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A tervezet célja 
 

Szentendre Város Gazdaságfejlesztési Rész-stratégiájának tervezete összetett céllal készült.  
Egyrészt a helyi gazdaságfejlesztés és önkormányzati pályázati tevékenység kiindulópontja 
kíván lenni, másrészt az adósságkonszolidációs és reorganizációs folyamatot lezáró időszak 
egyik fontos dokumentuma -  az új, közös gondolkodás elindítója.  
 

A dokumentumban olyan prioritások és fejlesztések kerültek be, melyekről a városvezetés azt 

feltételezi, hogy a legjobban szolgálják a város gazdaságát: az itt élőket és az itt vállalkozókat.  

A stratégia természeténél fogva várhatóan pontosodni, alakulni fog a gyakorlati tapasztalatok, a 

társadalmi egyeztetés során beérkező vélemények és a folytatódó szakmai munka mentén.  

 

Fontosabb jogszabályok jegyzéke 

 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (2014. március 15-től a 2013. évi V. törvény a 
Polgári Törvénykönyvről) 
1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról  
1994. évi LV. törvény a termőföldről 
1996. évi XXI. törvény A területfejlesztésről és területrendezésről  
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
1997. évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló (Étv.) 
2/2011.(I.20.) Önk. rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 
2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról  
2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról  
2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 
2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 
253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet Az országos településrendezési és építési 
követelményekről  (OTÉK) 
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 
34/2003.(VI.18.) Önk. sz. rendelet az önkormányzat vagyonáról és önkormányzati vagyon feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról  
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről 
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről  
 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700078.TV#lbj1param
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Rövidítések jegyzéke 

Rövidítés Jelentés 
GFS Szentendre Város Dumtsa Jenő Keretstratégiájának Gazdaságfejlesztési Rész-stratégiája 
HÉSZ Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv  

KKV Kis- és közepes méretű vállalkozás 
SIR Stratégiai Információs Rendszer, mely három modulból álló virtuális információ bázis, 

részletes kifejtését lásd az 5. fejezetben 
TFK Településfejlesztési Koncepció 
TSZT Településszerkezeti Terv 

VST A rugalmas, gyors, és stratégiai szempontból kiemelt fejlesztési ötletek, projektek és 
megkeresések átfogó vizsgálatával foglalkozó ad hoc szervezeti struktúra, a Virtuális 
Stratégiai Törzskar, melynek részletes kifejtését a vonatkozó fejezetben. 
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1. Előzmények, koncepcionális összefüggések 
 

A fejezet célja, hogy a gazdaságfejlesztési (ösztönző) programhoz a logikailag vagy tartalmilag 
kötődő koncepciók és tervek rendszerét bemutassa, és elhelyezze a település kialakult 
városfejlesztési gyakorlatában.  
 

1.1. Előzmények: a korábbi fejlesztési koncepciók és tervek 

tapasztalatai 
 

A gazdaságfejlesztési rész-stratégia kialakítását több mint másfél éves előkészítő munka 
előzte meg. Az előkészítő munka apropóját a 2012-es évben lezajlott reorganizációs folyamat, 
valamint a meghatározó jogszabályok változása (Alaptörvény, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló új törvény) adta. A reorganizáció során kialakult a városi menedzsment 
szervezet, és ezt követően, 2012 őszén Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elköteleződött az új városi Keretstratégia megalkotása mellett. A keretstratégiának a korábbi 
hagyományok alapján a város első polgármestere, Dumtsa Jenő lett a névadója1. A keretstratégia 
az alábbi rész-stratégiákat határozta meg: 
1) Városfejlesztési (gazdaságfejlesztési),  
(2) Társadalmi kapcsolatok (ifjúsági-, sport-, köznevelési-, civil kapcsolatok) részstratégia,  
(3) Munkaszervezési részstratégia, 
(4) Kulturális és közművelődési részstratégia,  
(5) Turisztikai és városmarketing részstratégia,  
(6) Gazdálkodási részstratégia,  
(7) Városüzemeltetési részstratégia, 

Ezzel párhuzamosan ad hoc csoportként létrejött a „Stratégiai Munkacsoport”2, mely 
elemezte, hogy az Önkormányzatnál használt egyes koncepciókat szükséges-e felülvizsgálni, 
valamint azt, hogy az országszerte deklarált gazdaságfejlesztési alapelveknek ezek milyen 
mértékben felelnek meg, illetve mely pontokon korszerűsítendők.  

A 2013-as évben az önkormányzati szervezet- és feladatellátó rendszer alapvető 
változásokon esett át, így a Képviselő-testület 2013 második felében újra tárgyalta a stratégia-
alkotás korábban elfogadott ütemtervét. A testületi döntés és a Stratégiai Munkacsoport 
álláspontja nyomán megindult a gazdaságfejlesztési rész-stratégia alkotás folyamata. 

Ennek legfontosabb indoka az volt, hogy a gazdasági stabilitás, a munkahelyteremtés és a 
helyi kis-és középvállalkozási szektor fejlesztése szempontjából elengedhetetlen, hogy a Dumtsa 
Jenő Keretstratégia több munkafázisra osztott folyamatában a „Gazdaságfejlesztési Rész-
stratégia” (a továbbiakban: GFS) készüljön el elsőként. 

                                                             
1 A keretstratégiára vonatkozó 2012 októberében készült előterjesztés szövege szerint olyan 
keretstratégiát kell alkotni, mely a 2007-es stratégia szellemiségében készül, valamint tudja kezelni a 
jogszabályi előírásokat és megfelelően be tudja építeni a korábbi részkoncepciókat, hasznos ötleteket. A 
folytonosság érvényesülése miatt javasolt megtartani a korábbi névadót, így az új stratégiának a „Dumtsa 
Jenő Keretstratégia” megnevezést célszerű adni, mely utal arra is, hogy ennek keretén belül készülnek el a  
legfontosabb területek részstratégiái. 
2 A Stratégiai Munkacsoport Szervezeti és Működési Szabályzatban nem rögzített, a munkaszervezést 
megkönnyítő csoport, melynek tagjai a munka kezdeti szakaszában: városstratégiai menedzser, városi 
főépítész, főépítészi koordinátor. Ezt követően a munkacsoportba a stratégiakészítés során érintett irodák 
vezetői és referensei (Fejlesztési és Projekt Iroda, Vagyongazdálkodási iroda, Városi ügyfélszolgálat 
vezetője, szolgáltatási koordinátor, civil referens stb.) is integrálódtak. 
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1.2. A Stratégiai Munkacsoport megállapításai 
 

2012. év második felében, majd 2013-ban Szentendre Város Önkormányzatának Stratégiai 
Munkacsoportja áttekintette a városi gyakorlatban sokszor hivatkozott, közhatalmi illetve 
szervezeti és működési típusú terveket, valamint a Képviselő-testület által elfogadott 
programokat és azok rendszerét. Az első, áttekintő vizsgálat eredménye az volt, hogy noha 
számos koncepció áll rendelkezésre, a mindennapi gyakorlatban a koncepciók rendelkezéseinek 
végrehajtása problémás. Az áttekintő vizsgálat eredményei az alábbiakban foglalhatók össze: 
 

1. Tervek és koncepciók nagy száma. A létező fejlesztési koncepciók, tervek és programok 
széles spektrumot fognak át: gazdasági-műszaki, illetve társadalmi fókuszúak, közép- 
illetve hosszú távúak, leíró, javaslattevő jellegűek. Általánosságban jellemző volt a 
koncepció-alkotási gyakorlatra, a végrehajtás-ellenőrzés tevékenységének részletes 
kidolgozása helyett általában új koncepciók kerültek elfogadásra.  

2. Elszigetelt alkalmazás. Az önkormányzat szervezetrendszerében ezeket a koncepciókat 
elsősorban szeparáltan kezelték, így a mindennapi gyakorlatba rendszerszerűen nem 
épültek be.3 

3. Formális és nem tartalmi alkalmazás. A hatályos rendelkezések szerint4 a Képviselő- 
testületi és bizottsági ülésekre készített előterjesztésben hivatkozni kell a 2007-es 
Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiára. A gyakorlatban ez formailag működik, hiszen 
az előterjesztés sablonjában ez a kitétel szövegszerűen szerepel, de nem minden esetben 
biztosított az, hogy a valódi kapcsolódási pontokat előterjesztésről előterjesztésre 
megvizsgálják az érintettek.   

4. Felülvizsgálat szükségessége.  Az egyes tervek és koncepciók tételes vizsgálata az az 
első három megállapítás egyenes következménye. 

5. Projektekre és rangsorolásra vonatkozó megállapítások. A meglévő projekteket és 
célokat újra kell gondolni. A mérhetőség, áttekinthetőség cél kell, hogy legyen. A 
projektek sikerességének megítélésekor – amikor azok szabadon meghatározhatók, és 
más előírás nem rendelkezik róluk – kevesebb, de kifejezőbb indikátort célszerű 
használni – melyek a célkitűzésekkel összhangban vannak. 

a) Rangsorolás és fókusz: A város és a térség hosszú távú fejlődése kívánja, hogy 
új rangra lépjen Szentendre, és megyei jogú városként alakítsa térsége fejlesztési 
környezetét. 

b) A város pozicionálása: a meglévő értékek mentén kell, hogy megtörténjen. A 
Szentendre-brand (városi márka) jelenleg homályos, felülpozícionált, ami azt 
jelenti, hogy túlságosan sok jelző, jelentés, program kötődik hozzá – emiatt 
jellegtelenné válik.  

c) A stratégia-alkotásra vonatkozó megállapítások a fentiek alapján. A 
stratégia-alkotásnak kevésbé hatalmi-alkufolyamatnak, mint szervezeti tanulási 
folyamatnak kell lennie, amivel együtt jár a konszenzus-keresés. A stratégia-
készítési folyamata előzetes- időközi és utólagos értékelést, és szükség esetén 
módosítást kíván! 

6. Végrehajtásra vonatkozó megállapítások. A koncepciók legfontosabb ötleteinek és 
gondolatainak egységesítése alapvető követelmény azért, hogy a célok végrehajthatók 
legyenek. Az egységesített koncepciókat a város „Dumtsa Jenő Keretstratégiája” fogja 
tartalmazni, és ehhez ki kell dolgozni az intézkedések végrehajtásának (szervezeti) 
rendszerét.  

 

                                                             
3 Például a szerkezeti terv és a helyi építési szabályzat az Építéshatósági Iroda és a városi főépítész 
mindennapi gyakorlatában jelent meg, míg a kis- és középvállalkozásokra fókuszáló Huzsvik-program a 
civil referensnél és a szolgáltatási koordinátornál). 
4  Szervezeti és Működési Szabályzat,  27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet 



Városfejlesztés és gazdaságélénkítés Szentendre térségében 
A Dumtsa Jenő Keretstratégia Gazdaságfejlesztési rész-stratégiája 

 
 

9 
 

1.3. Gazdasági és műszaki fókuszú tervek és koncepciók 
 

Az épített és természetes környezet fejlesztésében és alakításában a törvényi előírások 
tudományos alapokon nyugvó eszközrendszert határoznak meg. A fejlesztési és rendezési 
tervekre vonatkozó előírások célja, hogy olyan dokumentumok készüljenek, melyek a 
hosszútávon biztosítják a településhálózat tervezett fejlesztését. 

Ezek a dokumentumok természetesen nem pusztán jogi kötelezettségeket jelentenek, 
hanem a település jövőjét megalapozó, átgondolt településfejlesztés és – rendezés 
alapdokumentumai is egyben. Ezek tételesen: 

1) Településfejlesztési koncepció: a település környezeti, társadalmi, gazdasági 
adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a 
fejlesztési célokat hosszú távra meghatározó dokumentum. 

2) Településszerkezeti terv: a településfejlesztési koncepcióban foglalt célok 
megvalósítását biztosító, a település szerkezetét, a terület-felhasználást és a műszaki 

infrastruktúra-hálózatok elrendezését meghatározó terv. 
3) Integrált településfejlesztési stratégia: a településfejlesztési koncepcióban foglalt 

környezeti, társadalmi és gazdasági célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló 
középtávú fejlesztési program. 

4) Helyi építési szabályzat: az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően 
megállapító és biztosító települési (fővárosban a kerületi) önkormányzati rendelet. 

Az előírásoknak megfelelően elkészülő dokumentumok - az előrelátó, egymásra épülő és a 
pályázati források hatékony kihasználását biztosító - városfejlesztési irányokat és döntéseket 
tartalmazzák. Egy adott város esetében mindezek ismerete kiemelten fontos a fejlesztésben és 

tervezésben résztvevők számára, hiszen egy települést nem lehet ad hoc döntések mentén és az 
épp aktuális pályázati kiírásokra szabva eredményesen fejleszteni. A hosszú távú gondolkodás 
záloga a Városfejlesztési Koncepció (VFK) és a Településszerkezeti Terv (TSZT) elkészítése 

illetve szükség szerinti aktualizálása. 
Emellett új projekt ötletek keletkezhetnek abból, hogy az Önkormányzat a partnerséget már a 

pályázati kiírások előtt is keresi annak érdekében, hogy a hasonló adottságú vagy problémákkal 
küszködő önkormányzatokkal és szervezetekkel már előzetesen olyan együttműködés alakuljon 
ki, mely segíti a projektek tervezését, hatékony megvalósítását és a fenntartását. 

A kiemelt városi rendezési és egyéb fejlesztési dokumentumok Szentendrén az alábbiak: 
1. Településfejlesztési Koncepció 2001. (TFK)  
2. Településszerkezeti Terv (TSZT) – a TFK alapján készült 2002-ben, aktualizálása 2011-

ben történt meg a HÉSZ aktualizálásával egy időben. 
3. Helyi Építési Szabályozási Terv (HÉSZ) és Helyi Építési Szabályzat 2002. (Aktualizálva 

2011-ben.) 
Szentendre esetében a meglévő dokumentumok felülvizsgálatának aktualitást ad, hogy a 

hatályos előírások szerint Szentendrének jelenlegi településrendezési eszközeit 2015. 
december 31-ig használhatja, ezért a TSZT és HÉSZ felülvizsgálata mindenképpen szükséges. 
A tervek egymásra épülésének logikája alapján ezen tervek felülvizsgálatához a 2001-ben 
készült VFK átdolgozását is szükségszerűen végre kell hajtani. 

 
Városfejlesztési Koncepció5 2001 (VKF) részletezése 

 
Szentendre Városfejlesztési Koncepcióját 2001-ben fogadták el a 40/2001. (III.13.) Kt. sz. 

határozattal. A dokumentum a Mű-hely Rt. elemzései alapján, a Képviselő-testület 84/1999. 
(VI.15.) Kt. sz. határozata és az ún. „Stratégiai Munkacsoport” megállapításainak 
felhasználásával készült. Meghatározásra kerültek a stratégiai célok 

                                                             
5 Alcíme: Szentendre az ezredforduló után, A város távlati Rendezési Terve – Fejlesztési Koncepció) 
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1. Kistérségi központ regionális szerep 
2. A szentendreiek otthona, a „lakható város” 
3. A kultúra és a művészetek városa 
4. A vállalkozók városa, a gazdagodó város 

A dokumentum fontos megállapításokat tesz Szentendre városfejlesztési alapkérdései 
kapcsán A VFK rögzíti Szentendre távlati lélekszáma, mérete kapcsán a visszafogott 
növekedés elvét, így a népességszám távlatilag 30.000 főig6 növekedhet, melynek az 
intézményhálózat befogadóképessége és az infrastruktúra fejlesztések megvalósítása szab 
határt. Természetesen, mivel minden település „lélegző organizmus” is egyben, így csak 
bizonyos keretek között lehet szabályozni ezt a visszafogott növekedést.  

Szentendre kiegyensúlyozott településszerkezete kapcsán fontos, hogy a természeti és 
épített környezet közötti egyensúly úgy teremtődjön meg, hogy a hely szellemének 
továbbélése és a minőségi környezet kialakítása egyszerre valósuljon meg. 
Szentendre távlati arculata, funkciói tekintetében hangsúlyozza, hogy a város image-ét 
tudatosan kell alakítani. Ebben az értelemben a város fejlesztésének alapjai a minőség és a 
szervező szerep (kistérségi központ, szentendreiek otthona, kultúra és művészek városa) 
 

A Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia (2007) 
 
Szentendre Város Képviselő-testülete szakmai viták után, 2007. szeptember 11-i Képviselő-

testületi ülésén egyhangúan elfogadta a „Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiát, mely 
elsősorban a város, a kistérség életét meghatározó és befolyásoló távlati terveket, cikluson 
átívelő célkitűzéseket foglalta keretbe. A Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia 25-30 éves 
időtávlatban határozta meg a fejlesztési prioritásokat és a vezérprojekteket. Átfogó célja az volt, 
hogy Szentendre sajátos, mediterrán hangulatú mikro-kulturálisközponttá fejlődjön. 

Eszerint Szentendre dinamikusan olyan kreatív szellemű várossá fejlődik, amely nem csak 
önmagában működőképes, hanem együtt lélegzik a környező településekkel.  
A stratégia három prioritást fogalmazott meg: 
a)hangsúlyozta a művészetek kiemelt szerepét,  
b)az életminőség javítását  
c)a törekvést, hogy a város a kistérség motorjaként működhessen. 
 

