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BEVEZETŐ 

2012-ben kormányrendelet született a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajá-
tos jogintézményekről. A rendelet szerint meghatározott időn belül (2018. dec. 31-ig) el kell 
készítenie a településeknek a megváltozott követelményrendszer szerint kidolgozott település-
fejlesztési koncepciót (a továbbiakban: TFK), az integrált településfejlesztési stratégiát (a to-
vábbiakban: ITS), valamint a fejlesztési dokumentumokra épülő, azzal összhangban lévő új 
rendszerű településrendezési eszközöket. 2016. január 1-től a meg nem újított településrende-
zési eszközöket két évig még alkalmazni lehet, de azok módosítására nincsen lehetőség. Az em-
lített két év eltelte után pedig az eszközök alkalmazhatósága is megszűnik, s helyükbe az orszá-
gos érvényű általános jogszabályok lépnek. 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. márciusban döntött a TFK kidolgozá-
sáról és a településrendezési eszközök megújításáról. 2014. májusban előzetes tájékoztatást 
adott a koncepciókészítéséről a partnerségi szabályzata szerinti érintetteknek, valamint az ál-
lamigazgatási szerveknek.  

Jelen dokumentum a kormányrendelet előírásainak megfelelően készült. A TFK véleményezési 
eljárása során beérkezett észrevételek figyelembe vételével véglegesült. Tartalma a rendelet 2. 
sz. mellékletében meghatározott követelmények I. pontjában rögzítetteknek megfelel. Jóváha-
gyásra való előkészítése a széles körben lezajló véleményezési folyamat eredményeként történt. 

Tervezési előzmények 

- 40/2001. (III. 13.) Kt. sz. határozattal elfogadott: „Szentendre az ezredforduló után, a vá-
ros távlati rendezési terve, Fejlesztési koncepció” 

- Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia (Keretstratégia) 2007. 

- Dumtsa Jenő Integrált Városfejlesztési Stratégia (Szentendre Integrált Városfejlesztési 
Stratégiája) 2008.  

- Városfejlesztés és gazdaságélénkítés Szentendre térségében (Háttértanulmány, melynek 
része a Gazdaságfejlesztési rész-stratégia GFS) 2014. 

A TFK a megelőző fejlesztési dokumentumokra épült, azokban megjelölt átfogó fejlesztési célok-
tól nem tért el, a korábban megfogalmazott fejlesztési elveket aktualizálva hosszú távra szólóan 
új szerkezetbe foglalta. A TFK biztosítja a településfejlesztés összehangolt megvalósulását, 
megalapozza a település rendezését, rendszerbe foglalja a város közigazgatási területére kiter-
jedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket. A koncepció elsősorban településpolitikai 
dokumentum, melynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, gaz-
dasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszereknek van döntő 
szerepe. 

A településfejlesztési koncepció a társadalmi, gazdasági és a civil szereplők széleskörű bevoná-
sával, a vélemények figyelembe vételével alakult. A városi önkormányzat és a helyi társadalom 
tagjainak egyetértésére alapozódva kialakult konszenzus határozta meg a város jövőképét. A 
felvázolt jövőkép alapján a közös célok érdekében a hozzá vezető út programot ad a városi ön-
kormányzat számára. A koncepció alkalmas az önkormányzat felelősségi körébe utalt, s Szent-
endre Város Önkormányzata által vállalt feladatok megfelelő ellátásának segítésére. 
A TFK a város társadalmi, gazdasági, valamint területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva egy 
hosszú távú jövőképet, valamint városfejlesztés-politikai célokat és elveket határoz meg. A kon-
cepció jövőképe és célrendszere 2030-ig szólóan fogalmaz meg fejlesztési prioritásokat a 2014-
2020-as időszakra elkészült integrált településfejlesztési stratégia számára.  
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A jogszabályi és magasabb rendű tervi háttér: 

� EU 2020 stratégia 

A dokumentum céljai: 
- energiahatékonyság növelése,  
- megújuló energiaforrások arányának növelése, 
- CO2 kibocsátás csökkentése, 
- foglalkoztatás növelése,  
- szegénység elleni küzdelem, társadalmi leszakadás megállítása, a felzárkózás lehetősé-

ge. 
A megfogalmazott kohéziós politika 11 tematikus célja: 

1. Kutatás, technológia-fejlesztés és innováció erősítése. 
2. Információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés és ezek minőségének 

fejlesztése. 
3. Kis- és közepes vállalkozások, agrárszektor és halászati szektor versenyképességének 

fejlesztése, vízkultúrák támogatása. 
4. Az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás elősegítése minden ágazat-

ban. 
5. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése, kockázat-megelőzés és kezelés. 
6. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság ösztönzése.  
7. A fenntartható közlekedés fejlesztése és a kulcs hálózati infrastruktúrák szűk kereszt-

metszeteinek feloldása. 
8. A foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása.  
9. A társadalmi befogadás segítése és a szegénység elleni harc. 
10. Befektetés az oktatásba, készségekbe és az élethosszig tartó tanulásba.  
11. Intézményi kapacitások fejlesztése és hatékony közigazgatás. 

� Nemzeti Fejlesztés 2030– az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK 
az Országgyűlés 1/2014. (I.3.) OGY határozata) átfogó fejlesztési céljai: 

1. Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés. 
2. Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom. 
3. Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk 

védelme. 
4. Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet. 

� Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció (PM TFK) átfogó és horizontális céljai: 

Átfogó célok: I. Társadalmi megújulás; II. Gazdaság dinamizálása; III. Térszerkezet fejlesz-
tése és kiegyensúlyozása. 

Horizontális célok: 
1. Területi kohézió, 
2. Társadalmi kohézió, szociális felzárkóztatás, 
3. Fenntarthatóság, klíma és energiapolitika, 
4. Partnerség, együttműködés, 
5. A térségi identitás és Pest megye profiljának erősítése, 
6. Hatékonyság, 
7. Értékmegőrzés, értékteremtés. 



SZENTENDRE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ-TERVEZETE  

2015. SZEPTEMBER 

ELFOGADÁSRA VÁRÓ DOKUMENTÁCIÓ  6 

PRO-TERRA Kft. * TAJOLÓ-TERV Kft. * Mobil-City Bt. * KÉSZ Kft..* WOLF Kft. 

Szentendre 2015-től érvénybe lépő Településfejlesztési Koncepciójának (TFK) elkészítését a 
korábbi koncepció korszerűtlensége, jogszabályi változás, az új uniós és hazai területfejlesztési 
dokumentumoknak való megfelelés és az új, 2020-ig tartó középtávú és a 2030-ig szóló hosszú 
távú célokhoz és pályázati feltételekhez való alkalmazkodás igénye váltotta ki.  

Az új dokumentum felváltja a korábbi, 2001-ben megfogalmazott fejlesztési koncepciót és ala-
pot adott az idő közben elkészült és elfogadott új Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 
kidolgozásához.  

A koncepció és a stratégia együtt képezi Szentendre legfontosabb fejlesztési dokumentumait, 
melyek alapját képezik a város közép- és hosszú távú fejlődését befolyásoló döntéseknek. 

A dokumentumok kidolgozásának folyamata a megalapozó vizsgálatok, helyzetértékelő és 
helyzetelemző munkarészek készítésétől a TFK és az ITS megalkotásáig egy mind szélesebb 
körben lezajló partnerségi egyeztetés keretei közt történt. 

A koncepció készítése a korábbiaktól eltérő elvek mentén haladt, amelyben nagy hangsúlyt 
kapott a fenntartható fejlődés követelményeinek való megfelelés. Ez Szentendre esetében nem 
általános igény, hanem a városműködés területeit konkrétan érintő, a helyi gazdaság dinamizá-
lását biztosító kritériumként került figyelembe vételre. Fontos szempont volt, hogy nehézségek-
kel küzdő jelen előrevetítése helyett olyan jövőbeli célok kerüljenek kitűzésre, melyek megfelel-
nek a fenntartható, önálló pályán haladó fejlődés követelményeinek. 

A város jelenlegi helyzete  

A megalapozó vizsgálatok szerint megállapítható, hogy a város több vizsgált területen nem felel 
meg a fenntartható fejlődés követelményeinek. A város térségi vonzereje néhány hosszú távú 
jellemző (történelmi, kulturális, építészeti, környezeti értékek) tekintetében fennáll, de a rövid-
távú mérlegelések (munkahely- lakóhely- és képzőhely-választás, befektetési allokáció) tekinte-
tében mindinkább negatív tendenciát mutatnak. A város szűkebb-tágabb térségi szerepköre 
olyan szolgáltatási felelősséget terhel a városra, hogy a fejlődést generáló szerep hiánya a kör-
nyezet fejlődésének kilátásait is gyengíti. 

A térbeli kapcsolatok erősítését, a város belső harmonikus fejlődését segítő infrastruktúra-
fejlesztések (közúthálózat, Dunai hidak, vízi közlekedés, stb.) addig történjenek meg, amíg a 
város rendelkezik megfelelő imázzsal annak érdekében, hogy a negatív tendenciákat képes le-
gyen megfordítani, vagy jelentős mértékben lelassítani. 
Mindennek eléréséhez meg kell, hogy erősítse kapcsolatrendszerét szűkebb (Pomáz, Budaka-
lász, Szigetmonostor), és tágabb (Budapest, Vác, Gödöllő) környezetében, hogy képes legyen 
azt aktivizálni a gazdasági és az innovációs szférában. 

Fenntarthatósági területek:  

A fenntartható fejlődés három fontos területe:  
- a természeti és az épített környezet fenntarthatóságának jellemzői /az ökoszisztéma vé-

delme, közlekedési kapcsolatok, hálózatfejlesztés, területhasználati konfliktusok, közterü-
leti állapotok, építmények állapota, intézményi ellátottság/, 

- a társadalom fenntarthatósági kérdései /demográfia, materiális jó-lét, érzelmi jó-lét, a 
városi környezet élhetősége, kulturális tőke, egészségmagatartás, munkanélküliség, köz-
ügyekben való részvétel, biztonság, társas kapcsolatok/, 
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- a gazdasági fenntarthatóság helyzete /a város gazdasága, városüzemeltetés, vállalkozói 
környezet, városi költségvetés/. 

A környezet képezi az alapját a fenntartható fejlődésnek, a gazdaság az eszköz a célok elérésé-
hez, az élhető élet a fenntartható fejlődés célja. 

A Megalapozó vizsgálatok és a Helyzetelemzés fázisában feltérképezésre került, hogy a vizsgált 
három fenntarthatósági területen (természeti és épített környezet, gazdaság, társadalom) kivá-
lasztott legfontosabb fenntarthatósági kritériumok milyen hatásokat gyakorolnak egymásra. 

Összegzően a következő megállapítások fogalmazhatóak meg: 

A város mérsékelten teljesíti a fenntarthatósági követelményeket a vizsgált területek mindegyi-
kén (természeti, épített, gazdasági és társadalmi környezeti). Különösen nagy problémát jelent 
a helyi gazdaság szerkezeti gyengesége, illetve a vállalkozások alacsony teljesítménye. A vállal-
kozások szerény árbevétele miatt a város adóbevételei is nagyon alacsonyak. Mivel a helyi ön-
kormányzatok adósságának konszolidációja nem érintette a helyi adózás kérdését, ezért nem is 
várható e tekintetben változás. Azaz, a helyi adóbevételek hiányában a városnak nincs és nem 
is lesz lehetősége a kötelezően előirt feladatokon felül jelentkező költségek es beruházások fi-
nanszírozására. Így például az épített környezet nagyobb léptékű fejlesztésére sincsen lehető-
sége, meg akkor sem, ha később ezek a fejlesztések megtérülnek. Megállapítható, hogy szabad 
források hiányában a városnak nem áll módjában befektetni, beruházásokkal gyarapítani a vá-
ros értékeit, valamint növelni a bevételeit. A városfejlesztési stratégiának arra kell irányulnia, 
hogy kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett lépésről-lépésre megteremtse a beruházások anyagi 
fedezetét. A város működése akkor lesz fenntartható, ha ezek a beruházások egyben az önkor-
mányzati adóbevételekre is kedvező hatással vannak; és az egy főre, illetve egy vállalkozásra 
jutó adóteher növelése helyett elsősorban az adóalap szélesítésével, a gazdasági teljesítmény 
növekedésén keresztül növekszik a helyi adóbevétel. 
 
A város hosszú távú jövőképe: olyan fenntartható fejlődésű intelligens várossá válás, amely 
belső erői mozgósításával képes saját erőforrásainak hatékony felhasználására, amely biztosítja 
önmaga fenntartását külső támogatások nélkül, sőt a változásokhoz való rugalmas alkalmazko-
dása és független működése révén képes térségét is a fejlődés útjára segíteni. 
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1. SZENTENDRE JÖVŐKÉPE 2030 

SZENTENDRE VÁROS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETSÉGES FORGATÓKÖNYVEI 

Három lehetséges forgatókönyv kerül bemutatásra, melyek mindegyike reális fejlődési pályát 
írnak le Szentendre esetére a jelen helyzetből kiindulva, s az elmúl időszak tendenciáit figye-
lembe véve. 

Az „álmos kertváros” forgatókönyv annak a folyamatnak a fennmaradását írja le, mely az 
elmúlt 15-20 év alatt lezajló várost érintő társadalmi, gazdasági változásokból következhet. A 
város egyre inkább a „szeniorok” városává válik, vagyis nagyszámban „a felsővezetők, esetleg 
nyugdíjas, vagy nyugdíj közeli állampolgárok” otthonává. A városban elérhető helyi szolgáltatá-
sok mérsékelt és speciális igényekre alakulnak át. A város dinamizmusát képviselő fiatalabb 
korosztály „kijár” „eljár” a városból, akkor is, ha alvó/lakó helyét fenntartja a városban, aktivitá-
sát a városon kívül, munkahelyét jelentő területen fejti ki, számaránya jelentősen csökken a 
lakónépességen belül. 

Az „idegenforgalom bűvöletében” forgatókönyv szerint a város idegenforgalmi, a szabad-
idős és rekreációs, valamint a kulturális szolgáltatásai fejlődnek, nagyobb teret nyer az „élmény-
ipar” a városban és a Dunakanyar térségében. A gazdasági tevékenység beszűkül, de a látvá-
nyos idegenforgalmi fejlesztések és az idelátogató vendégek nagy száma elfedik a gazdaság 
torzulásait. Az idegenforgalomra koncentráló gazdaság mellet a biztosabb alapokat jelentő, több 
évre előre programozható technológiai fejlesztések elmaradnak. A vállalkozások átlagos telje-
sítménye stagnál, a helyben foglalkoztatottak száma is egyre kevesebb. 

Az „újragondolt integritás” forgatókönyv egy szerkezetváltás lehetőségét ragadja meg. A 
városban lendületesen bővül a fejlett technológiával rendelkező vállalkozások száma, mérete, 
valamint az olyan városfejlesztési projektek, melyek a legkorszerűbb technológiákat alkalmaz-
zák. A változás motorja a belső kapcsolatok erősítése. A fejlesztések nem pontszerűen valósul-
nak meg, hanem összekapcsolva, és az itt élő emberek aktív részvételével. Az egyes gazdasági 
tevékenységcsoportok közötti határok átjárhatóak, a tudás és az erőforrások intenzív megosztá-
sa a vállalkozások versenyképességét erősíti. A vállalkozások, a civil szervezetek és az emberek 
együttesen lépnek fel a társadalmi, környezeti kihívások területén. A város újraformálja és újjá-
teremti egyedi, megkülönböztető erővel bíró jellemzőit és kínálatát egy a jelenleginél sokszí-
nűbb, fejlődő, innováción alapuló gazdaság és erős identitással bíró közösség köré szervezve. 

A forgatókönyvek részletesebb kifejtése: 

„Álmos kertváros” forgatókönyv 

Szentendre továbbra is kellemes és keresett lakóhelye marad a nyugodt, kertvárosi hangulatot 
kereső családoknak. A város különböző társadalmi és anyagi helyzetű emberek számára biztosít-
ja a megélhetést. A fővárosi munkaerőpiac, a város intézményei és helyi gazdasága továbbra is 
sokféle munkalehetőséget kínál, és a színvonalas közoktatási és kulturális intézmények, vala-
mint az egészségügyi alap- és szakellátás elérhetősége is javítja az életminőséget.  

A közösség számára kevéssé feltűnő, hogy a városban folyamatosan és drámai mértékben 
csökken a fiatalok és a fiatal családosok száma, részben a születések csökkenése, s még inkább 
a nagymértékű elvándorlás miatt. A korcsoportok, korosztályok közötti arányok jelentősen meg-
változnak, megnő az időskorú népesség száma.  
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Fokozatosan visszaszorul a helyi kiskereskedelem és egyéb, korábban jellegzetesen helyhez 
kötött szolgáltatások tevékenysége. Csökken a kínálat minősége és választéka. A folyamat alig 
vehető észre, mert a munkahelyek megszűnése egy-egy tevékenységre korlátozódik, és a mun-
kavállalók kisebb részét érinti, jellemzően az alacsonyabb képzettséggel rendelkező embereket, 
ami növeli az ingázók arányát, és így csak kis mértékben emeli a munkanélküliséget. A város 
térségi foglalkoztatási központi szerepe és iparűzési adóbevételei azonban csökkennek, s megnő 
az olyan családok száma, ahol a családfenntartónak van munkája, de a család jövedelme na-
gyon alacsony.  

Az idegenforgalom és a vendéglátás („hétvégi gazdaság”) stagnál, más hazai településekkel 
összehasonlítva a vállalkozások helyzete romlik, de nem feltűnő módon, mivel a látogatószám 
nem csökken drámai mértékben, sőt, a fesztiválok idején emelkedik. A fajlagos költések ala-
csony szintje akadályozza a szolgáltatások minőségének javítását, az új beruházásokat, és az 
alkalmazottak összetételét is kedvezőtlenül befolyásolja. Visszatérő gondot jelent az alkalmazot-
tak fluktuációja, nyelvtudása, képzettsége. Magas szinten állandósul az új alapítású, de sikerte-
lenül végződött vállalkozások (üzletek, vendéglátó egységek) száma. Tovább erősödik a Belvá-
ros elkülönülése, a konfliktushelyzetek is gyarapodnak a források elosztásával, a közlekedés 
(parkolás) szabályozásával, a közterület-használattal, a lakó- és közösségi funkciók összeegyez-
tetésével kapcsolatos viták miatt.  

A városban telephellyel rendelkező vállalkozások lemorzsolódása folytatódik. Az M0 mentén ta-
lálható, a cégvezetők/tulajdonosok által könnyen elérhető, a KKV-k számára kedvező működési 
feltételeket kínáló ipari parkokba helyezik át a termelő tevékenységüket az ott elérhető techno-
lógia, szolgáltatások és a nagyszámú vállalkozás klaszterei révén elérhető szinergiák miatt. A 
városban maradó cégek relatív versenyképessége romlik, innovációs tevékenysége és jövedel-
mezősége csökken. A helyi, térségi piacban gondolkodó vállalkozások aránya megnő, tevékeny-
ségük mind markánsabb módon elkülönül a fejlődő, versenyképes piacoktól. Mivel az üzleti 
szolgáltató vállalkozások nem tartanak fenn jól látható telephelyet, ezért nem kelt feltűnést, 
hogy a mikro-vállalkozásokban elmarad a generációváltás, amikor a ’90-es évek vállalkozói 
nemzedéke nyugdíjba megy, mert nem áll rendelkezésre utánpótlás a vállalkozások továbbvite-
lére.  

A gazdasági tevékenységek beszűkülését szintén elfedi, illetve részben tompítja, hogy a város-
ban élő, újonnan beköltöző népességen belül magas a vállalkozók, vezető tisztviselők, és kül-
földről ideköltöző szakemberek és felsővezetők száma. Ez a réteg – a társadalmi felelősségválla-
lás által mozgatva – a bizalmi tőkén alapuló önkéntes szerepvállalásával részben enyhíti a fe-
szültségeket, a civil szervezeteken keresztül. Vezérprojektek és kiemelt társadalmi témák hiá-
nyában ez a felelősségvállalás azonban csak korlátozott eredményekkel jár, pontszerűen fejti ki 
a hatását, s elmaradnak a több évre előretekintő, építkező kezdeményezések.   

„Az idegenforgalom bűvöletében” forgatókönyv 

Szentendre lépést tart a nemzetközi trendekkel az idegenforgalom, a szabadidő és rekreáció, 
valamint a kulturális örökség és szolgáltatások fejlesztésével. Az „élményipar”, mint feltörekvő 
piac, motorja a növekedésnek, új üzleti modellek térnyerésének. A város sikeresen kapcsolódik 
a trendekhez; bővülnek a minőségi szállodai kapacitások, a színvonalas vendéglátóhelyek szá-
ma, és egyre komolyabb szerepet tölt be a turisztikai desztináció-menedzsment szervezet, 
melynek tevékenységét a városban és a térségben működő vállalkozások is támogatják. A kis-
térség, illetve a Dunakanyar településeinek kapcsolata, az ott található attrakciók és szolgáltatá-
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sok hálózatos jellege erősödik. Hangsúlyosan megjelenik egy-egy kiemelt látványosság és prog-
ram, ami biztosítja, hogy bár a Dunakanyar továbbra sem önálló desztináció, de pozíciója erő-
sebb, a vendégek és vendégéjszakák száma emelkedik, és jelentősen nő az egy főre jutó költés 
nagysága is. A Skanzen tovább bővíti szolgáltatásait és egyedi kínálatát, mely szervesen kap-
csolódik a térségi programkínálathoz. A Duna vízminőségi javulásának eredményeként újra kí-
nálja a fövenystrandolás lehetőségét, ezzel utat nyitva a Duna idegenforgalmi hasznosításának 
bővítésére. 

A növekedés a látogatók összetételében is változást eredményez. Újabb szegmensek jelennek 
meg, mint például az üzleti turizmus, a prémiumszolgáltatások iránt érdeklődő vendégek, vagy 
a város esti, vagy estébe nyúló programokon is résztvevő fővárosi látogatók. A város bevételei 
moderált mértékben növekednek. A város aktívan menedzseli a kulturális örökségét, bővíti 
programkínálatát és közösségi tereit. A látogatók által bejárt területet széthúzza a Belváros je-
lenleg nem látogatott részeire is. A megújuló Duna-korzó újabb tengelyt hoz létre. A városrész 
közúti megközelíthetősége javul az új parkolók kialakításával, a HÉV végállomása és környéke 
rendezésével, valamint a hajókikötők fejlesztésével. A tömegközlekedési szolgáltatások, és a 
márka integritását befolyásoló arculati elemek minősége javul. A sport és rekreáció fejlesztése 
folytatódik. A nagyobb szerepvállalás azonban újabb kiadásokkal jár, melynek fedezetét a város 
csak nehézségekkel tudja előteremteni.  

A látogatószám és a minőség növelése érdemben javítja a város pozícióját és népességmegtartó 
erejét. A fiatal korosztályok elvándorlása ennek ellenére folytatódik, mivel a város nem nyújtja 
azt a sokféleséget és minőséget a gazdaság egyéb területein, ami az alkalmazottak karrierjét, 
vagy az új alapítású vállalkozások sikerét megalapozza. Kedvezőtlen a hatása annak is, hogy az 
idegenforgalmon kívüli gazdasági tevékenységek stagnálása miatt egyre erősebb lesz a kont-
raszt más városokkal, illetve a Főváros belvárosi, valamint megújuló barnamezős akcióterületei-
vel azok sokszínűsége, technológiai ellátottsága és prosperáló vállalkozói kultúrája miatt, mely-
hez képest Szentendre gazdasági területei – beleértve a NEREK területét is – lepusztuló, 
szlömösödő barnaövezet képét mutatják. A perspektíva hiánya nyomottan tartja az ingatlanok 
értékét, illetve akadályozza a beruházásokat, és az új befektetők megjelenését.  

Az összképen javít egy-egy pontszerű iroda és technológiafejlesztés, illetve a felsőoktatási kép-
zési programokhoz kapcsolt infrastrukturális fejlesztések, melyek a hallgatók gyakorlatszerzését, 
valamint innovációs tevékenységeket támogatnak. Az egyes kezdeményezések azonban nem 
állnak össze integrált programmá, s így nem valósul meg olyan koncentráció, illetve klaszter, 
mely a fenntartható fejlődéshez szükséges. Mivel a tevékenységek nem kerülnek kapcsolatba a 
gazdaság más szereplőivel, ezért az ott keletkező tudás nem hasznosul a vállalkozásokban, s 
nem javítja azok versenyképességét. További kihívást jelent, hogy a fejlesztések mögött csak 
egy-egy szereplő áll, ezért a város tartósan kiszolgáltatott marad a tulajdonosi döntéseknek. 

Kohézió hiányában a kertváros lakói nem érzik magukénak az idegenforgalmat segítő beruházá-
sokat, a „bazári” kínálatot, a programok „kirakat” jellegét. Nem érzékelik a város gazdasági tel-
jesítményét sem. Az önkormányzat iránt megmarad a bizalmatlanság, s az itt élő emberek na-
gyobb része nem vállal anyagi felelősséget, vagy személyes erőfeszítést annak érdekében, hogy 
segítse a fejlődést.  

„Újragondolt integritás” forgatókönyv 

Szentendre gazdasága több feltörekvő piacon is megvetette a lábát: kreatív ipar, környezetipar 
és építészet, élményipar, személyre szabott gyógyászat. A tudás-intenzív vállalkozások között 
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megnőtt a kisvállalatok számaránya, a foglalkoztatás bővült néhány tőkeerős középvállalat lete-
lepedésével. A város területén több felsőoktatáshoz, vagy vállalkozásokhoz kötődő tudásköz-
pont működik, egymással kapcsolatban. A klaszteresedésnek, valamint a K+F és üzleti infra-
struktúra fejlődésének köszönhetően az itt elérhető kapacitások és szolgáltatások megfelelnek 
egy technológiai park jellemzőinek. A munkahelyek és foglalkozások száma, a vállalkozások 
sokszínűsége és exportorientációja kiegyensúlyozottan növekszik. Budapestről nagy számban 
ingáznak Szentendrére. 

A tudás és technológia megosztását elősegíti, hogy az önkormányzat és a vállalkozások olyan 
menedzsment feladatokat látnak el együtt, partnerségben, ami kiterjed a település- és projekt-
fejlesztési feladatokra, befektetés-ösztönzésre, a város egészét érintő márkaépítés és egyéb 
marketing tevékenységszervezésére, a programok animációjára. A közösséget érintő beruházá-
sokban előtérbe kerül a befektetői szemlélet, a város a fejlesztések révén keletkező közvetlen 
és közvetett bevételeket elkülönítetten kezeli, illetve visszaforgatja újabb fejlesztésekbe.  

Alapelvvé emelkedett, hogy a köztereket és közhasználatú ingatlanokat a város közössége több 
funkcióra is használja: a kulturális örökség és az idegenforgalmi látványosságot jelentő épületek 
és területek egyben vállalkozások inkubációjának, kísérleti (pilot) projekteknek, „legjobb techno-
lógiáknak”, művészeti programoknak, és demonstrációs céllal megvalósított (pl. energetikai) 
beruházásoknak is helyet adnak. Megvalósul a területek lehető leghatékonyabb használata. A 
látogatók között azonos súllyal szerepelnek a vendégek és az itt élő emberek, különösen a fiatal 
korosztályok, akik nagy számban vesznek részt az iskolarendszeren kívüli képzésekben, vállalko-
zói programokban, kreatív műhelyek munkájában, és intenzíven használják egyéb közösségi 
programokra a rendelkezésre álló helyiségeket és közterületeket.  

Az élményipar minőségében és kínálatában is bővül. Növekednek a szállodai kapacitások. A vá-
rosban megvalósított fejlesztések összekapcsolódnak a térségi hálózatos kezdeményezésekkel 
és kiemelt attrakciókkal, melyek a programkínálatot minőségében újítják meg. A folyamatos 
fejlődés alapja az egyre erősebb közösségi érzés, a város értékei és az itt élők identitása közötti 
mind szorosabb kapcsolat. A kulturális örökség elsőszámú fogyasztói az itt élő emberek, akik 
részt vesznek innovatív kezdeményezésekben és fejlesztésekben, és újrateremtik a város vonze-
rejét. A város földrajzi és tematikus értelemben is új területen – demonstrációs és kísérleti pro-
jektek, innovációs projektek – bővíti a látnivalókat, s ez átformálja a város karakterét egy hatá-
rozott differenciálódási stratégiával összhangban. A város ismét vonzó hely lesz a fiatalok szá-
mára. 

A tudás és az erőforrások (technológia, létesítmények, eszközök) megosztása alapelv. A legjobb 
technológiák és vállalkozási sikertörténetek a középiskolások számára is kézzelfogható és elér-
hető közelségben vannak. Képzésüknek része a helyi gazdaság ismerete, vagy a jártasság olyan 
módszerekben, mint a design alkalmazása. A vállalkozások hálózatosodását és az érintettek 
eredményes együttműködését elősegíti, hogy a kapcsolatok a határozott célokat megfogalmazó 
platformok köré szerveződnek környezeti és egyéb kihívások megoldása érdekében. A város 
nyitottabb lesz. Gyakoribb a nyílt innovációs és társadalmi innovációs projektek előfordulása, és 
a szakmakultúrákat, vagy a művészeti és vállalkozói tevékenységeket és az oktatást elválasztó 
határok is átjárhatóak. Az egyedi, személyre szabott projektek sikere érdekében az önkormány-
zat szorosan együttműködik a munkaügyi központtal, a szakképző és innovációt segítő intézmé-
nyekkel – láthatóvá téve az egyedi, sajátos teljesítményeket, igényeket, és megoldásokat. 
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1.1. Szentendre jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környe-
zetére vonatkozóan 

„Szentendre a kreatívan értékőrző város” 

Szentendre fejlődését a metropolisztérségben zajló folyamatok meghatározzák. Helyzetéből 
adódóan és egyedi táji, kulturális adottságai miatt magasan képzett, növekvő, fiatal, valamint 
viszonylag kedvező anyagi helyzetben lévő népessége van; az itt élő emberek viszonylag köny-
nyen férnek hozzá a metropolisz által nyújtott szolgáltatásokhoz, a vállalkozások pedig a tér-
ségben rendelkezésre álló erőforrásokhoz és piaci kereslethez.  

Az elkövetkező évtizedben a világpiacon megjelenő új kereslet legnagyobb része éppen az olyan 
közepes méretű metropoliszokhoz kötődik majd, mint Budapest várostérsége. A gazdaság sok-
színűsége egyedi innovációs lehetőségeket teremt kisebb és nagyobb léptékben is. A metropo-
liszban összpontosul a hazai K+F kapacitások, innovációs láncok, és technológiai vállalkozások 
legnagyobb része. Szentendre építőiparban betöltött pozíciója mellett minőségi szolgáltatást 
nyújt és termékeket állít elő a kreatív iparban a design-termékek területén, valamint a sport és 
rekreációs szolgáltatásokban, és nem utolsó sorban a kulturisztikában1. 

Szentendre elkötelezett híve az „intelligens és fenntartható városfejlesztésnek”, melynek meg-
valósításához az önkormányzati, az állami, a civil és az üzleti partnerek kezdeményezéseinek 
összefogását tűzi ki célul. 

Szentendre olyan intelligens város2 kíván lenni, melyben: innovatív a városfejlesztés, jelentősen 
csökken a környezeti terhelés, fokozottan javul a városban az életminőség, s nagy előrelépés 
jön létre az infokommunikációs eszközökkel segített közigazgatás hatékonyságának növelésé-
ben. 

A város jövőképének megalkotásakor nem a jelenlegi társadalmi, gazdasági folyamatok megje-
lölt időtávra való előrevetítése történik, hanem a javasolt beavatkozások eredményeként el-
érendő jövőkép fogalmazódik meg. 

Ennek következtében 2030-ra Szentendre térségének, kulturális, gazdasági és közösségi szol-
gáltató központja, mely központi szerepében megerősödve az épített örökségi, a táji, a termé-
szeti értékeire alapozva a helyi innovatív tudás alapú gazdaságra épít. Megerősödik pozíciója az 
építőipari, az építészeti szolgáltatásban, a kreatív és élményiparban, a kulturális és a szabadidő 
turizmusban, s kiemelkedő szolgáltatásokat nyújt a „kulturisztikában”, a sport és a hobbi turiz-
musban, a gasztrokultúrában és a személyre szabott gyógyászatban. Komplex és innovatív esz-
köz- és intézményrendszer kialakításával és széles bázison alapuló együttműködési rendszer 
biztosításával érheti el az önkormányzat a koncepcióban megjelölt célok jelentékeny részét. 

Szentendre társadalmi jövőképe 2030-ra: környezeti adottságai és meghatározottságai kö-
vetkeztében a városban élő és munkavégző népesség viszonylag fiatal és kreatív, az újnak be-
fogadója, multikulturális, sok-nemzetiségű és szabadszellemű. A városban tanuló és dolgozó 
fiatalabb korosztályok is otthonra lelnek Szentendrén, helyben maradva, vagy megtelepedve a 
városban tervezik jövőjüket. A város állandó lakosságának száma 30 ezer fő körül rögzül, mely-

                                                           
1
 Kulturisztika: kultúra vezérelt turisztika, ahol a kultúra és a turisztika azonos súllyal, sőt szinergens (egymást 

felerősítően) módon van jelen a város életében,  
2
 Intelligens Város: Smart City 
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től nem tér jelentősen el az aktív időszaki létszám sem, azonban ezt többszörösen meghalad-
hatja kirándulói, vagy üdülési időszaki létszám. 

