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 „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan.” 

Bevezetés 

 

Szentendre Város Fenntartható Fejlődésének Programja (SZFFP) a társadalom-környezet-
gazdaság komplex rendszerének elemzését és a fenntartható fejlődés elérését szolgáló cél- és 

eszközrendszert foglalja magában. A fenntartható fejlődés megvalósítása csak úgy lehetséges, ha a 
fenti rendszerek állapotával, kölcsönhatásaival tisztában vagyunk, és megtesszük azokat az SZFFP-ben 

megfogalmazott lépéseket, melyek szükségesek a folytonos szociális jobblét eléréséhez környezetünk 

állapotának veszélyeztetése nélkül. 
Az SZFFP legteljesebb értelmezése szerint az SZFFP maga a gondolkodásmód, gazdálkodási 

mód, életforma és politikai kultúra, amelyet a fenntartható fejlődés elve hat át. Ki kell 
emelni, hogy a sikeres megvalósítás csak az érintett helyi társadalmi és gazdasági szereplők 

bevonásával, aktív részvételével lehetséges. Jelentősen segítheti vagy gátolhatja azonban a 
folyamatot a nemzeti kormányzat és az Európai Unió hozzáállása is (jogszabályi és pénzügyi feltételek 

biztosítása stb.). 

 
Hangsúlyozzuk, hogy az SZFFP fő célkitűzésének eléréséhez (a fenntartható fejlődés helyi szintű 

megvalósításához) kiemelten fontos jelen dokumentum rendszeres aktualizálása, frissítése, mivel a 
környezeti, társadalmi és gazdasági környezet folytonosan változik. Az SZFFP intézkedései 

szükségszerűen átfednek a Települési Környezetvédelmi Program intézkedéseivel, hiszen az a három 

pillér egyikének stratégiai dokumentuma, s mint ilyen meghatározó minden olyan stratégia, koncepció, 
program készítéséhez, melyben „A környezet” (állapota, annak változása) szerepet játszik. Közvetlenül 

ilyen az SZFFP, és kiemelten Szentendre Településrendezési Terve, hiszen az konkrét fizikai teret jelöl 
ki adott tevékenységek megvalósításával és működtetésével kapcsolatban. 

Sok esetben közvetett a környezeti kapcsolat az olyan társadalmi témakörökben, mint például a  
sport, a kultúra vagy az egészségügy. Ha azonban végiggondoljuk, hogy a sportolás segít a fizikai, 

lelki egészség megőrzésében, a kultúra a természetes szellemi, lelki kielégítése, és a sportolási, 

kulturális és egészségügyi szolgáltatások terén a helyi társadalom jóléte érdekében helyben kell ezek 
lehetőségét biztosítani, akkor az összefüggések jobban érthetők. 

Lényegesebben direktebbek az összefüggések a mezőgazdaság, az ipar és az idegenforgalom 
vonatkozásában. Előbbi a legkisebb, utóbbi a legnagyobb jelentőségű társadalmi és gazdasági tényező 

a foglalkoztatást tekintve, de a területi igénybevétel intenzifikációja terén már igen nagy eltérések 

vannak a gazdásági szektorok között. 
 

A város története során különböző mértékű volt a környezet igénybevétele, használata. Ennek 
vizsgálata alapvetően nem az SZFFP tárgya, azonban mindenképpen szemléletformáló a múlt 

ismerete: a társadalom és a gazdaság változott az idők során, vele összefüggésben a környezet 

állapota is. A fenntartható használat azt jelenti, hogy a jelen (környezeti) erőforrásait, állapotát nem 
vesszük igénybe olyan mértékben, hogy romoljon és meg újulni ne tudjon és mindeközben a 

társadalom anyagi, fizikai, lelki, szellemi jólétéről beszélhessünk. A jólét mindenkinek mást jelent, de a 
jóléttel járó hatások a környezet állapotváltozásában mérhetők. 

  
Szentendre számos intézkedést teljesített az előző Local Agenda elkészülte óta, azonban számos 

intézkedés terén nem történt vagy nem történhetett előre lépés.  Ennek oka egyrészt a 

szemléletváltás teljes vagy részleges hiánya, mely legszembetűnőbben a településfejlesztéssel 
kapcsolatos dokumentumok terén figyelhető meg, melyekben a fenntarthatóság esetenként többször 

kulcsszóként szerepel. 
 

A fenntarthatóság szemléletét és gyakorlati megvalósítását az „1. A fenntartható fejlődés” című, 

részben a „2. Helyzetelemzés” című és a „5. A végrehajtás átfogó feladatai, eszközei” című 
fejezetekben leírtak nagymértékben árnyalják, a Programban megfogalmazott elvek és intézkedések 

okait vázolják fel és segítenek integrálni a mindennapi döntéshozatalban. 
Ezzel összefüggésben strukturáltuk át a korábbi LA21 intézkedési rendszerét is, és magát a LA21-t is: 

a jelenlegi SZFFP nem ismétli meg a város táji és egyéb olyan adottságainak részletes bemutatását, 
melyek az azóta eltelt időben nem változtak. A földrajzi, természeti adottságok alapvetően határozzák 
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meg a város történelmét, gazdaságát, társadalmát. Az alapadottságokon részlegesen lehet  ugyan 
változtatni, de érzékelhetően a közlekedési nehézségeket okozó domborzati adottságokat nemcsak a 

táji környezet átalakításával kellene megoldani, (és nem is lehet megoldani feltétlenül), hanem a 

társadalom és a gazdaság olyan válaszával, mely megkíméli az általa részben már felélt tájat. A tájat, 
mely az a vonzerő, amiért a szentendreiek itt laknak. (Ezzel összefüggésben ld. még a 4. sz. 

mellékletet.) 
 

A jelenlegi SZFFP-ben a korábban meghatározott intézkedések teljesülésének elemzése mellett, a 

rendelkezésre álló releváns adatok változását is vizsgáltuk. Ilyen meghatározó adat például a lakosság 
számának változása. A lakosság maga „a társadalom”, aki boldogulni szeretne Szentendrén, a 

gazdaság pedig ehhez az (egyik) „eszköz”. Együtt pedig, a környezet igénybevételén keresztül, annak 
állapotát befolyásolják. A társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatokat egy felől jogszabályok 

szabályozzák, másfelől a résztvevők. 
Szentendrén a fenntartható fejlődés megvalósításában kiemelkedő szerepe van Szentendre Város 

Önkormányzatának az alábbiak szerint:  

  
● A helyi közösséghez közel van. 

● Kiterjedt közszolgáltató-rendszer működtetője. 
● Az erőforrások egyik legnagyobb felhasználója. 

● A piacot befolyásoló erő. 

● Hálózat-működtető. 
● Példakép más szervezetek számára. 

● Információ-szolgáltató és támogató. 
● Lobbizó, és az általános megegyezést segítő fél. 
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1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS  

1.1. A fenntartható fejlődés fogalma  

 

A fenntartható fejlődést az utóbbi évtizedekben sokféle módon értelmezték és értelmezik. E 
dokumentumban alkalmazott megközelítés szerint a fenntartható fejlődés  az emberi élet olyan belső 

értékeire épít, amely harmóniában van a környezeti folyamatokkal, megőrzi annak állapotát és az 
ember által létrehozott értékeket. E szociális jobblét megvalósulásához a gazdaság eszközt, a 

környezet pedig feltételt, kereteket biztosít. A környezet adta alapfeltétel, hogy a források korlátosak 

az anyagi és energetikai alapú jólét megteremtése, fenntartása vonatkozásában, ugyanakkor az 
emberiségnek saját és a majdani generációk érdekében szükséges tudnia, hogy határokat kell szabni 

igényeinek: 
 

A fenntartható fejlődés a folytonos szociális jobblét elérése anélkül, hogy az ökológiai 

eltartó-képességet meghaladó módon növekednénk (Herman Daly).  

 

A fogalom látszólag igen egyszerű. A benne rejlő követelmények megvalósítása azonban 
bonyolult. Az alapkövetelmény a jövő generáció érdekeinek figyelembevétele jelenlegi környezeti-

gazdasági-társadalmi döntéseinknél, méghozzá oly módon, hogy a gazdasági-társadalmi 
tevékenységünk összhangban legyen a környezeti tényezőkkel. Ez a követelmény csak számos 

ellentmondást megoldva juthat érvényre. (Hangsúlyozzuk, hogy a jelenlegi uralkodó gazdasági 

szemlélet képviselői által gyakran említett fenntartható gazdasági fejlődés nem azonos a fenntartható 
fejlődés fenti definíciójával, ugyanis az előbbi alatt kizárólag a folyamatos növekedést értik, mely 

hosszú távon természeti erőforrásaink felélésével jár!)   

A természeti erőforrások vonatkozásában a fenntartható fejlődés azt jelenti, hogy 

hosszú távon a természeti környezet eltartó-képességével összhangban lehet csak a társadalom reális 
szükségleteinek kielégítéséről gondoskodni; a környezet eltartóképessége egyben az igények 

kielégítésének korlátja is. Ennek megfelelően van szükség a természeti erőforrások utánpótlódást is 

figyelembevevő fenntartható használatára, amelynek megvalósításához a társadalom környezettudatos 
és környezet-etikus magatartása szükséges. 

A fenntartható társadalomban érvényesül a szociális igazságosság, amelynek az alapja az 
esélyegyenlőség biztosítása, a társadalmi terhekből való közös részesedés, vagyis az életminőség 

folytonos javítására való törekvés. Az életminőség, a tág értelemben vett jólét magában foglalja 

mindenki számára többek között a – teljes testi, lelki – egészséget, a szociális és anyagi jólétet, az 
egészséges környezeti feltételeket, a demokratikus jogokat, a biztonságot, az ismeretekhez, 

információkhoz való szabad hozzáférést.  

A méltányos életkörülmények, a megfelelő életminőség, jólét biztosítását kifejező célkitűzés 

mindenkire – a jövő nemzedékekre is – vonatkozik. A fenntartható fejlődés tehát elismeri és céljának 

tekinti az egymást követő nemzedékek megfelelő életminőséghez való egyenlő jogának biztosítását, s 
az ezzel összefüggésben álló kötelességek teljesítését. A fenntartható fejlődés tehát olyan 

fejlődés, amely lehetővé teszi a jelen generációk szükségleteinek kielégítését úgy, hogy 
ez nem veszélyezteti a jövő generációk azon lehetőségét, hogy szükségleteiket 

kielégítsék. 
A jelenlegi társadalmi-gazdasági folyamatok, illetve hatásaik jelentős részben ellentétesek a 

fenntartható fejlődés követelményeivel. E trendek ismeretében elkerülhetetlen egy olyan fejlődési 
pályára való áttérés, amely hosszú távon biztosítja a társadalmak és köztük a magyar társadalom 
fenntartható fejlődését. Ennek elérése nem lehetséges egy-egy térség, ország, régió határain belül, 

hiszen egyetlen társadalom sem szigetelheti el magát tágabb természeti, társadalmi, gazdasági 
környezetétől. Az erősödő kölcsönhatások és kölcsönös függőségek miatt a társadalmak hosszú távú 

jövője közös. 
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1.2. A fenntartható fejlődés alapelvei 
 

A fenntartható fejlődés alapelvei egyfelől az SZFFP és a különböző helyi településfejlesztési 

programok, tervek közötti összhang létrehozását, biztosítását segítik elő, másfelől ezek általános 
útmutatót, gyakran konkrét adatokat, információkat nyújtanak az SZFFP prioritásainak, konkrétabb 

céljainak és feladatainak, valamint a végrehajtás kereteinek, eszközeinek egységes szellemű 
meghatározásához. Az alapelvek megfogalmazására, pontosítására és elfogadására a legmagasabb 

szinten került sor mind az ENSZ, mind az Európai Unió részéről. Az általánosan elfogadott elvek közül 

az alábbiakat emeljük ki: 
 

• Jelen és jövő nemzedékek. A fenntartható fejlődés érdekeinek középpontjában az emberek állnak. 
A jelen nemzedékek fejlődési és környezeti szükségleteit úgy kell kielégíteni, hogy ne 

veszélyeztessük a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék saját szükségleteiket. 
• Emberi jogok, társadalmi igazságosság. El kell ismerni mindenki jogát a méltó életfeltételekhez, 

mindenki számára biztosítani kell az alapvető emberi jogokat. Mindenki azonos eséllyel 

szerezhesse meg azokat az ismereteket, tudást és készségeket, amelyek birtokában a társadalom 
teljes értékű tagjává válhat.  

• Környezeti eltartóképesség, természeti erőforrások, biológiai sokféleség. Fenntartható módon kell 
gazdálkodni a természeti erőforrásokkal, figyelembe kell venni a környezet eltartóképességének 

korlátait. Ennek érdekében az erőforrások körültekintő és takarékos használatára, a 

hulladékkeletkezés csökkentésére, a természetes és az előállított anyagok újrafelhasználására, 
újrahasznosítására kell törekedni. A biológiai sokféleség is természeti erőforrás, védelme 

kiemelten fontos. 
• A szakpolitikák összhangja és együttműködés. A szakpolitikákat a rendelkezésre álló legjobb tudás 

szerint kell kidolgozni, értékelni és végrehajtani. Ennek során a gazdasági, a szociális és a 
környezeti szempontokat, azok összefüggéseit is egyaránt figyelembe kell venni annak érdekében, 

hogy azok kölcsönösen erősítsék egymást. A helyi tevékenységeket össze kell hangolni a térségi 

szintű tevékenységekkel. 
• Helyi értékek védelme. Törekedni kell a település szükségleteinek helyi szinten, helyi 

erőforrásokból történő kielégítésére. Őrizzük meg a helyi sajátosságokat, azok sokszínűségét. 
Fontos feladat az épített környezet megóvása és a kulturális örökség megőrzése, fenntartható 

módon történő hasznosítása is. 

• Információ és társadalmi részvétel. Mindenki számára biztosítani kell a megfelelő részvételt a 
társadalmi közéletben, az önkormányzati döntéshozatali, jogalkotási folyamatokban, a környezeti 

és társadalmi információk hozzáférhetőségét. Javítani kell a fenntartható fejlődéssel, annak 
társadalmi-gazdasági és környezeti vonatkozásaival, a fenntarthatóbb megoldásokkal kapcsolatos 

tájékozottságot. Erősíteni kell az állampolgárok döntéshozatalban való részvételét.  

• Társadalmi felelősségvállalás. A fenntartható fejlődés, illetve a magasabb életminőség elérése 
érdekében csökkenteni kell, illetve ki kell küszöbölni a termelés és a fogyasztás nem fenntartható 

módjait. Erősíteni kell a vállalkozások társadalmi felelősségvállalását, a magán- és a közszféra 
közötti együttműködést.  

• Elővigyázatosság, megelőzés és helyreállítás. Az elővigyázatos megközelítés azt jelenti, hogy ha 
súlyos vagy visszafordíthatatlan kár lehetősége merül fel, a teljes tudományos bizonyosság hiánya 

nem használható fel indokként a környezetromlást vagy az emberi egészség veszélyeztetését 

megakadályozó, hatékony intézkedések elhalasztására, azaz a potenciális veszély mértékét 
figyelembe véve cselekedni kell. Az emberi tevékenységeket ennek az elővigyázatossági elvnek a 

figyelembevételével kell tervezni és végrehajtani, illetve meg kell előzni, – s ahol ez nem 
lehetséges – mérsékelni kell a természeti rendszereket és az emberi egészséget veszélyeztető 

környezetkárosító, környezetszennyező tevékenységeket, illetve lehetőség szerint helyreállítani a 

károkat.  
• A szennyezők és erőforrás felhasználók felelőssége. Az áraknak, díjaknak tükrözniük kell a 

fogyasztással és termeléssel kapcsolatos tevékenységek, illetve hatásaik valós költségeit a 
társadalom számára, beleértve a természeti erőforrások használatának költségeit. A 

környezetkárosító, környezetszennyező tevékenységet folytatóknak meg kell fizetniük az emberi 
egészségben vagy a környezetben okozott károkat. 
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2. HELYZETELEMZÉS 

2.1. Nemzetközi folyamatok és nemzetközi együttműködés  

2.1.1. A fontosabb globális folyamatok 

 
A globális, regionális, hazai társadalmi, környezeti és gazdasági folyamatok figyelembevétele 

kiemelten fontos volt az SZFFP elkészítésekor, hiszen a térségi, helyi helyzet sok esetben a 
nagyléptékű trendeken, folyamatokon keresztül értelmezhető, továbbá a fenntartható fejlődés elérése 

érdekében teendő erőfeszítések nem függetleníthetők a külső feltételrendszer alakulásától.  

 
A világ népessége 2024-re elérheti a nyolcmilliárd főt, 2050-re pedig a kilencmilliárdos nagyságot, 

annak ellenére, hogy a népességnövekedés üteme fokozatosan csökkent az utóbbi évtizedekben. 
(Egyes források szerint a halálozások és születések különbözete +2,6 fő másodpercenként a Földön.). 

Ez a növekedés újabb társadalmi és – főként a növekvő fogyasztásnak köszönhetően – környezeti 
feszültségek forrása lesz. E növekedés jelentős része az ún. „fejlődő” országokban fog lezajlani, ahol 

jelenleg tömeges a szegénység és az alultápláltság.  

A „fejlett” országokban eközben csökken a születésszám és nő az élettartam, ezért a népesség 
elöregszik. A demográfiai egyensúlyt a bevándorlás növelése javíthatja, ám ez újabb feszültségek 

előidézője is lehet. (Ennek markáns, bár sok okra visszavezethető példája az Észak-Afriából és 
Ázsiából megindult milliók Európába vándorlása, mely a klímaváltozás, a népességnövekedés alapján 

már hosszú ideje előre látható volt; a folyamatot most egyéb, gazdasági és társadalmi hatások 

erősítették fel, váltották ki.)  
A leírtak mellett az élet azon aktív szakasza, melyet az egyén a munkaerőpiacon tölt, kitolódik. 

(Megjegyezzük, hogy a „fejlett” és a „fejlődő” országok jelenlegi gazdasági rendszere egyaránt nem 
biztosítja a fenntartható fejlődést, ezért fenntarthatóság szempontjából a „fejlett” és a „fejlődő” szó 

használata egyaránt félrevezető.)  

Globális léptékben folyamatosan romlik a környezet állapota a nem megújuló természeti 

erőforrások kiaknázása, egyes megújulásra képes erőforrások nem fenntartható (túl)használata, a 

területhasználat és a környezetszennyezés miatt. E folyamatokban jelentős szerepe van a „fejlett” 
országoknak, ugyanakkor ebben növekvő a szerepe a gyors növekedésnek indult „fejlődő” 

országoknak is. (Mindezek mellett, abszurdnak tűnő módon, szintén társadalmi és gazdasági okokra 
visszavezethetően, a természetességi állapot javulására is van példa: Szentendre és számos más 

település határában is megfigyelhető, hogy ahol évtizedekkel ezelőtt felhagytak a mezőgazdasági 

műveléssel, megindult a vegetáció regenerációja.)  

Napjainkban a földi környezet egyensúlya, eltartó képessége alapvetően veszélyben van:. 1970 és 

2000 között a szárazföldi és a tengeri fajok populációinak állománya 30, az édesvízieké 50 százalékkal 
csökkent. Folyamatosan csökken a biológiai sokféleség és a természetes területek aránya, nő a 

veszélyeztetett fajok száma (Szentendre esetében a kövi rákot és a magyar márnát említjük meg, mint 

veszélyeztetett fajokat). Az ökohatékonyság növekszik ugyan, azonban a megtakarításokat felemészti 
a fogyasztás növekedése.   

A globális éghajlatváltozás veszélye gyorsan növekszik, ami az átlagos hőmérsékleti és csapadék 
viszonyok jelentős megváltozását, a szélsőséges környezeti jelenségek, hatások növekedését 

eredményezi – amint azt például 2017 nyarán is országszerte megfigyelhettük. A Föld felszíni átlagos 
hőmérséklete  növekedett az elmúlt másfél évszázadban, s ugyancsak emelkedést mutat az óceánok 

vízszintje. A globális éghajlatváltozás növekvő kockázatát – a jelenlegi tudományos álláspont szerint – 

elsősorban az emberi tevékenységek – mindenekelőtt a fosszilis tüzelőanyagok elégetése – 
következtében a légkörbe jutó többlet szén-dioxid idézi elő. Az előrejelzések alapján a szén-dioxid 

légköri koncentrációja 2100-ra a 1750-es értéket 75–350%-kal haladhatja meg. (Egyes kutatók a 
klímaváltozásnak 10-20 okát is megkülönböztetik, melyek egy része planetáris eredetű, más része 

antropogén ok, de ezeknek is csak egyike a CO2 direkt kibocsátása.) 
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A társadalmi polarizáció, a gazdagok és szegények közötti jövedelemkülönbség világméretben 
növekszik. Egyre nagyobb különbség tapasztalható az egyes társadalmi rétegek foglalkoztatási 

lehetőségekhez, erőforrásokhoz, egészségügyi ellátáshoz, kultúrához, oktatáshoz való hozzáférési 

esélyeiben. 

A világgazdaság folyamatosan növekszik, ugyanakkor ez a növekedés egyenlőtlen. Sok országban 

növekedési zavarok és egyensúlytalanságok tapasztalhatók. Ezek időnként regionális méreteket 
öltenek, pénzügyi, társadalmi és gazdasági válságokat okozva a világgazdaság egészében (amint arra 

az Európa felé irányuló ázsiai és afrikai migrációt említettük hangsúlyos példaként). A mezőgazdasági 

és ipari szektorokban a munkaerő-hatékonyság folyamatosan nő, a felszabaduló munkaerő többletet 
azonban a szolgáltató szektor csak részben szívja fel; azaz a szükségletek kielégítésére szolgáló 

javakat és szolgáltatásokat egyre kevesebb emberi munkával termelik meg. Ez a folyamat azonban 
nem a munkaidő csökkenésének irányába hatott, hanem ellenkezőleg, a munkaidő növekedését és a 

munkaerő további leépítését ösztönözte.  

A globális tendenciák azt jelzik, hogy az egyes társadalmak jelenlegi fejlődési modelljei hosszú távon 

fenntarthatatlanok. 

 

2.1.2. Nemzetközi együttműködés az ENSZ égisze alatt 

 
A fenntartható fejlődés az 1980-as évek óta a nemzetközi együttműködés jelentős kérdésévé vált. 

Az e kérdéssel foglalkozó ENSZ-bizottság 1987. évi „Közös jövőnk” című jelentése, illetve az azt 

elfogadó ENSZ közgyűlési határozat nyomán magas szintű világkonferenciát tartottak 1992-ben (riói 
„Föld Csúcstalálkozó”), amelyen – figyelembe véve, hogy az egymással szoros kölcsönhatásban álló, 

globális szintű társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok hosszabb távon veszélyeztetik a 
társadalmak fejlődését – elfogadták a fenntartható fejlődés alapelveit és átfogó nemzetközi 

programját „Feladatok a 21. századra” (Agenda 21) címmel. A világkonferenciát követően 1993-ban 
alakult meg az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottsága az ENSZ program végrehajtásának 

koordinálására. A Bizottság rendszeresen áttekinti a fenntarthatóság területein a világ helyzetét, az 

elért eredményeket, illetve az akadályozó tényezőket és ajánlásokat dolgoz ki a nemzetközi fórumokon 
elfogadott célok elérése érdekében. 

 
Ezt követően nagy jelentőségű programokat és megállapodásokat hagytak jóvá magas szintű 

nemzetközi fórumokon olyan problémakörökben, mint a szociális fejlődés, a népesedés, az élelmezés, 

az emberi jogok, az éghajlatváltozás, a tartamos erdőgazdálkodás, a biológiai sokféleség, a 
világkereskedelem, a fejlesztések és az azokhoz kapcsolódó támogatások. A Millenniumi Fejlesztési 

Célokat meghatározó 2000. évi ENSZ Millenniumi Ülésszakon az állam- és kormányfők határoztak a 
szegénység leküzdése, a „fejlődő” államok felzárkózása érdekében szükséges legfontosabb lépésekről. 

A 2002-ben megrendezett Fenntartható Fejlődési Világtalálkozó összefoglalta, egységes keretbe 

foglalta a szerteágazó programokat és célokat egy átfogó végrehajtási tervben, s megerősítette a 
politikai akaratot a fenntartható fejlődés elérésére.  

 
A számos program, megállapodás, az együttműködés erősítésére irányuló erőfeszítések ellenére 

az elmúlt években készített különböző értékelések ugyanakkor megállapítják, hogy – az egyes 
helyeken és egyes szakágazatokban mutatkozó kedvező fejlemények ellenére – a világ összességében 

fenntarthatatlanabb lett. Globális szinten és számos régióban a társadalmi különbségek erősödtek, a 

legkevésbé fejlett országok leszakadása folytatódott, a nem megújuló természeti erőforrások 
degradációjának a korábbiaknál is egyértelműbbek a jelei. 

 
2.1.3. Az Európai Unió és a fenntartható fejlődés 

 

Az Európai Unió alapokmánya szerint a fenntartható fejlődés az EU alapvető célkitűzése. Az 
Európai Tanács a fenntartható fejlődést meghatározó alapelvekről 2005. júniusában nyilatkozatot 

fogadott el, amely szerint az EU elkötelezett a fenntartható fejlődés mellett, amely minden politikáját 
és cselekedetét meghatározza. Szabadságon, demokrácián, az alapvető jogok tiszteletén alapuló 



SZENTENDRE VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK PROGRAMJA (2017-2019) VIS NATURALIS BT. 

9 

társadalmat épít, amely támogatja az esélyegyenlőséget és a nemzedékek közötti szolidaritást. A 
fenntartható fejlődés középpontjába az életminőség javítását kell tenni, s ehhez a környezet védelmét 

és a társadalmi kohézió célkitűzését az innováció, a növekedés és a munkahelyteremtés motorjának 

tekinteni.  

Az Európai Tanács 2006. június 16-án elfogadta az EU megújított Fenntartható Fejlődési 
Stratégiáját. A dokumentum a fent említett nyilatkozatban megfogalmazott célkitűzésekből és 
irányelveikből indul ki. A benne megfogalmazottak szerint a Lisszaboni Stratégia fontos hozzájárulást 

valósít meg a fenntartható fejlődés átfogó célkitűzésének eléréséhez azáltal, hogy intézkedéseivel 

elsősorban a versenyképesség erősítését, a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést célozza. 

A Fenntartható Fejlődési Stratégiának való megfeleléshez – az összhang érdekében – egy 

valamennyi közösségi stratégiát és szakpolitikát érintő strukturális reform szükséges, melyben 
mindezeket a fenntartható fejlődés alapelveinek megfelelően alakítják át. Ennek érdekében a 

szakpolitikák alkotóinak integrálniuk kell valamennyi EU-s, nemzeti, regionális és helyi szintű politika-
formálásba a fenntartható fejlődés alapelveit, valamint minden jelentősebb szakmapolitikai döntést a 

továbbiakban fenntarthatósági hatásvizsgálatnak kell megelőznie. 

Az EU Fenntartható Fejlődési Stratégiájában nevesített fő kihívások a következők: éghajlatváltozás 
és tiszta energia; fenntartható közlekedés; fenntartható termelési és fogyasztói szokások; természeti 

erőforrásokkal való gazdálkodás; népegészségügy; társadalmi befogadás, demográfia és migráció; a 
szegénységgel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos globális kihívások. 

2.1.4. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 

 
Magyarország Kormánya 2007. június 29-én fogadta el a Nemzeti Fenntartható Fejlődési 

Stratégiát (NFFS) és a hozzá kapcsolódó tagállami jelentést az Európai Unió megújított Fenntartható 
Fejlődési Stratégiájának végrehajtásáról. A Kormány döntése értelemében a Stratégia rendszeres 

időközönként felülvizsgálatra kerül, és hozzá kapcsolódóan konkrét Cselekvési Tervek kerülnek 
kidolgozásra, melyek kétéves, gördülőtervező jelleggel kerülhetnek végrehajtásra.  

2013-ban elfogadásra került az új Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, mely 
Magyarország Alaptörvényének alábbi részletével kezdődik: 

 

„Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, 
a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét 
és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember 
alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk 
utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink 

gondos használatával védelmezzük az utánunk 
jövő nemzedékek életfeltételeit. 
 

… 
 

A természeti erőforrások, különösen a termőföld, 
az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen 

a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális 
értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek 

védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való 

megőrzése az állam és mindenki kötelessége.” 
 

A vonatkozó 18/2013. (III. 28.) OGY határozathoz készült mellékletben szereplő cím „A 
fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója  - Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Keretstratégia 2012–2024”. 

Az SZFFP felépítése, célkitűzései és megfogalmazott feladatai a helyi viszonyokat, lehetőségeket 
figyelembe véve a hazai stratégiához illeszkednek. AZ SZFFP-nek a fenntartható fejlődés célkitűzésével 
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összhangban álló folyamatok erősítése mellett, alapvetően és elsődlegesen azokra a tendenciákra kell 
meghatároznia a cselekvés irányát, céljait és eszközeit, amelyek a leginkább veszélyeztetik a hosszú 

távú fenntarthatóságot. A társadalmi, környezeti, gazdasági, intézményi folyamatok közül elsősorban 

ezeket kell azonosítani, és ezek alapján kell meghatározni az elsődleges (prioritási) területeket. Ezek 
vonatkozásában tekintettel kell lenni a korábbi, illetve folyamatban lévő – eddig általában elkülönült 

módon, legtöbbször ágazati szemléletben kialakított – programokra, intézkedésekre és azok hatásaira. 
Emellett számításba kell venni, és erősíteni kell azokat a tendenciákat, amelyek egyértelműen 

összhangban vannak az SZFFP célkitűzéseivel, alapelveivel. 

Az 1992. évi riói ENSZ konferencia után az elfogadott programokból és egyezményekből adódó 
hazai feladatok meghatározására, és a végrehajtás koordinálására megalakult az Országgyűlés 
Fenntartható Fejlődés Bizottsága. Szintén az Országgyűlés hozta létre 2008-ban a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanácsot (honlap: www.nfft.hu ), mely „Jövőkereső” címen 2010-ben készített 

egy jelentést. A dokumentum szembesíteni kívánja a magyar társadalmat – és elsősorban a 
döntéshozóit – a világban és az idehaza tapasztalható jelenségek társadalmi és környezeti hatásaival, 

a folyamatok fenntarthatatlanságával. Nem elégszik meg a felszín bemutatásával, a legmélyebb okok 

feltárására törekszik. A jelentés ébresztő kíván lenni, a döntéshozók és a társadalom figyelmét a jövő 
kihívásai felé szándékozik fordítani, szemléleti változást, bölcs megfontolásokat és cselekedeteket kér 

a nemzettől.  Megállapításait, helyenként sarkos véleményét, semmilyen politikai oldalhoz való 
tartozás nem befolyásolta.  

A helyi fenntarthatóság megteremtése érdekében Szentendre város fejlesztési tervezése során 

mindenkor fontosnak tartjuk a dokumentum javaslatainak figyelembe vételét. 

2.2. Társadalmi folyamatok  

 
Hazánkban az elmúlt két évtizedben jelentős társadalmi változások mentek végbe az 

életkörülményekben, az iskolázottságban és a foglalkoztatottság vonatkozásában, valamint a lakóhely 
szerinti társadalmi egyenlőtlenségek gyorsan növekedtek. A legnagyobb feszültségeket sok esetben a 

szegénység és a társadalmi kirekesztettség problémája okozza, – e téren Szentendrén nincsenek kirívó 

esetek. Bár a társadalmi, gazdasági átalakulás a társadalom döntő részére jelentős terheket rótt, a 
szegénység kockázata és a biztonság hiánya halmozottan jelentkezik egyes hátrányos helyzetű 

csoportoknál. Ilyenek a romák, a munkanélküliek, az alacsony iskolai végzettségűek és 
szakképzetlenek, a rossz egészségi állapotúak vagy fogyatékkal élők, a szenvedélybeteg emberek, a 

gyermeküket egyedül nevelő szülők és a veszélyeztetett gyermekek, a sokgyermekes családok, a rossz 

lakhatási feltételek között, hátrányos helyzetű településen élők és a hajléktalanok. Eközben kialakult 
és szélesedik egy új értelmiségi és vállalkozói réteg, amelynek javultak a társadalmi pozíciói.  

 
2.2.1. Népesedési folyamatok 

Magyarországon az egyik legnagyobb kihívás a gyorsuló ütemben fogyó és öregedő népesség. 