A 2007-től 2012-ig terjedő időszakban a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiában szereplő 
12 vezérprojekt szerepelt: 

1) Óváros rekonstrukció 
2) Árvízvédelem 
3) Intermodális csomópont 
4) Pap-sziget 
5) Művész-negyed 
6) Biztonságos város (közlekedési biztonság fejlesztése) 
7) Intézményellátás (SZEI, óvoda-iskola) 
8) Környezetbarát beruházások 
9) Bérlakás-program 
10) Vállalkozói park 
11) Templomdomb 
12) Bánya tavak rekreációja 

A stratégiai területei a következők voltak: 
a)A kultúra városa,  
b)Okos Város,  
c)Együttműködő Város,  
d)Zöld Város,  

                                                             
6 2014. január 1-jén a népességszám 26.713 fő 
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e)Megújuló Város 
A kiemelt fontosságú feladatok végrehajtásának ütemtervét, megvalósíthatóságának 

pénzügyi feltételeit és lehetőségeit a stratégiához tartozó, és 2007 óta évente frissített 
Cselekvési Program tartalmazta. A gyakorlatban kialakult a Dumtsa Jenő Városfejlesztési 
Stratégia Cselekvési Programjának felülvizsgálata, mely 2008-2011 között évente 
megtörtént, a Képviselő-testület tárgyalta a Stratégia mentén történt intézkedések és 
fejlesztések beszámolóját. 2012-ben megszületett a Dumtsa Jenő Keretstratégia koncepciója, 
emiatt a korábbi, 2007-es dokumentum évenkénti felülvizsgálata okafogyottá vált. 

Ezek az évenkénti felülvizsgálatok megállapították, hogy bizonyos projektek teljesen 
befejeződtek, mások a végrehajtás meghatározott szakaszában járnak vagy koncepcionális 
szinten léteznek. 

 
Befejezett, vagy közel 100%-os befejezettségű projektek: 

1) Óváros rekonstrukció 
2) Árvízvédelem 

 
Elkezdett, a megvalósítás meghatározott szintjén lévő projektek: 

1) Pap-sziget 
2) Biztonságos város (közlekedési biztonság fejlesztése) 
3) Intézményellátás (SZEI, óvoda-iskola) 
4) Környezetbarát beruházások 
5) Vállalkozói park 
6) Templomdomb 

 
Terv és koncepció szintjén lévő projektek: 

1) Intermodális csomópont 
2) Művész-negyed 
3) Bérlakás-program 
4) Bánya tavak rekreációja 

 
Összegezve elmondhatjuk Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia jellegét tekintve leginkább 

egy hosszú távú (25-30 évre szóló) településfejlesztési terv, melyben a végrehajtásra vonatkozó 
eszközrendszer nem szerepel hangsúlyosan.  

 
 

A Dumtsa Jenő Integrált Városfejlesztési Stratégia (2008) 
 
A Szentendre Belvárosának Innovatív Funkcióbővítő Rehabilitációja (KMOP-5.2.1/B-2f-2009-

0015) elnevezésű pályázat kapcsán a pályázati útmutató írta elő, hogy a városnak úgynevezett 
integrált városfejlesztési stratégiával kell rendelkeznie. A Dumtsa Jenő Integrált Városfejlesztési 
Stratégia (Dumtsa Jenő IVS) a 2007-ben készült stratégiai koncepció bázisán, annak alapvető 
célkitűzéseit alapul véve készült el.  

Kiemelten foglalkozott a környezet és a gazdaság helyzetének, valamint városrészek területi 
alapú elemzésével. A Dumtsa Jenő IVS vizsgálta az alábbi városrészeket meghatározta és 
elkülönítette, valamint azonosította azok főbb problémáit és lehetőségeit:  

1) Pannónia,  
2) Újváros,  
3) Püspökmajor,  
4) Kertváros,  
5) Pismány,  
6) Izbég,  
7) Szarvashegy és környéke,  
8) Hegyvidék,  
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9) Pap-sziget és környéke,  
10) Belváros, 
11) Kő-hegy és környéke.  

 
Jellegét tekintve fejlesztési terv, amely részletes diagnosztikát tartalmaz, de a végrehajtás 

eszközrendszere, a fejlesztések teljesülésének mérése hiányzik. Emellett meg kell említeni a 
tényt, hogy a házon belül Dumtsa IVS-ként emlegetett koncepcióhoz nem kötődik „érzelmi 
tudat”, mert külsős megbízás alapján készült, így a munkatársak személyes közreműködése 
hiányzik.  

Fontos megemlíteni az ehhez kapcsolódó Vagyonstratégiát és Vagyonkoncepciót is. 
Szentendre Város Gazdasági programjának részeként a Dumtsa Jenő Integrált Városfejlesztési 
stratégia és a Belvárosi koncepcióval párhuzamban elkészült a Vagyonstratégia és a 
Vagyonkoncepció is. Ennek célja, hogy végrehajtásának eredményeként megőrizhetővé váljon 
a város fizetőképessége, megvalósuljanak azok a struktúraátalakítási és minőségfejlesztési 
tevékenységek, amelyek az egyensúlyos gazdálkodás feltételeit megteremtik, a városkép és 
kulturális értékek megőrzése mellett, illetve olyan piacgazdasági szerepvállalás melynek 
eredményeképpen folyamatos, tervezhető bevétel érhető el, mely által a közszolgáltatás 
feladatai minél magasabb színvonalon teljesíthetőek. 

A Dumtsa IVS legkiemelkedőbb eredménye, hogy a javaslatai mentén a „Dömör kapu”, mint 
szegregációs terület felszámolásra került.  

 
Szentendre a kereskedőkért! Huzsvik program (2011) 

 
A Huzsvik program7 kiemelten foglalkozott a helyi KKV-k aktuális helyzetével – kritikai 

elemzésnek alávetve a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia (2007) alapján előírt 
együttműködési és közös fejlesztési elvárásokat. Ezen cégek kiemelkedő szerepét a Huzsvik 
program abban látta, hogy a szentendrei kis-és középvállalkozások nemcsak munkát 
biztosítanak a helyben élőknek, hanem legjelentősebb adófizetőkként a város 
működőképességét is biztosítják, továbbá tevékenységükkel jelentősen befolyásolják a 
városképet, a közösség állapotát, a helyi kultúrát, a turisztikai vonzerőt egyaránt. 

A program leszögezte: fontos, hogy a város önkormányzata és polgármesteri hivatala minden 
támogatást megadjon a szentendrei székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozások részére 
vállalkozásuk minél egyszerűbb és sikeresebb működtetésére, annak bővítésére, fejlesztésére. 

A program beavatkozási területe: az együttműködés javítása. A program elemzése szerint a 
helyi vállalkozók gyakran panaszkodnak arra, hogy a hivatal nem tekinti őket partnernek, nem 
érti meg a problémáikat, egymásra hárítják a felelősséget az ügyintézések során, az eljárások 
hosszadalmasak, nem kielégítő az információ-áramlás, sok a papírmunka, nagy a bürokrácia. A 
Huzsvik program szerint a kritikákat el kell fogadni, valóságtartalmukat meg kell vizsgálni, 
ugyanis egyetlen hivatal sem állíthatja, hogy hibátlanul végzi a munkáját, ha az ügyfél ezt 
másképp érzi, értékeli. 

A konkrét beavatkozási akciók az alábbi (korábbi és újként definiált elemeket tartalmazó) 
kategóriái, és jellegzetes intézkedés-javaslatai az alábbiak:  
1. Hivatali Adminisztrációs Program 

 ügyfélbarát levelezés, eljárások egyszerűsítése 
 kedvezményes közterület-használat 
 egyes feladatkörök rugalmasabb szervezése 

2. Részvétel az Önkormányzat döntéseiben. 

                                                             
7 „Huzsvik: Szentendre egyik legtekintélyesebb családja, amelynek tagjai mintegy 200 éve élnek a 
városban, elsősorban földbirtokos gazdálkodóként, bolttulajdonos kereskedőként, vendéglő- és 
szállodaüzemeltetőként dolgoztak, többen közülük helyi virilitásként a városi képviselő-testület tagjaként 
tevékenykedtek, mások közismertek voltak jótékonysági tevékenységükről, városfejlesztő egyesületi 
munkájukról, a kultúra vagy a turizmus támogatásáról.” 
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 Vállalkozók Tanácsa, Bizottsági tagságságok újragondolása 
 Mecénás díj adományozásának folytatása 
 Alkotóművészeti Platform 

3. Információs Program 
 e-ügyintézés szélesebb körben 
 vállalkozóbarát honlap 
 vállalkozói fórumok 

4. Beruházás-élénkítő Program 
 Szentendre/Dunakanyar kártya bevezetése 
 Vállalkozói hitelprogram indítása hitelintézetekkel együttműködve 
 Pályázati értesítő/tanácsadás 

5. Belvárosi Vonzerő-élénkítő Program 
 Dunai attrakciók fejlesztése 
 Video mapping és fényfestés gyakorivá tétele 
 „Szentendre Budapesten Kezdődik” – kapcsolatfelvétel a fővárosi 
önkormányzatokkal, együttműködési lehetőségek keresése 

6. Integrált Kommunikációs Program 
 SZEVI ingyenessé tétele 
 Egységes sajtólista 
 Kidobolás 

A gyakorlatban sokszor említették a munkatársak, hogy a Huzsvik programból nem valósult 
meg sok minden, holott számos területen jelentős előre lépések történtek. Szerteágazó, széles 
spektrumot átfogó javaslatai és ötletei azért kelthetik a meg nem valósítottság érzetét, mert 
ebben sem szerepel a végrehajtás eszközrendszere, határidői valamint egyéb gyakorlati 
kérdései.  

A Huzsvik program mentén megvalósult kiemelkedő eredmények, fejlesztése az alábbiak: 
1. Kedvezményes közterület-használat (ennek egyik példája a mobil árvízvédelmi fal 

építése kapcsán a Duna korzón lévő vendéglátó-ipari egységek kedvezménye) 
2. Mecénás díj és vállalkozói tájékoztató, évnyitó rendezvények 
3. Vállalkozóbarát honlap-fejlesztés 
4. Fényfestés alkalmazása a Szentendre Éjjel-Nappal fesztivál kapcsán 
5. SZEVI ingyenessé tétele 
6. Egységes városi kommunikáció 
7. ügyfélbarát levelezés, szolgáltatások 
 
 

1.4. Társadalmi fókuszú tervek és koncepciók 
 

A társadalmi fókuszú tervek és koncepciók közül azokat tekintjük át, melyek a 
gazdaságfejlesztés adott kérdéseinél fontos szerepet játszanak, és melyek egyes 
elemei/javaslatai az akcióprogramokra vonatkozó fejezetben.8 
 

Szentendre Város Ifjúsági Koncepciója (2011) 

2011-ben született koncepció azzal a szándékkal született, hogy a sajátos demográfiai 
összetételű város fiatal lakosságának fontos kérdéseivel foglalkozzon. Az Ifjúsági Koncepció 

                                                             
8 Ezek közül előzetesen kiemelhető a 35 év alatti fiatalok kiemelt támogatása, az esélyegyenlőség 
megteremtése, a megváltozott munkaképességűek fokozott támogatása.  
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szerint a 35 év alatti fiatalok aránya Szentendrén megközelítőleg 43%, emiatt nem elvetendő 
feltételezés, hogy „Szentendre legyen a fiatalok városa!”. A koncepció helyzetelemzési 
munkarészét követően javaslatokat fogalmaz meg az köz- és felsőoktatás9, a sport- és 
szabadidős tevékenységek, a fiatalok közéletbe, valamint a kulturális és művészeti életbe való 
bekapcsolódása tárgyában.  

A koncepció szerint ahhoz, hogy a városfejlesztési célok megvalósuljanak szükséges a város 
ifjú nemzedékének a bevonása a jövő alakításába, és fontos, hogy a szentendrei fiatalok otthon 
érezhessék magukat városukban.  

Nyomatékosítja, hogy az ifjúságot be kell vonni a város közéletébe, megfelelő 
információkkal kell ellátni őket a város által nyújtott lehetőségekről. Emellett kiemeli, hogy 
olyan környezetet kell biztosítani, ahol megtalálják a számukra megfelelő szabadidős, 
szórakozási és sport lehetőségeket, a tehetségeket támogató, egyben az elesetteket felkaroló, 
magas színvonalú oktatással egyetemben. 

A koncepció jelzi, hogy annak elfogadásával még nem zárult le a munkát. Szükség van arra, a 
felnövekvő generációk igényeit folyamatosan figyeljék, és erre vonatkozóan intézkedési tervek 
mentén konkrét beavatkozások történjenek.  

Az ifjúsági koncepció mentén  
1. Szentendrei diákönkormányzat megalakulása 
2. Web 2.0 felületek, közösségi média használata, a fiatalok aktív bekapcsolása a 

szentendrei közéletbe 
3. Egyre több, kifejezetten a szentendrei fiatalságot célzó, őket megszólító sport- és 

kulturális rendezvények, fiatalok számára kiírt kreatív pályázatok 
 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (2013) 

Szentendre mindig is kiemelkedő szerepet szánt az esélyegyenlőségnek, hiszen nemzetiségi, 
kulturális és történelmi szempontból is sokszínű település. Ahogy az előzőekben említett, 2007-
ben elfogadott Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia fogalmaz: a város nagy hangsúlyt fektetett 
arra, hogy minden szentendrei lakos megtalálja a helyét a településen, segítse a 
nagycsaládosokat, az időseket, gyerekeket, fiatalokat.  
Szentendre Helyi Esélyegyenlőségi Programja (HEP) 2013-ban meghatározásra került az 
Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a 
helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel. 
Az egyenlőség értelmezése a programban háromszintű:  

a. Egyszerű egyenlőség – mindenkit ugyanaz illet 
b. Életfeltételek egyenlősége – mindenki számára azonos feltételeket 
c. Egyenlő esélyek – elkerülhetetlen, tőlük független társadalmi körülményekből 

adódó hátrányok kompenzálása 
A program potenciális intézkedéscsoportokat fogalmaz meg, amelyek a későbbi akcióprogramok 
során következetesen alkalmazandók: 

a. Haszonelvű gondolkodás – minden személy ugyanannyit ér, a hasznosságot kell 
maximalizálni, hasznos az, ami a legtöbb ember érdekeinek megfelel. 

b. Jóléti elképzelés – az egyének (szubjektív) jóléti szintjének következetes 
kiegyenlítése 

                                                             
99 Az Ifjúsági Koncepcióban megjelenik a később hosszú távú célként megfogalmazott „tudásközpont”-
jelleg erősítése is, ami túlmegy azon, hogy a felsőoktatást meg kell honosítani a városban. Az Ifjúsági 
Koncepció szerint folyamatos és valódi együttműködések kialakítására van szükség.  
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c. Erőforrások kiegyenlítése - a puszta esélyegyenlőség nem elégséges, mert nem 
kompenzálja a veleszületett egyenlőtlen adottságokat, előnyben részesítés 
szükséges 

d. Képességek egyenlősége – a saját élet vezetésére, irányítására való képességben 
legyen egyenlőség 

A program leszögezi: igazi változás garanciája – a pénzügyi feltételek biztosítása mellett – a 
feladatmegosztás az önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások, helyi közösségek, maguk 
az érintett csoportok, valamint családok és egyének között. 

A program logikus, áttekinthető, a teljesítményt mérő indikátorokat fogalmaz meg az 
esélyegyenlőség előmozdítására.  

A program elfogadása kapcsán egyeztető fórumot került megrendezésre, és 2013 őszén a 
köztisztviselők belső továbbképzésének kiemelkedő kurzusa volt a helyi esélyegyenlőséget 
előmozdító tanfolyam. 
 

1.5.Illeszkedés az uniós és a hazai területfejlesztési célokhoz 
 

EU 2020 stratégiához illeszkedés 
Az Európai Bizottság 2011 októberétől látja el információkkal a tagállamokat a 2014-2020 

közötti uniós költségvetési ciklusban elérhető támogatások formálódó jogszabályi hátteréről, 
mely részleteiben is orientálni fogja a tagállami forrásfelhasználást érintő tervezési és 
végrehajtási folyamatokat. A kohéziós politikát meghatározó jogszabályok irányelvei közül 
a legfontosabbak: az Európa 2020 Stratégia céljaival való szoros kapcsolat, a beruházások 
megnövelt eredményorientációja, a fejlesztési tématerületek tematikus koncentrációja, illetve a 
területiség hangsúlyosabbá tétele.  

Az új támogatási időszakban a források csökkenése mellett fontos változás, hogy a kondíciók 
(előzetes makrogazdasági és egyéb feltételek), a tematikus koncentráció (tematikus célok és 
azok prioritásai mentén meghatározott tevékenységek), a determinációk (minimális forrás-
allokáció bizonyos célokra/programokra) és a teljesítménytartalék alkalmazásával szűkülni 
látszik a tagállami mozgástér a források felhasználásában.  

A Bizottság „Európa 2020” néven új politikai stratégiát javasol a foglalkoztatás, a 
termelékenység és a társadalmi kohézió növekedésének támogatása érdekében. A Bizottság 
bemutatja azt a stratégiát, amely lehetővé teszi az Európai Unió (EU) számára, hogy az alábbi 
jellemzőkkel rendelkező növekedést érje el: 

a) intelligens, amely az ismeretek fejlődésén és az innováción alapul; 
b) fenntartható, amely a környezetbarát, az erőforrások kezelésében hatékonyabb és 

versenyképesebb gazdaságon alapul; 
c) inkluzív, amelynek célja a foglalkoztatás, a társadalmi és területi kohézió növelése. 

