugati elkerülő út 

 

Fejlesztések. 

- Pap sziget 

- Castrum 

- Kőhegy 

- Szigetmonostori vízitábor 

- Malom 

- Parkolási rendszer- Parkolóházak 

 

Mielőbbi stratégiai tervet igényel: 

- Radnóti útnál található belterületi 8634/69hrsz-ú több mint 10 hektáros egybefüggő önkormányzati 

terület 

 



A megalapozott fejlesztési célok meghatározásához, a fejlesztési tervek kidolgozásához az 

önkormányzatnak ismernie kell az ellátottság mértékét, a mennyiségi és minőségi szükségletet, a 

meglévő tárgyi eszközök műszaki állapotát, s nem utolsó sorban a pénzügyi lehetőségeket. 

 

Az önkormányzati vagyon fejlesztésének rendkívül fontos kérdése a finanszírozási döntés. 

Az önkormányzati források mellett elsősorban a központi költségvetésben szereplő pénzeszközökkel, 

az uniós pályázatokkal lehet számolni, illetve a magántőke bevonásának lehetőségeit kell számba 

venni. 

 

A településfejlesztés kompetencia szintjének változása, olyan lehetőséget teremt meg az 

önkormányzatok számára, hogy saját maguk határozzák meg és hajtják végre településfejlesztési 

programjukat, Szentendre esetében a „Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiát”. 

A szabad döntési kompetencia a fejlesztések tekintetében természetesen annyit ér, amennyit meg lehet 

valósítani belőle. 

A városfejlesztés pedig költségigényes tevékenység. 

 

Az EU-s pályázati lehetőségek azonban kényszerítőerővel hatnak, mivel az önkormányzatok 

abszorpciós tevékenysége állami segítség nélkül nem teremthető meg. 

A pályázati forrás elnyerésében akkor tudunk sikeresek lenni, ha időben tudunk reagálni a pályázati 

kiírásokra. 

Ezért az olyan projektek esetében melyeket biztosan pályázati pénzből szeretnénk fedezni, már most 

egy vázlatos, pályázatra alkalmas, anyag készítése javasolt melynek csak kibővítése és aktualizálása 

szükséges, ha ilyen témába pályázat kerül kiírásra. 

 

Az önkormányzatok az állami pénzek ill. az uniós strukturális alapokból elnyerhető támogatások 

kiegészítéséhez szükséges saját forrásaikat a vagyonuk hasznosításával ill. pótlólagos bevételek, vagy 

kiadások megtakarítása révén tudják előteremteni. Ez azonban nem biztos, hogy elégséges forrást 

jelent. 

 

Szentendre Város Önkormányzata 3,5 Mrd  Ft-nak megfelelő összegű kötvénykibocsátás mellett 

döntött. 

A kötvénykibocsátás a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiában szereplő fejlesztések, megvalósítást 

kívánja támogatni. 

 

A kötvénykibocsátás főbb céljai: 

 

- pályázati önerő biztosítása 



- árvízvédelem 

- új szakorvosi rendelőintézet megépítése 

- vállalkozói park kialakítása 

- belvárosi üzletek kialakítása 

- bérlakásépítés 

- szálloda-építés (Pap-sziget) 

- távfűtés korszerűsítés 

 

A kötvények ésszerű felhasználása érdekében fontos: a megfelelő befektetési politika kidolgozása, a 

folyamatos befektetési monitoring, valamint a kötvénytartozások pénzügyi monitoringának 

kialakítása. 

 

A fejlesztés felgyorsítása érdekében új erőforrások feltárására és új közreműködők bevonására 

is szükség lesz. 

 

Az új jövedelemtulajdonosokat – az uniós tagságból adódó lehetőségeken túlmenően – a különféle 

vállalkozások, alapítványok, befektető tőketulajdonosok, és a lakosság körében kell felkutatni. 

 

Az önkormányzati vagyon mobilizálható részével (üres telkek, hasznosítható ingatlanok stb.) a 

vállalkozások számára ösztönző (letelepítő) feltételeket lehet teremteni, amelyek a település 

infrastruktúrájának ás gazdaságosságának fejlesztéséből egyaránt terheket, vállalnak át. 

Ahhoz, hogy a vállalkozások számára vonzóvá váljon, városunk meg kell teremteni a letelepedéshez 

szükséges infrastrukturális hátteret (ipari park létesítése, út, közmű stb.)  

 

Természetesen az sem kizárt, hogy az önkormányzat, önállóan aktív módon vesz részt a 

befektetésekben a szabad kockáztatható erőforrásaival, azonban az eszközök hasznosulása a település 

fejlődése szempontjából hatékonyabb, ha nem rövidtávú közvetlen hasznot hozó vállalkozásokba, 

hanem a település számára ellátást javító létesítményekbe kerülnek invesztálásra. 

A városfejlesztés, mint állami – önkormányzati feladat úgy tehető a piacorientált vállalkozások 

feladatává, ha annak költsége költségtényezővé válik számunkra, illetve befektetésnek minősülnek egy 

későbbi haszon reményében. 

A valóban hatékony módszer az érdekeltség megteremtése a különféle városfejlesztési programokban 

való részvétel. 

 

Ezzel a módszerrel mobilizálhatók leghatékonyabban a település egyedi adottságai – idegenforgalmi, 

természeti és közgazdasági előnyök – és válhatnak a település fejlődésének meghatározó tényezőivé. 

 



Összességében a településfejlesztést komplex feladattá kell tenni, amelyben leosztásos feladatként ( az 

ellátási felelősségre alapozva), illetve érdekeltségi alapon az állam, az önkormányzatok és a 

vállalkozók egyaránt részt vállalnak. 



 

5. fejezet 
 

A Városrehabilitációs célok elérését szolgáló egyéb lehetséges módszerek 
 

PPP alkalmazása: 

 

A PPP konstrukciók az önkormányzati szektorban is elterjedtek az elmúlt években. 

A PPP konstrukciók alkalmazása változatos formákban valósulhat meg. Az önkormányzat részvétele 

nagyon eltérő lehet pl.: telek, tőke, hitelgarancia, szolgáltatásvásárlás, de központi kormányzat szerepe 

is változhat pl.: tőke hozzájárulás, szolgáltatásvásárlási garancia stb. 

Az önkormányzatok részéről a konstrukciók alapvető célja a beruházások finanszírozásának időbeni 

elnyújtása, a közvetlen hitelfelvétel elkerülése. 

A magán befektetők felveszik a hitelt, az önkormányzati közvetett vagy közvetlen garanciákkal, 

megvalósítják a fejlesztést, üzemeltetik a létesítményt, amiért meghatározott ideig kiszámítható 

bevételekre tesznek szert, és a szerződésben rögzített idő lejárta után a létesítmény tulajdonjoga átszáll 

az önkormányzatra. 

A PPP konstrukciók attól függetlenül, hogy az önkormányzat számára kedvező konstrukciónak tűnik 

(nem kell felvállalni a túlzott eladósodottság terhét, hozzájuthat a kívánt fejlesztéshez, a költségeket 

hosszabb időre kitolhatja), az egyik legjelentősebb kockázati tényező. 

Mindent összevetve a PPP programok nagy része korszerű infrastrukturális finanszírozási 

konstrukciónak tekinthetők. 

 

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok: 

 

Az önkormányzati vállalkozások működése a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetheti, 

másrészt csak olyan vállalkozásokban vehet részt az önkormányzat, amelyben a felelőssége nem 

haladja meg a vagyon hozzájárulásának mértékét. 

Ezek a vállalkozások tehát elsősorban az alapfeladatok elősegítését, javítását szolgálhatják, mintsem 

valódi haszon-orientált befektetések. 

A gazdasági társaságban való részvétel döntésénél, tisztában kell lenni a gazdasági társasági forma 

nyújtotta előnyökkel és hátrányokkal. 

Előnye az önkormányzat által alapított gazdasági társaságoknak, hogy a saját vállalkozás, jelentős 

társadalmi feszültségeket enyhíthet, illetve amennyiben eredményesen működik kiegészítő bevételt 

nyújt tulajdonosának.  

A gazdasági társaságoknak Áfa visszaigénylési lehetőségük van. 



Az önkormányzat mentesül az ellátó tevékenység operatív irányításától. 

Hátránya: leszűkül az önkormányzat „ad hoc” jellegű beavatkozása, illetve másik kockázatforrása 

abban van, hogy a gazdasági társaságok hitelt, csak önkormányzati kezességvállalás mellett tudnak 

felvenni és ez megjelenik az önkormányzat vagyonmérlegében. 

 

Az ilyen vállalkozások általában adminisztráción kívül működnek, szabályozásuk a 

magánvállalkozásokkal egyező. 

Ezek a társaságok gyakran nem csak önkormányzati feladatokat látnak el, hanem egyéb piaci 

tevékenységeket is folytatnak, és az adóminimalizálás érdekében keresztfinanszírozzák a nyereséges 

és veszteséges tevékenységeiket 

Hátránya: az önkormányzati kontroll ebben az esetben sokkal kisebb, hiszen az önkormányzat rálátása 

kifejezetten azokra a tevékenységekre korlátozódik, amelyek önkormányzati feladatnak számítanak. 