Szentendre gazdasági jövőképe 2030-ra: A város gazdasága több lábon áll. A vállalkozások 
teljesítménye stabil, növekedésük erős és fenntartható. Az itt működő vállalkozások olyan gaz-
dasági területen is jelen vannak, melyek világviszonylatban is innovatívnak számítanak és fejlő-
dő, bővülő piacokhoz kapcsolódnak (kreatív ipar, magas hozzáadott értékű feldolgozóipar, kör-
nyezetipari, építészet és tudásipar, turizmus). A vállalkozások mind nagyobb része folytat ma-
gas hozzáadott értékű tevékenységet. Az önkormányzat az innováció ösztönzésével és a komp-
lex technológiafejlesztések támogatásával segíti újabb vállalkozások alapítását és letelepedését. 
Az itt működő vállalkozások együttműködései erősek és sokrétűek, a város gazdasága hálózato-
sodott. A vezető gazdasági ágazatokban – kreatív ipar, turizmus – jól szervezett klaszterek mű-
ködnek. A szervezett klaszterek, és általában a partnerség nagymértékben hozzájárul a vállalko-
zások sikeréhez, valamint a helyi gazdaság fenntartható fejlődéséhez, beleértve a városüzemel-
tetési és általában a közösségi feladatok fejlesztését és ellátását is. A térségi turizmus verseny-
képességét a Dunakanyar településeit és vállalkozásait felölelő turisztikai együttműködés erősíti, 
mely együttműködés kiterjed az innovációra, termékfejlesztésre, valamint a stratégiai marketing 
és értékesítés támogatására is. 

Táji, természeti, épített környezeti jövőkép 2030-ra: a város kiemelkedő kulturális és épí-
tett értékei védelmét magas fokon és nemzetközileg elismert színvonalon gyakorolja. Adottsága-
it figyelembe véve a klímaváltozás hatásaira felkészülten magas színvonalú, jól működő lakó- és 
munkahelyi környezetet biztosít. Megfelelően kiépített infrastruktúrával, árvízvédelmi rendsze-
rekkel hatékonyan óvja táji-természeti és épített értékeit. 

A társadalmi-gazdasági, a táji-természeti és az épített környezeti jövőkép együttes 
eredménye: 

� Szentendre 2030-ra tágabb térségének innovatív tudást szervező, kreatív gazdaságot 
működtető, a kultúrát őrző és teremtő központja.  

� A város befogadója és megtartója a táji-természeti és épített értékeit védő, a sokszínű 
kultúráját gazdagító, a múlt örökségét tiszteletben tartó az újat értékelő, helyben lakó, 
üdülni vagy munkát végezni akaró embereknek, közösségeknek. A város lakosságának 
száma állandósul, vagyis növekedése lelassul. 

� A kulturális értékteremtés, valamint az épített örökség és a természeti környezet jelen-
tette értékek védelme és hasznosítása olyan változást eredményez, hogy a civil gazda-
ság, a társadalmi innovációk, a közösségi alapú helyi kezdeményezések megteremtik az 
átjárhatóságot a gazdaság különböző területei között. 

� Szentendre gazdasági teljesítménye fenntartható módon növekszik a tudásgazdaságra, a 
kreativitásra és az innovációra alapozottan. 

� Kiépülnek a több lábon álló helyi gazdaságra települő oktatási-nevelési szolgáltatások és 
intézményeik, megteremtődnek a duális képzés helyi feltételei. 

� A városi környezet belvárosi rehabilitációja és a dombvidékek komplex környezeti fej-
lesztése megvalósul, felkészülten a klímaváltozás hatásaira. 

� A közlekedéshálózatban és közlekedési formákban olyan fejlesztések, változások követ-
keznek be, melyek a térségi és városon belüli elérési időket hatékonyan csökkentik. 

� Versenyképes és erőforrás-hatékony fenntartható városi mobilitási tervre alapozott köz-
lekedési rendszer jön létre.  
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� Megindul a multifunkcionalitást biztosító intermodális csomópont kialakulása, beépülve a 
város gazdasági és a fizikai környezetének rendszereibe. 

� Kialakul a város szinte minden területét átszövő digitális térinformatikai rendszer, létre-
jön a jól „működő intelligens város”. 

A jövőkép és a stratégia céljai: 

Egészséges környezet biztosítása: kiemelt cél a kiváló adottságú természeti környezet 
megőrzése a jövő nemzedéke számára. Az egészséges környezetet úgy tudja biztosítani a vá-
ros, ha az épített és a természeti környezet értékeinek megóvása, a tájkép és a tájszerkezet 
harmóniája mellett valamennyi városrészben létrejönnek a funkcionáló, biológiailag aktív közös-
ségi zöldfelületek és rekreációs zöldterületek. A környezet alakításában különös gondot kell for-
dítani a klímaváltozás következtében előálló rendkívül aszályos és szélsőségesen csapadékos 
időszakokra, a városépítészeti, építészeti és kertépítészeti módszerekkel mérsékelni/fokozni kell 
a csapadékvizek fogadását és visszatartását, majd hasznosítását oly módon, hogy a város la-
kosságát érő klimatikus terhelések mérséklődjenek. 

Kapcsolódó specifikus cél: a „Kompakt város” formálása, a domboldalak további be-
épülése, mind mennyiségi, mind pedig minőségi kérdésként is felvetődik. Továbbra is a beépítés 
mértékének és magasságának korlátozása a táji és természeti környezet megóvását szolgálja. 
Az újabb beépülések kereteit megszabja a humán és a műszaki infrastruktúra hálózatok fejlesz-
tésének lehetőségei, a keresztirányú útkapcsolati rendszerek és az alközpontok kialakulásának 
üteme, az építészeti mértéktartás, a belvárosi területek funkcionális átrendeződése, s nem utol-
só sorban a már beépült dombvidék és a belváros környezeti minőségének biztosítása. Minde-
nekelőtt a klímabarát városszerkezet alakítására kell törekedni, melyben meghatározó jelentő-
sége van a különböző területhasználati formák arányainak és térbeli rendszerének. 
A város őrzi és ápolja kulturális – ezen belül épített ‐ örökségét, ugyanakkor korszerű eszközök-
kel fejleszti kialakult építészeti arculatát. A térszerkezet és a területhasználat, a betelepülés sza-
badsága és korlátai problémakört a tényleges térhasználat szempontjából kell vizsgálni és ér-
telmezni. A megoldáshoz vezető utat, a stratégiát és operatív célokat a településrendezési esz-
közökkel kell kijelölni. 

Fenntartható, fejlődő helyi társadalom: a demográfiai mutatóit tekintve kedvező társa-
dalomszerkezet megtartása, a helyi társadalom integráltságának erősítése előfeltétele a városi 
lakosság életminőségének fokozatos és folyamatos jobbításának. A számos meglévő civil szer-
vezet és közösség a város természetes erőforrása, ha konszenzusra alapul és közös célra orien-
tálódik. A helyi társadalom integrálódása pozitívan hat a város és térsége kapcsolatára is. A 
fenntartható egészséges helyi társadalom kinevelése és helyben tartása is kiemelt stratégiai cél. 
Ennek eléréséhez a sportolást a szabadidős tevékenységet szolgáló városrészenkénti helyszíne-
ket is szaporítani kell, olyan módon, hogy az a helyi lakosságot (is) szolgálja, s az ifjúságot a 
városban (lakva-dolgozva) élésre ösztönözze.  

A város gazdaságának dinamizálása: a város gazdaságszerkezetének átstrukturálását 
segítő intézkedések szükségesek; az önkormányzat által szervezett együttműködési rendszer 
kialakítása nélkülözhetetlen; mely az erőforrások magas hatékonyságú és széles körű mozgósí-
tását igényli, hiszen az önkormányzat a kitűzött célok jelentékeny hányadának eléréshez nem 
rendelkezik közvetlen eszközrendszerrel, csupán jól megválasztott partnerei révén érheti el azo-
kat. 
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1.2. Szentendre jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan 

A város jövőképe alapján Szentendre Pest megye északi részén, a metropolisz térségben, a Du-
nakanyarhoz tartozó települések központi szerepkörű városa. 

� Szentendre régióját dinamizáló, az innovációt és elsősorban szellemi tőkét és kultúrát 
közvetítő központtá válik, amely valódi tudásközpontként koncentrálja a K+F+I szektor, 
a felső- és középfokú oktatási intézmények, valamint a legmagasabb hozzáadott értékű, 
kvalifikált munkaerőt igénylő ágazatok körét. 

� Szentendre megerősödve az adottságokra alapozottan strukturált városhálózati kapcso-
latokkal megtalálja helyét és szerepét a metropolisz térségben. 

� Szentendre a kölcsönösség elve szerint együttműködő társadalmi-gazdasági szimbiózist3 
épít ki Budapesttel és É-Pest megyei településekkel, illetve a Duna menti települési tér-
séggel. 

Szentendre súllyal van jelen a tudásgazdaságban, meghatározó szereppel bír a nemzetközi hír-
nevű kibontakozóban lévő kreatív és innovatív vállalkozásokban, a kultúrára alapozott szolgálta-
tásokban. Rekreációt, aktív pihenést biztosító, lélekgyógyító táji –természeti és épített örökségi 
értékei révén állandó terepe a fővárosi, a hazai, sőt a nemzetközi turizmusnak. 

A város térségi közlekedési kapcsolatait elsősorban a 11. sz. másodrendű főút és a Duna É-D-i 
irányú tengelye biztosítja. A Budapest-Szentendre HÉV vonala a kötött pályás kapcsolatot jelenti 
Budakalász és Pomáz városokon át Budapest felé. A Duna főágához a Szentendrei-szigetet 
megkerülve kapcsolódik a Szentendrei-Dunán keresztül. 2030-ra térségi útkapcsolatai kiegé-
szülnek a Szentendrei Dunán is bonyolódó vízi utakkal, közösségi forgalmú vízibuszok és vízi 
taxik formájában. 

1.3. A városfejlesztési elvek rögzítése 

A településfejlesztési koncepció a város örökségi értékeit fenntartva, azokba integrálódó új ér-
tékeket teremtve, a város meghatározó térségi szerepét erősítve, Szentendre Város és tágabb 
térsége számára dinamikusan megújuló, mégis harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődést kíván 
biztosítani. 
A városfejlesztés kiválasztott két fő elve a fenntarthatóság elve, valamint a partnerség-
együttműködés elve. 
További, példaértékűnek tekinthető alapelv: a megosztott felelősség; az átláthatóság biztosítása 
a tervezés, döntéshozás, finanszírozás, megvalósítás és ellenőrzés során; kiszámíthatóság a 
szabályozásban és a finanszírozásban, programozás; addicionalitás, többszörös hasznú intézke-
dések; számon-kérhetőség, világos célok és mérhető teljesítmények. 

A fenntarthatóság elve: 

„A fenntartható fejlődés biztosítja a környezeti források folyamatos használatát, a jelen és a 
jövő nemzedékek tényleges igényeinek kielégítését, nem károsítja a környezetét, nem okoz ir-
reverzibilis változást és megőrzi a természet erőforrásait, biológiai sokféleségét. 

A fenntartható fejlődés olyan formája a fejlődésnek, mely a jelen igényeinek kielégítése mellett 
nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől. ” 

                                                           
3
 szimbiózis: kölcsönös előnyökön való együttélés értelmében használatos 
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A fenntarthatóság fő jellemzői: fenntartja az élet általános minőségét; biztosítja a természetes 
erőforrások folyamatos elérhetőségét, elkerüli a tartós környezeti károkat. 

A környezeti fenntarthatóság a természeti tőkére, a gazdasági fenntarthatóság az ember alkotta 
tőkére, míg a társadalmi fenntarthatóság a társadalmi és humán tőkére épül. A másik rovására 
következmény nélkül egyik sem fejleszthető. Kiegyensúlyozott figyelembe vételükkel lehet ki-
egyensúlyozott fejlesztésüket biztosítani. 

A koncepció készítése, a jövőkép és a célok, valamint azok elérését biztosító intézkedések, fel-
adatok meghatározása az alábbi elvek szem előtt tartásával történtek: 

- Fenntartható klímabarát, energiahatékonyságot javító fejlesztések alkalmazása. 
- A városi öntudat erősítése; a városhoz, mint otthonhoz való kötődés elérése. 

- A helyi értékek felismerése és védelme. 
- Partnerség és közösségi részvétel biztosítása. 
- Helyi foglalkoztatáshoz való hozzájárulás. 

- A fiatalkorú népesség megtartása. 
- Családbarát szempontrendszer érvényesítése. 
- Térségi hálózatokra, sajátos helyi adottságokra épülő régiót lefedő központi szerep foko-

zása. 

A környezeti fenntarthatóságot biztosítja: 
- A többközpontú városszerkezet kialakítása, a lakó-üdülőterületek megkülönböztetésének 

fenntartása. 

- Fenntartható városi mobilitást segítő fejlesztések térnyerése. 
- A víz, mint érték, a víz, mint veszélyforrás felismerésből fakadó csapadékvíz-rendezési, 

árvízvédelmi megoldások alkalmazása, hatékony vízgazdálkodás megvalósítása. 
- A helyi gazdaság adottságokhoz igazodó fejlesztésére ösztönzés. 

- Aktív energiagazdálkodás a városi szolgáltatásokban, a civil háztartásokban, a működő 
gazdaságban. 

A célok elérését segítő felismerések a korlátok tudomásul vételével: 
- Szentendre településfejlesztési kereteit a közművek és egyéb vizes természeti adottságok 

behatárolják, egyrészt az általuk okozott figyelembe veendő korlátozásokkal, másrészt a 
funkcionális igényeikhez szükséges közműellátás rendelkezésre álló, illetve biztosítható lehe-
tőségeivel. 

- A településfejlesztést korlátozó adottságok közül a Szentendrei-Dunaág mederben tartási 
megoldását kell kiemelni. A település fizikai jövőképét meghatározza a klímaváltozással is 
összefüggő, szélsőséges csapadékesemények kezelése, a vizek mederben tartását szolgáló 
létesítmények helyfoglalása és látványa. A település területéről és a vízgyűjtőről érkező elve-
zetendő csapadékvíz, amely a Dunán és a Dunába torkolló patakokon is jelentős vízszint-
mozgást, árhullámokat, illetve víz visszaduzzasztást okoz, meg kell akadályozni, hogy akár az 
épített, akár a természeti környezetben károkat okozzon. A szélsőséges intenzitású csapa-
dékesemény zavarmentes elvezetéséhez a jelenlegi vízelvezető rendszert a vízgyűjtőre kite-
kintéssel felül kell vizsgálni és a mederben tartáshoz szükséges beruházásokat mielőbb meg 
kell valósítani. 

- A csapadékvíz elvezetés rendszerének felülvizsgálata során, különös tekintettel a település 
topográfiai adottságaira a vízelvezetés hidraulikailag rendezett hálózatának kialakításához a 
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vízelvezetés módját, helyfoglalását, annak szükséges jogi rendezését, karbantarthatóságát és 
látványával kapcsolatos elvárásokat is meg kell határozni. 

- A Duna és a vízfolyások, patakok elsődleges funkciója továbbra is a csapadékvizek és a fel-
színi vizek zavarmentes elvezetése marad, de a vizek környezetalakító, látványjavító hatása 
mellett, idegenforgalmi, sportolási és szabadidő hasznosítási célú funkcióra való alkalmassá-
gáról és a közlekedésfejlesztésben betölthető szerepéről sem lehet lemondani. 

- A klímaváltozás hatásaként jelentkező felmelegedés biológiai hatáscsökkentésére a közterü-
letek, gyalogos közlekedési területek árnyékolásának növeléséhez fasorok telepítési lehető-
ségét kell biztosítani, amely a közművek felszín alatti és felszín feletti területfoglalásának kor-
látozásával oldható meg. 

- Szentendre természeti adottsága a felszín alatti vízkészlete, amelynek védelmére a szennyvi-
zek közcsatornás elvezetésének megoldását település szintűvé kell emelni, ettől eltérni csak 
nagyon korlátozottan, szigorúan szabályozott módon lehet. Ezért a településfejlesztés során 
javasolható beépítési lehetőség közműellátására a teljes közműellátás biztosítása az elváran-
dó, a szennyvízelvezetés megoldásában szigorúan szabályozottan, korlátozott eltérés lehető-
ségével. 

- A településfejlesztés megvalósításához annak gazdaságos fenntarthatóságának biztosítása is 
szükséges. A fenntarthatóság javítása, illetve a kedvezőbb fenntarthatóság elérése a meg-
újuló energiahordozók hasznosításával lehetséges. Ehhez Szentendrén a napenergia haszno-
sítása kínál megoldást.  

A társadalmi fenntarthatóságot biztosítja az egészségmegőrzés, az egészségtudatosság, a 
közösségi kapcsolatok erősítése, a szolidaritás.   
A gazdasági fenntarthatóságot a több lábon álló, diverzifikált gazdaság útján lehet elérni, 
melynek kiépítéséhez szükség van a magas termelékenységre és innovációra, a helyi gazdaság-
szerkezet kiegyensúlyozására, az oktatás, a kutatás-fejlesztés támogatására. 

Partnerség és együttműködés elve 

A város térségét képező városhálózatba kell, hogy integrálódjon, s találja meg szerepét. Elen-
gedhetetlen a tágabb térségre kiható központi szerepvállalás mellett a kistérségi együttműködés 
újraélesztése, tartalommal történő megtöltése. Meg kell keresni a kölcsönös előnyökön, a mun-
kamegosztáson alapuló együttműködés feltételrendszerét, a térszerkezeten belüli funkcionális 
megosztást. Szentendre gazdasági szerkezetének alakítása, megerősítése térségi gazdasági 
struktúrával kell, hogy kiegészüljön, törekedni kell a kiegyensúlyozottságra, a kapcsolatépítés 
lehetőségeinek megteremtésére. 
Elengedhetetlen a térségi gazdaságot fejlesztő hálózat működéséhez a gyors és kölcsönös (fizi-
kai és virtuális értelemben is kialakított) elérhetőség biztosítása, a humán erőforrás összehango-
lása, a közösségi közlekedési rendszerek egymásra épülése, összehangolt, a Dunai közlekedési 
lehetőséget is számításba vevő fejlesztése. 
Közös térségi marketingpolitikát, helyi adottságokra épülő, kölcsönösségen alapuló célrendszer-
ben összehangolt, tartalomban egymást kiegészítő, összefonódó turizmusfejlesztést kell folytat-
ni. Meg kell keresni minél több közszolgáltatásban a hatékony együttműködés lehetőségeit. 
Széleskörű, informális kapcsolatot kell kiépíteni a helyi civilszervezetekkel, a valós és tartalmas 
partnerségi együttműködést gyakorolni, esélyegyenlőséget biztosítani.  
A széleskörű testvérvárosi kapcsolatokat is valós tartalommal kell megtölteni. 
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A2. A táji- és a természeti értékek megőrzése, a vá-
rosrészkarakterek egyediségének biztosítása  

A3. Várostérségi kapcsolatok erősítése, a fenntartható 
fejlesztés közlekedésfejlesztési elemei 

A4. Fenntartható városüzemeltetést segítő közműfej-
lesztési célok 

A5. Kiegyensúlyozott városi térszerkezet, kompakt 
város 

A6. A városi népesség társadalmi összetételének 
megőrzése. 

A7. A városmarketing, az újrafogalmazott egyedisé-
gen alapuló arculat kialakítása 

B A GAZDASÁG 
DINAMIZÁLÁSA 

B1. A gazdaság szerkezetének javítása  

B2. Egyedi sajátosságon alapuló, magas hozzáadott 
értékkel bíró termékek és szolgáltatások fejlesz-
tése 

B3. A helyi vállalkozások fejlesztése – a hatékonyság 
és a minőség iránti elkötelezettség, a társadalmi 
felelősségvállalás erősítése 

B4. Intelligens városfejlesztési projektek támogatása 

C A KÖRNYEZET 
MINŐSÉGÉNEK 
FEJLESZTÉSE  

C1. Egészséges környezet fenntartása 

C2. A kulturális örökség védelmének és a célzott ren-
deltetésnek megfelelő fejlesztések 

C3. A jól működő város, a lakókörnyezet fejlesztése 

C4. A lakó- és az üdülőterületek közszolgáltatásainak 
azonos szempontú fejlesztése 

C5. Innovatív energetika, energiahatékonysági meg-
oldások alkalmazása 

D 
INTEGRÁLT - 

EGYÜTTMŰKÖDŐ 
VÁROS 

D1. Strukturált városszerkezetre alapozott partnerség 
kialakítása 

D2. A térségi települési kapcsolatok újraszervezése 

D3. A tágabb térségi és nemzetközi kapcsolatok erősí-
tése 
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2.1.  Szentendre átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása 
 

2.1.1 ÁTFOGÓ CÉLOK 
 

A. AZ ÉRTÉKEKET MEGŐRZŐ, ÉRTÉK-TEREMTŐ FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTO-
SÍTÁSA 

A1. A város fenntartható fejlesztése, a kulturális örökség megőrzése 
� Az örökségtudatos városfejlesztés  
� Városrészek harmonikus fejlesztése 

A2. A táji- és a természeti értékek megőrzése, a városrész-karakterek egyedisé-
gének biztosítása 

� Magyarországi és nemzetközi védettség alatt álló területek védelme, fejlesztése 
� A nemzeti ökológiai hálózat (NÖH) folytonosságának biztosítása és fejlesztése 
� A városrészkarakterek egyediségének megőrzése, kialakítása 

A3. Várostérségi kapcsolatok erősítése, a fenntartható fejlesztés közlekedésfej-
lesztési elemei 
A térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése: 

� A tehermentesítő út megvalósítása, városhálózati kapcsolatokkal 
� Közúti és kerékpáros híd létesítése a Szentendrei-sziget és a Város között 
� A kötöttpályás közlekedési kapcsolat szolgáltatási szintjének emelése 

A városi belső úthálózat fejlesztése: 
� Gyűrű irányú úthálózati elemek kialakítása, szabályozása 
� A dombvidéki lakóterületek, illetve üdülőterületek úthálózatának fejlesztése, a keletkező 

csapadékvizek kezelésének/elvezetésének megvalósítása 
� Intelligens Közlekedési Rendszerek alkalmazása a közlekedési hálózaton 
� A Belváros járműforgalmának korlátozása  
� Duna korzó gyalogosbarát fejlesztése (korlátozott átmenő forgalom) 
� A fenntartható közlekedési módok támogatása és propagálása  

A4. Fenntartható városüzemeltetést segítő közműfejlesztési célok 
� Az ingatlanok fenntartási költségeinek csökkentése 

A5. Kiegyensúlyozott városi térszerkezet, kompakt város 
� A térszerkezet alakítása 
� Városrészek alközponti hálózatának kialakítása 
� Új fejlesztési területek kialakítása beépítetlen külterületek igénybevételével 
� A külterületi építkezések mérséklése, a tájhasználat optimalizálása 

A6. A népesség társadalmi összetételének megőrzése 
� A városban lakó népesség számának és a társadalmi jellemzőinek megőrzése 
� A lakosság társadalmi összetételének megfelelő városi szolgáltatások biztosítása 

A7. A városmarketing, az újrafogalmazott egyediségen alapuló arculat kialakítása 

B. A GAZDASÁG DINAMIZÁLÁSA 

Az intézkedésekben alkalmazandó prioritások: 
� A legalább 10 főt foglalkoztató vállalkozások számának növelése 
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� A helyi gazdaság elkülönült részei közötti kapcsolatok erősítése; az innováció és a fejlett 
technológiák alkalmazásának ösztönzése 

� A fiatal nemzedékek számára perspektívát nyújtó gazdasági tevékenységek, közösségi 
kezdeményezések és terek fejlesztése 

� A helyi vállalkozások hozzáférésének biztosítása a „zöld piacokhoz”, az intelligens város-
fejlesztés és a vállalkozásfejlesztés közötti kapcsolat erősítése  

� A kulturális értéken és helyi identitáson alapuló vállalkozási tevékenységek ösztönzése 

B1. A gazdaság szerkezetének javítása  
� Az üzleti és innovációs infrastruktúra fejlesztése 
� Nagyvállalati értékláncokhoz kapcsolódó vállalkozások befektetéseinek ösztönzése 
� Új vállalkozások alapítása, a vállalkozási kedv és a technológiai inkubáció erősítése 

B2. Egyedi sajátosságon alapuló, magas hozzáadott értékkel bíró termékek és 
szolgáltatások fejlesztése 

� Az idegenforgalommal és a turizmussal érintett városrészek gazdasági fejlesztése 
� „Ipari turizmus” – egyedi vállalkozások a helyi gazdaságban  

B3. A helyi vállalkozások fejlesztése – a hatékonyság és a minőség iránti elköte-
lezettség, a társadalmi felelősségvállalás erősítése 

� A vállalkozások termelékenységének javítása 
� A vállalkozások és a közösség, valamint a társadalmi célok közötti szervesebb kapcsolat 
� Identitásalapú fogyasztás erősítése 
� A vállalkozások közötti hálózatos együttműködések fejlesztése 
� Üzleti intelligencia fejlesztése 

B4. Intelligens városfejlesztési projektek támogatása 
� Intelligens technológiák alkalmazása 
� Komplex, integrált közösségi programok fejlesztése 
� A városban rendelkezésre álló erőforrások és kompetenciák megosztása 
� Az intelligens városfejlesztés és a partnerség fejlesztése  

C. A KÖRNYEZET MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE 

C1. Egészséges környezet fenntartása 
� A zöldfelületi rendszer fejlesztése 
� Az ivóvízkészletek védelme 
� A szennyvízgyűjtés és kezelés fejlesztése 
� A csapadékvíz hasznosítására, vagy annak az elvezetésére szolgáló fejlesztések 
� A jó levegőminőség megőrzése 
� A csúszásveszélyes területeken a természeti adottságoknak megfelelő tájhasználat 
� A hulladékgazdálkodás fejlesztése 
� Árvízvédelem fejlesztése 
� A közművek üzemeltetésével okozott szennyezések csökkentése 

C2. A kulturális örökség védelmének és a célzott rendeltetésnek megfelelő fej-
lesztések  

� A közösségi terek multifunkcionális kialakítása, hatékony használatának szervezése 
� A digitális térinformatikai rendszer kialakítása és működtetése 
� A kultúra, a művészetek és a turisztika környezetminőséget javító fejlesztése 
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C3. A jól működő város, a lakókörnyezet fejlesztése 
� Átmenő és belső gépjárműforgalom csökkentése 
� Fenntartható közlekedési módok támogatása 
� HÉV-infrastruktúra fejlesztése 
� Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó fejlesztési irányok (stratégiai célok)  

C4. A lakó- és az üdülőterületek közszolgáltatásainak azonos szempontú fejlesz-
tése 

� A környezet minőségét javító közműfejlesztési feladatok 
� A közművek elhelyezésével összefüggő környezetterhelések 
� Alközpontok, zöldterületek biztosítása 

C5. Az innovatív energetika, energiahatékonysági megoldások alkalmazása a klí-
maváltozás hatásai  

� Energiahatékonyság 
� Mikro-klimatikusviszonyok tudatos alakítása 
� Klímaváltozás hatásainak kezelése közműfejlesztéssel 

D. INTEGRÁLT - EGYÜTTMŰKÖDŐ VÁROS 

D1. Strukturált városszerkezetre alapozott partnerség kialakítása 
� Az átjárhatóság megteremtése 
� Társadalmi felelősségvállalás erősítése 
� A közösségi identitás erősítése 
� A városmarketing fejlesztése  

D2. A térségi települési kapcsolatok újraszervezése 
� Pest megye északi részén kulturális és tudományos központi szereppel rendelkező vá-

rossá válás 
� A térség közlekedésfejlesztése és a térség gazdaságának kapcsolati erősítése 
� A térséget is érintő humánszolgáltatások fokozása 

D3. A tágabb térségi és a nemzetközi kapcsolatok erősítése 
� Az agglomerációs térségi és a fővárosi kapcsolatok építése 
� Egyéb nagytérségi és nemzetközi kapcsolatépítés kiemelten a kultúra és a turisztika te-

rületén 

2.1.2 HORIZONTÁLIS CÉLOK 

Szentendre azonosul a pest megyei területfejlesztési koncepcióban szereplő horizontális célok-
kal. (Területi és társadalmi kohézió; Fenntarthatóság; Partnerség; Térségi identitás erősítése; 
Hatékonyság; Értékmegőrzés értékteremtés). Ezek közül némelyik a városfejlesztés főirányaiban 
is megjelenik, míg más részük a specifikus célokban fogalmazódnak meg. Szentendre horizontá-
lis céljait az alábbiakban jelöli meg: 

JÓ KORMÁNYZÁS  

A jó kormányzás alapvető fontosságú a város társadalmi és gazdasági fejlődése szempontjából. 
Ide tartozó elvek az elszámolhatóság, az átláthatóság, egyenlőség, jogrend érvényesítése, szük-
ségletek iránti érzékenység, stb. A jó kormányzás irányelvei biztosítják, hogy a fejlesztések so-
rán megvalósuló finanszírozási mechanizmusok végrehajtása nyílt és átlátható legyen. A jó kor-
mányzást veszélyeztető tényezők közül legártalmasabb a korrupció, mely hátráltatja a fejlődést. 
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Esélyegyenlőséget kell biztosítani a fejlesztésekkel a különböző korosztályok számára a külön-
böző nemek számára is. A nemek közötti egyenlőség elveinek alkalmazása megköveteli, hogy a 
férfiak és a nők egyenlő számban képviseltessék magukat a döntéshozásban, valamint a gazda-
sági, szociális, kulturális élet területén. 

A TÁRSADALMI- ÉS TERÜLETI KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE  

A fejlesztéseknek hozzá kell járulniuk a társadalmi és területi kohézió erősítéséhez, a szegény-
ség kialakulásának elkerüléséhez, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a közösségek 
összetartozó erejének előmozdításához, a diszkrimináció minden formája elleni küzdelemhez. 
Erősíteniük kell az intézmények és szolgáltatások kohéziót növelő szerepét. A közösség össze-
tartozásának alapja az egymás iránti felelősségvállalás.  

EGÉSZSÉGES TÁRSADALOM  

Az egészséges városi (régiós) társadalom elérése jelenti: a városi (régiós) polgárok egészségi 
állapotának javítását, (az egészségben eltöltött évek számának növelését), a fizikai és mentális 
egészség egyéni és társadalmi értéknek növelését, az egészségtudatos magatartás elősegítését, 
a területi egészség-egyenlőtlenségek csökkentését, valamint az egészségügyi ellátó rendszerhez 
való hozzáférés lehetőségének javítását. A prevenciós intézkedésekhez kapcsolódnak a sport-, a 
szabadidős tevékenységek támogatásának és a helyszínek biztosításának városi kezdeményezé-
se, a rekreációs célú fejlesztések előtérbe kerülése. A gazdasági fejlődés szempontjából is kitö-
rési pontot jelent egészségturizmus fejlesztése, a termálkincs hasznosítása az egészségmegőr-
zés, gyógyítás, rekreáció céljára, az egészségiparba történő beruházások támogatása. 

 
2.2. Részcélok és a beavatkozások területi egységeinek meghatározása/ a fejlesztési 
célok értelmezése az egyes településrészekre 
 

2.2/A AZ ÉRTÉKEKET MEGŐRZŐ, ÉRTÉK-TEREMTŐ FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉS 

2.2./1. A város fenntartható fejlesztése a kulturális örökség megőrzése 

A város kiemelkedő értékű és mennyiségű épített értékkel rendelkezik mind a műemlékvédelem, 
mind pedig a régészet területén. Az országos területi és egyedi védettségen kívül a város szá-
mos helyi egyedi védelmű épülettel, építménnyel rendelkezik, de helyi területi védelmet is érvé-
nyesít. A Dunakanyar körút és a Duna-part közötti terület egésze valamilyen védelem alatt áll. 
E területen a fejlesztéseket az örökségvédelmi szempontok erőteljesen befolyásolják.  

� Az örökségtudatos városfejlesztés  

A hagyományosan kialakult városszerkezet megóvása szükségessé teszi a területtakarékos és 
többfunkciós térhasználatot különös tekintettel a Belvárosban. Mindez megkívánja az átgondolt 
és tervezetten differenciált területhasználatot, s ugyanakkor az integrált térszervezést.  
Az épített értékek megóvása mellett elengedhetetlen a jelenkor elvárásainak megfelelő szemlé-
letet tükröző új értékek teremtése. 

Kompakt városszerkezet kialakítására való törekvés egyik eszköze a város lakóterületi terjeszke-
désének mérséklése, a lakóterületek kialakításának szabályozása.  

A területhasználati változások, valamint a lakóterületek fejlesztése során mérlegelendők a fenn-
tartható városüzemeltetés szempontjai. Kiemelten kezelendő a meglévő lakóterületek környe-
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zettudatos fejlesztése. A város történelmi hagyományaiból és topográfiai adottságaiból fakadó-
an kényszerítően hat a differenciált lakóterületi és integrált belvárosi területhasználat megvaló-
sítása.  

Mérlegelendő a belvároson kívüli, azzal perem-területeket képező területsávban az intenzívebb 
területhasználat. 

� Városrészek harmonikus fejlesztése 

Az egyes városrészek alközpontjainak képzése szükséges, funkcionális meghatározással, szol-
gáltatói- és közpark meghatározottságú „zöld központ” megkülönböztetéssel lehet a városrészek 
között differenciáltan kialakítani. 

Lakóterületi fejlesztések elsősorban a kialakult lakóterületekkel határos üdülőterületeken foko-
zatosan valósulhatnak meg. A külterületeken a belterületi lakóterületeket szolgáló intézményi, 
rekreációs és zöldterületbe ágyazott különleges területek kialakítása lehetséges. A város üdülő-
területei csak a lakóterületekhez szervesen kapcsolódva, annak fokozatos bővüléseként alakul-
hatnák át lakóterületekké, ha a szükséges infrastrukturális fejlesztések biztosíthatók. 