Ezzel összefüggésben jegyezzük meg, hogy Szentendrén is nőtt a 70 év feletti lakosság lélekszáma az 
elmúlt 5 évben, mindemellett a lélekszám folyamatosan és egyenletesen nő a településen. A 

társadalom elöregedése a termékenységi ráta csökkenésével együtt a munkaképes korú népesség 
erőteljes csökkenéséhez vezetett. Szentendrén azonban az agglomerációban tapasztalt kitelepülés 

révén a lakosságszám nő, és vele a munkaképes korúak száma is (ld. még az alábbi adatokat, 
grafikonokat). Az alacsonyabb gyermekvállalási kedv és a születéskor várható élettartam növekedése 

azt eredményezheti, hogy 2050-re egy idős személyt a mai négy helyett két dolgozó tart majd el. Ezek 

a tendenciák a növekedési arányra szintén mérséklően hathatnak. A népesség csökkenése az alacsony 
termékenység mellett a kimagaslóan rossz mortalitás, különösen az aktív korú népesség (a 65 év 

alattiak) halandóságának következménye.  
Szentendrét kedvező táji, természeti, épített környezeti, valamint kulturális, művészeti, szellemi 

értékei, jelentős gazdasági területei és Budapest közelsége miatt dinamikus növekedés jellemzi. A 

lélekszám az elmúlt évtizedben folyamatosan nőtt: évente átlagosan 250 fővel gyarapodott a 
népesség, vagyis 2016-ban 2512-vel több lakos élt a városban, mint 2006-ban. A nemenkénti 

növekedés is egyenletes volt; szembetűnő a nők permanensen magasabb száma (átlagosan 1300-
1400 nővel él több a városban). 

about:blank
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Férfi 11795 12064 12290 12422 12490 12617 12711 12782 12827 12874 12999 

Nő 13190 13363 13586 13706 13873 14002 14121 14102 14236 14355 14498 

Összesen: 24985 25427 25876 26128 26363 26619 26832 26884 27063 27229 27497 

Nő-többlet 1395 1299 1296 1284 1383 1385 1410 1320 1409 1481 1499 

 
1. táblázat A lakónépesség számszerű alakulása Szentendrén, nemek szerinti bontásban, 

a 2006-2016. közötti időszakban 
 

 
 

1. ábra Lakónépesség alakulása 2006 és 2016 között, nemenkénti bontásban 

 

 
Hosszabb időtávot tekintve a város lakosságszáma hétszeresére nőtt: az 1880-as években kb. 

4.000 lakosa volt Szentendrének, ma pedig kb. 27.500. A nagy arányú népesség-növekedés  az 1950-
es évektől figyelhető meg az alábbi grafikonon. 

 

 
 

2. ábra Szentendre lélekszámának alakulása nagyobb időtávon (forrás: nepesseg.com) 
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A szentendrei lakosság korfája nem mutat egyenletes képet a tekintetben, hogy a vizsgált öt éves 
(2012-2016 közötti) időszakban szembetűnő a 14-18 éves korosztály alacsony aránya (lásd az alábbi 

oszlopdiagramot). (Megjegyezzük, hogy hasonló tendenciát más agglomerációs településen is 

tapasztaltunk.) Ebben a korosztályban időközben volt egy kisebb fogyás is, de kismértékű 
növekedéssel zárult a ciklus. A fogyás és az alacsony arány oka nem ismert. 

 

 
 

3. ábra Az állandó lakónépesség korosztályainak alakulása (fő/év) az utóbbi 5 évben, 
2012 és 2016 között 

 

 
A 0-6 éves korosztály száma fokozatosan csökkent, a 6-14 éveseké pedig fokozatosan nőtt. 

Előbbi elsősorban a csökkenő gyermekvállalási kedvvel magyarázható. A 6-14 éves korosztályban a 
növekedés oka lehet az általános iskolás körű gyerekekkel beköltözők számának növekedése. 

Ugyancsak nőtt a 30-50 éveseké és a 70 év felettiek száma a vizsgált 5 évben. A 18-30 évesek száma 

csökkent 2012-2016 között. 
Ki kell emelnünk, hogy nem ismert a ki- és beköltözők száma, korosztályos bontása, mely egyes 

demográfiai változásokra magyarázatot adhat. A város vonzereje (ld. pl. a főváros és a természet 
közelsége) közismert: sokan települnek ki Budapestről, élhetőbb körülmények közé családjukkal.  

 

 
 

4. ábra Az állandó lakónépesség korosztályainak alakulása %-os megoszlásban 
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Amint a 4. ábrán megfigyelhetjük, a lakosság jelentős hányadát (közel 30 %-át) a 30-50 év közöttiek, 
22 %-át az 50-70 év közötti korosztály képviselői teszik ki. Ha ehhez az 52 %-hoz hozzáadjuk a 18-30 

év közöttiek arányát (12 %), a felnőtt korosztály aránya eléri a 65 %-ot. 

Közép-Magyarország alább közölt korfáján is látható a tizenévesek és az ötvenes éveikben járók 
kisebb aránya: 

 
5-6. ábra Közép-Magyarország lakosságának korfája (2016; forrás: KSH) 

 

 
A KSH rendelkezésre álló 2013. évi adatai szerint: 

● az élveszületések száma, 1000 főre: 9,6 fő 

● a halálozások száma, 1000 főre: 9,3 fő 

● a természetes szaporodás, ill. fogyás, 1000 főre: 0,3 fő 

● a természetes szaporodás, ill. fogyás, évi átlaga (2004-2013), 1000 főre: 2,2 fő 

● a belföldi vándorlási különbözet, 1000 lakosra: 2,1 fő 

● a belföldi vándorlási különbözet, 1000 lakosra (2004-2013), átlag: 7,7 fő 

 

Ezen adatok alapján a természetes szaporodás a vizsgált évtizedben (átlaga 2,2 fő/év) jelentősen 
csökkent (átlag 0,3 főre). 2013-ban a beköltözők száma 2,1 fő/év, az azt megelőző évtized átlaga 

pedig 7,7 fő volt, vagyis a beköltözők aránya is jelentősen csökkent. 

  
A szentendrei kisebbségek helyzete 

 
A település mai lakosságának döntő többsége magyar nemzetiségű: a KSH adatai szerint, 2011-

ben a lakosság 87,88 % tartotta magát magyarnak. 
 

A más nemzetiségűnek vallók aránya az alábbi: 

● cigány: 0,45 % 

● szerb: 0,44 % 

● német: 1,67 % 

● szlovák: 0,29 % 

● horvát: 0,28 % 

● görög: 0,11 % 

● lengyel: 0,25 % 

 
Magas a nem válaszolók aránya is, mely 11,94 %. 

 

A településen cigány, görög, horvát, lengyel, román, szerb, szlovák nemzetiségi kisebbségi 
önkormányzat működik. 
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A felekezeti megoszlás tekintetében szintén a KSH 2011. évi adataira hagyatkoztunk. A lakosság 

tekintélyes része (28,05 %) nem válaszolt a vallási hovatartozására vonatkozó kérdésre, és ugyancsak 

20% felett (21%) voltak azok, akik nem sorolták magukat egy felekezethez sem. A fennmaradó, 
magukat felekezethez sorolók tekintélyes része (36,64 %-a) katolikus, azon belül is római katolikus 

(35,76 %), igen alacsony a görög katolikusok aránya (1 % alatt). Magas a reformátusok aránya (közel 
10 %), és közel 2 % az evangelikusoké. 

   

2.2.2. Migráció és népesedési mutatók  
 

A város népességének változása hosszabb időtávot (1870-től napjainkig) tekintve a kezdeti kisebb 
ingadozás és lassabb emelkedésből a XX. sz. második felében gyors növekedésbe ment át. Ebben a fél 

évszázadban megduplázódott a településen a népességszám. Alapvetően a fővárosból történő 
kitelepülés következtében nőtt a lakosságszám, melynek a mai, lelassult gyarapodásban továbbra is 

szerepe van. A növekedés mértéke az elmúlt évtizedben 250 fő/év körül alakult.  

A demográfiai folyamatok alapvető hatással vannak a fenntarthatóságra, ezért ezek ismerete 
nélkülözhetetlen a fenntarthatósággal kapcsolatos intézkedések megalapozásához. 

A KSH 2011. évi adatai szerint a lakónépesség 43,3 %-a foglalkoztatott; ez az arány a 2012-2016 
közötti időszakban 60 % körül alakult (2016: 63 %).  

A migráció és az ingázás kialakulásában alapvető fontosságú a gazdasági ok: a lakosok egy 

jelentős része fővárosi vagy más településen lévő munkahelyén dolgozik, míg itt él a település táji, 
környezeti adottságainak vonzereje miatt. Ugyanakkor ezek az adottságok, kedvező állapotok 

csökkennek a növekvő lélekszámmal és igényeivel. 
A KSH adata szerint a helyben lakók és dolgozók a helyben foglalkoztatottak százalékában: 57,7 

%. Ez arra enged következtetni, hogy a fennmaradó (kb. 43 %-nyi) szentendrei munkahelyre más 
települések lakói érkeznek. Az ingázási különbözet 1000 lakosra vetítve - 82 fő, mely 27.000 lakos 

esetében - 2.214 fő. 

A ki- és bevándorlási egyenleget a 2008-2011 közötti időszakból ismerjük [Helyi Esélyegyenlőségi 
Program (HEP), 2013]: ebben az időszakban a város népessége 127-275 fővel gyarapodott a 

bevándorlás miatt. Szentendrén a lakosságszám évente kb. 250 fővel nőtt. Ebből következik, hogy az 
éves lakosságszám növekedésnek jellemzően a fele, esetenként az egésze bevándorlásból származik. 

A természetes szaporodás mértéke 2008-2011 között éves szinten 44-94 fő volt, vagyis  

alapvetően a bevándorlás a népességgyarapodás fő oka. Ennek egyik lehetséges következménye az, 
hogy a betelepülők korábbi, másutt lévő munkahelyüket megtartják, így azonban ingázni 

kényszerülnek, melynek szociális, gazdasági és környezeti vonatkozásai vannak.  
A helyi vállalkozások száma 2013-ban kb. 3.000 volt, a lakónépesség száma közel 27.000, vagyis 

kb. 9 lakosra jutott egy vállalkozás. 

 
2.2.4. Szociális helyzet 

 
Hazánkban az életszínvonal, a jövedelem, az egészségi állapot, a képzettség, a 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférés vonatkozásában is jelentősen növekedtek a társadalmi 
különbségek. Ennek legkritikusabb jeleként növekszik a szegénység területi koncentrációja és a 

szegregáció (szegregátum már nincs Szentendre területén). A közösségi szolgáltató/ellátó rendszerek 

(oktatás, kultúra, egészségügy, szociális ellátás) minőségi és hozzáférhetőségi egyenlőtlenségei pedig 
esetenként hozzájárulnak a leszakadás felerősödéséhez és konzerválódásához. A hátrányos helyzetűek 

társadalmi integrációját segítő kezdeményezésekben erősödik a civil szféra részvétele, emellett komoly 
társadalmi szerepet vállalnak az egyházak is.  

 

Szentendrén az elmúlt években csökkent a munkanélküliek száma, de arányaiban növekszik a 
tartósan munkanélkülieké; a középkorú korosztályok részaránya viszonylag kiegyenlítetten 11-14 % 

közötti a munkavállaló korúak tekintetében.  
 

A szociális helyzetet a családban, házasságban vagy ellenkezőleg külön, elváltan élés 
jelentékenyen befolyásolja. A KSH 2013. évi adatai szerint Szentendrén a házasságkötések 1.000 

lakosra vetített száma 4,3 fő (= 0,43 %), a válásoké 2,9 fő/1000 lakos (= 0,29 %) volt.  A válások 

száma évtizedek óta 0,22-0,25 % között mozog hazánkban.  
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A város rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal (HEP), mely a 2013-2018 közötti időszakra 

szól. A HEP célja, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján beazonosítsa a település szociális 

problémáit, s azokra intézkedési javaslatot fogalmazzon meg. Az önkormányzat a HEP-ben vállalja, 
hogy a HEP-pel összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat 

fenntartásában lévő intézmények működtetését. A HEP 5 hátrányos helyzetű csoportot emel ki, 
melyek: 

 

1. a nők, 
2. a 40 évnél idősebb munkavállalók, 

3. a romák, 
4. a fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek, 

5. a két vagy több, tíz éven aluli gyermeket nevelő, vagy tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő 
munkavállalók. 

 

A HEP felvázolja az esélyegyenlőség formáit, a lehetséges megoldási elveket, melyeket az 
alábbiakban azért idézünk, mert a fenntarthatóságnak az esélyegyenlőség az egyik fontos társadalmi 

vonatkozása (a források egyenlőtlen elosztásának környezeti következményei vannak). 
 
“Miben legyünk egyenlők? 
• Egyszerű egyenlőség – mindenkit ugyanaz illet 
• Életfeltételek egyenlősége – mindenki számára azonos feltételek 
• Egyenlő esélyek – elkerülhetetlen, tőlünk független társadalmi körülményekből adódó hátrányok 
kompenzálása 
 
Mit tegyünk az egyenlőségért? 
• Haszonelvű gondolkodás – minden személy ugyanannyit ér, a hasznosságot kell maximalizálni. 
Hasznos az, ami a legtöbb ember érdekeinek megfelel. 
• Jóléti elképzelés – az egyének (szubjektív) jóléti szintjének következetes kiegyenlítése 
• Erőforrások kiegyenlítése - a puszta esélyegyenlőség nem kompenzálja a veleszületett egyenlőtlen 
adottságokat, előnyben részesítés szükséges 
• Képességek egyenlősége – a saját élet vezetésére, irányítására való képességben legyen 
egyenlőség. 
... 
Az igazi változás garanciája – a pénzügyi feltételek biztosítása mellett – a feladatmegosztás az 
önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások, helyi közösségek, az érintett csoportok, valamint a 
családok és egyének között. A probléma társadalmi elfogadottságának javítása a másik fontos feltétel, 
az ehhez szükséges érzékenyítést – a fogékonyság erősítését – már gyerekkorban el kell kezdeni. Az 
oktatásnak és képzésnek kulcsszerepe van, a központi, minisztériumi szerepvállalástól a legalsóbb 
szintekig, tárcák és intézmények közötti együttműködést feltételezve. A gyerekek a másság 
elfogadására nevelhetőek – természetesen olyan nevelők segítségével, akik maguk is ezt az elvet 
vallják." 

2.2.5. Szociális ellátás és segélyezés 

 

Szentendrén számos szociális ellátás biztosított, például: 
 

● Családsegítő szolgálat 
● Gyermekjóléti szolgálat 

● Idősek nappali klubja 

● Házi segítségnyújtás 

● Szociális étkeztetés 

● Alternatív szolgáltatás: adományközvetítés (pl. Katolikus Karitász Szentendre) 
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A rászorulók számára 2015-ben indult a„Vasárnapi merőkanál” kezdeményezés, mely önkéntesek 
és helyi vállalkozások, támogató lakosok közreműködésével egy éve (2016) heti rendszerességgel 

teszi lehetővé a meleg ételosztást. 

Az idősek száma Szentendrén is nő, a középkorú és annál idősebb munkavállalóknak több mint 
10 %-a munkanélküli. Az öregedési index a 2008. évi 74,2 %-ról 2011. évi 81,6 %-ra emelkedett (az 

index a 0-14 éves korosztályhoz viszonyítja %-os arányban a 65 év felettiek arányát.) A biztosítandó 
munkahelyek számát növelni szükséges, ellenkező esetben megélhetési, szociális nehézségek 

léphetnek fel. A  nyilvántartott álláskeresők száma az állandó lakónépességhez viszonyítva jelenleg 3-

5% között van (korábbi adatok: 2008: kb. 2,2 %, 2009-2011: kb. 3,2 %). A foglalkoztatottságra 
vonatkozó adatokat és értékelésüket lásd bővebben a 2.2.6. fejezetben. 

A HEP megállapítása szerint a mélyszegénység és szegregátum nincs jelen a településen. 
Szociális ellátásban részesülők száma nem éri el a népesség 20%-át. A HEP szerint a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásait igénybe vevők jelentékeny része az aktív korú lakosság. A 
rendelkezésre álló adatok alapján, a gazdasági válság életkörülményeikben hozott jelentős változást, 

ami sok esetben vezetett párkapcsolati krízishez, váláshoz, agresszióhoz, családi konfliktusokhoz. 

Különösen veszélyeztetettek a családi kapcsolati hálót nélkülözni kénytelen egyedülálló személyek és a 
gyermeküket egyedül nevelők. 

 
Szentendrén 8 felnőtt háziorvosi és 5 gyermekorvosi szolgálat működik. Uniós társfinanszírozott 

projektből újultak meg Szentendre város egészségügyi intézményei. A projekt célja volt egy EU-

követelményeknek megfelelő, akadálymentes intézmény megépítése és korszerű műszerekkel, 
eszközökkel, bútorokkal való felszerelése is. 

A háziorvosok által ellátott felnőttek száma 62-72.000 fő/év, a gyermekorvosoké 23-25.000 fő/év. A 

védőnők száma 8 fő, az egy védőnőre jutó gyermekek száma 230-263 fő (2008-2012). A 

közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma kb. 620 fő (a 2008. évi 580-ról 2011-re 670 főre 
nőtt). 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma növekedést mutat, a 2011. 
évben 505 fő volt. Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben 2011-ben 2 fő, rendkívüli 

gyermekvédelmi kedvezményben 4 fő részesült. Krízishelyzetben a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálathoz lehet fordulni. 

 

Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet: 
A nevelési tanácsadás feladata a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel, magatartási 

rendellenességekkel küzdő gyermek problémáinak feltárása, ennek alapján szakvélemény készítése, a 
gyermek rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával, továbbá az óvoda 

megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez, ha a gyermek fejlettsége, egyéni 

adottsága ezt szükségessé teszi. 
 

Rászorulók támogatása 
 

A szociális támogatásokról és azokban részesülők köréről 2016. évi adatok állnak rendelkezésre. 
Lakásfenntartási támogatásban 166 fő, gyermekvédelmi kedvezményben 326 gyermek, rendszeres 

nevelési segélyben 82 család, átmeneti segélyben 97 fő részesült.  

Nincs adat a következő juttatásokról: ápolási díj, időskorúak járadéka, kamatmentes kölcsön, egyéb 
rehabilitációs segély, közgyógy. igazolványok kiadása, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása. 

 
A szociális helyzet terén felvázolt problémák kezelésére a HEP 2018-ig terjedően, Intézkedési 

tervet vázolt fel, célokkal, tevékenységekkel, résztvevőkkel, partnerekkel, határidőkkel. 
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2.2.6. Foglalkoztatás  

 

A foglalkoztatottság fontos gazdasági és társadalmi kérdés, közvetve, számos módon a 

fenntarthatóság harmadik, környezeti pillérére is kihat. 

A HEP szerint az álláskeresők száma kb. 400 fő volt 2013-ban. Amint az alábbi grafikonok 

adataiból látható, a 2012-2016. közötti időszakban a munkanélküliek száma jelentősen csökkent. A 
tartósan (180 napnál hosszabb ideig) munkanélküliek 40-60%-át tették ki az összes 

munkanélkülieknek. 2012-2016 között viszonylag magas a tartósan munkanélküliek aránya. 

Az álláskeresők nagyobb részének 8 általánosnál magasabb végzettsége van, a 8 általánost el nem 
végzettek száma alacsony. A 8 általánossal rendelkezők száma évről évre kb. 100 fő, az ennél 

képzettek száma 300-500 fő között alakul. (Az elmúlt öt évben az érettségivel rendelkező álláskeresők 
száma volt a legnagyobb, és nőtt az egyetemet végzetteké is.) A közfoglalkoztatottak száma kb. 30 fő.  

 
A Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (a 

továbbiakban: Munkaügyi Központ) adatszolgáltatása alapján az elmúlt öt év (2012-2016) 

munkavállalással, munkanélküliséggel kapcsolatos adatait dolgoztuk fel. 
Ennek alapján a munkavállaló korú népesség száma nőtt a vizsgált időszakban (ld. az alábbi ábrát). A 

városban átlagosan 17-18.000 fő volt munkavállaló korú, ugyanakkor egy jelentősebb, kiugró 
növekedést regisztráltak 2015-ben: ekkor kevés híján 20.000 fővel számoltak. Ugyanebben az évben 

azonban lakosságszám nem nőtt ugrásszerűen: ekkor is csak az átlagos 250 fő/év növekmény volt 

tapasztalható (ld. a lélekszám korábban bemutatott változását). 
 

 

 
 

7. ábra A munkavállaló korú népesség (fő) változása Szentendrén 2012-2016. között 
(forrás: Munkaügyi Központ) 
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8. ábra A munkanélküliek és a tartósan munkanélküliek száma, a lakosságszámhoz, a 

munkavállaló korúak számához viszonyítva (forrás: Munkaügyi Központ) 
 

A munkanélküli személyek száma csekély emelkedést követően jelentősen és folyamatosan 
csökkent (588 főről 394 főre). Mindeközben a tartósan munkanélküliek száma kismértékben nőtt, 

arányuk így egyre magasabb tendenciát mutat a munkanélküliek körében (ld. az alábbi ábrát is). 

A tartósan munkanélküli személyek számának átlaga 143 fő/év, a munkanélküli személyek átlaga 
közel 500 fő, vagyis az utóbbiak részaránya átlagosan kb. háromszoros. Ugyanakkor a fent leírt 

tendenciák miatt ez az arány jelentősen csökken (ld.: 2012: 1:4,63, 2016: 1:2,64). Vagyis 
összességében többen rendelkeznek munkahellyel, de akik nem, azok jellemzően hosszabb ideig 

munkanélküliek. 
 

 
 

9. ábra A munkanélküliek és a tartósan munkanélküliek száma egymáshoz viszonyítva 

(forrás: Munkaügyi Központ) 
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A munkanélküliek össz-esetszáma folyamatosan csökkent 2012 és 2016 között. (Ld. az alábbi 
ábrát, melyen az „esetszámokat” is ábrázoltuk). Minden munkanélküli havonta kerül regisztrálásra, így 

egy-egy fő akár tizenkétszer (azaz tizenkét esetben) is szerepelhet az éves összesítésben. Adott évi 

zárónapon (pl. 2016. december 31.) regisztráltak köre utal jobban adott korosztály tényleges 
részvételére (hány főről van szó ténylegesen). A kettő aránya sejteti a munkanélküliség tartósságát. 

Pl. az év végi 5 fő regisztrált munkanélküli, 60-as esetszám mellett azt jelenti, hogy az az öt fő egy 
éven, vagyis 12 hónapon keresztül volt tartós munkanélküli.) 

 

 
 

10. ábra Munkanélküliek „össz-esetszáma” a vizsgálat 5 évben. 
 

A munkanélküliség területi mutatója (a munkavállaló népességhez viszonyítja százalékosan a 
nyilvántartott munkanélküliek számát) öt év alatt 3,4 %-ról 2,2 %-ra csökkent.  

 

Az álláskeresők korosztályonkénti bontásából (ld. alábbi grafikon) kiderül, hogy legkisebb a 18 év 
alattiak létszáma: az év végi záróadatok alapján 3 fő, mely az 1 %-át sem teszi ki az álláskeresőknek. 

Vonatkozó „esetszámuk”: 12, vagyis a 3 fő összesen 12 hónapig volt regisztrált. 
 

A 19-20 éves álláskeresők aránya is alig több mint 1 %, melynek oka a korosztályt képviselők kis 
száma lehet. Másrészt nagy arányú lehet a felsőoktatásban való részvételük (munkavállaló korúak, de 

oktatási intézménnyel van jogviszonyuk). A szintén munkavállaló korú 18-30 évesek is relatíve 

kevesen vannak a 30-50 és 50-70 évekhez képest. 
 

A 21-25, 26-30, 31-35 évesek aránya 7-8% az összes munkanélkülihez viszonyítva, míg az ennél 
idősebb korosztályok részaránya egyenként 10-10 % felett (11-14%). Ez nyilván részben összefügg a 

lakosságban való nagyobb részarányukkal is. 

 

 
 

11. ábra Munkanélküliek száma korosztályos bontásban (forrás: Munkaügyi Központ) 
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12. ábra A munkanélküliek legmagasabb iskolai végzettsége (forrás: Munkaügyi Központ) 

 
 

Az érettségivel rendelkezők aránya a legmagasabb a munkanélküliek körében. Számuk 
kismértékű növekedés után lényegesen csökkent. Az általános iskolát, szakmunkásképzőt, szakiskolát, 

főiskolát végzettek aránya csökkenő tendenciát mutat, míg az egyetemet végzettek száma növekedett 

2012-2016 között. 
 

A járadék típusú ellátásban részesülők száma (fő) és össz-esetszáma, az utóbbi 5 évben 
fokozatosan, kevesebb (valamivel több mint a felére csökkent). 

A segély típusú ellátásban részesülők száma az utóbbi 5 évben fokozatosan, háromszorosára nőtt 

(2012: 15 fő, 2016: 44 fő). Az összes esetszám növekedése ennél magasabb: 126-ról emelkedett 571-
re, ami 4,5-szeres növekedést jelent.  

A rendelkezésre állási támogatásban részesülők száma az utóbbi 5 évben kisebb-nagyobb 
ingadozásokat mutatva másfélszeresére nőtt: 61 főről 99 főre. Az esetszám pedig több mint duplájára 

nőtt. 
 

A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
A HEP alapján a férfiak foglalkoztatottsága 2008-2011 között egy alkalommal (2009-ben) 

csökkent (7.000 fő), a többi évben pedig közel azonos volt (8.500 fő/év). Ugyanebben az időszakban 
a munkában álló nők száma stabilan, szinte ingadozás nélkül, 9.000 fő volt. (A nemek közötti 

lakosságszám különbség, évről évre jellemzően 1.300 fő a nők javára.) A munkanélküliek száma 

nemenként 200-300 fő/év; a nőké mindig egy kicsivel (14-20 fővel) magasabb. 
A HEP a nők számára tanácsadás biztosítását javasolja a karrier és a család közti összhang 

megteremtése érdekében. A dokumentum szerint hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás 
területén (pl. bérkülönbség) nem volt a nők hátrányára. Az önkormányzatnál több státuszban 

dolgoznak részmunkaidős nők. A rugalmas munkaidő szervezéssel több egység működik a hivatalban. 
Szentendrén sok nagycsaládos él, sok a kisgyermek, a bölcsődei, óvodai férőhelyek pedig szűkösek. 

 

Az idősek helyzete 
 

2012-2016 között a nyugdíjasok száma kisebb csökkenést követően nőtt Szentendrén. A 
nyugdíjasok körében nagyobb a nők száma, a differencia kb. plusz 1.100 fő. A tevékeny időskort 8 

szervezet is segíti programjaival. Egészségügyi ellátásuk megoldott, mind az új rendelőintézetben, 

mind egyéb szolgáltatások terén. Van számukra informatikai képzés, viszont az Idősügyi Tanács 
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alacsonynak ítéli meg a sportolási lehetőségeket. Továbbá a középiskolai önkéntesek általi gondozás 
lehetőségét lehetne javítani a Tanács szerint. 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlőség 
 

Alábbi fogyatékossági támogatásokban részesültek szentendrei lakosok: 
 

● mozgásszervi: 2007-ben 62 fő, 2011-ben 58 fő; 

● látási: 2007-ben 43 fő, 2011-ben 50 fő; 
● hallási: 2007-ben 14 fő, 2011-ben 14 fő; 

● értelmi: 2007-ben 7 fő, 2011-ben 9 fő; 
● autista: 2007-ben 0 fő, 2011-ben 1 fő; 

● halmozott: 2007-ben 2 fő, 2011-ben 1 fő. 
 

Összesen 90-100 fő/év a támogatottak száma, melyek 0-10 %-a részesült egészségkárosodott 

személyek szociális ellátásában. Kifejezetten védett, támogatott munkahely nincs Szentendrén. 
 

A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés lehetőségei, illetve az akadálymentesítés terén elmondható, hogy a város honlapja 

vakbarát verzióval is működik, így a látássérültek számára is elérhetők a település aktuális hírei.  

Akadálymentesített a Polgármesteri Hivatal épülete, az új rendelőintézet, az önkormányzat 
tulajdonában álló négy tagóvoda, egy vendégház, a MűvészetMalom épülete és a Tourinform Iroda, 

így a kulturális és közösségi élet terén számos lehetőség van a fogyatékos személyek minőségi 
életének biztosításához. 

 
Szentendrén működik a város és vonzáskörzetének egyetlen gyógypedagógiai intézménye a 

Bárczi Gusztáv Általános Iskola, a váci Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény 

tagintézményeként. A tanulásban akadályozott tanulók ellátása mellett a mentálisan akadályozottak 
integrált oktatását is felvállalta az iskola. Gyógytorna, alapozó terápiák, tantárgycsoportos oktatási 

forma, teljes körű logopédiai ellátás, speciális részképesség fejlesztő programok zajlanak. Több új 
tanítási-tanulási eljárás is bevezetésre került. Az iskolában zajló közösségi élet nagyon színes, azonban 

a fogyatékkal élő gyermekek oktatásáért felelős intézmény vezetőjének tájékoztatása alapján az 

általános iskolán kívül közösségi tér nincs. 
 

A HEP készítői szerint az esélyegyenlőségi csoportokat érintő programokba az alábbi szervezeteket 
kívánják bevonni: 

● településen működő egyházak, 

● Tan-Pályaudvar, 
● középiskolák, 

● Szentendrei Gondozási Központ, 
● Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, 

● Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete, 
● Szentendrei Gyökerei Hagyományőrző Baráti Társaság, 

● Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság, 

● Szent Erzsébet Karitász szentendrei csoportja, 
● Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 

● Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet. 
 

A program megvalósítása során a partnerek feltérképezése, bevonása folyamatos. 

 
A kisebbségek esélyegyenlősége 

 
Az önkormányzat a szerb, a horvát, a görög, a román és a cigány (CNÖ) nemzetiségi 

önkormányzatokkal együttműködési megállapodással rendelkezik. A CNÖ véleménye szerint kevés a 
roma kulturális rendezvény. Szoros az együttműködés a Nagycsaládosok Szentendrei Egyesületével, a 

Szentendre Gyökerei Hagyományőrző Baráti Társasággal és a Szent Erzsébet Karitász szentendrei 

csoportjával. 
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2.2.7. Oktatás és művelődés 
 

Szentendrén egy bölcsőde és több óvoda, általános iskola és középiskola található; továbbá 

számos lehetőség van iskolán kívüli képzésre, művelődésre. 
A bölcsődébe beírt gyermekek száma 120-ról nőtt 162-re a 2008-2011 közötti időszakban. A 

férőhelyek száma időközben pedig 100 főről 144 főre nőtt. A szociális szempontból felvett gyermekek 
száma 23-30 fő.  

A városban egy önkormányzati működtetésű óvodaközpont található, hét tagóvodával, valamint 

három egyházi és három magán működtetésű óvoda áll a családok rendelkezésére. Az óvodai 
férőhelyek száma 2013-as adatok szerint 1.117 fő. A HEP megállapítása szerint a személyi feltétek 

adottak. Ugyanakkor helyhiány miatt nem vettek fel óvodába 17-102 gyermeket (a szám jelentősen 
növekedett 2008-2012 között). Hátrányos és halmozottan hátrányos gyermek nincs köztük. 

A városban hat általános és középiskola működik, valamint a Vujicsics Tihamér Alapfokú 
Művészeti Iskola és a Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény, Bárczi Gusztáv Tagintézménye, 

a felnőttképzés terén pedig az MH Altiszti Akadémia. 

Szentendrén további felsőoktatási intézmények megtelepedésének előkészítésére is sor került 
(“Szentendre Város Ifjúsági Koncepciója” című tanulmány, 2011): 

 
"A Corvinus Egyetem közigazgatási oktatása a Teátrum területére, míg az Ybl Miklós Műszaki 

Főiskola képzése az ÉMI telep területére költözne. A honvédségi sportpályákat felújítva, kibővítve 
használhatná közösen a két intézmény. A fennmaradó szentendrei ipari területeken környezetkímélő 
gazdasági beruházások megvalósítását támogatjuk, melyek szorosan kapcsolódnak a műszaki 
felsőoktatási intézmény profiljához. Ezen beruházások és fejlesztések plusz munkahelyeket 
teremtenének, melyek hozzájárulnak, hogy a városban élők kisebb része kényszerüljön Budapesten 
dolgozni, gazdagítva a város költségvetését." 
 