 

Koncesszió 

 

A koncessziós és egyéb szolgáltatási szerződések esetében rendkívül fontos a feladatok pontos 

körülírása és a szolgáltató teljesítményének mérése. 

Koncessziós szerződés során az önkormányzat tartósan használatba adja a vagyonát és ennek fejébe 

egy magántulajdonú gazdasági társaság, biztosítja a szolgáltatást. 

Az önkormányzatnak megfelelő kapacitással kell rendelkeznie ahhoz, hogy szabályozza és ellenőrizze 

a gazdasági társaságok által meghatározott árat és működési teljesítményüket. 

 

Ez a konstrukció bizonyos mértékig hasonlít a PPP-s konstrukciókhoz , hiszen ebben az esetben is 

arról van szó, hogy a szükséges beruházások, és fejlesztések elvégzéséhez a gazdasági társaság 

felveszi a hitelt, megvalósítja a fejlesztést , amiért meghatározott ideig kiszámítható bevételekre tesz 

szert. 

Mivel a gazdasági társaság nem az önkormányzat tulajdona , ezért esetleges hitelfelvétele nem jelenik 

meg az önkormányzati költségvetésben, még kezességvállalás formájában sem . A koncessziós 

partnerek a beruházásokat általában a lakossággal fizettetik meg a szolgáltatási díjon keresztül. 

Hátránya: a cég működőképessége pénzügyi kockázatot jelent, ennek kivédésére a szerződésben 

széleskörű jogi garanciákat kell rögzíteni 

 

Vagyonkezelői jog: 

 

A helyi önkormányzatok vagyongazdálkodásában a vagyonkezelői jog létesítése - amelyre 2007 január 

1-től kerülhet sor- egy új lehetőség a közfeladatok hatékonyabb ellátására. 



A vagyonkezelői jog azt biztosítja, hogy az önkormányzat a tárgyi eszközök tulajdonát megtartva, a 

közfeladat ellátását önkormányzati szektoron kívüli más gazdálkodó szervezetre, azaz a 

vagyonkezelőre oly módon bízza, hogy az a vagyonkezelési szerződés alapján a vagyont birtokolhatja, 

használhatja és hasznosítja. 

Lehetővé válik, hogy a vagyonkezelő a számviteli törvény alapján a vagyonkezelésbe átvett vagyon 

saját könyveiben eszközként mutassa ki a kötelezettségekkel szemben. A vagyonkezelő az általa 

végzett közszolgáltatásnál ily módon átvett tárgyi eszközök értékcsökkenését költségként 

érvényesítheti. A vagyonkezelői jog megszüntetésével ugyanakkor a tulajdonos önkormányzat részére 

a vagyont legalább az átvett értéken kell visszaszolgáltatni. 

 

Az Önkormányzati tulajdont a vagyonkezelő nem idegenítheti el, illetve arra zálogjogot, 

haszonélvezeti jogot nem alapíthat, továbbá a vagyonkezelői jogot másra nem ruházhatja át. 

 

Az Önkormányzat kötelező közfeladatai ellátásának egyre nagyobb körét bízhatja a magánszférára (pl. 

egészségügy, oktatás). Ennek során a vagyonkezelői jog intézménye az önkormányzatok választási 

lehetőségét bővíti a feladatellátásban, a tulajdonukban lévő vagyon védelmének megvalósulásával. 

 

A vagyonkezelői jog átadása nem történhet meg az önkormányzat tulajdonában lévő, a bérbeadás 

céljáró szolgáló lakások és nem lakás céljára szolgáló helységek ingatlankezelése tekintetében. 

 

A vagyonkezelői jog létesítése során fontos szempontok: 

- az önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes, illetve forgalomképes vagyonra 

létesíthető 

-  a vagyoni kört az önkormányzat rendeletében kell meghatározni 

- a vagyonkezelői jog jogosultjáról a képviselő testület dönthet, a hatáskör nem ruházható át. 

- a vagyonkezelői jog kijelöléssel ingyenes, illetve pályázat útján ellenérték fejében szerződéssel 

szerezhető meg. 

- a pályázat kiírása előtt az önkormányzat köteles vagyonértékelést végezni 

- a nyilvános pályázat szabályait a vagyonkezelői joghoz kapcsolódva a közfeladatot szabályozó külön 

törvény határozza meg  

- a vagyonkezelői jog átadása az önkormányzati közfeladat ellátásának kötelezettségét nem érinti. 

- meghatározott vagyoni kör ( pl. természetvédelmi terület, műemlékingatlanok) esetén a 

feladatellátásáért felelős szerv hozzájárulása szükséges) 

 

Felmerülhet lehetőségként, a Vízközmű-vagyon Önkormányzati fennhatóság alá vonása és 

gazdálkodási társaság formájában vagy vagyonkezelői jogkörbe való átadással működtetni, a nagyobb 

kontroll és az esetleges gazdaságosabb működtetés miatt. 



 A nagy veszélye, hogy amennyiben a vízközművek, csatorna, szennyvízhálózat egy része elavult, 

rosszállapotú és felújításra szorul, ez rendkívül költséges feladattá válik. 

 

Városmarketing - Reklámkoncepció 

 

Ingatlanfejlesztések kapcsán, beruházók figyelemfelkeltése céljából, illetve a lakosság felé való 

kommunikáció ( a félreértések elkerülése érdekében) egyik fontos eszköze a stratégiát támogató 

városmarketing, PR különös tekintettel az egyediségre és a kulturális arculatra. 

Feladat:a marketing PR kommunikációs stratégia kidolgozása és végrehajtásának megszervezése. 

A marketing eszközök célzott programszerű alkalmazásával befektető keresése. 

 

 

Az önkormányzati gazdasági, gazdálkodási tevékenység kapcsán rendszeresen visszatérő kérdés, 

melyik gazdasági, jogi, szervezeti forma a megfelelőbb, melyik biztosít nagyobb előnyöket és 

melyik kevésbé kockázatos. 

Általánosságban elmondható, hogy a hatékonyság és költségek terén nincsenek egyértelmű „trendek”, 

csak rövidtávú előnyök és hátrányok. 

Egyáltalán nem egyértelmű, hogy pl. egy bizonyos tevékenység kiszervezése költséghatékonyabb 

lenne, mint önkormányzati hatáskörben tartása, viszont minden gazdasági döntés előtt számba kell 

venni az összes szempontot, a döntés rövid és hosszú távú kihatásait a kockázati tényezőket és ennek 

alapján kiválasztani a követendő hasznosítási módszert. Ez a szempont kell, hogy érvényesüljön 

„Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiában” szereplő vezérprojektek megvalósíthatósági 

lehetőségeinek vizsgálatakor. 

 

A vagyongazdálkodás állandó, folyamatos feladat, leghatékonyabb eszköz arra, hogy a forrásokat a 

lehető legjobb kombinációban rendelje a szükségletekhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. fejezet 

 
IVS Partnerség  
 

Az IVS kapcsán kialakítandó partnerség esetében alapvetően fontos, hogy partnernek azt tekinthetjük, 

aki cselekvően részt vesz a közös cél elérésében, az eredmények fenntartásában ill. „élvezetében”, 

ezért aktív bevonásuk szükséges valamennyi szakaszban, nem korlátozódhat a partnerség építése 

egyoldalú kommunikációs tevékenységre. A partnerségben fontos a feladatok, felelősség és az 

eredmények pontos megosztása.  

 

A partnerség építés irányai: 
 

Közszféra bevonása  

 

Közigazgatás – városi, kistérségi szervek, felügyeletet ellátó szervek, közreműködő szervezetek, ROP 

IH. 

Államigazgatás – szakminisztériumok, NFÜ, diplomáciai szervek 

Szakpolitikai szereplők – kiemelt fontosságú szakmai szervezetek, érdekképviseletek.  

 

 

Civil szféra bevonása 

 

Szakpolitikai szervezetek – helyi és országos szervezetek bevonása elsősorban környezetvédelmi, 

esélyegyenlőséggel foglalkozó, örökségvédelmi és kulturális területen.  

 

Helyi érték- és érdekvédelemben, közösségfejlesztésben részt vevő formális és informális 

szerveződések – elsősorban a kulturális örökség bármely területén érték-, hagyományőrzéssel 

foglalkozó helyi és kistérségi szerveztek, valamint a fejlesztési területeken működő szervezetek.  

 

Magánszféra bevonása  

 

Gazdasági társaságok, vállalkozások: a fejlesztési területen érintett vállalkozások, a kapcsolódó 

magánfejlesztéseket végző vállalkozások, illetve a végrehajtás során bevonható helyi vállalkozások.  

 

Magánszemélyek – elsősorban a lakosság, másodsorban a város vendégei.  



 

 

A partnerség eszközrendszere 
 

Előzetes partnerség 

 
Lakossági fórumok  

A Dumtsa-terv kapcsán több mint 10 lakossági fórumot tartottak, az IVS elfogadása előtt 

pedig szintén lakossági fórumra kerül sor, az ott elhangzottak beépülnek az IVS vonatkozó 

fejezeteibe.   