2.2./2. A táji- és a természeti értékek megőrzése, a városrész-karakterek egyedi-
ségének biztosítása  

Szentendre táji-, természeti értékekben gazdag település. A természetvédelmi oltalom alatt álló 
területek jelentősége a nemzetközitől (bioszféra-rezervátum, Natura 2000) az országoson át 
(Nemzeti Park, ex lege védelem, országosan védett természeti terület) a helyi szintig terjed. 
Szentendre közigazgatási területének csaknem egésze tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület. A településfejlesztés kiemelt célja, hogy a város fejlesztése a táji- és termé-
szeti értékek megőrzésével történjen. 

� Magyarországi és nemzetközi védettség alatt álló területek védelme, fejlesz-
tése 

� Szentendre vonzerejének jelentős tényezője a város szép természeti környezete, nyugati 
irányban a várost körülölelő Visegrádi hegység erdős domboldalai, a hegylábi területek 
változatos, mozaikos területhasználata, keleti irányban a Duna-folyam menti területek. E 
területek nagy része természetvédelmi védettséget élvez (a Duna-Ipoly Nemzeti Park, 
Natura 2000 területek, bioszféra-rezervátum és egyéb védett területek) melyeken, 
hosszú távon biztosítani kell a természeti értékek fennmaradását, a biológiai sokszínűség 
megőrzését. A táj terhelhetőségén belül maradó, ellenőrzött ökoturisztikai fejlesztések 
révén növelendő a területek ismertsége, népszerűsége. 

A Natura 2000 védelem alatt álló Kőhegy kertes mezőgazdasági területen olyan tájgazdálkodás 
megvalósítása a cél, ahol a területen hagyományos tájhasználati módok — korábban jellemző 
volt és ismét megjelent a területen a szőlőtermesztés és a gyümölcstermesztés — összhangba 
kerülnek a természetvédelmi célkitűzésekkel. A Kőhegy Natura 2000 területbe tartozó kertes 
mezőgazdasági területein a lakó- és üdülőterület fejlesztési igények nem akceptálhatóak.  

A fejlesztési területként kijelölt természetvédelmi érdekű területeken a természetvédelmi és 
területfejlesztési érdekek ellentétét meg kell szüntetni, Natura 2000 területeken csak a jelölő 
élőhelyek és jelölő fajok fennmaradását biztosító tájhasználat folytatható (Tófenék területe). 
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A helyi védett táji, természeti értékek átfogó felülvizsgálata szükséges. A helyi védett területek 
pontos területe, a védelem célja és a cél eléréséhez szükséges feladatok tisztázandók (ennek 
tükrében a védetté nyilvánítási rendelet pontosítandó). 

� A nemzeti ökológiai hálózat (NÖH) folytonosságának biztosítása és fejleszté-
se 

A nemzeti ökológiai hálózat területein elérendő cél az élőhelyek védelme, a NÖH területeinek 
természet-megőrzési célú tájhasználatának biztosítása, továbbá a tájhasználati konfliktusok fel-
számolása. E területeken cél az ökológiai hálózat szereppel összehangolt tájhasználat megvaló-
sítása (erdészet, legeltetés, gyepgazdálkodás stb.), valamint a NÖH területi kiterjedésének 
megóvása. Megakadályozandó az élőhelyek megsemmisülését okozó tájhasználati formák (kül-
színi bányaművelés, hulladékgazdálkodási területek, gazdasági tevékenység, túlzott beépítés, 
talaj-, víz-, levegő- és zajszennyezést okozó tevékenységek).  

A magterületeket egymással összekötő, ill. magterületeket belterületi zöldfelületekkel összekötő 
patakok menti különösen értékes ökológiai folyosók fejlesztendők, területük növelendő. 

� A városrészkarakterek egyediségének megőrzése, kialakítása 

A város 17 db városrésze közül 11-ben jellemzően van lakórendeltetés, vagy üdülőrendeltetés. 

Ez azt jelenti, hogy a városrészek építészeti karakterét elsődlegesen az határozza, meg, hogy 
milyen időszakban kezdtek el beépülni, s miként váltak beépítésre szánt területté. 

A Dunakanyar körút gyűrűjén kívüli városrészek - Izbég városrész kivételével - volt kiskertes 
területek, illetve mezőgazdasági területek átalakulásával váltak lakóterületté. Ebből fakadóan a 
beépülésük fokozatosan valósult meg, kivéve néhány akciószerű, telepi beépülést. Cél a város-
részek építészeti karakterének erősítése, a környezetalakításban az egyedi arculat kialakítása. 

2.2./3. Várostérségi kapcsolatok erősítése, a fenntartható fejlesztés közlekedés-
fejlesztési elemei 

Szentendre térségi közúti kapcsolatai jelenleg is jónak ítélhetők, bár a városba érkező közúthá-
lózati elemek mindegyike a 11. sz. főút átkelési szakaszához kapcsolódik, jelentős forgalmi ter-
helést hozva a városközpont területére is. A térségi kapcsolatok tovább javulása várható az M0 
autóút nyugati irányú továbbépítése és a Pomáz felé vezető új összekötő úti kapcsolat kiépítése, 
valamint a Szentendrei szigetre vezető új közúti híd megvalósítása után. 

A térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése 

� A tehermentesítő út megvalósítása, városhálózati kapcsolatokkal 

Pomáz és a 11. sz. főút között tervezett egy összekötőút megépítése Szentendre déli területén, 
Budakalász északi határán. Ebből a nyomvonalból indul ki a Szentendre közúthálózatának te-
hermentesítését legalább részben lehetővé tevő, úgynevezett nyugati tehermentesítő út nyom-
vonala, amely a Pilisszentlászló felé irányuló forgalom elvezetésén túl a város belső forgalmát is 
átrendezhetné, nyugati megközelítést biztosítva a lakóterületeknek. Ehhez szükséges a város 
belső, gyűrűirányú úthálózatának kialakítása. 

� Közúti és kerékpáros híd létesítése a Szentendrei-sziget és a Város között 

A város szempontjából (forgalombiztonsági és környezetvédelmi aspektusok miatt) kiemelkedő-
en fontos, hogy a 11. sz. főút és a Szentendrei sziget újabb közvetlen közúti kapcsolatát biztosí-
tani tudó híd hol épül meg. A város átmenő forgalmának csökkentése érdekében mindenképpen 
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a városközponttól délre megvalósítható híd nyomvonala támogatandó. A Tahi hídtól délre épülő 
közúti híd várhatóan erős forgalmat vonzana a 11. sz. főútra (különösen az OTrT-ben is benn 
foglalt váci Duna híd megvalósulása után) és ez a többlet-forgalom is a városon áthaladva köz-
lekedne Budapest felé. A Szentendrei szigetről a városba vezető kerékpáros és gyalogoshíd 
nyomvonala hálózati szempontból mind a város északi határán, mind a Belvárosnál megfelelő. A 
közúti forgalom csökkentését valamelyik HÉV-megálló közelében áthozott hídkapcsolat szolgálná 
a legjobban, a megálló mellett kiépített, nagykapacitású P+B+R kerékpártárolóval együtt. 

� A kötöttpályás közlekedési kapcsolat szolgáltatási szintjének emelése 

A HÉV-végállomásnál tervezett fejlesztés (intermodális csomópont kiépítése P+R és B+R parko-
ló felületekkel), a Belvárosba vezető gyalogoskapcsolat erősítésével együtt a szolgáltatási szín-
vonal emelésének alapelemei. A Pannónia-telepi HÉV-megálló kapcsolatainak fejlesztése, hatá-
sainak vizsgálata (különösen a városon kívülről érkező utazási igények szempontjából) ugyan-
olyan jelentőségű, mint a végállomás fejlesztésének kérdése. A szolgáltatás minőségének to-
vábbi javulását szolgálná a járművek megújítása, utastájékoztatási-rendszer kiépítése és a jegy-
rendszer fejlesztése is. 

A városi belső úthálózat fejlesztése. 

� Gyűrű irányú úthálózati elemek kialakítása, szabályozása 

A városban hiányzó, 11. sz. főúttal párhuzamos belső forgalmat lebonyolítani képes gyűrűirányú 
gyűjtő-utak kijelölése és megvalósítása (akár két-három párhuzamos nyomvonalon is) elkerül-
hetetlen. Ez sok esetben csak magánterületek igénybe vételével és több helyen jelentős műsza-
ki beavatkozással jár, de a város belső közúti közlekedésében olyan jelentős javulást eredmé-
nyez, hogy a helykiválasztásnál csak a gazdasági szempontok és a morfológiai adottságok ké-
pezhetik a mérlegelés tárgyát a közlekedéshálózat meghatározó szempontjai mellett.  

� A dombvidéki lakóterületek, illetve üdülőterületek úthálózatának fejlesztése, 
a keletkező csapadékvizek kezelésének/elvezetésének megvalósítása 

A város nyugati (dombvidéki) lakóterületein és üdülőterületein kialakult úthálózat a jelenlegi 
használatra szinte alkalmatlan (szűk szabályozási szélességek, vízelvezetés elégtelensége, gya-
logosfelületek hiánya, forgalomtechnikai problémák) ennek megoldása forgalomtechnikai eszkö-
zökkel csak kismértékben, további közterületek biztosításával megfelelően lehetséges, különö-
sen a tervezett lakóterületi terjeszkedés megvalósításával párhuzamosan, esetleg annak feltéte-
léül szabásával. 

� Intelligens Közlekedési Rendszerek alkalmazása a közlekedési hálózaton: 

Ilyenek a digitális tájékoztató táblák; a közösségi közlekedésben utas-tájékoztató rendszerek 
létesítése; mobil alkalmazások, stb. 

A megcélzott intelligens közlekedési rendszerek (az ITS rendszerek) aktuális információkat gyűj-
tő és szolgáltató telematikai rendszerek, melyek hatékonyabbá teszik a meglévő közlekedési 
hálózatot, vagyis növelik annak kapacitását, további infrastrukturális elemek kiépítése nélkül. 
További előnyük, hogy a közlekedés szolgáltatási színvonalát emelik és a közösségi közlekedést 
vonzóbbá teszik az utazók számára, mert megbízhatóbb, kiszámíthatóbb utazást tesznek lehe-
tővé. Az intelligens közlekedési rendszerek költség-hatékonyak, mivel beruházási költségük jóval 
kisebb, mint az infrastruktúra továbbépítésének költségei, mégis jelentős javulást eredményez-
nek a városi közlekedésben. 
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� A Belváros járműforgalmának korlátozása  

A belváros épített értékeinek megőrzése érdekében: járműforgalom korlátozása/teljes kitiltása a 
Belváros területéről (kivéve az időben és járműméretben korlátozott áruszállítás), gyalogosfelü-
letek növelése, városközpont környékén parkolás szigorúbb szabályozása. A gyalogosfelületek 
növekedése a városközpontban nem csupán a forgalombiztonságot növeli, de vonzóbbá, élhe-
tővé teszi a Belvárost, további közösségi tereket nyitva. 

� Duna korzó gyalogosbarát fejlesztése (korlátozott átmenő forgalom) 

A Belváros gyalogos zónájának növelésével összhangban, a Duna-parttal való gyalogoskapcsolat 
is erősíthető, ha a közúti forgalom részben, vagy egészben kitiltható a Duna korzóról. Ennek 
feltétele a közösségi közlekedéssel való megközelítés lehetőségének fenntartása, valamint 
északról és délről a gyalogos zóna szélén úgynevezett fejparkolók kialakítása. 

2.2./4. Fenntartható városüzemeltetést segítő közműfejlesztési célok 

� A fenntartható közlekedési módok támogatása és propagálása  
A közösségi közlekedés fejlesztése; vízi közlekedési módok; gyalogos és kerékpáros infrastruk-
túra-fejlesztések. 
A fenntartható, vagy „zöld” közlekedési módok erősödése, az egyéni gépjárműhasználat vissza-
szorítását, kisebb-nagyobb arányú csökkentését eredményezi, amely pozitív környezeti és forga-
lombiztonsági hatásokkal jár, így a város szempontjából mindenképpen támogatandó. A fenn-
tartható közlekedés fejlesztése akkor a leghatékonyabb, ha a közlekedési szokások megváltoz-
tatásának népszerűsítésével párhuzamosan folyik. Számos hazai és nemzetközi fenntartható 
közlekedést propagáló programhoz, kampányhoz csatlakozhat a város. 

� Az ingatlanok fenntartási költségeinek csökkentése 
Elsődlegesen valamennyi közműre vonatkozóan a fogyasztás csökkentésével érhető el a költsé-
gek csökkentése, amely a személyes takarékosságra törekvéssel és a takarékos fogyasztású 
berendezések alkalmazásával érhető el. Ehhez a fogyasztóknak a közművekkel kapcsolatos tu-
dat és szemléletformálása szükséges. 
A közműköltségek jelentősebb hányada az energiaellátás területén jelentkezik, így annak gaz-
daságosabb megoldása a fenntartási költségek alakulását befolyásolja. Az energiaigények a 
technológiák és a lakásfelszereltség fejlődésével növekszik, s ezzel egyre költségigényesebb 
üzemeltetéssel elégíthető ki. Az így növekvő költség-terhelés a fenntartható fejlődési folyamat 
fékezőjévé vált, ennek megállítása társadalmi-gazdasági feladattá vált.  
Ezért megoldást kell keresni - a komfortszint, és a termelőképesség csökkentése nélkül - az 
energiaellátás költségterheinek a mérséklésére, amely a fejlődés fenntarthatóságát segítené elő. 
Az első lépést jelentő energiatakarékosságra való törekvést követően megoldást az optimálisabb 
energiahordozó szerkezet kialakításával, a hagyományos vezetékes és nem vezetékes energia-
hordozók mellé a megújuló energiahordozók nagyobb részarányú bevonásával lehet elérni. A 
megújuló energiahordozó hasznosításához szükséges beruházás ugyan költségigényes, de üze-
meltetési költsége a hagyományos energiahordozókhoz (hálózati gáz, hálózati villamosenergia) 
képest minimális. 
A megújuló energiahordozók hasznosításának hatékonyságát az optimális kihasználtságával 
lehet elérni. A megújuló energiahordozók hasznosítási lehetősége korlátozott, de alkalmazása 
nem hagyható ki. Alkalmazásra elsődlegesen a napenergia vehető igénybe, napkollektorok-
napelemek alkalmazásával, továbbá a föld energiája hasznosítható.  
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Vízi-közműveket érintően is jelentkeznek fenntartási költségeket csökkentő fejlesztési igények. 
Ezek közül elsődleges feladat, hogy a közüzemű víz felhasználása ténylegesen csak azokon a 
fogyasztási helyeken történjen (ivás, főzés, fürdés, fogmosás), ahol az ivóvíz minőségű vízre 
szükség van. Szentendre nagyon kedvező hidrogeológiai adottsága a helyi vízbeszerzés, házi 
kút létesítésének lehetősége. A házi kutak segítségével a nem ivóvíz minőségű vízigény jelentő-
sebb beruházás nélkül kielégíthető, csökkentve ezzel a drágább ivóvíz fogyasztását. További 
ivóvíz igény, s ezzel költség megtakarítás érhető el épületgépészeti beavatkozás, fejlesztés se-
gítségével, a szürkevíz hasznosításával. El kell végezni a régi közkutak kataszterbe vételét, s 
meg kell keresni a házi kutak létesítésének szabályozási kérdéseit. 

2.2./5. Kiegyensúlyozott városi térszerkezet, kompakt város,  

� A térszerkezet alakítása 

Szentendre térszerkezetében a kompakt jól működő város kialakításának célja megkívánja a 
területhasználatok fokozatos és időben elnyújtott változását. Olyan térszerkezet alakítása kívá-
natos mely: 

- a domboldalra futó értékes lakóterületek mellett még hosszabb távon is rendelkezik üdülő-
területekkel, 

- a városközponti szerepét és turisztikai látványosságát egyaránt magas színvonalon betölteni 
képes belvárossal rendelkezik. 

A város térszerkezetének alakításában cél, hogy a beépített területek természetes átszellőzést 
biztosító zöldterületekkel, erdő- vagy zöldsávokkal tagolásra kerüljenek, felülvizsgálva ezzel ösz-
szefüggésben az értékesítésre szánt önkormányzat tulajdonú területeket. 

Előnyben részesítendők az energiatudatos házépítést vállaló, az alternatív energiát alkalmazó 
környezetüket legkevésbé terhelő építési megoldásokat alkalmazó beruházói kezdeményezések. 
A város lakóterületi terjeszkedése csak az üdülőterületek felmorzsolódásával és lakóterületté 
alakulásával történhet. A lakóterületek növelésében prioritást élvez a lakóterületekhez közvetle-
nül kapcsolódó üdülőterületi részek fokozatos lakóterületté alakulása, ha az a közneve-
lés/oktatás, az egészségügyi ellátás biztosításának felmérésével párhuzamosan valósulhat meg. 
A szolgáltatási igények kielégítésének biztosítása lakóterületi fejlesztéssekkel egyidejűen terve-
zendő meg. Az üdülőterületek lakóterületté válásának feltételrendszerét ki kell dolgozni. A köz-
úthálózatok, a szennyvíz-elvezetés és csapadékvíz-rendezés tisztázása, s az átalakulással párhu-
zamos végrehajtás adhatja a lakóterületté válás alapfeltételeit. 

� A városrészek alközponti hálózatának kialakítása 

Valamennyi városrészen belül meg kell találni, s ki kell jelölni és kialakítani a városrészi igénye-
ket szolgáló, reá jellemző közösségi tereket befogadó alközpontokat. Az alközponthálózat kiépü-
lése a városrészek közötti közlekedéshálózati fejlesztésnek megfelelően, azzal összehangoltan 
kell, hogy alakuljon. 

� Új fejlesztési területek kialakítása beépítetlen külterületi területek igénybe-
vételével 

A lakóterületi fejlesztések elvetése mellett is a „zöld-mezős” fejlesztések az infrastruktúrafejlesz-
tési igények (út, közművek kialakítása) előzetes felmérése és szükséges mértékű kialakítása 
után kezdődhetnek meg. A belterületekhez kapcsolódóan a külterületeken fokozatosan jöhetnek 
létre a belterületi lakó- és üdülőterületeken élő lakosságot szolgáló új intézményfejlesztések, 
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rekreációs sport-szabadidős rendeltetésű közösségi létesítmények, turisztikai célzatú jelentős 
zöldfelülettel rendelkező különleges területhasználatok. 

� A külterületi építkezések mérséklése, a tájhasználat optimalizálása 

A tájkarakter megőrzése érdekében a megmaradó külterületeken az építkezéseket a lehető leg-
nagyobb mértékben korlátozni kell. Csak és kizárólag a természetvédelemmel összehangoltan a 
terület mezőgazdasági (növénytermesztési és állattartási) hasznosításával összefüggésben lehet 
gazdasági épületet létesíteni. 

2.2./6 A városi népesség társadalmi összetételének megőrzése 

Szentendre népessége az országos jellemző tendenciától eltérően növekszik. Összességében a 
népességszám növekedés az elmúlt 12 évben megközelítette a 20%-ot. A népességszám növe-
kedésének lassítása kívánatos. 

A 2001-es fejlesztési koncepció a városi lakosság számát 30.000 főben maximálta. Ezt tekintette 
a város adottságaiból fakadóan megfelelő szolgáltatással ellátható állandó létszámnak. Ennek 
meghaladása ma sem cél. 

� A városban lakó népesség számának és a társadalmi jellemzőinek megőrzése 

Az élhető város biztosítása, elsősorban a város lakhatóságának megtartása továbbra is cél. A 
lakosság számának alakulása Szentendre esetében erőteljesebben összefügg a lakhatás körül-
ményeivel, mint a helyi munkalehetőséggel. A lakhatás körülményeinek jobbítása önmagában 
nem biztosítja a fiatal korosztályok városon belüli letelepedését, a helyben maradását. 

A lakónépesség számszerinti növekedése párosul az időskorúak arányának növekedésével is. 
Migráció tapasztalható a fiatalok részéről, melyet ellensúlyoz a már egzisztenciát teremtő idő-
sebb korú népesség mind nagyobb számban való megjelenése, vissza-, vagy betelepülése. 

A helyben biztosítható munkahelyek száma és jellege, különösen a fiatalabb korosztályúak szá-
mára, rendkívül mérsékelt és bizonytalan, nem kellően differenciált. Cél a középfokú képzésben, 
különösen a szakmát tanulók részére a duális oktatás feltételeinek a megteremtése, a városi 
munkahelyek, munkaalkalmak fokozása. 

� A lakosság társadalmi összetételének megfelelő városi szolgáltatások biztosí-
tása 

A lakosság társadalmi összetétele a központi statisztikai adatokkal mérhető. A lakosság korösz-
szetétele, iskolai végzettsége, vagy foglalkoztatási jellemzői statisztikai adatok szerint az orszá-
gos átlagnál rendre kedvezőbbek. Városrészekhez kötődő, a mutatókban is érzékelhető diffe-
renciáltság a 2011-es népszámlálási adatok alapján ismerhető meg. 

2.2./7 A városmarketing, az újrafogalmazott egyediségen alapuló arculat kialakí-
tása 

A város új arculatának formálása nem a régi arculat újrafényezését kell, hogy jelentse. Megőriz-
ve, s hangsúlyozva a megszokott és közel 100 éves múltra visszatekintő „művészetek városa” 
imázst, ki kell, hogy egészüljön, a modern tudomány és technológia vívmányaival és a kreatív 
ipar nyújtotta lehetőségek kihasználásával, azokra alapozottan a városmarketing újrafogalmazá-
sával, kiteljesedésével.  
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2.2/B  A GAZDASÁG DINAMIZÁLÁSA 

A Gazdaság dinamizálása a Dumtsa Jenő városfejlesztési stratégia előzményeire épít, de figye-
lembe veszi a város helyzetében bekövetkezett változásokat és azokat a gazdasági, technológiai 
folyamatokat, melyek hatással vannak a településen működő vállalkozások működésére.  

A helyzetfeltárás és értékelés számos problémára és fejlesztési lehetőségre mutatott rá. Kiemelt 
jelentőséggel bír az a megállapítás, hogy az érintett vállalkozások száma és tevékenységük sok-
félesége igen nagy, ezért célszerű meghatározni az érintettek körét egyedi sajátosságaik alap-
ján, meghatározott csoportokra bontva. E „részgazdaságok” működése és problémái eltérőek 
például az itt élő emberek számára szolgáltató, az idegenforgalom és turizmus, vagy éppen a 
külpiacra dolgozó vállalkozások esetében. A város egészére jellemző probléma a vállalkozások 
mérete, alacsony beruházási és innovációs aktivitása, az ipari kapacitások hiánya, valamint az 
alacsony árbevétel. Ez utóbbi miatt a város helyi adóbevételei igen alacsonyak.   

Az átfogó és az egyes vállalkozások körét érintő sajátos problémák és lehetőségek alapján a 
következő fejlesztési irányok kerültek meghatározásra, melyek a specifikus célok alapját is ké-
pezik:  

- A gazdasági szerkezetváltás szüksége, az ipari és technológiai vállalkozások fejlesztése; 
- Az egyedi, megkülönböztető erővel bíró termékek és szolgáltatások erősítése;  
- A helyi vállalkozások termelékenységének növelése, a minőség iránti elkötelezettség és a 

társadalmi felelősségvállalás erősítése;  
- A városi környezet, a legkorszerűbb technológia és a közösségi innovációk együttesén 

alapuló, az erőforrások felhasználásának hatékonyságát radikálisan javító megoldások 
fejlesztése a helyi vállalkozások bevonásával.  

Az egyes specifikus célok tartalmának meghatározását jelentős mértékben befolyásolta az a 
feltételezés, hogy Szentendre hosszabb távon nem képes megtartani foglalkoztatási központi 
szerepét, amennyiben a helyi gazdaság szerkezete és a vállalkozások működése, üzleti modellje 
változatlan marad. Változatlan szerkezetben a helyi gazdaság teljesítménye és a tevékenységek 
sokfélesége csökkenni fog. A változás fontos, de önmagában nem elégséges. Feltétele a helyi 
vásárlóerő, illetve a piaci kereslet növelése. Az önkormányzat feladata sem merül ki a város-
marketing fejlesztésében, vagy az identitásalapú fogyasztás ösztönzésében.  

A specifikus célokkal kapcsolatban fontos alapelv, hogy az egyes célok, valamint a célok alapján 
megfogalmazható intézkedések közötti szinergia erős legyen, mivel az intézkedések csak együtt, 
egymást támogatva érik el a kívánt hatást. A beruházásokra vetítve ez azt jelenti, hogy az egy-
mástól független, pontszerű beruházások helyett a vezérprojektek köré integrált fejlesztések 
kerülnek megvalósításra. 

Az intézkedések (vezérprojektek, beruházások) közötti szinergiát és így az intézkedések által 
kiváltott hatást a következő prioritások alkalmazása teremtheti meg:  

� A legalább 10 főt foglalkoztató vállalkozások számának növelése 

Legalább 10 főt alkalmazó kis- és középvállalkozások aránya jelentősen elmarad az uniós átlag-
tól. Az EU átlaga 8%, míg Szentendrén 3%, azaz közel harmada. E réteg teljesítménye, illetve 
gazdasági ereje meghatározza a helyi gazdaság beruházási és innovációs képességét, valamint 
a munkalehetőségeket. A helyi adóbevételek növelése, és ehhez kapcsolódóan a közterhek ará-
nyos, partnerségen és viszonyosságon alapuló elosztása, továbbá az önkormányzat és a vállal-
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kozások közös finanszírozásával megvalósított beruházások és fejlesztések bővítése akkor lehet-
séges, ha jelentős mértékben, legalább kétszeresére növekszik a nagyobb vállalkozások száma.  

� A helyi gazdaság elkülönült részei közötti kapcsolatok erősítése; az innováció és a fejlett 
technológiák alkalmazásának ösztönzése 

A „részgazdaságok” merev elkülönülése akadályozza a fejlődést. A vállalkozások innovációs ak-
tivitását és termelékenységét csökkenti a tudás és az egyéb erőforrások megosztásával kapcso-
latos bizonytalanság, és általában a párbeszéd hiánya. A gyors technológiai változás és a csök-
kenő tranzakciós költségek miatt egyre kevesebb a „védett” szegmens, így a helyi gazdaság 
sokfélesége és a foglalkoztatás jelenlegi szintje csak akkor tartható fenn, ha a hagyományos 
iparágakban működő vállalkozások is alkalmazkodnak a kihívásokhoz új üzleti modellek és tech-
nológiák átvételével. A kapcsolat erősítése kölcsönös előnyökkel jár, a szorosabb együttműkö-
dés a fejlett vállalkozások versenyképességét is erősítheti.  

� A fiatal nemzedékek számára perspektívát nyújtó gazdasági tevékenységek, közösségi 
kezdeményezések és terek fejlesztése 

A fiatal korosztályok integrációja nagy jelentőséggel bír a népesség megtartása, a város jövő-
beni egészséges demográfiai szerkezetének megőrzése szempontjából. A vállalkozások fejlesz-
tésében különös jelentőséggel bír a fiatal vállalkozásom támogatása, valamint azt megelőzően a 
város által nyújtott perspektíva megismertetése. A város és a fiatalok közötti kapcsolat erősítése 
korai életszakaszban (általános és középiskolás korosztályokban) formálható az iskolarendszerű 
és iskolarendszeren kívüli képzési programok fejlesztésével, a vállalkozási lehetőségek és vállal-
kozási ismeretek oktatásával, valamint a közösségi innovációk és mentorprogramok támogatá-
sával. Fontos szempont, hogy a korszerű, fejlett technológia (és szaktudás) elérhető legyen a 
fiatalok számára, beleértve a közvetlen és személyes kapcsolatot innovatív vállalkozókkal, mér-
nökökkel, designerekkel. 

� A helyi vállalkozások hozzáférésének biztosítása a „zöld piacokhoz”, az intelligens város-
fejlesztés és a vállalkozásfejlesztés közötti kapcsolat erősítése  

A zöld gazdaság, illetve az intelligens városfejlesztés lehetőséget nyújt arra, hogy a város a je-
lenleginél hatékonyabban használja erőforrásait, javítva az itt élő emberek életminőségét. A 
gazdaság dinamizálása szempontjából fontos prioritás, hogy e fejlesztések az itt működő vállal-
kozások, illetve itt élő emberek széleskörű bevonásával, partnerségen és/vagy közösségi kez-
deményezéseken alapuló keretek között valósuljanak meg; a projektek minősége (újdonságtar-
talma, minősége) megkülönböztető erővel bírjon. A vállalkozások működésének hatékonyságát, 
versenyképességét is jelentős mértékben meghatározza a zöld, illetve intelligens technológiák 
és megoldások alkalmazása.  

� A kulturális értéken és helyi identitáson alapuló vállalkozási tevékenységek ösztönzése.  

A helyi gazdaság fejlődésére nagy hatással van a város kulturális, szellemi öröksége, az épített 
és természeti környezet egyedisége, a kortárs művészeti és kreatív teljesítménye. Az erős helyi 
kulturális háttér, kreatív teljesítmény és tartalom számos vállalkozás működésére hatással van. 
Ez a sajátosság a jövőben is versenyelőnyt és márkaértéket jelent, illetve jelenthet az itt műkö-
dő vállalkozásoknak, valamint a város egészének. Ezért fontos prioritás a kreatív és kulturális 
ipar, valamint a turizmus fejlesztése, továbbá az is, hogy a város újragondolja e tevékenységek 
szerepét a helyi gazdaság fejlődésében, más vállalkozások fejlesztésében. A kapcsolat erősíté-
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sének alapja lehet a közösségi identitás, a közösségi innovációk (civil gazdaság), valamint a 
társadalmi felelősségvállalás, melyek erősítik a közösséget és a részvétel kultúráját. 

A specifikus célok részben ágazati fejlesztési irányokat is tartalmaznak. A vállalkozások összeté-
tele és az egyes iparágak fejlődési trendje alapján az idegenforgalom, a kulturális szolgáltatá-
sok, a tudásintenzív szolgáltatások és kreatív ipar (műszaki tervezés) emelhetőek ki, ahol a vál-
lalkozások száma és fejlődési lehetőségei is jelentősnek mondhatóak. A város érdeke ugyanak-
kor, hogy az ipari tevékenységek, valamint e tevékenységekhez – nagyvállalati, feldolgozóipari 
értékláncokhoz – kapcsolódó szolgáltatások is fejlődjenek. A megismert fejlesztési elképzelések 
alapján az építőipar és az építészeti technológiák komplex fejlesztése ígéretes terület lehet.  

Az átfogó célokhoz kapcsolódó várt eredmények:  

Növekszik a vállalkozások gazdasági és pénzügyi teljesítménye, a nagyobb létszámú vállalkozá-
sok számaránya. A korszerű, magas színvonalú technológia egyre több területen elérhető, illet-
ve hozzáférhető a vállalkozások és a közösség számára. A vállalkozások által előállított hozzá-
adott érték növekszik. A gazdaság dinamizálásával emelkedik a foglalkoztatottak száma. A város 
térségi pozíciója erősödik. 

A vállalkozások tevékenyen hozzájárulnak a környezet védelméhez, az értékek megőrzéséhez, 
az életminőség javításához. Az itt élő emberek széleskörű részvételével segítik a város fejlődé-
sét, és növekszik az identitásalapú fogyasztás. A közösségi innovációk térnyerésével a jelenlegi-
nél sokkal hatékonyabban hasznosítja a város az emberi és természeti erőforrásokat. 

A helyi gazdaság fejlődése elősegíti, hogy a város a jövőben is képes legyen ellátni kötelező és 
önként vállalt feladatait. Az önkormányzat adóbevételei növekednek. A vállalkozásokkal kialakí-
tott partnerség javítja a beruházások és fejlesztések megtérülését. Az önkormányzat átlátható 
gazdálkodásával erősíti a bizalmat; innovatív közbeszerzésekkel és a közérdekű információk 
megosztásával, valamint vállalkozásfejlesztési szolgáltatásainak fejlesztésével segíti a vállalkozá-
sokat.  

2.2./8 A gazdaság szerkezetének javítása  

A specifikus cél tartalmát elsősorban az a prioritás határozza meg, hogy a város gazdasági fej-
lődéséhez több, nagyobb méretű kis- és középvállalkozás jelenlétére van szükség. Ez a változás 
többféle módon következhet be, illetve különböző gazdasági szereplőkhöz köthető:  

- Új alapítású, fiatal, nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások; 
- Meglévő vállalkozások, melyek újragondolják a működésük alapjait;  
- Újonnan letelepedő vállalkozások.  

Megállapítható az is, hogy a nagyobb méretű vállalkozások számának növekedése a jelenlegi 
gazdasági szerkezetben nem lehetséges. A legalább 10 főt foglalkoztató vállalkozások fejlődé-
séhez komplex technológia- és telephelyfejlesztésre, az idegenforgalomban a kapacitások bőví-
tésére, valamint általában a műszaki eszközök, a fizikai állótőke bővítésére van szükség. A külső 
környezet változásával nagyobb figyelmet érdemel az ipar, valamint az iparhoz kapcsolódó szol-
gáltatások alkotta klaszterek fejlődése, illetve az a tény, hogy a magas szintű technológiák egy-
re inkább elérhetőek a kis- és a mikrovállalkozások számára is.  

A város az üzleti környezet fejlesztésével, a technológia iránti érzékenység növelésével, célzott 
befektetés-ösztönzéssel és vállalkozásfejlesztéssel képes elősegíteni a struktúraváltást. A város 
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hozzájárulhat ahhoz is, hogy a vállalkozások számára fontos finanszírozási lehetőségek (magve-
tő tőke, kockázati tőke, mikrohitel, pénzügyi garanciák és egyéb pénzügyi termékek) ismertek 
legyenek az itt működő, valamint az újonnan alapított fiatal vállalkozások számára. 