Az általános iskolások száma 2013-ban kb. 2500 fő volt, melynek több mint a fele napközis. A 

későbbiekben évente 100-100 fővel nőtt a korosztályt képviselő gyerekek száma, így ma már közel 
2800 fővel számolhatunk. 

Az alábbi táblázatban összegeztük az egyes korosztályokba tartozó gyermekek számát. A lakosság 
21 %-át teszik ki a 18 év alattiak. Míg a bölcsődés és óvodás korú gyerekek száma évről évre csökken, 

az általános iskolásoké nő, a középiskolás korúak száma némi csökkenést követően nőtt az elmúlt 5 

évben. 
 

Korosztály  2012 2013 2014 2015 2016 

0-6 éves 2245 2208 2167 2073 2049 

6-14 éves 2417 2571 2659 2738 2760 

14-18 éves 1150 1105 1075 1125 1192 

Össz. 0-18 éves 5812 5884 5901 5936 6001 

 
2. táblázat A kiskorú lakónépesség lélekszámának alakulása a 2012-2016 közötti 

időszakban. 

  
A rendszerváltozás óta az ország lakosságának iskolai végzettség szerinti képzettségi szintje 

emelkedett. A növekedés legdinamikusabban a közép- és felsőfokú végzettségűek számában és 
arányában tapasztalható, különösen a fiatal nők körében jelentős.  

Országos szinten, az oktatás-képzés során a diákok kevéssé kapnak rendszerszemléletű, 
gyakorlatorientált tudást. A fenntarthatóságra vonatkozó átfogó tudás elsajátítását lehetővé tevő 

oktatás gyakorlata még nem alakult ki. A szükséges oktatási háttér (módszertani anyagok) ugyan már 

részben rendelkezésre áll, de nem forog közkézen. Megállapítható, hogy az oktatás a fenntarthatóság 
területén a felkészülési munka kezdetén tart. A közoktatásban az újratermelődő, és generációról 
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generációra állandósuló társadalmi különbségek, esélyegyenlőtlenségek ellensúlyozására egyre több 
kezdeményezés indul, melyet a fejlesztési stratégiák is prioritásként fogalmaznak meg.  

Összességében hazánkban az általános iskola befejezéséig nem, vagy csak hiányosan fejlődnek ki 

a továbbtanuláshoz, illetve különböző szakmák elsajátításához, valamint az élethosszig tartó 
tanuláshoz szükséges alapkompetenciák. A ma jellemző frontális és zömmel lexikális ismeretközlő 

eljárásokat ezért fel kell váltania az iskolarendszer egészére kiterjedő, kompetenciaalapú nevelési, 
oktatási módszertannak. Különösen nagy fontosságú a kisiskoláskorban kialakított alapképességek és 

készségek, valamint a kulcskompetenciák fejlesztése. Kompetenciaalapú oktatásnak a képességek, 

készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük. A 
kompetencia egy képesség és egy adott területen való jártasság ötvözete, valamint egy adott 

területen jelentkező követelmények magas szintű teljesítése. 
 

Egyes szentendrei öko-iskolák, öko-óvodák (pl. Izbégi Általános Iskola, Szivárvány Óvoda) 
foglalkoznak az esélyegyenlőség, a fenntarthatóság kérdéskörével.  Ezen intézményeken túl, többek 

között a a Hold utcai és a Vasvári óvoda, valamint a Templomdombi iskola rendelkezik nagy 

hagyományokkal a környezeti nevelés terén, de a Petztelt József Szakgimnázium és a Móricz 
Zsigmond Gimnázium tanulói részére is van lehetőség megismerkedni a fenntartható gondolkodással, 

szemléletmóddal. 
 

Iskolán kívüli képzés, művelődés lehetőségei 

 
A városban számos szakkör, közösség működik, például zenei, jóga, gyógytorna, welldance 

sporttánc, tánc, színház, kézműves, baba-mama (zenés, játékos, mozgásos foglalkozások). Ilyen 
például a Musica Beata vegyeskórus, a Filibili népdalkör, a Csipkefa közös népzenei és improvizációs 

klub, Tánciskola, a Szentendrei Gyermekszínház és Kreatív Színházi Stúdió, a Broadway musical 
stúdió, a Falikárpitszövő szakkör, a Magyarság kincsek kurzus keretében csipkeverő tanfolyam, a 

Szentendre Néptáncegyüttes. A nyári tematikus táborok közül például sport-, tánc-, kézműves-, sakk- 

és mesetábor emelhető ki, melyben, többek között, a Skanzennek és a V8 uszodának van jelentős 
szerepe.  

 
A gyerekek motivációját segíti a „jó tanuló”- és „jó sportoló”-díj, valamint a serdülő és ifjúsági 

program invitálása: 

„Várunk minden fiatalt, aki szeretne egy olyan csapathoz tartozni,akik készek a világ jobbításán 
munkálkodni, közös szolgálati projektekben részt venni, tartalmas beszélgetéseket folytatni az 
emberiség jövőjéről, lélekről, barátságról, békéről, és mindeközben jól szórakozni, sokat nevetni, 
művészeti és sporttevékenységeken részt venni.” 
 

Az ifjúsággal kapcsolatos tevékenységek, melyek egy része a művelődéssel, a közösségi és 
sportélettel kapcsolatos, „Szentendre Város Ifjúsági Koncepciója” szerint „a koncepció és a hozzá 
megalkotandó cselekvési terv a szükségletek, a feladatok, a megoldási javaslatok számbavétele és 
olyan döntéshozatali elvek meghatározása, melyek megvalósítása során a meglévő értékek 
megőrizhetők, a hiányosságok pótolhatók és a város adott területén biztosíthatók nem csak a fiatalok 
igényeinek megfelelő fejlesztések, hanem akár a turizmus fejlődése is." 
 

Ugyancsak itt érdemes a sport szerepét hangsúlyozni, melyre számos lehetőség adódik a 
városban. Szentendre Város 2007-ben készült Sportkoncepciója szerint „a kulturális élet és a humán 
szféra több más területéhez hasonlóan, a sportkultúra fejlesztése is csak hosszú távon érvényesülhet, 
működtetése csak tervezetten lehet hatékony. A meghozott jelentős döntések következményei sokszor 
csupán esztendőkkel később jelentkeznek. Nem lehet egyik napról a másikra komoly sikereket 
felmutatni, csak az átgondolt, hosszabb távra szóló elképzelések, tervek s azok következetes 
megvalósítása, betartása hozhat eredményeket." 
 

A főként a felnőtt korosztályt megszólító kulturális rendezvények száma jelentős és évről évre 

növekszik. A teljesség igénye nélkül felsoroljuk az alábbiakat: a Szentendrei Kulturális Központ 
tevékenysége, a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál, mely 12. alkalommal került megrendezésre 

2017-ben; Szentendrei Szerb Búcsú, színházi előadások a Polgármesteri Hivatal udvarán, Dunapart 

Művelődési Házban és Pest Megyei Könyvtárban, a Ferenczy Múzeumi Centrumban családi délutánok, 

http://www.szentendreprogram.hu/szukk/article.html?cikkid=4784
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tárlatvezetések, kuponfüzet, a Dunaparti Művelődési Ház programok, foglalkozások, Pest Megyei 
Könyvtár, a Szentendrei Teátrum, a P’art mozi. Külön említjük meg az előbbi helyszínektől fizikailag és 

tematikusan is elkülönülő Szabadtéri Néprajzi Múzeumot, mely országosan is kiemelkedő jelentőségű 

művelődési intézmény. 

2.2.8. Egészségi állapot, egészségügyi ellátás 

 
A magyar népesség egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban igen kedvezőtlen, és 

jelentősen elmarad attól, amit gazdasági-társadalmi fejlettségünk általános szintje lehetővé tenne. 

Egyes megbetegedések, halálokok tekintetében hazánk vezető helyet foglal el a nemzetközi 
statisztikákban. A magyar népesség kirívóan rossz egészségi állapota számos történelmi, társadalmi, 

gazdasági, kulturális ok eredője, amelyből közvetlenül megragadható a lakosság életmódja.  
A hazai táplálkozási szokások általában egészségtelenek. A magyar felnőtt lakosság jelentős része 

túlsúlyos, illetve elhízott, és napi átlagban alig tölt többet tíz percnél szabadidős testmozgással. A 
felnőtt férfiak 41, a nők 26%-a dohányzik. Magas az alkoholbetegek száma és terjed a kábítószer-

fogyasztás. A népesség jelentős részénél hiányzik a mindennapi élet problémáival való megbirkózás 

képessége, széleskörűen elterjedtek a lelki egészség zavarai. 
Bár a rendszerváltás óta mind a férfiak, mind a nők körében alapvetően nőtt, továbbra is alacsony 

a születéskor várható élettartam. A nemek közötti különbségek tekintetében a helyzet még súlyosabb, 
mivel a férfiak a nőknél nemcsak rövidebb életre, hanem kevesebb egészséges életévre számíthatnak. 

A születéskor várható átlagéletkor az elmúlt bő egy évtizedben – 2-3 évtizednyi csökkenést követően – 

egyértelműen, de csekély mértékben növekszik a KSH adatai szerint: 2000 és 2011 között a nők 
átlagéletkora 75,6 évről 78,2 évre, a férfiaké 67,1 évről 70,9 évre nőtt. (A növekedés 12 év alatt 

tehát, a nőknél szűken 3 év, a férfiaknál bő 3 év.) 
A KSH honlapján az Európai lakossági egészségfelmérés c. oldalon, Prof. Dr. Józan Péter (kutató 

professzor, MTA Demográfiai Bizottság elnöke) „Csökkenő halandóság, növekvő születéskor várható 
élettartam a 21. század első évtizedében a világ és Magyarország népességében” című 

összefoglalójában ez áll: „A várható élettartam 4,3 éves növekedése egyébként azt jelenti, hogy 
hazánk az életkilátásokat tekintve elkezdte felzárkózását az Európai Unió kemény magját alkotó 
országokhoz, azokhoz, amelyek már 2004 előtt tagjai voltak az EU-nak.” 

 
A magyar lakosság halandósága az elsők között van az uniós országok között, míg az aktív korú, 

65 év alatti népesség halandósága még kedvezőtlenebb. A keringési rendszer megbetegedései, a 

külső okok (pl. öngyilkosság) miatti halálozás, egyes szívbetegségekkel, az agyérbetegséggel 
összefüggő halálozás tekintetében is rossz a helyezésünk. A rosszindulatú daganatok és az 

emésztőrendszeri megbetegedések okozta mortalitásban az első helyen áll Magyarország. A 
rosszindulatú daganatok közül a tüdőrák miatti halandóság hazánkban közel kétszerese az uniós 

átlagnak.  

A halandóság okait a KSH adatait 1995-től 2012-ig végigtekintve megállapítható, hogy a 
daganatos, keringési és légzőszervi eredetű okok általi halálesetek száma ezen hosszú időszak alatt 

33.000, 64-73.000 és 6.500 fő/év körül mozgott. Az emésztőrendszeri okok, a balesetek és az 
öngyilkosság 7-11.000, 3-7.000, ill. 2.400-3.300 fő/év közötti, folyamatosan csökkenő értékekkel 

bírtak.  Az egyéb, nem konkretizált, előző kategóriákba nem sorolt okok aránya azonban nő. A fertőző 
betegségek száma erősen hullámzik a 600 eset/év érték körül. Fontos eredmény, hogy a szívroham 

időbeni felismerése és kezelése terén növekvő számú esetben sikerült életet menteni, valamint a 

csecsemőhalandóság az 1996. évi 1 %-ról 2012-re 0,5 %-ra csökkent.  
Ugyanakkor hazánk lakosságának száma 2011-re a 10 milliós „lélektani határ” alá csökkent. Az 

országos természetes fogyás 4 %/év tendenciájú. 
Az egészségi állapot alakulására sokféle tényező hat, így a képzettség és a jövedelem is hozzájárul 

az egészségi állapot különbségeihez. Egyes társadalmi csoportoknál markánsan ragadható meg az 

egészségtudatosság hiánya, és az egészségre káros magatartásminták jelenléte, mely különösen a 
hátrányos helyzetű csoportok körében jellemző.  

A hazai egészségügyi rendszer átlagosan rossz helyzete jelentős részben hozzájárul a fenti 
kedvezőtlen folyamatokhoz. Az ellátórendszer struktúrája jelentős részben még mindig a korábbi, 

központilag irányított egészségügyi rendszer öröksége, amely a szükségletek változásához 
alkalmazkodni nem, vagy csak nagyon lassan képes.  
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A fogyatékkal élők helyzete 
 

A településen élő fogyatékos emberek létszámára és fogyatékosságuk mértékére statisztikai adat 

nem áll rendelkezésre, arra csak a fogyatékossági támogatás kapcsán lehet következtetni. 
 

Környezet-egészségügy 
 

A kedvezőtlen hatások körében mindenképpen említést érdemel a forgalmas városrészeken a 

közúti közlekedés zaj-, rezgés- és levegőszennyezése. Ennek oka a 11-es út városon áthaladása, az itt 
élők egyéni közlekedéssel történő ingázása. A kérdéskör az egyik legfontosabb fenntarthatósági 

témakör Szentendrén, hiszen a hatásrendszer hatásviselőn (lakott övezeten) kívül való helyezésében 
(elkerülő/tehermentesítő út) sokan látják a probléma megoldását. Ugyanakkor egy hosszabb, 

szélirányban és természeti, szép táji környezetben lévő nyomvonal kialakítása a forgalmat és hatásait 
csak részben csökkenti, ott olyan, irreverzibilis hatásokat és állapot-változásokat generál, melyek 

addig nem léteztek.  

A talaj és a talajvíz szennyezésére régóta közismert példa a volt orosz laktanya talajszennyezése, 
mely a déli vízbázis közelében található. Mellette a talajvíz lakossági és ipari szennyezésére szintén 

több példát találtunk. A lakossági szikkasztók talajterhelése a szennyvíz-hálózat kiépültével jelentősen 
csökkent az utóbbi években, azonban a domborzati viszonyok nem mindenhol tették lehetővé és 

kötelezővé a hálózatra csatlakozást; ott a terhelés továbbra is fennáll. 

A szennyvíz- és a csapadékvíz-elvezető hálózat egyesítettsége országszerte jelentős probléma, 
melyet tetéz a hálózat sérüléséből fakadó nagymértékű infiltráció. Az eredmény a talaj szennyezése, a 

szennyvíztelepeket és az elvezető rendszert érő nagy, haváriát okozó hozamok. Mindezeket tetézik 
egyéb műszaki problémák, melyek eklatáns példája a Duna-korzón a Dunába ömlő szennyvíz, de 

másutt is volt rá már eset. A Dunakorzó és az alatta lévő terület, a kavicspaddal, ártéri erdővel, a 
Postás-stranddal, a Bükkös-patak torkolatával egyrészt kiváló és forgalmas rekreációs, turisztikai 

helyszín, kezdve a sétálástól, a kijelölt fürdőhelyen át a horgászatig, másfelől halak ívóhelye, 

ivadéknevelő-helye, védett madarak élőhelye, mely funkciókat az alkalmi szennyezések is 
kockáztatják.  

 
2.2.9. Társadalmi rend  
 

A fenntarthatóság egyik pillére a társadalom. A társadalom a környezetben, a gazdaságon keresztül 

érvényesíti szándékait, mely szükségszerűen vagy kényszerűen hatásokkal jár. A hatások viselője a 
környezet, de maga a társadalom is, illetve ezek, természetesen a gazdasággal együtt, mind hatnak 

egymásra. 
A fenntarthatóság célja az élhető megoldások megtalálása, mely esetenként kompromisszumokkal jár, 

más esetben kompromisszum-mentes. E tekintetben az értékválasztásnak, az azt formáló nevelésnek, 

kulcsszerepe van. 
 

A rendszerváltozás óta a hagyományos társadalmi értékek relativizálódtak, a társadalmi kötelékek 
fokozatosan fellazultak. Ennek következményeként – a szociális különbségek megnövekedésével 

párhuzamosan – gyengült a társadalmi szolidaritás és a belső kohézió, bár rendre számos jó példa is 
van ennek ellenkezőjére, pl. Szentendrén is. 

A legfontosabb közös értékek megítélésének változása azzal a kockázattal jár, hogy a társadalmi 

szereplők az erkölcsi és jogi normákat is mind kisebb mértékben tartják tiszteletben. A 
szankciórendszer működésének tökéletlensége ugyanakkor az írott és íratlan normák megkerülését, be 

nem tartását mind nagyobb mértékben teszi a jogalanyok számára „”kifizetődővé”. E jelenségek 
esetleges további erősödése vagy általánossá válása a jogállamiság alapjait támadja, illetve a 

demokratikus rend fenntarthatóságát veszélyezteti. Az értékkülönbségek sok féle alakot vehetnek fel 

és léptéket érhetnek el – a bűnözés ennek szélsőséges példája. Értékválasztási különbségek a 
mindennapokban és egy település jövőjének felrajzolása során is vannak – de ott is gyakran „csak” a 

jogszabályokat kellene jól érvényesíteni. Ennek kérdésköre a fenntarthatóság közelebbi és a SZFFP 
minden egyéb részében vizsgált témaköre. 
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A bűnözés Magyarországon a rendszerváltozás óta robbanásszerűen növekedett. Az ismertté vált 
bűncselekmények többsége a lakosság vagyon- és személyi biztonságát közvetlenül sérti, az élet 

minőségét kedvezőtlenül befolyásolja. E folyamatot nem követte a társadalom és az állampolgárok 

önvédelmi mechanizmusainak fejlődése. Tekintettel arra, hogy a bűnözés társadalmi jelenség, nem 
csupán büntetőjogi, hanem társadalompolitikai intézkedésekkel is indokolt ellene fellépni. 

 
Szentendrén a közbiztonság alapvetően jó. A www.police.hu oldal interaktív ponttérképe egyes 

bűncselekmények szentendrei helyszíneit is megmutatja. A honlap alapján települési statisztikát nem 

érhető el, a megyei adatokat az alábbi grafikonon dolgoztuk fel. A bűnesetek száma 2012-2015 között 
jelentősen csökkent, majd 2016-ban jelentős gyarapodás volt regisztrálható. Az ezt megelőző időszak 

is hullámzást mutatott (ld. az alábbi ábrán a szentendrei adatokat): 2001-2009 között a 2004. évi 
csúcs óta gyakorlatilag jelentős csökkenés a jellemző tendencia.  

A településen működik Polgárőr Egyesület, mely nagy mértékben segíti a hivatalos rendvédelmi 
dolgozók munkáját. 

 

 
13. ábra A bűnözések számának alakulása a 2012-2016 közötti időszakban, Pest 

megyében (Forrás: www.police.hu  ) 

 
 

 
 

14. ábra Szentendrei bűnözési adatok 2001-2009 között, a KSH alapján. (Forrás: 

www.ingatlannet.hu) 

 

http://www.police.hu/
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Kábítószer-helyzet 
 

A kábítószer fogyasztás sajnos Szentendrén is jelen van, amint azt híradásokból ismert esetek is 

példázzák (pl. 2017 nyarán is közterületeken fiataloknak szert áruló dílereket fogott el a rendőrség, 
máskor kendertermesztőket tartoztattak le). 

 A probléma nem új keletű, hiszen már 2012-ben, vélhetően nem előzmények nélkül, sor került 
egy helyzetfelmérő vizsgálatra a Szentendrei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum stratégiájának 

elkészítéséhez. A vizsgálati dokumentum feltárja a drogfogyasztás okait, melyek a lelki-szellemi jólét 

vonatkozásában fenntarthatósági kérdéseket is érintenek. Talán a legfontosabb megállapítások azok, 
miszerint a gyerekek ismerik a dílereket, a városban a szerhasználat egyes források szerint 

megegyezik a budapestivel. A tanárok, szülők nem ismerik fel feltétlenül a droghasználó fiatalokat. 
Mint oly sok más esetben, itt is az okok kezelése lenne a legjobb, de sok esetben csak a 

következményekkel van mód foglalkozni. 
 

A megelőzésnek az egyik módja a célzott drogprevenció. 2016-ban Szentendre Város 

Önkormányzata  támogatásával több mint egy hónapon keresztül a városi Ifjúsági Házban került 
megvalósításra a „Fiatalok a fiatalokért” drogprevenciós program a Váci Szakképzési Centrum Petzelt 

József Szakközép- és Szakiskola diákjai számára. A serdülőkorú fiatalok a Kortárs drogprevenciós 
modul keretében hét alkalomból álló csoportfoglalkozás sorozatban vettek részt. A programban részt 

vehettek a diákok mellett a diákokkal foglalkozó pedagógusok vagy szüleik is interaktív foglalkozás 

keretein belül. 

2.2.10. Fogyasztói társadalom 

A termelés és fogyasztás kérdése szorosan összefügg a fenntarthatóság gazdasági, társadalmi és 
környezeti vonatkozásaival. A termelési eljárások és fogyasztási szokások közvetlen és jelentős 
hatással vannak a természeti erőforrások felhasználására, a környezeti elemek állapotára és ezáltal a 
lakosság egészségügyi helyzetére is. Az elmúlt évtizedekben óriási változások történtek hazánkban a 

termelési és a fogyasztási szerkezetben, s miközben az előbbi terén a környezet-terhelést illetően 

kedvező tendenciák is mutatkoztak, addig a fogyasztás mennyiségi és minőségi jellemzőit tekintve 
egyfelől gyorsan növekedtek a társadalmi csoportok közötti különbségek, másfelől összességében 

bizonyos káros életmódbeli és környezeti hatások erősödtek.  

A hazai fogyasztási szerkezetet vizsgálva elmondható, hogy a nyugat-európai országok fogyasztási 

szerkezetéhez közelít. A háztartások egy főre jutó átlagos fogyasztása folyamatosan növekszik. A 

fogyasztási szerkezet nagy részét az élelmiszerekkel kapcsolatos kiadások jelentik. Ehhez viszonyítva – 
bár az utóbbi években jelentősen nőtt – még mindig igen alacsony – és az EU15 átlagától elmaradó – 

az egészséges élelmiszerek és a biotermékek részaránya, ugyanakkor meglehetősen magas az élvezeti 
cikkek, dohányáruk és alkohol aránya. Az élelmiszerek után az 1990-es évek elején harmadik helyről 

második helyre jött fel – s a legdinamikusabban növekszik – a szolgáltatások részesedése, míg az 

élelmiszerek és a ruházkodási cikkek aránya némileg csökkent. Hasonlóan ellentmondásos a 
háztartások növekvő fogyasztási tendenciája. Egyrészt a háztartások hozzájárultak az energia és 

vízfelhasználás csökkenéséhez, másrészt viszont szerepet játszanak a növekvő gépjármű forgalomban 
és a háztartási hulladékok mennyiségének növekedésében.  

A népesség egyes jövedelem-csoportjain belül a fogyasztási szerkezet belső arányai között 
lényeges eltérések tapasztalhatók. Egyes kiválasztott tartós fogyasztási cikkek esetében a háztartások 

jövedelmével arányosan növekszik a száz háztartásra jutó állomány.  

A fenntarthatósági szempontoknak megfelelő termékek és szolgáltatások előállítása és fogyasztása 
a rendszerváltást követően, a kilencvenes évek közepén megkezdődött, de jelentős fejlődést a mai 

napig nem tapasztalhatunk, pedig a biogazdálkodásban hazánknak komoly tartalékai vannak, 
tekintettel jó mezőgazdasági adottságainkra, őshonos állatfajtáinkra. A lakosság környezeti 

tudatosságának az alacsony volta és jelentős részének gyenge anyagi helyzete (s emiatt árérzékeny 

fogyasztói magatartása), társulva az olcsó tömegtermékek áradatával nem teszi lehetővé a 
környezetbarát termékek népszerűvé válását, általános elterjedését. Szintén fenntarthatósági 

problémát okoz, hogy az egy főre jutó átlagos fogyasztás folyamatos bővülését egyre inkább hitelekre 
alapozva biztosítja a lakosság, mely miatt a társadalom jelentős része eladósodott. 

 



SZENTENDRE VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK PROGRAMJA (2017-2019) VIS NATURALIS BT. 

28 

Szentendre változatos környezeti, táji adottságai lehetővé teszik a biogazdálkodást. A fenntartható 
gazdasági és társadalmi folyamatok szempontjából pozitívum, hogy Szentendrén van piac és helyi 

tulajdonú kisboltok, kiskereskedések is nagy számban jelen vannak a multinacionális cégek (pl. LIDL, 

Auchan, Bricostore, ALDI, SPAR) helyi és térségi (ld. Budakalász) üzletei, bevásárló-központjai mellett. 

2.2.11. Társadalmi szervezetek 

A városban több tucat társadalmi szervezet tevékenykedik, melyek Szentendre Önkormányzata 
honlapjáról letöltött listáját – terjedelmi okokból – a 9. sz. mellékletben közöljük. A szervezetek 

tevékenységi köre szerteágazó, ezzel együtt, a fenntarthatóság megvalósítása bármely szervezet 

profiljának része lehet, hiszen az egészségre nevelés, a sport-tevékenység támogatása, a 
területfejlesztés, a környezetvédelem a fenntarthatóságot érinti. Szentendén időszakosan van civil 

egyeztető fórum, összefogás. Többek között a belterületbe vonások fenntarthatóságot veszélyeztető 
összetett hatásai kovácsolják össze a lakosságot. 

 
Az alábbi táblázatban közöljük Szentendre társadalmi szempontú SWOT-elemzését: 

 

SZENTENDRE TÁRSADALMI SWOT-ANALÍZISE 

Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek 

Budapest közelsége, 

mely a 
munkahelyteremtésben 

és a középfokú intéz- 

mény-ellátás tekinteté-
ben is meghatározó 

Jó megközelíthetőség 
(autóbuszjárat, HÉV) 

Az újonnan letelepedett 

lakosok csak részben 

illeszkedtek be a helyi 
közösségbe. 

A humán infrastruktúra, 

a nevelési-oktatási 
intézményi hálózat 

mennyiségi és minőségi 

fejlesztése (iskola és 
óvoda). Értékalapú 

oktatás, felnőtt képzés, 
informatikai képzés 

A lakónépesség 
növekedés miatt 

túlterhelt intézmények 
miatt romlik az oktatási 

és egyéb szolgáltatási 

színvonal, a lakosság egy 
része elvándorol 

A lakónépességben nagy 
az aktív keresők aránya. 

 

A lakosság jelentős része 

nem helyben dolgozik 
ezért számottevő az 

ingázás és az 
„alvótelepülés” jelleg 

Iskolabusz indítása 

csúcsidőkben a távoli 

településrészek 
bekapcsolása érdekében 

Unatkozó fiatalok, 
szlömösödés, kábítószer 

fogyasztás elterjedése 

Magasan képzett 

humánerőforrás 

A magas színvonalú 
humán erőforrás nincs 

kihasználva eléggé.  

 

Járdaépítés, egyes utcák 

egyirányúsítása 

További telekeladások, 

ill. a népességnövekedés 
miatt az infrastruktúra 

hiánya még nagyobb 

lesz (iskola,  óvoda, 
járda, útburkolat stb.) 

Magas színvonalú 

egészségügyi és szociális 
ellátás. 

Sportolási lehetőség 
(sportpályák) 

A bölcsődei férőhelyek 

szűkösek, az óvodai, 
általános iskolai 

férőhelyek kihasználtak. 

Közösségi összefogás a 

parkosításban, 
játszóterek 

kialakításában 

Az utak romló állapota 
miatt nő a balesetveszély 

Kellemes kertvárosias 

lakókörnyezet  
 

Kisgyermekes családok 

részére programok 
szervezése 

Rekreációs és sport 
tevé-kenységekhez 

fejlesztések 

A pénzügyi források 

csökkenése az önkor- 
mányzat és a helyi civil 

szervezetek működését 

is veszélyezteti 

Élénk kulturális élet a 
Belvároshoz, a Dumtsa 

Jenő utcához és a 
Főtérhez kötődően 

(rendszeres kiállítások, 

rendezvények, újabban 
pl. Jazz és borfelsztivál) 

A kábítószer jelen van a 
településen, mely főként 

a fiatal korosztályokat 
érinti 

Járási kapcsolat további 
erősítése 

 

A kevés helyi 
munkalehetőség miatt 

nő az ingázás és a 
munkanélküliség, 

erősödik az 

„alvótelepülés” jelleg  
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Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek 

A városban polgárőrség 

működik 
 

Lakossági tájékoztatás 
és kapcsolattartás (helyi 

újság, lakossági 

fórumok, honlap stb.) 
Együttműködés erősítése 

a civil szervezetekkel  

 

Testvérvárosi 

településekkel való 

partnerkapcsolatok 

 

Az egyéni művészek és a 

művészeti csoportok 

tudása, kulturális 
termékeinek 

eladhatósága (belföld-
külföld) 

Szellemi alkotó műhelyek 

(pl: nemzetközi művész- 
és alkotó tábor, művész 

turizmus) 

 

  

Az egészségügyi, a 

szociális és a kulturális 

intézmények fejlesztése 

 

 

3. táblázat Szentendre társadalmi SWOT-analízise 

 

2.3. A környezet állapota 

A környezet állapotának az elmúlt néhány évtizedben tapasztalható változása Magyarországon is 
egyértelműen tükrözi a társadalmi, a gazdasági és a környezeti dimenziók kölcsönhatásait. Például a 

gazdasági szerkezetátalakítás következtében számos, a környezetet szennyező kibocsátás (pl. 
légszennyezés, mezőgazdasági kemikáliák túlzott alkalmazása) csökkent. A területhasználatok 

változása következtében egyes területek természetessége nőtt (ld. felhagyott szántók, gyepek 

beerdősülése). Ezzel ellentétes hatású a lakás-, ipari- vagy közlekedési célú beépítések és a 
járulékosan megjelenő élőhely-fragmentáció. 

Nőtt az energiahatékonyság, és a környezeti irányítórendszerek, elérhető legjobb technikák, a 
környezetbarát termékek egyre szélesebb körben terjednek el. A környezeti infrastruktúra fejlesztése a 

környezetminőség megóvásán túl a lakosság életminőségének javítását és a gazdaság fejlesztését, 

tőkevonzó képességét is szolgálja. Ugyanakkor egyes területeken a környezetterhelés (szennyezés, 
erőforrás-használat és területhasználat) – főként a gazdasági növekedés és a fogyasztói társadalomra 

jellemző magatartásformák terjedése miatt – nőtt: folyamatosan csökken a biológiailag aktív felületek 
aránya, növekszik a közlekedési eredetű légszennyezés, vagy például a kommunális szilárd hulladék 

mennyisége. 

A környezeti tudatosság terén már vannak jó hagyományaink, de ezt meghaladó kihívás áll 
előttünk a környezettudatos magatartás és tevékenység fejlesztésében. Ez nem csupán a megújult, az 

EU szigorú szabályozását átvevő környezeti szabályozórendszer érvényesítését, a jogkövető 
magatartás kikényszerítését jelenti, hanem ezt is meghaladó elővigyázatosságot, felelősséget és 

etikus, pro-aktív magatartást, részvételt is a környezeti problémák megelőzésében és a meglévők 
megoldásában.  

2.3.1. Levegőminőség és éghajlatváltozás 

 
Hazánkban a nagyvárosokat és a főbb közlekedési csomópontokat kivéve az elmúlt két évtizedben 

csökkent a levegőszennyezés mértéke, de a motorizáció káros hatásai továbbra is jelentősek. 
Szentendre kiterjedése, domborzati adottságai, a beépített területek és a kereskedelmi-gazdasági 

szolgáltatási zónák elhelyezkedése, a tömegközlekedés hiányosságai, a nagy lakosságszám, az ingázás 
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és egyes jóléti igények kikényszerítik az autóhasználatot, mely a város élhetőségét csökkenti és a 
levegőszennyezés kockázatát növeli. 

Éghajlatváltozás: kibocsátások és hatások 

A rendszerváltást követő gazdasági visszaesés, majd az azt követő jelentős gazdasági 
szerkezetváltozás és modernizáció eredményeképpen az üvegházhatású gázok – mindenekelőtt a 

szén-dioxid – kibocsátása hazánkban számottevően csökkent, s az utóbbi időszak gazdasági 
növekedési tendenciái mellett is e kibocsátások szintje gyakorlatilag nem emelkedett (kivételt képez a 

közlekedés.) (Meg kell jegyezzük ugyanakkor, hogy a klímaváltozásnak az eddigi tudományos 

vélemények szerint 15-20 fő oka van, melyek egy része planetáris léptékű, más része valóban 
antropogén okokra vezethető vissza. Utóbbiak egyike az üvegház hatású gázok emberi eredetű 

légkörbe juttatása. A tájhasznosítás módja is, a táj vízforgalmán és a talajban lévő gázok 
mobilizálásán keresztül jelentősen befolyásolja a légköri folyamatokat, a klímát.) 