Közmeghallgatások 

Évi egyről kettőre emelték 2006-ban, fontos információk kerültek felszínre ezeken a 

rendezvényeken.  

Hatósági egyeztetések 

 Műemlékvédelmi Hivatal, KÖTEVIFE, PMMI 

Döntéshozói egyeztetések 

Dr. Dietz Ferenc polgármester folyamatosan egyeztet a fejlesztési területek meghatározó 

szakpolitikusaival és a döntéshozókkal a város fejlesztési tervei kapcsán. 

Kistérség 

SZEI projektet határozatban támogatja a Társulás, az intermodális csomópont kapcsán pedig 

számos egyeztetés zajlott az elmúlt években.  

 
Tervezési partnerség 
 

Ingatlantulajdonosok  

Intézményi tulajdonosok: Pest Megyei Önkormányzat PMMI, Ortodox és Róm. Katolikus 

egyház, Skanzen  

Magántulajdonosok: felújításokba partnerként beszállhatnak, kedvezmények adhatók az a 

városi programmal összhangban megvalósuló fejlesztésekre. 

Hivatalok 

 Építéshatóság, Környezetvédelmi hatóságok, Műemlékvédelem 

Civil szervezetek 

 Helyi és országos hatókörrel rendelkező szervezetek) 

Lakosság 

 A területen élők és a fejlesztés hatásaiból részesülők 



Kulcsszemélyek 

A sikeres tervezéshez elengedhetetlen a kulcsszemélyek azonosítása, függetlenül, hogy az 

általuk kifejteni képes hatás a projektre nézve pozitív vagy negatív.  

 
Végrehajtási partnerség 

 
Lakosság 

A várható eredmények hangsúlyozásával el kell fogadtatni az átmeneti nehézségeket. A 

lakosság előzetes és a végrehajtás közben elmondott véleményét, javaslatait be kell építeni a 

projekttervbe, amennyiben ez lehetséges  

Vállalkozók 

Mindenképp fontos írásbeli megállapodást kötni velük, lehetőleg olyat, amely az általuk 

fizetett adókat és bérleti díjakat hosszú távon rögzíti (ehhez természetesen a városnak is kell 

vállalásokat tennie) 

Partnerek 

 A támogatásban részesülő partnerek aktív bevonása szükséges valamennyi szakaszban 

Hivatalok 

A zökkenőmentes lebonyolítás érdekében folyamatos kapcsolattartás szükséges, kiemelten az 

esetleges régészeti feltárások esetében.  

Civilek 

A fejlesztési célok elfogadtatásban van fontos szerepük, illetve egyéni városfejlesztési és 

szépítési akciókkal tudják még sikeresebbé tenni a fejlesztéseket. 

„Nagyközönség” (turisztikai célcsoportok) 

Már a beruházási szakaszban szükséges kommunikálni a fejlesztést, a szállodaiparban 

megszokott „pre opening marketinghez” hasonlóan itt is fontos, hogy a fejlesztések használói 

az átadás napjától tudják használni és élvezni a megújult városrészeket.  

 

 

Partnerség a fenntartási időszak alatt 

 
Tulajdonosok 

A fejlesztések fenntarthatóságához elengedhetetlen a terület vállalkozóinak sikeres működése, 

fontos, hogy a fejlesztett területek előnyeit a várossal közösen ki tudják használni.  

Lakosság 



Az IVS minden célja az ő életük javítását célozza, elégedettségük meghatározó az IVS 

sikerességének megítélésében 

Turisták 

A belváros esetében egyik legfontosabb célcsoport, fő használói az ottani fejlesztéseknek.  

Civilek 

 Az eredmények fenntartása, továbbfejlesztése és kommunikálása a cél.  

Döntéshozók 

 A fejlesztéssel elért sikerek kommunikálása, további fejlesztések előkészítése, a fejlesztési 

programok céljainak és az IVS céljainak minél nagyobb mértékű közelítése a cél.  

 



 
8. fejezet 

 
IVS Szervezeti rendszer 
 

Az IVS-t a társadalmi egyeztetés és a szakbizottságok véleményezése után a város képviselő-testülete 

fogadja el. Az IVS-ben megfogalmazott célok megvalósításáért közvetlenül a polgármester felelős. A 

polgármester és a jegyző utasításai alapján a teljes hivatali apparátus az IVS-ben meghatározott célok 

elérése érdekében fog dolgozni.  

 

Kiemelt feladatok hárulnak a következő hivatali irodákra, illetve munkatársakra:  

 

Alpolgármester 
 

Az alpolgármester a polgármester első számú helyetteseként ismeri és irányítja az IVS 

megvalósításának folyamatát.  

 

Közbeszerzési szakértők 
 

Az aljegyző és a közbeszerzési szakértő bonyolítja évek óta a város közbeszerzéseit. Munkájuk 

szakszerű és megbízható, a közbeszerzéseket az IVS-hez tartozó akciótervek közbeszerzési ütemtervei 

alapján végzik.  

 

Pályázati referensek  
 

A pályázati referensek az első számú kapcsolattartók a Pro Szentendre Kft. és a Polgármesteri Hivatal 

között. A pályázati lehetőségek gyors felmérése és beazonosítása, a szakszerű döntés-előkészítés 

elsősorban a két szervezet hatékony és folyamatos kommunikációja révén lehetséges. A pályázatok, 

illetve a beruházási projektek előkészítésében, a dokumentációk összeállításában a közvetítői szerep 

szintén a pályázati referensek feladata. Ugyancsak az ő feladatuk, hogy a projekt előrehaladási 

jelentések, a pályázati elszámolások és a monitoring adatszolgáltatások elkészítésében hatékony 

segítséget nyújtsanak a projektmenedzsment szervezet számára. A pályázati referensek szerepe 

kiemelkedő fontosságú az IVS céljainak tervszerű megvalósításában. 

 

Vagyongazdálkodási csoport 



 

A vagyongazdálkodási csoport a városi ingatlanok kezelésének felelőse. Munkatársai az IVS részét 

képező vagyongazdálkodási terv végrehajtásának legfőbb letéteményesei. Az IVS elkészítésében 

aktívan közreműködtek, az általuk készített vagyongazdálkodási koncepció összhangban van az IVS 

céljaival.  

 

 

Építéshatósági iroda 
 

Az iroda a város szabályozási tervének és a vonatkozó jogszabályoknak ismeretében nyújt segítséget a 

főépítésznek, a tervezői csoportnak és a projektmenedzsment szervezetnek az engedélyezési eljárások 

folyamataiban.  

 

Főépítész 
 

A főépítész részt vett a városrészi lehatárolások elkészítésében, valamint a városrészek stratégiai 

fejlesztési céljainak kijelölésében. A szabályozási tervek módosításainak elkészítése és koordinálása, 

valamint a hatóságokkal (Műemlékvédelem, KÖTEVIFE, kijelölt építéshatóságok) való 

kapcsolattartás segítése a legfontosabb feladata az IVS végrehajtásában. 

 

Városüzemeltetési referensek 
 

Feladatuk a fejlesztés által érintett városrészek működésének szervezése a fejlesztések ideje alatt és 

után.  

 

Szervezés 
 

A szervezési iroda felelős a hivatalon belüli információáramlás zökkenőmentes működtetéséről.  

 

Pénzügyi csoport 
 

A pénzügyi csoport felügyeli a projektek előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges források 

felhasználását, valamint segítséget nyújt a pénzügyi tervezésben.  

 

Környezetvédelmi referens 



 

A fenntarthatóság és a környezetvédelmi szempontok minél teljesebb megvalósításáért felel, 

együttműködésben a környezetvédelmi munkacsoporttal.  

 

Főkertész 
 

A beruházás során igénybe vett, illetve az azok által kialakított zöldfelületek tervezése, felügyelete a 

feladata, megfelelve az IVS és a pályázati kiírások zöldfelületekre vonatkozó előírásainak.  

 

Közterület-felügyelet  
 

Szerepük a projekt valamennyi szakaszában jelentős: az előkészítés folyamán a kommunikáció, az 

érintett területeken élők és dolgozók tájékoztatása a feladatuk. A beruházások ideje alatt a 

munkaterületek felügyelete, a közlekedési korlátozások és változások kommunikálása és betartatása 

tartozik a hatáskörükbe, a beruházások befejezése után pedig a felújított értékek fokozott őrzése a 

legfontosabb feladatuk.  

 

 

Projektmenedzsment szervezet:  
 

Pro Szentendre Kft.  
 

Szentendre 2007 végén hozta létre a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft.-t. A cég elsődleges célja, 

hogy az ÖTM városfejlesztési kézikönyvben meghatározott működési elveknek megfelelően 

előkészítse és irányítsa a városfejlesztési projekteket. A társaság az önkormányzat 100%-os tulajdonú, 

egyszemélyes társasága. A tulajdonosi jogok gyakorlása azonban nem a képviselő-testület, hanem egy 

képviselőkből álló négytagú tulajdonosi bizottság, valamint a polgármester gyakorolják. Amennyiben 

a társaság tulajdonosi bizottsági ülésén ők egyhangúan szavaznak bármely kérdésben, abban az 

esetben nem szükséges a testületi jóváhagyás. A tulajdonosi bizottság gyorsabban összehívható, mint a 

testület, és gyorsabban is tud dönteni az adott kérdésekben, ezáltal biztosított a társaság rugalmas és 

gyors működése, amely a hatékony projektmenedzsment alapja.  