Ezenkívül a Bizottság a 2020-ra az alábbi elérendő célkitűzéseket javasolja: 
a) a 20–64 évesek foglalkoztatási rátájának 75%-ra növelése; 
b) a bruttó hazai termék (GDP) 3%-ának kutatásra és fejlesztésre való fordítása; 
c) a szén-dioxid-kibocsátás 20%-kal (amennyiben lehetséges, 30%-kal) való csökkentése; a 

megújuló energiaforrások arányának és az energiahatékonyságnak 20–20%-kal való 
növelése; 

d) az iskolából kimaradók arányának 10% alá csökkentése és a felsőoktatási oklevéllel 
rendelkezők arányának 40%-ra való növelése; 

e) a szegénység által veszélyeztetett lakosok számának 20 millióval való csökkentése. 
A Bizottság hét kiemelt kezdeményezést mutat be, amelyeket mind uniós szinten, mind az 

EU tagállamaiban végre kell hajtani: 
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a) az Innovatív Uniót, amely támogatja az innovatív termékek és szolgáltatások 
létrehozását, különösen az éghajlatváltozás, az energiahatékonyság, az egészségügy és a 
társadalom elöregedése terén; 

b) a Mozgásban az ifjúság kezdeményezést, amely többek között az oktatási rendszer 
teljesítményének javítását, a formális és az informális tanulást, a tanulók és kutatók 
mobilitását, továbbá a fiataloknak a munkaerőpiacra való belépését teszi lehetővé; 

c) az Európai digitális menetrendet, amely egy magas szintű biztonsággal és világos jogi 
kerettel rendelkező egységes digitális piac létesítését támogatja. Ezenkívül a 
nagysebességű, majd a szupergyors internet minden lakos számára elérhető kell, hogy 
legyen; 

d) az Erőforrás-hatékony Európa kezdeményezést, amely a természeti erőforrásokkal 
való fenntartható gazdálkodást és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését támogatja, 
miközben elősegíti az európai gazdaság versenyképességét és energiaellátásának 
biztonságát; 

e) az Iparpolitika a globalizáció korában kezdeményezést, amely az ágazat vállalkozásait 
segíti felülkerekedni a gazdasági válságon, integrálódni a világkereskedelembe, valamint 
a környezetbarát termelési módok elsajátításában; 

f) az Új készségek és munkahelyek menetrendjét, amely lehetővé teszi a foglalkoztatási 
helyzet és szociális rendszerek fenntarthatóságának javítását. Ez különösen a rugalmas 
biztonság stratégiáinak ösztönzését, vagyis a dolgozók és tanulók képzésének, illetve a 
nemek közötti egyenlőség és az idősek foglalkoztatásának támogatását is jelenti; 

g) a Szegénység elleni európai platformot, amely az EU tagországai közötti 
együttműködést fokozza, valamint folytatja a nyitott koordinációs módszert a 
kirekesztés és a szociális védelem területén. A platform célja az EU gazdasági, társadalmi 
és területi kohéziója, valamint a szegény helyzetben élők társadalmi befogadása. 

 

A területfejlesztés hazai rendszeréhez való illeszkedés 
 

Az illeszkedés elemzéséhez célszerű áttekinteni átfogóan a figyelembe vett 
„sarokpontokat”melyek az alábbi táblázat összegez: 
 

1. táblázat: A fejlesztési koncepciók szintje (összegző táblázat) 

 

                                                             
10 A Dumtsa Jenő Keretstratégia integrálni fogja a Területfejlesztési koncepciót (min. 10 éves 
időhorizonttal), a gazdasági ciklusprogramot (1 ciklus), melynek az Mötv. előírt tartalma nagyon hasonló a 
településfejlesztési koncepció előírásaihoz, de az adott testület működési idejéhez van kötve. Emellett 
célszerű, hogy a Dumtsa Jenő Keretstratégia egyben integrált fejlesztési stratégiaként is használatos 
legyen, így tartalmát és rendelkezéseit az integrált fejlesztési stratégia  a jogszabályi előírásainak kell 
megfeleltetni.  

FEJLESZTÉS 
(gazdasági 

fókusz) 

NEMZETKÖZI/Közösségi 
szint: 

 

MAKRO/Nemzeti 
szint 

 

MEZO/Megyei 
szint 

MIKRO/Települési 
szint 

EU 2020 stratégia. 
A fejlesztési környezetet 
befolyásoló hierarchia csúcsán 
az EU 2020-as stratégiája áll. A 
nemzeti, megyei és települési 
szintű fejlesztések ezt kell 
alapnak tekintsék. 

Országos 
Fejlesztési és 
Területfejlesztési 
Koncepció. 
Az országos 
területfejlesztés 
dokumentum és 
eszközrendszere 

Pest Megye 
Területfejlesztési 
Program. 
A megyei fejlesztési 
célok és eszközök 
rendszerét 
bemutató 
dokumentum 

Dumtsa Jenő 
Keretstratégia 10 
Szentendre város 
fejlesztési eszközei, 
céljai és a végrehajtás 
rendszere 

1.  

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/em0011_hu.htm
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A területfejlesztés kérdése kiemelten fontos a nemzetgazdaság működése szempontjából. A 
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) egyik fontos feladata az országos szintű 
koncepcionális és stratégiai tervezés, az NGM Tervezéskoordinációért felelős Államtitkárságával 
szoros együttműködésben.  

Az 1254/2012. (VII.19.) Korm. határozat rendelkezett a területfejlesztési politika 
megújításáról, a 2005-ben még külön tervdokumentumként készült koncepciók, az Országos 
Területfejlesztési Koncepció (OTK) és az Országos Fejlesztési Koncepció (OFK) integrált 
kidolgozásáról, az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: OFTK) 
elkészítéséről, megteremtve ezzel a fejlesztéspolitikai és területfejlesztési célok közvetlen 
összehangolását.  

. Az OFTK a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai időszak új kihívásaira is reagál. Az NTH a 
tervezési munka során áttekintette a hazai és nemzetközi szakpolitikai stratégiákat, elemezte a 
jövőt befolyásoló trendeket, kihívásokat, mindezek alapján javaslatot tett a nemzeti fejlesztési és 
területfejlesztési célrendszerre, a területfejlesztési beavatkozásokra, kiemelten a városok és 
várostérségek fejlesztésére, a város-vidék kapcsolatok erősítésére. 

2014. január 3-án az Országgyűlés határozatával elfogadta (111 )az országos területfejlesztés 
alapvető irányait. A határozat szerint a fejlesztéspolitika elsődleges keretét az Európai Unió 
kohéziós és vidékfejlesztési politikája, illetve a 2014–2020-as programozási és fejlesztési 
időszakban rendelkezésre álló uniós fejlesztési források képezik. Az Országos 
Területfejlesztési Koncepció a nemzeti szükségletekből és sajátosságokból kiindulva 
középtávon (2014–2020 között) kijelöli azokat a stratégiai fókuszokat, amelyek az ország 
hosszú távú céljainak megvalósulását szolgálhatják. A nemzeti prioritások igazodnak az Európai 
Unió által megfogalmazott programozási keretekhez, melyeket érvényesíteni kell a hazai 
tervezés és végrehajtás során. Az egyes nemzeti prioritások alatt azonosított fejlesztési 
tématerületek az európai uniós források felhasználásának keretét képező 2014–2020-as 
fejlesztési programok tématerületeit is megalapozzák az alábbiak szerint: 

 
a) patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben, 
b) fordulat a teljes foglalkoztatottság és tudástársadalom felé, 
c) útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé, 
d) népesedési és közösségi fordulat, 
e) területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán. 
 

Az Országos Területfejlesztési Koncepció kiemelt célként kezeli a kreatív tudásalapú 
gazdaság és társadalom létrehozását, és utal még arra is, hogy az ország 19 megyei 
önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata, mint területi önkormányzat az országos 
dokumentumban megfogalmazott célok, mint kötelező keretek következetes figyelembevétele 
mellett jelölték ki a fejlesztési terveikben, programjaikban saját céljaikat, illetve határozták meg 
prioritásaikat és intézkedéseiket. 

A nemzeti jövőkép megfogalmazása szerint: Magyarország 2030-ban Kelet-Közép-Európa 
egyik vezető gazdasági és szellemi központja lesz, lakosságának biztonságos megélhetést 
biztosító, az erőforrások fenntartható használatára épülő versenyképes gazdasággal, azzal 
összefüggésben gyarapodó népességgel, megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és 
környezeti állapottal. A „Nemzeti Fejlesztés 2030”, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepció célrendszere összhangban van a szakpolitikai és átfogó stratégiákkal (mint 
amilyen a Wekerle és Semmelweis tervek ,a Nemzeti Vidékstratégia, Fenntartatható Fejlődés 
Stratégia vagy éppen a Nemzeti Környezetvédelmi Program), illetőleg az Európai Unió 2020-as 
célkitűzéseivel. 

                                                             
11 2014. (I. 3.) OGY határozat Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepcióról 
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Nem csupán jogszabályi kötelezettség az, hogy a GFS illeszkedjen a területi koncepciókhoz, 
hanem egyben szakmai követelmény is: az integrált és megfelelő fejlesztések elkerülhetetlenül 
össze kell függjenek azért, hogy valódi eredményeket lehessen elérni. A Stratégiai Munkacsoport 
vizsgálta ezért az országos, megyei koncepciókat, valamint a EU 2014-2020-as ciklusának 
célkitűzéseit.  

A Stratégiai Munkacsoport megállapította, hogy ezek a Dumtsa Jenő Keretstratégia stratégiai 
céljai jól illeszkednek az OMTK és PMTK által felvázolt célrendszerbe: tovább bontják, és 
pontosítják az országos és megyei célkitűzéseket helyi szinten – és ezzel együtt illeszkednek az 
EU 2020 stratégiához is.  

A Munkacsoport megállapította, hogy a legerősebb kapcsolódás a megyei területfejlesztéssel 
van, logikus módon. A megyei dokumentumok vizsgálata kapcsán az alábbiakra hívta fel a 
figyelmet: 

A fővárossal való együttfejlesztés veszélye. Jellemző, hogy a területfejlesztési koncepciók 
legyenek régióra, országra vagy megyére érvényesek, mindig átfogó, integrált fejlesztési tervek 
megfogalmazásra törekszenek. Logikus érvnek tűnik, hogy a földrajzilag közel eső területeket 
összehangoltan kell fejleszteni, de ebben városunk szempontjából egy erős veszély is van. 
Ugyanis, ha a déli irányban a szomszédos budapesti kerületekkel összehangolva kívánják a 
fejlesztési irányokat kijelölni, és a város nem törekszik meglévő egyediségének minél magasabb 
szintű képviseletére, hosszú távon az alvóvárosi jelleg fog erősödni. Ez pedig a számunkra a 
legkedvezőtlenebb esetben azzal járhat, hogy megszűnik önálló lenni a város, és külső kerületi 
szintre süllyed. Ezzel szemben Szentendre város nem csupán meg kívánja őrizni kiemelt térségi 
szerepét, hanem Pest megye északi fejlesztési központjaként kíván működni. 

A kulturális szerepkör és pozíció: a kulturális megyei jogú városi jelleg erősítése. Hosszú 
távú elképzeléseink homlokterében áll a kulturális szerepkör további erősítése, a régen 
„kulturális fővárosként”, majd a „kultúra megyei jogú városaként” említett Szentendre korábbi 
rangjának újra elnyerése. Emiatt javasolt ennek a címnek a használata a helyi fejlesztési 
koncepcióban is. 

A helyi termelés, piac és szolgáltatások kiemelt szerepe. A megyei koncepcióban több 
helyen utalás van a kis- és középvállalkozások kiemelt szerepére, de a hangsúly talán a 
gazdaságilag „húzóágazatként” definiált területeken van. Jelenleg azonban azt tapasztaljuk, hogy 
a helyi termékek és szolgáltatások, és a helyi piac jelentik a Szentendréhez hasonló települések 
fejlődésének egyik kulcstényezőjét. Ennek mindenképpen hangsúlyosabban kellene megjelennie a 
helyi fejlesztési dokumentumban. 

A felsőoktatási együttműködések szerepe. A  egyei koncepció II. kötete utal arra, hogy 
potenciálisan Pest megye makro regionális tudásközponttá válhat, hiszen a humán tőke 
fejlettsége, valamint az intézmény ellátottság ez mind lehetővé teszi. Mind a felsőoktatási 
rendszer és finanszírozás, mind az önkormányzatiság szempontjából kiemelkedő jelentősége 
van az együttműködéseknek, melyek szerteágazóak lehetnek. Nem csupán a gyakorlati képzés, 
de közös rendezvények, konferenciák és műhelymunka kapcsán képzelhető el a felsőoktatás és 
az önkormányzatok kapcsolata.  
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2. Szentendre Gazdaságfejlesztési részstratégiája 
 

A fejezet tartalmazza a tulajdonképpeni gazdaságfejlesztési prioritásokat, ami Szentendre 

esetében a Keretstratégia „Gazdaságfejlesztési rész-stratégiája”, melynek végrehajtásáért a 

polgármester felel. A rész-stratégia vezetői összefoglalója tartalmazza a főbb, kiemelt 

megállapításokat, a cél-struktúrát. A fejezet akció-program orientált: részletezi a 

gazdaságfejlesztés kulcsterületeit, a beavatkozási területeket és pénzügyi megvalósíthatóságot.  

 

2.1. A gazdaságfejlesztés és ösztönzés érdekében korábban megtett 

intézkedések és lépések 
 

A Stratégiai Munkacsoport megállapította, hogy a korábbi koncepciók és programok mentén 
már több intézkedés és lépés is történt, amely direkt vagy indirekt módon a gazdaság-ösztönzést 
és fejlesztést célozta.  

a) A gazdasági szereplők és érintettek képzése, oktatás 
a. Önkormányzati tréningek és képzések 
b. Civil szervezetekkel közösen végzett workshopok, konferenciák 
c. Felsőoktatási együttműködések és konkrét projektek 

b) Hivatali átszervezések, fejlesztések 
a. Városi Ügyfélszolgálat kialakítása, és folyamatos fejlesztése 
b. Ügyfélbarát működés 
c. Az on-line ügyintézés körének kibővítése 

c) Nemzetközi kapcsolatok, beruházási üzleti környezet fejlesztése 
a. Üzleti találkozók, beruházási tájékoztató rendszer kialakítása 
b. Testvérvárosi kapcsolatok gazdasági szempontú fejlesztése, együttműködési 

lehetőségek keresése 
d) Rendezvények, kulturális programok üzleti szempontú fejlesztése 

a. A kulturális-turisztikai paletta színesítése, borkultúra fejlesztése (Borszalon, 
Borkarnevál) 

b. A „Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva” fesztivál működtetése 
 

 

2.2. Kiemelt fejlesztési ötletek, a gazdaságfejlesztést elősegítő 

projektek 
A Stratégiai Munkacsoport 2013 őszén, majd második alkalommal 2014 januárjában 

vizsgálta a szükséges kis- és nagyberuházások listáját. Erre első esetben azért került sor, mert a 
Pest megyei fejlesztési koncepciókról szóló egyeztetési fórumokon elhangzott, hogy célszerű a 
fejlesztési ötleteket áttekinteni, második esetben pedig a Stratégiai Munkacsoport a 
gazdaságfejlesztési akcióprogramokat (lásd 4. fejezet) kívánta megalapozni. Elkészült egy 
beruházási ötlettáblázat, valamint egy nagyberuházásokat rangsoroló táblázat. A Stratégia 
Munkacsoport megállapításai javaslatok és ötletek kapcsán az alábbiak voltak: 
 

1) A nagyberuházások rangsorolása. A nagyberuházásokat (tekintve, hogy ezek igénylik 
a legnagyobb anyagi és időbeli ráfordítást) szakmai szempontok alapján rangsorolni kell, 
ahol a rangsorolás szempontjai: 

a. A KKV szektor számára direkt előnnyel bír-e a fejlesztés? 
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b. Térségi, városon túlnyúló hatása van-e a fejlesztésnek? 
c. Hozzájárul-e a helyi esélyegyenlőség céljaihoz és a megváltozott 

munkaképességűek helyzetének javításához? 
2) A stratégiai célokhoz kapcsolódás. A fejlesztési ötleteknek és a beruházásoknak 

direkt módon kapcsolódniuk kell a hosszú távú stratégiai célokhoz, - ha ez nem 
történik meg, úgy a célok végrehajthatósága jelentősen csökken. 

3) Operatív, megvalósíthatóságot vizsgáló koncepciók. Számos terület esetén konkrét 
operatív ötlet-kidolgozás kell: így az akcióprogramok sok esetben a részletes 
terv/koncepció kidolgozását kell, hogy tartalmazzák. Ez nem új, nagy ívű és hosszú távú 
koncepciót jelent, hanem a konkrét akció pénzügyi és tartalmi szempontú 
megvalósíthatóságának részletes elemzését.  