A kiemelt területek és témák meghatározásában irányt mutathatnak azok a piacok, ahol növek-
vő kereslet és erős innovációs aktivitás figyelhető meg a világban: kreatív ipar, környezetipar, 
élményipar, hajózás, mobil szolgáltatások, mobilitás, és személyre szabott gyógyászat. Figye-
lembe kell venni az intelligens szakosodási stratégiában4 (S3) foglalt nemzeti prioritásokat és 
célokat is. A gyorsan változó környezet mellett azonban célszerű elsősorban egy olyan képessé-
get kialakítani a város szintjén, ami a jövőben lehetővé teszi a gyorsabb, rugalmasabb alkal-
mazkodást – pl. szervezéssel, területi koordinációval, projektgenerálással és projektfejlesztéssel, 
az erőforrások összekapcsolásával. 

� Az üzleti és innovációs infrastruktúra fejlesztése 

Az üzleti és innovációs infrastruktúra minőségének javítása, az iparterületek nyújtotta telephelyi 
adottságok fejlesztése, üzleti és tudományos park kialakítása.  

A cél magába foglalja az itt elérhető üzleti szolgáltatások fejlesztését is, melyek támogatják az 
itt működő vállalkozások működését. Fontos szempont, hogy a betelepülő vállalkozások és a 
fizikai infrastruktúra fejlesztése révén a helyben jelenlévő gyártástechnológia, eszközök és be-
rendezések színvonala és mennyisége növekedjen. Az intézkedések meghatározása során cél-
szerű figyelembe venni a város közvetlen környezetében, valamint az agglomeráció tágabb föld-
rajzi hatókörében meglévő és tervezett fejlesztéseket.  

A vállalkozások növekedése és a technológiai színvonal emelése érdekében fejleszteni kell a 
szolgáltatott kutatási és technológiai infrastruktúrát is. Egy lehetséges módja az olyan kutatási 
infrastruktúrák telepítése, mint a technológiai központ, ipari labor, melyek telepítését és fejlesz-
tését részben a vállalkozások, részben a közfinanszírozású felsőoktatási és tudományos szerve-
zetek közreműködésével is meg lehet valósítani.  

� Nagyvállalati értékláncokhoz kapcsolódó vállalkozások befektetéseinek ösz-
tönzése 

Cél, hogy növekedjen az olyan ipari, innovációs és szolgáltató tevékenységek aránya, melyek 
kapcsolódnak a fejlett feldolgozóiparhoz. A város vonzerejét a jelenlévő tudásintenzív tevékeny-
ségek és a szakképzett, átlagon felüli műszaki és menedzsment kompetenciákkal rendelkező 
népesség adja. A város adottságait figyelembe véve indokolt lehet meghatározni azokat a terü-
leteket, ahol a népesség és a vállalkozások összessége egy határozott fókusszal bíró klaszter 
alapját képezheti. Az intézkedések meghatározása során célszerű értékelni a Főváros gazdasá-
gát meghatározó gazdasági és technológiai folyamatokat, valamint a Fővárost övező innovációs 
és vállalkozási pólustérségek fejlődését.   

� Új vállalkozások alapítása, a vállalkozási kedv és a technológiai inkubáció 
erősítése 

A városban jelenlévő, kihasználatlan kapacitások megosztásával bővíteni kell a vállalkozások 
számára elérhető szaktudást, az üzleti és technológiai szolgáltatások körét. Az innovációt tech-
                                                           
4
 S3 stratégia: Az intelligens szakosodási stratégia egy új típusú, a kutatás, a fejlesztés és az innovációs (KFI) folya‐

matok hatékonyabb támogatását lehetővé tevő, ezáltal a térségek (nemzetek, régiók vagy megyék) tudásalapú 
gazdasági fejlődését célzó országos stratégia.  
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nológiai inkubátorprogrammal is támogatni szükséges. A vállalkozások nagyobb nyitottságával 
és szorosabb együttműködésével az ipari, valamint üzleti és technológiai szolgáltató cégek és 
tudásközpontok mind jobban beágyazódnak a helyi gazdaságba. A kapcsolatok erősödésével 
előtérbe kerülnek a szinergiákon alapuló előnyök, és hosszabb távon létrejön a vállalkozások és 
a technológia versenyképes koncentrációja, amely erősíti az újonnan alapított vállalkozások 
életképességét és javítja a növekedési lehetőségeit.  

A lehetséges intézkedések között említést érdemel a vállalkozások alapításához és működéséhez 
kapcsolódó eljárások egyszerűsítése, illetve támogatása.  

Ugyancsak különleges lehetőség olyan inkubátor (startup) központ kialakítása, ahol a közösségi 
és vállalkozási terek integrált módon kerülnek kialakításra a fiatal vállalkozások egyedi sajátos-
ságaira alapozva.  

Az új vállalkozások alapítását elősegítheti az iskolarendszerű, vagy iskolarendszeren kívül képzés 
fejlesztése, speciális oktatási programok, vagy egyéb platformok, melyek kapcsolatot teremte-
nek a fiatalok és mentorok, iparági és tudományos szakemberek között.  

2.2./9. Egyedi sajátosságon alapuló, magas hozzáadott értékkel bíró termékek és 
szolgáltatások fejlesztése 

A gazdaság fejlődéséhez szükség van arra, hogy a város újragondolja egyedi, megkülönböztető 
erővel bíró jellemzőit – elsősorban kulturális értékeit, emberi erőforrásait és az itt jelenlévő 
szakmai kompetenciákat –, és a jövőben egy differenciáló stratégiát valósítson meg. Az itt mű-
ködő vállalkozások versenyképessége hosszú távon csak akkor tartható fenn, ha egyedi, nehe-
zen másolható kínálatot nyújtanak, illetve képességekkel rendelkeznek. E képességet olyan vál-
lalkozások teremtik meg, melyek saját tevékenységi körükben minőségét és tartalmát tekintve 
kifejezetten különleges terméket, vagy szolgáltatást állítanak elő.  

Az egyedi előnyökön alapuló stratégia alapjai:  

- a magasan képzett munkaerő; 
- a tudásintenzív vállalkozások, valamint a kulturális és kreatív ipar jelenléte;  
- a szolgáltató szektor innovációs teljesítménye; 
- egyedi, személyre szabott terméket és szolgáltatást nyújtó vállalkozások.  

Az intézkedések meghatározása során figyelembe kell venni, hogy a specifikus cél nem általá-
ban az idegenforgalom, vagy más ágazatok támogatását javasolja. A városban számos olyan 
vállalkozás működik, melyek tekintetében a differenciáló stratégia nem értelmezhető. E vállalko-
zások fejlesztése a „2.2./10.  A helyi vállalkozások fejlesztése – a hatékonyság és a minőség 
iránti elkötelezettség, a társadalmi felelősségvállalás erősítése” specifikus cél keretében javasolt.  

A városmarketing a helyi gazdaságfejlesztés egyik lehetséges eszköze. Szentendre esetében 
jelentősen megváltozott a városról alkotott kép úgy az idelátogató, mint az itt élő emberek 
szemében. A város márkaértékét erősítő, újragondoló, újrateremtő marketingtevékenység fej-
lesztésének egyik alapja lehet az egyedi, megkülönböztető értéket létrehozó vállalkozások tá-
mogatása. E vállalkozások foglakoztatásban betöltött szerepe, vagy a gazdasági teljesítménye 
nem feltétlenül kimagasló, de a város márkaértékéhez, pozíciójához, egyediségéhez való hozzá-
járulásuk kiemelkedő. Cél, hogy ez a hozzájárulás erőteljes, intenzív és szerves legyen a jövő-
ben, és a fiatalok vállalkozási aktivitására hatással legyen. 
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� Az idegenforgalom és a turizmussal érintett városrészek gazdasági fejlesztése 

A turizmus és vendéglátás, valamint a kultúra egyes területein a város rendelkezett/rendelkezik 
egyedi kínálattal. A város feladata, hogy a vállalkozásokkal partnerségben, jövőbeni prosperitás 
alapjainak megőrzése érdekében az innovatív kezdeményezéseket és lehetőségeket összefogja, 
és erősítse a példaértékű megoldásokkal szembeni bizalmat, beleértve az idegenforgalom és a 
művészeti, kulturális tevékenységekben érintettek közötti kapcsolatokat, együttműködéseket.  

A működési költségek növekedése, az erősebb verseny, és a változó igények miatt egyre maga-
sabb beruházási igények folytán elkerülhetetlen a szolgáltatások összetételének, színvonalának 
a növelése, továbbá a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb felhasználása, legyen szó 
területről, ingatlanokról, kulturális és természeti értékekről, s az itt élő emberek tehetségéről.  

Az itt működő vállalkozásoknak alkalmazkodnia kell a fogyasztói igények nagymértékű változá-
sához és általában az „élményipar” megváltozott működéséhez; ez pedig azt jelenti, hogy egyre 
nagyobb jelentőséggel bír a helyi érték, az itt meglévő attrakciók és tematikus programok integ-
rált megjelenítése. Egy ilyen komplex „élmény” a kortárs művészetek, a kulturális örökség, a 
Skanzen és további helyszínek és témák irányába is fejleszthető. 

A turizmus által érintett belváros utcafronti földszinti területeinek gazdasági hasznosításában 
fontos, húzó szerepet tölthetnek be az egyedi, különleges értéket teremtő vállalkozások, a „köz-
tes használat” mintaprojektjei, valamint a több funkciót ötvöző– vendéglátás, oktatás, iroda, 
műhely, közösségi tér – projektek.   

� „Ipari turizmus” – egyedi vállalkozások a helyi gazdaságban   

Egyedi, megkülönböztető erővel bíró vállalkozások más ágazatokban is jelen vannak, nem csak 
a turizmus és vendéglátás területén. A helyi gazdaság fejlődését elősegíti, ha minél több tevé-
kenységi területen jelen vannak ezek a vállalkozások. Egyedi sajátosság lehet a technológiához, 
a kísérleti és demonstrációs projektekhez kapcsolt „élmény”, a nem hagyományos értelemben 
vett turisztikai látnivalók bővítése, – az „új” (technológiák) és a „régi” (kulturális örökség) egye-
dülálló ötvözése –, valamint általában azok a vállalkozások, melyek működése, üzleti modellje, 
termékei és szolgáltatásai kifejezetten különlegesek, vagy minőségük kifejezetten magas (pré-
mium szegmens).  

Az intézkedések meghatározása során figyelembe kell venni, hogy számos ilyen vállalkozás tu-
datosan választja a kis méretet, a családi vállalkozás kereteit. Saját különleges piaci keresletük 
igényeihez alkalmazkodva akár a nemzetközi piacon is jelen vannak. Gyakran kapcsolódnak ha-
gyományos, ágazati besorolását tekintve alacsony technológia-intenzitással jellemzett tevékeny-
ségekhez, mint például a könnyűipar, papíripar, építőipar – ennek ellenére értékteremtő képes-
ségük kiemelkedő lehet.  

Az ilyen típusú vállalkozások szám szerinti bővülésének motorja a „grassroot” (alulról építkező) 
innováció, illetve az ipari, technológiai kompetenciák bővülése és az ilyen vállalkozásokat tömö-
rítő közösségek gyarapodása. A vállalkozások fejlődését olyan mintaprojektek segíthetik, mint a 
(„hackerspace5”, „makerspace6”, „FabLab7”) közösségi műhelyek, illetve közösségi terek. A min-

                                                           
5
 hackerspace: egy közösség által működtetett fizikai (azaz nem virtuális) tér, ahol a tudomány, a technika vagy a 

digitális vagy elektronikus művészet iránt érdeklődők összejöhetnek, ismerkedhetnek és együtt dolgozhatnak. 
6
 makerspace: egy speciális alkotópedagógiai műhely. 

7
 FabLab azaz ’fabrication laboratory”: nyitott műhely ötletek megvalósítására, amelyre jellemző az ötletek sza-

bad áramlása és megosztása. 



SZENTENDRE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ-TERVEZETE  

2015. SZEPTEMBER 

ELFOGADÁSRA VÁRÓ DOKUMENTÁCIÓ  35 

PRO-TERRA Kft. * TAJOLÓ-TERV Kft. * Mobil-City Bt. * KÉSZ Kft..* WOLF Kft. 

taprojektek létrehozásában a város kezdeményező, szervező és közvetítő szerepet tölthet be, és 
a sikertörténetekre alapozva fejlesztheti a városmarketinget.  

Amennyiben a mintaprojektek és vállalkozási sikertörténetek meghatározott városrészekre, terü-
leti egységekre koncentrálódnak, úgy az adott terület esetében indokolt egy erőteljes identitás, 
márka megteremtése.  

2.2./10. A helyi vállalkozások fejlesztése – a hatékonyság és a minőség iránti elkö-
telezettség, a társadalmi felelősségvállalás erősítése 

A foglalkoztatás magas aránya, a munkanélküliség alacsony szintje, valamint a képzett népes-
ség jövedelmi helyzete elfedi a helyi gazdaság strukturális gyengeségeit. Ezek közé tartoznak: a 
tőkehiány, a technológiai és az innovációs erőforrások alacsony szintje, valamint az, hogy a 
vállalkozások olyan piacokon vannak jelen, ahol a kereslet stagnál, és nem ösztönzi a fejlesz-
tést, az innovációt. Szentendre foglalkoztatási központi szerepét, a helyi gazdaság teljesítmé-
nyét, és a gazdasági tevékenységek sokféleségét csak akkor képes megőrizni, ha a technológiai 
fejlesztések és a termelékenység erősítése nem korlátozódik néhány vállalkozásra, vagy olyan 
ágazatok fejlesztésére, mint a turizmus és a vendéglátás.   

A vállalkozásfejlesztés jellemzően a következő tevékenységeket foglalja magába:  

- A vállalkozási ismeretek növelése; 
- Az üzleti környezet fejlesztése; 
- Vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése; 
- Vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának erősítése.  

A specifikus cél sajátossága, hogy célcsoportja számában és arányában a legnagyobb a jelenleg 
Szentendrén működő vállalkozások között, beleértve az ipar, a kereskedelem és más szolgálta-
tások széles körét.  

Fontos, egyben sajátos szempont, hogy a specifikus cél által érintett célcsoportok között olyan 
szegmensek is vannak (pl. üzleti szolgáltatások) ahol egyre nagyobb kihívást jelent a generáció-
váltás, az utódlás biztosítása olyan vállalkozások körében, melyek piaci helyzete egyébként sta-
bil, kilátásai piaci szempontból kedvezőek.  

� A vállalkozások termelékenységének javítása 

A vállalkozások termelékenységét számos tényező határozza meg. A város adottságait és lehe-
tőségeit tekintve a működési folyamatok fejlesztése, valamint az együttműködések, klaszterek 
révén elérhető szinergiahatások és mérethatékonyságból adódó előnyök érdemelnek figyelmet.  

A lehetséges intézkedések a mikrovállalkozások széles körét érintik. Különösen a helyben érté-
kesítő, szolgáltató vállalkozásokat, valamint az idegenforgalom és a vendéglátás területén mű-
ködő cégeket. Mindazokat, amelyekre különösen jellemző a gyenge beruházási aktivitás, az in-
nováció alacsony szintje és az, hogy nem hasznosítják a környezetükben egyébként rendelke-
zésre álló tudást és technológiát. Ebben a körben nem csak, és nem elsősorban a fizikai tőke, 
hanem a szervezetfejlesztésre, képzésre, marketing és design aktivitásra, licencekre fordított 
kiadások határozzák meg a vállalkozások termelékenységét és innovációs tevékenységét.  

A vállalkozásfejlesztés célja ebben a körben a vállalkozói és innovációs attitűd és tudás fejlesz-
tése. Elsősorban a következő terülteken: vállalkozói menedzsment, a minőség iránti elkötele-
zettség, az ügyfélkapcsolatok fejlesztése, a stratégiai partnerségek fejlesztése, a digitális tech-
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nológiák alkalmazása. A vállalkozások egy csoportjában releváns fejlesztési terültek lehetnek: az 
üzleti folyamatok fejlesztése, az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása, a 
logisztika fejlesztése. 

Kiemelt prioritás, hogy a vállalkozások energiahatékonyságot javító beruházásokat, fejlesztése-
ket valósítsanak meg. Az itt tervezhető intézkedések a „2.2./11. Intelligens városfejlesztési pro-
jektek támogatása” specifikus cél alatt határozhatóak meg.  

� A vállalkozások és a közösség, valamint a társadalmi célok közötti szervesebb 
kapcsolat 

A vállalkozások fejlődését mind inkább meghatározza, hogy milyen mértékben képesek kapcso-
lódni a településhez, az itt élő emberek közösségéhez olyan témákban és ügyekben, melyek 
nem kapcsolódnak közvetlenül gazdasági tevékenységükhöz. A sikeres vállalkozásokra mind 
inkább jellemző, hogy a társadalmi felelősségvállalás és a vállalkozás üzleti modellje szoros kap-
csolatban marad és reflektál egymásra. A helyi gazdaság és közösség számára is érdek tehát, 
hogy a vállalkozások körében nagyobb legyen a szociális érzékenység, és erősödjön a társadal-
mi felelősségvállaláshoz kapcsolható tevékenységük.  

� Identitásalapú fogyasztás erősítése  

A növekvő verseny, valamint a technológiai fejlődés és fogyasztói szokások változása által leg-
inkább érintett vállalkozások körében szükségszerűen magasabb megszűnő cégek aránya. Fon-
tos feladat ezért az új, vagy megújuló üzletágak fejlesztésének proaktív ösztönzése, az új fo-
gyasztói szegmensek, prémiumtermékek és szolgáltatások fejlesztésének támogatása, az identi-
tásalapú fogyasztás erősítése, hogy a helyi gazdaság hatékonyan alkalmazkodjon a változó üz-
leti környezethez.  

� A vállalkozások közötti hálózatos együttműködések fejlesztése 

A Gazdaság dinamizálása, mint átfogó cél kiemelt prioritással kezeli a gazdaságon belüli kapcso-
latok erősítését. A helyi gazdaság és különösen a kevésbé versenyképes, piaci orientációjukat 
tekintve stagnáló, kevésbé fejlődő mikrovállalkozások számára mind fontosabb, hogy kapcsolat-
ba kerüljenek a feltörekvő piacokkal és technológiákkal. Az iparági konvergenciák és komple-
menter értékláncok lehetőséget nyújtanak arra, hogy az érintettek új beszerzési és értékesítési 
lehetőségek felé forduljanak. A város, illetve a város és a gazdasági partnerségének egyik leg-
fontosabb célja, hogy a helyi gazdaság szervezettebb, nyitottabb és együttműködőbb legyen – 
megvalósítva egy olyan fokú integritást, mely egészében sokkal versenyképesebb, mint a jelen-
legi struktúra.  

� Üzleti intelligencia fejlesztése 

A vállalkozások fejlődését támogatja a helyi gazdaságra vonatkozó információk folyamatos gyűj-
tése, elemzése és értékelése. Például a vállalkozási aktivitást erősíti a megszűnő, vagy hiányzó 
vállalkozások, továbbá üzleti hasznosítású ingatlanok feltérképezése, nyomon követése, a hi-
ányzó szolgáltatások és az „elhagyatott” helyek vizuális megjelenítése; de a vállalkozási elképze-
lések megalapozását, értékelését is támogatja, amennyiben a város bővíti a helyi gazdaságra 
vonatkozó, nyilvánosan elérhető ismereteket.  

2.2./11. Intelligens városfejlesztési projektek támogatása 

A specifikus cél lényege, hogy a város a jövőben a helyi erőforrásokat – humán, technológiai, 
környezeti, kulturális és egyéb – a jelenleginél sokkal hatékonyabban használja fel; s tegye ezt 
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olyan módon, valamint olyan intézményi és partnerségi keretek között, mely képes a folyamatos 
fejlődésre, az alulról felfelé szerveződő kezdeményezések és a felülről tervezett fejlesztések 
összehangolására. A helyi gazdaság és a város érdeke is az, hogy e folyamatban a vállalkozások 
minél jobban hozzáférjenek az érintett piacokhoz. Ennek egyik lehetséges módja a közösségi 
innovációk és a szociális vállalkozások fejlesztése. Az intelligens városfejlesztés tehát szorosan 
kapcsolódik a civil gazdaság térnyeréséhez.  

Számos terület érintett: építészet, energiahatékonyság és decentralizált energiatermelés, közle-
kedés és közlekedésbiztonság, városi kertészet, környezetvédelem, városi zöldterületek fejlesz-
tése, kulturális örökség hasznosítása, vízgazdálkodás, szociális ellátások, oktatás és képzés fej-
lesztése, aktív időskor, egészségügyi szolgáltatások, városrészek és területek hasznosítása, kö-
zösségi piacterek. 

� Intelligens technológiák alkalmazása 

A hatékonyság radikális növelése a technológia (szenzorok, információs és kommunikációs 
technológiák), a design, valamint a digitális közösségi platformok intenzív alkalmazásán, vala-
mint a kapacitások megosztásán alapulnak. A cél olyan megoldások adaptálása és fejlesztése, 
melyek a város sajátos társadalmi, környezeti, közlekedési és gazdasági kihívásait adatokra for-
dítják le, majd az adatok alapján, a vállalkozások és az itt élő emberek közreműködésével hoz-
nak létre innovatív megoldásokat, illetve a folyamatos fejlesztést támogató platformokat.  

Az intézkedések tervezésénél fontos szempont, hogy a civilkezdeményezések és az intelligens 
városfejlesztési projektek tervezése specifikus céllal és tartalommal történjen, figyelembe véve 
a Szentendrén élő emberek szaktudását és a vállalkozások szakosodását, összekapcsolva azokat 
egy konkrét kihívással, vagy lehetőséggel.  

Az intelligens technológiák térnyerését elősegítheti a fejlett technológiákat szolgáltatott módon 
biztosító műhelyek (pl.: FabLab, Techshop) létrehozásának ösztönzése, támogatása, különös 
tekintettel a többfunkciós ingatlanfejlesztésekre (intermodális központ, inkubátorház, kulturális 
intézményfejlesztés).  

Az ingatlanfejlesztési mintaprojektek esetében a több-funkció együttes kialakításával egyszerre 
többféle igényt és célcsoportot lehet elérni, időben és tartalomban egymásra épülve, esemé-
nyek és élmények köré szervezve. Fontos szempont a vállalkozások, a szakmakultúrák, a csúcs-
technológia és az itt élő emberek, azon belül a fiatalok közötti szoros kapcsolat fizikai feltételei-
nek megteremtése és programszervezésen keresztül megvalósított ösztönzése.  

� Komplex, integrált közösségi programok fejlesztése 

Az intelligens város fejlesztésében egyre inkább meghatározó az „okos” telefonok („okos” autók 
és egyéb használati, háztartási eszközök), valamint a közösségi platformokra fejlesztett alkal-
mazások, és az adatok felhőalapú kezelése. Mindez nem csak technológiai szempontból jelent 
áttörést; az ilyen fejlesztések erősítik az itt élő emberek részvételét, a város iteraktív fejleszté-
sét, a nyílt innováción és a közösség elkötelezettségén alapuló kezdeményezéseket.  

A fizikai és virtuális platformok átjárhatóak, és a vállalkozások fejlődését segítheti, ha teret 
nyernek az olyan üzleti modellek, melyekben a közösségi kezdeményezések és vállalkozások 
reflektálnak egymásra, tágabb értelmezésben ez jelenti a civil gazdaságot. 

A civil gazdaság fejlődésével és a technológia alkalmazásával a városi terek és ingatlanok ki-
emelkedő hatékonysággal hasznosulnak. A város sajátos adottságai miatt a jelentős újdonság-
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értékkel bíró mintaprojektek fejlesztése lehetséges. A legkorszerűbb megoldásokat alkalmazó 
demonstrációs és kísérleti projektek telepítése prioritásnak tekinthető.  

A civil gazdaság közösségi kezdeményezései egyre inkább meghatározzák a városok márkaérté-
két és térségi pozícióját. A közösségvezérelt vezérprojektek biztosítják a város jelenlétét új, in-
novatív piacokon a legfejlettebb technológiák és megoldások alkalmazásával.  

Az egyedi projektek összekapcsolásával a város szintjén is modellszerű működés (pl. „intelligens 
város”, „kreatív város”) alakítható ki, melyhez a vállalkozások több módon is kapcsolódhatnak. A 
város feladata, hogy létrehozzon egy olyan keretet, amely Szentendrét egy platformnak tekintve 
építi, összefogja és összehangolja az intelligens városfejlesztési projekteket, a civil gazdaság 
kezdeményezéseit, az infrastrukturális beruházások fejlesztését. 

� A városban rendelkezésre álló erőforrások és kompetenciák megosztása 

A helyi gazdaság fejlődését meghatározza, hogy az induló és működő vállalkozások milyen mér-
tékben férhetnek hozzá a helyben meglévő tudáshoz, technológiához és egyéb erőforrásokhoz. 
Az intelligens technológiák alkalmazása és a civil gazdaság kezdeményezései mellett további 
intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a vállalkozások hozzáférjenek az itt jelenlévő szaktu-
dáshoz és eszközökhöz, berendezésekhez.  

Fontos feladatot jelent a tudásközpontokban, valamint a vállalkozásokban meglévő fejlett tech-
nológiák elérhetőségének javítása. Lehetséges intézkedések: technológiai centrum fejlesztése, 
virtuális kutatóközpont, vagy innovációs központ fejlesztése, különös tekintettel a termék- és 
gyártásfejlesztés.  

A város adottságait alapul véve fontos szempont, hogy a kutatási és üzleti infrastruktúra fejlesz-
tése nyitott módon történjen meg, szoros kapcsolatban a város közösségével. Ennek eszköze 
lehet az iskolai oktatás és az iskolarendszeren kívüli képzés fejlesztése; a vállalkozások, a tech-
nológia, és a fiatal korosztályok közötti erősebb kapcsolat, a fiatalokra fókuszáló technológiai és 
vállalkozási inkubáció, a korszerű technológiák, műhelyek elérhetőségének biztosítása.   

� Az intelligens városfejlesztés és a partnerség fejlesztése  

Az intelligens projekteket célszerű átfogó módon, a város egészére kiterjedően, a település, és a 
településrészek fejlesztését, valamint a közösségi identitást együttesen képviselő partnerség 
keretében irányítani. Az Integrált – Együttműködő város célban foglalt intézkedések – például a 
vállalkozások bevonása a települési szabályozás, helyi adózás és egyéb döntések alakításába – 
kifejtik a cél eléréséhez szükséges teendőket.  

A vállalkozások szempontjából ugyanakkor fontos lehetőség az intelligens városfejlesztési pro-
jektek szükségszerűen partnerségen alapuló szerveződése; a beruházások közös finanszírozása 
(PPP, ESCO); hosszú távon egy városfejlesztési alap közös létrehozása és működtetése; vala-
mint az aktív vagyongazdálkodásban lehetséges együttműködések. Az intelligens városfejleszté-
si projektek éppen ezért lehetőséget teremtenek arra, hogy a vállalkozások hozzáférjenek a 
„zöld”, vagy más feltörekvő piacokhoz. 

2.2/C A KÖRNYEZET MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE 

2.2./12. Egészséges környezet fenntartása 

Szentendrén jelenleg a település lakosságának életfeltételeit, a környezeti elemeket, táji-, ter-
mészeti értékeket veszélyeztető tartós környezeti terhelés nem áll fenn. A településfejlesztési 
koncepció célja, a meglévő jó környezeti állapot további javítása, a fejlesztések kizárólag az 
elérhető legjobb technológia elve alapján valósuljanak meg, valamint a környezeti terhelésre 
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érzékeny területeken (pl.: ivóvízbázis védelmi területeken), illetve terhelt környezetű területen 
(szennyvíztisztító telep védőtávolságában) a védelmi elvárásokkal összhangban történjenek fej-
lesztések. 

� A zöldfelületi rendszer fejlesztése 

Szentendre belterületén a zöldfelületi rendszer kettős képet mutat. A városban jelentős mértékű 
a kertes, családi házas övezet (ahol jellemzően a telkek, több mint 50%-a zöldfelülettel fedett), 
így magas a zöldfelületi borítottság, emellett azonban a városi-, illetve a részvárosi zöldfelületek 
nem képeznek rendszert, hiányoznak a városi-, és a lakóterületi szintű közparkok (a meglévőek 
pedig jellemzően kis kiterjedésűek). 

Szentendre az „élhető település” jellegének erősítése szempontjából jelentős feladat a zöldfelü-
letek rendszert alkotó hálózatának megteremtése. A zöldfelületi rendszer teljessé tétele új köz-
célú zöldfelületek létesítésével, a meglévők minőségi fejlesztésével, továbbá a zöldhálózati ösz-
szekötőelemek fejlesztésével érhető el. 

Kiemelt jelentőségű feladat városi szintű közpark létesítése Szentendrén. A lakóterületi szintű 
közkertek körét bővíteni szükséges. 

A települést átszelő patakok mentén a csapadékvíz elvezető hálózat korszerűsítését követően a 
vízgazdálkodás számára nélkülözhető területeken közhasználatú zöldfelületek, kisebb pihenő-
parkok kialakítása célszerű. 

� Az ivóvízkészletek védelme 

Az ivóvízbázisok védőterületein és hidrogeológiai védőidomain belüli területeken kiemelt fontos-
ságú, hogy kizárólag olyan tájhasználatok és területhasznosítások valósuljanak meg, amelyek 
nem jelentenek kockázatot a vízkészletek minőségére. Az ivóvízbázisok védőterületein és hidro-
geológiai védőidomain belüli területeken a szennyező, ill. a vízkészletek minőségét veszélyeztető 
tájhasználatok, tevekénységek felszámolása a cél. 

� A szennyvízgyűjtés, -kezelés fejlesztése 

A Belváros egyesített rendszerű szennyvíz és csapadékvíz hálózatának felszámolása, az elválasz-
tott rendszer kialakítása. A város lakóterületeinek és lakott területeinek hiánytalan és/vagy tel-
jes közműkiszolgálásának megteremtése, tekintettel a környezetbarát alternatív megoldások 
lehetőségeire. A szennyvíztisztító telep regionális szerepköréhez szükséges kapacitás biztosítása, 
technológiai korszerűsítése és védőtávolság igényének a csökkentése. 

� A csapadékvíz hasznosítására, vagy annak az elvezetésére szolgáló fejleszté-
sek 

A keletkező csapadékvizek kezelése, a keletkezés helyszínén való hasznosítása, s végszükség 
esetén az elvezetése adhat megoldást a város területtakarékos és megfelelően rendezett kör-
nyezetet adó és jól működő közterületeinek kialakításához. A csapadékvizeket gyűjtő ciszternák 
építését kell szorgalmazni a lakóházak kertjeiben. A közfunkciójú épületek felújítása vagy kiala-
kítása során alapvető kritérium legyen a ciszterna megépítése. A közterületekre (különösen a 
belvárosi utcákra) szabadon kivezetett csapadékvizek módozatainak, eseteinek felmérésével 
azok korlátozására megoldási javaslatokat kell kidolgozni (elnyeletés, gyűjtés, visszaforgatás), 
majd azok alkalmazására ösztönözni kell a lakosságot. A takarékos ivóvízhasználat és a csapa-
dékvíz hasznosítás összefüggéseinek tudatosítása elengedhetetlenül szükséges. 
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� A jó levegőminőség megőrzése 

Csak az „elvárható legjobb technológiát alkalmazó” ipari-, szolgáltató tevékenységek letelepedé-
se támogatható. Célkitűzés az energiahatékonyság növelésével, a megújuló energiaforrások 
alkalmazásának támogatásával a légtérbe kerülő káros anyagok csökkentése.  

A nagy-forgalmú közlekedési utak mentén védelmi célú fasorok, út menti zöldfelületek (cserje-
sávok) alkalmazásával is elő kell segíteni a közlekedésből származó káros anyagok szennyező 
hatását. A fenntartható közlekedési módok térnyerése, a közlekedésszervezés racionalizálása, a 
teherforgalom ésszerű korlátozása szintén a levegőminőség javulását eredményezi 

Az allergiás megbetegedések csökkentése érdekében el kell kerülni az allergén növények telepí-
tését, ill. meg kell oldani a lecserélését. 

� A csúszásveszélyes területeken a természeti adottságoknak megfelelő táj-
használat 

A csúszásveszélyes területeken cél a területek beépítésének megakadályozása, ezáltal kataszt-
rófaveszélyes helyzetek kialakulásának elkerülése. E területeken olyan területhasználat megva-
lósítása a cél, amely csökkenti az eróziót, a csúszásveszélyt (erdő, gyep).  

� A hulladékgazdálkodás fejlesztése 

Környezettudatos hulladékgazdálkodás megvalósítása. Olyan technológiák, tevékenységek tá-
mogatása, amelyek a keletkező hulladékok mennyiségének csökkenését eredményezik. El kell 
érni, hogy a szippantott szennyvizek gyűjtése, kezelése a környezetvédelmi követelmények 
megvalósulásával, a környezet szennyezése nélkül, ellenőrzött módon történjen. A közcsatorná-
ra rá nem kötött lakó és üdülőépületek zárt szennyvíztárolóinak ellenőrzése, a szippantott 
szennyvízmennyiség kontrolja. Kiemelten fontos feladat a szennyvízszippantást végző vállalko-
zások területi működésének önkormányzati nyilvántartása, az úthálózat ez irányú megfelelősé-
gének számbavétele. 

� Árvízvédelem fejlesztése 

A város keleti határán végighaladó Duna jelen betöltött szerepe, döntő hányadban a felszíni 
vizek levezetésére korlátozódik. Aránytalanul kevés látványt és hasznosítási lehetőséget nyújt a 
helyiek és látogatók számára. Ennek feloldására, a közelmúltban jelentős lépést tett a város, 
amikor pályázati támogatás segítségével a belváros kis szakaszán a földgát visszabontásával 
mobil gátra cserélték az árvízvédelmi művet, megnyitva ezzel a Duna látványát a belváros láto-
gatói számára.  