A Pro Szentendre Kft. kettős ügyvezetéssel működik, akik együttes aláírással képviselik a céget. A 

testület által megválasztott két ügyvezető: Bornemisza Miklós és Simon Péter, mindketten komoly 

tapasztalatokkal rendelkező beruházási szakemberek. A társaság alkalmazásában két főállású 

pályázati, illetve műszaki projektmenedzser, valamint egy asszisztens dolgozik. A társaság 



működéséhez szükséges forrásokat az önkormányzat a saját költségvetéséből biztosítja, az egyes 

projektek előkészítése, menedzselése és monitoringja pedig minden részletre kiterjedő megbízási 

szerződések alapján történik. A Kft. az egyes részfeladatok, tanulmányok, tervek elkészítésére, a jogi, 

közbeszerzési, könyvvizsgálói, műszaki ellenőri, valamint a kommunikációs feladatok ellátására nagy 

szakmai tapasztalattal és megbízható referenciákkal rendelkező alvállalkozókat vesz igénybe.   

 

 

Tervezői csoport 
 

A városfejlesztési feladatok egyik legösszetettebb, legtöbb időt és egyeztetést igénylő feladata az 

építészeti és műszaki tervezés. Ennek a folyamatnak a hatékony elvégzésére Szentendre városa a Pro 

Szentendre Kft-vel egy saját tervezői csoportot állít fel. A tervezői csoportba olyan fiatal építészeket 

alkalmaz a város, akik képesek magas színvonalon, a kor igényeinek megfelelően és gyorsan tervezni, 

a magasépítés, a mélyépítés, a várostervezés és a környezettervezés területén. Az ő munkájuk 

koordinálására a város közbeszerzési eljárással választ ki egy vezető tervezőt, aki hosszú távú 

megbízást kap a város tervezési munkáinak irányítására. Ezzel a megoldással biztosítható, hogy 

gyorsan, magas színvonalon, és amennyiben szükséges, gyors reakcióképességgel tudják tervezni és 

szükség esetén átalakítani az IVS-ben szereplő beruházások építészeti terveit.  

 

Szentendrei Közművelődési Kulturális és Városmarketing Kht. 
 

Szentendre Városa 2007-ben hozta létre a Kht.-t több szervezet összevonásával. A szervezet feladata a 

város teljes kulturális hálózatának működtetése, a programszervezés és a városmarketing, de felügyeli 

a város nemzetközi kapcsolatait, a turistákkal való kapcsolattartást és a városi sajtót is. Éppen ezért az 

IVS végrehajtásának kulcsszereplője a Kht. A Kht. munkatársai részt vettek az IVS tervezési 

folyamatában, és aktív részesei lesznek a partnerségépítésnek, valamint az IVS kommunikációjának. A 

Kht. kezelésében van két stratégiai jelentőségű városi ingatlan: a MűvészetMalom és a Dunaparti 

Művelődési Ház. Az ide tervezett beruházások előkészítésében és lebonyolításában, valamint az 

elkészült épületek működtetésében természetesen kulcsszerepe van a szervezetnek.  

 

 

Kommunikáció:  
 

A Pro Szentendre Kft. közbeszerzésen kiválasztott professzionális alvállalkozója, helyi 

kommunikációs szakemberek segítségével végzi az egyes városfejlesztési akciók kommunikációját a 

beruházások valamennyi szakaszában.  



8. Fejezet 
 

Monitoring 

A projekt-monitoring alapvető funkciója a projekt előrehaladásának követése, dokumentálása és az 

információszolgáltatás az érintettek felé. A monitoring jelentőségét kiemeli, hogy a támogatás 

folyósítása az előírásoknak megfelelő, elfogadott Projekt Előrehaladási Jelentés alapján történik, 

amely magában foglalja a projekt teljeskörű monitoring mutatóit. A vállalt monitoring mutatók és 

célértékek teljesülése nagymértékben befolyásolja a projekt finanszírozását. 

Másrészt a monitoring tevékenység jelentősége abban is megragadható, hogy a a mennyiben a 

kedvezményezett a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem, vagy csak részben teljesíti, 

az igénybe nem vett támogatás annak zárolásával, törlésével visszavonásra kerülhet. Ha a 

kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, az igénybe 

vett támogatás egészét vagy arányos részét vissza kell fizetnie. Ez egy jól összeállított, átgondolt és 

megfelelően alkalmazott monitoring rendszer segítségével elkerülhető. 

A monitoring rendszer segíti a projektgazdát a projekt előrehaladásának vizsgálatában, és a projekt 

során fellépő kockázatok és váratlan események kezelésében egyaránt. 

A monitoring-adatszolgáltatás címzettjei: 

• a projektcég menedzsmentje, 

• a projektet generáló, projektgazdaként, tulajdonosként a projektet és a 

projektcéget felügyelő Szentendre Város Önkormányzata,  

• a Közreműködő Szervezet,  

• a Bíráló Bizottság tagjai 

• az Irányító Hatóság, valamint  

• az NFÜ 

Információval kell ellátni a projekt menedzsmentjét, annak érdekében, hogy megalapozott döntéseket 

tudjon hozni a projekt napi, illetve rövid-távú működésével kapcsolatban, valamint segítenie kell a 

nyilvánosság tájékoztatását végzők munkáját. Ennek során rendszeres tájékoztatást kell biztosítani a 

szakmai teljesülésről, az építési munkák tervhez, ún. mérföldkövekhez viszonyított alakulásáról, 

fizikai mértékegységekben (m2, fm, m3, stb.), valamint ráfordított munkaórákban, alkalmazott 

létszámban kifejezve. Mindemellett a riportnak a pénzügyi teljesülésekről is rendszeres, a tervtől való 

eltérést bemutató, azt indokló, valamint a finanszírozhatóság biztosítására a következő időszakra szóló 

előrejelzést is tartalmaznia kell. 

 



Átlátható, megbízható képet kell nyújtania a projekt előrehaladásáról a projektet „felügyelő” 

szervezeteknek. Az Önkormányzat felé elsősorban a tulajdonosi/projektgazdai szerepkörnek 

megfelelő adatszolgáltatást kell biztosítani a projektről és a projektcégről egyaránt. 

A legkiszámíthatóbb, mégis a legkényesebb információszolgáltatást a Közreműködő Szervezet 

részére kell eljuttatni, aki a projekt részletes előrehaladását vizsgálja. A majdani támogatási szerződés 

részletes előírásainak megfelelően és az abban meghatározott gyakorisággal Projekt Előrehaladási 

Jelentésben kell bizonyítani a projektet felügyelő Közreműködő szervezetnek, hogy a projekt a tervek 

szerint halad, és a költségek felhasználása az előírásoknak megfelelően történik. A tartalmi és formai 

követelmények betartása elengedhetetlen feltétele annak, hogy a támogatási összegek átutalásra 

kerüljenek. 

 

A monitoringot átláthatóan és költség-hatékonyan kell elvégezni.  

A monitoringban foglalt indikátoroknak meg kell felelniük a SMART kritériumoknak, mivel ezzel 

biztosítható a projekthez a legmegfelelőbb indikátorok kiválasztása. A SMART (Specific - Konkrét, 

Measurable - Mérhető, Achievable - Elérhető, Realistic - Reális, Time-based – Időhöz kötött.) 

kritériumoknak megfelelő indikátorok használatával biztosítható a monitoring rendszer átláthatósága 

és költség-hatékonysága. 

A monitoring fogja biztosítani az információk áramlását, amely lehetővé teszi a hatékony és rugalmas 

menedzsmentet és ezzel a projekt megvalósítását. Biztosítania kell a rendszeres információt az idő 

függvényében a szakmai teljesülésről, a projekt-tevékenységek állásáról, a kiadásokról – és ha van, 

természetesen a bevételekről is -, és bizonyos középtávon is mérhető mutatókról – az indikátorokról -, 

a projekt során elért eredményekről. 

A monitoring tevékenység már a pályázat elkészítésénél megkezdődik, és az utánkövetési időszak 

végéig (a projekt befejezését követően még 5 évig) tart.  

Fontos, hogy a pályázatban már olyan output- és eredménymutatók illetve monitoring indikátorok 

legyenek meghatározva, melyek – amellett, hogy jól tükrözik a projekt előrehaladását, valamint a 

projektcélok megvalósulását – megbízhatóak, és könnyen „előállíthatóak”. A megfelelően 

megválasztott, és jól tervezett indikátorok elengedhetetlen feltételei egy pályázat sikerességének – 

szakmai és pénzügyi értelemben egyaránt. A Támogatási Szerződésben vállalt, de a projekt 

végrehajtása során nem teljesített indikátor a támogatás meghiúsulását, a felvett összeg 

visszafizettetését eredményezheti.  