Jelen tanulmány 1. fejezetében bemutatott koncepciók és irodavezetői egyeztetések kapcsán 
a Stratégiai Munkacsoport kialakította az ötletek és a nagyberuházások összefoglaló táblázatát, 
melyeket az alábbi táblázatok segítségével foglalunk össze, de nem elemezzük bővebben.Az 
irodavezetői egyeztetések kapcsán felsorolt projekt ötletek részletezése: 

 

A Dumtsa Jenő 
Keretstratégia adott 

hosszú távú 
célja 

A hosszú távú célhoz logikailag vagy tartalmilag kötődő 
fejlesztési ötletek, javaslatok 

Kapcsolódó 
konkrét 

projekt/akció 
megnevezése  

(ha ismert) 

Gazdaságilag  
stabil város 

1. Szociális bérlakások és egyes belvárosi lakások 
funkcióváltó/megfelelő hasznosítása 

2. Mezőgazdaságilag hasznosítható külterületek termelésbe 
vonásra ösztönzése, állattartás, helyi termék + bemutató 

3. HÉV – városkapu funkció, megújítás, újrastrukturálás, 
turista információk; szolgáltatásfejlesztés, P+R és B+R 
parkolók létrehozása 

 
Vagyongazdálk

odási 
akcióprogram  

 

Önálló arculatú, 
élhető város 

4. Meglévő építészeti és természeti értékek megóvása, a város 
egyedi arculatának megőrzése (helyi védelem alatt álló 
épületek felújítására önkormányzati pályázati támogatási 
rendszer) 

5. Közterületeken, közparkokban olyan közösségi 
terek/találkozóhelyek kialakítása, melyek jól illeszkednek a 
városképbe, és marketingértéket is képviselnek 

 

Kulturális, 
művészeti és 

idegenforgalmi 
központ 

6. Turisztikai infrastruktúra fejlesztése: szálláshelyek 
számának növelése 

7. Korábbi szálláshelyek újranyitása, konkrét 
fejlesztéspolitikai kedvezmények kidolgozása az újra piacra 
lépők számára 

8. Pap-sziget, Bükkös patak környezetének rendezése 
9. Szabadidő turizmus serkentése 

 

Kulturisztikai 
akcióprogram  

Fenntartható, 
fejlődőképes 

kisváros 

10. Városi térinformatikai rendszer kiépítése 
11. A volt orosz laktanya rekreációs és logisztikai célú 

funkcióbővítése, rendezése 

 

Lokálpatriotizmus 
és szentendrei tudat 

erősítése 
 

12. A helyi sajátosságokra építő sport turizmus és 
közösségformáló rendezvények fejlesztése, túrázás, vízi 
sportok (Duna, V8), kerékpározás - programok szervezése, 
infrastruktúrafejlesztés 

13. A lakosság helyi kötődésének erősítése marketing-akciókkal 
 

 
Kulturisztikai 
akcióprogram 

Tudásközpont 
14. Innovációval foglalkozó cégek bevonzása, (K+F, ITC 

területen működő szolgáltató központok) felsőoktatás 
szerepének növelése 

Kreatív ipar és 
tudásgazdaság 
akcióprogram 

2. táblázat: A fejlesztési ötletek és a hosszú távú célok kapcsolódása 
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A megyei fórumokon történt egyeztetések mentén kialakított projektötletek 

A megyei fórumokon történt egyeztetések mentén megállapítható, hogy a települési 
infrastruktúrafejlesztés több területén vannak rendkívül fontos beruházások, melyek 
nélkülözhetetlenek a város és környezete szempontjából. A források szűkössége miatt azonban 
elkerülhetetlen a projektek rangsorolása. Ezeket tartalmazzák főkategóriánként a következő 
táblázatok. A táblázatokban az m millió forintot, az mrd milliárd forintot jelent, és minden 
projekt esetében kizárólag becsült összeget!  

 

A beruházás főkategóriája: települési infrastruktúrafejlesztés 

Alkategória Rangsor 
Leírás  

(hozzávetőlegesen becsült költségek) 

Funkcióbővítő integrált 

településfejlesztés és/vagy 

szociális település-

rehabilitáció 

5. 

A városokban található, az eredeti funkciókat már 

hiányosan betöltő, a mai kor igényeinek meg nem felelő 

területek megújítására, átalakítására vonatkozó 

gazdasági-, társadalmi akciók összessége, kiemelten 

kezelve a szociális város-rehabilitáció területeit, és a 

barnamezős területek megújítását (pl.: foglalkoztatási 

fókuszú szociális város rehabilitáció, funkcióbővítő köztér 

rehabilitáció, közterület felújítás). 

1. Óvárosi homlokzat rehabilitáció 600 m - 90 m 
önerő 

2. Dunakorzó fejlesztési program 2,5 mrd- 250 m 
önerő  

Energiahatékonyság 

javítása 
2. 

Közműellátáshoz, önkormányzati 

üzemeltetésű/fenntartású közintézmények 

működtetéséhez kapcsolódó, energiahatékonyságot javító 

fejlesztések. Például elektromos ellátás, ivóvízellátás, 

fűtés- és használati melegvíz-ellátás, közvilágítás, ideértve 

az egyes intézmények, valamint a település/ kistérség 

egészére kiterjedő, komplex, projekteket is. 

 

1. Közintézmények energia-hatékonyságának 
javítása 700 m - 10% önerő 

Közösségi közlekedés 

fejlesztésének támogatása 
1. 

A közösségi közlekedés fejlődésének elősegítése a 

települések kompetenciájába tartozó infrastruktúra 

fejlesztésével. A ráhordó közlekedés (P+R, B+R, 

településhatárokon átnyúló együttműködés, a Fővárossal 

határos településeken kialakított „kapu” pontok) 

fejlesztése. A kistérségi központok elérhetőségének 

javítása. A Dunához kapcsolódó közösségi közlekedés 

fejlesztése. 

1. „TÉRSÉGKAPU” Szolgáltatási csomópont és 
intermodális csomópont-fejlesztés 9 mrd,  -30% 
(2,7 mrd) önerő 
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Közúthálózat fejlesztése, 

megújítása 
3. 

A megye közúthálózatának haránt irányú, településközi és 

településeken belüli fejlesztése, a kistérségi központok 

megközelíthetőségének javítása, a leromlott úthálózati 

elemek megújítása, hiányzó kapcsolatok kiépítése. 

Kerékpárutak építése, a meglévő kerékpárutak hálózatba 

kapcsolása. A közlekedésbiztonság javítása 

lakóterületeken forgalomlassítással, gyalogátkelő helyek, 

járdák, parkolók stb. építésével. 

1. Tehermentesítő útfejlesztés 4 mrd- 0% önerő 
Pomáz + Budakalásszal együtt – M0 kiegészítő 
útvonala 

2. Kerékpárút, csónakház és gyalogos/kerékpáros 
hídfejlesztés – felmérés alatt (5 mrd beírt összeg) 

 

Vízgazdálkodás javítása 4. 

Valamennyi olyan egyedi, de különösen települési/térségi 

szintű komplex projekt, amely a megyében található 

vízkészletek, vízbázisok, felszíni vízfolyások, illetve az 

ivóvízellátást biztosító infrastruktúra védelmét, 

fejlesztését, a felszíni vizek esetében azok revitalizációját 

célozza meg. Továbbá a szennyvíz elvezetésére és 

kezelésére irányuló projektek, valamint a csapadékvíz 

elvezetésére, visszatartására, hasznosítására irányuló 

projektek. 

1. Szennyvíz elvezetés és csapadékvíz elvezetés – 
felmérés alatt (5 mrd a beírt összeg) 

3. táblázat: A települési infrastruktúra-fejlesztési projektjei 

 

Közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása: „TÉRSÉGKAPU” Szolgáltatási csomópont és 

intermodális csomópont-fejlesztés 

a. A „TÉRSÉGKAPU”-ban kedvezmények igénybevételével számos vállalkozás 
indulhatna újra, folytathatná működését. Innovatív vállalkozások megjelenése 
élénkítené gazdaságot.  

b. A csomópont jellegnek köszönhetően az egymás mellett tevékenykedő 
vállalkozások, szolgáltatók közötti együttműködés, érdekérvényesítés erősödne.  

c. A megváltozott munkaképességűek alkalmazása mind államilag, mind helyileg 
fontos cél, egy nagyszámú vállalkozást magába tömörítő negyed számtalan új 
munkahelyet teremthet, s a sokszínű vállalkozási szféra a különböző 
esélyegyenlőségi célcsoportoknak kedvez.   
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A beruházások főkategóriája: közösségi infrastruktúrafejlesztés 

Alkategória Rangsor 
Leírás 

(hozzávetőlegesen becsült költségek) 

Bölcsőde/Óvoda/Családi 

napközi fejlesztése 
3. Óvodafejlesztés 350 mFt - 52,5 mFt önerő 

Szociális ellátás 

intézményeinek fejlesztése 
2. 

Bérlakás-fejlesztés – 4,2 mrd Ft  

Kulturális intézmények 

(múzeum, közművelődés) 

fejlesztése 

1. 

Új DMH  (térségi, nemzetiségi és közösségi központ)  

fejlesztése+ PMK Szentendrei Kulturális Központ 

fejlesztése – teljes színpadfelújítás, technológiai és 

energetikai modernizáció – 2,0 mrd - 10 % önerő +  500 

mFt 

Egészségügyi alapellátás 

intézményeinek fejlesztése 
4. 

Gyermekorvosi rendelő fejlesztés 200 mFt – 10% önerő 

Háziorvosi rendelő fejlesztés, áthelyezés 500 mFt – 10% 

önerő 

4. táblázat: Közösségi infrastruktúra-fejlesztési projektek 

 
Kulturális intézmények (múzeum, közművelődés) fejlesztése: Új DMH  (térségi, nemzetiségi és 
közösségi központ)  fejlesztése+ PMK Szentendrei Kulturális Központ fejlesztése – teljes 
színpadfelújítás, technológiai és energetikai modernizáció  

a. Kulturális intézményi fejlesztéssel az eddig háttérbe lévő vállalkozások, 
szolgáltatók is teret nyernének.  

b. Egy térségi, nemzetiségi és közösségi központ létrejöttével kiszolgálásra 
kerülhetnének olyan települések is, akik adott esetben a fővárostól való távolság 
miatt voltak kénytelenek eddig lemondani a kulturális életről, ill. a térségi 
együttműködés, hovatartozás erősödését is szolgálná a kulturális modernizáció. 

c. A megvalósítandó szolgáltató központ mindamellett, hogy új munkahelyeket 
teremt, esélyegyenlőségi csoportok központjává is válhatna, tekintettel arra, 
hogy igény lenne egy ilyen jellegű összefogásra is. 

 

 

 

 

 

 

 



Városfejlesztés és gazdaságélénkítés Szentendre térségében 
A Dumtsa Jenő Keretstratégia Gazdaságfejlesztési rész-stratégiája 

 
 

24 
 

A beruházások főkategóriája: humánerőforrás fejlesztés 

Alkategória Rangsor 
Leírás 

(hozzávetőlegesen becsült költségek) 

Helyi értékek megőrzése 2. 

A megyei, táji, települési identitást és a márkaértéket, 

valamint helyi értéktartalmat kifejező minősítési 

rendszerek, védjegyek, és egyéb eszközök 

alkalmazásának ösztönzése, támogatása. A kultúra 

helyi értékeinek megőrzésének elősegítése; a helyi 

értéktárakon alapuló további kezdeményezések; 

például helyi termékek előállítását és piacra jutását 

támogató programok megvalósítása. Nemzetiségi 

programok. 

1. Helyi kistérségi piac fejlesztése 800 m 

 Turizmus szerepének 

erősítése 
1. 

A települések szerepének erősítése a turisztikai 

kínálat növelésében. Az önkormányzati 

kezdeményezésre, illetve részvétel mellett tervezett 

esetleges kapacitásfejlesztések, valamint 

attrakciófejlesztések, továbbá a vállalkozások ilyen 

jellegű fejlesztéseihez kapcsolódó projektek, amelyek 

hozzájárulnak a hálózatosodáshoz és a tematikus 

utak szerepének növeléséhez, erősítik az integrált 

térségi kínálatot a turizmusban, valamint a turizmus 

beágyazottságát a helyi gazdaságba. Kisléptékű 

turisztikai fejlesztések, rendezvények, fesztiválok, 

közösségi terek kialakítása. 

3. Szálláshelyfejlesztés 10 mrd  -2mrd önerő 
4. Gyógyvíz –és fürdőfejlesztés 10 mrd  -2 mrd 

önerő 
 

5. táblázat: Humán erőforrás-fejlesztési projektek 

Turizmus szerepének erősítése: Szálláshelyfejlesztés; Gyógyvíz –és fürdőfejlesztés  
a. A fejlesztések nyomán a KKV szektor gazdaságilag erősödik, mind az építőipar, 

mind a szolgáltatóipar. A várható bevétel növekedés új fejlesztéseket generálhat 
a városban, a térségben.  

b. Hazánkban különösen kedvelt az ún. fürdőturizmus, szálláshelyfejlesztéssel 
kombinálva kiinduló-pont szerepét töltené be a város, innen indulnának és 
térnének vissza a nap leteltével az idelátogatók, így nemcsak a város, de az egész 
térség turizmusa lendülne fel.   

c. Az új szálláshelyek és fürdőkomplexum számtalan munkahelyet teremtene a 
térségben, többek között a megváltozott munkaképességűek számára is.  
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2.3. Gazdasági jövőkép, küldetés és stratégiai fókusz átfogó 

bemutatása 
 

Ahogy a 1. fejezet utalt rá, a stratégia-készítést egy szervezeti tanulási folyamatként kezeljük. 
A Gazdaságfejlesztési rész-stratégia alapvetően funkcionális típusú stratégia. A városi GFS cél-
hierarchiájának átfogó bemutatását tartalmazza az alábbi táblázat.  

 

Cél megnevezése Leírása 

Alapvető cél 
 

Szentendre Város Önkormányzatának alapvető célja, a városi közügyeket a 
jogszabályi keretek között, saját hatáskörben a város kulturális hagyományaira és a 
XXI. század innovatív városfejlesztési követelményeire alapozva szabályozza és 
igazgassa. 
Megjegyzés:Az alapvető önkormányzati feladaton és a korábbi hagyományokon túl 
Szentendre meg kíván az innováció és a tudásgazdaság követelményeinek felelni 
azáltal, hogy az alapfeladatok ellátása során is a folyamatos fejlődésre és fejlesztésre 
törekszik.  
 

Vízió12 
 

Szentendre Város megyei jogú város lesz, versenyképes és fenntartható módon 
működő helyi gazdasággal, magas színvonalú, életminőséget folyamatosan javító 
közszolgáltatásokkal, együttműködő lokálpatrióta közösséggel, felsőoktatási bázisú 
tudásközponttal. 
Megjegyzés: A város víziója, hogy olyan térségi központ legyen, mely kiemelten 
támaszkodik a felsőoktatási tudásbázisra, és melynek gazdasága versenyképes, 
fenntartható és folyamatosan fejlődik.  
 

Misszió Szentendre megyei jogú városként Pest megye északi részének meghatározó, a 
fenntartható fejlődés és a partnerség szempontjait követő gazdasági, közigazgatási, 
turisztikai, kulturális, egészségügyi, valamint felsőoktatási területeken kiemelkedő 
térségfejlesztő motorja. 
Megjegyzés: A térségfejlesztés kapcsán a felsorolt területeken Szentendre Pest 
megye északi centrumjává kíván válni.  
 

 
Hosszú távú 

gazdaságfejlesztési 
cél 

 

A Dumtsa Jenő Keretstratégia kapcsán „stratégiai céloknak” nevezett célok pontosan 
ilyen tartós célok, melyekből a GFS-t az alábbiak érintik közvetlenül: 
Gazdaságilag stabil város 
Kulturális, művészeti és idegenforgalmi központ 
Fenntartható, fejlődőképes kisváros 
Tudásközpont 
Megjegyzés: A hosszú távú célok kapcsán fontos kiemelni, hogy a „kisváros” kifejezés 
a stratégiai workshopok és egyeztetések során sajátosan értelmezett volt. A kisvárosi 
lét elsősorban lokálpatrióta, sajátos hangulatú várost jelent, és nem gazdasági, 
kulturális és egyéb területen „kicsit”, hiszen a vízió megyei szerepkört határoz meg! 
 

A Gazdaság-
fejlesztési rész-

stratégia közvetlen 
irányítási célja 

 

A gazdaság-fejlesztési rész-stratégia közvetlen irányítási célja, hogy működőképes, 
értéket adó módon alakítsa Szentendre Város fejlesztési környezetét13, hozzájáruljon 
a kiegyensúlyozott, fenntartható városi gazdálkodáshoz, a helyi gazdaság 
szereplőinek fejlődéséhez és az életminőség javulásához. 
Megjegyzés: A GFS közvetlen céljának középpontja a fejlesztési környezet alakítása 
áll, mely feltételezi az érintettekkel való szoros kapcsolattartást és információcserét.  
 

Operatív,  
működési cél 

 

 
Meghatározása az egyes akcióprogramok definiálása során indokolt. 

6. táblázat:A GFS célstruktúrája 

                                                             
12 Vö: nemzeti és megyei jövőképek. 
13 Pest megye északi területei képezik a város fejlesztési területeit.  
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2.4. A részstratégia akcióprogram struktúrája: beavatkozási 

területek 
 

A fent felvázolt cél-hierarchiából, a Dumtsa Jenő Keretstratégiát a megalapozó, korábban 
tárgyalt tervekből és koncepciókból logikusan adódnak GFS kapcsán a következő időszak (2014 
– 2015) kiemelt beavatkozási területei, az úgynevezett fókuszterületek: 

1) Helyi termék és helyi piac fejlesztése 
2) Helyi kereskedelem megkönnyítését, é 
3) Helyi „pénz”bevezetését célzó intézkedések 
4) Helyi KKV-k helyzetbe hozását célzó intézkedések, a Huzsvik program megújítása 
5) Vagyongazdálkodási intézkedések 
6) Kreatív ipar fejlesztése 
7) A tudásgazdaság körébe sorolható intézkedések 
8) Idegenforgalom, kultúra és művészetek fejlesztése 
Ezen beavatkozási területek biztosítják azt, hogy az átfogó, hosszú távú és a közvetlen 

irányítási célokat a város realizálja. 
A stratégiai menedzsmentben hagyományosan a stratégia megvalósítására fókuszáló 

tervezési dokumentumként definiálják az akció(terve)t. Az akcióterv  tartalmazza a stratégiai 
célok eléréséhez szükséges feladatokat, valamint a feladatok végrehajtására megállapított 
határidőket és felelősöket. A program (vagy akcióprogram) az akcióknak egy logikailag 
összetartozó csoportja. Ezek alapján olyan akcióprogram megalkotása szükséges, ami 
figyelemmel van az alábbiakra: 

1) Megnevezi azt a távlati GFS célt, amelyhez legszorosabban kötődik, és illeszkedik hozzá 
2) Illeszkedik a GFS közvetlen irányítási céljához 
3) A távlati és a közvetlen irányítási célokból reális, kezelhető operatív (működési) célt 

fogalmaz meg 
4) Ezekhez rendeli az erőforrásokat, felelősöket, határidőt, az adott intézkedés várt hatását 

5) Az áttekinthetőség és a mindennapi kezelhetőség érdekében táblázatszerűen fogalmazza 

meg az akcióprogram egyes akcióit 

Az akcióprogram makro-struktúráját mutatja be az alábbi ábra vázlatosan: 

 

 

1. ábra: Az akcióprogramok logikai struktúrája 

Hosszú távú cél kijelölése 

 (Gazdaságilag stabil város/Kulturális, művészeti és idegenforgalmi központ/ Fenntartható, 
fejlődőképes kisváros/Tudásközpont) 

Közvetlen irányítási cél 

(fenntartható, értékadó módon alakított fejlesztési 
környezet) 

AKCIÓ-
PROGRAM 

  

Akció 1. Akció 2. 