Szakértői becslések alapján – még javuló energia-hatékonyság mellett is – a továbbiakban 
összességében az energiaigények lassú növekedése várható, ami maga után vonja a kibocsátások 

növekedését is, ha lényegében nem változik a hasznosított energiaforrások összetételének aránya.  

Magyarországon – a globális trendekkel egyezően – az éves felszíni középhőmérséklet nő. 
Hasonlóan egyértelmű és határozott a napi minimumhőmérsékletek emelkedése és a meleg éjszakák 

számának növekedése is. Egyes meteorológiai, illetve azokkal összefüggő szélsőséges környezeti 
események gyakoribbá váltak; így többek között rekordszintű tiszai és dunai árvizek ellen kellett 

védekezni az elmúlt évtizedben (Szentendrén elég csak a 2013. évi dunai áradásra gondolni, amelynek 

a belvárosi árvízvédelmi szakaszon az éppen elkészült mobilgát állt ellen). A csapadék mennyisége 
egyes vélemények szerinti – jelentős ingadozás mellett – csökken, mások szerint csak az éves 

eloszlása változott meg. A változások tetten érhetők például a téli csapadék mennyiségében és az 5 
mm feletti csapadékú napok számának csökkenésében. Nem növekedett azonban a csapadékmentes 

időszakok hossza.  

A szélsőségessé váló időjárás következtében nehéz helyzetbe kerülhet a mező- és az 

erdőgazdálkodás is. Természetvédelmi szempontból problémát jelent, hogy a viszonylag gyors 

változásokat egyes ökoszisztémák nem képesek követni, így egyes fajok gyorsan elterjedhetnek, míg 
mások kipusztulnak. Az alkalmazkodás hiánya tehát mind gazdasági-társadalmi, mind 

természetvédelmi szempontból károkat okozhat, mely alól Szentendre és térsége sem kivétel. 
Szentendrén a kommunális (elsősorban fűtési) eredetű levegőszennyezés egyes égéstermékei (pl. 

kén-dioxid) – a földgázhasználat terjedésével párhuzamosan – az elmúlt évtizedekben csökkentek. 

  
 

2.3.2. Energiagazdálkodás 
 

Magyarországon a rendszerváltás óta átalakult az energiaforrások használatának szerkezete, nő a 

földgáz használata. Az energiahasználatban a vállalkozások egy része már bevezette az 
energiahatékony technológiákat, ám a lakosság és a közszféra a magas átállási költségek és a 

motiváció hiánya miatt még kevésbé. Az egy főre vetített energiafelhasználás lényeges kisebb a fejlett 
országokénál, de az egységnyi GDP-re vetített energiaintenzitás még mindig közel háromszorosa 

(vásárlóerő-paritáson számolva másfélszerese) a fejlett országok átlagának. Az alacsony 
energiaintenzitás nem csupán energetikai kérdés, hanem az ország gazdasági struktúrájával, 

fejlettségi színvonalával is összefüggésben van. 

Az energiarendszerben kockázatot – erős külső függést – jelent a túlnyomó energiaimport és a 
megújuló energiák használatának alacsony szintje. Növekvő energiafüggésünk biztonsági kockázatot is 

jelent: jelenleg energiaszükségletünk 72%-át importáljuk, ez az arány az előrejelzések szerint 2015-re 
elérhette a 90%-ot. Hazánkban, a jelenleg tendenciák szerint, az atomenergia részaránya jelentős 

marad, a megújuló energiaforrások használata még nem általánosan elterjedt. 
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Az Európai Unió 2020-as klíma- és energiapolitikai célkitűzéseihez (20-20-20) kapcsolódó magyar 
vállalások:  

• A megújuló energiaforrások részarányának 14,65 %-ra növelése, 

Megújuló energiaforrások alkalmazását elősegítő fő támogatási programok: 

• Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (kvótabevételekből, 2014-től)  

• 2014-2020-as időszakban rendelkezésre álló európai uniós források: KEHOP mellett a TOP, 
GINOP, VEKOP operatív programok  

• Megújuló- és alternatív energiaforrásokból előállított hő- és villamos energia átvételi rendszer 

(METÁR) – kidolgozás alatt 

 
 

15. ábra A megújuló energiahordozók részarányának változása 2004. és 2013. között. 
Forrás: www.met.hu) 

A megújuló energiahordozók alkalmazása hazánkban alacsony, bár amint az a fenti grafikonon is 
látható, növekvő trendet mutat. Megjegyzendő, hogy egyes fejlett európai államokban – részben a 

kedvező természeti adottságoknak is köszönhetően – ez az érték a 15%-ot is meghaladja. Továbbá, 

ezt a viszonylag gyors hazai növekedés döntően a biomassza energetikai célú hasznosításának 
növekedése okozta, mely előnyös tulajdonságai mellett számos fenntarthatósági kockázatot is hordoz 

(pl. természetkárosítás). A megújuló forrásokból termelt villamosenergia garantált átvételi árának 
bevezetése fontos lépés volt a fenntarthatóbb energiarendszer felé.  

 

Összegezve a megújuló energiaforrások alkalmazása mellett az alábbi fő érvek szólnak: 
 

● nincs szén-dioxid kibocsátás, 
● csökken a külső energiafüggőség, kiszolgáltatottság, 

● közép- és hosszútávon jelentős megtakarítás érhető el, mivel a hagyományos 
energiahordozók ára egyre magasabb, 

● helyi munkahelyeket teremt. 

 
Passzívházak  
 

Az első passzívházat 1990-ben építették Németországban. Azóta 15 ezer ilyen energiatakarékos 

épület készült el, a legtöbb Németországban, Ausztriában és Svájcban. Az első hazai passzívház a pest 

megyei Szadán épült fel a 2000-es években. Ez a családi ház - akkori áron - alig került többe (200-230 
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e Ft/m2), mint egy hagyományos épület; a tervezők szerint hosszú távon jó befektetés az úgynevezett 
hulladék hővel fűteni. A házat egy kazán és a napkollektorok fűtik, az akár 90 százalékos energia-

megtakarítás miatt egy átlagos téli hónapban 5-6 ezer forintból is lehet üzemeltetni. A német minősítő 

intézet mérései alapján az első magyar passzívház négyzetméterenként és évente 13 kWh energiát 
használ hűtésre és fűtésre. Szentendrén 2012-ben épült az első passzívház, melyet, a technológia 

népszerűsítése érdekében rendszeresen bemutattak az érdeklődők részére. 
 

Termálvíz-hasznosítás 

 
A termálvíz hasznosításának elsősorban idegenforgalmi jelentősége van, illetve lenne a Pap-

szigeten tervezett fejlesztésekhez kapcsolódóan. Érdemes azonban megvizsgálni a geotermikus 
energia fűtési célú hasznosításának lehetőségeit intézményi és a lakossági vonalon egyaránt (erre jó 

példa a veresegyházi rendszer). 

Energiatakarékosság 

 

A lakossági és intézményi energiatakarékosság kiemelt fenntarthatósági cél egy településen. 
Gazdasági jelentősége a költségmegtakarításon keresztül realizálódik, azonban befektetési költsége 

magas. Szentendre Város nagy hangsúlyt fektetett az átfogó CONCERTO-program megvalósítására, 
mellyel kapcsolatban az alábbi információkat tette közzé honlapján: 

„A Concerto III pályázatot az ÉMI Nonprofit Kft. nyújtotta be Szentendre várossal és a Városi 
Szolgáltató Zrt.-vel szoros együttműködésben. A nemzetközi konzorciumban a magyar mellett egy 
spanyol (Vitoria) és egy norvég város (Dale) vesz részt. A három ország ebben a partnerségben arra 
szövetkezett, hogy a Concerto kezdeményezéseket a jelzett három városban megvalósítsa. Ennek a 
főbb területei a megújuló energiák nagyléptékű integrációja, öko-épületek létrehozása, polygeneráció, 
valamint az energiaellátás biztosítása és energia tárolása.” 

A projekt 2009 decemberében indult, öt évig tartott és költségvetése közel 5 milliárd forint volt, 

melyből az Uniós támogatás 3 milliárd forintot tett ki. A püspökmajori lakótelepen az 

energiahatékonysági intézkedések keretében 10.132 m2 épület felújítás, valamint 20 kWp/200 m2 
napelem rendszer innovatív, integrált alkalmazását oldották meg. Emellett a lakótelepen beépítettek 

500 m2 napkollektor rendszert és szezonális tárolót, valamint terveztek egy kapcsolt energiatermelésű 
biomassza alapú gázmotort a meglevő gázkazánok részleges kiváltására. A projektben új lakóépület és 

demonstrációs irodaház építése is történt, de marketing tevékenységet is végeztek szakmai és 

társadalmi fórumokon. 

2.3.3. A felszíni vizek minősége és mennyisége 

 
Felszíni vizeink közül – országos szinten – a folyók vízminősége elfogadható, nagy tavaink 

vízminősége javult, a kisvízfolyások állapota azonban kedvezőtlenebb, mert terhelésük esetenként 

jóval meghaladja öntisztuló-képességük mértékét. Ebben szerepet játszik az is, hogy a 
szennyvíztisztító telepek befogadója sok esetben kisvízfolyás, továbbá sok helyen a mai napig nem 

épült ki a szennyvízgyűjtő-hálózat, így a diffúz szennyezés is jelentős.  

 

Szentendre felszíni vizei  

 

Duna 
A folyam 8 km hosszú szakasza a sodorvonalig, tartozik a városhoz. Vízminősége javult, 

ugyanakkor esetenként haváriás szennyezések érik, és a városban lévő térségi tisztító-telepről érkező 

tisztított szennyvíz befogadója. A nemzeti és a nemzetközi ökológiai hálózat (Natura2000) része; helyi 
védett szakaszai is vannak. Kiemelkedő természetvédelmi és ökológiai jelentőségű terület. Ezzel 

együtt turisztikai-rekreációs hasznosítása egyre nő, sőt, vízi tömegközlekedési igények is felmerültek a 

közlekedési gondok enyhítése céljából, mely fenntarthatósági kérdéseket vet fel. 
 

Szentendrei patakok 
E kisvízfolyások jellemzően kishozamúak, némelyikük időszakos. Árvizeik azonban hirtelen nagy 

hozamokkal jelentkezhetnek; a Bükkös-patak esetenként köz- és magánterületi elöntéseket is okoz. Az 



SZENTENDRE VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK PROGRAMJA (2017-2019) VIS NATURALIS BT. 

33 

összes patak helyi védelem alatt áll, illetve a nemzeti ökológiai hálózat része. Hegyvidéki szakaszaik 
Natura2000-területen találhatók. 

A város nevezetes, természeti értékekben gazdag, hosszan települési környezetben folyó patakja 

a Bükkös-patak. Vízminőségét néha alkalmi kisebb szennyezések érik. Élővilágát elsősorban az 
árvízvédelmi célú kotrások veszélyeztetik, melyeket fenntartható módon minimalizálni igyekszik a 

város.   
A vizes élőhelyek, így a patakok esetében is az EU Víz keretirányelve előírásait kell figyelembe 

venni. Az elérendő jó ökológiai állapotnak csak az egyik módja a vízminőség javítása, ennél gyakran – 

a szentendrei patakok esetében biztosan – fontosabb a kedvező medermorfológiai jellemzők 
biztosítása, melyet a fenntartási munkák időről időre rontanak. 

 
Állóvizek 

A város déli részén, leszámítva a hegyvidéki erdőkben lévő kis tavakat, a Tófenék-dűlőben terült 
el a település egyetlen természetes állóvize, mely a XIX. századi vízrendezések következtében került 

lecsapolásra. A település ezen részén, és a Duna–menti területeken több kicsi mesterséges tó létesült.  

A tavak vízminőségéről szintén csak szórványosan van adat, élőviláguk azonban értékes. A 
kavicsbánya tavon a kitermelés megszűnt – itt jelenleg rekreációs hasznosítás folyik. 

2.3.3. A felszín alatti vizek minősége és mennyisége 

A felszín alatti vizek minőségét a mezőgazdasági és ipari termelés hátra maradt szennyeződései 

továbbra is veszélyeztetik. (Szentendrén a volt orosz laktanya talaja máig nem került kármentesítésre, 

pedig vízbázis védelmi terület közelében van. A településen egyéb, kisebb ipari és mezőgazdasági 
eredetű szennyezések is előfordultak.) 

Magyarországon a környezetvédelmi szempontok által különösen érintett nitrát-érzékeny terület 
több mint 4,4 millió ha, ebből 2,7 millió ha mezőgazdasági terület. Nagyobb vizeink általános 

minőségét sikerült javítani az elmúlt másfél évtizedben. Vízkészleteink azonban továbbra is 
veszélyeztetettek, különösen az éghajlatváltozás várható hatásaként fellépő gyakoribb aszályok és 

csökkenő csapadék mennyiség tükrében.  

Szentendre függése a felszín alatti vizektől jelentős: a város ivóvíz-ellátása a Duna kavicsmedre 
alól származó, jó minőségű vízből származik. Minőségének védelme fenntarthatósági stratégiai kérdés. 

A szentendrei források hozama jellemzően csekély; néhányuk vizét hasznosítják kisebb-nagyobb 
rendszerességgel (ld. különösen Lajos-forrás), de ezek sincsenek a hálózatra rákötve. A források, 

patakok ökológiai vízigényének biztosítása céljából ez kedvező, fenntartható. 

 
Az Országos Területrendezési Terv alapján Szentendre közigazgatási területének jelentős része a 

felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetébe tartozik, és a 27/2004. (XII. 25.) 
KvVM rendelet alapján felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területnek számít. A vizek 

mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. 

rendelet alapján a város területe nitrát-érzékeny. 
A felszíni és felszín alatti vizek védelme, a szennyeződés érzékenység megkívánja, hogy a 

településen csak olyan – erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, vízgazdálkodási, ipari – tevékenység, 
területhasználat történjen, amely a vizek állapotát (mennyiség, minőség, vízháztartás) nem 

befolyásolja kedvezőtlenül. 
 

Csapadékvíz elvezetés 

 
A város domborzati, talajtani adottságai miatt a csapadékvíz elvezetés problematikus: egyes 

településrészeken nagycsapadékok idején akár az útburkolat teljes szélességében felszíni lefolyás 
alakul ki, esetenként épületek is elárasztásra kerülnek az ilyen területeken, ill. a Bükkös-patak mentén. 

Továbbá több városrészben a még meglévő egyesített víz- és szennyvíz-elvezető rendszer nem bírja a 

terhelést, melynek következtében nyers szennyvíz kerül a Dunába, a Korzó déli részén lévő átemelőn 
keresztül.  
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Szennyvízkezelés 
 

A szennyvízcsatorna-hálózat kiépülése országos szinten és Szentendrén is jelentősen növekedett 

az utóbbi években; a város ellátottsága közel 100 %. A tisztított szennyvíz befogadója a Duna 
sodorvonala a város déli részén, a Dera patak torkolatánál lévő telep vonalában. A város domborzati 

adottságai miatt a hálózat teljes kiépítése nem lehetséges, ezért a tengelyen (szippantós gépjárművel) 
történő szállítás továbbra is szükséges a helyi talaj- és talajvíz-szennyezések mérséklése, megelőzése 

érdekében.  

A szennyvíztisztítási technológia fejlesztése országos program keretében zajlik – maga a regionális 
jelentőségű szentendrei szennyvíztisztító telep korszerűsítése is napirenden van.  

 
2.3.4. A táj állapota, természeti értékek  

 
Magyarország természeti adottságainak (földtani viszonyok, felszíni vízkészletek gazdagsága, 

talajtípusok, klimatikus viszonyok) köszönhetően – nemzetközi összehasonlításban is – igen kedvező 

és változatos természeti, ökológiai adottságokkal, természeti értékekkel, természeti területekkel 
rendelkezik. Természeti örökségünk megóvása ugyanakkor jelentős kihívást jelent. 2004-ben a 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium elfogadta a Biológiai Sokféleség Megőrzéséről szóló Nemzeti 
Stratégia és Cselekvési Terv Alapvetéseit. 2015 június 09-én az Országgyűlés egyhangúlag elfogadta a 

biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiáját. Azonban 

jóval korábbra, a 1990-es évek közepére datálódik a természetvédelmi törvény elfogadása, mely mind 
a mai napig kellően átfogó és alapos jogszabályi alapokat nyújt hazánk természeti és táji örökségének 

megőrzéséhez és fejlesztéséhez.    
Fenntarthatósági szempontból rendkívül fontos, hogy a természetvédelem már évtizedek óta nem 

egymástól elszigetelt védett élőhelyekben, hanem táji szintű ökológiai összefüggésekben gondolkodik, 
mely rendszer alapját, természetesen továbbra is a jó természeti állapotú tájak képezik. 

 

Hazánkban a védett növényfajok száma 35%-kal, a védett állatfajok száma pedig 12%-kal nőtt 
1999-hez képest. Bizonyos fajok veszélyeztetettségének növekedésében - a környezetterhelésen, -

szennyezésen túl - többek között az egykor összefüggő élőhelyek feldarabolódása is közrejátszott. A 
leginkább veszélyeztetettek a vizes élőhelyek és a gyepek, amelyek fragmentálódása, felszámolása az 

elmúlt időszakban is folytatódott. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta az ún. közösségi 

jelentőségű (Natura 2000) fajok és élőhelyek előfordulása, illetve a Madárvédelmi- és az 
Élőhelyvédelmi Irányelv alapján Natura2000-területrek kerültek lehatárolásra. Az ország területének 

21 %-a ilyen közösségi jelentőségű terület, míg az országosan védett területek aránya 10 %. A 
magyarországi Natura 2000 területek kiterjedésének 38,5%-a egyéb jogszabályok alapján országos 

szintű védettséget is élvez. A hálózat célja, a biodiverzitás fenntartása. A Natura 2000 hálózat Európa 

területének 17 %-át fedi le. A Natura 2000 területekre elkészülő leírólapokon és fenntartási tervekben, 
többek között, rögzítik a természetvédelmi célkitűzéseket és a kezelési előírásokat.  

 
Szentendrén Natura2000 területek a hegyvidéki erdők, a Duna és ártere, a Pomázi-sík egy része:  

 Duna és ártere (HUDI 20034) és Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI 20039) kiemelt jelentőségű, 

különleges természet-megőrzési területek, 
 Börzsöny és Visegrádi-hegység (HUDI 10002) különleges madárvédelmi terület. 

 

E területeken a jelölő fajok és élőhelyek száma, egyedszáma, kiterjedése, állapota nem 

csökkenhet – csak olyan (fenntartható) hasznosítási forma gyakorolható (engedélyezhető) rajtuk, 
melyek az ökológiai, természetvédelmi állapotot nem rontják. Szentendre Város Önkormányzata az 

1990-es évek elején számos területet (pl. belterületi parkok, vízfolyások mente) nyilvánított helyi 
szinten védetté. 2008-2009-ben megtörtént e területek felülvizsgálata, és szakszerű kezelésükre is 

javaslatok kerültek kidolgozásra. Újabb területek bevonására is volt példa, azonban a kezelések rendre 

elmaradtak. A kezelési terveket és a természeti állapotot 10 évente felül kell vizsgálni. 

Hazánk természeti értékeinek jelentős hányada az erdőterületekhez, a vizes élőhelyekhez, továbbá 

az extenzíven művelt mezőgazdasági területekhez kötött. A hazai biodiverzitás sokszínűségében igen 
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fontos szerepet játszik az eltérő környezeti adottságokhoz alkalmazkodó változatos tájhasználat, ezen 
belül kiemelten az őshonos fafajokból álló, természetszerűen kezelt erdők. 

Magyarországon az agrár-környezetgazdálkodás (AKG) területén több környezetkímélő 

gazdálkodási formát támogatnak. A környezet- és természetvédelmi szempontú mezőgazdasági 
földhasználat szempontjából megkülönböztetünk horizontális és zonális intézkedéseket, programokat. 

A termőhelyi adottságokhoz igazodó környezettudatos gazdálkodási módok közé tartozik többek között 
az ökológiai gazdálkodás, a vizes élőhelyek fenntartása és megőrzése, valamint az extenzív 

gyepgazdálkodás is. Az AKG keretén belül lehetőség van térségi (zonális) programok felvállalására is, 

melyek speciálisan a talaj és a vízvédelem céljainak teljesülését szolgálják az erre kijelölt területeken. 
A Natura 2000 hálózat, illetve a hozzá kapcsolódó földhasználat szintén a természeti erőforrások 

megőrzéséhez járul hozzá, az ország csaknem 2 millió hektárján. 

 

Szentendre táji adottságai 
 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény alapján 

Szentendre területe a tájképvédelmi területek övezetébe tartozik és Világörökség-várományos terület. 
A város táji adottságai igen változatosak és kiválóak. Jellegzetessége a Visegrádi-hegység erdőkkel 

borított, város fölé magasodó hegykoszorúja, mely Duna felé lefutó hegyvonulatait a város ma már 
részben elfoglalta. E területfoglalás jórészt az elmúlt néhány évtizedre tehető (ld. népesedési adatok, 

kiköltözés az agglomerációba). A táj jellegzetessége a világszerte ismert belvárosa, a Duna és a 

hajdani ártéri öblözet széles lapálya Pomáz felé. A hegyvonulatokat mély patakvölgyek választják el 
egymástól. 

A domborzat tagoltsága, irányultsága alapvetően határozza meg település terjeszkedési, 
közlekedési lehetőséget, kapcsolódó műszaki megoldásokat is (ld. pl. víz- és szennyvíz-elvezetés, utak, 

épületek kivitelezése). A folyamatban lévő és tervezett infrastrukturális fejlesztések a belterületeken 
kevésbé, a külterületeken annál inkább hatással vannak a természeti állapotra. A fenntarthatóság 

alapvető szempontja, hogy a természeti állapot nem romolhat. A magas természeti állapotú területek 

java része már valamilyen jogi védelmet élvez, ez azonban önmagában nem mindig elegendő. 
 

Szentendre védett természeti területei 
 

A város területén helyi és országos szinten védett, illetve közösségi jelentőségű és egyéb 

természetvédelmi meghatározottságú területek vannak (ld. még a vonatkozó mellékletet.) 
A helyi védett területek száma megközelíti a 30-at. Szentendre Város Önkormányzatának 47/2000 

(IX. 15.) sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről a védett épített örökséggel 
együtt tartalmazza a természeti értékek listáját. 

A Natura 2000-területek részben átfednek egymással és az országos szinten védett területekkel. A 

Nemzeti Ökológiai Hálózathoz tartozó területek jelentős része szintén megegyezik az országos, 
ritkábban a helyi védett területekkel. A város hegyvidéki erdős területén „Ember és Bioszféra 

Rezervátum” terület is található. 

2.3.5. Zajterhelés 

 
A zajterhelés állandó, jelentős forrása a közúti közlekedés. Szentendre a főváros 

agglomerációjának része, a lakott területen áthaladó 11-es út országút jelentős gépjármű forgalmat 

bonyolít le. A 11-es úthoz számos, a városrészek lakosságát ráhordó út kapcsolódik, melyek zajhatása 
kisebb, de nem elhanyagolható. 

2.3.6. Területhasználat 

 

A terület- vagy tájhasználat szoros összefüggésben van a fenntarthatósággal. A már beépült 

területek és a szántók környezeti, természeti, ökológiai és tájképi állapota jellemzően alacsony – ami 
az adott területhasználat fenntarthatatlanságát jelzi.  

Hazánkban az elmúlt évek fejlesztései – a lakó- és gazdasági területek bővítése, új utak építése, a 
zöldmezős beruházások stb. – következtében számottevően nőtt a művelésből kivett, beépített 

területek aránya. 1994-2004 között a termőterület nagysága 300.000 ha-ral csökkent.  
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A talaj állapota terén nagyrészt spontán, kisebb részt állami segítséggel javult a helyzet. A 
legnagyobb károkat Magyarországon a szél-, és víz erózió, valamint a művelt rétegben megjelenő 

tömör záróréteg(ek) okozzák. Magyarországon a talajdegradációs folyamatok közül az egyik 

legjelentősebb a vízerózió, ami a mezőgazdasági területek (alapvetően: a szántók) több mint 
harmadát károsítja. A szélerózióval veszélyeztetett területek kiterjedése ugyancsak jelentős, de 

Szentendre esetében ezen hatás összességében ma már jelentéktelen. A helytelen földhasználat 
következtében az ország területének közel 50%-át alkotó szántók veszélyeztetettek. A talajjavító 

beavatkozások a 2000-es évtized első felében növekedtek, a műtrágyázott területek csökkentek. 

További, a mezőgazdasághoz kapcsolódó kedvezőtlen adottságnak, ill. folyamat a talajsavanyodás, a 
belvízveszély és a szikesedés. Ez a megközelítés mezőgazdasági hasznosítású megközelítés, hiszen a 

belvizes és szikes területek hazánk kiemelkedő természeti értékű területei, melyek Szentendrén is 
megtalálhatók. Természet- és tájvédelmi jelentőségüket jól jelzi, hogy a Pomázi-sík jelentős része a 

nemzeti és nemzetközi ökológiai hálózat része. A terület többé-kevésbé fenntartható területhasználata 
azonban nem a földhivatali besorolásként szereplő szántó, hanem a gyakorlatban a belvizességet 

elviselő gyep (kaszáló). A területhasználatok a múltban és a jelenben is változtak, változnak: a korábbi 

állapotokról archív térképek, műholdfelvételek és a településrendezési dokumentumok tájékoztatnak. 
Ezzel összefüggésben készítettünk el egy szentendrei tájhasználat-változást térképekkel bemutató 

mellékletet (4. sz.), mely a települési stratégiák, kiemelten a közelmúltban felülvizsgált 
Településrendezési Tervhez is hasznos háttér-információkat nyújthat. 

 

2.3.7. Települési és az épített környezet minősége 
 

Az épített környezeti elemek egy része ma már örökségünk részeként jogi védelmet kapott, egy-
egy épület, gazdasági építmény vagy akár egy településrész tájképi léptékében. Az épített környezet 

lakó, üdülő, ipari és egyéb övezeti területhasználatok formájában jelenik meg, és a természeti és 
mezőgazdasági környezettel több-kevesebb összefüggésben van. Szentendrén például épített 

környezetben is vannak védett természeti területek, illetve a beépített területek az elmúlt 

évtizedekben jelentős mértékben elfoglalták a korábbi mezőgazdasági területeket (melyek parlagon 
hagyott és nem hasznosított részét a természeti folyamatok vették birtokba). 

 
Az épített környezeten is számos környezeti és antropogén hatás érvényesül, pl. a közúti forgalom 

okozta rezgés, por- és gáz-kibocsátás, a levegő savasságától függően a korrózió, a szerkezeti 

leromlásból vagy korszerűtlenné válásból fakadó átépítés. A beépítettség jellege és növekedése, 
pedig, hat a társadalmi, környezeti tényezőkre, pl. a táj esztétikai értékére, az élettér minőségére és 

mennyiségére, a beépítéssel nő a lefolyás mértéke, amely alvízi településeken növeli az árvízi 
kockázatot, a településeken hőszigetek alakulnak ki, mindezekkel párhuzamosan csökken a 

zöldfelületek aránya. Az épített örökség állapotának fenntartása fokozott figyelmet kíván. 

A város már az ókor óta lakott, legjelentősebb korai lakói a rómaiak. A város legkiemelkedőbb 
építészeti műemlék-együttese, történeti településközpontja, építészeti öröksége a Belváros, mely hazai 

és nemzetközi szinten is jelentős idegenforgalmi célpont. A városra az „egy napos turizmus” jellemző, 
mert a szállóvendégek fogadása nem megoldott: nincs elegendő szálláshely. Szentendrén országos és 

helyi védelem alatt álló műemlékek egyaránt megtalálhatók. Az épített örökség megóvása jelentős 
forrásokat igényel. Az utóbbi években nagy mértékben megújult a Belváros. 

A Belvároson kívül, kulturális és idegenfogalmi szempontból épített örökség csekély: a város bár 

nagy kiterjedésű, a többi városrész viszonylag fiatal, jelenkori. Ugyanakkor, ugyanezen szempontból 
kiemelkedő jelentősége van a Szentendrei Szabadtéri Múzeumnak, a Skanzennek, mely ugyan 

jellemzően nem helyi épített örökséget és hagyományokat mutat be, de a látogatás során a hajdani, 
lényegesen kisebb ökológiai lábnyomú társadalmi, kulturális és gazdasági életről ad átfogó 

bepillantást. A leírtak okán a fenntarthatóságra nevelésben is kiemelkedő szerepe van, példaként 

említhető az, hogy az anyaghasználatban vannak környezetbarát technológiák és a mindennapi életet 
kisebb technikai háttérrel is lehet élni. 

 
A települési életminőséget számos szempont befolyásolja, pl. az ellátási rendszer milyensége, a 

kikapcsolódás lehetősége, a levegő minősége, az épített táj állapota, tisztasága, zöldfelületi arányai. 
Míg a Belváros a hagyományos településszerkezetből adódóan zöldfelületekben szegényes, az azt 

ölelő, messze nyugatra elnyúló településrészek kertvárosias, ill. üdülőövezeti jellegűek. 
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Az oktatási intézmények a Belvárosra és annak közelébe koncentrálódnak, ahogy a közlekedési 
útvonalak is körülölelik a Belvárost, és a városon áthaladó 11-es sz. útba torkollanak. A leírtak miatt 

jelentősek a torlódások a reggeli és délutáni csúcsidőben, ekkor a levegő terhelés jelentős.   

A település területén a közszolgáltatásokat, a zöldfelületek kezelését a Városi Szolgáltató Zrt. 
(VSZ ZRt.) látja el. A közterületi zöldfelületek jellemzően rendben tartottak. Illegális hulladéklerakás a 

belterület szélén jellemző. Szentendre jól szerepelt a Virágos Magyarországért mozgalomban: 2004-
ben és 2016-ban is díjat nyert. 

 

Az épített környezettel és a közszolgáltatásokkal szorosan összefügg a növekvő népességszám. A 
város lakosságának kis mértékű növekedése tovább erősíti a kedvezőtlen folyamatokat (egy lakásba 

átlagosan 4 fő költözik a városba, melyből legalább az egyik felnőtt ingázik, a gyerekek pedig a helyi 
oktatási-nevelési intézményekbe járnak, így családonként a tömegközlekedés helyett legalább egy, de 

nem ritkán két autót vesznek igénye). Mindeközben az utak állapota romlik, kapacitásuk nem 
növelhető, a levegőszennyezés, a dugók és a sűrű népesség az életminőséget és a 

környezetminőséget – mely alapvető vonzerő – rontja. Az 1000 főre jutó gépjármű állomány jelenleg 

400 körül van a térségben, de a motorizációs trendek alapján a közeljövőben ez az érték várhatóan el 
fogja érni az 500-550-et is. A közlekedéssel járó kényelmetlenség és a megélhetés nehézsége nem 

egy esetben vissza- vagy tovább költözésre készteti az új lakókat.  
Budai agglomerációs tapasztalatok (Törökbálint, 2000-es évek eleje) szerint 1.000 fő bevándorlása 

egy adott településre (lásd: Szentendre lakosságszáma az utóbbi 11 évben 2.500 fővel gyarapodott) 

legalább 200 M Ft értékű infrastrukturális beruházást igényel, melyhez évente további 70 M Ft egyéb 
működtetési kiadás (óvodák, iskolák, orvosi rendelők stb.) kapcsolódik. Ez Szentendre esetén plusz 

2.500 fővel számolva egyszeri 500 M Ft kiadást, és plusz 175 millió Ft éves működtetési költséget 
jelent, mely az Önkormányzatra jelentős terhet ró. 

A beépítettség növekedése, illetve a zöldfelületek csökkenése és a növekvő gépjármű forgalom 
okozta zaj- és a levegőszennyezés miatt kevésbé lesz élhető, fenntartható a város.  

2.3.8. Hulladékgazdálkodás 

A települési szilárd hulladékok mennyisége csökkent az elmúlt évtizedben. A hulladéknak kb. 9%-a 
kerül szelektíven begyűjtésre, az elmúlt években hétszeres volt a növekedés. 