Tervezett monitoring mutatók: 

A fejlesztéssel érintett terület nagysága (m2) (output) 

A fejlesztések által érintett lakosság létszáma (fő) (output) 



Új városi funkciók betelepedése/ a fejlesztés nyomán elérhető szolgáltatások száma a projekt által 
érintett településrészen (db) (eredmény) 

A projekt által létrehozott új munkahelyek száma (db) (eredmény) 

A fejlesztéssel érintett épületek, építmények száma (db) output 

A fejlesztéssel létrejövő új épület, épületrész nagysága (m2) output 

A forgalomcsillapított zónák nagysága (m2) output 

 

 

A szerződéskötést követően a konkrét információigények ismeretében lehet meghatározni a 

monitoring keretébe bevonandó adatok, dokumentumok körét, ekkor lehet megtervezni az 

adatgyűjtés/-tárolást valamint az információszolgáltatást. Ezt követően kell dönteni arról, hogy az 

adatok gyűjtésével, kezelésével kinek milyen feladata lesz. Meg kell határozni a feladat- és 

hatásköröket a monitoring tevékenység költség-hatékony és a várt eredményeket leginkább szolgáló 

módjának megvalósításához. 

Nagyon fontos, hogy a monitoring tevékenység beépüljön a projektszervezet mindennapi működésébe. 

Csak így biztosítható, hogy a szükséges információk időben rendelkezésére álljanak, illetve az előírt 

adatszolgáltatásokat a meghatározott formában és tartalommal lehessen elkészíteni. 

Az indikátorok meghatározásakor alapvetően három témakörbe tartozó indikátorok kerültek 

kijelölésre. Az első a csoport a Közép-Magyarországi Akcióterv releváns indikátorait foglalja magába, 

a második csoport a teljes integrált projekt átfogó indikátorait tartalmazza, majd a harmadik csoport az 

egyes projekt elemek indikátorait sorolja fel. 

Az indikátorok mérésére a projekt kezdetén, valamint az Akciótervi felülvizsgálatokhoz igazodva 

kétévenként a fenntartási időszak végéig azonos tartalmú és összetételű, reprezentatív 

közvéleménykutatás kerül kivitelezésre. A közvéleménykutatás hozzájárul a legbonyolultabban 

mérhető hatás indikátorok méréséhez. 

A mellékelt táblázatban (3. sz melléklet) található indikátorok a lehatárolt akcióterületekre 

vonatkozóan határozzák meg az elérni kívánt célértékeket. 

 



MELLÉKLETEK 

 
1 sz. melléklet 

 
A 2007. december végi vagyonkataszteri állapot 

 
Vagyon típusa szerint Könyv szerinti érték eFt-ban Becsült érték eFt-ban 
Forgalomképtelen vagyon 9 087 072 8 551 532 
Korlátozottan forgalomképes 3 692 512 7 702 301 
- ebből belterületi 3 665 814 7 655 594 
Forgalomképes 1 759 378 5 402 206 
- ebből belterületi 1 416 532 5 202 422 
 
 
2.sz. melléklet 

 
Azon ingatlanok, melyeket tulajdonba adási szerződéssel a KVI önkormányzati tulajdonba adott 
 

Hrsz Cím 
TERÜ
LET 

 

Minősítés 
 
 

Tulajdonos 

2920 Rákóczi 23.. 242 lakóház és udvar önkormányzat 

4885 Láncfű u. 4885 hrsz. 1017 beépítetlen terület önkormányzat 

4329/2 Rügy u. 4329/2 290 beépítetlen terület önkormányzat 

45 Pannónia út 45 Hrsz. 182 beépítetlen terület önkormányzat 

7400 Csóka u. 7400 Hrsz. 1581 beépítetlen terület önkormányzat 

6229 Vargánya u. 6229 
Hrsz. 786 beépítetlen terület önkormányzat 

5219 Bérc u. 5219 Hrsz. 675 beépítetlen terület önkormányzat 

2056/11 Stéger köz 2056/11 
Hrsz. 787 egyéb épület 

(Malatinszky ház) önkormányzat 

4482 Névtelen u. 4482 Hrsz. 717 üdülőépület és udvar 
(Papsziget) önkormányzat 

1795 Duna-korzó 18. 1795 
Hrsz. 3043 Irodaépület és  közpark önkormányzat 

 
 



Helyiségbérleti szerződések összetételének elemzése 
 

Szerződés típusa Mennyiség Megjegyzés  
Összes szerződés( 2008 április) 105  

- ebből bérleti díjat fizetők 78  
- csak közüzemi díjat fizetnek 27 ( nagyrészt a Dunakorzó 18 

szerződései) 
Bérleti díjat tartalmazó 
szerződések jellemzői: 

78  

Határozatlan idejű szerződés 63 % (49 db) Felmondási idő : a szerződések 
nagy részében nem 

szabályozott,így az érvényes 
jogszabályok szerint 1 év. 

5 évnél régebbi szerződés 59% (46 db)                   

Bérleti díj megoszlása (78 db. 
szerződésből) 

  

1000 Ft/m² alatti 19%  
1000 - 2000 Ft/m² között 35%  
2000 – 3000 Ft/m² között 28%  

3000 Ft/ m² fölötti 18%  
Bérleti díjemelés lehetősége   

- inflációval 74% (58 db)  
- inflációtól eltérő  26 % (20 db)  

 
 
 



1.táblázat 
Regisztrált és működő vállalkozások számának alakulása Szentendrén 

 

  

Regisztrált 
vállalkozás
ok száma 
(átalakulás
ra 
kötelezett 
és 
megszűnő 
gazdálkod
ási 
formákkal 
együtt, év 
végén) 
(db) 

Regisztrált 
jogi 
személyiség
ű 
vállalkozáso
k száma 
(átalakulásr
a kötelezett 
gazdálkodá
si formákkal 
együtt, év 
végén) (db) 

Regisztrált 
jogi 
személyiség 
nélküli 
vállalkozások 
száma 
(megszűnő 
gazdálkodási 
formákkal 
együtt, év 
végén) (db) 

Regiszt
rált 
egyéni 
vállalko
zások 
száma 
(év 
végén) 
(db) 

Működő 
vállalkozások 
száma 
(átalakulásra 
kötelezett és 
megszűnő 
gazdálkodási 
formákkal 
együtt, az év 
során, 
vállalkozási 
demográfia 
szerint) (db) 

Működő jogi 
személyiségű 
vállalkozások 
száma 
(átalakulásra 
kötelezett 
gazdálkodási 
formákkal 
együtt, az év 
során, 
vállalkozási 
demográfia 
szerint) (db) 

Működő 
korlátolt 
felelősségű 
társaságok 
száma (az 
év során, 
vállalkozási 
demográfia 
szerint) 
(db) 

Működő 
részvénytá
rsaságok 
száma (az 
év során, 
vállalkozás
i 
demográfi
a szerint) 
(db) 

Működő 
szövetkez
etek 
száma (az 
év során, 
vállalkozá
si 
demográfi
a szerint) 
(db) 

Működő jogi 
személyiség 
nélküli 
vállalkozások 
száma 
(megszűnő 
gazd. 
formákkal 
együtt, az év 
során, 
vállalkozási 
demográfia 
szerint) (db) 

Működő 
betéti 
társaságok 
száma (az 
év során, 
vállalkozási 
demográfia 
szerint) 
(db) 

Működő 
egyéni 
vállalkozá
sok száma 
(az év 
során, 
vállalkozá
si 
demográfi
a szerint) 
(db) 

1997. 
év 3 507 766 2 741 2 013                 
1998. 
év 3 647 838 2 809 1 976                 
1999. 
év 3 852 859 2 993 2 117 2 140 537 515 12 8 1 603 549 1 010 
2000. 
év 4 077 874 3 203 2 221 2 303 585 562 11 8 1 718 631 1 050 
2001. 
év 4 296 935 3 361 2 286 2 416 637 610 17 6 1 779 700 1 043 
2002. 
év 4 472 1 025 3 447 2 318 2 646 700 668 19 7 1 946 788 1 125 
2003. 
év 4 650 1 080 3 570 2 372 2 700 764 737 15 7 1 936 827 1 073 
2004. 
év 4 811 1 160 3 651 2 425 2 770 842 813 16 5 1 928 847 1 045 
2005. 
év 4 864 1 223 3 641 2 401 2 776 889 860 15 6 1 887 852 1 001 
2006. 
év 4 999 1 321 3 678 2 418                 
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2. táblázat 
Működő vállalkozások száma nemzetgazdasági áganként 

 
  1997. év 1998. év 1999. év 2000. év 2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 

 mezőgazd. , vadgazdálk., erdőgazdálk., halgazdálk. 
nemzetga.ágakban (A+B gazda. ág, az év során, (db)     25 30 37 45 43 41 39   
 bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia, gáz-, gőz-, 
vízellátás nemzetg.ágakban (C+D+E gazd.ág, az év során, ) 
(db)     272 284 281 277 274 272 266   