Az árvízvédelmi igények azonban fokozódnak, a közelmúltban ezért módosítani kellett a mér-
tékadó árvízszint mértékét. Az új előírások szerint Szentendrei Duna-ág mértékadó árvízszintjét 
a rendelet 1 m-t meghaladóan módosítja. Így a közelmúltban megvalósított beruházás, az elvárt 
biztonságos védekezésre nem lesz alkalmas. A város kiemelt feladata az árvízvédelemre való 
felkészülés megoldása, amely a Duna Szentendrét érintő teljes szakaszát érinti. 

A Duna szerepe Szentendre szempontjából elsődlegesen továbbra is a helyi csapadékvizeket, 
felszíni vizeket, források vizeit összegyűjtő árkok, vízfolyások, patakok befogadása, valamint a 
vízgyűjtőről érkező árhullámok zavarmentes elvezetésének megoldása, amely szerepkör ugyan 
megmarad, de törekedni kell a Duna és parti sávjának komplexebb hasznosítására. 

A Duna idegenforgalmi, sportolási, szabadidős célú hasznosításánál ugyan figyelembe kell venni 
a Dunán lefutó árhullámokat, de többcélú hasznosításának megoldásáról nem szabad lemonda-
ni. 
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A többcélú hasznosítás tervezésekor a klímaváltozás, a szélsőséges csapadékesemény és a víz-
gyűjtő terület beépítésének, burkoltságának növekedése okozta következményekkel is számolni 
kell, amely lehet, hogy a most módosított mértékadó árvízszint további emelését is eredmé-
nyezheti. A várhatóan növekvő mértékadó árvízszintet eredményező árhullámok zavarmentes 
elvezetésére a jelenlegi árvízvédelmet meg kell erősíteni. Ehhez egyrészt a város területéről 
érkező vizek víz-visszatartásának a megoldásával a város felöl érkező terhelés csökkenthető, 
másrész az árvízi védelmet nyújtó mobilgát, földgát, magas part növelt mértékadó árvíz szintet 
meghaladóan, legalább +1,3 m magasításnak megfelelő paraméterre fejleszteni kell. 

� A közművek üzemeltetésével okozott szennyezések csökkentése 

Ide sorolhatóak pl. a szennyvíztisztító telep és a szennyvízátemelő műtárgyak okozta környezet-
terhelések-szennyezések. A szennyvíztisztító telep 300 m-es védőtávolsága beépítésre szánt 
területet is érint, csökkentéséhez a telep technológiai korszerűsítése szükséges. A szennyvízát-
emelő műtárgy védőtávolság igénye is a korszerűsítésével (bűzzáróvá és zajvédetté tételével) 
csökkenthető. 

A szennyvíztisztító telep regionális szerepkörre történő alkalmassá tétele, az időszakos túlterhe-
lésének elkerülését a tisztítási folyamat egyes szakaszainak kapacitás bővítésével és technológi-
ai korszerűsítésével kell megoldani, s azzal egyidejűleg a telep védőtávolság igényének is a 
csökkentését. 

A helyzetelemzés során közművek vonatkozásában megállapításra került, hogy az utóbbi idők-
ben ismét növekedett a közmű üzemeltetéssel kapcsolatos légszennyezés amelyet, a levegőt 
erősebben terhelő hagyományos szilárd tüzelőanyag használatának újabb előtérbe kerülése 
okoz. A jól kiépített vezetékes energiahordozó ellátásával korábban már kiváltották a hagyomá-
nyos szilárd tüzelést, hozzájárulva a levegő tisztaságának a javításához. Meg kell azonban emlí-
teni, hogy az utóbbi években a családok gazdasági nehézségeinek hatására, ahol az épületek 
műszaki adottságai azt lehetővé teszik, egyre többen használnak újra hagyományos nem veze-
tékes energiahordozót is költségeik csökkentésére, amellyel kedvezőtlen légköri viszonyoknál 
rontják a környezeti állapotokat. 

Szentendrén is a „kedvező” vezetékes energiaközmű ellátottsággal már korábban elért környe-
zeti állapot megőrzése fontos. A környezeti állapot javítását szolgálná a hagyományos szilárd 
tüzelőanyag helyett a környezetbarát megújuló energiahordozók alkalmazásának előtérbe he-
lyezése. Ennek szélesebb körű elterjedését ma még a jelentősebb beruházási költségei, annak 
hosszabb megtérülési ideje fékezi, de nagyszériás termék előállítás elindulása a beruházási költ-
ségek várható csökkentését fogja eredményezni.  

Ez irányú törekvések az utóbbi években már tapasztalhatók a megvalósított, illetve folyamatban 
levő napenergia hasznosítást szolgáló beruházások, napkollektorok, napelemek elhelyezésével, 
de ennek mértéke jelenleg még energiagazdálkodási szempontból minimális.  

2.2./13. A kulturális örökség védelmének és a célzott rendeltetésnek megfelelő fej-
lesztések 

� A közösségi terek multifunkcionális kialakítása, hatékony használatának 
szervezése 

A közterületek, a közösségi terek többfunkciós használatra alkalmassá tételével hatékony és 
magas minőségű fejlesztések valósulhatnak meg. A fejlesztések egymást kiegészítve, időben 
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eltolva, működésükben egymás hatásait erősítve előrelátó vagyongazdálkodással és felelős ter-
vezéssel életre hívhatnak az igényeknek megfelelő közösségi tereket. 

� A digitális térinformatikai rendszer kialakítása és működtetése 
A város múltból eredő, s jelenben teremtett épített értékei akkor tudnak a városban ma élők és 
a várost ma meglátogatók számára is egyöntetűen megfelelő rendeltetéssel szolgálni, továbbá 
az elkövetkezendő időkben is értékkel rendelkezni, ha a környezeti állapotuk és használati érté-
kük folyamatosan kontroláltan magas színvonalon biztosított. Ennek nélkülözhetetlen eszköze a 
digitális térinformatikai rendszerben kialakított napra kész nyilvántartás, állapot-ismeret, terve-
zett és ütemezett beavatkozás. 

� A kultúra, a művészetek és a turisztika környezetminőséget javító fejlesztése 

A város kulturális és művészeti értékeinek megóvása, azok bemutatása továbbra is fontos té-
nyezője a turisztikai látványosságoknak, a turisztikai vonzerőnek. Mindezek jelenléte a városban 
azonban nagy teher is, melyek korlátozzák a városi környezetminőség továbbfejlesztését. Meg 
kell találni az egyensúlyt egyrészt a meglévő értékek óvásának és a fenntarthatóság követelmé-
nyeinek való megfelelés között, másrészt a minél harsányabb és „élményközpontúbb”, turizmust 
vonzó eseményekkel és helyszínekkel szembeni igények és a tradicionális kultúrát és művésze-
tet óvók és gyakorlók elvárásai között. A környezetminőséget olyan módon kell az intelligens 
városfejlesztés szempontjainak figyelembe vétele mellett, annak megfelelően javítani, tovább-
fejleszteni, hogy az elfogadott legyen mind a helyben lakó, de máshol dolgozó, mind pedig a 
helyben lakó és helyben megélni kívánó lakosság részéről is. 

2.2./14. A jól működő város, a lakókörnyezet fejlesztése 

A lakóterületek védelmét és azok elérési feltételeinek javítását szolgálja a tehermentesítő út, 
akár szakaszos megvalósítása. A városi lakókörnyezetet hátrányosan érinti a növekvő gépjármű-
forgalom, valamint az ezzel járó zajterhelés és levegőszennyezés, elsősorban a 11. sz. főút vá-
rosi szakasza mentén. Kiemelten kezelendő a Dunakanyar körúttól ÉNy-ra lévő úthálózat a ki-
szolgálandó területek jellegéből fakadó megfelelőséget szem előtt tartó fejlesztése.  
A belváros környezeti értékét fokozza és rendeltetésnek való megfelelést biztosítja a Belváros-
peremén lévő parkolási rendszer terület-hatékony kialakítása. Előzőekkel összefüggésben to-
vábbi forgalomcsillapítás és forgalomkorlátozás lehetősége teremthető meg a belvárosban. 
A közösségi közlekedésfejlesztés alternatív lehetőségének népszerűsítése, SUMP8 kidolgozása és 
alkalmazása. 
A közlekedés káros környezeti hatásainak csökkentése mindenkor szem előtt tartandó a közle-
kedés fejlesztése során 

� Átmenő és belső gépjárműforgalom csökkentése 

A 11. sz. főúton haladó átmenő forgalom csökkentése csak bizonyos térségi úthálózati elemek 
megépítésével lenne elérhető (M0 észak-nyugati szakaszának megépítése, új észak-déli irányú 
közúti kapcsolat megvalósítása az M1 és Esztergom között). Ezek a távlatban megvalósuló ele-
mek is csupán 15-20 %-os forgalomcsökkenést eredményeznének várhatóan, hiszen Leányfalu, 
Tahitótfalu, Dunabogdány, Visegrád, Szigetmonostor, Surány és Pócsmegyer felé továbbra is a 
11. sz. főút adná a legközvetlenebb közúti kapcsolatot. Másik forgalomcsökkentő megoldás len-
ne a közösségi közlekedés szolgáltatási szintjének emelése (gyakoribb, korszerűbb elővárosi 
                                                           
8
  SUMP = Fenntartható Városi Mobilitási Terv 
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vasúti járatok, kibővített megállóhelyek, a megállóhelyek könnyebb elérhetősége, P+R parkolók 
bővítése, B+R parkolók kialakítása, intermodális csomópont megvalósítása) és az utazók átszok-
tatása egyéni gépjárművekről a közösségi közlekedés használatára. A térségi átmenő forgalom 
csökkentése szempontjából fontos, hogy a közeli települések lakóinak is könnyebb legyen meg-
közelíteni a HÉV-megállóhelyeket. Ehhez a ráhordó buszjáratok fejlesztése, a kerékpáros hálózat 
bővítése és a Szentendrei sziget felől közúti/kerékpáros híd megépítése szükséges. A városban 
jelentős a gépjárművel közlekedők aránya. A cél egyrészt ennek a belső forgalomnak a csök-
kentése, másrészt jobb elosztása a város úthálózatán, amely a hiányzó városi gyűjtőúthálózat 
kiépítésével érhető el.  

� Fenntartható közlekedési módok támogatása  

A gyalogos és a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, autóhasználat megosztási lehetőségek 
támogatása. 

A fenntartható közlekedési módok elterjedése mind a városon áthaladó átmenő forgalom, mind 
a belső közúti forgalom csökkenését eredményezné. Többen kerékpároznának és gyalogolná-
nak, ha megfelelő infrastruktúra állna rendelkezésre. 

� A 11. sz. főúton áthaladó gyalogos és kerékpáros forgalom biztonságos ke-
resztezési lehetőségeinek megadása 

A város közlekedési hálózatának sajátossága, hogy a 11. sz. főút átkelési szakasza elválasztja a 
Belvárost a fő lakóterületektől és a főút keresztezése számos helyen nem biztonságos, vagy 
csak hosszas várakozás után lehetséges. A létező gyalogos aluljáró nem alkalmas kerékpárosok 
közlekedésére. A főbb gyalogosirányokban esetleg különszintű keresztezésekkel, biztonságos 
módon kell megoldani a gyalogos és kerékpáros forgalom áthaladását a főúton. 

� HÉV-infrastruktúra fejlesztése  

(Pannónia-telep megálló fejlesztése, intermodális csomópont megvalósítása a végállomáson, 
P+R+B parkolók kiépítése) 

A HÉV-végállomásnál tervezett intermodális csomópont és csatol létesítményeinek (P+R, B+R 
parkolók, gyalogos kapcsolatok, kikötő) fejlesztése, kiépítése a legfontosabb tervezett közösségi 
közlekedési beruházás. A HÉV-kapcsolat végállomás és megálló fejlesztése várhatóan jelentős 
hatással lesz mind a város belső forgalmára, mind az átmenő forgalomra. A várható közlekedési 
és környezeti hatásokat vizsgálni szükséges a beruházások előtt. 

� Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó fejlesztési irányok (stratégiai cé-
lok)  

A helyi adóbevétel alapjának szélesítése, saját erőforrás növekedése érdekében. 
Az önkormányzat és a magántőke partnerségében megvalósítható beruházások körének bővíté-
se. 
Városi fejlesztési alap létrehozása, a befektetések megtérülésével képződő bevételek visszafor-
gatása; 
Az intézményrendszer működési hatékonyságának folyamatos fejlesztése. 
Az innováció keresletoldali ösztönzése (innovatív közbeszerzés) és a szolgáltatások minőségé-
nek javítása. 
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2.2./15. A lakóterületek és az üdülőterületek közszolgáltatásainak azonos szem-
pontú fejlesztése  

A közművekkel összefüggő alábbi tényezők befolyásolják a környezeti állapotot, melyek fejlesz-
tésével állapotjavítást lehet elérni. Ilyen a megfelelő, illetve szükséges közművesítés hiánya, 
s ez által a közművek üzemeltetésével okozott szennyezés, valamint a közművek jelenlétével, 
azok elhelyezésével, elrendezésével okozott környezetterhelés. 

� Környezet minőség javító közműfejlesztési feladatok 
Az első, a megfelelő közművesítettség hiánya okozta szennyezés. A település meglevő és terve-
zett beépített, illetve beépítésre szánt, kiemelten a lakókörnyezeti területén a komfortosabb 
életkörülmény biztosításához a teljes közműellátás rendelkezésre állása szükséges. A teljes 
közműellátáshoz biztosítani kell a közüzemű vízellátás, a közcsatornás szennyvízelvezetés, a 
villamosenergia ellátás és a földgázellátás megoldását, valamint a csapadékvíz veszélyeztetés 
mentes elvezetését. Jelenleg teljes közműellátás azonban csak a belső városrészek területén áll 
rendelkezésre, s ott sem teljes körűen, illetve, a rendelkezésre álló lehetőséget sem használja ki 
valamennyi érintett ingatlan. 

A teljes közműellátáshoz energiaellátás vonatkozásában a vezetékes energiahordozókkal történő 
ellátás megoldását kell az előírások szerint teljesíteni, miközben környezetvédelmi és gazdasági 
szempontból is a megújuló energiaforrások hasznosítása lenne a kedvezőbb. A környezet minő-
ségének javítása érdekében reálisan várható, hogy az ez irányú előírás módosításra fog kerülni. 
A jelenleg hatályos OTÉK 8. §-ában a teljes közműellátáshoz tartozó definíció szerinti előírást a 
termikus célú energiaellátás földgázzal, vagy távhővel történő megoldását ki fogják egészíteni a 
megújuló energiahordozókkal történő ellátási lehetőséggel. Ezzel is teret nyitva a megújuló 
energiahordozó hasznosítás terjesztéséhez, amely a környezeti állapot javítását szolgálja. 

A közműfejlesztési feladatok közül elsődlegesen a közüzemi hálózatokkal rendelkező területen, a 
teljes közműellátás lehetőségét igénybe nem vevő ingatlanok közhálózati csatlakoztatását kell 
megoldani. Vonatkozik ez elsősorban a szennyvíz közcsatorna hálózat menti, de arra nem csat-
lakozó ingatlanokra.  

A városban a lakásállomány 92,1 %-a csatlakozik a közüzemű vízhálózatra, miközben csak 76,2 
%-a csatlakozik a szennyvízhálózatra. Ez azt jelenti, hogy közel 16 %-kal kevesebb ingatlan 
csatlakozik a közcsatorna hálózatra, mint amennyi a vízvezeték hálózatra. Ez kb. 1600 lakóin-
gatlant jelent. Továbbá ezek számát kb. 800 lakóingatlannal növelik azok a közcsatornára nem 
csatlakozó lakóingatlanok, amelyeknek vízellátása egyedileg biztosított. Ezekből a közcsatorna 
hálózatra nem csatlakozó ingatlanokból naponta átlagosan 735 m3 szikkasztott szennyvíz kerül a 
talajba, amely a település egyik jelentős szennyező forrása. A talajba szikkasztott szennyvíz 
közvetlen veszélyezteti a település saját vízbázisát. Különösen megakadályozandó a szennyvíz 
talajba szikkasztása, mivel Szentendre a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alat-
ti víz szempontjából fokozottan érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminő-
ség védelmi területen lévő települések közé tartozik. 

A környezetterhelés csökkentése érdekében tehát ennek a közel 2400 lakóingatlannak a köz-
csatorna hálózatra történő csatlakozását mielőbb rendezni kell. 
Környezeti állapot javítása érdekében közműfejlesztési feladat a jelenleg részlegesen, vagy hiá-
nyosan közművesített beépített, beépítésre szánt területeken, továbbá az új beépítésre szánt 
fejlesztési területeken a teljes közműellátáshoz szükséges közműhálózat fejlesztéseket és az 
érintett ingatlanok rácsatlakozását megoldani.  
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A beépítésre nem szánt területeken is úgy kell megoldania közművesítést, hogy a szükséges 
tartózkodás és a hatékony termelés igényéhez szükséges közművesítés a környezet lehető leg-
kisebb terhelésével álljon rendelkezésre. (Lásd vizsgálati dokumentációban: KM-8.1 tervlap.) 

� A közművek elhelyezésével összefüggő környezetterhelések 
Ide tartoznak azon környezetet terhelő megoldások, amelyek a közterületek látványát rontják és 
a közterülettel való racionális gazdálkodás lehetőségét kizárják. Ezt a környezetterhelést elsőd-
legesen a föld felett elhelyezett közművek okozzák, de a földalatti elhelyezés is hatással van a 
föld feletti terek hasznosítási lehetőségére. A föld feletti terek felszabadításával, a felszabadított 
területen a fasorok elhelyezésével a környezeti állapot és látvány is javítható. 

Ezért a közművek okozta környezetterhelést a közművek föld feletti és földalatti racionálisabb 
elhelyezésével csökkenteni kell. Ennek elérése érdekében megvalósítandó első lépés, hogy új 
föld feletti hálózatépítésre már nem kerülhet sor. A korábbi föld feletti elhelyezéssel épített 
közműveket fokozatosan föld alá kellene áttelepíteni. Ezek segítségével a föld feletti terek terhe-
lése csökkenthető, amely fasor telepítését teszi lehetővé a környezeti állapot javítására.  

� Alközpontok, zöldterületek biztosítása 

Növelni kell a kondicionáló zöldfelületek intenzitását, a meglévő kondicionáló vízfelületeket őriz-
ni, s újakat létesíteni szükséges a sűrű beépítettségű városrészeken ugyanúgy, mint a lazább 
beépítésű üdülőterületeken belül. A közcélú humán aktivitást kiszolgáló zöldterületi funkciókat 
mind a lakóterületeken, mind az üdülőterületeken belül, vagy azok közelében kell biztosítani. 
Ezek egyben kijelölhetik az alközpontok helyét, s közcélú zöldterületi ellátottság minőségének és 
elérhetőségének javítását eredményezik. 

2.2./16. Az innovatív energetika, energiahatékonysági megoldások alkalmazása   

Általános klimatikai igény a friss levegő városba áramlásának elősegítése, a lakott területek fel-
melegedésének csökkentése és a levegőszennyeződés csökkentése. 
A város átszellőzése tájépítészeti és városépítészeti megoldásokkal biztosítható. A csapadék 
helyben tartása, a gyűjtött csapadékvizek és a hulladékvizek komplex hasznosítása kiemelt je-
lentőségű, melynek módozataira meg kell tanítani a városlakókat.  

� Energiahatékonyság 

Energiatakarékos, környezettudatos városfejlesztés, hatékony energiastratégia kialakítása és 
megvalósítása, a megújuló energiaforrások széles körben történő megismertetése, használatá-
nak szorgalmazása.  

� Mikro-klimatikusviszonyok tudatos alakítása 

A helyi mikro-klimatikusviszonyok javítása a hidegebb levegő áramlásának segítésével, továbbá 
a túlmelegedés elleni védekezés keretében tudatosan törekedni kell a burkolt felületek vissza-
szorítására. Ennek érdekében a közterületeken - utcákon, tereken - mindenféle módon töreked-
ni kell zöldfelületek növelésére, többek között tudatos növénytelepítéssel (fák és cserjék), vala-
mint zöldtetők, zöldhomlokzatok, vízfelületek létesítésével.  

Klímabarát, az alkalmazkodást segítő, az éghajlatváltozás hatásait mérsékelő építészeti, kertépí-
tészeti megoldások tudatos alkalmazása, különösen közintézmények, önkormányzati tulajdonú 
építmények építése, felújítása esetében.  
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Lehetséges eszközök: zöldudvarok, (extenzív) zöldtetők, zöldhomlokzatok kialakítása, árnyékoló, 
fényvisszaverő felületek, a csapadékvíz talajba szivárgását, elpárolgását lehetővé tevő vízát-
eresztő felületek, burkolatok mennyiségének növelése, továbbá közterületi vízfelületek, közpar-
kok, közterek vízvételi helyei számának növelése (ivókutak, szökőkutak, dísztavak, egyéb vízfe-
lületek). 

� Klímaváltozás hatásainak kezelése közműfejlesztéssel 

A világban jelentkező klímaváltozás évek óta tapasztalható változásokat hozott a hazai, s benne 
a Szentendrén tapasztalható időjárásban is. A városban élő és dolgozó emberek számára az 
élhetőséget szolgáló elvárt életkörülményeket a változó környezeti és klimatikus hatások mellett 
is biztosítani kell, amely egyre igényesebb közmű infrastruktúra ellátással elégíthető ki, annak 
nemcsak mennyiségi, hanem minőségi ellátási színvonalával.  

A klímaváltozás két fő hatását: a megváltozott csapadék-viszonyokat és a hőmérséklet-
növekedést kompenzálni csak közműfejlesztésekkel lehet. A szélsőséges időjárás, a nagyobb 
csapadékesemények, vagy tartósabb csapadékhiány és az általános felmelegedés előfordulása 
mellett is az élhetőség fenntartása, az épített és természetes környezet védelmének biztosítása 
szükséges, amely a közműellátással szemben új igényeket támaszt.  

Változnak a csapadék viszonyok, egyrészt rövid idő alatt nagy intenzitású záporok veszélyeztetik 
az épített környezetet és a természeti környezetet csak úgy, mint az erdőterületeket. Szentend-
re nagyon változatos topográfiai adottsága mellett kialakult, illetve kialakított vízelvezető rend-
szerek, a zárt csapadékcsatornák és nyílt árkok, a mélyvonalakon haladó vízfolyások, patakok a 
nagy záporok zavarmentes levezetését nem tudják biztosítani. A nyílt árkok, vízfolyások, pata-
kok megfelelő kialakításának, karbantartásának hiányosságai miatt a nagy záporok levezetésére 
nem alkalmasak. A megfelelő vízelvezetés, víztárolás kialakításának hiánya komoly veszélyezte-
tést okoz. 

Ennek elkerülésére a várost fel kell készíteni a nagyobb intenzitású záporok fogadására. Fejlesz-
teni kell a vízelvezetés hálózati rendszerét és növelni kell a helyi víz-visszatartás lehetőségét. 
Ehhez a meglevő vízelvezető rendszerek pontos geodéziai felmérése és hidraulikai méretezése 
szükséges. 

A klímaváltozás okozta hatás, hogy a csapadékesemények hiánya is megjelenhet, amely nagy 
szárazságokat hoz. Ez a természeti környezetben, a mezőgazdaságban és az erdőgazdaságban 
jelent komolyabb megoldandó feladatokat. A nagy záporok vízvisszatartását szolgáló kialakítan-
dó záportározók, mederszakaszok segítséget nyújthatnak a száraz időjárás idején is a vízháztar-
tás helyi hiányának pótlására.  

A klímaváltozás másik jelentős hatásterülete a változással járó felmelegedés, amelynek kezelése 
jelentős energiaellátási fejlesztést fog igényelni. A téli fűtési szezonban ugyan energia-
megtakarítás várható, de a nyári túlmelegedés elleni klímavédelem energiaigénye meghaladja a 
téli megtakarítást.  

Az energiaigény növekedése egyre költségigényesebb energiatermelő beruházással és üzemel-
tetéssel elégíthető ki. Erre megoldást az energiaellátásban a megújuló energiahordozók széle-
sebb körű bevonása jelenthet. 
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2.2/D  INTEGRÁLT – EGYÜTTMŰKÖDŐ VÁROS 

Az Integrált – együttműködő város, mint átfogó cél szorosan kapcsolódik a Gazdaság dinamizá-
lása átfogó céljához, és a fejlesztési irányok között a Radikális hatékonyságnövelés – a civil 
gazdaság és az intelligens város fejlesztése specifikus célhoz. 

A helyzetértékelés megállapítja, hogy „az önkormányzat szerepe szükségszerűen megváltozik a 
„puha” fejlesztési célok (társadalmi innovációk, képzés és szakképzés helyi erősítése, a tudás 
megosztása, vállalkozói aktivitás erősítése, a kulturális örökség és a közösségi terek újragondo-
lása) előtérbe kerülésével.” Ez azt jelenti, hogy a jövőben szükségszerűen erősödik az önkor-
mányzat (és intézményeinek) kezdeményező és szervező tevékenysége, az „animáció”, az egyes 
ügyek köré szervezett, konkrét céllal és tartalommal bíró együttműködések fejlesztése. 

Az átfogó cél túlmutat a gazdaság fejlesztésén. Az Integrált – együttműködő város magába fog-
lalja a társadalmi integráció erősítését, a területi egyenlőtlenségek csökkentését (esetleges ki-
alakulásának elkerülését), valamint hangsúlyosan az önkormányzat kötelező és önként vállalt 
feladatainak hatékonyabb ellátását, és általában a közszolgáltatások minőségének javítását. 
Hatóköre kiterjed a térségi, valamint regionális és nemzetközi (testvérvárosi) kapcsolatok fej-
lesztésére, azon belül különösen a térségi integrált szolgáltatások és fejlesztésekre, valamint a 
nemzetközi konzorciumban megvalósítható kezdeményezésekre.  

Az Integrált – együttműködő város fejlesztése más átfogó célokkal is összefügg. A kulturális, 
táji- és természeti értékek megőrzése, a környezet minőségének fejlesztése, valamint a klíma 
hatásaira való felkészülés csak akkor lehetséges, ha a közösség aktívan részt vesz a célok, 
programok és projektek meghatározásában, fejlesztésében és végrehajtásában. Az Integrált – 
együttműködő város fejlesztésének célja  a közösségi alapú helyi kezdeményezések erősítése.  

Az átfogó cél keretében tervezett intézkedésekkel kapcsolatban prioritás, hogy a beavatkozások 
eredményeképpen javuljon Szentendrén a szubjektív jólét, erősödjön a bizalmi tőke és a bizton-
ságérzet, javítva az itt élő emberek és családok életminőségét.  

2.2./17. Strukturált városszerkezetre alapozott partnerség kialakítása 

A koncepció helyzetfeltáró és értékelő fejezetei rámutattak arra, hogy a közösség integritása és 
identitása milyen sajátos kihívást jelent Szentendrén. Különösen a betelepülő és az ingázó né-
pesség nagy aránya, a külföldről érkező betelepülők aránylag nagy száma, valamint a részgaz-
daságok elkülönülése érdemel figyelmet, de a jövőforgatókönyvek közül az „Álmos kertváros” 
markánsan mutatja a fiatalok elvándorlásának lehetőségét is. Hosszú távon a szlömösödés ve-
szélye sem zárható ki a kockázatok közül. Ebben a környezetben az elidegenedés és a közösségi 
kohézió alacsony szintje olyan adottság, amely fokozottan jellemzi (fenyegeti) a város jövőjét.   

A Strukturált városszerkezetre alapozott partnerség azt jelenti, hogy a közösség olyan témák és 
strukturált platformok köré szervezi a partnerséget és az együttműködéseket, melyek a város 
által nyújtott életminőséget és perspektívát jelentős mértékben befolyásolják, s mind nagyobb 
teret engednek a közösségi innovációnak.  

� Az átjárhatóság megteremtése 

A gazdasági folyamatok illusztrálják a megváltozott környezetet, amiben újra kell gondolni a 
közösség szerepét. Az iparágak konvergenciája, a komplementer iparágak és az innovációs ér-
tékláncok fejlődése is azt mutatja, hogy a különböző tevékenységek fizikai közelsége, átjárható-
sága, egyidejű jelenléte milyen nagymértékben befolyásolja a fejlesztések hatékonyságát és az 
elért hatás növelését. Cél, hogy a város széles körben alkalmazza ezt a szemléletet, a társadal-
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mi és környezeti kihívások kezelésében is, törekedve arra, hogy a közösségi terek és ingatlanok 
többfunkciós kihasználása, a gazdasági és közhasznú tevékenységek közötti interakció, átjárha-
tóság, a társadalmi érdeket szolgálja. Prioritás, hogy olyan vezérprojektek kerüljenek meghatá-
rozásra, melyek közelebb hozzák egymáshoz az egyes elkülönülő társadalmi csoportokat.  

� Társadalmi felelősségvállalás erősítése 
Szentendrén komoly hagyománya van a társadalmi felelősségvállalásnak. Cél, hogy a háztartá-
sok jövedelmi helyzetének és az itt élő emberek társadalmi státuszának megfelelően, arányosan 
növekedjen a közösségi kezdeményezésben érintettek száma. Különösen érintett célcsoportok a 
fiatalok és a betelepülő népesség, különösen a külföldi országokból érkező, tartósan itt élő em-
berek, illetve családok.  

Egyedi, megkülönböztető erővel bíró, a helyi adottságoknak megfelelő kezdeményezésekre több 
területeken is lehetőség van. A gazdaságon kívül például a középiskolások számára elérhető 
iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzések fejlesztése, a közösségi projektek inkubáció-
ja, az egészségügyi programok, különösen a preventív és mentálhigiénés szolgáltatások fejlesz-
tése, a munkaerőpiacról kiszoruló rétegek integrációja, az aktív időskorhoz kapcsolódó szolgál-
tatások fejlesztése, vagy éppen a kulturális örökség, s azon belül a Belváros funkcióváltásának 
megalapozása is olyan területek, ahol a közösségi fellépésre mód és lehetőség van.  

� A közösségi identitás erősítése 

Fontos feladatot jelent a közösség és a településhez kapcsolódó identitás erősítése, különös 
tekintettel a sajátos helyzetű rétegekre (betelepülők, ingázók, fiatalok), valamint az eltérő hát-
térrel rendelkező társadalmi csoportok közötti kapcsolatokra. A lehetséges intézkedések között 
említést érdemel az olyan kezdeményezések támogatása, melyek a tudás és az erőforrások „ha-
tárokon” átnyúló megosztását teszik lehetővé, a társadalmi célú kezdeményezések elismerése, 
díjazása. 

A partnerség fejlesztésével megváltozik az önkormányzat és az emberek közötti kapcsolat. Cél, 
hogy a város strukturált módon vonja be az embereket a város fejlesztésébe. A társadalmi 
egyeztetés folyamatában a tervek véleményezéséről áthelyeződik a hangsúly a közös fejlesztés-
re. A város feladata, hogy megfelelően strukturált felületeket és kereteket alakítson ki a prob-
lémák azonosítása, megjelenítése (vizualizáció), majd a közösség adott ügyek iránti elkötele-
zettségének kialakítása, majd reprezentatív bevonása érdekében, s végül azért, hogy biztosítsa 
részvételüket a megoldások keresésében, kidolgozásában. Az önkormányzat feladata, hogy az 
így fejlesztett projekteket, közösségi alapú kezdeményezéseket összefogja és intézményesítse.  

A közbizalom erősítése az állami és önkormányzati intézményekkel kapcsolatosan hatással lesz 
a kormányzás, a közélet és a gazdaság szereplőivel szembeni bizalomra is. A közéleti aktivitás 
növelése, a különböző szintű döntések előkészítésében való bekapcsolódás lehetőségeinek szé-
lesítése együtt jár az együttműködés kultúrájának fejlesztésével is. A civil aktivitás növekedése 
és támogatása a közösségek fejlesztését igényli, a szükséges infrastrukturális és dologi háttér 
biztosítása révén. Mindezek szükségesek a közbiztonság, a lét- és a magánbiztonság érzetének 
javításához, melyek erősítik a városhoz kapcsolódó identitást. 

� A városmarketing fejlesztése  

A Szentendre által meghatározott célok között szerepelt a megyei jogú város státusz elnyerése. 
A város korábbi jövőképe ennek megfelelően került kialakításra, több olyan feladatot is vállalva, 
mely a városi léptéket meghaladta. A megyei jogú városi szint elvetését követően továbbra is 
célkitűzés marad, hogy a város a térség strukturált városhálózatának egyik meghatározó eleme 
legyen, legfőképpen a kultúra és a tudomány területén. Egy ilyen sajátos szerepkör, illetve tér-
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ségi jelentőségű pozíció és márka fejlesztése az itt élő emberek széleskörű részvételével történ-
het meg. 

A városmarketing fejlesztése olyan intézkedéseket foglalhat magába, mint a digitális média és a 
közösségi platformok intenzívebb alkalmazása, s azok tartalmának fejlesztése. Minőségi válto-
zást jelenthet ugyanakkor, hogy a kommunikáció egyre kevésbé lineáris, sokkal inkább lehető-
séget, eszközt és inspirációt nyújt a civil szervezetek és közösségek számára a fejlesztéshez (pl. 
adott városrészben jelenlévő önkéntesek, üres területek, speciális szakértelem, kihasználatlan 
kapacitások és egyéb információk gyűjtésével és közlésével). A hangsúly az önkormányzat mű-
ködése és a településfejlesztés folyamatának közléséről áthelyeződik egy interaktív kommuniká-
cióra, együttműködő hálózatok létrehozására, mely az emberek elkötelezettségén alapul, s fel-
hatalmazást ad számukra az autonóm cselekvésre. 

Fontos célkitűzés, hogy a közösségi kezdeményezéseken belül létrejöjjön egy strukturáltabb és 
szorosabb együttműködés, mely a tudás- és az erőforrások megosztásán alapul (tudásközössé-
gek, közösségi piacterek), és figyelembe veszi a város különös tudásalapú adottságait.  