Az ipari hulladék (beleértve a kereskedelemben és szolgáltatásokban képződő hulladékot is) 
mennyisége évi 20-25 millió tonna között van, mennyisége fokozatosan csökken. Ennek egyik oka az 

1990-es évek eleji gazdasági visszaesés volt, másik pedig a gazdasági szerkezet átalakulása, ami az 

1995 után ismét bővülő gazdaságban korszerűbb, anyag- és energiatakarékos technológiák 
bevezetését is jelentette. A képződő hulladéknak azonban alig 30%-át hasznosítják, mintegy 60%-át 

lerakják vagy tárolják.  
 

A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó adatok alapján 2013-ban közel megduplázódott a 2012. évi 

hulladékmennyiség, majd jelentősen csökkent 2014-ben, 2015-ben, majd ismét növekedésnek indult. 
Az összes hulladékhoz képest a szelektíven gyűjtött hulladék aránya kb. 20 %. Ez alól a 2014. 

esztendő kivétel, amikor a csökkenő teljes hulladékmennyiségnek a felével közel megegyező 
mennyiséget gyűjtöttek szelektíven. 

 
2013-2016 között Szentendrén az összes települési szilárd hulladék mennyisége kis mértékben 

minden évben nőtt, de 2016-ban a növekedés jelentősebb volt, mint korábban. E mennyiségből a 

szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége 2015-ig nőtt, majd csökkent. Az egy főre eső összes 
települési szilárd hulladéknak az egy főre eső szelektív hulladék aránya kb. 10 %. A 2015-ös év tartja 

e téren a csúcsot, 2016-ban némi visszaesés volt tapasztalható. Szentendre Környezetvédelmi 
Programjában, a jogszabályok és irányelvek alapján előirányzott hulladékcsökkentési arány 2016-re 30 

% volt.  

Örvendetes, hogy egyértelműen és nagymértékben nőtt a begyűjtött veszélyes hulladékok és a 
lom mennyisége. Változó, de 2015. évi csúccsal jellemezhető a visszagyűjtött papír, az üveg és a fém 

mennyisége. A hulladékok növekvő mennyisége ugyanakkor azt mutatja, hogy nem jellemző a 
hulladékszegénységet célul kitűző tudatos vásárlás, de a szelektív gyűjtést a lakosság igénybe veszi. 
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Kedvező lenne a hulladékszegény csomagolási megoldások termelői, kereskedelmi és vásárlói előtérbe 
helyezése.  

 

 

Hulladékfajta (t/év) 2013 2014 2015 2016 

Lom 285 381 417.5 476.3 

Papír 74.3 76.3 87 78.4 

Üveg 138.2 127 145 116 

Fém 7.7 2.8 6.7 5.6 

Műanyag 66.8 65.6 109.6 58.8 

Veszélyes hulladék 33.94 39.14 46.71 59.88 

Összes települési szilárd 
hulladék 

5706 6199.7 6167.2 6767.3 

Települési szilárd hulladékból 

szelektíven gyűjtött hulladék 

572 652.7 766.1 735.1 

Egy főre eső települési szilárd 

hulladék (kg/fő) 

223.4 242.7 241.4 264.9 

Egy főre eső szelektíven 
gyűjtött hulladék (kg/fő) 

22.4 25.5 29.9 28.78 

Egy főre eső szelektíven 

gyűjtött hulladék aránya (%) 

10.03 10.51 12.39 10.86 

 

4. táblázat Szelektíven gyűjtött hulladékmennyiségének változása a 2013-2016 közötti 
időszakban Szentendrén 
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16. ábra Önkormányzati intézmények hulladéktermelése  

(becsült önkormányzati adatok) 
* A teljes egy főre eső hulladékmennyiség %-ában 

 
 
Illegális hulladéklerakók 

 
Rendszeres illegális hulladéklerakóhelyek a hátsó pomázi út püspökmajor lakótelephez eső 

részén, a helyi szinten védett vízmosás mellett találhatók. 

 
2.3.9. Közlekedés  

 
Magyarországon az 1990-es évek közepétől a GDP növekedésével párhuzamosan a közlekedési-

szállítási igények és teljesítmények jelentősen növekedtek. Ez káros szociális és környezeti hatással is 
együtt járt, ami részben abból ered, hogy az átlagos növekedés ellenére jelentős piacvesztést 

szenvedett el a vasút- és részben a vízi közlekedés, miközben – az uniós átlaghoz viszonyított 

fejlettségbeli különbség csökkentésével párhuzamosan – dinamikusan nőtt a jelentős környezeti 
hatásokkal járó közúti közlekedés, és a társadalom alsó jövedelmi csoportjai számára kevéssé 

hozzáférhető légi közlekedés. Ennek ellenére jelenleg a magyar vasúti szállítási részarány az EU-25 
átlagának a kétszerese. 

A motorizáció növekedésével és a nyugat-európai mintákat követő dezurbanizációnak 

köszönhetően változik a városok és az agglomerációk korábbi egyirányú kapcsolata, a járásokon és az 
agglomeráción belüli sokirányú kapcsolatok felértékelődnek. A tömegközlekedés azonban nem tart 

lépést az agglomerációs forgalom növekedésével, minősége elmarad a sokszínűbbé váló társadalmi 
igényektől, ami növeli az egyéni közlekedési igényt. A növekvő autóhasználat hatására nő az utak 

zsúfoltsága, ami a környezetszennyezés és a társadalmi költségek növekedésével jár együtt. A 
közlekedési eredetű szilárd-anyag kibocsátás (légköri porszennyezés) például több mint 

háromszorosára növekedett 1990 és 2002 között. 
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Szentendrén az úthálózat fejlesztése folyamatban van (a közelmúltban pályázat révén sikerült utak 
és vízelvezetés fejlesztésére pályázati pénzt szerezni), de ennek mértéke elmarad a szükségestől. A 

város közlekedését a domborzati adottságok által predesztinált településszerkezet mind a mai napig 

jelentősen befolyásolja.  
A város közlekedésében a HÉV és távolsági buszok jelentős szerepet játszanak. Budapest 

viszonylag hamar elérhető, és a távolsági buszokra, a HÉV-re kapcsolódó buszjáratok is rendelkezésre 
állnak. Mindemellett nagyfokú az autóval ingázók aránya is, melyet a napi kétszeri forgalmi dugók jól 

indikálnak. A helyzet javításán forgalomtechnikai eszközökkel (ld. pl. „zöld hullám”) is igyekszik javítani 

a város, továbbá felmerült egy nyugati tehermentesítő út/elkerülő út létesítése is, mely megosztja a 
lakosságot. A fő ellenérvek: 

 
● A nyomvonal országos és nemzetközi jelentőségű élőhelyeket keresztez.  

● A várost nyugatról, szélirányból kerüli. 
● A tájképet az út és létesítményei kedvezőtlenül befolyásolják (ami a következő ponttal 

együtt még jelentősebb probléma lesz). 

● Az út feltáró úttá válik, újabb beépítéseket generálva és kiszolgálva. 
● Nyugati tapasztalatok alapján ismert, hogy az elkerülő utak ugyan eleinte valóban 

csökkentik a forgalmat, ugyanakkor újabb forgalmat, autóhasználatot is generálnak, és 
így idővel telítődnek. 

 

A fentiek alapján összességében az elkerülő út nem fenntartható megoldás. 

2.3.10. Környezeti szemléletformálás, tájékoztatás 

 
A fenntarthatóság gondolatának terjesztését jellemzően a környezeti értékek védelméért 

elkötelezettek vállalják. Ennek fő oka az, hogy a környezeti szempontok a társadalmi és gazdasági 
döntéshozatalban általában mellékesek, a társadalom nagy részének nincsenek átfogó és konkrét 

ismeretei, és értékválasztásában sem kap hangsúlyt a környezet, a természet értékeinek védelme, 

különösen, ha egyéb érdekeit az nem szolgálja. A tájra mint erőforrásra tekintenek, az táj ideális képe 
is a művelt kultúrtáj.  

A környezeti nevelés során a táj, a természet értékei kapnak hangsúlyt, melyek szétválaszthatatlanok 
a társadalmi, gazdasági tényezőktől. A környezeti nevelés, szemléletformálás történhet pl. a 

családban, az iskolában, túra, tanösvény látogatás, előadás, foglalkozás  keretében, mégis legtöbbet 

az oktatási intézményektől, köztük különösen az  ökoiskoláktól és az ökoóvodáktól lehet várni ezen a 
téren. Az ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nemcsak a tanításban érvényesülnek 

a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai tevékenységek minden 
területén egy holisztikus szemlélet mentén folyik a munka. Az iskolák működtetése során törekednek a 

környezetkímélő megoldásokra, az intézmények a szülőkkel és a helyi közösséggel együttműködve 

hatást gyakorolnak a helyi környezeti problémák megoldására, és számos tanórán kívüli 
tevékenységekkel biztosítják a diákok ismereteinek bővítését. 

 Az "ökoiskola" és „ökoóvoda”-cím elnyerése – melynek szentendrei példái is vannak – számos 
előnnyel járhat az intézmények számára. A cím használata az iskola megkülönböztető 

minőségjelzőjévé válik, mely vonzóvá teszi az intézményt a szülők számára. Az ökoiskolák nagyobb 
eséllyel vesznek részt a környezeti nevelési, a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos 

pályázatokon. A tanulók környezettudatosságának növelése érdekében kialakított oktatási programban 

az ökoiskolák előnyben részesülhetnek. A cím elnyerője az Ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai és 
nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, a hálózat programjai, továbbképzései pedig segítik szakmai 

fejlődését. 
A felnőtt lakosság tájékoztatása kapcsán említést érdemel az Önkormányzat „Szentendre és 

Vidéke” c. lapja és honlapja, ahol a különböző szakmai koncepciók mellett a futó projektekről is 

információt lehet kapni. A lakosság környezeti érzékenyítésére, szemléletének formálására a városi és 
város környéki turistautak, tanösvények is alkalmasak. Szentendrén négy tanösvény létesült 

napjainkig. 
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SZENTENDRE KÖRNYEZETI SWOT-ANALÍZISE 
 

Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek 

Kedvező környezeti 
adottságok (szép fekvés, 

kellemes éghajlat, tiszta 
levegő, stb.) 

Kedvező tájképi-természeti 

adottságok (vízfolyások, 
erdő- és gyepterületek), 

változatos tájhasznosítás 

Tájképet negatívan 

befolyásoló heterogén 
beépítések Kevés közpark 

és mező-védő erdősáv 

Közepes és gyenge 
talajminőség  

Műszaki infrastruktúra 
fejlesztése (utak, 

csapadékvíz elvezetés) 

 

A lakónépesség 

növekedése, ill. az 
ingázásból adódó 

forgalomnövekedés (zaj- és 
légszennyezés) 

miatt az elvándorlók 
számának növekedése. 

Natura 2000 terület, 
tájvédelmi körzet, 

természetvédelmi területek, 

országos ökológiai hálózat 
élőhelyei 

Mezőgazdasági és kertes 

területek beépítése, 
gyümölcsösök, szőlők 

eltűnése 

 

Ökocentrum létesítése a 
Szentendrei-Pomázi Síkon 

Felhagyott mezőgazdasági 
területek természetes 

szukcessziója, élőhely 

rehabilitációk és -
rekonstrukciók 

A zöldmezős lakó- és 
gazdasági terület építés 

következtében  megnő a 
beépített területek aránya, 

mely a védett területek 
fokozott terheléséhez, a 

természetközeli élőhelyek 

eltűnéséhez, a tájkép és a 
mikroklimatikus viszonyok 

romlásához vezet 
A környezetet jelentősen 

terhelő üzem(ek) 

letelepedése  

 
Talajvízszennyezés: egyes 
településrészeken nincs 

szennyvízcsatorna 

Szennyvízcsatorna hálózat 

kiépítésének befejezése, 
mielőbbi szétválasztása a 

csapadékvíz-elvezető 

rendszertől 

Az elkerülő út növeli a 
természeti területek 

terhelését és újabb 
beépítéseket generál 

Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek 

Védett műemlékek 

Túlterhelt és 

balesetveszélyes a Dózsa 
György út (gépkocsi és 

teherforgalom zajterhelése 

és levegőszennyezése) 
Kiépítetlen utak, utak 

állapota, szélessége, járda 
hiánya 

Zebrák, forgalom-csillapítók 
hiánya 

Parkolási gondok, rendezett 

parkolók hiánya 

„Virágos Magyarországért” 
környezetszépítő versenyen 

való részvétel 

Természeti területek 
állapotának romlása 

(motoros sportok, illegális 
szippantott szennyvíz 

ürítése, inváziós növények 

terjedése, 
hulladéklerakások) 

Szelektív hulladékgyűjtés 

Az utca névtáblák és 

fasorok egyes helyeken 
hiányoznak 

Pihenő- és sportterületek, 

közparkok kialakítása 

(közigazgatási határ 
mentén stb.), esztétikai 

értékük növelése 

 

 Illegális hulladéklerakások 

Tájkép megóvása, 

természeti területek és 

emlékek helyi védetté 
nyilvánítása, rehabilitációja 

 

 

Aszfaltozott utak, 

gyalogjárdák és a 
vízelvezetés állapota, 

hiánya 

Szelektív hulladékgyűjtés 

kibővítése, gyűjtőszigetek 
kialakítása  

A szelektív hulladékgyűjtés 

nem bővül 
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A domborzati adottságok 

egyfelől kedvezőek, 
infrastrukturális fejlesztés 

szempontból azonban 
nehézséget jelentenek.  

Kerékpárút fejlesztés, 
kerékpártárolók létrehozása 

 

 

Az utcahálózat a 

domborzati adottságok által 
meghatározott, ez a 

településen belüli 
közlekedést, a 

megnövekedett népsűrűség 

mellett nehézkessé és 
nehezen fejleszthetővé 

teszi. 

Pályázati forrás biztosítása 
környezetvédelemre a civil 

szervezeteknek (helyi 
Környezetvédelmi Alap) 

 

 

A parkolási lehetőség 
rendezetlensége (pl. a 

HÉV-végállomás 
környékén) 

A Belvárostól délre lévő 
településrész/alközpont 

fejlesztése a megkezdett 
tudatos arculattervezéssel. 

 

  

Közintézmények fűtése 

termálvízzel és ennek 
kiterjesztése a lakosság és 

a vállalkozások felé 

 

 

 
 

Meglévő tanösvények 
karbantartása, megújítása, 

a tervezett 5. tanösvény 
létrehozása  

 

 

5. táblázat Szentendre környezeti SWOT-analízise 
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2.4. Gazdasági helyzetelemzés 
 

Az 1990-es évek első felében a GDP-vel párhuzamosan az ipari termelés és a mezőgazdaság is 

jelentős mértékben visszaesett hazánkban. Az építőipar részaránya is csökkent, míg a szolgáltatásoké 
jelentősen nőtt. A termelés visszaesése és a szolgáltatási szektor bővülése nagyban hozzájárult az 

erőforrás-felhasználás és a levegő- és vízszennyezés számottevő csökkenéséhez, valamint a 
mezőgazdasági kemikáliák használatának hirtelen zuhanásához.  

A 90-es évek végén az újra megindult gazdasági növekedés nem járt együtt a hagyományos 

szennyezések korábbihoz hasonló mértékű növekedésével. Ez a szétválási folyamat a gazdasági és 
technológiai modernizáció, valamint az új típusú környezetvédelmi jogszabályok alkalmazásának 

eredménye. Az önkéntes vállalások terén meghatározó jelentőségűvé vált a vállalatok irányításában a 
Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (ISO) ISO 14001 környezetirányítási rendszerének alkalmazása. 

Az Unióhoz történő csatlakozásig átvettük az Európai Unió EMAS környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszerét, és kiépítettük annak intézményét.  

Ezzel Magyarországon a rendszerváltást követően látszólag megvalósult az az általános cél, mely 

szerint a gazdasági növekedést el kell választani a környezetterhelés növekedésétől. Ennek oka 
azonban nem a tudatos környezeti- vagy gazdaságpolitika volt, hanem a rendszerváltást követő 

spontán folyamatok melléktermékeként valósult meg. Ezért a jövőben várható, hogy a fenti 
tendenciák egy része lelassul, vagy akár meg is fordul (elsősorban a fogyasztás növekedésének az 

eredményeképpen).  

Az EU-csatlakozás közeledtével a fejlett, globálisan szolgáltató cégek is megjelentek az országban. 
Ezek a vállalatok nemcsak jelentős működőtőkét fektettek be Magyarországon, hanem fejlett műszaki, 

szervezeti technológiákat is meghonosítottak. E folyamat ugyanakkor bizonyos kockázatokkal és a 
fenntarthatóság szempontjából negatív hatásokkal is járt (pl. a fogyasztói társadalmi minták gyorsabb 

terjedése). A technológiai fejlődést eredményező modern beruházások a megfelelően képzett 
munkaerő, és a szolgáltató vállalkozások számára elérhető piac miatt a fejlett térségekben 

koncentrálódtak. Mindez hozzájárult az országon belüli fejlettségbeli különbségek növekedéséhez. 

 
2.4.1. Gazdasági szerkezet, vállalkozások, önkormányzati gazdálkodás 

 
Magyarországon a gazdasági szerkezetváltást nagymértékben segítette a modern szervezeti, 

pénzügyi és műszaki tapasztalatok átvétele, beépítése a vállalkozások mindennapos tevékenységébe. 

Ugyanakkor a gazdasági fejlődés, innováció jelentős korlátja, hogy nemzetközi összehasonlításban 
igen alacsony a K+F kiadások GDP-hez viszonyított aránya (2015-ben 1,39%; forrás: 

http://www.ksh.hu). Problémát jelent, hogy a külföldi tőke jelenleg a relatíve olcsó munkaerőre és 
erőforrásokra koncentrál, és a környezeti szempontból problémás „zöldmezős” lehetőségeket részesíti 

előnyben. 

Hazánkban a kis- és középvállalkozások (KKV-k) foglalkoztatják a legtöbb munkavállalót. 
Fejlesztésük, a gátló tényezők feltárása és lebontása fontos feladat. A kisvállalkozások bővülését főleg 

a korszerű vezetési, szervezési, pénzügyi és műszaki ismeretek alacsony foka és a relatíve magas 
anyagi és adminisztrációs terhek gátolják. A KKV-knak nagyvállalatokhoz képest alacsonyabb 

termelékenységét gyenge innovációs teljesítményük, alacsonyabb tőkeellátottságuk, az informatikai 
eszközök alkalmazásában mutatkozó elmaradásuk, és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való rosszabb 

hozzáférésük tartósítja.  

Ipar 

A városban az ipar jelentősége visszaszorult, területileg alapvetően a belterülettől délre lévő 

iparterületekre koncentrálódik. Nagy a KKV-k száma a településen, melyek munkahelyet biztosítanak 
helyi lakosoknak is. Fenntarthatósági szempontból pozitívum, hogy Szentendre ipari és kereskedelmi-

szolgáltató övezete részben elkülönülnek a lakóterületektől. Fontos azonban, hogy minél kisebb 

környezeti hatással járjon az ipari tevékenység, mely alatt nemcsak a szennyezés-mentes technológiát 
értjük, mely ma már alapvető elvárás, hanem az olyan járulékos tényezőket is, mint amilyen pl. a 

telephely megközelíthetősége és tájba illesztése, a helyi munkaerő foglalkoztatása, a telephely 
barnamezős beruházásként és nem zöldmezősként történő kialakítása. 

http://www.ksh.hu/
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Mezőgazdaság  

Hazánkban az elmúlt évtizedekben a mezőgazdaság óriási változásokon ment keresztül a 

tulajdonosi- és termesztési szerkezet, az állattenyésztési viszonyok, feltételek nagymérvű változása, az 

élelmiszer-fogyasztási szerkezet átalakulása, a nemzetközi kereskedelmünkben bekövetkezett 
változások és számos más tényező eredményeképpen. Mindezek egyik következményeként a 

korábban megművelt területek jelentős része került ki a mezőgazdasági hasznosításból.  
A budapesti agglomerációban a korábbi mezőgazdasági termelés egyre inkább háttérbe szorul, 

mely tendencia Szentendrén is megfigyelhető. A mezőgazdasági területek belterületbe vonásával 

folyamatosan csökken a művelt területek aránya, kiterjedése. A folyamatnak két fő oka van: egyrészt 
a művelésből történő kivonás esetén magas áron lehet értékesíteni a földet lakóterületek 

kialakításához, másrészt az alacsony aranykorona érték (közepes és gyenge termőtalajok) miatt kicsi a 
jövedelmezőség. Mindezt tetézi a már kiskertben, háztájiban sem gondolkodó, modern szemléletű és 

életmódú, egyre inkább máshonnan betelepülő lakosság. 
A mezőgazdasági struktúraváltás nem új keletű a városban, hiszen pl. a filoxéravész idején a 

korábbi szőlőtermesztést kellett felhagyni, majd az azt követő szántóföldi művelés és 

gyümölcstermesztés is hanyatlásnak indult. A felhagyott, nem művelt területeken megindult a 
szukcesszió vagy beépültek. Egyes élőhelyek természetessége az előbbi folyamat eredményeként 

jelentősen nőtt, de a város terjeszkedése ma sem állt meg. A mezőgazdaság jelentősége mára 
visszaszorult, területi arányban az erdő- és a gyepgazdálkodás, kismértékben a kertművelés jellemző. 

Többen megkezdték azonban a hajdani borszőlő-termesztés és borászat feltámasztását.  

A helyben termelt és/vagy biotermékek jelen vannak a városban; a városban hetente kétszer van 
piac. 

Turisztika 
 

A város életében és gazdálkodásában kiemelkedő szerepet játszik az idegenforgalom. A turizmus 
környezeti hatásai nagyok, melyekkel világszerte és hazánkban is szükségessé vált foglalkozni. Így 

született meg például a Dunakanyar Fenntartható Turizmusfejlesztési Stratégia is, még 2006-ban. A 

Stratégia átfogó célja a fenntartható turizmusfejlesztés, mely hozzájárul a térségben élők 
életminőségének javulásához, a fenntarthatóság kritériumai szempontjából. 

 
A közelmúltban jelent meg a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030, mely az állami 

turizmusirányítás célrendszerét és eszközrendszerét 2030-ig meghatározó alapdokumentum, s mely a 

kormány honlapján tekinthető meg. Az alap azoknak a településeknek jelent jelentős lehetőséget, 
amelyek meglévő fejlesztési tervekkel, koncepciókkal rendelkeznek a turisztikai régiókon belül. A 

stratégia keretében tízmilliárdos fejlesztési forráshoz jut Szentendre. 

2.4.2. Infrastruktúra  

Hazánk műszaki infrastruktúrájának kiterjedtsége és színvonala a rendszerváltást követően 

számottevően nőtt. A távközlés, a vezetékes gáz és vízellátás gyakorlatilag az ország teljes területén 
kiépült. Megtörtént a villamos energia hálózat integrálódása a nyugat-európai rendszerekbe. 

A vezetékes víz, a gáz, az áram és a távközlési szolgáltatások Szentendre teljes területén 
elérhetők, a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége is közel 100 %-os. A szennyvízhálózat fejlesztése 

az utóbbi kb. 10 évben két lépcsőben jelentős mértékben fejlődött, és a térségi jelentőségű 
szennyvíztisztító korszerűsítése is napirenden van. A tisztított szennyvíz befogadója a Szentendrei 

Duna-ág, így a korszerűsítés a folyót érő káros hatásokat csökkenti. 

Az elektromos légvezetékek tájképi és madárvédelmi szempontból is jelentős hatásúak: pl. 
Szentendre déli részén, a síkság felett, több is áthalad – ott nem ritka, hogy védett madarak 

szenvednek végzetes áramütést. (A tájrehabilitációnak ezért is, tájképi szempontból is része a 
légvezetékek legalább részleges áthelyezése.) A városba ékelődő erdős területeken (Sztelin-völgy, 

Bükkös-völgy) pedig a pászták kisebb-nagyobb rendszerességű fenntartása okoz bolygatást az 

élőhelyekben. 
A hálózatfejlesztés hasonló kedvezőtlen hatásaival kell számolni a tervezett térségi nagyfeszültségi 

légvezeték kiépítésével, a Csobánka-Pomáz-Szentendre-Szigetmonostor-Göd-nyomvonalon. Az 
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üzemelési időszak hatásai azonban elenyészőek lesznek a létesítés hatásainál, hiszen értékes 
hegyvidéki erdőterületeken alakítják ki a nyomvonalat. 

2.4.3. Intézményrendszer és a fenntartható fejlődés  

A társadalom fenntarthatósági problémáinak kezelésében nagy feladat hárul az 
önkormányzatokra, az oktatástól kezdve az egészségügyi, szociális ellátásokon át a hatósági jogkörök 

gyakorlásáig, valamint a környezeti állapot és károk monitorozásáig. A hazai önkormányzatok jelentős 
része azonban az említett strukturális problémákra is visszavezethetően nem rendelkezik megfelelő 

kapacitásokkal, erőforrásokkal a rá bízott és növekvő mértékű hatásköri feladatok szakszerű 

ellátására, illetve sok esetben még az alapvető önkormányzati funkciók teljesítésére sem. A jelenlegi 
önkormányzati struktúra szétaprózott, s az adott rendszerben érdekérvényesítési képessége nem 

megfelelő. Nagyobb arányú állami támogatással biztosítható a feladatarányosabb finanszírozás, ami 
ellensúlyozza a saját bevételekben meglévő nagy különbségeket. (Ennek aktuális példája a 2017 

szeptemberében ismertté vált turisztikai fejlesztési források megjelenése.) A fenntarthatóság 
szempontjából fontos a járási szintű összefogás, mely az erőforrások jobb kihasználását, az 

érdekérvényesítést is lehetővé teszi.  

A fenntartható fejlődés alapelvei, szemlélete hazánkban nem váltak általánosan elfogadottá, 
melynek több oka van: többek között a fogyasztás-központú szemlélet terjedése, a jólét fogalmának 

elsősorban az anyagi javakra történő korlátozása és a természeti erőforrások fokozott használata. 
Nem terjedt el a fenntartható fejlődés egyik legfontosabb feltétele, a társadalom-gazdaság-környezet 

kölcsönhatásaira figyelő, tervezés és irányítás, amihez az ágazatokra osztott igazgatási és 

intézményrendszer kellő mértékű összhangjának hiánya is hozzájárult. Ezzel szoros összefüggésben 
van a fejlesztésekben résztvevő, önkormányzatok és beruházók által megbízott tervezők szemlélete és 

a fenntarthatósági szempontok elsikkadása a gyors, megszokott módon való megoldások alkalmazása 
során, legyen szó településrendezési tervről vagy egy lokális műszaki feladatról (pl. patakmeder 

hidaknál történő kiépítése Szentendrén). 

A fenntartható fejlődés kérdéseivel a hazai civil szervezetek közül legkorábban a környezet- és 

természetvédő társadalmi szervezetek kezdtek foglalkozni. A fenntartható fejlődés gyakorlati 

megvalósítására több civil szervezet kezdeményezett programokat. Ezek jellemzői, hogy helyi 
erőforrásokon alapulnak, helyi munkaerő és tudás, tapasztalat, valamint helyi anyagok és 

hagyományos technológiák felhasználásával. Emellett javultak a társadalmi részvétel feltételei a 
különböző országos és térségi ágazati, fejlesztési programok kidolgozásában, az ezekkel foglalkozó 

ágazatközi és ágazati testületekben is.   

 
A szentendrei civil szervezetek között kifejezetten a környezetvédelemmel vagy a fenntarthatóság 

helyi, térségi megteremtésével foglalkozó szervezet jelenleg már nincs, de egyéb programjaik mellett 
ezzel a témával foglalkozó NGO-k vannak. 
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SZENTENDRE GAZDASÁGI SWOT-ANALÍZISE 
 

Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek 

Jó megközelíthetőség (11-
es út, autóbusz, HÉV, M0-

as körgyűrű) 

Fejlesztési forrás hiány 

A kulturális-művészeti 
idegenforgalom, sport-, 

falusi-, öko- és lovas 
turizmus alapjainak 

megteremtése 

Települési marketing 

Átfogó idegenforgalmi 
marketing hiányában a 

turisztikai kínálat nem jut 
el a potenciális 

érdeklődőkhöz 

 

Magasan képzett 

társadalmi rétegek 

Helyenként hiányos vagy 

javítandó infrastruktúra 

(utak, szennyvízcsatorna, 
csapadékvíz elvezetés) 

Kereskedelem és 

szolgáltatások bővítése 

Forráshiány miatt a 
fejlesztési projektek nem 

valósulnak meg 

Rendelkezésre álló 
szálláshelyek  

Az idegenforgalmi 
lehetőségek nincsenek 

kellő mértékben 

kihasználva 
 

Vállalkozások adófizetésen 
túli szolgáltatásai 

 

Budapest közelsége  

Önkormányzati 

területvásárlások és 
ezeken saját fejlesztésű 

törekvések megvalósítása 

 

Jó infrastrukturális 
adottságok (közművek) 

 

Ipari területek további 

hasznosítása, új 

munkahelyek létrehozása 

 

Van iparterület  

Munkahelyteremtés: kis- 

és középvállalkozások 

működésének segítése 

 

  

Családi farmgazdaságok 

kialakítása, gyümölcsösök, 
szőlőkultúra részleges 

újraélesztése és oktatása 

 

  
Testvérvárosi kapcsolatok 
tovább építése 

 

 

6. táblázat Szentendre gazdasági SWOT-analízise 
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3. AZ SZFFP PRIORITÁSAI ÉS CÉLKITŰZÉSEI 

Az SZFFP fő célkitűzése, hogy elősegítse Szentendre társadalmi-gazdasági-környezeti 

fejlődésének fenntartható pályára való áttérését, figyelembe véve a térségi, hazai 

adottságokat és a tágabb folyamatokat, feltételeket.  

 

Mindezt az önkormányzat aktív és cselekvő közreműködésével, a lakosság, illetve a helyi civil 
szervezetek tevőleges támogatásával kell megvalósítani. A fenntarthatóság helyi programjának 

segítségével egy olyan település szerveződik, amelyet a lakosok otthonnak tekintenek, abban ők és 

gyermekeik, a település mai és leendő polgárai otthon vannak. 
Az SZFFP a fenntartható fejlődés szemléletére és elveire, célkitűzéseire és megvalósítási 

eszközeire építve átfogó, de folyamatosan felülvizsgálandó és megújítandó keretet nyújt a különböző 
helyi fejlesztési stratégiák, programok, tervek számára, ezzel egyúttal számításba véve az azok közötti 

összefüggéseket és kölcsönhatásokat, valamint elősegítve azok összhangját (koherenciáját).  

Ennek érdekében az SZFFP:   

• jól összpontosított politika, ami integrálja az egyes szektorok „környezet és fejlődés” típusú 

problémáit, tervezési céljait és értékeit, döntéshozását és végrehajtási mechanizmusát; 

• elkötelezett a helyi problémák felismerése és megoldása mellett, mindezt hosszú távú (legalább 

három generációnyi) időkeretben gondolkodva; 

• feltárja a környezeti hatások és a mögöttes gazdasági és politikai nyomások összefüggéseit 

(politikai döntések, és azok hiánya, a piac működési elégtelenségei stb.); 

• a helyi jellegű kérdések, ügyek, döntések és intézkedések és a globális hatások között próbálja az 
összefüggéseket megtalálni, legyen az környezeti, társadalmi vagy gazdasági vetület; 

• a közösség közreműködését erőteljesen próbálja motiválni. A polgárokat, társadalmi szervezeteket 
és a fő érdekcsoportokat igyekszik bevonni a „környezet és fejlődés” típusú ügyek tervezési és 

megvalósítási folyamatába; 

• meghatározza és elősegíti a fenntarthatóság eléréséhez, a kívánatos társadalmi állapot felé való 

elmozduláshoz szükséges változásokat és annak kereteit; 

• azonosítja azokat az alapvető feltételeket, amelyek e célok és politikák – jól tervezhető, 
kommunikálható, mérhető és számon kérhető – megvalósulását lehetővé teszik; 

• azonosítja a leginkább gátló, illetve a megvalósulást leginkább segítő főbb tényezőket, s ezek 
alapján meghatározza a célkitűzéseket, a cselekvés fő irányait;  

• figyelembe veszi a már létező programokat, terveket és stratégiákat, beépül azokba, illetve 

kezdeményezi azok felülvizsgálatát, átalakítását és új tervek kidolgozását, ezzel biztosítva közép- 
és hosszútávon a politikák lehető legnagyobb összhangját és a területek integrációját. 