 építőipar nemzetgazdasági ágban (F gazd.ág, az év során, ) 
(db)     197 211 206 237 235 238 231   

 a kereskedelem, javítás nemzetgazdasági ágban (G gazd.ág, 
az év során, ) (db)     564 587 548 565 558 570 569   

 szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetga. ágban (H 
gazd.ág, az év során, ) (db)     81 94 103 115 112 109 111   

 szállítás, raktározás, posta, távközlés nemzetg. ágban (I 
gazd.ág, az év során, ) (db)     126 128 119 128 126 127 123   

 pénzügyi közvetítés nemzetgazdasági ágban (J gazd.ág, az év 
során, ) (db)     76 72 82 92 82 79 85   

ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás nemzetg.ágban (K 
gazd.ág, az év során, ) (db)     527 592 699 788 834 881 922   

 oktatás nemzetgazdasági ágban (M gazd.ág, az év során, ) 
(db)     47 57 74 88 108 111 103   

 egészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági ágban (N 
gazd.ág, az év során, ) (db)     61 74 79 90 94 103 98   

 egyéb közösségi, személyi szolgált.nemzetg.ágban (O 
gazd.ág, az év során, )   (db)     164 174 188 221 234 239 229   
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3. táblázat 
Kiskereskedelmi üzletek számának változása Szentendrén 

 
 
 
 
 
  1997. év 1998. év 1999. év 2000. év 2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 
Kiskereskedelmi üzletek száma (humán gyógyszertárak 
nélkül) (db) 383 456 492 550 567 579 602 622 635 651 
Gépjárműüzemanyag-töltő állomások száma (  db) 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9   
Használtcikk-szaküzletek száma (db)   19 20 27 26 29 28 32 34 34 
Gépjárműalkatrész-szaküzletek száma (  db) 5 5 5 6 6 6 7 9 9     
Élelmiszer jellegű  üzletek és áruházak száma (db)   94 88 90 89 87 87 89 87 85 
Iparcikk jellegű üzletek és áruházak száma (db)   4 8 10 10 11 11 14 15 15 
Ruházati szaküzletek száma (db)   73 79 87 86 87 87 87 90 94 
Bútor,- háztartásicikk-szaküzletek száma (db)   8 12 16 14 15 17 20 20 19 
Elektromos háztartásicikk-szaküzletek száma (db)   17 16 18 19 20 18 16 14 13 
Vasáru-, festék-, üveg-, barkács-szaküzletek száma (db)   22 21 24 27 31 33 33 32 32 
Könyv-, újság-, papíráru-szaküzletek száma (db)   21 18 16 18 18 21 20 22 21 
Termelői borkimérések száma  (db)           1 1 1 1 1  
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4. táblázat 
Egyéni vállalkozás által üzemeltetett szaküzletek számának alakulása Szentendrén 

 
 

Egyéni vállalkozás által üzemeltetett  1997. év 1998. év 1999. év 2000. év 2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 
 gépjármű-szaküzletek száma  (db)   2 2 2 2 2 1 1     
 motorkerékpár- és alkatrészszaküzletek száma (db)                     
 zöldség-, gyümölcsszaküzletek száma  (db)   7 5 8 8 9 8 9 7 7  
 hús-, húskészítmény-, baromfi-szaküzletek száma (  db) 1 2 2 2 2 2 2 2 2    
 hal- és halkészítmény-szaküzletek száma (db)                     
 kenyér-, pékáru és édességszaküzletek száma  (db) 2 2 4 4 4 4 3 3 1    
 palackozott italok szaküzleteinek száma  (db)   1 1 1 1 1 2 1 1 3  
 dohányáru-szaküzletek száma (db)   8 6 5 4 5 5 5 4 4  
 egyéb élelmiszer szaküzletek száma (  db) 3 3 2 2 2 3 3 5 4    
 illatszerszaküzletek száma (db)   3 3 4 2 2 2 2 2 3  
 textilszaküzletek száma  (db) 3 3 2 3 3 4 3 1 2    
 cipő-, bőráruszaküzletek száma (db)   3 6 8 10 9 11 8 5 4 
 egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-szaküzletek száma 
(db)   59 65 70 68 67 66 69 62 70 
 nagykereskedelmi raktárak száma összesen (db)           3 2 2 2 1  
 mezőgazdasági termékek nagykereskedelmi raktárak 
száma (db)                     
 élelmiszer, ital és dohányáru nagykereskedelmi raktárak 
száma (db)                     
 fogyasztási cikkek nagykereskedelmi raktárak száma  (d 2 2 2 2 1b)             
 nem mezőgazdasági anyag és hulladék nagykereskedelmi 
raktárak száma (db)           1         
 gépek, berendezések nagykereskedelmi raktárak száma 
(db)                     
 kölcsönzőhelyek száma (  db) 6 6 6 6 5            
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5. táblázat 
Szaküzletek számának alakulása Szentendrén 

 
 
  1997. év 1998. év 1999. év 2000. év 2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 
Gépjármű-szaküzletek száma  (db) 3  7 7 7 7 7 6 4 2  
Gépjárműalkatrész-szaküzletek száma  (db) 5 5 5 6 6 6 7 9 9    
Motorkerékpár- és alkatrészszaküzletek száma (  db) 1 2 2 2 2 3 4        
Zöldség-, gyümölcsszaküzletek száma (db)   9 7 9 12 14 15 15 13 13 
Hús-, húskészítmény-, baromfi-szaküzletek száma (  db) 5 5 5 6 6 6 6 6 6    
Hal- és halkészítmény-szaküzletek száma (db)                     
Kenyér-, pékáru és édességszaküzletek száma (  db) 3 4 5 5 5 8 8 10 10    
Palackozott italok szaküzleteinek száma  (db)   3 4 5 5 5 7 6 9 10  
Dohányáru-szaküzletek száma  (db)   11 9 8 7 8 8 8 7 5  
Egyéb élelmiszer szaküzletek száma (  db) 6 6 3 3 3 5 5 7 5    
Illatszerszaküzletek száma (db)   8 9 11 11 12 12 11 13 14 
Textilszaküzletek száma  (db) 7 8 8 9 9 9 8 6 8    
Cipő-, bőráruszaküzlet száma (db)   12 14 19 22 21 25 24 25 23 
Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-szaküzletek száma 
(db)   115 145 168 174 174 182 198 202 219 
Nagykereskedelmi raktárak száma összesen (db)           17 18 24 25 29 
Mezőgazdasági termékek nagykereskedelmi raktárak 
száma (db)                     
Élelmiszer, ital és dohányáru nagykereskedelmi raktárak 
száma  (db)           6 6 6 5 6  
Fogyasztási cikkek nagykereskedelmi raktárak száma (  db   ) 6 6 7 7 7          
Nem mezőgazdasági anyag és hulladék nagykereskedelmi 
raktárak száma (db)           5 6 11 13 16 
Gépek és berendezések nagykereskedelmi raktárak száma 
(db)                     
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6. táblázat 
Egyéni vállalkozásban üzemeltetett vállalkozások számának alakulása Szentendrén 

 
 

  1997. év 1998. év 1999. év 2000. év 2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 
Egyéni vállalkozás által üzemeltetett kiskereskedelmi üzletek 
száma (humán gyógyszertárak nélkül) (db) 183 200 205 226 219 221 219 211 198 192 
Egyéni vállalkozás által üzemeltetett gépjárműüzemanyag-
töltő állomások száma (db)       1 1 1 1 1 1 1  
Egyéni vállalkozás által üzemeltetett  használtcikk-
szaküzletek száma (db)   10 10 13 12 14 12 12 14 10 
Egyéni vállalkozás által üzemeltetett gépjárműalkatrész-
szaküzletek száma (db)   2 2 2 2 2 2 1 2 2   
Egyéni vállalkozás által üzemeltetett élelmiszer jellegű 
üzletek és áruházak száma (db)   44 40 43 40 39 38 39 37 31 
Egyéni vállalkozás által üzemeltetett iparcikk jellegű üzletek 
és áruházak száma (db)     2 2 1 1 1 1 3 3   
Egyéni vállalkozás által üzemeltetett ruházati szaküzletek 
száma (db)   35 35 36 37 37 33 31 30 28 
Egyéni vállalkozás által üzemeltetett bútor-, háztartásicikk-
szaküzletek száma (db)   2 5 7 5 5 6 6 5 4   
Egyéni vállalkozás által üzemeltetett elektromos 
háztartásicikk-szaküzletek száma (db)   3 4 4 3 3 2 2 2 2   
Egyéni vállalkozás által üzemeltetett vasáru-, festék-, üveg-, 
barkács-szaküzletek száma (db)   3 3 5 5 5 6 4 4 4   
Egyéni vállalkozás által üzemeltetett könyv-, újság-, papiráru-
szaküzletek száma (db)   9 6 5 7 8 10 8 8 7 
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7. táblázat 
 

Vendéglátással foglalkozó üzletek számának alakulása Szentendrén 
 
 
 

  
Vendéglátóhelyek 
száma (db) 

Éttermek, 
cukrászdák 
száma (db)

Bárok, 
borozók 
száma 
(db) 

Munkahelyi 
étkeztetőhelyek 
száma (db) 