A városmarketingen belül kiemelt hangsúlyt kell, hogy kapjon a város kulturális és turisztikai 
jelentősége mellett a város megcélzott, tudományos és a műszaki technológiai fejlesztésekben 
betöltött szerepe. A kialakítani kívánt tudományos technológiai park működése inspirálóan kell, 
hogy befolyásolja az alkalmazott tudományok és a művészetek viszonyát, melyek jelenléte a 
városban egymásra megtermékenyítően kell, hogy hassanak. 

2.2./18. A térségi települési kapcsolatok újraszervezése 

A központi szerepkör betöltése/erősítése érdekében szükséges lépések: 
- a térbeli gazdaságkoordináló szerepkörének kialakítása; 
- a térségi együttműködésen alapuló fejlesztési és együttműködési rendszerek kialakítása 

és fejlesztése; 
- a város térségi szervezeti kapcsolatainak erősítése, országos és nemzetközi vonalon, 
- a térségi integráció fejlesztése, a hatékony és jobb kooperáció lehetőségeinek keresése, 

térségi közös programok megfogalmazása, indítása; 
- kooperációra és együttműködésre alapozott városvezetési, városirányítási stratégia, va-

lódi partnerség a város és vidéke között. 

A várost történelmi múltja, társadalmi, gazdasági viszonyainak fejlődése szűkebb, tágabb kör-
nyezetében mindég is kiemelt szereppel ruházta fel. Fővároshoz való közelsége ellenére, vagy 
éppen abból is következően olyan társadalmi (korszerinti, iskolázottság szerinti) összetétele van, 
melynek megóvása, fenntartása kellő alapot ad arra, hogy a város szellemi potenciálja hozzá 
segítsen a térség településeinek gazdagodásához, s kohéziójának fokozásához. A térségen belül 
élni és dolgozni lehet, sőt érdemes érzése biztos bázisát adja a lokálpatriotizmusnak, a helyben 
maradásnak, az ifjúság helyben tartásának. 

� Pest megye északi részén kulturális és tudományos központi szereppel ren-
delkező várossá válás 

Szentendre történelmi hagyományai és adottságai is indokolják, hogy a tágabb térséget is szol-
gáló határozottabb központi szereppel bíró város legyen. A régió központjának eléréséhez hosz-
szú és rövid távú stratégiai célok között kiemelt jelentőséggel bír a műszaki infrastruktúrafej-
lesztés mellett a humáninfrastruktúra (oktatás, képzés) és a szolgáltatások fejlesztése is. 

A városi lakosság tudáspotenciáljának hatékony felhasználását eredményezi a városi felsőfokú 
oktatás/képzés minél szélesebb körben való kialakítása, megvalósítása.  
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A város munkahelyteremtő képességét segíti, munkaerő vonzását fokozza azon törekvés, hogy 
felsőfokú oktatást nyújtó, kistérségen túlnyúló központi szerepű településsé váljon. 

� A térség közlekedésfejlesztése és a térség gazdaságának kapcsolati erősíté-
se 

Szentendre és térsége között szükséges a korszerű közlekedési és gazdasági kapcsolatokat erő-
síteni, melynek során az együttműködő települések a saját adottságaiknak leginkább megfelelő 
specialitásokat vihetik a közös fejlesztésbe. A közúti közlekedésben az igazgatási határosan köz-
vetlen szomszédokkal: Szigetmonostor, Pilisszentlászló, Pomáz, Budakalász esetében van lehe-
tőség fejlesztésre, jobbításra. Szigetmonostorral a Duna-híd/ak létesítése esetén, valamint a 
hajózás fejlesztése képezheti a kapcsolatot. A közúti kapcsolatok fejlesztése mellett a közösségi 
közlekedési kapcsolatok erősítése a munkába járók számára a forgalom csökkenését eredmé-
nyező alternatívát hoz létre. 

� A térség közös kincsének és veszélyforrásának, a Duna folyó adottságainak 
kezelése 

A Duna folyó, elsősorban a part menti településeket érintő közös feladatainak megoldására és 
lehetőségeinek kiaknázására közös DunaStratégia kidolgozását és megvalósítását kívánja meg. 
Árvízvédelem, közösségi és sport-hajózás, rekreációs célú part- és vízfelszín hasznosítás, Duna 
menti „arculatformálás”. 

� A térséget is érintő humánszolgáltatások fokozása 
Térségi igényeket is kiszolgáló speciális oktatás/képzés fenntartása, újak indítása szükséges 
mind az alap- és középfokú oktatásban, a helyi adottságokra építő szakképzésben, a felnőtt 
képzésben. Középiskolai oktatásban indokolt fokozni a sportiskolai és a helyi gazdaságra is építő 
szakirányú képzést, különös tekintettel a duális képzés bevezetésére. 

2.2./19. A tágabb térségi és a nemzetközi kapcsolatok erősítése 

A város országos, valamint nemzetközi ismertségének kialakulása alapvetően a kultúra és a 
művészet területén betöltött szerepének köszönhető. Mindezekre alapozva erőteljesebben kell 
megjelennie a nemzetközi gazdasági környezetben, kiemelten a tudomány és a kreatív ipar te-
rületén. 

� Az agglomerációs térségi és a fővárosi kapcsolatok építése 
A természetes környezet, a fővárosi közelség, a metropolisz térség adottságaiból fakadóan szá-
mos csak közösen kezelhető fejlesztési tématerület van. A fővárosban a differenciált munka-
hely-lehetőségek és a nagyvárosra jellemző szolgáltatások adják a „kisváros” számára a kötő-
dést a nagyvároshoz. A „kisváros” pedig a speciális lakóterületi és rekreációs célú kínálata mel-
lett a kultúra, a művészet legkülönbözőbb ágai és a feltörekvő design-ipar, a helyi tudásbázis 
révén egészíti ki a nagyvárosi adottságokat.  

� Egyéb nagytérségi és nemzetközi kapcsolatépítés kiemelten a kultúra és a tu-
risztika területén 

A város országos, illetve nemzetközi kapcsolatait építeni, fenntartani kell a különböző hazai és 
nemzetközi szakmai szervezetekben és önkormányzati szövetségekben. 
A város széleskörű nemzetközi kapcsolattal rendelkezik, Németország, Románia, Finnország, 
Szerbia, Nagy-Britannia, Franciaország, Vietnám és Ukrajna városaival van élő partnerkapcsola-
ta, melyek önkormányzati, kulturális, sport, egészségügyi és gazdasági vonatkozásúak. Erősíteni 
szükséges a gazdasági kapcsolatokat. 
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2.2.1 A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata 

 
A város társadalmi-gazdasági, táji-természeti és épített környezeti jövőképe megcélzott térségi 
szerepével összhangban a két legfőbb fejlesztési elven alapul, a fenntarthatóság elvén és a 
partnerség elvén. 
Az átfogó célok és a specifikus/részcélok mind horizontálisan, mind pedig vertikálisan szoros, s 
egymást erősítő kapcsolati rendszert alkotnak. 
 
A város jövőképében megfogalmazódtak azok a történelmi beágyazottságú települési adottsá-
gok, melyek egyedi sajátosságai a városnak. A kulturális értékekre, a természeti táji adottságok-
ra alapozott turizmus, a kreatívipar, az egészségipar és a vele kapcsolatos oktatás mellett ki-
emelt szerepe van a sport és a szabadidős tevékenységgel, a kulturális eseményekkel összefüg-
gő szolgáltatásoknak.  
 
Az adottságok felismerésével és megőrzését biztosító felhasználásával, azok minőségi szintjének 
megtartásával, szükségszerinti javításával a város legfontosabb célja a gazdaság dinamizálása, 
a lakosság életkörülményeinek egyre magasabb szintre emelése, a kvalifikált munkaerő minél 
nagyobb arányú helyi foglalkoztatása, a helyi vállalkozások integrálása, a helyben jövedelmező 
munkahelyek fokozása. A lakókörnyezet minőségének emelése, a turizmust fogadó természeti, 
táji és épített környezet értékőrző fejlesztése kiemelt jelentőséggel bír az átfogó célok között, 
amelyek létrejöttét kiegyensúlyozottan és egymást erősítően kell biztosítani.  
 
A város és térsége kapcsolatrendszerének megerősítése és fokozása, a gazdaság, a turisztika, 
az oktatás és egészségügy területén szintén nagy jelentőséggel bír a jövő alakításában. 
 
A városi lakosság és térsége életkörülményeit jelentősen befolyásolja az egyéni és a közösségi 
közlekedés hatékony és korszerű fejlesztése, az infrastruktúra ellátás mind teljesebb kialakítása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZ ÁTFOGÓ ÉS RÉSZCÉLOK KAPCSOLATA, HOZZÁRENDELÉSI MÁTRIX 
 
 
Az átfogó és részcélok kapcsolatának erősségét bemutató jelölések az alábbi táblázatban: 
 
Erős kapcsolat Közepesen erős kapcsolat. Gyenge kapcsolat 
…………..  ………….     ………….  
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AZ ÁTFOGÓ ÉS RÉSZCÉLOK KAPCSOLATA, HOZZÁRENDELÉSI MÁTRIX 

 

ÁTFOGÓ CÉLOK 
 

 

SCECIFIKUS CÉLOK 

AZ ÉRTÉKEKET MEG-
ŐRZŐ, ÉRTÉKTEREM-
TŐ FENNTARTHATÓ 
FEJLŐDÉS 

A 

A GAZDASÁG DINAMI-
ZÁLÁSA 
 
 

B 

A KÖRNYEZET MINŐ-
SÉGÉNEK FEJLESZTÉ-
SE 
 

C 

INTEGRÁLT - 
EGYÜTTMŰKÖDŐ 
VÁROS 
 

D 
A város fenntartható fejlesz-
tése, a kulturális örökség 
megőrzése 

    

A táji- és a természeti érté-
kek megőrzése, a városrész-
karakterek egyediségének 
biztosítása 

    

Várostérségi kapcsolatok 
erősítése, a fenntartható 
fejlesztés közlekedésfejlesz-
tési elemei 

    

Fenntartható városüzemelte-
tést segítő közműfejlesztési 
célok 

    

Kiegyensúlyozott városi 
térszerkezet, kompakt város     

A városi népesség társadalmi 
összetételének megőrzése     

A városmarketing, az újrafo-
galmazott egyediségen ala-
puló arculat kialakítása 

    

A gazdaság szerkezetének 
javítása 

    

Egyedi sajátosságon alapuló, 
magas hozzáadott értékkel 
bíró termékek. és szolgálta-
tások fejlesztése 

    

A helyi váll-ok fejlesztése –a 
hatékonyság és a minőség 
iránti elkötelezettség, a tár-
sadalmi felelősségvállalás 
erősítése 

    

Intelligens városfejlesztési 
projektek támogatása     

Egészséges környezet fenn-
tartása     

A kulturális örökség védel-
mének és a célzott rendelte-
tésnek megfelelő fejlesztése 

    

A jól működő város, a lakó-
környezet fejlesztése     

A lakó- és az üdülőterületek 
közszolgáltatásainak azonos 
szempontú fejl. 

    

Innovatív energetika, ener-
giahatékonysági megoldások 
alkalmazása 

    

Strukturált városszerkezetre 
alapozott partnerség kialakí-
tása 

    

A térségi települési kapcsola-
tok újraszervezése     

A tágabb térségi és nemzet-
közi kapcsolatok erősítése 
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2.2.2 A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 

A város egyes területeinek, a településfejlődésből fakadó differenciáltságának szem előtt tartá-
sával készült megalapozó vizsgálatok, helyzetelemzések és értékelések adják a bázisát a fejlesz-
tési elgondolásoknak. Szentendre 17 városrészre osztott területegységei különböző specifikus 
fejlesztési célokkal rendelkeznek. 

 

A célrendszer részcél szintű hatásait mutatja be a „relevancia-táblázat”, mely érzékelteti, hogy 
mely célok mely területeket érintik a legérzékenyebben, közepesen illetve enyhén. 
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ÁTFOGÓ CÉLOK 
AZ ÉRTÉKEKET MEGŐRZŐ, ÉRTÉK-TEREMTŐ 

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA 
A GAZDASÁG DINAMIZÁLÁSA 

A KÖRNYEZET MINŐSÉGÉNEK FEJLESZ-
TÉSE 

INTEGRÁLT - 
EGYÜTTMŰKÖDŐ 
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1 BELVÁROS                    

2 VASÚTI VILLASOR ÉS KÖR.                     

3 PÜSPÖKMAJOR                    

4 KERTVÁROS                    

5 IZBÉG - CSICSERKÓ                    

6 PISMÁNY                    

7 PAP SZIGET - DERECSKE                    

8 PETYINA - TYÚKOS DŰLŐ                    

9 BOLDOGTANYA                     

10 PANNÓNIA                     

11 DÉLI VÁROSKAPU                    

12 SKANZEN                     

13 KÉKI BÁNYA                    

14 SZARVASHEGY                    

15 TÓFENÉK                    

16 KŐHEGY                    

17 EGYÉB KÜLTERÜLET                    

 HORIZONTÁLIS CÉLOK 
JÓ KORMÁNYZÁS 

TÁRSADALMI ÉS TERÜLETI KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE 
EGÉSZSÉGES TÁRSADALOM 
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VÁROSRÉSZ ELSŐDLEGES FEJLESZTÉSI CÉL 

1. BELVÁROS Értékmegőrző rehabilitáció, funkció-tisztítás, Castrum-fejlesztés, Duna-part 
menti a vízre alapozott fejlesztések. Városi strand létesítése. 

2. VASÚTI VILLASOR ÉS KÖR-
NYÉKE 

Multifunkcionális intermodális csomópont kialakítása, a „belsővároskapu”, 
mint a városfejlesztés legfőbb pólusa. Iparterületi fejlesztés. 

3. PÜSPÖKMAJOR 
Lakóterületi felértékelődés megteremtése energiahatékonysági beavatko-
zásokkal, környezetalakítással, zöldterületi rehabilitáció. Lakóterület fejlesz-
tése. 

4. KERTVÁROS Belvárossal összekötő zöldfolyosó kialakítása, a társadalmi kohézió fejlesz-
tése. Alközpont kialakítása. 

5. IZBÉG - CSICSERKÓ Új szabadidős övezet, alközpont fejlesztése, intézményfejlesztés 

6. PISMÁNY 
Jól működő, üdülő-lakóövezet kialakítása, alközpont/ok fejlesztése, infra-
struktúrafejlesztések (közúthálózat rendezése-fejlesztése, felszíni-
vízrendezés, szennyvízhálózat-fejlesztés). 

7. PAP SZIGET - DERECSKE 

A Duna folyó problémakezelése, a parti adottságok és árvízvédelmi felada-
tok kiemelt jelentőséggel bírnak. Fenntartható turisztikai hasznosítás, ter-
málvíz hasznosulásra alapozott szállodafejlesztés, közúti és gyalogos új 
hidak létesítése. Derecskén az üdülőterület fenntartása. 

8. PETYINA - TYÚKOS DŰLŐ 
Minőségi környezetű lakóhely és üdülőhely kialakítása, infrastruktúrafej-
lesztéssel, alközponti fejlesztések. Turizmussal összefüggő Kada-hegyi 
rendezés. 

9. BOLDOGTANYA  
Minőségi környezetű lakóhely és üdülőhely kialakítása, infrastruktúrafej-
lesztéssel (közúthálózat rendezése-fejlesztése, felszíni-vízrendezés, 
szennyvízhálózat-fejlesztés).. 

10. PANNÓNIA  

A város gazdaságának motorját képező tudományos technológiai park ki-
fejlesztése. Iparterület és sport, rekreációs területek fejlesztése. A 11. sz. 
főút menti lakóterületek átalakulása. A Duna parti szakasza két végpontján 
térségi kihatású közlekedésfejlesztések (Duna hidak, kikötők, vizi közleke-
dés). 

11. DÉLI VÁROSKAPU 

Rekreációs célú és gazdaságélénkítő területfejlesztések, a volt orosz lakta-
nya területének környezeti kárelhárítása, majd hasznosulása. A Dera-
patakon kerékpáros híd, a Dunán térségi szerepű közúti híd építése, a Lupa 
tó környezetében rekreációs célú fejlesztések. 

12. SKANZEN  Területi fejlesztés, városi integráció a park funkcióbővülése révén. A terüle-
ti fejlesztéssel összefüggésben az országos közút nyomvonal-korrekciója. 

13. KÉKI BÁNYA Volt honvédségi területek hasznosulása, egészségügyi- rekreációs célú 
intézményi és turisztikai fejlesztések. 

14 SZARVASHEGY Komplex területfejlesztés, üdülőterületi infrastruktúrafejlesztéssel.  

15. TÓFENÉK 
Természetvédelemmel összeegyeztetett mezőgazdasági tevékenységek 
támogatása, élőhely megőrzés. Mérsékelt zöldmezős iparterületi fejlesztés. 
Iparterületi és tehermentesítő út létesítésének előkészítése. 

16. KŐHEGY A természeti környezet megőrzését biztosító, hagyományos gazdálkodással 
összeegyeztetett területhasználat támogatása 

17. EGYÉB KÜLTERÜLET Turisztikai fejlesztések a természeti környezet megóvó fenntartása mellett. 

A területileg lehatárolt városrészek sajátosságaira figyelemmel kerültek megfogalmazásra az 
eltérő közmű és közszolgáltatásokból, vagy közlekedési infrastruktúrában fennálló különbségek-
ből fakadó fejlesztési prioritások. A gazdasági dinamizálását segítő a város egésze szempontjá-
ból kiemelten kezelendő társadalmi gazdasági célok megelőzik a területi szempontú fejlesztése-
ket. A részcélok és azok elérését segítő beavatkozások területi egységeinek meghatározása az 
alábbi tematikus bontású táblázatokban követhető nyomon. 
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VÁROSRÉSZEKET ÉRINTŐ FEJLESZTÉSI CÉLOK TEMATIKUS BONTÁSBAN 

1-8. 
VR 1. 

BELVÁROS 
2. VASÚTI VILLA-

SOR ÉS KÖRNY. 
3. PÜSPÖK-

MAJOR 
4. 

KERTVÁROS 
5. IZBÉG - 

CSICSERKÓ 
6. 

PISMÁNY 
7. PAP SZIGET - 

DERECSKE 
8. PETYINA –  

TYÚKOS DŰLŐ 
sz. ter. 
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A Belváros rehabili-
tációs programjának 

felülvizsgálata,  

Intermodális csp. 
kialakítását segítő 
területhasználati 

változások.  

Lakótelepi rehabilitáció és a lakóépü-
letek energetikai megújítása.  A kialakult lakóterületeken a közterületek 

környezetalakítási fejlesztése 

Árvíz- és vízbázis-
védelemmel ösz-
szefüggő terület-
használati, funkci-
onális változások. 

Alközpont fejlesztése a 
Duna parti közösségi 

zöldterületi fejlesztések-
hez kapcsolódóan. Közterületek funkcionális fejlesztése 

Funkció-tisztítás 
Építésszabályozás 

A HÉV- állomás 
környezetfejlesz-

tése  
Alközpont 
fejlesztése 

környezetfej-
lesztéssel 

Alközpont kialakítá-
sa környezetfejlesz-

téssel 

Sportterületek 
fejlesztése 

Üdülőterületen közterületek környezetalakítási fejlesztése. 

A Castrum és kör-
nyezete „újrapozíci-

onálása” 

Iparterületi közte-
rületek környezeti 

fejlesztése 

Lakóterület határváltozása közműhálózati és zöldterületi fejlesztések-
kel összefüggésben. 

Bérlakás-program 
„coworking”9 irodai 

működtetés  
Iparterületek 

fejlesztése, telep-
helyfejlesztések 

Köztulajdonú 
terek közcélú 
hasznosítása. 

A Kálvária és a volt 
Nagy-kúria építésze-
ti értékmentő hasz-

nosítása 

„Zöldmezős” intézményi és rekreációs 
területi-fejlesztéssel összefüggésben 

úthálózat-fejlesztés. 

Derecskei üdülőte-
rületek árvízvéde-
lemmel összefüg-
gő felülvizsgálata. 

Üdülő és lakóterületek 
határának fokozatos 

elmozdulását eredmé-
nyező fejlesztések. Szálláshely-

fejlesztés. 

Belvárosi temetők 
rendezése 

Funkció-bővítés, 
intézményfejlesz-

tés 
Közösségi kertek kialakítása 

Oktatási-nevelési 
központ átalakítá-

sa. 

Oktatási/nevelési 
központ kialakítása Szálloda-fejlesztés 

termálvíz haszno-
sítással összefüg-

gésben. 

 

Városi-strand az új 
hajókikötővel össze-

függésben  

Városi szolgáltató 
területének át-
strukturálása 

Közösségi 
terek fejleszté-

se 

Építészeti karakter 
alakítása 

Intézményfejlesztés rekreációs területfej-
lesztés 

Kada-csúcs turisztikai 
fejlesztése 

A meglévő hajókikö-
tő és környezete 

rendezése, a vízfe-
lület hasznosítása 

Sport-centrum 
fejlesztése 

Mérsékelt 
„zöldmezős” 

lakóterület-fej-
lesztés 

 Alközpont fejlesz-
tése 

Alközpont kialakítá-
sa 

Vízparti fejleszté-
sek, vízi sport, 

rekreációs terüle-
tek kijelölése 

Nagytávú közlekedésfej-
lesztés szempontjainak 

érvényesülése. 

Szamárhegyi pin-
cék hasznosítása  

   
A jelen külterületeken városi intézményi, 
rekreációs sport és zöldterületi fejleszté-

sek. 

Városi zöldterület-
fejlesztés 

Leányfalu-i szomszédsági 
feladatok közös kezelése. 

11. sz. főút menti városképformálása  11. sz. főút menti 
városképformálás  11. sz. főút menti 

városképformálás 
11. sz. főúti kap-
csolat átalakítása 

11. sz. főút menti város-
képformálás 

                                                           
9
 „coworking” = közösségi szellemi munkavégzésre alkalmas közösségi irodatér 
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1-8. 
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3. PÜSPÖK-
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KERTVÁROS 
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7. PAP SZIGET - 

DERECSKE 
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A helyi építési szabályzatban előírt közművesítettség eléréséhez szükséges fejlesztések támogatása.  

Szennyvízátemelő műtárgyak védőtávolság igényének csökkentése, korszerűsítése  

Csapadékvíz elvezető hálózat felülvizsgálata záportározók kialakításának lehetőségével, a hálózat karbantartása, elválasztott rendszerű hálózat kiépítése 

Hajókikötő fejlesz-
tés, hajózás közös-
ségi célú átalakítása 

Intermodális cso-
móponti fejleszté-
sekkel összefüggő 

komplex infra-
struktúrafejlesztés 

Közparkolók, 
kialakításával 
összefüggő 

infrastruktúra-
fejlesztések 

Közterületek környezetalakításával össze-
függő infrastruktúrafejlesztések 

Komplex infrastruk-
túrafejlesztés (úthá-

lózat, közterület-
alakítás, csapadék-
víz- és szennyvízhá-

lózat építés) 

Szigeti bejárót 
biztosító Duna-híd 

átépítése,  

Komplex infrastruktúra-
fejlesztés (úthálózat, 

közterület-alakítás, csa-
padékvíz- és szennyvíz-

hálózat építés) 

Kerékpárút hálózati fejlesztése 

Intézmény-közeli parkolók biztosítása 

Alápincézett terüle-
tek felülvizsgálata, 
területhasznosítás-
nál annak figye-

lembe vétele 

Haránt irányú összekötő utak, gyűrű-irányú úthálózat kialakítása, a dombvidéki úthálózat felülvizsgála-
tával összefüggésben. 

Kis-Duna ágon 
kerékpáros-

gyalogos híd léte-
sítése. 

Kada-csúcs turisztikai 
fejlesztése 

Hidrogeológiai vé-
dőterületek okozta 

korlátozás és vízmű-
kutak figyelembe 

vétele 

  

Bükkös patak men-
tén kerékpárút 

kialakítása, fejlesz-
tése. 

 

Sztaravoda út men-
ti kerékpárút kiépí-
tése. Sztaravoda 

patakon záportáro-
zó és rekreációs tó 

kialakítása 

Árvízvédelmi be-
avatkozások 

Telkeket kiszolgáló úthá-
lózatok kiteljesítése, 

csapadékvíz rendezéssel 

Forgalomtechnika és a parkolási lehető-
ségek újratervezése, átalakítása 

Kerékpárút 
fejlesztés 

Az ivóvízzel ellátott, de csatornázatlan területek megszüntetése, a részleges szennyvízcsatorna hálózat, ill. szaksze-
rű-korszerű közműpótló berendezések kiépítése 

Árvízvédelem bizto-
sítása és árvízvé-

delmi mű felülvizs-
gálata 

11. sz. főút cso-
mópontjainak 
felülvizsgálata 

 
Felszíni vízrendezés felülvizsgálata a vízvisszatartás lehetőségé-

nek biztosításával 
 

Pap-szigeti Duna-
ág megtisztítása.  

Csapadékvíz elvezető hálózat-rendezése, karbantartása, 
csapadékvíz zsilip karbantartása 

11. sz. főút csomó-
pontjainak felülvizs-

gálata 
 11. sz. főút csomópontjainak felülvizsgálata 

Felszíni vízfolyások rendezése, mederkarbantartó sávjának biztosítása, karbantartása, torkolati szakaszok vízvisszatorlódás miatti árvízvédelmi problémák megoldása 

„Köz-Bringa-rendszer” kialakítása 
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Közterületi zöldfelü-
letek minőségi fej-
lesztése, fásítások. 

Lakóterületi zöld-
felületek kialakítá-
sa és meglévők 

fejlesztése 

Zöldfelületek 
minőségi fej-

lesztése 

Kálvária környeze-
tében működő vá-

rosi közpark kialakí-
tása 

Lakóterületi zöld-
felületek kialakítá-
sa és meglévők 

fejlesztése 

Lakóterületi zöldfe-
lületek kialakítása 

Természetvédelmi 
és turisztikai célok 
összeegyeztetése, 

összehangolt 
zöldfelület-
fejlesztés 

Lakóterületi zöldfelületek 
kialakítása 

Zártsorú beépítési 
területeken a belső 
udvarok „zöldítése” 

Kőzúzó u-i. városi 
sportközpont 
fejlesztése 

Közút menti 
parkoló felüle-
tek növényesí-

tése 

 Volt temető zöld-
területi fejlesztése Zöldfelületek fej-

lesztése a Sztara-
voda és Sztelin-
patak mentén 

Zöldfelületek fejlesztése a 
Sztelin-patak mentén 

Temetők működé-
sének felülvizsgála-

ta 

Iparterületek 
zöldfelületi fejlesz-

tése 
 Zöldfelületek minőségi fejlesztése, ki-

emelten a Bükkös-patak mentén 
Vízgazdálkodási területek 

felülvizsgálata 

T
áj

-,
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m

é-
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-v
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Természet-közeli 
ártéri növényzet 

megőrzése    

A Bükkös patak 
menti területek 
hasznosítása 

esetén a termé-
szetvédelmi 

szempontok érvé-
nyesítése 

A Sztatavoda patak 
menti területek 

hasznosítása esetén 
a természetvédelmi 
szempontok érvé-

nyesítése 

Ártéri növénytár-
sulás védelme, 
a Duna-meder 

rendezése, meg-
tisztítása a rendel-
tetésekkel össze-

függésben. 

Kada csúcs turisztikai 
fejlesztése 

Ártéri növényzet 
zöldfelületi jellegű 

hasznosítása 

K
ö

rn
ye

ze
tv

éd
el

em
 

Meglévő terület-
használatok vízbázis 
védelmi szempontú 

felülvizsgálata 

     
A vízbázis védel-
mének és a terü-

lethasznosítás 
szempontjainak 

tisztázása. 
A hidrogeológiai 
védőterületek és 

vízmű-kutak okoz-
ta korlátozások 

figyelembe vétele 
a turisztikai szem-
pontokkal össze-

hangoltan 

Csúszásveszéllyel érintett 
területeken fejlesztés 
csak a csúszásveszély 

elhárítása után történhet. 

Fejlesztések a víz-
bázis-védelmi 
szempontokkal 
összehangoltan 
történhetnek 

Korszerű, szakszerű köz-
műpótló berendezések 

kialakítási lehetőségeinek 
megteremtése 

Korszerű, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékkezelés 
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1-8. 
VR 

sz. ter. 
1. BELVÁROS 2. VASÚTI VILLA-

SOR ÉS KÖRNY. 
3. PÜSPÖK-

MAJOR 
4. 

KERTVÁROS 
5. IZBÉG - 

CSICSERKÓ 
6. 

PISMÁNY 
7. PAP SZIGET - 

DERECSKE 
8. PETYINA - TYÚKOS 

DŰLŐ 

G
az

d
as

ág
 

Kereskedelmi és szolgáltató funkciók 
bővítése, a minőség javítása.  

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 
Intelligens városfejlesztés és a vállalkozások hozzáférése az új piacokhoz  

Szálláshely-
szolgáltatás, ven-

déglátás 
Intelligens városfejlesztés 

Prémium termékek 
és szolgáltatások Alkonygazdaság (Silver economy)  

Energetikai minta-
projektek A közösség részvételén alapuló kísérleti fejlesztések (pl. „élő laboratóriumok”)  

„Élménygazdaság” 
fejlesztése Közösségi kezdeményezésen alapuló vállalkozások és a társadalmi felelősségvállalás erősítése 

Szabadidős infra-
struktúra és szol-

gáltatások 

Közösségi kezdeménye-
zésen alapuló vállalkozá-
sok és a társadalmi fele-
lősségvállalás erősítése   

A szolgáltatások 
minőségi fejlesztése A vállalkozások stratégiájában a kulturális tartalom és a kreativitás megjelenésének segítése 

Vállalkozások együttmű-
ködésének fejlesztése 

A turizmus és ven-
déglátás célterüle-
tének széthúzása 

Iparterületek 
fejlesztése 

Vállalkozások együttműködésének fejlesztése 

Közösségi terek – 
inkubáció – kulturá-
lis és kreatív műhe-
lyek összekapcsolá-
sa  

Távmunka, mikrovállalkozások „telephelyfejlesztései” 
Távmunka, 

mikrovállalkozások „te-
lephelyfejlesztései” 

Vállalkozásfejlesztés, tanácsadás (IKT-alkalmazása, marketing, vezetés és minőség) 
Vállalkozásfejlesztés, 

tanácsadás. 
Projektfejlesztést, -animációt egyéb menedzsment feladatot ellátó szervezet létrehozása. 

Kulturális és turisz-
tikai tematikus 

programok bővíté-
se, attrakciófejlesz-

tés 

Kulturális, közös-
ségi, oktatási és 
művészeti tér 

    

Sport és rekreáci-
ós fejlesztések 

Kikötői infrastruk-
túra és szolgáltatás 
fejlesztése (sport, 
illetve csónakkikö-

tő) 

 

Inkubációs köz-
pont 

Szálláshelyfejlesztés Multimodális köz-
pont 

Üres ingatlanok 
hasznosítása, laká-
sok funkcióváltása 

Kereskedelmi és 
eü. szolgáltatások 
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Intelligens városfejlesztés / smart city: fejlett technológiákon (digitális technológiák és eszközök, szenzorok, energetika és környezettechnológiák, stb.) alapu-
ló fejlesztések, melyek közös jellemzője, hogy általuk a város lényegesen hatékonyabban használja erőforrásait és 
adottságait a közlekedés, az energiatermelés, a közszolgáltatások (oktatás, egészségügy) és egyéb ágazatokban, illetve 
eredményesebben védje meg értékeit. Az intelligens városfejlesztés a közösség részvételével valósulhat meg lakóterüle-
ten, közterületeken, gazdasági hasznosítású területeken. A város érdeke, hogy minél több működő, vagy új alapítású 
helyi vállalkozás férjen hozzá az új „piacokhoz”, amit az intelligens városfejlesztés jelenthet.   

Alkonygazdaság / silver economy: Az idősödő népesség arányának növekedésével és igényeinek változásával összefüggésben létrejött, illetve bővülő piaci 
kereslet új, vagy megújított termékek és szolgáltatások iránt.    

Élő laboratórium / LivingLaboratory: Komplex kísérleti technológiák, termékek és szolgáltatások tesztelése a potenciális fogyasztóknak számító emberek bevo-
násával, pl. lakókörnyezetben.  

Élménygazdaság: a termék és a szolgáltatás fogalmát meghaladó komplex értékteremtés. A vállalkozás, a környezet és a terek együttesével jön létre, gyakran 
a fogyasztó aktív részvételével. 

Információs és kommunikációs technológiák (IKT): itt az IKT technológiák alkalmazásának ösztönzése a vállalkozások széles körében a versenyképesség erő-
sítése érdekében. 
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AZ 9-17. SORSZÁMÚ VÁROSRÉSZEKET ÉRINTŐ FEJLESZTÉSI CÉLOK TEMATIKUS BONTÁSBAN 

 

9-17 9. BOLDOG-
TANYA 

10. 
PANNÓNIA 

11. DÉLI  
VÁROSKAPU 

12. 
SKANZEN 

13. 
KÉKI BÁNYA 

14. 
SZARVAS-

HEGY 

15. 
TÓFENÉK 

16. 
KŐHEGY 

17.  
EGYÉB KÜL-

TERÜLET sz. ter. 