Az SZFFP megvalósítása széleskörű egyeztetési folyamatot, a társadalmi érdekcsoportok/civil 
szervezetek képviselőinek bevonását és a politikai, gazdasági és társadalmi szereplők közötti aktív 

együttműködést igényel. 

 
Az SZFFP követelményeit – folyamatosan felülvizsgálva azokat – integrálni kell a 

Településrendezési Tervbe és egyéb programokba, tervekbe, többek között a szociálpolitika, a 
gazdaságfejlesztés, az egészségügy, a környezetvédelem és az oktatás területein is. Ez azt jelenti, 

hogy az SZFFP célkitűzéseivel, alapelveivel, az egyes cselekvési területekre elfogadott célokkal és 
megvalósítási eszközökkel összhangot kell teremteni a különböző programok, politikák területén. 
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Célszerűen a zöld referens feladatköre a fenntarthatósági program végrehajtásának koordinációja és a 
fenntarthatósági szempontok érvényesítése a tervezési, döntéshozatali és végrehajtási szinteken. 

3.1. A 2. SZFFP (2010) végrehajtásának értékelése, összegzés a 2017-2019. évi időszakra 

 
A lezárt tervezési időszakra készült, korábbi Local Angenda (2010-) a fenntarthatóság három 

pillérére vonatkozóan összesen 59 intézkedést írt elő.  
Az intézkedések jellegükben nagymértékben eltérnek egymástól, hiszen vannak „csak” kommunikációs 

elemek, és vannak fizikai megvalósítást szorgalmazók, melyek teljesítése esetenként komoly tervezést 

és pénzügyi forrásokat igényel. (A jó kommunikáció azonban legalább olyan fontos, mint bármely 
műszaki terv, hiszen egyfelől a társadalom partneri, iteratív tájékoztatása számos okból a 

fenntarthatóság „követelménye”, másrészt a lakosság szerepe kiemelkedő a fenntarthatóság 
megvalósításában.)  

A jelentősebb forrásokat igénylő projektekre példa a Püspökmajori lakótelep épületeinek 
hőszigetelése, mely abból a szempontból is jó példa, hogy az egyes intézkedések sok esetben jelentős 

előkészítést igényeltek, legalább egy célirányos koncepciót, szakági stratégiát, melynek 

szükségszerűen komplexnek, a pilléreken belül is és három pillérre egyaránt kiterjedőnek kell lennie. 
Tipikus példa hogy a városi csapadékvíz-elvezetést meg kell oldani, de ha minden csapadékvizet a 

felszíni vízfolyásokba vezetünk csillapítás nélkül, akkor a vízfolyások mentén élők lesznek kitéve az 
árvíznek, a vízi élővilágot pedig a fenntartási munkák fogják veszélyeztetni. Tehát egy környezeti 

intézkedés „megoldása” generál egy társadalmi és környezeti, de akár gazdasági problémát is, 

miközben a fenntartható megoldás olyan, ami további feladatokat nem hoz magával.  
Pozitív irányú az lenne, ha a csapadékvizet a zöldfelületekben (azok be nem építésével), másodsorban 

szikkasztási technológiákkal visszatartanák, az árvizes területeken pedig az építkezést nem engednék 
meg, a meglévő ingatlanok esetében pedig egyedi védelemre is sor kerülne. 

 
A környezeti pillér 6 intézkedés-csomagjában 32 intézkedés szerepelt. Ezek döntő többségében 

történt megvalósulás, ami – tekintettel az egyes intézkedések átfogó jellegére – szükségszerűen nem 

jelenti azt, hogy adott feladat mindenhol megvalósult a városban. Ugyanez az elv természetesen a 
társadalmi és gazdasági pillér intézkedéseire is igaz. Ezzel összefüggésben vannak olyan feladatok, 

melyek hosszú ideig és folyamatosan, míg mások szakaszosan kerülnek megvalósításra, ezért nem is 
lehet intézkedésenkénti teljes teljesülésről beszélni. Az intézkedésenkénti teljesüléseket néhány 

példával az 6. sz. mellékletben mutatjuk be.  

 
A korábbi Local Agenda intézkedések rendszerének némi átszerkesztése mögött módszertani 

okok állnak, bár a ezeket jellemzően szó szerint, vagy értelemszerűen összevonva, kiegészítve 
megtartjuk, azért hogy több tervezési időszakokon keresztül a feladatok teljesülése nyomon követhető 

legyen. Az új rendszerben nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy egyes esetekben a rész-egész 

viszonyban nagyobb koherencia és komplexitás legyen, hiszen ellenkező esetben félő, hogy már 
program szinten kimaradnak fontos dolgok, míg mások ugyan jól reprezentáltak, de nem 

összefüggéseikben. 
 

A legfontosabb kiindulási elv az, hogy a társadalmi és gazdasági szándékok a fizikai térben, a 
környezetben, a tájban valósulnak meg, hatásukat ott fejtik ki, legyen szó belterületről, lakó-, 

szolgáltató- vagy ipari övezetről, vagy külterületről/mező- vagy erdőgazdasági övezetről, melyek 

között szükségszerűen vannak átfedések és összefüggések. 
 

Nagyon fontos szempont az is, hogy az egyes intézkedések, döntések mögött milyen megalapozó 
dokumentációk állnak. Az SZFFP egyik fő célja az, hogy a települési stratégiák fenntarthatóságára 

vagy fenntarthatatlanságára felhívja a figyelmet. Ezt a felülvizsgálat alapján úgy kell megtennie, hogy 

alapvetően nem dolga azon dokumentumok tételes felülvizsgálata, csupán irányokat tud mutatni, 
felhívni a figyelmet a kirívó példákra (ilyen például a beépített területek növekedése, melynek a táji és 

a természeti értékek megőrzése érdekében, határt kell szabni). Egyes tervek, programok környezeti 
vizsgálatát jogszabály is előírja (ld. 2/2005. Korm. rend.). 

Számos esetben szakági koncepciók készültek (pl. ifjúsági, sport, esélyegyenlőségi, drog, 
környezetvédelmi), melyek fontos inputok az egyes intézkedések megvalósításához. Magának a 
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környezeti pillérnek (és a településrendezési eszközöknek is) alapvető háttérdokumentuma a 
Települési Környezetvédelmi Program (TKP), mellyel az SZFFP is sok helyen átfed. A TKP célja 

egészében a fenntarthatóság környezeti szempontú, átfogó alátámasztása. A TKP egyes feladatainak 

megvalósítása az LA21 intézkedéseinek megvalósítását is jelenti, és viszont. 
 

A társadalmi pillér esetében öt intézkedés-csoportban 14 intézkedés került megfogalmazásra, 
és nagy részükben történt előrelépés. A sport- és kulturális rendezvények száma nagymértékben nőtt, 

mely a helyi kikapcsolódás, a rekreációs lehetőségeinek mértékét és bővülését, a város lakói számára 

azok helyi, utazás nélküli, kényelmesebb elérhetőségét jelzi.  
E pilléren belül számos szakági koncepció készült, mivel meg volt a társadalmi igény, 

szükségszerűség és felkészültség ezek elkészítésére. A kellő mélységű elemzések, helyzetértékelések 
láttatják meg, hogy adott esetben a fenntarthatósági elemeket hol és hogyan lehet integrálni. Ezen 

koncepciók egy része már 10 éve készült, mások 4 éve, így – amennyire az szükséges – a 
fenntarthatósági szempontok megjelenítését egy felülvizsgálat lehetővé teszi. 

 

Egyes esetekben a társadalmi pillér intézkedéseinek átstrukturálását is megtettük. Például 
bármilyen alapvetően fontos a környezeti nevelés külön intézkedésként megjelenítése, ha az külön 

soron lesz, lehet, hogy sohasem fog integrálódni a szemléletformálás átfogó intézkedései közé.  
 

A fenntarthatósági szempontoknak minden oktatási és tervezési folyamatban meg kell jelenniük. 

 
Ilyen jó példa volt a Szentendrei Jazz és Borfesztiválon a visszaváltható borospoharak 

alkalmazása, melynek egy felől a helyben élők és a turisták számára volt fontos üzenete, másrészt a 
hulladékmennyiséget is jelentősen csökkentette. 

 
A társadalmi intézkedések között a társadalmi részvételnek kettős szerepe kell, hogy jelen legyen. 

Egyfelől a helyi lakosságnak a helyi rendezvények megszervezésében, másfelől a döntéshozatalban is 

meg kell jelennie. Gyakorlati szempontból talán a legfontosabb, hogy a fenntarthatósági szempontok 
minden téren érvényesülhessenek és minél több emberhez, szervezethez lehetőségük legyen eljutni a 

fenntartható megoldásoknak. Különösen igaz ez a harmadik, a gazdasági pillér esetében, hiszen mind 
a lakosságnak, mind a közintézményeknek és cégeknek a megfelelő élet- és munkakörülményeket 

részben magunknak kell biztosítani és a döntéseikben gyakran hajlamosabbak az egyszerűbb, 

kényelmesebb, de nem környezetbarát megoldásokat választani.  
 

A gazdasági pillér intézkedéseiben kiemelkedik az önkormányzatra és a turizmusra vonatkozók 
száma. Ennek természetszerű oka a települési önkormányzat bevezetőben említett sokrétű szerepe, és 

a város gazdaságában az ipar és a mezőgazdaság szerepének alárendelődése a tercier szektorban 

domináns idegenforgalommal szemben. A város kulturális és táji adottságai ehhez minden alapot 
megadnak, a fenntarthatósági kérdés az, hogy a turizmus mennyire veszi igénybe az itt élőket, az 

infrastruktúrát, a környezetet.  
Ma már világszerte az egyik legnagyobb környezeti nyomást a turizmus generálja (az utak, 

szállodák és egyéb létesítmények – pl. golfpályák – építése jelentős hatást gyakorolnak mind a 
tájképre, mind a természetes élőhelyekre). Elegendő itt a magas természetességű természeti területek 

beépítésére gondolni, melyek a fenntarthatatlan gazdaságfejlesztés példái. Ellenkező példája ennek az 

energiaszegény, helytakarékos, magas szellemi hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások, 
barnamezős beruházásként történő letelepítése, melyek helyi munkaerőnek biztosítanak ingázás 

nélküli megélhetési lehetőséget. Ez az irány is képviselve van a helyi településfejlesztési elképzelések 
között, azonban még mindig túl nagy az aránya a „hagyományos” fejlesztési iránynak. 

 

A gazdasági intézkedések átstrukturálását is elvégeztük. A struktúrában az önkormányzatnak még 
nagyobb szerepet szánunk, hiszen alapvetően neki kell megszabnia a településrendezési eszközökön 

keresztül, hogy hol, milyen gazdasági tevékenység valósulhat meg. 
 

A gazdasági pilléren belül négy intézkedéscsoportban 13 intézkedés található. Legfontosabb 
intézkedésnek, a fentiek alapján, a gazdasági és területfejlesztési törekvések fenntarthatósági 

átvilágítását tartjuk, az egyes intézkedések tartalma ebből vezethető le. 
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Ezzel összefüggésben nagyon fontos szemléletbeli kérdés az, hogy a település beépítettségének 

növekedése lelassult, de élő jelenség. A beépítés további infrastrukturális elemek kiépítését, 

fenntartását generálja, melyek megléte további beépülést, intenzív igénybevételt eredményez. A 
folyamat addig nem áll le, amíg a növekedés határait el nem éri a település, de közben feléli, 

degradálja környezetét, mely elvándorlást generál. 

3.2. Az SZFFP horizontális céljai 

 

● a helyi lehetőségek, adottságok és erőforrások fenntartható kiaknázása, előnyben részesítése, 
● a lakosság és a társadalmi szervezetek megfelelő részvételének biztosítása a társadalmi 

közéletben, az önkormányzati döntéshozatali, jogalkotási folyamatokban, 
● a közpolitikák fejlesztése, illetve átalakítása és hatékony megvalósítása a fenntarthatóság elvei és 

gyakorlata alapján, 
● a fenntarthatóságról, az azt erősítő, ill. veszélyeztető folyamatokról és a szükséges értékváltásról 

való tudásbázis növelése (Nyilvános Környezeti Információs Rendszer), a tudáscsere erősítése  

● a fenntarthatóságról való tudás széles körű elterjesztése a közoktatásban és a médián keresztül,  
● a változások monitoringja és értékelése, amelynek eredményei visszahatnak a Nyilvános 

Környezeti Információs Rendszerre, illetve minden más cselekvési területre is. 
 

3.3. Az SZFFP vertikális céljai 

3.3.1. Társadalmi célkitűzések 

 

Általános cél a folytonos szociális jobblét elérése, a fenntartható fogyasztási szokások 
elterjesztése. 

 
Prioritások 

 

● Helyi konszenzus megteremtése az alapértékekről, az egészséges életkörülményekről, a jelenlegi 
és a jövő generációk számára szükséges szociális feltételek biztosításáról, 

● Civil szervezetek bevonása a közügyekbe, döntéshozási, jogalkotási folyamatokba, 
● Gyermekek és fiatalkorúak szabadidejének hasznos eltöltésének biztosítása, 

● Egészséges, biztonságos, esztétikus és attraktív lakókörnyezet biztosítása, 

● Arányos és méltányos teherviselés, 
● A szociális egyenlőség és szolidaritás elérése, akadálymentesítés, 

● Az egészségügy terén a prevenció előtérbe helyezése, 
● Az oktatási, a szociális, az egészségügyi és foglalkoztatási célok összehangolása. 

 

Célkitűzések 
 

● a különböző generációk közötti harmonikus együttlét megteremtése, a vállalt gyermekek nyugodt 
felnevelésének biztosítása,  

● a polgárok számára szociokulturális bázis biztosítása a további fejlődéshez, 
● közösségi közlekedés előnyben részesítése,  

● társadalom- és környezet konform műszaki-technikai és szociális infrastruktúra működtetése, 

● a közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség elősegítése (halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók, sajátos nevelési igényű tanulók stb.), 

● az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok kiszűrése, 
● diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és társadalmi integráció támogatása, 

● közbiztonság (személy, vagyon, közlekedés) növelése, 

● szellemi tőke, képzett lakosság, értelmiség magas arányának megtartása, 
● sportra, egészséges életmódra, egészségre nevelés erősítése, 

● magas színvonalú integrált egészségügyi és szociális ellátás (alap- és szakellátás, 
gyermekvédelem, idősek, rászorultak és fogyatékkal élők),  
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● a település identitását támogató, együttműködő kulturális és művész közösségek támogatása 
(inkubátorház), 

● hitélet, egyházi kapcsolatok erősítése, 

● folyamatos együttműködés a szomszédos településekkel, aktív testvérfalvi kapcsolatok, 
● esélyegyenlőséget biztosító, ügyfélbarát önkormányzati szolgáltatások, korszerű 

intézményrendszer,  
● szolgáltatási spektrum szélesítése, funkcióbővítés. 

Indikátorok és célállapotok (2019-ig teljesítendő): 

 
→ a településen min. 100 új munkahely létesül,  

→ a közhasznú- és közcélú foglalkoztatásba plusz 10 fő felvétele,  

→ a lakónépesség száma nem haladja meg sem ebben a tervezési időszakban, sem hosszú távon a 

28.000 főt.  

  
3.3.2. Környezeti célkitűzések 

 

Általános cél a környezeti elemek állapotának megőrzése, illetve javítása és a természeti 
erőforrások fenntartható használatának biztosítása. 

 
Prioritások 

 

● Környezettudatos településfejlesztés 

● Természetvédelem 

● Hulladékgazdálkodás 

● Környezeti szemléletmód változtatása, a környezeti információk nyilvánossága 

 

Célkitűzések 
 

● A településrendezési folyamatok és a településszerkezet környezeti szempontú alakítása, 
megújítása,  

● Tájba és épített környezetbe illeszkedő, építészeti értéket is képviselő (de gazdaságosan 
üzemeltethető) épületek létrehozása. Vonzó, esztétikus település és településrészek, 

● A levegőminőség megőrzése, javítása, 

● Ökológiai szemléletű, fenntartható vízgazdálkodás elősegítése, a felszíni, a felszín alatti vizek és a 
talaj terhelésének csökkentése, állapotának javítása,  

● A biológiai sokféleség megőrzése, a természeti területek állapotának javítása, rehabilitációja, 
kiterjedésük növelése,  

● A táj védelme és rehabilitációja, új élőhelyek kialakítása, 

● A belterületi zöldfelületek, közparkok, véderdők arányának növelése, minőségének javítása, 
● A lerakásra kerülő hulladékok mennyiségének csökkentése komplex hulladékgazdálkodási rendszer 

kialakításával, a szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése, 
● A közlekedés környezeti terhelésének (zaj, rezgés, levegőszennyezés) csökkentése, a 

környezetbarát közlekedés (kerékpárutak, tömegközlekedés) részarányának növelése, 
● Az energiafelhasználás csökkentése és az energiahatékonyság növelése, 

● Az éghajlatváltozást okozó folyamatok és következményeinek mérséklése, a megújuló 

energiaforrások használata arányának növelése,  
● Az önkormányzati intézmények működésének környezeti auditja és környezeti szempontú 

átalakítása, 
● Térségi vagy helyi Nyilvános Környezeti Információs Rendszer kiépítése és működtetése az 

Önkormányzat honlapján,  

● Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód kialakítása, különös tekintettel a gyermekekre. 
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Indikátorok és célállapotok (2019-ig teljesítendő): 
 

→ a szennyvíztisztítás legyen 100%-o (ahol nem lehetséges a csatornahálózat bővítése, egyedi, 

alternatív tisztítást szükséges biztosítani),  
→ legalább 1 természeti terület helyi szintű védetté nyilvánítása, 

→ a közcélú és egyéb zöldfelületek aránya a belterületen belül érje el a 8 %-ot, 

→ a szelektív hulladékgyűjtésben vegyen részt a lakosság 60%-a, 

→ az újrahasznosított kommunális hulladék aránya érje el a 40%-ot, 

→ a háztartások 30%-a helyben komposztálja a kerti és a háztartási zöldhulladékot, 

→ kerékpárút megépítése Szentendre és Pomáz között,  

→ kerüljenek kijelölésre (indoklással, az MSZE 12333:2010 felhasználásával) a vízkárelhárítási és 

ökológiai beavatkozást igénylő és nem igénylő patakszakaszok, 
→ Térségi vagy helyi Nyilvános Környezeti Információs Rendszer kialakítása és működtetése az 

Önkormányzat honlapján. 

3.3.3. Gazdasági célkitűzések 

Általános cél a környezetkímélő és főként a helyi, térségi adottságokra, erőforrásokra és 

vállalkozásokra alapozó gazdasági szerkezet kialakítása 
 

Prioritások 
 

● Környezettudatos, környezeti konfliktusokat megelőző gazdaságfejlesztés, 
● A település új alközpontjainak fejlesztése, XXI. századnak megfelelő szolgáltatások és életminőség 

biztosítása a helyi lakosságnak. 

 
Célkitűzések 

 
● az önkormányzati intézményekben törekvés a minél racionálisabb, hatékonyabb munkamegosztás 

kialakítására, 

● magas foglalkoztatást biztosító, képzett munkaerőt igénylő és környezetbarát kis- és 
középvállalkozások (helyi, térségi, hazai) működésének, letelepedésének támogatása, 

● a környezeti és társadalmi költségek beépítése a gazdasági, megvalósíthatósági kalkulációkba, 
● a természeti erőforrások használata nem fenntartható módjainak csökkentése, kiküszöbölése, 

● a vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának erősítése, a magán- és a közszféra közötti 
együttműködés ösztönzése.  

Indikátorok és célállapotok (2019-ig teljesítendő): 

 
→ A kiépített járdák, és a pormentes utak hossza min. 5 %-kal nő, 

→ A város iparűzési adóbevétele min. 5 %-kal nő,  

→ A működő vállalkozások száma min. 2 %-kal nő, 

→ Helyi (pl. KKV-k által működtetett) munkahelyek száma min. 5 %-kal nő. 
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4. MEGVALÓSÍTÁS  

A város fejlesztése, versenyképességének növelése csak akkor lehet hosszú távon eredményes és 

fenntartható, ha széles társadalmi bázison nyugszik, minél több helyi lakos vesz részt a javak 

környezetkímélő előállításában, és élvezi azok előnyeit.  

Alapvető fontosságú, hogy az SZFFP céljainak eléréséhez vezető úton a társadalmi szereplők 

folyamatosan tisztában legyenek azzal, hogy milyen célért milyen befektetéseket és erőfeszítéseket 
kell megtenni. A célok elérése ugyanakkor – egyes esetekben a konfliktust is vállaló – reformok, és a 

helyi társadalom minden tagjának tudatos tevékenysége által mehet végbe.  

Az SZFFP meghatározza a fenntartható fejlődés elérésének folyamatát, szervezeti hátterét és 
eszközeit. A fenntarthatóság felé való elmozdulás csak egységes rendszerszemlélet alapján képzelhető 

el. E szemlélet alapján – folyamatosan (kétévente) felülvizsgálva és szükség esetén megújítva az 
SZFFP tartalmát – határozhatók meg azok a követelmények, megoldási módok, amelyek biztosítják az 

egyes intézkedések összhangját, kapcsolódásait és hatásosságát. 
 

4.1. Az önkormányzat szerepe a helyi fenntarthatóság megvalósításában 

Az SZFFP megvalósításához az önkormányzat részéről olyan politikai kultúra megteremtése szükséges, 
mely:  

● párbeszédet folytat a jövőképről, a fejlődés lehetséges irányairól, a közösség jövőjének 
értékeiről és alapvető döntéseiről, 

● a párbeszédbe bevonja a társadalom minden csoportját, 

● az általános megegyezés (konszenzus) elvén alapul. 
 

Az önkormányzatnak az SZFFP megvalósításában kapott központi szerepét a következő jellemzők 
indokolják: 

● Az önkormányzat a helyi közösséghez „közel van”, így érzékenyebb a helyi 
problémákra (szubszidiaritás elve) 

● Kiterjedt szolgáltató-rendszer működtetője (pl. hulladékszállítás) 

● Az erőforrások egyik jelentős felhasználója. A legtöbb közösségben az önkormányzat 
számottevő munkáltató és erőforrás-felhasználó, ezért a fenntarthatósági célok megvalósítása 

(pl. a hulladék mennyiségének csökkentése) direkt módon is nagy hatású. 
● A piacot befolyásoló erő. Mint az áruk és szolgáltatások egyik legnagyobb fogyasztója helyi 

szinten, az önkormányzat jelentős befolyást gyakorolhat beszállítóira. 

● Példakép más szervezetek számára. A környezetmenedzsment javuló gyakorlatával 
kapcsolatban szükség van a megfelelően tanulmányozott és jól dokumentált példákra. Az 

önkormányzat saját tapasztalatainak továbbadása ösztönzőleg hathat mások számára. A 
legnehezebb feladat az, hogy a magasabb szintű környezeti teljesítményt egy szervezet 

integráns részéve tegyük, ezért az ezen a téren elért sikerek továbbadása felbecsülhetetlen 

értékkel bír és ritkán követel nagy tőkebefektetést. 
● Információszolgáltató. Egyre több helyen felismerik, hogy az információ könnyű elérésének 

lehetővé tétele nagyban támogatja a helyi közösséget. 
● Támogató. Az önkormányzat kezében számos eszköz van arra, hogy stratégiai keretet 

biztosítson a polgárok személyes környezeti teljesítményének javításához. Sőt, számos nagy 
szervezet hagyatkozhat még a központi gondoskodásra: tömegközlekedés, 

hulladékfeldolgozás, oktatás stb. 

● Hálózatműködtető. Amennyiben egy közösség teljes erőforrásbázisát mozgósítani akarjuk, 
akkor az üzleti, a társadalmi és az állami szektor erőit egyesíteni kell és ebben fontos szerepe 

van a helyi önkormányzatnak. Képesnek kell lennie arra, hogy az együttműködések és 
társulások különböző formáin keresztül bevonja az említett csoportokat a folyamatba, ezzel 

biztosítva a nagyobb fenntarthatóságot. 

● Lobbizó és az általános megegyezést segítő fél. Az önkormányzat szócsőként is kell, 
hogy működjön, ami eljuttatja a közösség céljait és törekvéseit régiós, nemzeti és nemzetközi 

szintre. 
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4.2. A fenntartható fejlődés érvényesítésének lépései 

 

A) Partnerségi kapcsolatok kiépítése  

 
Szervezeti struktúra kialakítása, a szolgáltatások nyújtói és felhasználói a közös tervezésről partnerségi 

megállapodásokat kötnek. 
 

● Lehetséges partnerek azonosítása. 

● A partnerkapcsolatok céljainak és feladatainak meghatározása. 
● A tervezés területének meghatározása. 

● A tervezésre létrejött partnerkapcsolatok hatáskörének körülírása. 
● A partnerkapcsolat-tervezés szervezeti kereteinek létrehozása. 

 
B) Közösségközpontú problémaelemzés 

 

1. Közösségi prioritások kijelölése 
A szolgáltatási igények és problémák felfedése és rangsorolása közösségi konzultációkon keresztül. 

 
● „Célközösségek” definiálása. 

● Konzultáció módszerének kiválasztása. 

● A közösségi ügyek felismerésének elősegítése. 
● Az ügyek konkretizálásának elősegítése: a problémák pontos meghatározása. 

● A közösségi prioritások kijelölésének elősegítése. 
● A folyamat dokumentálása és értékelése. 

 
2. Helyzetfelmérés, auditálás 

A kiemelt szolgáltatási igényekhez és problémákhoz kapcsolódó szolgáltató rendszerek 

felülvizsgálatának elvégzése. 
 

● A felülvizsgálat(ok) hatáskörének meghatározása. 
● A felülvizsgálandó szolgáltató rendszer jellemzőinek meghatározása. 

● A szolgáltató rendszer térképének elkészítése. 

● Az adatszükséglet és források azonosítása. 
● Az adatfeldolgozás és elemzés normáinak megalkotása. 

● Adatgyűjtés és feldolgozás. 
● A szolgáltató rendszer állapotának felülvizsgálata és adatbázis létrehozása. 

● A kapacitás és teljesítmény határainak, trendjeinek meghatározása az aktuális rendszerre 

vonatkozóan. 
● Felülvizsgálati jelentés készítése. 

 
C) Stratégiai akciótervezés 

 
Akciófeladatok és cselekvési lehetőségek meghatározása. Korlátok kijelölése a rendszerfeltételeket 

illetően, amelyek további problémaelemzést és tervezést vonnak maguk után. 

 
● A közösségi prioritások és rendszer-felülvizsgálat áttekintése. 

● A fenntartható szolgáltató rendszer jövőképének megalkotása (vízió). 
● Akciófeladatok meghatározása. 

● Cselekvési lehetőségek felismerése. 

● Rendszerfejlesztési és teljesítménybeli célok meghatározása. 
● A célok elérésére létrehozott partnerkapcsolatok és programok meghatározása. 

● Ösztönzés a jövőbeni elemzésre és tervezésre. 
● Az akciótervről szóló jelentés elkészítése. 
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D) Megvalósítás és monitoring 
 

A partnerkapcsolatok és programok beindítása, működtetése. A tervek végrehajtása közben 

adatgyűjtés a folyó tevékenységekről és a szolgáltatásokban, illetve a rendszerekben bekövetkezett 
változásokról. 

 
● Az erőforrásigények és a források meghatározása. 

● Kivitelezési ütemterv. 

● Az önkormányzati költségvetés és az akcióterv közötti összhang megteremtése. 
● A programok kivitelezése. 

● A tevékenységek és eredmények dokumentálása. 
● A sikerek és problémák felismerése, jelentéskészítés. 

 
E) Értékelés (audit) és visszacsatolás 

 

Az előrehaladás és teljesítmény értékelése célközpontú mutatók (indikátorok) segítségével. A 
szolgáltatók és felhasználók tájékoztatása az eredményekről (visszacsatolás). A konzultáció, 

felülvizsgálat és/vagy tervezési folyamat megismétlése meghatározott küszöböknél. 
 

● Értékelő csoportok létrehozása. 

● Értékelés időbeosztásának meghatározása. 
● Célokon alapuló mutatók kidolgozása. 

● A jelentés kereteinek definiálása. 
● Értékelés elvégzése. 

● A partnerek tájékoztatása az értékelés eredményeiről. 
 

4.3. Fenntarthatatlan társadalmi folyamatok kezelése, fenntartható folyamatok erősítése 

 
Lásd a 7. sz. melléklet feladat listáját a társadalmi pillért illetően! 

4.4. A környezet eltartó-képességének megőrzése és állapotának javítása 

 

A természetes ökoszisztémák működőképessége megőrzésének záloga az élővilág sokféleségének 

megőrzése, illetve az, hogy a természeti erőforrásokat csak olyan mértékig szabad használatba venni, 
hogy az ökológiai rendszerek hosszú távon is folyamatosan biztosítani tudják szolgáltatásaikat, stabilak 

és rugalmasak legyenek.  
A természetes élőhelyek elszigetelt védelme önmagában nem megoldás, ezért megőrzésük 

érdekében biztosítani kell az egyes területek közötti kapcsolatot (ökológiai folyosók) és a külső, 

természetközeli környezetet. A természetvédelem, az agrár-környezetvédelem és a 
környezetgazdálkodás eszközei segítségével hosszú távon biztosítani kell az ökológiai rendszerek 

működését, segítve ezzel mindazon erőforrások, illetve ökoszisztéma szolgáltatások (tiszta levegő, 
ivóvíz, termékeny talaj, erdők faanyaga stb.) fennmaradását, melyektől az emberi társadalom léte 

függ.  
A környezeti jellegű feladatokat a 7. sz. mellékletben foglaltuk össze. 

4.5. A gazdaság fejlesztése a fenntartható fejlődés követelményei szerint 

A helyi, térségi gazdasági fejlődésnek meghatározó jelentősége van abban, hogy miként 
érvényesíthetők a fenntartható fejlődés stratégiai elvei, miként érhetők el a vonatkozó célkitűzések. A 

gazdaság versenyképességének növelése csak akkor lehet hosszú távon eredményes, ha az a 
fenntartható fejlődés koncepciójára, alapelveire, célkitűzéseire épül. Ennek megfelelően a 

versenyképesség értékelése, fejlesztése során számításba kell venni a gazdasági szerkezet, 

teljesítmény tényezői mellett többek között a helyi történelmi, szellemi, kulturális-oktatási értékeket, 
az intézményrendszert, a szociális jólét szintjét, a természeti adottságokat/erőforrásokat és értékeket. 
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A gazdasági fejlődés társadalmi értelemben akkor fenntartható, ha széles társadalmi bázison 
nyugszik, minél több ember részt vesz a javak előállításában és élvezi azok előnyeit. Ennek 

megfelelően – az Európai Unióban is, a Lisszaboni Stratégia keretében – alapvető stratégiai célkitűzés 

a versenyképesség és a foglalkoztatás növelésének együttes megvalósítása, az európai foglalkoztatási 
stratégiában nevesített teljes foglalkoztatás elérése. 

A gazdasági jellegű feladatokat a 7. sz. mellékletben foglaltuk össze. 
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5. A VÉGREHAJTÁS ÁTFOGÓ FELADATAI, ESZKÖZEI 
 

Az SZFFP céljainak elérése csak a társadalom nagy többségének tudatos tevékenysége által 

mehet végbe. Ennek érdekében együttműködésre van szükség a közszféra, a gazdaság és a 
társadalom szereplői között. A fenntarthatóságot támogató beavatkozások és műveletek végrehajtása 

csak rendszerszemléletű megközelítésben lehetséges; ennek fő átfogó cselekvési területei a 
következők: a tudásbázis növelése; a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tudás széles körű 

terjesztése, megosztása; nyilvánosság, civil szervezetek bevonása; közpolitikák fejlesztése, 

átalakítása; az intézményrendszer átalakítása; a változások értékelése és monitoringja. 

5.1. A fenntarthatósággal kapcsolatos információk és szemlélet terjesztése 

 
A fenntarthatósággal kapcsolatos szemlélet elterjesztését az alábbi módokon kell megvalósítani: 

 
● Térségi vagy helyi Nyilvános Környezeti Információs Rendszer létrehozása 

 

Szükséges, hogy a környezeti adatokról, információkról és a fenntarthatóságról, az azt 
veszélyeztető folyamatokról és a szükséges értékváltásról való tudásbázisunk – a fenntarthatóbb 

értékrend és attitűd terjedésével együtt növekedjen. A fenntarthatóságról való tudás széles körű 
elterjedése, megosztása az oktatáson, a kultúra intézményrendszerén, a médián és más csatornákon 

keresztül valósulhat meg. 