Operatív 
működési cél  

(adott akcióprogramra 
specializált) 

Akció 
3. 
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Ezt a logikai felépítést valamennyi akcióprogram esetében követni kell, koherens módon 

alkalmazva, a felelősök elsősorban a város felső vezetőit jelentik, de a közvetlen végrehajtásért 
felelősöket mindenképpen ki kell jelölni a konkrét intézkedések meghatározásakor. Ez a 
felelősök feladata.  
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3. Gazdaságfejlesztési akcióprogramok (2014-2015) 
 

A fejezet tartalmazza a 2014-2015. évben tervezett gazdaságfejlesztési akcióprogramok átfogó 

bemutatását.  

 

3.1. Helyi termékek és helyi kistérségi piac akcióprogram 
 

AKCIÓPROGRAM MEGNEVEZÉSE: 

HELYI TERMÉKEK ÉS HELYI KISTÉRSÉGI PIAC AKCIÓPROGRAM 
Hosszú távú cél kijelölése 

Gazdaságilag stabil város/ Fenntartható, fejlődőképes kisváros 
Közvetlen irányítási cél 

A gazdaság-fejlesztési rész-stratégia közvetlen irányítási 
célja, hogy működőképes, értéket adó módon alakítsa 
Szentendre Város fejlesztési környezetét, hozzájáruljon a 
kiegyensúlyozott, fenntartható városi gazdálkodáshoz, a 
helyi gazdaság szereplőinek helyzetbe hozásához és az 
életminőség javulásához. 

Operatív működési cél 
A helyi termelést és kistérségi piacot 
közvetlen módon fejlesztő programok 
megalapozása, melyek erősítik Szentendre 
térségi gazdaságszervező szerepét.  

Akció/ 
intézkedés 

Akció 1.  
Szentendre helyi termékeit ösztönző 
program 

Akció 2. 
Helyi kistérségi piac megalapozása 
 

In
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Szentendre helyi termékeit és termelőit 
tartalmazó, azt részletező lajstrom 
elkészítése 

A helyi kistérségi piac létesítésére vonatkozó 
térségi felmérés megszervezése 

Felelős 
polgármester  
 

Felelős 
polgármester  
 

Határidő:  
2015. március 31. 
 

Határidő 
2014. június 30. 
. 
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2
.  

A helyi termelés ösztönzésére vonatkozó 
koncepció kidolgozása.  

 
A kistérségi piac kialakításának, és 
megvalósíthatóságának terve, ideális 
helyszínének meghatározása 

Felelős 
polgármester  
 

Felelős 
polgármester  
 

Határidő 
2015. szeptember 30. 

Határidő 
2015. március 31. 

Az akció várt 
gazdasági 
hatása 

Indirekt és direkt, előre nem becsülhető 
gazdasági hatások prognosztizálhatók. 
Helyi termelésre igénybe vett területek – 
jellemzően mezőgazdasági ingatlanok - pl. 
Kőhegy alja – felértékelődése, 
infrastruktúra ellátottság növekedése. 
Munkahely teremtés.  
 

Kereskedelem fellendítése, forgalom-
generálás. Ebből helyi adóbevétel, bérleti díj 
bevétel származhat, a helyi gazdaság 
erősödik. Ennek visszahatása lehet a 
termelési területek további fejlesztésére, a 
hatékonyság fokozására. Szentendre térségi 
szerepének erősítése. Munkahelyteremtés 
térségi szinten. 

A KKV-
szektorra 
gyakorolt 

Rugalmasabb információ-csere és 
tájékoztatás az ágazat résztvevői között. 
Biotermelők, hagyományokra épülő, 

Térségi közös őstermelői piac és vásár 
rendszeres szervezése. 
Termelő/ gazdálkodó vállalkozások 
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hatás korszerű vállalkozások (pl. régen honos 
borászat) letelepedése, gazdálkodó 
szervezetek létrejötte. Kapcsolódó 
iparágak, szolgáltatások fejlődése. A 
lakossággal történő közvetlen 
kapcsolattartás az igények pontosabb 
felmérését, a KKV-k gyors reagálását és a 
szolgáltatások, termékek célzott 
megvalósítását teszik lehetővé.  

erősödése, térségi kapcsolatrendszer 
kialakulása. Kapcsolódó iparágak, 
szolgáltatások térségi szintű fejlődése. 
Térségi szintű tudatos, irányított termelés, 
célzott támogatások elnyerése. 

Pénzügyi 
feltételek 

1. Az akciókhoz kötődő feladatok egy része elvégezhető a Virtuális Stratégiai 
Törzskar munkatársaival. Az adatgyűjtés, koncepció kidolgozás, a gazdasági és 
pénzügyi kérdések, és a szükséges fejlesztések költsége később összesíthető.  

2. A 2014. évi költségvetési lehetőségek (és előirányzatok) áttekintése után a 
Fejlesztési és Projekt Irodával együttműködve forrásbevonási lehetőségeket 
kell keresni.  
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3.2. Új Huzsvik program: Helyi kereskedelem fellendítése; Városi CRM 

akcióprogram 
 

AKCIÓPROGRAM MEGNEVEZÉSE: 

ÚJ HUZSVIK PROGRAM: HELYI KERESKEDELEM FELLENDÍTÉSE; 
VÁROSI CRM AKCIÓPROGRAM 

Hosszú távú cél kijelölése 
Gazdaságilag stabil város/ Fenntartható, fejlődőképes kisváros 

Közvetlen irányítási cél 
A gazdaság-fejlesztési rész-stratégia közvetlen irányítási 
célja, hogy működőképes, értéket adó módon alakítsa 
Szentendre Város fejlesztési környezetét, hozzájáruljon a 
kiegyensúlyozott, fenntartható városi gazdálkodáshoz, a 
helyi gazdaság szereplőinek helyzetbe hozásához és az 
életminőség javulásához. 

Operatív működési cél 
A helyi kereskedelem konkrét igényeinek 
azonosításával, és korszerű ügyfélszolgálati 
rendszerrel, az érintettekkel való szorosabb 
együttműködéssel elért kiegyensúlyozott 
helyi gazdaságban, melyben növekvő 
szerepe van a közvetlen gazdaság-élénkítő 
eszközöknek. 

Akció/ 
intézkedés 

Akció 1.  
„Szentendre a kereskedőkért” – a 
megújított Huzsvik-program 

Akció 2. 
A szentendrei városi ügyfélszolgálati 
rendszer szolgáltatásainak megújítása a 
helyi vállalkozások és lakosság 
érdekében  
 

In
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A korábbi Huzsvik program „információs 
programjának” felülvizsgálata és újra 
definiálása (összefüggésben az Akció 2.-vel). 
A korszerű tájékoztatási rendszer 
megalkotása, a korábbi rendszer előnyeinek 
és hátrányainak azonosítása. 

Olyan CRM (ügyfélkapcsolati rendszer, 
Customer Relationship Management) 
rendszer kialakítására irányuló koncepcióra 
van szükség, ami lehetőséget nyújt a az 
abban keletkezett információk további 
felhasználására, pl.: adatszolgáltatás a 
nyilvános adatbázisba, marketing akciók 
megszervezéséhez, pro-aktív lakossági 
megkeresések generálása.  

Felelős 
általános alpolgármester  
 

Felelős 
általános alpolgármester  
 

Határidő:  
2015. március 31. 
 

Határidő 
2015. március 31. 
. 
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A korábbi Huzsvik program helyi pénzre, 
illetve Szentendre kártyára vonatkozó 
elképzelések felülvizsgálata és 
megvalósíthatóságuk elemzése. A GEK 
(gazdasági és egészségügyi kártya) 
bevezetése. 

Pályázati végpont kialakítására vonatkozó 
koncepció elkészítése, mely végpont a 
lakosság részére végez szolgáltatásokat. Az 
aktuális lehetőségekről kaphatnának 
tájékoztatást az érdeklődők, továbbá 
segítenénk pályázataik összeállítását is 
(hivatali pályázatíró) 

Felelős 
polgármester  
 

Felelős 
polgármester  
 

Határidő 
2015. június 30. 

Határidő 
2015. szeptember 30. 

In té zk ed és
 

3
.  A korábbi Huzsvik program beruházás-

élénkítő programjának” felülvizsgálata és 
A városi ügyfélszolgálat szorosabb 
együttműködési lehetőségeinek 
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újra definiálása azonosítására irányuló koncepció 
Felelős 
általános alpolgármester  
 

általános alpolgármester  
 

Határidő 
2015. szeptember 30. 

Határidő 
2015. december 31. 

Az akció várt 
gazdasági 
hatása 

Indirekt és direkt, előre nem becsülhető 
gazdasági hatások prognosztizálhatók. 

A vállalkozó kedv erősítése, munkahely 
teremtés, illetve megtartás. 
A stagnáló, vagy veszteségesen működő 
vállalkozások fejlődése. 
A gazdaság fellendülése, pályázati pénzek 
elérése, igénybe vétele a városban. 

A KKV-
szektorra 
gyakorolt 
hatás 

A közös pénz szorosabb együttműködéshez 
vezet, „helyi akciók ”szervezését generálja 
és közös érdekérvényesítést eredményez. 

Stabilabb, jobban előkészített vállalkozások 
indítása, akár uniós források 
felhasználásával is. KKV eszközpark, 
infrastruktúra gyarapodása. 

Pénzügyi 
feltételek 

1. Az akciókhoz kötődő feladatok egy része elvégezhető a Virtuális Stratégiai 
Törzskar munkatársaival. Az adatgyűjtés, koncepció kidolgozás, a gazdasági és 
pénzügyi kérdések, és a szükséges fejlesztések költsége később összesíthető.  

2. A 2014. évi költségvetési lehetőségek (és előirányzatok) áttekintése után a 
Fejlesztési és Projekt Irodával együttműködve forrásbevonási lehetőségeket 
kell keresni.  
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3.3. Vagyongazdálkodási akcióprogram  
 

AKCIÓPROGRAM MEGNEVEZÉSE: 

VAGYONGAZDÁLKODÁSI AKCIÓPROGRAM 
Hosszú távú cél kijelölése 

Gazdaságilag stabil város/ Fenntartható, fejlődőképes kisváros 
Közvetlen irányítási cél 

A gazdaság-fejlesztési rész-stratégia közvetlen irányítási célja, hogy 
működőképes, értéket adó módon alakítsa Szentendre Város fejlesztési 
környezetét, hozzájáruljon a kiegyensúlyozott, fenntartható városi 
gazdálkodáshoz, a helyi gazdaság szereplőinek helyzetbe hozásához és 
az életminőség javulásához. 

Operatív működési cél 
A városi vagyongazdálkodás 
kiemelt fejlesztési pontjait 
olyan módon megalapozni, 
hogy az hozzájáruljon a 
gazdasági stabilitáshoz, és az 
innovatív, funkcióbővítő 
vagyonhasznosításhoz. 

Akció/ 
intézkedés 

Akció 1.  
Szociális bérlakások 
funkcióváltását 
megalapozó 
tanulmány frissítése 

Akció 2. 
Vagyongazdálkodási 
Fejlesztési Alap 
megvalósítása 

Akció 3. 
Kőhegy mezőgazdasági 
terület hasznosítására 
vonatkozó koncepció 

In
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Előzetes adatgyűjtés a 
jelenlegi állapotokról 

A Fejlesztési Alap koncepciójának 
felülvizsgálata  

Adatgyűjtés, előzetes elemzés. 

Felelős 
Aljegyző 

Felelős 
Aljegyző 

Felelős 
Aljegyző 

Határidő:  
2014. május 31. 

Határidő 
2014. május 31. 

Határidő 
2014. május 31. 
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A korábbi fejlesztési és 
funkcióbővítést célzó 
intézkedések 
felülvizsgálata 

A Fejlesztési Alap 
létrehozásának és pénzügyi 
megvalósíthatóságának terve 

Kőhegy mezőgazdasági terület 
hasznosítására vonatkozó 
koncepció első változatának 
elkészítése. 

Felelős 
Aljegyző 

Felelős 
Aljegyző 

Felelős 
Aljegyző 

Határidő 
2014. június 30. 

Határidő 
2014. június 30. 

Határidő 
2014. június 30. 
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Új ütemtervek 
elkészítése, a korábbi 
gazdasági számítások 
aktualizálása a jelenlegi 
viszonyok alapján. 

A Fejlesztési Alapból felújítani 
kívánt ingatlanelemek 
kiválasztása, vizsgálata. 
Pénzügyi megvalósíthatóság 
esetén az Alap elindítása, 
konkrét intézkedések 
foganatosítása. 

A koncepció véglegesítése. 

Felelős 
Aljegyző 

Felelős  
Aljegyző 

Felelős 
Aljegyző 

Határidő 
2014. szeptember 30.. 

Határidő 
2015. március 31. 

Határidő 
2015. március 31. 

Az akció 
várt 
gazdasági 
hatása 

Belvárosi funkcióváltás 
kapcsán, a magasabb 
bérleti díjbevételből az 
ingatlanok 
állagmegóvása 
folyamatosan 
biztosítható, a szociális 
bérleti díjtól magasabb 
piaci bérleti díj elérése 
kapcsán az összbevétel 

A Fejlesztési alap működtetése 
lehetővé teszi a tervszerű 
gazdálkodást a jelenlegi 
ingatlanok eladásából befolyt 
pénzösszeggel. Az 
értékesítésből befolyó összegek 
nem a „nagy kalapba” kerülnek, 
hanem konkrét ingatlan 
felújítására, melyek előzetes 
gazdasági kalkulációk kapcsán 

Az ingatlan koncepcionális 
hasznosítása mindenképpen 
plusz hozzáadott értéket jelent 
majd a város vagyonához, mert 
jelenleg az ingatlanon - 4-5 
bérlőtől eltekintve - nem folyik 
hasznosítás. 



Városfejlesztés és gazdaságélénkítés Szentendre térségében 
A Dumtsa Jenő Keretstratégia Gazdaságfejlesztési rész-stratégiája 

 
 

33 
 

növekedése lehetővé 
teszi a közfeladatok 
magasabb szintű 
ellátását. 

kerülnek kiválasztásra. Ezáltal a 
befolyt pénzösszegek konkrét 
hasznot termelő ingatlanok 
felújítására vagy átépítésébe 
fordíthatóak. 

A KKV-
szektorra 
gyakorolt 
hatás 

A funkcióváltás lényege, 
hogy az ingatlanok alsó 
szintje irodák, üzletek 
vendéglátóhelyek 
kialakítására ad majd 
teret, ezzel bővítve a 
szolgáltatási palettát és 
a vállalkozók 
lehetőségeit. 

Az ingatlan átépítések 
beruházásai a helyi építési 
vállalkozóknak, tervezőknek 
kalkulálható bevételt 
jelenthetnek  

Mivel a koncepcionális 
elképzelés még nem készült el, 
ezért jelenleg nem tudható 
melyik iparági szektorra lesz 
majd hatása. 

Pénzügyi 
feltételek 

1. Az akciókhoz kötődő feladatok egy része elvégezhető a Vagyongazdálkodási 
Irodamunkatársaival. Az adatgyűjtés, koncepció kidolgozás, a gazdasági és 
pénzügyi kérdések, és a szükséges fejlesztések költsége később összesíthető.  

2. A 2014. évi költségvetési lehetőségek (és előirányzatok) áttekintése után a 
Fejlesztési és Projekt Irodával, valamint a Vagyongazdálkodási Irodával 
együttműködve forrásbevonási lehetőségeket kell keresni. 
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3.4. Kreatív ipar és tudásgazdaság akcióprogram 
 

AKCIÓPROGRAM MEGNEVEZÉSE: 

KREATÍV IPAR ÉS TUDÁSGAZDASÁG AKCIÓPROGRAM 
Hosszú távú cél kijelölése 

Tudásközpont 
Közvetlen irányítási cél 

A gazdaság-fejlesztési rész-stratégia közvetlen irányítási 
célja, hogy működőképes, értéket adó módon alakítsa 
Szentendre Város fejlesztési környezetét, hozzájáruljon a 
kiegyensúlyozott, fenntartható városi gazdálkodáshoz, a 
helyi gazdaság szereplőinek helyzetbe hozásához és az 
életminőség javulásához. 

Operatív működési cél 
Egységes koncepciókon és az érintettek 
konszenzusán alapuló kreatív ipar és 
tudásgazdaságot fejlesztő programok 
kialakítása, mely erősíti Szentendre 
tudásközpont szerepének erősítését. 

Akció/ 
intézkedés 

Akció 1.  
Kreatív közösségi tér kialakítási 
projekt– a Dunakanyar SMART ponttal 
együttműködve 

Akció 2. 
Szentendre felsőoktatási projektmunka-
rendszerének kimunkálása és elindítása 
 

In
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A Dunakanyar SMART pont vezetőségével 
együttműködve olyan kreatív közösségi tér 
kialakítására vonatkozó megelőző kutatás és 
adatgyűjtés, ahol a Dunakanyar 35 év alatti, 
vállalkozóvá válni kívánó fiatalok 
rendszeresen találkozhatnak, és közösségi 
irodát hozhatnak létre vállalkozásuk 
indításához. A kreatív közösségi tér 
kiemelten támogatja az ún. „kreatív ipar” 
területén tevékenykedő kkv-kat.  
 