V
ár

o
sr

en
d

ez
és

 

Köz/magán-
területek ha-

tárrendezése a 
közlekedéssel 
összefüggés-

ben 

Iparterületek 
átalakulását, 

bővítését segítő 
programjavasla-

tok 

Lupa tó környéki 
és Dera-patak 

torkolati rekreáci-
ós célú fejleszté-

sek 

Területbővítő 
fejlesztés, 

funkcionális 
kiegészítés 

A volt Izbégi lak-
tanya területének 
városi tulajdonba 
kerülésének eléré-

se 

Üdülőterületi 
köz-területek 

környezetalakí-
tási fejlesztése 

„Tanya jellegű” 
beépítések, 

birtokközpontok 
kialakítási feltét-
eleinek rendezé-

se 

Kiskertes területek 
hasznosítási fel-

tételeinek kidolgo-
zása 

Dömör-kapu 
turisztikai 
központtá 
alakítása 

Alközpont 
fejlesztése 

Dózsa Gy. út 
menti városkép 
javítása, közte-
rületi rendezés 

Volt orosz lakta-
nya területének 

hasznosítása 

Funkcióbővítés 
szorgalmazása 

A volt laktanya 
területének hasz-
nosítása, rendezé-

se 

Közösségi 
zöld-központ, 

közkert kialakí-
tása 

Településképi, 
szempontok 
rögzítése az 

építések esetére  

Kiskertes területek 
közútjainak infra-
struktúraigény-

felmérése 
 

Annavölgy 
öko/kulturális 

turisztikai 
program kidol-

gozása 
A torzóban 

maradt idősek 
otthona-

beruházás 
rendeltetés 
módosítása, 
befejezése 

Strand u. menti 
fejlesztések a 

hajókikötő és a 
városi strand 
lehetőségével 

összefüggésben 

Gazdasági terüle-
tek hasznosítási 

feltételeinek kiala-
kítása, a gazdasá-
gi területek bete-

lepítése 

Kéki bánya 
városrészi 

fejlesztésekkel 
összefüggő 

funkcióbővítés 

Üdülőközpont ki-
alakítása, szállo-
da/rehabilitációs 

központ, szanatóri-
um létesítése tu-
risztikai szolgálta-

tások 

Környezetala-
kítással közte-
rületek fejlesz-

tése 

Tehermentesítő 
út létesítési 
szándékának 

rögzítése 

Az új temető 
területigényének 
felülvizsgálata 

A belterülete-
ket érő felszíni 
vízterhelések 
problémájá-
nak kezelése. 

Közösségi 
területek fej-

lesztés 

Funkció-váltó 
HM terület 

hasznosítása 

Lupa tó környe-
zetében szabad-
időpark, rekreáci-
ós területfejlesztés 

 

A volt dió-
ültetvényes ma-

gánkertek haszno-
sítási programjának 

meghatározása 

 

Területhasznála-
ti lehetőségek és 

szempontok 
tisztázása. 

A turisztikai és a 
gazdálkodási 

szempontok érvé-
nyesülését segítő 
beavatkozások. 

Források, 
patakok kör-
nyezetének 
rendezése. 

Leányfalu-i 
szomszédsági 

feladatok 
közös kezelése 

Sportközpont, 
több funkciós 
csarnoképítés 
lehetőségének 

kialakítása 

Római kori él-
ménypark rekreá-
ciós területi hasz-

nosítás 

      

 
 
 
 

A HÉV megálló 
és környezeté-
nek összetett 
hasznosítása 

Tudományos-
technológiai park 

kialakítása 

Együttműkö-
dés kidolgozá-
sa a Tudomá-
nyos Techno-
lógiai Parkkal 
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9-17 9.BOLDOG-
TANYA 

10. 
PANNÓNIA 

11. DÉLI 
VÁROSKAPU 

12. 
SKANZEN 

13. 
KÉKI BÁNYA 

14. 
SZARVAS-

HEGY 

15. 
TÓFENÉK 

16. 
KŐHEGY 

17. 
EGYÉB KÜL-

TERÜLET sz. ter. 

M
ű

sz
ak

i i
n

fr
as

tr
u

kt
ú

ra
 

Gyűjtő jellegű 
út kialakítása 

Szennyvíztisztító 
technológiai 
fejlesztése 

Gyűjtő jellegű út 
kialakítása 

Sztaravoda út 
menti kerék-
párút kialakí-

tása 

A Bükkös-patakon 
záportározó kialakí-

tása 

Komplex infra-
struktúrafej-

lesztés  

Tehermentesítő 
út tájbaillesztési 
és természet-

védelmi feltétel-
rendszerének 

kialakítása 

Megközelíthető-
ség, átjárhatóság 

biztosítása  

Kerékpárút, 
túraútvonalak 
kialakítása, 
fejlesztése 

Kiszolgáló utak 
kialakítása 

korszerűsítése 
Hajókikötő létesítése.   Kerékpárút 

építés  Új temető és a 
Kálvária út, ösz-
szekötésének 

kiépítése 

 

Csapadékvíz-
rendezés 

Iparterületi közműhálózatok kiépítése, 
ipartelepek fejlesztése   

Csapadékvíz-
rendezés 

Tavak, idősza-
kos vízfelületek 

rendezése 
 

Szennyvízháló-
zat kiépítése 

HÉV megálló-
nál P+R+B 
kialakítása 

Felszíni vízfolyások rendezése, me-
derkarbantartó sávjának biztosítása, 
karbantartása 

 

   
Horhosok, vízfolyások rendezése, 

felülvizsgálata 

Felszíni vízfo-
lyások rende-
zése, meder-
karbantartó 

Árvízvédelmi beavatkozások    

A közművesítés-
hez kötött fej-

lesztések előké-
szítése 

  

A helyi építési szabályzatban előírt közművesítéshez szükséges fejlesztések megoldása    

Az ivóvízzel 
ellátott, de 
csatornázatlan 
területek meg-
szüntetése, 
szennyvízcsa-
torna hálózat 
kiépítése 

Szennyvíztisz-
tító telep és 
szennyvízát-
emelő műtár-
gyak védőtá-
volság igé-
nyének bizto-
sítása, figye-
lembe vétele 

Hidrogeológiai 
védőterületek 
okozta korláto-
zás és vízmű-

kutak figyelembe 
vétele 

 

A területek kerékpárút-hálózatba való bekapcsolása. 
Az ivóvízzel ellátott, de csatornázatlan területek megszüntetése, szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, vagy egyedi 

szakszerű-korszerű közműpótló berendezések megoldási lehetőségeinek keresése 

 
Kerékpáros-gyalogos útvonal 

átvezetése a Dera-patak torkola-
tának közelében híddal 

      

 
Csapadékvíz elvezető hálózat-
rendezése, karbantartása, elvá-
lasztott rendszerű csapadékvíz 
hálózat kiépítése 

Csapadékvíz elvezető hálózat-
rendezése, karbantartása     

A Bükkös patakon 
záportározó he-
lyének keresése, 

kialakítása. 

A túrakerékpározás feltételeinek megteremtése. 
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9-17 9. BOLDOG-
TANYA 

10. 
PANNÓNIA 

11. DÉLI  
VÁROSKAPU 

12. 
SKANZEN 

13. 
KÉKI BÁNYA 

14. 
SZARVAS-

HEGY 

15. 
TÓFENÉK 

16. 
KŐHEGY 

17. EGYÉB KÜL-
TERÜLET sz. ter. 

Z
ö

ld
fe

lü
le

t 

Lakó- és üdü-
lőterületi zöld-
felületek kiala-

kítása Lakóterületi 
zöldfelületek 
kialakítása és 

meglévők 
fejlesztése 

Lupa tó és kör-
nyezetének 

zöldfelületi és 
rekreációs célú 

fejlesztése Skanzen zöld-
felületeinek 

minőségi fej-
lesztése 

-- 

Lakóterületi 
zöldfelület (ját-
szókert) kialakí-

tása 

Vasúti villasor út 
menti tó 

környezetala-
kítása, lakóterü-

letet szolgáló 
zöldfelületi ki-

alakítása 

Új temető terü-
letének zöldfelü-
leti jellegű sza-
kaszos előkészí-

tése. 

 
Közösségi 
zöldterület, 
közkertek 
kialakítása 

Iparterületek 
zöldfelület-
fejlesztése, 

környezetvéde-
lemi és tájkép-
védelmi okból 

T
áj

-,
 t

er
m

és
ze

t-
vé

d
el

em
 Üzemtervezett 

erdő és terve-
zett lakóterü-
let-fejlesztés 

összhangjának 
megteremtése 

Pannónia tó 
környezetének 
természetvé-

delmi szempon-
tokat szem előtt 
tartó fejlesztése 

Természet-közeli 
ártéri növényzet 

megőrzése 

Ökoturisztikai 
fejlesztések, 
programok 

népszerűsíté-
sét eredmé-

nyező fejlesz-
tések 

Kertes területek 
tájképvédelmi 

szempontú hasz-
nosítási feltételei-
nek meghatározá-

sa  

Natura 2000 védelmi elvárásaival 
összhangban álló területfejlesztés, 
összehangolt tájgazdálkodás meg-

valósítása 

Ökoturisztikai 
fejlesztések, prog-
ramok népszerűsí-

tése 

Rekultivált sze-
méttelep monito-

rozása 

Tófenéki vizes 
élőhelyek vé-

delme 

Szőlő- és gyü-
mölcstermesztés 
hagyományainak 

felelevenítése 

Anna-völgy ter-
mészeti értékeinek 

bemutatása 

 K
ö

rn
ye

ze
tv

éd
el

em
 

Csúszásve-
széllyel érintett 
területen fej-
lesztés, csú-
szásveszély 
elhárítással 

összefüggés-
ben 

Szennyvíztelep 
korszerűsítése 
Hulladékátra-
kó, hulladék-

szelektáló 
telep. 

Meglévő terület-
használatok víz-
bázis védelmi 
szempontú 

felülvizsgálata. A 
vízbázis-védelem 
és a kerékpárút 
fejlesztésének 

összehangolása 
az árvízvédelmi 
feladatok figye-
lembe vétele 

mellett. 

      

Korszerű, szelektív hulladékgyűjtés, zöldhulladék-kezelés népszerűsítése 
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9-17 9. BOL-
DOG-

TANYA 

10. 
PANNÓNIA 

11. 
DÉLI  

VÁROSKAPU 

12. 
SKANZEN 

13. 
KÉKI BÁNYA 

14. 
SZARVAS-

HEGY 

15. 
TÓFENÉK 

16. 
KŐHEGY 

17. EGYÉB 
KÜLTERÜLET sz. ter. 

G
az

d
as

ág
 

Intelligens városfejlesztés és a 
vállalkozások hozzáférése az új 

piacokhoz 

Gazdasági területek 
hasznosítása, ipar-
területek fejlesztése 

Turisztikai att-
rakció- és szál-

láshely-
fejlesztés; „él-

mény-gazdaság” 
fejlesztése 

Intelligens városfejlesztés és a vállalkozások hozzáfé-
rése az új piacokhoz 

Mezőgazdasági 
mintaprojektek, 
intelligens me-
zőgazdasági 
technológiák 
terjesztése 

Turisztikai szol-
gáltatások tema-

tikus, illetve 
hálózatos kínála-
tának bővítése, 
a minőség javí-

tása 
(természetvéde-
lemi túraösvény, 
park bemutató, 

stb.) 

A közösség részvételén alapuló 
kísérleti fejlesztések A közösség részvételén alapuló kísérleti fejlesztések 

Közösségi kezdeményezésen ala-
puló vállalkozások és a társadalmi 

felelősségvállalás erősítése 

A Skanzen és a 
helyi gazdaság 
közötti kapcso-
lódás erősítése 

Közösségi kezdeményezésen alapuló vállalkozások és 
a társadalmi felelősségvállalás erősítése 

Szőlészet-
borászat újra-

élesztése 
Vállalkozások  

együttműködésének fejlesztése Vállalkozások együttműködésének fejlesztése 

Távmunka, mikrovállalkozások 
„telephelyfejlesztése” Sport és rekreációs 

fejlesztések (Lupa-
tó); 

Régészeti hellyel 
összefüggő fejlesz-
tések (Dera-patak); 
„élmény-gazdaság” Mezőgazdasági 

mintaprojektek, 
intelligens mező-
gazdasági tech-
nológiák terjesz-

tése 

Távmunka, mikrovállalkozások „telephelyfejlesztése” 

 

„Alkonygazdaság” 
„Alkonygazdaság” 

Vállalkozásfejlesztés, tanácsadás 
(IKT-alkalmazása, marketing, 

vezetés és minőség) 
Vállalkozásfejlesztés, tanácsadás 

(IKT-alkalmazása, marketing, vezetés és minőség) 

Prémiumkategóriás termékek és 
szolgáltatások fejlesztése 

Prémium termékek és szolgáltatások, „identitásalapú” fogyasztás10 erősí-
tése 

 

Technológiai park (központ és laborok 
fejlesztése), „virtuális” kutatóközpont 

Turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások bővítése (pl. látogatóközpont) 
 

„Ipari turizmus” (kiállítótér, látogató-
központ, üzleti turizmus /szakmai ren-

dezvények) 

Felsőoktatási szolgáltatások fejlesztése 

Közösségi, kulturális és szolgáltató 
központ a HÉV megálló mellett 

Kikötő, Duna-híd 
Nemzetközi együttműködések, nemzetközi támogatási pályázatokon való részvétel a gazdaság élénkítésére. 

Városon túlmutató hálózatos és tematikus turisztikai fejlesztési program, térségi együttműködésben, mely a nemzetközi turizmust is megcélozza. 
 

                                                           
10Identitásalapú fogyasztás: A közösség, vagy éppen a környezet iránti felelősség megjelenése a vásárlói döntésekben, preferenciákban, mely egyben kifejezési, önkifejezé-
si mód is. A helyi gazdaság, azon belül a kézművesipar, vagy más designer termékek, illetve kulturális javak és szolgáltatások fogyasztásának egyik legfontosabb tényezője, 
illetve formálója.     
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3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 
 

3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges tár-
sadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása 

 

A szentendrei járás népessége és területe. (Forrás: KSH - 2013.01.01) 

TELEPÜLÉS 
Rang 

2013.07.15. 
Közös hivatal Népesség fő Terület km2 

1 Budakalász város  10 450 15,17 
2 Csobánka község  3 178 22,76 
3 Dunabogdány község  3 113 25,50 
4 Kisoroszi község Tahitótfalu 946 10,94 
5 Leányfalu nagyközség  3 483 15,37 
6 Pilisszentkereszt község  2 193 17,21 
7 Pilisszentlászló község Szentendre 1 193 17,75 
8 Pócsmegyer község  1 919 13,08 
9 Pomáz város  16 445 49,03 
10 Szentendre járásszékhely Szentendre 25 274 43,82 
11 Szigetmonostor község  2 235 23,51 
12 Tahitótfalu község Tahitótfalu 5 496 39,10 
13 Visegrád város  1 795 33,27 

 
Szentendre népmozgalmi arányszámok tükrében II., 2000-2012 

Időszak 
2000-2012 

Állandó népesség Állandó népesség Állandó népesség Állandó népesség 

száma (fő)száma (fő)száma (fő)száma (fő)    

Odavándorlások Odavándorlások Odavándorlások Odavándorlások 

száma (eset)száma (eset)száma (eset)száma (eset)    

Elvándorlások Elvándorlások Elvándorlások Elvándorlások 

száma (eset)száma (eset)száma (eset)száma (eset)    

Belföldi vándorlási Belföldi vándorlási Belföldi vándorlási Belföldi vándorlási 

külökülökülökülönbözetnbözetnbözetnbözet    

Ezer lakosraEzer lakosraEzer lakosraEzer lakosra    

2000. év2000. év2000. év2000. év    22 668 1468 1062 17,91 

2001. év2001. év2001. év2001. év    23 004 1342 976 15,91 

2002. év2002. év2002. év2002. év    23 381 1381 1116 11,33 

2003. év2003. év2003. év2003. év    23 785 1584 1243 14,34 

2004. év2004. év2004. év2004. év    24 149 1384 1105 11,55 

2005. év2005. év2005. év2005. év    24 705 1445 1117 13,28 

2006. év2006. év2006. év2006. év    24 985 1452 1312 5,60 

2007. 2007. 2007. 2007. évévévév    25 427 1671 1463 8,18 

2008. év2008. év2008. év2008. év    25 876 1464 1110 13,68 

2009. év2009. év2009. év2009. év    26 128 1243 1050 7,39 

2010. év2010. év2010. év2010. év    26 363 1196 1039 5,96 

2011. év2011. év2011. év2011. év    26 619 1483 1375 4,06 

2012. év2012. év2012. év2012. év    26 832 1413 1316 3,62 
(Forrás: KSH STATINFO adatbázis) 

/Odavándorlások száma = állandó és ideiglenes vándorlások száma összesen 
Elvándorlások száma = állandó és ideiglenes vándorlások száma összesen / 
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Szentendre népességének nemek és korcsoport szerinti megoszlása,  

Időszak 
2005-2012 

Nők (éves (f ő)) 

0000----14141414    15151515----17171717    18181818    19191919    20202020----29292929    30303030----39393939    40404040----49494949    50505050----59595959    60606060----64646464    65656565----XXXX    

2005. év2005. év2005. év2005. év    2225 439 135 148 1708 2146 1684 1971 799 1772 

2006. év2006. év2006. év2006. év    2205 495 130 135 1643 2247 1682 2010 822 1821 

2007. év2007. év2007. év2007. év    2218 505 148 134 1579 2325 1740 1999 843 1872 

2008. év2008. év2008. év2008. év    2248 503 166 151 1469 2441 1803 1966 853 1986 

2009. év2009. év2009. év2009. év    2243 484 190 167 1460 2396 1877 1939 860 2090 

2010. év2010. év2010. év2010. év    2292 504 160 187 1451 2412 1916 1906 878 2167 

2011. év2011. év2011. év2011. év    2363 460 157 159 1451 2388 1980 1871 908 2265 

2012. év2012. év2012. év2012. év    2398 417 169 157 1453 2354 2049 1847 934 2343 

Időszak 
2005-2012 

Férfiak (éves (f ő)) 

0000----14141414    15151515----17171717    18181818    11119999    20202020----29292929    30303030----39393939    40404040----49494949    50505050----59595959    60606060----64646464    65656565----XXXX    

2005. év2005. év2005. év2005. év    2123 491 161 134 1636 1954 1601 1746 638 1194 

2006. év2006. év2006. év2006. év    2127 503 155 160 1541 2061 1584 1777 670 1217 

2007. év2007. év2007. év2007. év    2197 472 170 160 1536 2126 1668 1775 689 1271 

2008. év2008. év2008. év2008. év    2223 486 173 172 1526 2165 1729 1772 712 1332 

2009. év2009. év2009. év2009. év    2278 456 169 170 1501 2208 1787 1726 716 1411 

2010. év2010. év2010. év2010. év    2288 464 134 170 1509 2181 1851 1669 762 1462 

2011. év2011. év2011. év2011. év    2312 439 176 135 1515 2137 1960 1631 764 1548 

2012. év2012. év2012. év2012. év    2361 427 137 177 1500 2071 2051 1568 798 1621 
(Forrás: KSH STATINFO adatbázis) 

A működő vállalkozások megoszlása és lakossághoz viszonyított aránya Budapesten és a Pest 
megyei kistérségekben, az egyéni vállalkozások aránya 2011 (db, %)  

1000 lakosra jutó működő vállalkozások száma gazdálkodási formák szerint kistérségenként, 2011 

 
 

1000 lakosra jutó m űköd ő vállalkozások száma gazdálkodási formák szerint ki stérségenként, 2011

Területi egység
Jogi személyiségű 
társas vállalkozás

Jogi személyiség 
nélküli társas 
vállalkozás

Egyéni 
vállalkozás

Vállalkozás 
összesen

Egyéni 
vállalkozások 

aránya 
Budapest 59 25 26 110 24%

     Aszódi kistérség                                            19 9 26 54 48%
     Ceglédi kistérség                                           17 7 26 50 52%
     Dabasi kistérség                                            32 12 27 71 38%
     Gödöllői kistérség                                          31 16 27 74 36%
     Monori kistérség                                            22 11 24 57 42%
     Nagykátai kistérség                                         15 7 22 44 51%
     Ráckevei kistérség                                          30 13 26 69 37%
     Szobi kistérség                                             12 7 22 41 54%
     Váci kistérség                                              25 14 29 68 43%
     Budaörsi kistérség                                          58 27 24 109 22%
     Dunakeszi kistérség                                         37 21 27 85 31%
     Gyáli kistérség                                             25 11 21 57 37%
     Pilisvörösvári kistérség                                    39 23 26 88 29%
     Szentendrei kistérség                                       42 25 29 97 30%
     Veresegyházi kistérség                                      35 16 24 74 32%
     Érdi kistérség                                              36 20 25 80 31%

Pest megye 31 16 26 72 36%
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A kisvállalatok tevékenységi köre a következő megoszlást mutatja ágazatcsoportok szerint  

 

Ingázók száma Pest megyében és Szentendrén a 2011. évi népszámlálás alapján  

Terület 

A helyben lakó és a 
helyben dolgozó 
foglalkoztatottak 

száma (fő) 

A más településre 
dolgozni járó foglal-
koztatottak száma 

(fő) 

A naponta bejáró 
foglalkoztatottak 

száma  
(fő) 

A helyben foglalkoz-
tatottak száma (fő) 

Pest megye 186 958 309 295 157 857 344 9815 

Szentendre 5 053 5 784 3 709 8 762 

 
  

Ágazatcsoportok
Vállalkozások 

száma 

Foglalkoztatotti 

létszám
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 25 438
F Építőipar 14 262
Szálláshely‐szolgáltatás, vendéglátás 8 133
Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 5 123
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék 4 109
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 5 86
R Művészet, szórakoztatás, szabadidő 4 57
CG Gumi‐, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 2 55
MA Jogi, számviteli, üzletiviteli, építészmérnöki tevékenység, 4 52
MB Tudományos kutatás, fejlesztés 2 49
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe 3 42
JC Információ‐technológiai és egyéb információs szolgáltatás 2 37
H Szállítás, raktározás 2 36
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 3 33
D Villamosenergia‐, gáz‐, gőzellátás, légkondícionálás 1 25
CK Gép, gépi berendezés gyártása 1 17
CL Járműgyártás 1 12
CB Textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása 1 11
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A KSH 2011-es népszámlálási adataiból képzett mutatók  

városrészenkénti eloszlásban. 
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Lakónépesség száma 25.310 2.716 2.802 3.549 5.382 2.313 4.756 213 862 276 1.969 … 22 … 314 
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26 90 

Lakónépességen belül 0-
14 évesek aránya 17,2 16,7 15,5 15,0 16,5 19,4 20,4 17,4 22,6 29,7 10,9 0,0 27,3 0,0 23,6 

23,
1 

26,7 

Lakónépességen belül 
15-59 évesek aránya 

61,6 58,4 59,8 65,2 60,2 63,1 59,5 63,8 58,5 58,7 71,3 50,0 50,0 66,7 60,5 
57,

7 
53,3 

Lakónépességen belül 
60-X évesek aránya 

21,2 24,9 24,7 19,8 23,4 17,5 20,2 18,8 18,9 11,6 17,9 50,0 22,7 33,3 15,9 
19,

2 
20,0 

Legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

6,5 7,1 6,3 8,1 5,3 9,7 3,8 6,6 3,8 2,5 7,7 0,0 27,3 0,0 10,0 0,0 31,3 

Felsőfokú végzettségűek 
a 25 éves és idősebbek 
arányában 

38,9 38,4 37,8 29,3 40,3 31,4 52,6 39,6 52,2 47,6 27,1 
100,

0 
13,3 0,0 28,6 

23,
5 

14,0 

Lakásállomány (db) 10.096 1317 1097 1620 2099 794 1872 99 374 108 547 … 7 … 119 8 31 

Alacsony komfort fokoza-
tú lakások aránya 

3,1 5,9 6,3 0,6 1,4 3,3 2,5 4,0 2,7 2,8 2,6 0,0 14,3 0,0 8,4 
37,

5 
29,0 

Rendszeres munkajöve-
delemmel nem rendelke-
zők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) 
belül 

34,9 34,3 34,5 34,2 33,1 38,2 34,3 34,6 33,3 27,2 39,1 0,0 54,5 0,0 35,3 
60,

0 
52,1 

Legfeljebb ált. isk.végz-
gel rendelkezők és 
rendszeres munkajöv. 
nem rendelkezők aránya 
az aktív korúakon belül 

4,3 5,0 4,4 4,7 3,3 6,4 3,0 2,9 3,8 2,5 4,3 0,0 18,2 0,0 6,3 0,0 18,8 

Foglalkoztatottak aránya 
a 15-64 éves népessé-
gen belül 

61,6 63,1 61,6 61,5 62,8 58,0 62,9 64,6 63,5 69,1 58,0 
100,

0 
41,7 100,0 62,5 33,3 43,4 

Foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya 

29,9 33,5 32,4 30,7 29,4 26,6 27,0 37,0 27,3 17,5 32,1 0,0 55,6 0,0 30,2 60,0 40,6 

Állandó népesség száma  24.267                     
           
. 

          

Alacsony presztízsű 
foglalk-i csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

18,4 19,7 19,8 24,0 16,9 24,1 13,2 16,3 7,9 7,4 18,2 0,0 20,0 50,0 32,1 16,7 40,0 

A gazdaságilag nem 
aktív népesség aránya 
lakónépességen belül 

52,7 54,2 53,4 49,8 52,3 54,0 53,9 48,8 54,2 51,8 50,3 0,0 68,2 33,3 53,8 69,2 62,2 

Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta) 

8,5 7,5 8,7 10,2 7,6 11,0 7,1 10,1 7,3 8,3 8,8 0,0 28,6 0,0 9,7 25,0 26,5 

Tartós munkanélk.aránya 
(legalább 360 napos 
munkanélk .aránya) 

5,2 4,8 6,0 6,1 4,3 6,5 4,5 6,4 4,1 5,3 5,2 0,0 28,6 0,0 4,8 25,0 20,6 

A komfort nélküli, félkom-
fortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakáso-
kon belül 

2,7 5,2 5,8 0,5 1,2 2,7 2,0 4,3 3,0 2,9 1,8 0,0 14,3 0,0 8,0 42,9 31,0 

Egyszobás lakások 
aránya a lakott lakáso-
kon belül 

5,1 10,1 3,7 2,8 3,1 3,1 5,0 13,8 7,4 6,9 5,6 0,0 28,6 50,0 18,6 14,3 37,9 

* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (15 fő) adatait    … adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat 
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Szentendre közigazgatási területén 90 db régészeti lelőhely fordul elő. Ezek elhelyezkedését 
dolgozza fel a megalapozó munkarész VR-11.1-es ábrája.  

Az épített értékek tekintetében a védelem lehet területi és egyedi. A településen 86 db 
országos jelentőségű, műemléki védettségű érték található (Lásd: VR-11.2). A városban a 
helyi jelentőségű építészeti értékek esetében a területi védelem négy területen került kijelö-
lésre, az egyedi védelem 115 épületet vagy építményt határoz meg. (Lásd: VR-11.3) 
 
Szentendre közigazgatási területén az alábbi országos jelentőségű természetvédelmi 
oltalom alá vont területek vannak jelen: 
 Duna-Ipoly Nemzeti Park területei (lásd: megalapozó vizsgálat TK-3. tervlapja) 
 Fokozottan védett nemzeti parki területek (lásd: megalapozó vizsgálat TK-3. tervlapja) 
 Ex lege védett források (18 db forrás vízhozama haladja meg az 5 l/p értéket, lásd: 

megalapozó vizsgálat TK-3. tervlapja) 
 Ex lege védett barlangok az alábbiak: 

Magyarország barlangjainak listája név szerint növekvő sorrendben, ahol a település nevében 
a(z) 'Szentendre' kifejezés szerepel. 

# Kat.sz. Név 
Hossz 
(m) 

Vertikális 
kiterjedés 

(m) 

Mélység 
(m) 

Magasság 
(m) 

Hrsz. 

1. 4900-34 Anna-völgyi-üreg 2,5 1,4 0 1,4 0229 

2. 4900-31 
Sas-kői-

hasadékbarlang 5,1 1,3 0 1,3 0449/3 

3. 4900-32 Sas-kői-kisbarlang 2,35 2,5 0 2,5 0449/3 

4. 4900-25 Vasas-szakadéki  
1. sz. barlang 

50,2 20,4 18,6 1,8 0590 

5. 4900-26 Vasas-szakadéki  
2-3. sz. barlang 

55 12,5 12,5 0 0590 

6. 4900-28 Vasas-szakadéki  
4. sz. barlang 

25 15 15 0 0590 

 Ex lege védett földvár található a Kőhegy térségében a pomázi határnál (lásd: megala-
pozó vizsgálat TK-3. tervlapja) 

 országosan védett természeti terület az alábbi: 

Országosan védett természeti területek, emlékek 
Szentendrei rózsa termőhelye TT (Szentendre, Cseresznyés út 7.) 

 
Szentendre területén a 47/2000. (IX.15.) Önk. sz. rendelete az építészeti és természeti érté-
kek helyi védelméről alapján az alábbi helyi jelentőségű természetvédelmi területek, -
emlékek találhatók: 

Helyi védett természeti területek, emlékek 
Dera-patak völgye, medre TT 
Bükkös-patak völgye, medre TT 
Sztaravoda-patak völgye, medre TT 
Sztelin-patak völgye, medre TT 
Római Castrum és környezete TT 
Pozsarevacska templom kertje TT 
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Helyi védett természeti területek, emlékek 
Postás-strand területe TT 
A Belváros fái, közterületeken és magánterületeken TT 
A Kálvária tér fái TT 
Kada-csúcs erdő területe TT 
A Duna-ág Szentendre város közigazgatási határán belüli részén természetszerű ártéri puhafás 
ligeterdő, külterületi Dunaparti erdők TT 
Pap-sziget és a Pap-szigeti Duna-ág területe TT 
Püspökmajornál a dűlőn lévő vízmosás környéke TT 
Tó környéki dűlő vízállásos területe TT 
Pannónia-tó TT 
Sziklás-patak, Boldogtanya TT 
Horhosok és maradvány területek TT 
Kő-hegy oldala, zártkertek, Szarvas-hegy TT 
Belvárosi temetőkertek TT 
Szentendrei egybibés galagonya TE (Csányi u. 11.) 

Az Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) közül a Szentendrei-sziget kiemelten fon-
tos ÉTT érinti Szentendre területét (lásd a megalapozó vizsgálat 1.12.3.2. fejezetében). 

A Magas Természeti Értékű Területek (MTÉT) közül a Szentendrei-sziget MTÉT érin-
ti Szentendre területét (lásd a megalapozó vizsgálat 1.12.3.2. fejezetében). 

Natura2000 területek 
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek közül az alábbi 
kiemelt jelentőségű madárvédelmi terület érinti Szentendrét (lásd: a megalapozó vizs-
gálat TK-5. tervlapja): 
 Börzsöny és Visegrádi-hegység (HUDI10002) 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek közül az 
alábbi kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület érinti Szentendrét (lásd: 
a megalapozó vizsgálat TK-5. tervlapja): 

 Duna és ártere (HUDI20034) 
Védendő élőhelyei: 

Natura 2000 
kód 

Natura 2000 név 

Közösségi jelentőségű élőhelytípusok 
3270 iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel 
6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei 
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek 
91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus 

minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal 
Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok 

91E0 Enyves éger( Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeter-
dők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

 Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039) 
Védendő élőhelyei: 

Natura 2000 
kód Natura 2000 név 

Közösségi jelentőségű élőhelytípusok 
9130 szubmontán és montán bükkösök (Luzulo-Fagetum) 
91M0 pannon cseres-tölgyesek 
9150 a Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön 
8310 nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok 
6190 pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) 
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Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok 
6210 meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik 

(Festuco-Brometalia) fontos orchidea-lelőhelyei 
6240 szubpannon sztyeppek 
9180 lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion erdői 
91E0 enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeter-

dők 
91G0 pannon gyertyános tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal 
91H0 pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel  

Az UNESCO MAB program területei közül Szentendrét a Pilisi Bioszféra-rezervátum 
magterülete, védőövezete (puffer zónája) és átmeneti övezete érinti. (Lásd: a megala-
pozó vizsgálat TK-5. tervlapja) 

Az országos ökológiai hálózat területeinek elhelyezkedése Szentendrén: 
 magterület: Szentendre egybefüggő erdőterületei és a Kő-hegy jelentős része,  
 ökológiai folyosó: a Duna, a Sztelin-patak és völgye, a Sztaravoda-patak és völgye, a 

Bükkös-patak és völgye, a Dera-patak és völgye, a Tófenék területének jelentős része, 
a Kéki-bánya és környezete, a Petyina és Boldogtanya feletti rét, 

 pufferterület: a Kő-hegy északi oldala, a Tófenék egyes részei, a katonai terület, és 
kisebb mozaikos foltok a magterületnek számító erdők mentén. 

Szentendrén 197 db egyedi tájérték található. (lásd: http://tajertektar.hu) 

Szentendre közigazgatási területét érinti az OTrT tájképvédelmi szempontból ki-
emelten kezelendő terület övezete, valamint a BATrT országos jelentőségű táj-
képvédelmi terület övezete. 

OTrT ─ Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő területek övezete 

BATrT ─ Országos jelentőségű tájképvédelmi 
terület övezete, Térségi jelentőségű tájképvé-

delmi terület övezete 

 
2015. január 1-től hatályos 

 
___ Országos jelentőségű tájképvédelmi terület 
övezete 
___ Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 
övezete 

Nitrátérzékeny területek találhatók a közigazgatási terület keleti, Duna menti része, a 
Pismány, a Szarvashegy, és a Tófenék városrész területén is. Kiterjedését lásd a Megalapozó 
vizsgálat KV-3. ábráján.  
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Bányaterület a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal adatbázisában egy darab található, a 
Szentendre bánya II néven, a Lupa-tónál.  

Csúszásveszélyes területeket határolnak le a hatályos településrendezési eszközök.  
Felszín alatti vizek szempontjából kiemelten érzékeny és érzékeny területek találhatók 
Szentendrén. 