Egy nyilvános Környezeti Információs Rendszer (KIR), mint eszköz, ezen célok eléréséhez nagy 
mértékben hozzájárulhat. A KIR az önkormányzat honlapján elérhető Internetes térképi rendszer, 

amely földrajzi helyhez kötötten kezeli a környezeti információkat. Ezzel kapcsolatos szolgáltatásait 
interneten/intraneten keresztül nyújtja az önkormányzat munkatársai és a nyilvánosság (gazdasági 

élet szereplői, civil szervezetek, lakosság) számára. Az önkormányzat rendszeres környezeti 
teljesítmény értékelése szükséges a hatékonyság növelése, másrészt a KIR alapját képező környezeti 

adatok előállításához egyaránt. 

 

A KIR célja a fenntartható fejlődés helyi, térségi előmozdítása, a környezeti, társadalmi és gazdasági 

adatok, információk nyilvánossága révén. 

 

A KIR folyamatosan frissített, on-line tájékoztatást nyújt a környezet állapotáról, a természeti 
erőforrások felhasználásáról, a környezetvédelmi konfliktusokról és azok kezeléséről, a környezet-
egészségügyi helyzetről, de információkkal szolgál a szociális és gazdasági területekről is. A KIR 

jelentősebb közérdekű környezeti információit évente egy térségi/helyi lapnak is le kell közölnie. 
További részletek a 2. sz. mellékletben. 

 

● A lakossággal meg kell ismertetni a társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatok 
valós társadalmi költségeit és következményeit 

 
● Kommunikációval befolyásolni szükséges a fogyasztással kapcsolatos attitűdöket, az anyag- 

és energiaintenzív tevékenységek helyett a kultúra- és tudásintenzív fogyasztást 
kell bátorítani. Ennek érdekében a csővégi beruházások támogatása helyett a megelőzésre 

kell a hangsúlyt helyezni. 

 
● Az általános műveltség, a kulturális szocializáció minőségének javításához erősíteni kell a 

kulturális alapszolgáltatások elérhetőségét a közösségi terek, a kulturális infrastruktúra 
fejlesztése révén, továbbá erősíteni kell a kultúra és a közösségi tevékenységek szerepét az 

oktatásban és képzésben. 

 
● A felelős állampolgári magatartás kialakítása érdekében erősíteni kell az önképzés 

szerepének hangsúlyozását. Az egyén és a közösség közti harmónia kialakítása érdekében 
növelni kell a nyilvánosan hozzáférhető tudást és fejleszteni annak átadását. 
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● Igen fontos a tanulás nem formális és informális tevékenységeinek támogatása, 
hiszen ezek a területek alapvetően kiegészítik a formális oktatást. Ebben a kulturális 

közintézmények is fontos szerepet játszanak. A fenntarthatóság nemformális tanulása 

speciális szereppel bír, mivel lényegét tekintve tanulóközpontú, részvételen alapuló és az 
egész életen át tartó tanulás egyik legfőbb formája. A fenntarthatóság informális tanulása 

keretében erősíteni kell a média gazdasági, társadalmi és a környezeti tudatosság növelése 
érdekében végzett tevékenységét; emellett elő kell segíteni, hogy a média jobban közvetítse a 

fenntartható fejlődéssel kapcsolatos értékrendet. 

5.2. Társadalmi részvétel és elkötelezettség növelése 

 

A tudás megosztására alapozva – a civil szervezetek kiemelt szerepvállalásával – az állampolgári 
aktivitás és elkötelezettség növelhető. Az egyén és a közösség közti harmónia kialakítása 

érdekében a „jó kormányzás” elveinek megfelelően meg kell alkotni a társadalmi együttműködés 
egységes szabályozását és annak intézményi feltételeit. Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy 

a lakosság jogai, lehetőségei és kötelességei ismeretében döntsön saját sorsáról. Ehhez azonban 

többek között a lakosság folyamatos és kielégítő tájékoztatása szükséges. 
 

A társadalmi részvételt helyi és térségi programokkal kell erősíteni, stratégiákat, programokat 
kell alkotni a részvétel, a bevonás kultúrájának és struktúráinak fejlesztésére. E mellett fontos a felelős 

vállalati magatartás ösztönzése, támogatása is. Az Önkormányzatnak meg kell szerveznie az érintett 

szektorok folyamatos dialógusát biztosító együttműködési fórumokat (helyi civil szervezetek, Járási 
civil egyeztető fórum, önkormányzati intézmények, vállalkozások stb.). Elő kell segíteni a részvételbe 

bekapcsolódni kívánó érintettek tájékoztatását. 

5.3. A közpolitikák fejlesztése, átalakítása 

A megfelelő tudásbázisra és az állampolgári részvételre építve fontos feladat a közpolitikák 
fenntarthatósági szemléletű átalakítása. A közpolitikai beavatkozások elemzésekor a teljes 
társadalmi költségeket tükröző díjképzést kell alkalmazni. Az árképzésnek tükröznie kell a 

közszolgáltatások teljes költségeit és hasznait. Fokozatosan meg kell szüntetni a fenntarthatósági 
szempontból káros költség és ártorzításokat, illetve támogatásokat. Ettől remélhető, hogy a 

környezetileg káros, az erőforrások túlhasználatához vezető gyakorlatok fokozatosan visszaszorulnak. 
 

Költséghatékonyság. A különböző politikákat úgy kell megtervezni, hogy a gazdasági, 

társadalmi és környezeti költségek együttesen minimalizálhatók legyenek.  
 

Célrendszerek összehangolása. A gazdasági, szociális és környezeti politikák célrendszerét 
integrálni szükséges a politika tervezési, egyeztetési folyamataiba, annak a legkorábbi szakaszától 

kezdve.  

 
A politikaalkotásban az elővigyázatosság elvét kell alkalmazni. Ez a fenntartható fejlődés 

egyik legfontosabb szervező elve. Különösen azokban az esetekben fontos, amikor cselekedeteink 
következményeit nem tudjuk egyértelműen, tudományos bizonyossággal meghatározni. Ilyen 

esetekben a kedvezőtlen opció bekövetkezését kell feltételezni mindaddig, amíg az ellenkezője nem 
válik bizonyossá. Bizonyos mértékű kockáztatás – ami a rendszer összeomlását nem eredményezheti – 

azonban megengedhetőnek tekinthető a fejlődés érdekében.  

 
Átláthatóság és a számonkérhetőség. Ez a hatékony és demokratikus kormányzás fontos 

kritériuma, ami a tervezési, döntési, végrehajtási és ellenőrzési folyamatokban a közvetett és 
közvetlen társadalmi részvételi és működtetési formák kidolgozását teszi szükségessé. 

 

Fenntarthatósági Értékelés (előzetes fenntarthatósági hatásvizsgálat). A módszer alkalmazása 
elengedhetetlen a tervezett jelentősebb (50 M Ft feletti forrásigényű) önkormányzati, vállalkozói 

fejlesztések, beruházások előzetes értékelésére annak érdekében, hogy csak fenntartható fejlesztések 
valósuljanak meg (ld. az 1. sz. mellékletet). 
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A környezetre ható politikákban a fenntarthatóság érdekében elő kell segíteni a regeneráció, a 

helyettesíthetőség, az asszimiláció érvényesülését, és el kell kerülni az irreverzibilis 
folyamatokat. A regeneráció biztosítása azt jelenti, hogy a megújuló erőforrások használatának 
korlátja a hosszú távú regenerálódás. A helyettesíthetőség elve szerint a nem megújuló erőforrásokat 

lehetőleg megújuló erőforrásokkal és a tőke más formáival kell helyettesíteni. A veszélyes vagy 
szennyező anyag kibocsátási szintek nem haladhatják meg a környezet asszimilációs képességét. Az 

irreverzibilitás elkerülésének elve kimondja, hogy az emberi tevékenységnek az ökoszisztémákra, 

biogeokémiai és hidrológiai körfolyamatokra gyakorolt visszafordíthatatlanul káros hatásait kell 
elkerülni. 

 
Nem veszhetnek el kardinális értékek: ez igaz a biológiai sokféleség és az élettelen 

természeti értékek megőrzésére és védelmére, valamint az építészeti, táji és kulturális értékek 
megtartására is. 

 

A fejlesztésnek meg kell őriznie a helyi kultúrát, azokat a termelői és fogyasztói mintákat, 
amelyek a környezethez való alkalmazkodás során alakultak ki és s hosszú távon biztosították a helyi 

közösség és környezet együttélését. A helyi közösségeknek ne szűküljenek az életmódjuk 
megválasztására a lehetőségei, ha megfelelnek mind a fenntarthatóság, mind a fejlődés 

kritériumainak.  

 
Minden, a környezethasználattal összefüggő tevékenységet azon a szinten kell megvalósítani, ahol 

a probléma kezelése a legnagyobb környezeti és egyéb haszonnal, és a legkisebb környezeti 
kockázattal ill. kárral jár. A helyi erőforrások használatának elvét erősíteni, támogatni szükséges, 

mivel ez szolgálja leghatékonyabban a helyi közösség érdekeit. 
 

AZ SZFFP alapján éves Fenntarthatósági Intézkedési Terveket kell készíteni, amelyekben a 

gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok összhangban vannak. Az önkormányzati 
intézményrendszert át kell alakítani fenntarthatósági audit alapján  

5.4. Szervezeti, jogi és személyi háttér 

 

A lakosság és a képviselő-testület mellett az illetékes önkormányzati szakbizottságnak és a 

környezetvédelmi referensnek, szükség esetén külső szakértő bevonásával, kiemelt szerepe van a 
helyi környezetvédelmi ügyekben. Legfontosabb javasolt feladatok: 

 
● környezetvédelmi, fenntarthatósági érdekek más politikai döntésekbe való integrálása, 

● különböző dokumentumok környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontú véleményezése, 

● a település környezeti állapotának figyelemmel kísérése, 
● a lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról és annak társadalmi hatásairól, 

● környezetvédelmi témákban együttműködés a helyi, térségi civil szervezetekkel. 
 

Az SZFFP végrehajtásáért a környezetvédelmi („zöld”) referens a felelős: kiemelt feladata az 
SZFFP koordinálása, megvalósításának ellenőrzése, és a kétévente történő felülvizsgálat során a 

szükséges módosításokra javaslattétel a Képviselő testület, a Bizottság felé.  

A környezetvédelmi referens évente, március 20-ai határidővel összeállítja az éves 
Fenntarthatósági Intézkedési Tervet és ennek részeként kihirdeti a Lakossági Fenntarthatósági 
Tájékoztatót. Utóbbi az elmúlt esztendő környezeti, társadalmi és gazdasági folyamatait tartalmazza 
közérthető nyelven, a trendeket bemutató indikátorokkal (grafikonokkal). E mellett azokat a 

kapcsolódási pontokat is közzé teszi, melyben a lakosság és a helyi civil szervezetek 

bekapcsolódhatnak a különböző fenntarthatósági feladatok megvalósításába. 

5.5. A változások értékelése és az eredmények visszacsatolása 

Az egymással kölcsönhatásban lévő környezeti, társadalmi és gazdasági rendszer folyamatosan 
változik. A változásokat folyamatosan nyomon kell követni egy megfelelő monitoring rendszer 
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segítségével, többek között meghatározott kulcsmutatók, indikátorok alapján. A változások 
értékelése így visszahat a tudásbázisra (KIR), és a fenntarthatóság társadalmi folyamatának minden 

más lépcsőjére is. Az SZFFP-t illetően pedig ez az alapja a gördülő tervezésnek, amely rendszeres 

felülvizsgálatok segítségével igazítja a célkitűzéseket és prioritásokat a változó viszonyokhoz. Az 
indikátorok alkalmazása csak úgy lehetséges, ha az Önkormányzat biztosítja a megfelelő mennyiségű 

és minőségű adatok rendszeres gyűjtését. Itt kell megjegyezni azonban, hogy az SZFFP készítése 
során problémát okozott, hogy a különböző rendelkezésre álló dokumentumok adatai között sok 

esetben ellentmondások voltak. 

A fenntarthatóságra vonatkozó indikátorokat kell alkalmazni a gazdasági, társadalmi és természeti 
folyamatok jellemzésére. A változások értékelése során az önkormányzati vagyon alapú megközelítés 

szempontjait kell érvényesíteni (financiális, anyagi és ingatlan-javak, humán tőke/humánerőforrás, 
természeti erőforrások és környezeti javak) annak érdekében, hogy valós képet kapjunk a 

folyamatokról.  
 

A környezeti, társadalmi és gazdasági trendek kimutatására, elemzésére alkalmas indikátorok 

készletét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
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1. sz. melléklet 

 
A fenntarthatóság érvényesítése az önkormányzati döntéshozatalban 

 
 

Bevezetés 

 
A környezeti, társadalmi és gazdasági szempontokat egyforma súllyal kezelő, a jövő generációk 

érdekeit is szem előtt tartó fenntarthatóság elve általában nem érvényesül a hazai önkormányzati (és 
egyéb) döntéshozatalok során. Ennek számos oka van, melyek közül a legjellemzőbbek a következők: 

 

- megfelelő (rendszer-) szemlélet és szakmai ismeretek hiánya, 
- nem áll rendelkezésre megfelelő „eszköztár”, indikátor-rendszer az egyes fejlesztések 

fenntarthatóságának elemzésére, 
- a rövid távú érdekek preferálása (elsősorban pénzügyi szempontok miatt), 

- az illetékes bizottság(ok) előzetes véleményezését megkerülő döntéshozatal, 

- a fenntarthatóság szempontjából hibás döntések káros következményeinek hiányos ismerete, 
- a (hibás) döntések esetén a felelősségvállalás hiánya stb.  

 
 

Fenntarthatósági Értékelés 
 

A Fenntarthatósági Értékelés célja a településen tervezett beruházások, fejlesztések objektív 

elemzésének, összehasonlíthatóságának biztosítása komplex módon. Az előzetes vizsgálat elvégzése a 
Környezetvédelmi és Faluszépítő Bizottság feladata, azonban a társadalmi és gazdasági elemzéshez 

szükség van/lehet más szakbizottságok, szakértők bevonására is. A kapcsolódó értékelő táblázat teszi 
lehetővé a Fenntarthatósági Mutatószám kiszámítását, illetve egy adott beruházás, fejlesztés 

különböző változatainak objektív összehasonlítását. A Fenntarthatósági Mutatószám (FM) ismeretében 

dönthető el, hogy egy adott fejlesztés, beruházás – fenntarthatóság szempontjából – támogatandó 
vagy támogatható-e. 

Az értékelő táblázatban szereplő számok példaként szolgálnak az elemzésre, egy tervezett pest 
megyei ipari beruházás kapcsán. 

 
 

Fenntarthatósági Értékelés 

– értékelő táblázat – 

Vizsgálandó hatások 

Beruházás vagy 
területfejlesztés 

megnevezése, 
1. változat 

Beruházás vagy 
területfejlesztés 

megnevezése, 
2. változat 

Beruházás vagy 
területfejlesztés 

megnevezése, 
3. változat 

 Hatások mértéke (-6 és +6 pont között) 

Környezetvédelmi hatás (KH) ---------- ---------- ---------- 

1. Levegőminőség (üzemi légszennyező anyag 
kibocsátás mennyisége, gépjárműforgalom) 

-6   

2. Felszíni és felszín alatti vizek állapota és mennyisége 
(vízszennyező anyag kibocsátás mennyisége, 

vízfelhasználás mértéke) 

-6   

3. Talajállapot (terhelés, beépítés mértéke) -2   

4. Természet és táj állapota (védett területekre 
gyakorolt hatás, természeti területek felaprózódása, 

állatvilág zavarása) 

-6   

5. A települési és az épített környezet (zöldterületek, 
védett épített értékek) 

0   

6. Hulladékgazdálkodás (veszélyes és nem veszélyes 
hulladékok mennyisége, kezelése) 

-6   

7. Zaj- és rezgés állapot (gépjárműforgalom, üzemi zaj) -4   



SZENTENDRE VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK PROGRAMJA (2017-2019) VIS NATURALIS BT. 

63 

8. Energiagazdálkodás (hagyományos és megújuló 

energiaforrások, energiafelhasználás mértéke) 
-6   

KH összesen: -36 pont   

Társadalmi hatás (TH) ---------- ---------- ---------- 

1. Új munkahelyek aránya a lakónépességhez 
viszonyítva 

Helyi, térségi munkaerő alkalmazásának aránya 

+2   

2. Közösségi élet 0   

3. Egészségügyi állapot (levegőszennyezés, ivóvíz 
minősége, zajterhelés) 

-6   

4. Környezeti szemléletre gyakorolt hatás 0   

TH összesen: TH*2= -8 pont   

Gazdasági hatás (GH) ---------- ---------- ---------- 

1. Várható egyszeri és folyamatos pénzügyi bevételek 

aránya 
+4   

2. Várható üzemeltetési, fenntartási költségek mértéke  0   

3. Más, helyi vállalkozásokkal való kapcsolódás (pl. 

beszállítói tevékenység) 
+2   

GH összesen: GH*3 = 18 pont   

Fenntarthatósági Mutatószám  

(FM; alternatívák összehasonlítása): 

(KH+TH+GH) = 

-26 pont 
  

 
Megjegyzések: 

- a TH és a GH értékét a súlyozás miatt kell beszorozni, 
- az KH, TH és GH értéke -48 és +48, az FM értéke -144 és 144 pont között lehet. 

 

Szabályok az értékelő tábla alkalmazásához 
 

Az értékelés során adható pontszámok: 
 

Hatások mértéke 

Negatív hatások 

rövid- és 
középtávon  

(0-5 év) 

Pozitív hatások rövid- 

és középtávon 

(0-5 év) 

Negatív hatások 

hosszú távon 

(5 év felett) 

Pozitív hatások 

hosszú távon 

(5 év felett) 

Kicsi -1 +1 -2 +2 

Közepes -2 +2 -4 +4 

Nagy -3 +3 -6 +6 

 
(Amennyiben nincs hatás, értelemszerűen 0 pontot kell adni.) 

 

Az adott fejlesztés, beruházás elvetendő (nem felel meg a fenntarthatóság elvének), amennyiben: 
 

● Az FM értéke negatív (-144 és -1 pont között van), 
● Az értékelő táblázat bármely rubrikájában -6 vagy -4 pont szerepel, 

● A környezeti, társadalmi vagy gazdasági hatások (KH, TH, GH) közül bármelyik pontszám 

negatív érték, 
● A KH vagy a TH pontértéke közül legalább az egyik nem haladja meg a +16 pontot. 

 

A beruházás vagy 

területfejlesztés: 
elvetendő elfogadható támogatandó 

erősen 

támogatandó 

ha FM értéke: - 144 – -1 0-48 49-96 97-144 

 
A Fenntarthatósági Mutatószám a gyakorlati alkalmazások tapasztalatai alapján továbbfejlesztést 

igényel! 
 
 



SZENTENDRE VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK PROGRAMJA (2017-2019) VIS NATURALIS BT. 

64 

2. sz. melléklet 

 
Szentendre Város Nyilvános Környezeti Információs Rendszere (KIR) 

 
– szerkezeti felépítés és tartalom – 

 

 
Bevezetés  

 
A Nyilvános Környezeti Információs 

Rendszer (KIR) az Önkormányzat honlapján 

elérhető Internetes térképi rendszer, amely 
földrajzi helyhez kötötten kezeli a környezeti 

információkat. Ezzel kapcsolatos szolgáltatásait 
interneten/intraneten keresztül nyújtja az 

önkormányzat munkatársai és a nyilvánosság 

(gazdasági élet szereplői, civil szervezetek, 
lakosság) számára.  

 
A KIR célja a környezeti, társadalmi és 

gazdasági szempontokat egyforma 
súllyal kezelő fenntartható fejlődés helyi, 

térségi előmozdítása, a környezeti 

adatok, információk nyilvánossága révén. 
 

A KIR folyamatosan frissített, on-line 
tájékoztatást nyújt a település környezeti 
állapotáról, a természeti erőforrások 
felhasználásáról, a helyi környezetvédelmi 
konfliktusokról és azok kezeléséről, a 
környezet-egészségügyi helyzetről. A KIR 
jelentősebb közérdekű környezeti információit 

évente egy helyi lapnak is le kell közölnie. Az 
SZFFP által előírt Éves Lakossági 
Fenntarthatósági Programterv és Tájékoztató a 

környezetminőség alakulásának főbb 
irányvonalait és a lakossági-önkormányzati 

együttműködéssel megvalósítandó feladatokat 
mutatja be a helyi közösségnek.  

 

1. A KIR előnyei: 
 

● Hozzájárul a környezeti adatok 
nyilvánosságával kapcsolatos 

jogszabályok előírásainak 
teljesítéséhez, a lakosság 

tájékoztatásához 

● Adatai segítik a településfejlesztési, -
rendezési döntések környezetvédelmi 

megalapozását 
● Átfogó képet ad a település korábbi és 

aktuális környezetállapotáról, mellyel a 

várható környezeti trendek 
megbecsülhetők 

● Segíti a hazai és Európai Uniós 

környezetvédelmi és 
településfejlesztési pályázati 

dokumentumok megalapozását 

● Segíti a Környezetvédelmi Program 
megvalósításának nyomon követését, 

hatékonyságának folyamatos 
vizsgálatát 

● Az előbbiek kapcsán lehetővé teszi az 

önkormányzat környezetvédelmi 
teljesítményértékelését 

 
2. A KIR szerkezeti és tartalmi felépítése 

 
A KIR felépítése során törekedni kell a 

környezeti adatok, információk 5-10 évre 

visszanyúló beépítésére is, mivel csak több 
éves adatsorok alkalmasak a különböző 

trendek megállapítására.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



SZENTENDRE VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK PROGRAMJA (2017-2019) VIS NATURALIS BT. 

65 

Témakör Információk, adatok 
Környezeti kulcsmutatók  

(indikátorok, 2011, 2016) 

Levegőminőség  

 

Meteorológiai paraméterek (éves 

csapadékmennyiség, min., max. és 

átlaghőmérsékletek, napsütéses órák 
száma/év stb.) 

Pollenhelyzet 
Levegőminőségi- vagy „zuzmótérkép” 

Környezet-egészségügyi adatok (pl. pollen 
eredetű allergiás megbetegedések száma a 

településen) 

A fő közlekedési utakon 

áthaladó járművek száma 

(átlag járműforgalom/nap/év) 
 

Földgáz-hálózatba bekötött 
háztartások aránya (%/év) 

 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

állapota és 

mennyisége 
  

 

Települési csapadék- és szennyvízelvezető, -
kezelő rendszer paraméterei (kiépítettség: 

%, kapacitás kihasználtság: %) 

Környezet-egészségügyi adatok (ivóvíz 
minősége a határértékekhez viszonyítva) 

A szennyvízcsatorna-hálózatra 
csatlakozott háztartások 

aránya (%/év) 

 
Az egy főre jutó vízfogyasztás 

(m3/év) 

Természet és táj 

állapota 

Védett területek, országos ökológiai hálózat 

elemei (méret, elhelyezkedés) 

Élőhely-térkép, tájtörténet 
Természetvédelmi (kezelési, rehabilitációs) 

tervek 
Táji és Természeti Értékkataszter (egyedi 

tájértékek, védett állat-, növény- és 

gombafajok) 

Védett területek részesedése 

(%) az egész közigazgatási 

területből 
 

Egyedi tájértékek száma 
(db./ha) 

 

Területhasználat Településrendezési Terv   

Légifelvételek, űrfelvételek 

A beépített területek aránya 

(%/év) az egész közigazgatási 
területből 

 

A települési és az 
épített környezet 

Helyi Építési Szabályzat, szabályozási tervek, 
építési övezetek, helyrajzi számos 

településtérkép 

A közterületi zöldfelületek 
részesedése (%/év) a 

belterületből 

 

Hulladékgazdálko

dás 

Szelektív hulladékgyűjtési pontok, 

hulladékudvar 

Szervezett hulladékszállítás zónái 
Gazdasági kereskedelmi és szolgáltató 

szervezetek hulladékkezelése 
Veszélyes hulladékok kezelése 

Illegális hulladéklerakók 

A szelektíven gyűjtött 

kommunális hulladék 

részesedése (%/év) az összes 
hulladékból 

 
Az egy főre jutó lakossági 

hulladék mennyisége 
(kg/fő/év). 

Zaj- és rezgés 

állapot 

Gépjármű forgalmi adatok 

Zajtérkép 

Megegyezik a 

járműforgalommal kapcsolatos 
levegőminőségi indikátorral 

 

 
 

Témakör Információk, adatok 
Környezeti kulcsmutatók  
(indikátorok, 2011, 2016) 

Közlekedés Kerékpárutak, vonat- és buszközlekedés 

 

A vonat- és buszjáratot 

igénybevevők aránya (%) a 
lakosság körében 

A kerékpárutak fő közlekedési 

utak hosszára vonatkoztatott 
aránya (%) 
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Energiagazdálkod

ás 

A település energia felhasználása (fosszilis és 

megújuló energiaforrások, elektromos áram) 
és a kapcsolódó infrastruktúrák kiépítettsége 

(%) 

A megújuló energiaforrások 

részaránya a teljes 
energiafogyasztásból (%/év) 

Egy főre jutó éves lakossági 
energiafogyasztás (MJ/fő/év 

vagy kWh/fő/év egységben) 

Környezet-
egészségügy 

Egészségügyi adatok a helyi lakosság 
vonatkozásában, és ezek összevetése az 

országos tendenciákkal 

Az allergiás megbetegedésben 
szenvedők aránya, a teljes 

lakónépességre vonatkoztatva 
(%/év) 

A heveny szívizomelhalás és az 

alkoholos májbetegedések 
okozta halálozások aránya az 

összes halálozáshoz képest 
(fő/év) 

Környezeti 

szemléletformálás
, nevelés 

Turista utak és tanösvények 

Óvodai, iskolai programok, foglalkozások 
 

A lakosság „hajlandósága” a 

környezetvédelem 
támogatására (kérdőíves 

felmérés alapján) 

Környezetvédelmi 
dokumentumok 

Helyi, térségi tervek, programok 
(Környezetvédelmi Program, 

Hulladékgazdálkodási Terv, Éves 
Fenntarthatósági Intézkedési Terv és ennek 

részeként Éves Lakossági Fenntarthatósági 

Programterv és Tájékoztató stb.) 
Környezetvédelmi témájú önkormányzati 

rendeletek, határozatok, jegyzőkönyvek 

Az SZFFP által kitűzött 
feladatok megvalósításának 

aránya (%) 

Környezetvédelmi 

akciók, 

programok 

Önkormányzati és civil kezdeményezések 

(célok, helyszínek, időpontok stb.) 

Az eseményeken résztvevők 

száma évente 

 
 

 

Témakör Információk, adatok 
Környezeti kulcsmutatók  
(indikátorok, 2011, 2016) 

Környezetvédelmi 

hatóságok, 
önkormányzat, 

helyi 
vállalkozások és 

civil szervezetek 

A jelentős környezetterheléssel és környezeti 

igénybevétellel működő gazdasági társaságok 
listája 

Önkormányzati környezetvédelmi bizottság 
és referens elérhetőségei 

Környezetvédelmi hatóságok és 
környezetvédő civil szervezetek elérhetőségei 

Linkgyűjtemény 

 

Társadalmi és 
gazdasági adatok 

Szociális és egészségügyi szolgáltatások 
Vállalkozások száma, elérhetőségei 

Kereskedelmi szálláshelyek stb. 

 

 
 

A környezeti kulcsmutatók egy olyan eszközkészlet, mely alkalmas Szentendre 
környezetállapotának jellemzésére, illetve környezetvédelmi intézkedéseinek, eredményeinek nyomon 

követésére. E mellett jól mutatják a környezeti trendek alakulását, illetve ennek alapján a várható 

folyamatok közelítőleg prognosztizálhatók. Fontos szempont, hogy grafikus ábrázolásuk [függőleges 
tengelyen a változók (pl. az egy főre eső vízfogyasztás), a vízszintes tengelyen pedig az évek] 

könnyen értelmezhetővé teszi a laikusok számára készült tájékoztatókat. 
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3. A KIR információs forrásai: 
 

● Önkormányzatok 

● Civil szervezetek 

● Gazdasági szervezetek 

● Hatóságok 

● Lakosság 

 

Fontos kiemelni a helyi civil szervezeteket, mint fontos információs forrásokat, ugyanis ezek 
gyakran részletes(ebb) adatokkal rendelkeznek a környezet állapotáról. 

 
 

4. A KIR távlati lehetőségei, egyéb célú hasznosítása 
 

A környezeti információkat megjelenítő térképekre olyan tematikus (pl. társadalmi, gazdasági) 

tartalmak vihetők fel, amelyek további alkalmazási lehetőségeket, illetve a lakosság tájékoztatását 
teszik lehetővé (Ilyen rendszerek valósultak meg Törökbálint és Budapest XI. kerület Önkormányzata 

által). Ezek, a teljesség igénye nélkül: 
 

● Önkormányzati ellátási intézmények, körzetek: egészségügyi, oktatási, szociális 

● Tömegközlekedési útvonalak, megállók, parkolók  
● Helyi vállalkozások stb.  
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3. sz. melléklet 

Szentendre országos természeti oltalom alatt álló és közösségi jelentőségű területeinek 

térképe 

 

 

17. ábra A várost befoglaló tájrészletek védett területei (forrás: Természetvédelmi 

Információs Rendszer /TIR/) 
 

 

18. ábra Szentendre északi része, melyen jól megfigyelhető, hogy az értékes területek 
jellemzően a hegyvidéki erdők és azok folytatásában a városba lenyúló patakvölgyek. 
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19. ábra Szentendre középső része.  

A térképen jól megfigyelhető, hogy a hegyvidéki, a hegylábi tájak és a mélyfekvésű területek, valamint 
a városba lenyúló patakvölgyek természetvédelmi szempontból értékesek. A hegylábi övezetben 

vannak nem védett területek is (ld. világos sárga foltok). A települési környezetet narancssárga folt 

jelzi, abban kisebb helyi védett területek találhatók. 
 

 

 

20. ábra Szentendre déli része a pomázi határral.  
Itt folytatódik a Duna menti értékes élőhelyek sora, és itt található a Szentendre-Pomázi-sík, mint 

nagykiterjedésű, mélyfekvésű terület. 
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4. sz. melléklet 

A településfejlődés és a fenntarthatóság összefüggései a szentendrei táj 
területhasználatának az elmúlt 230 évben történt változásának tükrében 

 
A szentendrei táj nagyarányú változását a jelenkorban is jól látjuk, érzékeljük – személyes 

rálátásunk azonban csak néhány évtizedre lehetséges, és szükségszerűen szubjektív és részleges, 

szemben egy térképpel. A jelenkori műhold-felvételek, ortofotók és archív térképek objektívek, 
átfogók, a készítésük idejének konkrét valóságát tükrözik. 

Az alábbi, ortofotó és térképek felhasználásával készült ábrákon a szentendrei táj 
területhasználatának változása bontakozik ki: jól lekövethető a beépített/lakott területek helye, 

kiterjedése, táji környezete, a tájhasználati formák, melyek kapcsán a megfigyelhető legjellemzőbb 

tendencia a Belvároshoz egyre szélesebb körívben hozzánövő város képe, a mezőgazdasági táj 
dominanciája, majd szinte teljes visszaszorulása. Mindeközben, természetesen a táj természeti 

adottságai is jelentősen átalakultak.  
 

 

 
 

20. ábra Az Első Katonai Felmérés térképlapjai 1763 és 1787 között készültek.  
Jól látható, hogy Izbég elkülönül a hajdani településmagtól, a mai Belvárostól. A domboldalak jelentős 

részét szőlők borítják, kismértékben szántók és legelők. A Tófenék dűlő pedig egy nagy kiterjedésű 
nádasos, mocsaras ártér. A Pap-sziget ekkoriban még két homokszigetből állt, s egy további sziget 

található a Belvárostól délre. Az erdők nagyon kis kiterjedésben és magasabb térszíneken terültek el. 

A Bükkös-patakon megfigyelhetők a malmok, malomárkok. Társadalmi-gazdasági oldalról a szőlészet 
és bortermelés, kismértékben a szántók és a legelők, valamint a halászat voltak/lehettek 

meghatározók a város életében. Maga a település kis kiterjedésű volt. 
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2. ábra Az 1806 és 1869 között készült Második Katonai Felmérés térképlapja.  