Az eddigi felsőoktatási együttműködések 
lajstromának elkészítése, aktuális állapotok és 
továbbfejlesztési irányok 
 felmérése. 

Felelős 
polgármester  
 

Felelős 
polgármester 
 

Határidő:  
2014. május 31. 
 

Határidő 
2014. május 31. 
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.  

A Kreatív közösségi tér megalapozó 
koncepciója, mely a célkitűzéseket, a 
működtetés gyakorlati elveit és az 
igénybevétel lehetőségeit járja körbe. 
Kiemelt témája a közösségi térhez 
kapcsolódó szolgáltatások kiválasztása 
(eszközök használata, tanácsadás). 

A projekt-munkarendszer kidolgozása, 
melynek lényege, hogy a felsőoktatási 
kapcsolatok szakember és hallgatói 
állományát aktívan bekapcsoljuk egyes 
városfejlesztési, turisztikai feladatok 
ellátásába, és adott esetben a helyi KKV-k 
kapcsán szakmai gyakorlati képzőhelyek 
kialakításra kerüljenek. 
 
 

Felelős 
polgármester 

Felelős 
polgármester 

Határidő 
2014. június 30. 

Határidő 
2014. szeptember 30. 
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.  

A Kreatív közösségi tér infrastrukturális 
igényeinek (helyszín, erőforrások, 
megvalósíthatóság) leírása, a koncepcióval 
egységes szerkezetben. 

A projektrendszer információs bázisának 
kiépítése, az első kisprojektek elindítása.  

Felelős polgármester 
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polgármester 
Határidő 
2014. szeptember 30. 

Határidő 
2014. december 31. 

Az akció várt 
gazdasági 
hatása 

Indirekt és nem becsülhető gazdasági 
hatások prognosztizálhatóak. 

Az adott projektek ismeretében 
azonosíthatóak a gazdasági hatások.  

A KKV-
szektorra 
gyakorolt 
hatás 

Indirekt gazdasági hatások várhatók: a 
fiatalok által tervezett start-up cégek, KKV-
k elindulásához segítséget nyújthat (pl. 
szaktanácsadás megszervezése kapcsán), 
így költségeket takaríthatnak meg a 
résztvevők. 

A kreatív ipar és tudástőke növekedése 
segítheti a cégeket, a gyakorlati képzési 
programok hozzájárulhatnak a felsőoktatási 
intézmények és a KKV-k kölcsönös 
fejlődéséhez. Közeledés érhető el a konkrét 
munka-erőpiaci igények és az oktatási 
szolgáltatások kapcsán. Az egyes specifikus  
projektek további hasznokkal járhatnak.  

Pénzügyi 
feltételek 

1. Az akciókhoz kötődő feladatok egy része elvégezhető a Virtuális Stratégiai 
Törzskar munkatársaival. Az adatgyűjtés, koncepció kidolgozás, a gazdasági és 
pénzügyi kérdések, és a szükséges fejlesztések költsége később összesíthetőek.  

2. A 2014. évi költségvetési lehetőségek (és előirányzatok) áttekintése után a 
Fejlesztési és Projekt Irodával, valamint a Dunakanyar SMART pont 
vezetőségével együttműködve forrásbevonási lehetőségeket kell keresni.  
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3.5. Kulturisztika akcióprogram 
 

AKCIÓPROGRAM MEGNEVEZÉSE: 

KULTURISZTIKA AKCIÓPROGRAM 
Hosszú távú cél kijelölése 

Kulturális, művészeti és idegenforgalmi központ 
Közvetlen irányítási cél 

A gazdaság-fejlesztési rész-stratégia közvetlen irányítási célja, hogy 
működőképes, értéket adó módon alakítsa Szentendre Város fejlesztési 
környezetét, hozzájáruljon a kiegyensúlyozott, fenntartható városi 
gazdálkodáshoz, a helyi gazdaság szereplőinek helyzetbe hozásához és 
az életminőség javulásához. 

Operatív működési cél 
Egységes koncepciókon és az 
érintettek konszenzusán 
alapuló kulturális-turisztikai 
fejlesztések és programok 
kialakítása Szentendre 
kulturális-turisztikai központi 
szerepének erősítéséért. 

Akció/ 
intézkedés 

Akció 1.  
Kulturális-turisztikai  
stratégia (KTS) 
megalapozása 

Akció 2. 
Egységes  
Szentendre brand  
kialakítása 

Akció 3. 
Részvétel az UNESCO  
Kreatív városok programban 
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A városra vonatkozó 
kulturális-turisztikai 
értékkataszter összeállítása 
és elemzése a KTS 
célkitűzéseinek 
megalapozásához, az 
eredmények egységes 
dokumentumba foglalása. 

A városi brand kialakításra 
vonatkozó legújabb hazai és 
nemzetközi irodalom  
elemzése, és ezekből 
összefoglaló készítése 

Megelőző kutatás, az UNESCO 
programjában való részvétel 
tartalmi, pénzügyi és egyéb 
feltételeinek áttekintése. 

Felelős 
Kulturális-turisztikai 
vezető 

Felelős 
Kulturális-turisztikai 
vezető, polgármester 

Felelős 
Kulturális-turisztikai vezető 

Határidő:  
2014. december 31. 

Határidő 
2014. december 31. 

Határidő 
2015. március 31. 
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A GFS-sel összhangban 
készüljön el a kulturális-
turisztikai infrastruktúrai 
számításokkal 
(becslésekkel) 
alátámasztott fejlesztési 
terve, mint a KTS 
megalapozó munkarésze.  

 
Az új, egységes, letisztult 
Szentendre brand 
koncepciójának 
kidolgozása. 

 
Az UNESCO program Fine Art 
kategóriájának megalapításához 
kötődő szentendrei 
nagyprojektre vonatkozó 
alapkoncepció vázlata.  

Felelős 
Kulturális-turisztikai 
vezető 

Felelős 
Kulturális-turisztikai 
vezető, polgármester 

Felelős 
Kulturális-turisztikai vezető 

Határidő 
2015. június 30. 

Határidő 
2015. március 31. 

Határidő 
2015. június 30. 
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A KTS egyeztetés 
fórumának javasolt 
felépítése/összetétele, 
működésének elvei 
dokumentumba foglalása. 

Az új brandhez kapcsolódó 
marketing-kommunikációs 
terv részleteinek (tartalmi, 
pénzügyi feltételek) 
kidolgozása. 

Az UNESCO program Fine Art 
kategóriájának megalapításához 
kötődő szentendrei 
nagyprojektre vonatkozó 
alapkoncepció tartalmi és 
pénzügyi feltételeinek teljes 
kidolgozása. 

Felelős 
Kulturális-turisztikai 
vezető 

Felelős  
Kulturális-turisztikai 
vezető, polgármester 

Felelős 
Kulturális-turisztikai vezető 
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Határidő 
2015. május 31. 

Határidő 
2015. december 31. 

Határidő 
2015. december 31. 

Az akció 
várt 
gazdasági 
hatása 

Indirekt gazdasági hatások 
várhatók: a kulturális-
turisztikai fejlesztések 
érintettekkel való 
egyeztetés és KTS 
irányvonalak mentén 
jobban megalapozhatók 
gazdasági-pénzügyi 
szempontból is. 

Közvetlen és rövid távú 
gazdasági hatások nehezen 
azonosíthatók, hosszú 
távon kedvező hatást 
gyakorolhat valamennyi 
érintett működésére az 
egységes brand. 

A biztos kulturális alapokon 
nyugvó turizmus lehetővé teszi 
a célpiacok diverzifikációját, így 
megszünteti a túlzott függést a 
piac változásaitól. A város 
"kreatív termékeinek" egységes 
kínálattá szervezése erősíti az 
innovatív készséget, és növeli az 
összetartó erőt a helyi 
közösségben, illetve a helyben 
előállított tárgyak (itt a 
Szentendre mesekönyvtől 
kezdve az iparművészeti 
sálakig) helyes márkázása akár 
exportlehetőségeket is 
eredményezhet. 

A KKV-
szektorra 
gyakorolt 
hatás 

A KTS egyeztetés fórum 
mentén az érintett 
vállalkozások igényei 
közvetlenül beépíthetőek a 
kulturális-turisztikai 
vezetés stratégiai 
alapdokumentumába, és 
 ezáltal specifikus akciók 
képezhetőek. 

Az egységes brand mentén 
a KKV szektor vállalkozásai 
ehhez jól illeszkedő, 
megfelelő üzleti stratégiát 
dolgozhatnak ki,  ami 
indirekt módon 
hozzájárulhat 
jövedelmezőségükhöz. 

A tényleges hatásokat az 
alapkoncepció tárja fel. 

Pénzügyi 
feltételek 

1. Az akciókhoz kötődő feladatok egy része elvégezhető a kulturális-turisztikai 
területen dolgozó munkatársak segítségével. Az adatgyűjtés, koncepció 
kidolgozás, a kommunikáció, és a szükséges fejlesztések költsége később 
összesíthető.  

2. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy az akciókhoz 
kötődő intézkedések elindításához és kivitelezéséhez mindenképpen további 
források bevonása szükséges. 

3. A 2014. évi költségvetési lehetőségek (és előirányzatok) áttekintése után a 
kulturisztikai szakterület és a városi Fejlesztési és Projekt Iroda, együttműködve 
a gazdasági alpolgármesterrel további forrásbevonási lehetőségekről 
megbeszéléseket kell, hogy kezdeményezzen.  
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3.6. Befektetői és üzleti környezet fejlesztésére vonatkozó akcióprogram 
 

AKCIÓPROGRAM MEGNEVEZÉSE: 

BEFEKTETŐI ÉS ÜZLETI KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE AKCIÓPROGRAM 
Hosszú távú cél kijelölése 

Gazdaságilag stabil város/ Fenntartható, fejlődőképes kisváros 
Közvetlen irányítási cél 

A gazdaság-fejlesztési rész-stratégia közvetlen irányítási 
célja, hogy működőképes, értéket adó módon alakítsa 
Szentendre Város fejlesztési környezetét, hozzájáruljon a 
kiegyensúlyozott, fenntartható városi gazdálkodáshoz, a 
helyi gazdaság szereplőinek helyzetbe hozásához és az 
életminőség javulásához. 

Operatív működési cél 
A helyi üzleti-befektetői környezet 
innovatív fejlesztése, amely minden érintett 
számára egyaránt számszerűsíthető vagy 
más módon érzékelhető előnyökkel jár 

Akció/ 
intézkedés 

Akció 1.  
Beruházási tájékoztató füzet, 
bemutatkozó anyag elkészítése 

Akció 2. 
Beruházási és együttműködési kérdőív 
összeállítása 
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Adatgyűjtés, más települések által 
alkalmazott beruházási tájékoztatók 
áttekintése, elemzése 

A kérdőív kérdéseinek és témaköreinek 
összegyűjtése. A beruházási és 
együttműködési kérdőív tételesen felsorolja 
az együttműködési módozatokat és 
lehetőségeket (pl. milyen területen szeretne 
együttműködni a cég, milyen konkrét 
segítséget kér, mint pl. halasztott 
adásvétel,egyéb kedvezmény.).  

Felelős 
polgármester  
 

Felelős 
általános alpolgármester  
 

Határidő:  
2014. szeptember 30. 
 

Határidő 
2014. szeptember 30. 
. 
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Saját beruházási tájékoztató anyag 
elkészítése, aktuális önkormányzati 
együttműködési lehetőségek, 
vagyongazdálkodási opciók tételes 
felsorolásával. 

A konkrét kérdőív végleges összeállítása, és 
gyakorlati alkalmazásának kezdete.  

Felelős 
polgármester  
 

Felelős 
polgármester  
 

Határidő 
2015. március 31. 

Határidő 
2015. március 31. 

Az akció várt 
gazdasági 
hatása 

Indirekt és direkt, előre nem becsülhető 
gazdasági hatások prognosztizálhatók. 

Indirekt és direkt, előre nem becsülhető 
gazdasági hatások prognosztizálhatók. 

A KKV-
szektorra 
gyakorolt 
hatás 

A könnyen elérhető együttműködési 
lehetőségek, és beruházási mozgástér 
indirekt módon segíti az érintett cégeket.  

A könnyen elérhető együttműködési 
lehetőségek, és beruházási mozgástér 
indirekt módon segíti az érintett cégeket.  

Pénzügyi 
feltételek 

1. Az akciókhoz kötődő feladatok egy része elvégezhető a Virtuális Stratégiai Törzskar 
munkatársaival. Az adatgyűjtés, koncepció kidolgozás, a gazdasági és pénzügyi 
kérdések, és a szükséges fejlesztések költsége később összesíthető.  

2. A 2014. évi költségvetési lehetőségek (és előirányzatok) áttekintése után a Fejlesztési 
és Projekt Irodával együttműködve forrásbevonási lehetőségeket kell keresni.  
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4. Végrehajtás és megvalósíthatóság 
 

A fejezet célja, hogy a gazdaságfejlesztési rész-stratégia végrehajtásának eszköz- és 

intézményrendszerét kimunkálja, bemutassa azt, hogy az akcióprogramok a mindennapi 

gyakorlatban miképp valósulnak meg, és milyen információs rendszert célszerű működtetni ezzel 

összefüggésben. Bevezeti a „virtuális stratégiai törzskar” fogalmát, és javaslatokat tesz annak 

működtetésére. Külön témája a társadalmi kapcsolatok és kommunikáció gyakorlati leírása, a 

rendszerbe beépített visszacsatolási pontok részletezése. 

 

4.3. A rész-stratégia végrehajtás eszköz-rendszere: a stratégiai 

információs rendszer és a virtuális stratégiai törzskar 
 

Bármilyen stratégiát vagy akcióprogramot alkossunk, a végső siker a végrehajtáson múlik. 
Nem elsősorban a végrehajtásra kialakított szervezetrendszeren, hanem sokkal inkább azon, 
hogy miképp érvényesülnek a stratégiai szempontjai a mindennapi döntésekben.  

Célszerű egy olyan rendszert kialakítani, ami biztosítja azt, hogy a GFS kapcsán kiemelt 
információk azonnal, könnyen és időbeli késlekedés nélkül elérhetőek legyenek – vagyis 
közvetlen segítséget jelentsenek a munkatársaknak. A rendszer logikailag magában foglalja a 
nyilvántartást, az elemzéseket és ezt dinamizálja a rendszeres, folyamatos és lehetőség szerint 
azonnali kommunikációval. A rendszer elemeit mutatja be a következő ábra: 
 

 

2. ábra: A stratégiai információs rendszer (SIR) elemei 

 

 

Az egyes modulok részletes leírása: 

a) Nyilvántartó modul: a GFS szempontjából fontos akciók, intézkedések és koncepciók (az 
akcióprogramok, stratégiai dokumentumok és koncepciók) listáját, illetve a gazdasági-

Nyilvántartó modul 

A GFS szempontjából fontos intézkedések, 
akcióprogramok és koncepciók lajstroma 

Az egyes intézkedésekhez, akciókhoz készített 
elemzések tárháza 

Elemző modul 

Folyamatos belső kommunikáció és egyeztetés 
az érintett munkatársakkal 

Kommunikációs modul 
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műszaki, illetve társadalmi fókuszú koncepciók teljes szövegét. A használhatóság 
megköveteli, hogy minden koncepcióról készüljön egy maximum egy oldalas kivonat, ami 
lehetővé teszi, hogy könnyen megismerjék a munkatársak azok tartalmát anélkül, hogy ez 
jelentős időráfordítást igényelne. A nyilvántartó modul tehát egy tematikus megosztott 
mappa tulajdonképpen, amit a munkatársak bármikor azonnal elérnek és frissíteni tudnak. 
A nyilvántartó modul részei praktikusan tehát: 

a. A GFS-hez kötődő intézkedések, akciók lajstroma 
b. A GFS-hez kötődő intézkedések, akciók rövid leírása 
c. A GFS-hez kötődő gazdasági-műszaki, valamint társadalmi koncepciók lajstroma 
d. A GFS-hez kötődő gazdasági-műszaki, valamint társadalmi koncepciók rövid kivonata 
e. A GFS-hez kötődő gazdasági-műszaki, valamint társadalmi koncepciók teljes szövege 

b) Elemző modul: a munkatársak által bármely akcióprogramhoz, intézkedéshez vagy 
projekthez készített gazdasági vagy műszaki elemzés teljes szövege, és rövid kivonatos 
leírása, hogy az adott elemzés milyen kérdést és milyen módszerekkel vizsgál. Az elemző 
modul részei logikusan így az alábbiak: 

a. A GFS-hez kötődő intézkedések, projektek, akcióprogramok kapcsán készített 
elemzések lajstroma 

b. A GFS-hez kötődő intézkedések, projektek, akcióprogramok kapcsán készített 
elemzések teljes szövege, és azok egy oldalas kivonata 

c) Kommunikációs modul: Ahhoz, hogy a különböző munkatársaknál elszórtan és 
szeparáltan meglévő szaktudás jól hasznosuljon, elengedhetetlen a folyamatos 
kommunikáció, melynek eszközei már megvannak az önkormányzati gyakorlatban14. 
Használható eszközök: 

a. Irodavezetői egyeztetések és prezentációk 
b. Összvezetői értekezletek (a városmenedzsment szervezet felső vezetői és irodavezetői, 

illetve kiemelt referensei részvételével – ha az egyeztetés nagyobb kört érint) 
c. Belső chat (a Google+ rendszer használata) 
d. Körlevelek, írásbeli tájékoztatók (figyelemfelhívások) 

 
M e g v a l ó s í t á s  

Gazdasági hatás: mivel az információs rendszer elemei megvannak, ezért előállításuknak 

további költsége nincs15. Az elemek fizikailag egy helyre telepítésének, a kivonatok és az „indító” 

információs csomagnak az elkészítése várhatóan 35-40 munkaórát vesz igénybe.  