  

Csúszásveszélyes területek 

Felszín alatti víz állapota szempontjából: 
………. kiemelten érzékeny és  
………. érzékeny területek  

(forrás: NeKI KDV adatszolgáltatása alapján) 

Szentendre közigazgatási területét három vízbázis érinti:  
‐ Szentendre Regionális Déli Vízbázis (belső-, külső védőterület, hidrogeológiai „A” és „B” 

védőterület) 
‐ Szentendre Pap-sziget Vízbázis (belső- külső védőterület, hidrogeológiai „A” védőterület) 
‐ Szentendre Északi Vízbázis (belső- külső védőterület, hidrogeológiai „A” védőterület) 

 

Szentendre közigazgatási területét három vízbá-
zis érinti:  
‐ Szentendre Regionális Déli Vízbázis (belső-, 

külső védőterület, hidrogeológiai „A” és „B” 
védőterület) 

‐ Szentendre Pap-sziget Vízbázis (belső- külső 
védőterület, hidrogeológiai „A” védőterület) 

‐ Szentendre Északi Vízbázis (belső- külső védő-
terület, hidrogeológiai „A” védőterület) 

 
 
 
Vízbázis területek kiterjedése Szentendrén 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM 
rendelet szerint Szentendre a „Budapest és környéke” légszennyezettségi kategóriába tarto-
zik. Szennyező anyagonkénti besorolásuk az A-tól F-ig (csökkenő sorrendben) terjedő skálán 
az alábbi: 
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Kén-
dioxid 

Nitrogén-
dioxid 

Szén-
monoxid 

PM10 Benzol 
Talaj- 

közeli  
ózon 

PM10 
Arzén (As) 

PM10 
Kadmium 

(Cd) 

PM10 
Nikkel 
(Ni) 

PM10 
Ólom 
(Pb) 

PM10 
benz(a) 

pirén 
(BaP) 

Szentendre E B D B E O-I F F F F B 

(A „B” és „C” zóna-besorolás jelenti a levegőterheltség egészségügyi határértékének megha-
ladását.) 
Közúti zajterhelés szempontjából: 

‐ különösen magas (Lden>75dB) terhelés érinti a következő utakat: Dózsa György út, 
Dunakanyar krt., Ady Endre út, Dobogókői út, Római Sánc utca, Kálvária út, Szent-
lászlói út, Sztaravodai út, Szarvashegyi út 

‐ nagyon magas (Lden =70-75dB) terhelés érinti a következő utakat: Kalászi út, Po-
mázi út, Radnóti Miklós út, Barackos út 

‐ magas terhelés (Lden =65-70dB) érinti a következő utakat: HÉV vonala mentén, Eg-
res út, Törökvölgyi út 

Pincebeomlással veszélyeztetett és Mélyfekvésű területeket jelölnek ki a hatályos telepü-
lésrendezési eszközök.  

  
Pincebeomlással veszélyeztetett területek  
(Szamárhegy és a Castrum és környezete) 

Mélyfekvésű területek kiterjedése 
(Tófenék, Déli városkapu és  

a Belváros Duna menti területrésze) 

Tevékenységből adódó korlátozások: 
Közműlétesítmények 

 Szennyvíztisztító telep védőövezete: 300m (HÉSZ 14.§ 36-os bekezdése alapján 
a szennyvíztisztító jelenlegi védőövezete 300m, mely a megfelelő technológiai fejlesz-
tés esetén 150 m-re csökkenhet),  

 Közművezetékek jogszabályokban előírt védőterületei, 

Közlekedési létesítmények: 
 11. sz. főút tengelyétől 100-100 m. Az 11. sz. főút védőtávolságán belül kerítés álta-

lában a tengelytől minimum 30, épület a tengelytől minimum 50 méterre elhelyezhe-
tő, 

 Országos közutak védőterülete: külterületen 50-50m, 
 HÉV védőterülete: szélső vágány tengelyétől külterületen 50-50m 
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Honvédelmi létesítmények védőövezetei: 

 

Robbanóanyag, lőszer és fegyverraktár védőterülete: 

Megnevezés Csapatraktár építési területétől 
mért távolság (m) 

Ipari üzem, fontos vasútállomás, nagyobb jelentőségű vasúti 
csomópont, repülőtér 

1500 

Országos közforgalmú vasút, országos közút, 1000 főnél nagyobb 
település 

800 

20 kV-os és nagyobb feszültségű szabadvezeték és ahhoz közvet-
lenül csatlakozó transzformátor állomás, kisebb jelentőségű vas-
úti csomópont, önkormányzati közút 

200 

Dűlő út 200 

Erdőtelepítés 50 

Lőtér, bombavető gyakorlótér védőterülete: 

Megnevezés Védőtávolság (m) 

Gyúlékony szerkezetű vagy gyúlékony anyagok tárolására szolgá-
ló épület, vagy építmény, szérűskert 

1500 

Lakás és üdülés céljára szolgáló építmény, szociális, egészség-
ügyi, ipari, mezőgazdasági és egyéb üzemi építmény 

1000 
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1. BELVÁROS 
Területének nagysága: 121,4 hektár
Lakónépesség: 2.716 fő Lakásállománya:
Városszerkezeti jellemzői: Az óvárosi rész a Duna partjához közvetlenül 

kapcsolódik, annak mentén nagy hosszban nyúlik el, középkori utc
szerkezete van. Majdnem az egész terület
alatt áll, számos egyedi egyházi és világi rendeltetésű műemlékkel. I
tézménysűrűsége és szezonálisan a turista forgalma már
ladja a terhelhetőségének mértékét.

A városrész szerepköre: A Belváros a város történeti magja, a város 
közigazgatási, kulturális, oktatás
tézmények központi helye. 
galmi, turisztikai életének fejlesztésébe.

 

2. VASÚTI VILLASOR ÉS K
Területének nagysága:124,8 hektár
Lakónépesség: 2.802 fő Lakásállománya:
Városszerkezeti jellemzői: A városrész két karakteresen különböző szerkez

ti egységre osztható. Az északi részét képező tisztán lakóterületi részre 
és a déli jellemzően gazdasági, közlekedési és lakótele
területrészre. A városrész délen a Pannónia városrésszel határos
ton a Tófenék városrész, északon Püs
letei képezik a szomszédos városrészeket. A Belvárossal a Dunakanyar 
körút egy szakasza mentén
Az északi lakóterületet jelentő területrészét a K
Pomázi út és a Vasúti villasor veszi közre, míg a déli területrészt a Dózsa György út ny
gati oldalát képezően északon a Vasúti villasor és d
rész déli része befogadója a HÉV
peknek. 

A városrész célzott szerepköre
repköre összetett. Jelentőséggel bír a kert
dő szerepet tölt be a város életében a közösségi közlekedés területei miatt, valamint a 
gazdasági területei következtében.
 

3. PÜSPÖKMAJOR 
Területének nagysága: 35,5 hektár
Lakónépesség: 3.549 fő Lakásállomá
Városszerkezeten belüli pozíciój

Elsősorban lakófunkció ellátásában van szerepe a városrésznek. 1970 és 
1973 között épült a Püspükmajor lakótelep, mely közel 1200 darab laká
sal a város legnagyobb telepe. A Radnóti úti teraszháza
elején épültek.  

A városrész szerepköre: intenzívebb beépítésű 
csolódó alközpont. 
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A VÁROSRÉSZEK JELLEMZŐI 

121,4 hektár 
Lakásállománya: 1.317 db (KSH-2011) 

Az óvárosi rész a Duna partjához közvetlenül 
kapcsolódik, annak mentén nagy hosszban nyúlik el, középkori utca-

e van. Majdnem az egész terület országos területi védelem 
s egyedi egyházi és világi rendeltetésű műemlékkel. In-

tézménysűrűsége és szezonálisan a turista forgalma már-már megha-
ja a terhelhetőségének mértékét. 

: A Belváros a város történeti magja, a város 
közigazgatási, kulturális, oktatási és számos egyéb gazdasági és civil életet szervező i

 A Duna bekapcsolási lehetősége a város szabadidős, idegenf
galmi, turisztikai életének fejlesztésébe. 

VASÚTI VILLASOR ÉS KÖRNYÉKE 
124,8 hektár 

Lakásállománya: 1.097 db (KSH-2011) 
A városrész két karakteresen különböző szerkez

ti egységre osztható. Az északi részét képező tisztán lakóterületi részre 
és a déli jellemzően gazdasági, közlekedési és lakótelepi területet felölelő 

A városrész délen a Pannónia városrésszel határos, nyuga-
Tófenék városrész, északon Püspökmajor, valamint Kertváros terü-

letei képezik a szomszédos városrészeket. A Belvárossal a Dunakanyar 
körút egy szakasza mentén (a Római Castrum déli határán) érintkezik. 
Az északi lakóterületet jelentő területrészét a K-Ny-i irányban haladó 
Pomázi út és a Vasúti villasor veszi közre, míg a déli területrészt a Dózsa György út ny

ti oldalát képezően északon a Vasúti villasor és délen a Rózsa utca határolja. A váro
rész déli része befogadója a HÉV-állomásnak és környezetének, s a honvédségi lakótel

A városrész célzott szerepköre: A vegyes rendeltetések következtében a városrész sz
repköre összetett. Jelentőséggel bír a kertvárosi jellegű lakóterületek között, de kiemelk
dő szerepet tölt be a város életében a közösségi közlekedés területei miatt, valamint a 
gazdasági területei következtében. 

35,5 hektár 
Lakásállománya: 1620 db (KSH-2011) 

ezeten belüli pozíciója:  
Elsősorban lakófunkció ellátásában van szerepe a városrésznek. 1970 és 
1973 között épült a Püspükmajor lakótelep, mely közel 1200 darab laká
sal a város legnagyobb telepe. A Radnóti úti teraszházak a ’80-as évek 

intenzívebb beépítésű lakóterület és hozzá kap-
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Az óvárosi rész a Duna partjához közvetlenül 
a-

országos területi védelem 
n-
a-

: A Belváros a város történeti magja, a város 
i és számos egyéb gazdasági és civil életet szervező in-

A Duna bekapcsolási lehetősége a város szabadidős, idegenfo-

A városrész két karakteresen különböző szerkeze-
ti egységre osztható. Az északi részét képező tisztán lakóterületi részre 

pi területet felölelő 
a-
ü-

 
i irányban haladó 

Pomázi út és a Vasúti villasor veszi közre, míg a déli területrészt a Dózsa György út nyu-
élen a Rózsa utca határolja. A város-

állomásnak és környezetének, s a honvédségi lakótele-

A vegyes rendeltetések következtében a városrész sze-
városi jellegű lakóterületek között, de kiemelke-

dő szerepet tölt be a város életében a közösségi közlekedés területei miatt, valamint a 

Elsősorban lakófunkció ellátásában van szerepe a városrésznek. 1970 és 
1973 között épült a Püspükmajor lakótelep, mely közel 1200 darab lakás-

as évek 

p-
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4. KERTVÁROS 
Területének nagysága: 139,3 hektár
Lakónépesség: 5.382 fő Lakásállománya:
Városszerkezeten belüli pozíciója, története:

1939-ben történt meg a L
munkások számára. Az 1970
Füzespark lakótelep, a ’80-
is a városrészben kapott helyett.
Izbéghez kapcsolódva egy hagyományos, nőtt szerkezetű szövet. A v
rosrész további telkein az egyedi, családi házas beépítések a jellemzőek.

A városrész szerepköre: lakóterület, alközpont kialakításával
 

5. IZBÉG – CSICSERKÓ
Területének nagysága: 140,8 hektár
Lakónépesség: 2313 fő Lakásállománya:
Városszerkezeten belüli pozíciója

Izbég már a középkorban önálló faluként létezett. Az egykori egyutcás t
lepülés jellegzetes szerkezete máig érzékelhető. A városré
léteztek gyárak: 1865-ben jött létre a Zimmer szerszámgyár, 1902
lószerszámgyár. Az egykori
lakópark. Az organikus szerkezet mellett telepített családi házas tele
struktúra is jellemzi, melytől 

A városrész célzott szerepköre
dó alközponti rendeltetések, mérsékelt turisztikai szolgáltatásokkal, városi szintű zöldter
leti szolgáltatás. Szentlászlói út és Sztaravoda
kedés feltételeinek javítása,

 

6. PISMÁNY 
Területének nagysága: 419,6 hektár
Lakónépesség: 4756 fő Lakásállománya:
Városszerkezeten belüli pozíciója

rosrész, jellemzően lakó- és üdülőterület
A városrész célzott szerepköre

se, megfelelő közterületi szélességek biztosítása 
lózaton. Tegez u., Cseresznyés út 
kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása, vízelvezetés megoldása
szükséges. 

 

7. PAP SZIGET – DERECSKE
Területének nagysága: 82,8 hektár
Lakónépesség: 862fő Lakásállománya:
Városszerkezeten belüli pozíciója: 

sziget, utóbbi csak hidakkal tud kapcsolódni a városhoz.
A városrész célzott szerepköre

szállodafejlesztéssel összefüggő 
fejlesztésekhez vízbázis védelem biztosítása és a terület hullámtéri fe
vésének rendezése mellett a 
szükségesek. 
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139,3 hektár 
Lakásállománya: 2099 db (KSH-2011) 

íciója, története: 
ben történt meg a Lászlótelep-i parcellázás a szegényebb izbégi 

munkások számára. Az 1970-es években jött létre a Vasvári és a 
-as években a László-telep. Az új művésztelep 

is a városrészben kapott helyett. Észak-nyugati részén található 
Izbéghez kapcsolódva egy hagyományos, nőtt szerkezetű szövet. A vá-
rosrész további telkein az egyedi, családi házas beépítések a jellemzőek.

lakóterület, alközpont kialakításával 

CSICSERKÓ 
140,8 hektár 

Lakásállománya: 794 db (KSH-2011) 
Városszerkezeten belüli pozíciója 

Izbég már a középkorban önálló faluként létezett. Az egykori egyutcás t
lepülés jellegzetes szerkezete máig érzékelhető. A városrészben valaha 

ben jött létre a Zimmer szerszámgyár, 1902-ben a 
lószerszámgyár. Az egykori kocsi gyár helyére épült 2004-ben a Bükkös 
lakópark. Az organikus szerkezet mellett telepített családi házas tele

, melytől csak a sporttelep és az iskola telke tér el.  
A városrész célzott szerepköre: jellemzően lakóterület, hozzá kapcsol

dó alközponti rendeltetések, mérsékelt turisztikai szolgáltatásokkal, városi szintű zöldter
Szentlászlói út és Sztaravoda út mentén a gyalogos és kerékpáros közl

kedés feltételeinek javítása, gyűjtőúti kapcsolatok kiépítése szükséges. 

419,6 hektár 
Lakásállománya: 1872 db (KSH-2011) 

Városszerkezeten belüli pozíciója: Belvároshoz közvetlenül kapcsolódó vá-
és üdülőterület. 

A városrész célzott szerepköre: lakóterület gyűrű irányú utak fejleszt
se, megfelelő közterületi szélességek biztosítása szükséges a teljes úth

Cseresznyés út és Barackos út mentén a gyalogos és 
kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása, vízelvezetés megoldása

DERECSKE 
82,8 hektár 

Lakásállománya: 374 db (KSH-2011) 
ozíciója: Duna parti üdülőterület és rekreációs 
kkal tud kapcsolódni a városhoz.  

A városrész célzott szerepköre: üdülőterület és termálvízre alapozott 
szállodafejlesztéssel összefüggő rekreációs célú hasznosítás, a tervezett 

vízbázis védelem biztosítása és a terület hullámtéri fek-
vésének rendezése mellett a közúti, kerékpáros és gyalogoskapcsolatok 
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i parcellázás a szegényebb izbégi 
es években jött létre a Vasvári és a 

művésztelep 
nyugati részén található 

á-
rosrész további telkein az egyedi, családi házas beépítések a jellemzőek. 

Izbég már a középkorban önálló faluként létezett. Az egykori egyutcás te-
szben valaha 

ben a 
ben a Bükkös 

lakópark. Az organikus szerkezet mellett telepített családi házas telek-
 

jellemzően lakóterület, hozzá kapcsoló-
dó alközponti rendeltetések, mérsékelt turisztikai szolgáltatásokkal, városi szintű zöldterü-

út mentén a gyalogos és kerékpáros közle-
 

yűrű irányú utak fejleszté-
a teljes úthá-

és Barackos út mentén a gyalogos és 
kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása, vízelvezetés megoldása 

és rekreációs 

termálvízre alapozott 
a tervezett 

k-
gyalogoskapcsolatok 
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8. PETYINA - TYÚKOS DŰLŐ
Területének nagysága: 134,4 hektár
Lakónépesség: 862fő Lakásállománya:
Városszerkezeten belüli pozíciója: 

dó kisebb részben lakó, nagyobb részt üdülő
kai célterületté alakítható. 

A városrész célzott szerepköre:
melyhez a gépjármű-közlekedés mellet a 
nek javítása, a vízelvezetés megoldása
és a Duna-part mentén lehetséges.

 

9. BOLDOGTANYA 
Területének nagysága: 78,3 hektár
Lakónépesség: 262fő Lakásállomány
Városszerkezeten belüli pozíciója:

től elkülönülő részben lakott, jellemzően üdülő
A városrész célzott szerepköre

minancia megtartása hosszú távon
szerepének megtartása mellett is indokolt. Megközelíthetősége Leányfalu 
felől is fejlesztendő. 

 

10. PANNÓNIA 
Területének nagysága: 182,5 hektár
Lakónépesség: 1969fő Lakásállománya:
Városszerkezeten belüli pozíciója:

ben a papírgyár. A laktanya 1929
rületére. Az 1930-as években kezdő
lakásépítés. 

A városrész célzott szerepköre
kiemelt jelentőségű az intermodális közlekedési csomópont 
sági területek fejlesztése a szennyvíztisztító telep technológiai k
sítésének és a védőtávolság igényének csökkentését véve figyelembe

 

11. DÉLI VÁROSKAPU 
Területének nagysága: 299,9 hektár
Lakónépesség: -.fő Lakásállománya:
Városszerkezeten belüli pozíciója: 

gazdasági és rekreációs területi tartalékokkal rendelkező városrész a L
pa-tó környezetében és a vol

A városrész célzott szerepköre
lesztés színtere, gazdasági és rekreációs célú területfejlesztések helysz
ne a vízbázis védelmi és árvízvédelmi igények figyelembe vételével
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TYÚKOS DŰLŐ 
134,4 hektár 

Lakásállománya: 99 db (KSH-2011) 
Városszerkezeten belüli pozíciója: a város északi részén Belvárostól leszak

kisebb részben lakó, nagyobb részt üdülőterület. Kada-csúcs turiszt
 

A városrész célzott szerepköre: fokozatosan lakóterületté alakulás, 
közlekedés mellet a gyalogos közlekedés feltétele

vízelvezetés megoldása szükséges. Alközpontja a 11-es út 
part mentén lehetséges. 

78,3 hektár 
Lakásállománya: 108 db (KSH-2011) 

Városszerkezeten belüli pozíciója: a város északi részén a város többi rész
részben lakott, jellemzően üdülőterület. 

A városrész célzott szerepköre: speciális lakóterület, üdülőterületi d
megtartása hosszú távon cél lehet. Alközpontja üdülőterületi 

szerepének megtartása mellett is indokolt. Megközelíthetősége Leányfalu 

182,5 hektár 
Lakásállománya: 547 db (KSH-2011) 

elüli pozíciója: 1922-ben létrejött a cementgyár, 1937-
ben a papírgyár. A laktanya 1929-ben települt be a városrész északi te-

as években kezdődött meg a Pannónia telepen a kis-

A városrész célzott szerepköre: összetett rendeltetés – lakóterület
intermodális közlekedési csomópont és a gazda-

a szennyvíztisztító telep technológiai korszerű-
ítésének és a védőtávolság igényének csökkentését véve figyelembe. 

299,9 hektár 
Lakásállománya: - db (KSH-2011) 

Városszerkezeten belüli pozíciója: a déli irányból a város fogadó területe
gazdasági és rekreációs területi tartalékokkal rendelkező városrész a L

tó környezetében és a volt orosz laktanya területén. 
A városrész célzott szerepköre: térségi szerepű közlekedéshálózati fe

gazdasági és rekreációs célú területfejlesztések helysz
a vízbázis védelmi és árvízvédelmi igények figyelembe vételével. 
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a város északi részén Belvárostól leszaka-
csúcs turiszti-

területté alakulás, 
gyalogos közlekedés feltételei-

es út 

a város északi részén a város többi részé-

speciális lakóterület, üdülőterületi do-
cél lehet. Alközpontja üdülőterületi 

szerepének megtartása mellett is indokolt. Megközelíthetősége Leányfalu 

e-

lakóterületi, 
a-
ű-
 

a déli irányból a város fogadó területe, 
gazdasági és rekreációs területi tartalékokkal rendelkező városrész a Lu-

térségi szerepű közlekedéshálózati fej-
gazdasági és rekreációs célú területfejlesztések helyszí-
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12. Skanzen 
Területének nagysága: 81,9 hektár
Lakónépesség: 22 fő Lakásállománya:
Városszerkezeten belüli pozíciója: 

lő területhasználat. A városba 
rajzi múzeum 1974-ben jött létre, mely mára Magyarország legnagyobb 
népi építészeti gyűjteményévé vált. 

A városrész célzott szerepköre: 
gos jelentőségű tematikus park.

 

13. KÉKI BÁNYA 
Területének nagysága: 81 hektár
Lakónépesség: -fő Lakásállománya:
Városszerkezeten belüli pozíciója: 

éhez kapcsolódva. 
A városrész célzott szerepköre: 

getleníthető rendeltetés befogadására
egészségügy és/vagy rekreáció

 

14. SZARVASHEGY 
Területének nagysága: 61,8 hektár

Lakónépesség: 314fő Lakásállománya:
Városszerkezeten belüli pozíciója: 

lő, a Skanzen és a Kéki bánya 
A városrész célzott szerepköre:

rület, hosszabb távon lakóterületté alakulásra várományos.

15. TÓFENÉK 
Területének nagysága: 238,1 hektár

Lakónépesség:- fő Lakásállománya:
Városszerkezeten belüli pozíciója: 

városrész, természetvédelmet szem előtt tartó gazdálkodású terület.
A városrész célzott szerepköre

területek kialakult mozaikos szer
tek, oly módon, hogy biztosítsa a tehermentesítő út, illetve az iparter
letet kiszolgáló gyűjtőút létesítését

 

16. KŐHEGY 
Területének nagysága: 563,7 hektár

Lakónépesség: 26 fő Lakásállománya:
Városszerkezeten belüli pozíciója:

használatú (volt zártkerti terület) Kőhegy nevű dombvidéki részét fogla
ja magába, hanem a Kőhegy körüli síkvidéki jellegű mezőgazdasági ter
leteket is. A kertes használatú Kőhegy a régebb
vány előtt, a város szőlőhegye volt, virágzott a szőlő
mesztés. A területen épületek jelenléte, a Pomázhoz közeli egy terüle
részt kivéve, hagyományosan nincsenek. A terület közművel nem ell
tott. Az elmúlt évtizedekben a terület nagy részét tulajdonosai felhagyták, nem művelik, a 
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81,9 hektár 
Lakásállománya: 7 db (KSH-2011) 

Városszerkezeten belüli pozíciója: sajátos rendeltetése miatt önálló elkülön
lő területhasználat. A városba „szervülése” fokozandó. A szabadtéri né

jött létre, mely mára Magyarország legnagyobb 
gyűjteményévé vált.  

A városrész célzott szerepköre: mint a jelenleg betöltött szerep, orsz
gos jelentőségű tematikus park. 

81 hektár 
ásállománya: - db (KSH-2011) 

Városszerkezeten belüli pozíciója: önálló területegység a város külterüle

A városrész célzott szerepköre: városi igényeket meghaladó, attól fü
getleníthető rendeltetés befogadására is alkalmas terület az oktatás, 

rekreációs célú fejlesztések területén. 

61,8 hektár 
Lakásállománya:119 db (KSH-2011) 

Városszerkezeten belüli pozíciója: a város lakó és üdülőterületeitől elkülön
bánya városrészhez kapcsolandó. 

A városrész célzott szerepköre: legmagasabban elhelyezkedő üdülőt
let, hosszabb távon lakóterületté alakulásra várományos. 

238,1 hektár 
Lakásállománya: - db (KSH-2011) 

Városszerkezeten belüli pozíciója: délnyugati külterületi, „mélyfekvésű” 
városrész, természetvédelmet szem előtt tartó gazdálkodású terület. 

A városrész célzott szerepköre: mezőgazdasági művelésű és természeti 
területek kialakult mozaikos szerkezetű állapotában megtartandó terüle-
tek, oly módon, hogy biztosítsa a tehermentesítő út, illetve az iparterü-

tet kiszolgáló gyűjtőút létesítését. 

563,7 hektár 
Lakásállománya: 8 db (KSH-2011) 

rkezeten belüli pozíciója: A városrész nemcsak a szűken vett kertes 
használatú (volt zártkerti terület) Kőhegy nevű dombvidéki részét fogla
ja magába, hanem a Kőhegy körüli síkvidéki jellegű mezőgazdasági terü-

A kertes használatú Kőhegy a régebbi időkben, a filoxéra já
vány előtt, a város szőlőhegye volt, virágzott a szőlő- és gyümölcste
mesztés. A területen épületek jelenléte, a Pomázhoz közeli egy terüle
részt kivéve, hagyományosan nincsenek. A terület közművel nem ell

ben a terület nagy részét tulajdonosai felhagyták, nem művelik, a 
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sajátos rendeltetése miatt önálló elkülönü-
A szabadtéri nép-

jött létre, mely mára Magyarország legnagyobb 

, orszá-

önálló területegység a város külterület-

füg-
ás, 

a város lakó és üdülőterületeitől elkülönü-

legmagasabban elhelyezkedő üdülőte-

délnyugati külterületi, „mélyfekvésű” 

mezőgazdasági művelésű és természeti 
e-
ü-

A városrész nemcsak a szűken vett kertes 
használatú (volt zártkerti terület) Kőhegy nevű dombvidéki részét foglal-

ü-
i időkben, a filoxéra jár-

és gyümölcster-
mesztés. A területen épületek jelenléte, a Pomázhoz közeli egy terület-

á-
ben a terület nagy részét tulajdonosai felhagyták, nem művelik, a 
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területen „erdősödési” folyamat indult meg, a terület egyre nagyobb részé
gyümölcstermesztés helyett erdő borítja. A terület élőhely
egyben a nemzeti ökológiai hálózat (magterület) területe.

A városrész célzott szerepköre:
Turisztikai és mezőgazdasági szerep a hobby
dálkodás erősítésével, a szőlő
nek előtérbe kerülése. 

 

17. EGYÉB KÜLTERÜLET
Területének nagysága: 1596 hektár
Lakónépesség: 90fő Lakásállománya:
Városszerkezeten belüli pozíciója:

védelmi és táji értékekben gazdag
A városrész célzott szerepköre

tási terület északnyugati részén 
vidéki területei tartoznak. A terület nagy része természeti értékekben 
gazdag erdőterület, amely magyarországi és nemzetközi védettséget i
élvez —Duna-Ipoly Nemzeti Park, élővilág
Natura 2000 terület, bioszféra rezervátum
ökológiai hálózatnak is.  
A városrész tájképi szempontból kiemelten kezelendő terület. A városrészben jelentős k
terjedésű honvédelmi célú területek helyezkednek el. A belterülethez közeli, kedvező t
risztikai potenciállal bíró Anna
turisztikai célponttá alakítható

 
3.2.  A meghatározott területigényes elemek alapján,

ra fő elemeinek térbeli rendjére és a terület
szerkezeti változtatásokra

Szentendre településszerkezetét markáns domborzati adottságok alakították, amelyekhez a 
szerkezetet befolyásoló történ
partján települt meg, a visegrádi hegység Duna felé lefutó völgyekkel szabdalt domboldalaira 
a XX. század felétől meghatározó területi terjeszkedése révén érte el kiterjedésének fizikai 
határait. 
- A településszerkezeti terven feltüntetendő a város déli tehermentesítő útjának nyomv

nala,  
- megjelölendő a Dera-patak torkolatának közelében a Szentendrei szigetre átvezetően 

gépjárműforgalomra tervezett dunai híd
- szükséges kijelölni az egyes városrészeket 

helyét 
- meg kell határozni a jelentősebb parkoló felületi igényeket a Belváros északi és déli hat

rai mentén 
- a városon belüli kerékpárút

mellett. 
Területhasználati változást a hatályos településszerkezeti tervhez képest, legfőképpen a lak
területek fejlesztésére kijelölt területek besorolásának módosulásai fognak

területeken megjelenő „zöldmezős” lakóterületi fejlesztések helyett a mez
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folyamat indult meg, a terület egyre nagyobb részé
gyümölcstermesztés helyett erdő borítja. A terület élőhely-védelmi Natura 2000 terület, és 

nemzeti ökológiai hálózat (magterület) területe. 
A városrész célzott szerepköre: 

Turisztikai és mezőgazdasági szerep a hobby-kertészkedés fenntartása mellett. A kertga
dálkodás erősítésével, a szőlő-, gyümölcstermesztés újraélesztésével gazdasági szerep

EGYÉB KÜLTERÜLET 
1596 hektár 

Lakásállománya: 31 db (KSH-2011) 
Városszerkezeten belüli pozíciója: A várost északról körülvevő természet-

védelmi és táji értékekben gazdag 
szerepköre: a külterületi városrészbe a közigazga-

tási terület északnyugati részén elnyúló Visegrádi hegység erdős hegy-
vidéki területei tartoznak. A terület nagy része természeti értékekben 
gazdag erdőterület, amely magyarországi és nemzetközi védettséget is 

Ipoly Nemzeti Park, élővilág-védelmi és madárvédelmi 
Natura 2000 terület, bioszféra rezervátum—, valamint része a nemzeti 

A városrész tájképi szempontból kiemelten kezelendő terület. A városrészben jelentős k
sű honvédelmi célú területek helyezkednek el. A belterülethez közeli, kedvező t

risztikai potenciállal bíró Anna-völgy honvédelmi célú használatának megszűnt
turisztikai célponttá alakítható. 

A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastrukt
ra fő elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló települé
szerkezeti változtatásokra 

Szentendre településszerkezetét markáns domborzati adottságok alakították, amelyekhez a 
szerkezetet befolyásoló történelmi meghatározottság is hozzájárult. A város 
partján települt meg, a visegrádi hegység Duna felé lefutó völgyekkel szabdalt domboldalaira 
a XX. század felétől meghatározó területi terjeszkedése révén érte el kiterjedésének fizikai 

településszerkezeti terven feltüntetendő a város déli tehermentesítő útjának nyomv

patak torkolatának közelében a Szentendrei szigetre átvezetően 
gépjárműforgalomra tervezett dunai híd 
szükséges kijelölni az egyes városrészeket összekötő, gyűrű-irányú úthálózat

meg kell határozni a jelentősebb parkoló felületi igényeket a Belváros északi és déli hat

a városon belüli kerékpárút-hálózatot ki kell teljesíteni az EuroVelo 6 

rülethasználati változást a hatályos településszerkezeti tervhez képest, legfőképpen a lak
területek fejlesztésére kijelölt területek besorolásának módosulásai fognak

területeken megjelenő „zöldmezős” lakóterületi fejlesztések helyett a mez
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folyamat indult meg, a terület egyre nagyobb részét kert-, szőlő-, 
védelmi Natura 2000 terület, és 

kertészkedés fenntartása mellett. A kertgaz-
, gyümölcstermesztés újraélesztésével gazdasági szerepé-

a-
y-

vidéki területei tartoznak. A terület nagy része természeti értékekben 
s 

védelmi és madárvédelmi 
, valamint része a nemzeti 

A városrész tájképi szempontból kiemelten kezelendő terület. A városrészben jelentős ki-
sű honvédelmi célú területek helyezkednek el. A belterülethez közeli, kedvező tu-

megszűntével fontos 

javaslat a műszaki infrastruktú-
felhasználásra irányuló település-

Szentendre településszerkezetét markáns domborzati adottságok alakították, amelyekhez a 
A város a Duna folyó 

partján települt meg, a visegrádi hegység Duna felé lefutó völgyekkel szabdalt domboldalaira 
a XX. század felétől meghatározó területi terjeszkedése révén érte el kiterjedésének fizikai 

településszerkezeti terven feltüntetendő a város déli tehermentesítő útjának nyomvo-

patak torkolatának közelében a Szentendrei szigetre átvezetően 

irányú úthálózat-fejlesztések 

meg kell határozni a jelentősebb parkoló felületi igényeket a Belváros északi és déli hatá-

6 figyelembe vétele 

rülethasználati változást a hatályos településszerkezeti tervhez képest, legfőképpen a lakó-
területek fejlesztésére kijelölt területek besorolásának módosulásai fognak jelenteni. A kül-
területeken megjelenő „zöldmezős” lakóterületi fejlesztések helyett a mezőgazdasági 
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területek rovására elsősorban, a város belterületén már kialakult lakóterületeket szolgáló, azt 
kiegészítő intézményfejlesztések, rekreációs különleges és zöldterületi fejlesztések képzelhe-
tők el, valamint a térséget is szolgáló és a turisztikai igényeket kielégítő fejlesztések. 

Az alábbi ábrákról leolvasható, hogy a település legfontosabb intézményei a belvárosban 
helyezkednek el. Ez az intézménysűrűség jelentős forgalmat generál a közlekedési problé-
mákkal küzdő városban. Emiatt célszerű egyes funkciók kitelepítése a belvárosból, kiterjesz-
teni az ellátott területek határát és alközpontokkal ellátni a lakóterületeket.  

 
 
3.3 Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmé-

re és az örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére 

Az örökségi értékek bemutatása, azokkal kapcsolatos megállapításokat a koncepcióval egy-
idejűen készült örökségvédelmi hatástanulmány tartalmazza részletesen. 
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