Egyéni 
vállalkozás által 
üzemeltetett 
vendéglátóhelyek 
száma (db) 

Egyéni 
vállalkozás 
által 
üzemeltetett 
éttermek, 
cukrászdák 
száma (db) 

Egyéni 
vállalkozás 
által 
üzemeltetett 
bárok, 
borozók 
száma (db) 

Egyéni 
vállalkozás 
által 
üzemeltetett 
munkahelyi 
étkeztetőhelyek 
száma (db) 

1997. 
év 113       61       
1998. 
év 146 134 6 6 75 66 4 5
1999. 
év 150 138 7 5 72 63 4 5
2000. 
év 170 157 7 6 78 70 3 5
2001. 
év 175 162 7 6 74 65 4 5
2002. 
év 175 160 8 7 70 61 4 5
2003. 
év 186 172 7 7 66 58 3 5
2004. 
év 183 170 6 7 60 52 3 5
2005. 
év 172 159 6 7 53 45 3 5
2006. 
év 170 158 5 7 48 41 2 5
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8. táblázat 
Kereskedelmi szálláshelyek és szálláshelyeik száma Szentendrén 

 
 
 

  1997. év 1998. év 1999. év 2000. év 2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 
Vendégek száma összesen a kereskedelmi szálláshelyeken   
(fő)   10 744 10 726 12 556 9 718 14 592 12 639 7 543 9 337 6 332 

Külföldi vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken (fő)   3 412 3 298 4 750 3 475 4 399 3 858 2 614 1 839 2 423 
Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken 
(vendégéjszaka)   22 536 20 662 25 858 23 639 29 764 24 558 16 217 18 279 13 977 
Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a 
kereskedelmi szálláshelyeken  (vendégéjszaka)   7 937 8 045 12 241 10 600 11 907 9 997 7 072 4 665 6 711 

Szállodák szállásférőhelyeinek száma (db) 244 180 90 100 104 193 89 35 35 28 
Összes kereskedelmi szálláshely szállásférőhelyeinek száma 
(db)   909 887 788 497 934 728 630 709 518 

Szállodák száma  (db) 3 2 1 1 1 3 2 1 1 1   

Vendégek száma a szállodákban (fő) 7 288 2 934 2 450 3 184 2 947 6 469 4 539 781 638 469 

Külföldi vendégek száma a szállodákban (fő) 3 083 1 171 970 1 539 1 156 2 185 1 310 242 130 170 

Vendégéjszakák száma a szállodákban (éjszaka) 13 141 5 101 4 420 6 516 6 480 13 656 8 395 1 413 1 025 1 005 
Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a 
szállodákban (vendégéjszaka) 6 741 2 565 2 392 4 066 2 400 5 859 3 290 676 385 518 
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9/a. táblázat 
 

Település Területe 
 
 
 

4 381 4 382 4 382 4 382 4 382 4 382 4 383 4 383 4 383 4 383

A település területe
(hektár)

2006. év
2005. év
2004. év
2003. év
2002. év
2001. év
2000. év
1999. év
1998. év
1997. év

 

  A település területe (hektár) 

1997. év 4 383 

1998. év 4 383 

1999. év 4 383 

2000. év 4 383 

2001. év 4 383 

2002. év 4 383 

2003. év 4 383 

2004. év 4 383 

2005. év 4 383 

2006. év 4 382 

 
 
 



9/b. tábláza 
Szentendre Városrész adatok IVS 

Forrás: 2001. évi népszámlálás 
 
 
 

Mutató 
megnevezése 

Szenten
dre 

összesen
* 

Pannó
nia 

Újvár
os 

Püspökm
ajor 

Kertvár
os 

Alsó 
Pismá

ny 
Izbé

g 
Felső 
Pismá

ny 
Hegyvi

dék 

Pap
-

szig
et 

Belvár
os, 

"Óváro
s" 

Külterü
let 

együtt

Külterület
ből: 

Annavölg
y 

Külterület
ből: 

Kőhegy 

Külterület
ből: 

Sztaravod
a 

Lakónépesség 
száma 22 747 2 111 2 813 3 622 5 397 2 956 1 

803 510 502 62 2 865 102 67 8 27 

Lakónépesség
en belül 0-14 
évesek aránya 

17,3 11,4 17,1 16,8 17,4 18,7 20,
9 20,6 18,7 19,4 17,8 24,5 25,4 0,0 29,6 

Lakónépesség
en belül 15-59 
évesek aránya 

66,5 74,9 64,0 70,5 66,7 64,6 66,
3 65,5 67,7 67,7 59,3 64,7 64,2 75,0 63,0 

Lakónépesség
en belül 60- x 
évesek aránya 

16,2 13,7 19,0 12,8 15,8 16,7 12,
9 13,9 13,6 12,9 22,9 10,8 10,4 25,0 7,4 

Legfeljebb 
általános 
iskolai 
végzettséggel 
rendelkezők 
aránya az aktív 
korúakon (15-
59 évesek) 
belül 

14,6 13,2 14,1 17,2 11,8 9,1 22,
6 18,0 15,0 7,1 17,1 45,5 46,5 16,7 52,9 

 

Felsőfokú 
végzettségűek 
a 25 éves és 
idősebb 

28,0 20,5 28,8 24,2 30,9 39,6 16,
4 29,5 34,8 33,3 25,1 9,1 8,8 0,0 13,3 



népesség 
arányában 
Lakásállomány 
(db) 8 552 535 1 002 1 472 1 970 1 159 585 228 261 33 1 269 38 23 3 12 

Alacsony 
komfort 
fokozatú 
lakások aránya 

9,6 10,1 9,1 2,3 6,9 9,2 11,
6 22,8 17,6 33,3 15,8 57,9 69,6 100,0 25,0 

Rendszeres 
munkajövedele
mmel nem 
rendelkezők 
aránya az aktív 
korúakon (15-
59 évesek) 
belül 

36,8 51,1 35,6 31,9 34,6 36,6 37,
5 35,6 36,2 21,4 37,1 48,5 46,5 50,0 52,9 

Legfeljebb 
általános 
iskolai 
végzettséggel 
rendelkezők és 
rendszeres 
munkajövedele
mmel nem 
rendelkezők 
aránya az aktív 
korúakon belül 

7,8 6,1 8,7 8,0 6,5 5,4 11,
1 8,7 11,8 2,4 9,5 22,7 20,9 0,0 35,3 

 

Foglalkoztatott
ak aránya a 15-
64 éves 
népességen 
belül 

60,0 46,9 61,0 65,4 61,9 60,1 59,
4 62,1 61,9 73,3 58,8 50,7 53,5 42,9 47,1 

Foglalkoztatott 
nélküli 
háztartások 
aránya 

28,4 32,0 29,2 24,1 26,6 26,2 23,
5 30,2 30,0 17,9 37,7 47,2 43,5 66,7 50,0 



Állandó 
népesség 
száma 

21 952 1 486 2 806 3 570 5 401 2 940 1 
783 511 489 58 2 804 101 67 8 26 

 
 
 
 
 *  Az oszlop tartalmazza a 2001-ben összeírt hajléktalanok (4 fő) adatait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lakónépesség száma

Szentendre összesen*
Pannónia
Újváros
Püspökmajor
Kertváros
Alsó Pismány
Izbég
Felső Pismány
Hegyvidék
Pap-sziget
Belváros, "Óváros"
Külterület együtt
Külterületből: Annavölgy
Külterületből: Kőhegy
Külterületből: Sztaravoda

 



9/c. táblázat 
 

Vándorlás Egyenlege 
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Vándorlás 
különbözete az előző 
népszámlálás óta (fő) 

1980. év 2 602
1990. év 2 149
2001. év 3 210

 
 

 



9/c. táblázat 
 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 
Állandó odavándorlások száma (eset) 938 1 111 909 898 937
Állandó elvándorlások száma (eset) 614 772 656 611 724
Ideiglenes odavándorlások száma (eset) 443 473 475 547 515
Ideiglenes elvándorlások száma (eset) 502 471 449 506 588
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10. táblázat 
 
 

Ivóvízhálózatba bekötött lakások aránya 
 
 
 
 

  1997. év 1998. év 1999. év 2000. év 2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 

Háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége (1000 m3) 953 967,4 930,8 1 147,00 1 122,00 1 189,50 1 353,10 1 225,20 1 195,70 1 266,90 

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza (km) 143,3 143,5 143,8 144 145,4 145,7 146,3 146,6 147,1 147,1 

Összes szolgáltatott víz mennyisége (1000 m3) 1 752,00 1 789,50 1 635,60 1 845,00 1 696,00 1 760,10 1 866,70 1 698,50 1 697,20 1 762,50 

Közüzemi ívóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma 
(db) 7 446 7 534 7 597 7 668 7 888 8 420 8 651 8 892 8 949 8 949 
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11. táblázat 
 
 
 

Szennyvízcsatorna hálózatba bekötött lakások aránya 
 
 
 