Felelős: az információs rendszer nyilvántartó és elemző moduljának indító feltöltéséért felel: 

stratégiai menedzser 

Határidő: 2014. április 30. 

Az egyes akcióprogramok, intézkedések és komplex megközelítést igénylő stratégiai 
feladatok esetében nem elegendő, ha a munkatársak folyamatosan kommunikálnak és 
információt tudnak kinyerni az előző fejezetben részletezett rendszerből. Szükség van egy ad 
hoc szervezeti, strukturális megoldásra, ami elősegíti a jellemzően rövid határidő alatt magas 
hozzáadott értéket igénylő feladatok teljesítését.  

Ehhez hasonló funkciót betöltő ad hoc struktúrára a 2013-as nyári árvíz során volt szükség 
Szentendrén. Amint világossá vált a rendkívüli helyzet, megalakult a törzskar, melynek vezetője 

                                                             
14 Ahogy a Belső Kontroll Kézikönyv fogalmaz: A hivatali célrendszer ismertetésének módjai:a)hivatalos 
közzététel, b)közzététel, illetve hozzáférés biztosítása a szervezeten belül (elektronikus közös 
felületen),c)megbeszélés, egyéb tájékoztatás,d)a megismerés aláírással való dokumentálása. 
15 Kivéve abban az esetben, ha a GFS kapcsán érintett munkatárs számára nincsen Google+ alapú 
szolgáltatás előfizetve. Ebben az esetben a költség jelenleg:4€ + áfa/fő/hónap 
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a polgármester lett, védelemvezető helyettese a helyi építési és védelmi munka irányítója, 
operatív vezetője a jegyző; és a kiemelt funkciók között volt a kommunikáció illetőleg az érkező 
önkéntes munkájának koordinálása. A tagok részben az önkormányzat, részben pedig a Városi 
Szolgáltató Zrt. munkatársai közül kerültek ki. A törzskar működésének kezdetén elején 
meghatározta a kapcsolatrendeket, elérhetőségeket, jelentési kötelezettségeket, valamint a 
pénzügyi kérdéseket. Nem lassú, nem alá-fölé rendeltségen alapuló, hanem rugalmas szervezeti 
megoldást sikerült kitalálni és a gyakorlatban működtetni. A tapasztalatok nagyon kedvezőek 
voltak: a törzskar rugalmasan és szakszerűen ellátta a védekezés összetett feladatait. 

A törzskari működés tehát a stratégiai akciók és feladatok kapcsán is hasznosnak 
bizonyulhat. Nem szükséges a virtuális stratégiai törzskar működésének részletes szabályozása, 
hiszen az önkormányzati szervezeten belül megfelelő és elégséges szabályozás áll rendelkezésre, 
amelyeket analóg módon lehet alkalmazni (például a törzskar ülésezésére vagy a döntéshozatal 
általános rendjére vonatkozó szabályok). A legfontosabb, hogy ez a törzskar gyorsan és 
szakszerűen tudjon döntést hozni és intézkedést kezdeményezni. 

A „virtuális” jelzőt ez a megoldás azért kapta, mert a gyakorlatban úgy képzelhető el hatékony 
működése, ha létezik egy szakértői lajstrom, amely felsorolja azon munkaköröket/pozíciókat16, 
melyek logikusan kapcsolódnak a GFS valamely kérdéséhez. Minthogy a) számos ilyen 
munkakör van és b) a tapasztalatok azt mutatják, hogy a megfelelő csoportméret 6 és 8 fő között 
van, így adott döntés/projekt kapcsán indokolt lehet, hogy ebből a listából válasszon szakértőket 
a virtuális stratégiai törzskar állandó vezetője, a polgármester. A virtuális stratégiai törzskar 
állandó tagja és koordinátora a stratégiai menedzser. A virtuális stratégiai törzskar 
lehetséges felépítését részletezi a következő ábra: 

 
3. ábra: A virtuális stratégiai törzskar (VST) felállításának egy lehetséges módja 

 

 

 

                                                             
16 Ezek a munkakörök hasonlóak az 1. fejezetben említett a Stratégiai Munkacsoportban 
közreműködőkhöz, de ezen túl is lehetségesek kapcsolódások.  
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M e g v a l ó s í t á s  

Gazdasági hatás: mivel a virtuális stratégiai törzskar tagjai a városmenedzsment 

szervezetrendszerben alkalmazásban állók, így plusz költség nem merül fel, a virtuális stratégia 

törzskarba tartozó lajstromának elkészítése várhatóan 1-2 munkaórát vesz igénybe. 

Felelős: a lajstrom kialakításáért felel polgármester, stratégiai menedzser 

Határidő: 2014. április 30. 

 

4.4. A rész-stratégia alkalmazása a mindennapi döntésekben 
 

Az előzőekben ismertetett stratégiai információs rendszer, valamint a virtuális stratégiai 
törzskar a GFS végrehajtásának és alkalmazásának szükséges, de nem elégséges feltételeit 
jelentik. Egy-egy ügyintézőnek és munkatársnak képessé kell válni arra, hogy a mindennapi 
munkája során felismerje, hogy egy adott akció, megkeresés, intézkedés illeszkedik-e a 
stratégiához, vagy azzal ellentétes.  

 

A költség-haszon elemzés alkalmazása új projektek és intézkedések során 

 

Mielőtt egy új projekt vagy intézkedés érdemi módon kidolgozásra kerülne, minden esetben 
szükséges annak költség-haszon (KHE) elemzése. A módszert a koncepciók kidolgozásánál a 
Stratégiai Munkacsoport készítette, figyelembe véve az egyes kategóriáknál a területfejlesztési 
koncepciók általános jellemzőit (vagyis, hogy a területfejlesztési céloknál egyaránt vizsgálni kell 
a gazdasági, a környezeti és a társadalmi szempontokat). A KHE módszer fontos jellemzői az 
alábbiak: 
 
a) KKV-hasznok. Az alkalmazott kategóriáknál kiemelt szempont volt, hogy a helyi 

gazdaságfejlesztési középpontjában álló kis- és közepes méretű vállalkozások által 
realizálható hasznok beépüljenek az önkormányzati döntési mechanizmusba. Mivel az 
önkormányzatnak gazdaság-élénkítő, ösztönző szerepe van, így közvetlenül beépítendők a 
kulcsszereplők által realizált előnyök is! 

b) Önkormányzati költségek. Az előbbi gazdaság-ösztönző szerep azt is indokolja viszont, 
hogy a költségek tekintetében csak az önkormányzatnál felmerülő költségeket vegyük 
figyelembe, így kimutathatóvá válik számszerűen, hogy egy adott projekt/cél sikeréért 
mennyi anyagi áldozatot hozott a település, és ezzel milyen hasznokat lehetett generálni. 
Ennek ellenére kiemelten figyelni kell az önkormányzati költségvetés fenntartható 
működtetésére is, amellett kell alkalmazni ezt az elvet! 

Természetesen a értékelési módszermegválasztása olyan módszertani kérdés, amely jellegénél 
fogva vitatható, ezért folyamatosan frissítendő, aktualizálandó minden alkalmazott 
meghatározás és kategória is. Ettől eltekintve a módszertani korlátok figyelembe vétele isfontos. 
A költség-haszon elemzésnél használt kategóriákat az alábbi táblázat foglalja össze és értelmezi: 
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Megnevezés Leírás 

Költségek 

Direkt költségek 
Minden olyan költség, ami az adott projekt, intézkedés, 
akció kapcsán közvetlenül elszámolható, és az 
önkormányzat költségvetését terheli. 

Indirekt költségek 

Közvetlenül általában nem elszámolható, azonban a reális 
gazdasági értékelésnél költségtényezőként jelentkező 
összeg (jellemzően az élő munkaráfordítás költsége, amely 
az adott projekt kapcsán az önkormányzatnál jelentkezik, 
de indirekt költségként számíthatjuk a kiesett, nem realizált 
bevételt). 

Előnyök 

Gazdasági előny 
Számszerűsíthető olyan gazdasági előny, amely a) az 
önkormányzatnál jelentkezik / b) a működési területén lévő 
KKV-knál jelentkezik  

Társadalmi előny 
Számszerűsíthető előny, ami az önkormányzat működési 
területén lévő lakosság számára haszonként jelentkezik.  

Környezeti előny 
Számszerűsíthető előny, amely a természeti környezet 
állagának megóvása, vagy egyéb környezetvédelmi 
szempont szerint értékelhető haszon.  

7. táblázat: A költségek és előnyök fajtái 

 

A KHE elemzés alapszabályát (a becsülhető közvetlen és közvetett előnyök szignifikánsan 

meghaladják a közvetlen és közvetett költségeket) szemlélteti a következő ábra: 

 

4. ábra: Az egyes projektek kölség-haszon elemzésének (KHE) alapszabálya 
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M e g v a l ó s í t á s  

Gazdasági hatás: mivel a KHE a stratégiai információs rendszer outputjai által frissíthető, így 

további költsége nincsen. 

Felelős: a KHE rendszer monitorozásáért, frissítéséért és egy számítást segítő Excel fájl 

kialakításáért felel a stratégiai menedzser 

Határidő: az Excel táblázat kifejlesztésre: 2014. március 31., a frissítés és monitorozás: 

folyamatos 

 

A fentiek alapján egy döntési szituációban, amikor új projekt, igény, megkeresés merül fel, 
egy meghatározott algoritmust célszerű követni. Alapvető, eldöntendő kérdések: 

1) Az igény/terv/megkeresés megfelel-e a GFS gazdasági kritériumainak 
2) Ha a gazdasági kritériumok alapján elfogadható, megfelel-e a KHE szabályának? 
3) Ha nem felel meg a GFS gazdasági kritériumainak és/vagy a KHE szabálynak, a jelzett 

igény/terv más módon megvalósítható-e? 
Az eldöntendő kérdésekre adott válaszok szerint ha az ötlettel érdemes továbbfoglalkozni, 

akkor a virtuális stratégiai törzskar állandó koordinátorát, a stratégiai menedzsert kell 
értesíteni, aki intézkedik a továbbiakról (kiemelt projekt vagy ötlet esetén kezdeményezi, hogy a 
virtuális stratégiai törzskar ülésezzen). A fentieket jeleníti meg az alábbi egyszerűsített döntési 
fa: 

 

 

5. ábra: Egyszerűsített stratégiai döntési fa 

 

Reális 
 igény , terv 

GFS gazdasági 
kritériumnak 

megfelel  

KHE szerint  

megfelel 

VST koordinátor 
tájékoztatása 

KHE szerint  

nem felel meg 

Van más KHE 
szerint előnyös 

mód 

VST koordinátor 
tájékoztatása 

Ügyfél, partner 
tájékoztatása 

Nincs más KHE 
szerint előnyös 

mód 

Ügyfél, partner 
tájékoztatása 

GFS gazdasági 
kritériumnak nem 

felel meg 

Van más 
alternatíva az 

igény kezelésre 

Ügyfél, partner 
tájékoztatása 

VST koordinátor 
tájékoztatása  

Nincs más 
alternatíva az 
igény kezelése 

Ügyfél, partner 
tájékoztatása 



Városfejlesztés és gazdaságélénkítés Szentendre térségében 
A Dumtsa Jenő Keretstratégia Gazdaságfejlesztési rész-stratégiája 

 
 

45 
 

A döntés és az ügyfélbarát működés előkészítéséhez szükség van egy olyan űrlap 
alkalmazására, amely alapvető kérdéseket tartalmaz, mint a) mi a megkeresés pontos leírása, b) 
milyen konkrét segítséget adhat az önkormányzat az ügyfélnek stb.  
 

4.5. Társadalmasítás: a rész-stratégia kommunikációja, a 

folyamatos visszacsatolás módszere 
 

Ahogy a korábbiakban jeleztük, a stratégia-alkotásnak kevésbé hatalmi-alkufolyamatnak, 
mint szervezeti tanulási folyamatnak kell lennie. Egy ilyen stratégia-alkotás központ eleme 
konszenzus-keresés, a folyamatos monitoring és fejlesztés, korrigálás. Ezért ki kell építeni a 
kommunikáció rendszerét. Ehhez ki kell dolgozni a visszacsatolás és társadalmasítás megfelelő 
rendszerét, amelyet a rövid időn belül alkalmazni kell.  

Az szóba jöhető megoldások: 
a) Eseti találkozók, fórumok, workshopok 
b) Rendszeres, tematizált találkozók 
c) Konferenciák 
d) Ügyfélszolgálati adatgyűjtés, információszolgáltatás 
e) Web 2.0 módszereinek alkalmazása 
 
 

M e g v a l ó s í t á s  

Felelős: A kommunikációs és visszacsatolási tervet megalkotja a kommunikációs referens 

Határidő: 2014. április 30. 
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Főépítészi szempontú elemzés 
Az elemzés célja a gazdaság direkt fejlesztési lehetőségeinek feltérképezése, illetve az oktatás 

- mint a város jövőbeli gazdaságának megalapozója - erősítésének számba vétele. Mint 
ismeretes, a településrendezési tervek által kínált szabályozási eszközök két fő csoportra 
bonthatóak. 

1. csoport: Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatában (és Szabályozási Tervében) – a 
továbbiakban: HÉSZ – egyes esetekben nem szabályozott területek jelennek meg. Pl. 
Castrum területe, Pap- sziget, déli iparterületek egyes részei. Ezen területek fejlesztését a 
szerkezeti terv jellemzően valamilyen feltételhez köti. Célirányos szabályozásuk konkrét 
fejlesztési terv mentén valósulhat meg. 

2. csoport: Szentendre egyéb fejlesztési területei, melyekre a HÉSZ szerint egyfajta 
szabályozás és használat van érvényben, de potenciális fejlesztési területként tarthatóak 
nyilván. Ilyen jellegű területek esetében a tervezett hasznosításnak megfelelő 
szabályozás módosítására/ kidolgozására van lehetőség. 
 

Az elemzés területi alapon, északról déli irányban történik (térképes megjelenés a függelékben 
tekinthető meg), az alábbiak szerint: 
 

1. terület – külső északi városkapu. 

TSZT: Településközponti vegyes terület, részben lakóterület. 

Szentendre észak (Leányfalu) felőli bejáratánál található alközponti terület, potenciális 
fejlesztési helyszín. Kereskedelmi, szolgáltató funkciók fejlesztése tervezett. 

TSZT tervezett: Településközponti vegyes terület. 

 

3. terület – Szentendrei Néprajzi Múzeum. 

TSZT: Különleges, tematikus intézménypark egyedi övezete. 

A turisztikai szempontból kiemelkedő Skanzen további fejlesztése, látogatószámának növelése 
tervezett fejlesztési cél. A Skanzen vendégforgalma lehetőséget jelent a Szarvas- hegy és 
környéke városrészben élő, vendéglátással, turisztikai szolgáltatással foglalkozóknak. További 
fejlesztési cél a városrészbe irányuló tömegközlekedés javítása, járatsűrítés. 
 TSZT tervezett: Különleges, tematikus intézménypark egyedi övezete. 
 

3. terület – Anna- völgyi honvédségi üdülőterület. 

TSZT: Honvédségi terület. 

Az Anna- völgyi értékes természet közeli terület kiváló lehetőséget nyújt szabadidős és 
sportcélú fejlesztéshez, szálláshely és vendéglátó szolgáltatás megjelenésével. Az egykori 
Hausmann villa és környezete művészettörténeti emlékeket is magában hordoz, a műemléki 
védelem alatt álló műrom is értékes része a területnek. Kiránduló turisták induló és érkező 
pontjává válhat. A terület komplex fejlesztési lehetőséget kínál. A várost körülvevő zöld 
övezet kiemelt idegenforgalmi/ rekreációs attrakciója lehet. A tervezett fejlesztés magában 
hordozza a jelenleg elmaradott infrastruktúrával rendelkező kapcsolódó térség fejlődését is. 

TSZT tervezett: Sport és rekreációs célú fejlesztés. 

 

4. terület – belső északi városkapu, Pap- szigettel szemközti rész. 

TSZT: Településközponti vegyes terület, kis részben lakóterület. 

A Belváros észak felőli végénél, jelenleg nem megfelelően kihasznált alközponti terület. A Pap- 
sziget tervezett újszerű bejárata és a Belváros méltó, észak felőli belső városkapuja valósítható 
meg itt. A már meglévő kereskedelmi egység bővítése tervezett további kereskedelmi, 
szolgáltató funkciók megjelenésével. 

TSZT tervezett: Településközponti vegyes terület, zöldterület. 



Városfejlesztés és gazdaságélénkítés Szentendre térségében 
A Dumtsa Jenő Keretstratégia Gazdaságfejlesztési rész-stratégiája 

 
 

48 
 

 

5. terület –Pap- sziget. 

TSZT: Jelenleg nem szabályozott terület, tematikus intézménypark. 

A fejlesztés célja a természeti környezet igényeihez alkalmazkodó funkcióbővítés. Az új funkciók 
elsősorban turisztikai, illetve szabadidős- rekreációs célt szolgálnak. A szálláshely szolgáltatás 
magas színvonalú megvalósítása a korábban feltárt termálvíz lelőhelyre, mint tematikára 
alapozható. A lakosság mellett a városba érkező turisták hosszabb tartózkodási idejét biztosító 
új szolgáltatásokat kívánunk bevezetni, azonban mindenekelőtt annak az elvnek a szem előtt 
tartásával, hogy a Pap-sziget továbbra is nyitva álljon a szentendreiek előtt. Kapcsolódó 
fejlesztési cél a sziget megközelítése, új híd és szárazföldi csomópont kialakításával. A déli oldal 
felől gyalogos/ kerékpáros híd létesítése és kerékpár útvonal átvezetése tervezett a szigeten. 

TSZT tervezett: Különleges, tematikus intézménypark egyedi övezete. 

 

6. terület – Izbég fejlesztési területei. 

TSZT: Sport és rekreációs célra kijelölt területek. 

A közlekedési és alapvető infrastruktúra ellátottsággal küszködő Izbég városrész komplex 
lakóterületi fejlesztése mellett lehetőség van sport, szabadidős és rekreációs célú fejlesztések 
megvalósítására. Ilyen jellegű beavatkozások a térség alapvető ellátottságán is javítani tudnának. 

 TSZT tervezett: Sport és rekreációs célú fejlesztés. 

 

7. terület – Belváros – 11- es út és a Duna korzó közötti terület. 

TSZT: Jelenleg nem szabályozott Belváros és Szamárhegy, egyéb lakóterületek. 

A Belváros középső óvárosi magja, valamint a Szamárhegy jelenleg nem szabályozott területe, 
szerkezeti tervi szinten településközponti vegyes területbe sorolható. Kiemelt fontosságú az 
építészeti örökségben gazdag terület értékőrzésen alapuló vizsgálata és erre alapozott részletes 
szabályozása. A Belváros fejlesztése elsősorban az idegenforgalomra épül. Cél a hagyományok, 
értékek széleskörű megmutatása. A turizmus racionalizálása indokolttá teszi az értékes 
épületállomány folyamatos rehabilitálását, mellyel a szolgáltatások színvonala, kulturális 
események száma is növekedhet. Művészetek Városa arculat erősítése. A Város tulajdonában 
lévő értékes épületeket mentesíteni kell a szociális bérlakás jellegtől (bérlakásprogram) és 
felújításukat követően profitábilis elemekként jelenhetnek meg. Egyes intézményei (könyvtár, 
templomok, Művelődési Ház, Zeneiskola) fejlesztendőek, a lakosságot célzó köz-, kereskedelmi 
és egyéb szolgáltatások palettája növelendő. Közterületei folyamatosan megújítandóak. A 
kereskedelmi tevékenység esetében a mennyiségi kívánalmat a minőségi forgalmazás felé 
célszerű eltolni. Kiemelt cél a Duna korzó megújítása. A többcélú, parkosított sétáló utca újabb 
lehetőséget biztosít a határoló részek fejlesztésére, elsősorban vendéglátó kapacitásuk növelése 
által. Másrészt lehetőséget teremt városi rendezvények szervezésére. A korzó Duna felőli oldalán 
kikötők létesítése szükséges, növelve a vízi közlekedés lehetőségeit. A Duna part lehetőséget 
kínál ezen felül turistahajók állomásoztatására, vízi attrakciók, vízi színpad, malomhajó 
telepítésére. A Belvárosi forgalmi rend átgondolandó, egyes helyeken beavatkozást igényel. 
Északi és déli végeinél parkoló fejlesztés szükségszerű. További cél a zöldfelületek alakítása, 
számbeli növelése. 

TSZT tervezett: Településközponti vegyes terület – Belvárosi szabályozás. 

 

 

 

 

 

8. terület – Castrum – egykori római helyőrség régészeti örökségben gazdag területe. 
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TSZT: Különleges, tematikus intézménypark egyedi övezete. 

A belváros szélén elhelyezkedő, egyedi építészettörténeti múlttal rendelkező terület potenciális 
szálláshely szolgáltatási fejlesztési terület. A római kori hagyatékra, mint tematikára épülő nívós 
szálloda fejlesztés alapvető fontosságú a város fejlődésében. Kulturális és konferencia turizmus 
erősítésében, vendég éjszakák Szentendrén töltésében játszhat döntő szerepet. 

TSZT tervezett: Különleges, tematikus intézménypark egyedi övezete. 

 

9. terület – Lakótelepi területek – Püspökmajor, Lászlótelep. 

TSZT: Nagyvárosias és kertvárosias lakóterületek. 

A külön alközpontként működő városrész funkciógazdag, a szolgáltatások (pl. vendéglátás) 
színvonala tovább fejlesztendő. Fejlesztési cél a panelprogram keretében energia hatékony 
épület felújítások megvalósítása. További cél a zöldterületek, játszó és közösségi terek 
fejlesztése, rendezése. 

TSZT tervezett: Nagyvárosias és kertvárosias lakóterületek. 

 

10. terület – Postás strand és kapcsolódó vegyes területek. 

TSZT: Zöldterület – közpark és településközponti vegyes területek. 

A Postás strand a vízi sportok és pihenés kiemelt helyévé fejleszthető. Ehhez elsősorban kajak/ 
kenu kikötő létesítése és kulturált parki környezet (strand/ camping) megvalósítása tervezett. A 
belváros felé, északi irányban elnyúló, elkeskenyedő része időszakos szabadtéri rendezvények, 
fesztiválok helyszínéül is szolgálhat, hiszen közvetlen kapcsolattal bír a megújuló Duna- 
korzóhoz. A Postás strand mindezeken felül a folyosó szerepét is betölti a tervezett intermodális 
Városkapu csomópont felől a Duna irányába. A 9. pontban részletezett fejlesztés 
megvalósulásával tehát jelentősége fokozott lesz. A Város felőli oldalán megjelenő 
településközponti vegyes területek (jelenlegi Casino, parkolók, téli műjégpálya) szintén 
potenciális fejlesztési területek. A parkoló paletták fejlesztése kiemelt városi feladat ezen 
területeken. 

TSZT tervezett: Zöldterület – közpark és településközponti vegyes fejlesztési területek. 

 

11. terület – belső déli városkapu, HÉV végállomás és környéke. 

TSZT: Közlekedési, kisvárosias lakó, gazdasági és zöldterületek vegyesen. 

A komplexen kezelendő fejlesztési területet a HÉV végállomáshoz kapcsolódó területek, az 
autóbusz pályaudvar, a rendőrséggel szemközti terület és a volt Tüzép területe jelenti. Akár 
többszintes terület- felhasználási struktúra választásával megvalósítható, kiemelt fejlesztési 
terület. A belváros déli városkapuja, leendő intermodális csomópont. 
Tervezett a közlekedés fejlesztése, P+R parkolók, HÉV utasszám és járatsűrűség növelés 
kiszolgálása. Kistérségi kereskedelmi és szolgáltató központ megvalósítása az alábbi fő 
funkciókkal: kistérségi őstermelői piac, üzletház, humán közszolgáltatások megjelenése – megyei 
jogú városi ranggal járó feladatok ellátását befogadó intézmények, egyéb intézményi funkciók, 
egészségügyi alapellátó rendszerek (gyermekgyógyászat, háziorvos), városi szolgáltatások. Az új 
központ ezáltal csökkentheti a Belváros túlterheltségét és elindítója lehet a városrész középtávú 
fejlődésének. Ezen felül biztosítani tudja a Fővárostól való függetlenedési folyamatot is. 

TSZT tervezett: Településközponti vegyes terület, zöldterület. 

 

12. terület – Honvédségi terület északi nyúlványa a Duna mentén. 

TSZT: Honvédségi terület. 

A Postás strand alatti, jelenleg funkcióját kereső terület kiváló lehetőséget nyújt szabadidős és 
sportcélú fejlesztéshez, szálláshely és vendéglátó szolgáltatás megjelenésével. A Dunához 
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kapcsolódó funkciók erősítése - vízi sport - indukálhat csónakházas, kikötős fejlesztést is. 
Mindez kapcsolódva a Postás strand rendezéséhez. 

TSZT tervezett: Sport és rekreációs célú fejlesztés. 

 

 

13. terület – Újváros, Vasúti villasor és Rózsa utca közötti belső gazdasági zóna. 

TSZT: Kereskedelmi- szolgáltató és ipari gazdasági területek. 

A jelenleg is hasonló funkcióval működő területen kereskedelmi, gazdasági szolgáltatások 
további betelepítése tervezett, a kínálat diverzitásának jegyében. Előtérbe helyezendő a 
korszerű, nem környezetterhelő, innovatív ipari tevékenységek megerősítése, K+F 
tevékenységek, tekintettel a lakóterületek ill. eltérő terület felhasználások közelségére. A 
lakóterületek felé fokozott figyelemmel alakítandó ki zöldfelületű védőzóna és lehetőleg kevéssé 
zavaró hatású tevékenységek ide telepítése. 

TSZT tervezett: Kereskedelmi- szolgáltató és ipari jellegű gazdasági területfejlesztés, a 

jelenlegi szabályozás - övezeti paraméterek nagyobb felhasználási intenzitást biztosító 

változtatásával. 

 

14. terület – Tófenék, Pannónia melletti fejlesztési terület. 

TSZT: Sport és rekreációs célra, ill. mezőgazdasági hasznosításra kijelölt területek. 

A Tófenék – sík részének a tehermentesítő úttól a város felé eső része. Szabadidős és sportcélú 
fejlesztés tervezett, lehetőség szerint több szabadtéri funkcióval és kevesebb épített elem 
megjelenésével. A fejlesztés lehetőséget teremt eredményes sportélet meghonosítására, regnáló 
klubok ide kötésével. A Pannónia telep és a Dera- patak közé beékelődő terület kiegészítője lehet 
a 4. pontban említett, innovációra épülő gazdasági jellegű hasznosításnak, de akár a sport jellegű 
funkciónak is. A sport- és szabadidő-központ/ gazdasági hasznosítás esetén a város és a 
kistérség lakói új szolgáltatásokat vehetnek igénybe, erősödhet a város szolgáltató központ 
funkciója. Kapcsolódás a külső déli városkapuhoz. 

TSZT tervezett: Sport és rekreációs célú/ gazdasági fejlesztés. 

 

 

15. terület – Pannónia iparterület, a 11- es út keleti oldalán, gazdasági célú terület. 

TSZT: ipari jellegű gazdasági terület. 

Jelenleg ipari jellegű gazdasági tevékenységgel működő, csak részben kihasznált terület. 
Fejlesztési cél a terület gazdasági, oktatási célú hasznosítása. Az ipari jelleg korszerű 
átformálása, innovatív park létrehozása, K+F tevékenységek meghonosítása. Alkalmas terület a 
felsőoktatás ide telepítésére. Megoldandó a közlekedés fejlesztése, közúton és vízen egyaránt. 
Kiváló adottságai között említhető a 11- es főút melletti és a Dunával határos jelleg - vízi 
közlekedés, kikötők létesítésének lehetőségei adottak. A Duna felé fellazuló beépítésű, a 
környezeti jelleget figyelembe vevő, korszerű hasznosítás tervezett. 

TSZT tervezett: a gazdasági területen erősítendő az innováció, oktatás, kutatás- 

fejlesztés. 

 

16. terület – külső déli városkapu, volt szovjet laktanya területe. 

TSZT: Kereskedelmi- szolgáltató gazdasági terület. 

Jövedelemtermelő kereskedelmi, gazdasági szolgáltatások betelepítése tervezett. A Dera- 

pataktól egészen az 1. számú területig nyúlik el. A 11- es főút déli, külső városkapuja. A főút 

nyugati oldalán már megkezdődött gazdasági jellegű hasznosítás tervezett a keleti oldalon is 

(volt Szovjet laktanya területe), erősítve egy Szentendréhez méltóan igényes, funkciógazdag 



Városfejlesztés és gazdaságélénkítés Szentendre térségében 
A Dumtsa Jenő Keretstratégia Gazdaságfejlesztési rész-stratégiája 

 
 

51 
 

városkapu jelleget. A terület fejlesztési flexibilitását nagyban fokozná a Dera patak északi 

oldalán található szennyvíztisztító telep korszerű fejlesztése, mellyel a jelenlegi jelentős 

védőzóna drasztikusan csökkenthető lenne. A funkcióbővítő célok megvalósulása további 

kapcsolódó feladatokat generál, mint a tömegközlekedés fejlesztése, illetve az átmenő forgalom 

csökkentése, a régóta tervezett északi tehermentesítő út megvalósulásával. 

TSZT tervezett: Kereskedelmi- szolgáltató gazdasági területfejlesztés. 

 

 
17. terület – Déli iparterület, a 11- es út nyugati oldalán, jelenleg részben nem 

szabályozott gazdasági célú terület. 

TSZT: jellemzően kereskedelmi- szolgáltató gazdasági terület, kevés ipari jelleggel. 

Gazdasági funkció erősítése tervezett, az ipari jellegű hasznosítás lehetőség szerinti erőteljesebb 
térnyerésével. Fontos szempont a terület fokozatos (északról dél felé történő) ütemezett 
hasznosítása. K+F tevékenységek, kreatív ipar, vagyis a nem környezetterhelő, korszerű 
ágazatok megtelepedésének, fejlődésének elősegítése a cél. Új bevásárló központtá válás 
lehetősége adott. 
A gazdasági területek körül zöldterületek, védőzóna telepítése szükséges. 

TSZT tervezett: Kereskedelmi- szolgáltató és ipari jellegű gazdasági terület fejlesztés, a 

jelenlegi szabályozás - övezeti paraméterek nagyobb felhasználási intenzitást biztosító 

változtatásával. 

 

18. terület – Kavicsbánya- tó fölötti, jelenleg nem szabályozott terület. 

TSZT: Sport és rekreációs célra kijelölt területek. 

Szabadidős és sportlétesítmények fejlesztése, melyek a város lakói mellett a kistérségben élők 
számára is elérhetőek, megfelelő kapacitásúak. A sport- és szabadidő-központ megvalósulása 
esetén a város és a kistérség lakói új szolgáltatásokat vehetnek igénybe, erősödhet a város 
szolgáltató-központ funkciója. A sport és szabadidős kínálat gazdagítása az igénybevevők 
számának növekedésével jár. Komplex fejlesztés célszerű a Kavicsbánya- tó programba 
integrálásával. A tó adottságainak kihasználásával vízi sportok, élményelemek, vízhez 
kapcsolható attrakciók kaphatnak teret. 

TSZT tervezett: Sport és rekreációs célú fejlesztés. 
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8. táblázat: Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia (2007) címszavaihoz kötődő 
projektötletek  

 

A Kultúra városa Okos város Együttműködő város Zöld város Megújuló város 
1. Festészet, 

múzeumok, 

nemzetiségi 

hagyományok, 

konferencia- és 

termálturizmus, 

csónakkikötők, 

csónakházak 

2. Városmarketing 

tudatos fejlesztése 

3. Óvárosi tradíciók 

folytatása, 

értékvédelem, 

műemlékvédelem 

4. A Limes rendszer 

programjainak 

összehangolása, 

római kori emlékek 

szerepe, romok 

rendbetéte le 

5. Szentendre a Duna 

egyik kulturális 

fővárosa, 

Dunaparti 

Művelődési Ház 

nemzetiségi 

találkozóhely 

legyen, 

turizmusfejlesztés, 

tudatos marketing, 

víziturizmus, 

csónakházak, 

termál 

6. Egységes imázs-

kialakítás, 

településközpont 

erősítése, új 

közösségi terek, 

római kori emlékek 

bemutatása 

7. Érték: a különleges 

adottságú 

Szentendrei sziget, 

turzisztikai 

szempontból az 

egyediséget 

érdemes 

hangsúlyozni 

8. Kávéházak, 

romkocsmák, 

9. Összefogás a civil 

szervezetekkel, 

szakképzett 

utánpótlás 

nevelése, iskola-

város koncepció, 

felnőttképzés, 

Szentendreiség 

tudat, Szentendrei 

tájékoztatófüzet 

10. Szakképzés és 

munkaerő-piaci 

igények 

harmonizációja, 

lokális prevenció 

11. A Szentendrei 

öntudat, 

ösztöndíjak szerepe 

, Ifjúsági Ház és 

Diákközpont 

12. Oktatóközpontok 

létesítése 

13. Kreatív iparágak 

támogatása, 

letelepedésük 

elősegítése 

14. Együttműködő 

testület, 

egészségügyi és 

szociális ellátás, 

közös 

szolgáltatásfejleszt

és 

15. Szentendrei 

Diákönkormányzat 

16. Erős 

együttműködés a 

kistérséggel, 

cégekkel 

17. Térségi 

Elektronikus 

Társadalmi 

Érdekegyeztetési 

Fórum (honlap, 

linkhálózat),  

18. Térségi beruházási 

klaszter 

elősegítése 

(kutatóintézetek, 

cégek, 

középvállalkozáso

k) 

19. Minőségjavítás – 

közösségi 

szemléletben, 

„összefogás” 

20. Tudatos 

várospolitika, 

városfejlesztési 

stratégia, 

kommunikáció és 

menedzsment, 

21. Fenntartható 

egyensúly, 

növénytelepítés, 

csatornázás, 

zöldhulladék-

égetés 

csökkentése, 

22. Kiemelt terület: 

hulladékgazdálko

dás, 

tereprendezés, 

energiahatékonys

ág 

23. Zöldterületek 

növelése, 

ifjúságbarát 

közlekedés 

24. A Duna 

tisztaságának 

megőrzése, az 

élhető 

környezetért 

mindenki tesz 

valamit 

koncepciója, zöld 

boltok piaca 

(környezetkímélő 

termékek) 

25. Árvízvédelmi gát 

 

26. Tudatosan 

felépített 

kommunikáció, 

Ifjúsági Ház, 

szabadidő-

pihenőpark 

felállítása, 

rugalmas és 

modern város 

önkormányzat 

27. Belső úthálózat, 

közlekedés 

javítása 

28. Helyi pénz 

(utalvány) 

29. Menedzsment 

funkciók 

erősítése, 

városmarketing, 

költségoptimali

zálás 

30. Vízi közlekedés, 

bányatavak 

rekreációja 