 
  1997. év 1998. év 1999. év 2000. év 2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 
Közcsatornába elvezetett összes szennyvíz  mennyisége 
(1000 m3) 1 229,70 1 301,70 1 237,50 1 095,00 1 249,00 1 258,30 1 086,50 1 065,60 1 355,50 1 397,10 
Közcsatornába tisztítottan elvezetett összes szennyvíz 
mennyisége (1000 m3) 1 229,70 1 301,70 1 237,50 1 095,00 1 249,00 1 276,90 1 086,50 1 065,60 1 355,50 1 397,10 
Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat hossza (km) 57 57 68,6 68,9 70,2 72,1 72,3 72,2 72,5 100,4 
Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások száma (db) 4 771 4 913 5 343 5 865 6 240 6 384 7 398 7 572 7 572 7 572 
Háztartásokból közcsatornán elvezetett szennyvíz 
mennyisége (1000 m3) 429,5 428,7 440,6 514 539 575,3 678,4 679,1 708,2 748,9 
Közcsatornán tisztítás nélkül elvezetett szennyvíz 
mennyisége (1000 m3)                     
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12. táblázat 
 
 

Közműolló szennvíz-csatorna hossz/vízvezeték hossz. bekötések nélkül 
 
 
 
 
 
 

  1997. év 1998. év 1999. év 2000. év 2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 

                      

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat hossza (m) 5700 5700 6860 6890 7020 7210 7230 7220 7250 10040 

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza (km) 143,3 143,5 143,8 144 145,4 145,7 146,3 146,6 147,1 147,1 

Közműolló (m) 2921,65 2921,75 3501,9 3517 3582,7 3677,85 3688,15 3683,3 3698,55 5093,55 
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13. táblázat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.táblázat 
Óvodákkal kapcsolatos mérések Szentendrén 

 
 
 

  1997. év 1998. év 1999. év 2000. év 2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 

Óvodai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) (db)         12 13 14 13 13 13 

Óvodai férőhelyek száma  (gyógypedagógiai neveléssel 
együtt) (fő)         888 904 916 920 948 942 

Óvodába beírt gyermekek száma (gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) (fő)         873 856 917 953 990 995 

Az óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) (db)         42 41 44 45 44 45 

Óvodapedagógusok száma (gyógypedagógia neveléssel 
egyűtt) (fő)         91 89 89 90 92 91 

Óvodába beírt leány gyermekek száma 
(gyógypedagógiai neveléssel együtt) (fő)             478 503 522 510 
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15. tábla 
Általános iskolákkal kapcsolatos mérések Szentendrén 

 
 

  

Általános 
iskolai 
feladatellátási 
helyek 
száma(gyógy
pedagógiai 
oktatással) 
(db) 

Általános 
iskolai 
osztályterm
ek száma 
(gyógypeda
gógiai 
oktatással 
együtt) (db) 

Az általános 
iskolai 
osztályok 
száma a 
nappali 
oktatásban 
(gyógypedagó
giai oktatással 
együtt) (db) 

Általános 
iskolai 
tanulók 
száma a 
nappali 
oktatásban 
(gyógypedag
ógiai 
oktatással 
együtt) (fő) 

Általános 
iskolában tanuló 
első 
évfolyamosok 
száma a nappali 
oktatásban 
(gyógypedagógiai 
előkészitő 
osztályok 
tanulóival együtt) 
(fő) 

A napközis 
tanulók száma 
a nappali 
oktatásban az 
általános 
iskolákban 
(iskolaotthonos 
tanulókkal 
együtt) (fő) 

Kollégiumba 
lakó 
általános 
iskolai  
tanulók 
száma a 
nappali 
oktatásban 
(gyógypeda
gógiai 
oktatással 
együtt) (fő) 

Általán
os 
iskolai 
felnőtto
ktatásb
an 
tanulók 
száma 
(fő) 

Általános 
iskolai főállású 
pedagógusok 
száma 
(gyógypedagó
giai oktatással 
együtt) (fő) 

Általános 
iskolai leány 
tanulók 
száma a 
nappali 
oktatásban 
(gyógypeda
gógiai 
oktatással 
együtt) (fő) 

Nemzetiségi, 
etnikai 
oktatásban 
tanulók 
száma a 
nappali 
oktatásban 
az általános 
iskolában 
(fő) 

1997. 
év                       
1998. 
év                       
1999. 
év                       
2000. 
év                       
2001. 
év 7 99 168 2 413 314 1 095     223     
2002. 
év 7 101 102 2 444 340 1 159     231     
2003. 
év 7 102 103 2 369 260 1 113     230 1 178   
2004. 
év 7 101 103 2 363 293 1 110     227 1 163   
2005. 
év 7 102 100 2 279 272 1 032     228 1 131   
2006. 
év 7 107 98 2 217 297 1 038     222 1 111   
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16. táblázat 
Középiskolákkal kapcsolatos mérések Szentendrén 

 
 
  2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 
Gimnáziumi feladatellátási helyek száma (db) 5 5 5 5 5 5 
Szakközépiskolai feladatellátási helyek száma (db) 1 1 2 3 3 3  
Középiskolai osztálytermek száma (db) 65 64 64 73 69 74 
Középiskolai osztályok száma a nappali oktatásban (db) 61 61 63 70 69 74 
Középiskolai tanulók száma a nappali oktatásban  (a hat-, nyolcévfolyamos gimnáziumok megfelelő 
évfolyamaival együtt) (fő) 1 742 1 733 1 834 1 916 1 955 2 025 
Gimnáziumi tanulók száma a nappali oktatásban  (a hat-, nyolcévfolyamos gimnáziumok megfelelő 
évfolyamaival együtt) (fő) 1 497 1 531 1 578 1 607 1 656 1 678 
Szakközépiskolai tanulók száma a nappali oktatásban (szakmai képzéssel együtt) (fő) 245 202 256 309 299 347 
Kilencedik évfolyamos középiskolai tanulók száma a nappali oktatásban (fő) 346 357 420 407 468 449 
Érettségi vizsgát tett személyek száma a nappali oktatásban (fő) 280 289 295 318 307 296 
Kollégiumban lakó középiskolai tanulók száma a nappali oktatásban (fő)           9 
Naponta bejáró középiskolai tanulók száma a nappali oktatásban (fő) 952 914 1 035 1 038 1 060 1 107 
Középiskolai felnőttoktatásban tanulók száma (fő) 257 258 256 267 273 278 
Középiskolai felnőttoktatásban  érettségi vizsgát tett tanulók száma az előző tanévben (fő) 25 68 44 54 16 25 
Középiskolai főállású pedagógusok száma (fő) 161 176 184 195 191 212 
Szakiskolai és speciális szakiskolai feladatellátási helyek száma (  db) 2 2 2 2 2 2  
Szakiskolai és speciális  szakiskolai osztálytermek száma (db) 24 20 28 33 4 4 
 Szakiskolai és speciális szakiskolai osztályok száma a nappali oktatásban (db) 30 34 17 19 10 15 
Szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók száma a nappali oktatásban (fő) 603 787 415 389 282 307 
9. évfolyamos szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók száma a nappali oktatásban (fő) 77 61 69 60 63 55 
Főállású pedagógusok száma a szakiskolákban és a speciális szakiskolában (fő) 86 101 97 86 102 103 
Gimnáziumi leánytanulók száma a nappali oktatásban (fő)     843 869 908 929 
Szakközépiskolai leány tanulók száma a nappali oktatásban (fő)     130 177 143 188 
Szakiskolai és speciális szakiskolai leány tanulók száma a nappali oktatásban (fő)     103 110 107 95 
Sikeres szakmai vizsgát tett tanulók száma a szakiskolákban és speciális szakiskolákban (az előző 
tanévben) (fő)     489 203 173 137 
Nemzetiségi, etnikai oktatásban tanulók száma a nappali oktatásban a középiskolában (fő)             
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17. táblázat 
 
 
Nappali tagozatos egyetemi és főiskolai szintű képzésben résztvevő hallgatók száma a felsőfokú oktatási intézményekben 
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18. táblázat 
 

Szociális ellátás főbb formáiban részesülők aránya összesen 
 
 
 
  1997. év 1998. év 1999. év 2000. év 2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 
Rendszeres szociális segélyben részesítettek  
átlagos száma 2006.06.30-ig (fő) 20 19 39 47 56 56 24 18 28 30,5 
A rendszeres szociális segélyben részesítettek  
közül foglalkoztatásban résztvettek száma (fő)             23 17 17 17 
Közcélú foglalkoztatásban részt vettek száma (fő)             23 15 15 9 
Lakásfenntartási támogatásban részesültek száma 
(pénzbeni és természetbeni) (fő)             230 220 216 600 
Átmeneti segélyezésben részesültek száma 
(pénzbeni és természetbeni) (fő)             217 385 385 499 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 
részesültek száma (pénzbeni és természetbeni) 
(fő)                     
Rendszeres szociális segélyben részesítettek 
átlagos száma 2006.07.01-től (fő)                   40 
Időskorúak járadékában részesítettek évi átlagos 
száma (fő)                   7 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesítettek évi átlagos száma (fő)                   383 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban 
részesítettek évi átlagos száma (fő)                   6 
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 
részesítettek átlagos száma (fő)                   32 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 
(fő)                   673 
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