A Belváros és Izbég mérete nem változott, azonban a szőlők helyén már hagyásfás/erdősülő legelőket 
találunk. A Pap-sziget két része összeforrt, és a feltöltődés következtében lehetővé vált legelőként való 

hasznosítása. A Dunán megjelennek a hajómalmok is a patakokon működő malmokon kívül. A 

Tófenéken lévő „Szent Andrási nádas” még megtalálható; az 1880-s években bekövetkezett 
lecsapolásának oka a szőlőkultúra filoxéra-vész okozta megszűnése, új területek művelésbe vonása, 

szántók kialakítása. A szántóföldi művelés ma már szintén visszaszorult, aminek e terület alkalmatlan 
volta is az oka. A későbbi korokban készült térképek ábrázolása, az eredeti térképek állapota miatt 

azokból nem tudunk megfelelő minőségű részletet közölni, ezért a következő ábra alaptérképe 100 
évvel későbbi. A természeti értékek közül a Duna és a déli mocsaras síkság volt kiemelkedő 

jelentőségű, a hegyvidéki területeken a szőlők felhagyásával a természetesség el kezdett nőni, mely 

folyamat ma is tart. A Duna menti erdőket már korábban kiirtották, ott legelők voltak. 
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3. ábra Az 1980-as évek végén készült topográfiai térkép (1:10.000).  

A maihoz hasonló területfoglalású a város: 100 év alatt, különböző társadalmi, gazdasági hatásokra a 
város kiterjedése a korábbi sokszorosa lett. A korábban különálló Izbég összeépült a várossal, és új 

városrészek jöttek létre (északon pl. a Pismány, délen pl. a Pannóniatelep). A város szövetében még 
itt-ott láthatók szántóterületek, melyek azóta döntően gyepekké, cserjésedő gyepekké, fiatal erdőkké 

alakultak a gazdasági nyomás csökkenésével, megszűntével. A gyümölcsösök és az állattartás 
visszaszorult, a megnövekedett lakosság fő megélhetési forrása az ipar, később a szolgáltatás lett, 

maga a város alvóvárossá vált, napi sok ezer ingázóval. Az 1880-s években Dumtsa Jenő irányításával 

felszámolták a nagy kiterjedésű déli vizes élőhelyet, melyen sokáig szántóföldi műveléssel 
foglalkoztak, de amint az a következő ábrán látszik, erre nem alkalmas a terület: ma legelők és 

kaszálók terülnek el a lecsapolt területen. 
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21. ábra A közelmúltban (2016-ban) készült ortofotó.  

Jól látható, hogy a város területe nem nőtt igazán, legalábbis nem az ábrán lévő részletén, de az 
intenzifikáció fokozódott, elegendő csak arra utalni, hogy a lakosságszám az 1980-1990-es évek 17-

20.000 fős lélekszámáról 2017-re 27.000 főre nőtt és az igények is jellemzően nagyot nőttek. Ez a 

beépített, burkolt felületek és így a lefolyás megnövekedését, a beszivárgás csökkenését, a 
megnövekedő gépjármű-forgalmat, a környezeti és társadalmi stressz növekedését eredményezte. 

Válaszképpen felmerült a helyi munkahelyek és lakhelyek biztosításának igénye, újabb terület 
bevonása által, továbbá elkerülő út építése, mely kiszolgálná az előbbi törekvéseket is. 

 
 

A vázlatos tájtörténeti áttekintésben látható volt a településfejlődés íve a belterület felgyorsult 

megnövekedésétől, a helyi adottságokra épülő munkalehetőségek fokozatos megszűntéig, az új 
munkalehetőségek létesítésén, a lakóterületek építésén és a mezőgazdasági monokultúra (szőlő) 

hanyatlásán át a társadalmi, jóléti és anyagi igények okozta igénybevétel növekedéséig. Mindeközben 
a természeti állapot egyfelől rosszabb, másfelől jobb lett, elég utalni a mocsár lecsapolására, vagy az 

ártéri és hegyi erdők spontán megjelenésére. Utóbbiak megmaradása a közben kialakult 

természetvédelem eredménye, mely szükségszerűségét a korábbi évszázadok, évezredek felismert 
természetpusztítása indokolta. A fenntartható tájhasználat során a meglévő értékek fennmaradnak, 

úgy, hogy a társadalmi, gazdasági igények is kielégülnek.  
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5. sz. melléklet 

 
Képviselői előterjesztés – MINTA!  

 
 

A Magyar Természetvédők Szövetsége* és a Greenpeace Magyarország Egyesület* által 

kezdeményezett „GMO**-mentes települések”-hez történő csatlakozásról 
(Készült a képviselő-testület ………………………………. ülésére) 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Magyar Természetvédők Szövetsége a Greenpeace nemzetközi környezetvédő szervezet hazai 

egyesületével (www.greenpeace.hu) karöltve felhívást intézett, hogy a környezetükért felelősen 
gondolkodó települések csatlakozzanak a génmódosított növénytermesztést nem támogató 

települések mellé. 

 
Mi is a génmódosítás, és miért kétséges annak alkalmazása? 

 
A génmódosítás során a befogadó élőlénybe a legtöbb esetben egy másik, tőle törzsfejlődési 

értelemben akár teljesen távol eső élő szervezet valamilyen ismert tulajdonságot hordozó génjét 
juttatják be, és késztetik működésre.  

A mezőgazdasági géntechnológia a természetben vissza nem fordítható változásokat idézhet elő, 

melynek előre ki nem számítható hatásai lehetnek a környezetre, egészségünkre és a társadalomra 
nézve. A hagyományos növénynemesítéssel ellentétben, a génmódosítás bármely élőlény 

génjét képes bejuttatni egy másikba. Ezáltal baktériumok, vírusok növények és állatok génjeit 
tudják beilleszteni a szójabab, repce, kukorica vagy gyapot növényekbe. Ezzel a technológiával 

olyan új növényfajtákat (illetve élelmiszer alapanyagokat) állítanak elő, amelyek a 

természetben soha nem létezhettek volna. A géntechnológiával át lehet lépni a fajok közötti 
természetes – az evolúció által több tízezer év alatt felállított – határokat, mellyel törzsfejlődési 

szempontból nagyon távol álló fajok génjeit kerülnek egy élő szervezetbe. 
 

Géntechnológiai úton többek között olyan GMO* növényeket is előállítanak, melyek 
minden sejtje rovarirtó szert termel. Amennyiben ezek a növények bejutnak a táplálékláncba, 

illetve kiszabadulnak az ellenőrzés alól, komoly egészségügyi, ökológiai és gazdasági károkat 

okozhatnak. Magyar kutatók eredményei szerint a növényvédelmi alkalmazásra engedélyezett Bt-toxin 
tartalmú készítményekhez képest a génmódosított kukorica hektáronként 1500-3500-ször több mérget 

termel, mely még egy év múlva is kimutatható a talajban. Szintén hazai vizsgálatok szerint a 
génmódosított kukorica által termelt Bt-toxin veszélyeztetheti egyes védett lepkék hernyóit 

(elsősorban a nappali pávaszemet és az atalanta lepkét). 

A skóciai Rowett Intézet kutatói azt tapasztalták, hogy a génmódosított burgonya a kártevőkön 
kívül a hasznos rovarokat is károsította. pl. a levéltetveket fogyasztó katicabogarat. Brit szárazföldi 

kísérletek eredménye szerint génmódosított repcéből a gyomirtószer-rezisztenciáért felelős gén 
keresztbeporzással átkerül a vadrepcébe is. Kanadában a vadrepce három különböző vállalat gyomirtó 

szerével szemben is ellenállóvá vált.  
A fenti esettanulmányok azt mutatják, hogy miközben a génmódosított növények 

alkalmazásának kockázata egyre nyilvánvalóbbá válik, továbbra is hiányzik a hosszú távú 

hatások vizsgálata. Ennek elsősorban az az oka, hogy a génmódosított fajták kifejlesztése nagyon 
sok pénzbe kerül. Ezért a cégek minél hamarabb piacra akarják dobni a termékeket, hogy megtérüljön 

a befektetés. Ezért az egészségügyi hatások vizsgálatának elhagyásával takarítanak meg időt és 
pénzt. 

 

* A Magyar Természetvédõk Szövetsége (MTVSZ) 110 hazai környezet- és természetvédõ szervezet 
közössége, amelynek fõ célja a természet védelme és a fenntartható fejlõdés elõsegítése. A 

Greenpeace nemzetközi környezetvédő szervezet a világ 41 országában rendelkezik irodával. 
** GMO (Genetically Modified Organizations): genetikailag módosított szervezetek 

http://www.greenpeace.hu/
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Jóllehet a biotechnológiai cégek megesküsznek arra, hogy ez a technológia ártalmatlan, nem 
végeznek erre irányuló kísérleteket (vagy ha mégis, azokat nem hozzák nyilvánosságra.) Ezért 

mindaddig, amíg be nem bizonyosodik minden egyes génmódosított fajtáról annak káros 

vagy ártalmatlan volta, az elővigyázatosság elvét kell alkalmazni, és nem szabad 
kiengedni a környezetbe a génmódosított növényeket. 

Az Európai Unió 1998 óta éveken át nem adott ki engedélyt újabb génmódosított fajták 
forgalmazására (moratórium volt érvényben). A biotechnológiai cégek érdekében azonban az Egyesült 

Államok a Kereskedelmi Világszervezeten (WTO) keresztül próbálta rákényszeríteni az EU-t a 

moratórium feloldására. A nyomás hatására az Európai Bizottság – a tagállamok akarata ellenére – 
2004 óta engedélyezte jó néhány génmódosított termék forgalmazását. Magyarország ezt a Bizottsági 

határozatot integrálta a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvénybe, úgy, hogy 
szigorú engedélyezési eljáráshoz kötötte a géntechnológiai tevékenységek engedélyezését. A 

döntéssel szemben több EU-tagország fenn kívánja tartani a géntechnológiával termesztett 
növények engedélyezése alóli mentességét (pl. Ausztria, Magyarország stb.), ezért a 

Greenpeace kezdeményezésére mozgalom indult Európában, hogy helyi és régiós szinten lépjenek fel 

a helyi döntéshozók a genetikailag módosított növények termesztésének korlátozása érdekében. Azóta 
Európa szerte több mint 4500 önkormányzat illetve több száz régió és tartomány hozott 

állásfoglalást arról, hogy GMO-mentesnek nyilvánítja magát, azaz politikai szinten elkötelezi 
magát amellett, hogy hatáskörében mindent megtesz a GMO-növények termesztése és forgalmazása 

ellen. 

Az európai lakosság több mint 70 százaléka ellenzi a génmódosított élelmiszereket. 
Az európai kutatások azt mutatják, hogy minél tájékozottabbak a fogyasztók a génmódosítás 

egészségügyi, ökológiai és gazdasági kockázataival kapcsolatban, annál nagyobb mértékben utasítják 
azt el. Ezen felül hazánknak gazdasági érdeke is, hogy ne termesszünk génmódosított 

növényeket. Az érzékeny európai piacon ugyanis csak akkor van esélyünk eladni a magyar 
mezőgazdasági termékeket, ha garantálni tudjuk azok génmódosítás-mentességét. 

 

Magyarországon eddig több mint 67 település és két régió hozott határozatot, illetve 
állásfoglalást (Esztergom, Karcag, Kistarcsa, Hódmezővásárhely, Bicske, Várpalota, a Nyugat- és 

Dél-Dunántúli Régió stb.), csatlakozva ezzel az európai GMO-mentes területek sorához. 
(További információk: GMO-kerekasztal: http://bdarvas.hu/gmo)  

 

 
 

http://bdarvas.hu/gmo
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GMO-mentes területek az Európai Unióban (zölddel jelölve, 2012. szeptemberi állapot) 

(http://www.gmo-free-regions.org/gmo-free-regions/maps.html)  

 
 

 

 
GMO-mentes területek Magyarországon (2011-es állapot) 

(forrás: Magyar Természetvédők Szövetsége) 

http://www.gmo-free-regions.org/gmo-free-regions/maps.html
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és az alábbi 
határozati javaslatot fogadja el. 

 

2017……………………… 
 

……………………….. s.k. 
 

 

 

 

 
 

Határozati javaslat 
 

 
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felismerve a géntechnológiában rejlő valós 

és potenciális veszélyeket az alábbi rendelkezéseket hozza: 

 
1. GMO-mentes övezetté nyilvánítja Szentendre Város közigazgatási területét. 

2. GMO-mentes politikát követ az általa nyújtott szolgáltatások (földterület hasznosítása, 
bérbeadása, étkeztetés stb.) kialakítása során. 

3. Minden lehetséges eszközzel elősegíti a GMO növényeket és állatokat nem használó 

mezőgazdasági rendszerek erősödését és fejlődését. 
4. Figyelemmel kíséri a GMO fajok kibocsátására, termesztésére, tenyésztésére és forgalomba 

hozatalára kiadott engedélytervezeteket és amennyiben szükségesnek ítéli, jelzi a 
géntechnológiai hatóságnak, hogy Szentendre Várost kivonja az engedély hatálya alól. 

5. Hatáskörében – a felsőbb szintű jogszabály megjelenését követően – rendeletben korlátozza a 
GMO növények termesztését a helyi védettséget élvező területek körzetében. 

 

 
Felelős: polgármester 

 
Határidő: azonnal 
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6. sz. melléklet 
 

SZENTENDRE VÁROS LOCAL AGENDA21 PROGRAMJÁNAK (2010) FELÜLVIZSGÁLATA  

– A TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK TELJESÜLÉSE – 
 

PILLÉREK ÉS INTÉZKEDÉSEK TELJESÜLÉS TERVEZŐI MEGJEGYZÉS 

1. Környezeti pillér  A környezeti pillér 
megalapozó stratégiai 

dokumentuma a Települési 
Környezetvédelmi Program 

(TKP), mely ebben a 

struktúrában a 1.2.1. sz. 
intézkedés. A továbbiakban 

külön intézkedésként 
szerepel a rendszeres 

felülvizsgálata, más 

stratégiai és koncepcionális 
dokumentumok 

készítésekor a TKP 
intézkedéseinek beépítése.  

1.1. Megújuló energiaforrások 

alkalmazása helyi szinten 

 Átfogó koncepció készítését 

javasoljuk, melyből az 
alábbi, és témába tartozó 

más intézkedések 
levezetésre kerülnek. 

 

 

1.1.1. Lakosság tájékoztatása és 

ösztönzése a megújuló 
energiaforrások alkalmazása 

érdekében 

A Concerto program keretében jelentős 

gyakorlati intézkedések történtek. 

 

1.1.2. Napenergia-hasznosítás és 
általában a megújuló 

energiaforrások hasznosításának 

lehetőségeinek vizsgálata 

 
 

 

1.1.3. Energiapazarlás elleni projekt 

pl. közintézmények ilyen célú 

korszerűsítése mentén 

 

 

1.1.4. Energiapazarlás elleni projekt 

a lakosság tájékoztatásával 

 

 

1.2. A természeti környezet 
állapotának védelme 

 A TKP-nak, mint helyi 
környezeti programnak a 

része. 

1.2.1. A Települési 
Környezetvédelmi Program (2014-

2016) felülvizsgálata 

--- Az intézkedést átsoroltuk, 
mivel a TKP tartalma a 

teljes környezetvédelmi 
tevékenységet átfogja, nem 

csak a természetvédelmet. 

1.2.2. Természetközeli élőhelyek 
védelme, állapotuk javítása, 

helyreállítása  

Helyi természetvédelmi rendelet 
betartatása (pl. a Bükkös-patak védett 

halfaunáját figyelembe vevő kotrási 
munkálatok időzítése). 

Összevontuk a 1.2.3. sz. 
intézkedéssel. Javasolt egy 

természet- és tájvédelmi 
állapotfelmérés és 

intézkedési terv készítése. 
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PILLÉREK ÉS INTÉZKEDÉSEK TELJESÜLÉS TERVEZŐI MEGJEGYZÉS 

1.2.3. Helyi védett területek 
arányának növelése, szakszerű 

kezelése, ideértve a bemutatást is  

Tanösvények felújítása. Helyi 
védettségről szóló rendelet előírásainak 

teljesítése és frissítése. 

Természetvédelmi térinformatikai 
fejlesztés 

Összevontuk a 1.2.2. sz. 
intézkedéssel. 

Jogszabály alapján 

szükséges a már helyi 
védett területek kezelési 

terveinek felülvizsgálata. 

1.2.4. Műemléki épületek, helyi 

jelentőségű épített értékek védelme 

A helyi védettségről szóló rendelet 

alkalmazása és frissítése 

Térinformatikai fejlesztések a védett 
épített értékekkel kapcsolatosan 

Alapvetően nem az 1.2. 

számú témakör része, de 

annak kibővítésével 
(„természeti és épített 

örökség védelme, 
helyreállítása”) 

összevonható.  

1.2.5. Levegőminőség védelmi 
program 

A 11-es út mentén levegő-
szennyezettségi mérések, valamint a 

11-es út közlekedési lámpáinak helyes 
beállítása a Magyar Közút bevonásával. 

Nem az intézkedés-csoport 
része, ezért átsoroltuk az 

infrastrukturális 
témakörhöz. 

1.3. Zöldterület-gazdálkodás  Az 1.3.1-1.3.5. 

intézkedések külterületi, 
belterület-széli és 

belterületi struktúrát 

érintenek, de ezek együttes 
tervezést igényelnek, 

tekintve ökológiai 
kapcsolataikra. 

1.3.1., 1.3.2. Külterületi dűlőutak 

mentén védősávok (fasorok, sávok) 
telepítése 

Elkészült egy fatelepítési koncepció, 

mely sorra veszi a belvárostól kifelé 
haladva a fatelepítésre alkalmas 

helyszíneket, utakat, zöldfelületeket. 

 

1.3.3. Védősávok telepítése a lakott 
területek védelme érdekében 

---  

1.3.4., 1.3.5. Belterületi zöldterületi 

rendszer elemeinek rendezése, 
bővítése (fasorok fokozatos 

megújítása, cseréje, közparkok 
védelme, megújítása és kialakítása) 

A fatelepítési koncepció folyamatosan 

bővül, így a meglévő fasorok pótlását is 
tartalmazza, valamint a korábban 

kivágott fák helyeinek pótlására is sor 
kerül. 

 

1.3.6.  Ökológiai szemléletű 

Zöldterület-fejlesztési Terv készítése 

Ld. részben az előző pontot.  

1.3.7. Lakossági akciók Ingyenes virágosztás, Föld Napi akció, 

Teszedd akció, várostakarítások.  

A közterületi növény-ültetésben való 
segítségnyújtás és konzultáció 

folyamatos. 

A zöldterület-fejlesztésben 

és a védett területek 

kezelésében nagy szerepe, 
gyakorlati jelentősége 

van/lehet még a 
lakosságnak. 

1.3.8. Allergén növények 

visszaszorítása 

Parlagfű elleni védekezés  

1.4. Hulladékgazdálkodás  Szakági terve a 

Hulladékgazdálkodási Terv. 

1.4.1. Illegális hulladéklerakók 
felszámolása 

Táblák kihelyezése, kamerák 
alkalmazása. 

 

1.4.2. Kéki I. és II. hulladéklerakók 

rekultivációja 

A rekultivációjuk a közelmúltban 

megtörtént, azóta a jogszabály szerinti 
mérések zajlanak. 

A település más részein (pl. 

volt szovjet laktanya 
területén) történt 

szennyezések felszámolása 
továbbra is fontos feladat. 
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PILLÉREK ÉS INTÉZKEDÉSEK TELJESÜLÉS TERVEZŐI MEGJEGYZÉS 

1.4.3. Hulladék-megelőzéssel, 
újrahasznosítással kapcsolatos 

lakossági, építtetői-kivitelezői 

tájékoztatás  

A komposztálási program 10. éve tart. 
Szemétgyűjtési akciók, Föld napi 

programok az újrahasznosítás 

jegyében. 

A figyelem felhívása a 
tudatos vásárlásra, és a 

lakótelepi lakásokon belüli 

szelektív gyűjtés 
támogatása nagyon fontos 

feladat. 

1.4.4. Szelektív hulladékgyűjtés 

kiterjesztése a közintézményekre 

Házhoz menő szelektívgyűjtés a 

közintézményeknél is működik, 

szelektív kukákat biztosítanak.  

 

1.4.5. Lakosság komposztálásra 

ösztönzése 

10. éve tart a komposztálási program, 

melynek keretében az Önkormányzat 

ingyenesen biztosít ládákat évente 100-
150 helyi lakos részére, oktatással és 

kiadványokkal egybekötve. 

Kiemelkedő jelentősége van 

a kertvárosias övezetekben, 

s így a lakosság kb. 
kétharmadát érinti a 

témakör. 

1.4.6. Térségi Komposztálótelep 

létrehozása 

--- Jó példaként említjük 

Szigetmonostort, ahol 

ugyan nem 
komposztálóüzem létesült, 

hanem mulcsüzem, de ez is 
egy jó megoldás (ld. 

aprítékkal történő fűtés, 

mulcsozás, brikett-
készítés).  

1.4.7. Kutyaürülék-gyűjtő 
edényzetek kihelyezése, a lakosság 

tájékoztatása 

Lakossági kérésre és igényeiknek 
megfelelően folyamatosan bővül a 

kutyaürülék-tartók kihelyezési listája. 

 

1.5. Infrastrukturális helyzet 
fejlesztése 

 Az intézkedés-csoport 
összevonható az 1.6. sz. 

intézkedésekkel. Az 

infrastruktúra és fejlesztése 
egyes elemeiben 

fenntartással tekinthető a 
környezeti pillér részének, 

azzal együtt, hogy adott 

infrastruktúra-elem 
megléte, minősége, 

állapota vagy hiánya 
jelentősen befolyásolja a 

környezet állapotát. 

1.5.1. Szennyvízcsatorna-hálózat 
fejlesztése 

A korábbi hálózatfejlesztési projektek 
eredményeképpen a hálózat 

kiépítettsége közel 100 %-os. 

 

1.5.2. Illegális szennyvíz-
kivezetések, csapadékvíz-rákötések 

ellenőrzése, kizárása, szankcionálása 

2016-ban megkezdődött a belvárosi 
egyesített rendszer szétválasztása (1. 

ütem, további 2-3 ütem szükséges). 

 

1.5.3. Meglévő útburkolatok javítása 

(ideértve a csapadékvíz-elvezetést 

és a járdák kiépítését is) 

Több helyen a városban sor került rá.  

1.5.4. Elkerülő/tehermentesítő céllal 

külterületi utak építése 

---  

1.5.5. Informatikai infrastruktúra 
fejlesztése a közintézményekben 

n.a. 
 

 
 

 

 



SZENTENDRE VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK PROGRAMJA (2017-2019) VIS NATURALIS BT. 

81 

PILLÉREK ÉS INTÉZKEDÉSEK TELJESÜLÉS TERVEZŐI MEGJEGYZÉS 

1.5.6. Komplex vízgazdálkodás: 
vízbázisok védelme, vízfolyások 

élővilágának védelme, források 

felmérése és védelme, vizes 
élőhelyek állapotának javítása, 

vízpazarlás elleni fellépés (gyakorlati 
és szemléletformáló tevékenységek) 

Részben megvalósult: ökológiai 
szempontú (időben és térben 

szakaszos, legkisebb kárral járó 

időszakra eltolt) vízfolyáskezelés 
formájában. 

Készült egy települési vízgazdálkodási 
koncepció. 

A témakör számos okból, 
pl. lakókörnyezeti, 

ökológiai, természet-, táj- 

és klímavédelmi 
szempontból nagyon 

összetett és fontos. 

1.6. Közlekedésből adódó 

terhelések csökkentése 

 Összevontuk az 1.5. 

intézkedés-csoporttal. 

1.6.1. M0-körgyűrű befejezése, 

tehermentesítő út építése 

---  

1.6.2. Gyalogos és kerékpáros 
infrastruktúra fejlesztése (lakossági 

Járdaépítési Program, kerékpárút-
hálózat bővítése) 

A kerékpárút-hálózat fejlesztése a 11-
es úton történő kerékpársáv 

felfestésével történt meg. Az EURO6-os 
nyomvonal létesítése újabb irányt vett. 

A Járdaépítési Program jelenleg is fut. 

 

2. Társadalmi pillér   

2.1. Egészségügyi és szociális 
helyzet fejlesztése 

 A HEP a témakör egyik 
megalapozó dokumentuma. 

2.1.1. Rendelőintézetek (eszközök, 
épületek) felújítása, 

akadálymentesítése 

A fejlesztés a közelmúltban megtörtént. 
A SZEI-ben nagyszámú 

szakrendelés működik és vannak pl. 

ingyenes vizsgálati napok, 
hőségriadóról értesítés, egészségügyi 

tanácsadás az „egészségkalauz” 
oldalon. 

 

2.1.2. Prevenció és rehabilitáció Van lehetőség az igénybevételre.  

2.1.3. A település környezet-
egészségügyi helyzetének javítása 

Más (környezeti) intézkedéseken 
keresztül történik a megvalósulás. 

 

2.1.4. Szociális szolgáltatások 

fejlesztése 

A Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Központ számos 
szolgáltatást nyújt a rászorulóknak (pl. 

a ruhabörze, adományozás, internet 

használat, családterápia, ügyeletet, 
jogsegély). 

Működik Idősügyi Tanács, az 
időskorúak megsegítésére. 

A városban működik gondozási központ 

is, ahol többek között szociális 
étkeztetés is zajlik, és van Védőnői- és 

Iskola-egészségügyi Szolgálat. 

 

2.2. Humán erőforrás 

fejlesztése 

  

2.2.1. Társadalmi 
szemléletformálás/Szemléletformá-ló 

közösségi fórumok szervezése  

Közösségi kert Program megvalósulása 
a lakótelepen 2016-ban. Közösségi 

tervezések, a lakosság széleskörű 

bevonása a fejlesztéseknél. Számos 
környezeti szemléletformáló program 

szervezése (Föld napja, Autómentes 
nap, Madarak és Fák Napja a REC-ben) 

A 2.4. sz. intézkedéssel 
átfed, ezért ezzel 

összevontuk. A témakör 

jelenősége igen nagy, 
hiszen a lakosság 

„környezeti teljesítményén” 
keresztül alakul az egész 

város környezeti állapota.   
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2.2.2. Oktatási, továbbképzési 
rendszer fejlesztése: kompetencia-

alapú oktatás megvalósítása, 

környezet-tudatos gondolkodás 
gyakorlati megvalósítására irányuló 

programok, munkaügyi 
központokhoz kapcsolódó 

információs tanácsadó központ 
működtetése  

Több zöld óvoda és ökoiskola is 
működik Szentendrén. 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Szentendrei Tagintézményének 
széleskörű tevékenysége. 

 

2.2.3. Intézményi struktúra 

hatékony működésének elősegítése: 
intézmények átvilágítása, 

fejlesztése, zöldbeszerzések; 

ügyfélbarát szemléletmód; civil-
intézményi-kapcsolatok, 

együttműködések fejlesztése. 

n.a.  

2.2.4. Munkahely-teremtés közcélú 

foglalkoztatás keretében 

A közcélú foglalkoztatás megvalósul.  

2.3. Esélyegyenlőségi és 
kisebbségi jogok biztosítása 

  

1. Nemzeti és etnikai kisebbségi 

jogok biztosítása: Kisebbségi 
szervezetek támogatása, Kisebbségi 

anyanyelvi oktatás támogatása 

Szentendrén több nemzeti kisebbségi 

önkormányzat működik. 

 

2. Fogyatékkal élők 
esélyegyenlőségének biztosítása: 

tájékoztatásuk jogaikról, 
akadálymentesítés.  

Az intézmények jelentős része 
akadálymentesítetté vált. 

 

2.4. Környezeti szemléletmód 

váltás 

 Összevontuk a 2.2.2 sz. 

intézkedéssel. 

2.4.1. Tanfolyamok, tréningek 

szervezése, a család szerepének 

hangsúlyozása 

---  

2.5. Kulturális és közösségi élet 

erősítése 

  

2.5.1. Művészetek kiemelt 
szerepének erősítése: művészeti 

programok, kiállítások rendezése; 

művészeti központok kialakítása; 
hagyomány-őrző rendezvények 

szervezése, támogatása 

Az önkormányzat, a városi kulturális 
intézmények (múzeumok, Skanzen), 

cégek által szervezett rendezvények 

száma és változatossága jelentős.  

 

2.5.2. Sportesemények szervezése A Sport Koncepció 2007-ben készült el.  

Van „Sportág-választó” rendezvény és 

sport egyesületek működnek a 
városban.  

 

2.5.3. Kulturális, szabadidős 

programok különböző korosztályok 
számára (ifjúság, középkorúak, 

idősek) 

Ld. az előző pontokban.  

2.5.4. Közösségi részvétel 

ösztönzése 

Ld. korábbi pontokban.  

2.5.5. Testvérvárosi kapcsolatok 
erősítése 

Megvannak a testvérvárosi kapcsolatok 
(Kalisz, Wertheim, Zilah, Stari Grad). 
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3. Gazdasági pillér   

3.1. Önkormányzat hatékony 
működésének biztosítása 

  

3.2.1. Szervezeti és pénzügyi 
gazdálkodás optimalizálása: 

hatékony intézményi struktúra 

kialakítása, intézmény- és szervezet-
fejlesztés; önkormányzati bevételek 

növelése. 

n.a.  

3.2. Turisztikai attrakciók 
fejlesztése 

  

3.2.1. Szálláshelyek bővítése: 
szállodai kapacitás létrehozás; 

magánpanzió építése 

Előkészítés alatt.  

3.2.2. Meglévő attrakciók 
fejlesztése, újak kialakítása: A 

Dunakorzó fejlesztése; A Fő tér és 

környékének megújítása. 

Az elmúlt években fejlesztések 
történtek.   

 

3.2.3. Turisztikai információs 

rendszer és menedzsment 
fejlesztése, partnerség: Tourinform 

iroda helyiségének és 

szolgáltatásainak bővítése, komplex 
turisztikai tájékoztató-rendszer 

kialakítása, imázs építése; helyi TDM 
–szervezet kialakítása 

Történtek fejlesztések.  

3.2.4. Hagyományőrző programok 

szervezése: A Szentendrei Teátrum 
és Nyár programsorozat 

működtetése 

Sor került a programok 

megszervezésére. 

 

3.2.5. Skanzen és programjainak 
fejlesztése 

Továbbra is számos program kerül 
megszervezésre, és előkészítés alatt áll 

egy új tájegység felépítése.  

 

3.3. Gazdasági szektor 
fejlesztése 

  

3.3.1. Gazdasági versenyképesség 

javítása: önkormányzati támogatás 
és koordináció; innovatív 

technológiák bevezetése; marketing-
stratégia kidolgozása. 

---  

3.3.2.A szekunder szektor 

fejlesztése: mikro-, kis- és 
középvállalkozások támogatása. 

Az elmúlt években többek között KKV-

nak szóló ingyenes marketing-, nyelvi- 
és informatikai képzés érhető el a 

városban. 

 

3.3.3. Környezettudatos gazdasági 
fejlesztés: környezetbarát 

technológiák alkalmazása. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Letelepítésük fejlesztési szempont 
továbbra is. 
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3.4. A mezőgazdaság 
fenntarthatóságának 

fejlesztése 

 Az önkormányzat szerepe 
másodlagos, de fontos: a 

mezőgazdasági táj 

fenntartható művelését, 
fejlesztését jelentősen 

befolyásolhatja.  

3.4.1. Agrár-környezetvédelem: 

helyes gazdálkodási gyakorlat 

betartása 

n.a.  

3.4.2. A biodiverzitás megőrzése Ld. a korábban említett intézkedéseket.  

3.4.3. A kultúrtáj ápolása ---  

3.4.4. Piacképes, kiváló minőségű 
termékek előállítása: bio-termelés, 

vegyszermentes  

A helyi piacon és a térségben vannak 
helyi termékek, készülnek biotermékek.  
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7. sz. melléklet 
 

A FENNTARHATÓSÁGI PROGRAM (2017-2019) INTÉZKEDÉSEI 

 

INTÉZKEDÉSEK HATÁRIDŐ 

TELJESÜLÉS 
(dátumok, volumenek, 

partnerek 
megadásával, 
mellékletek 

csatolásával) 

1. Környezeti pillér (K1-6)   

K1. A Települési Környezetvédelmi Program rendszeres (2 

évenkénti) felülvizsgálata, végrehajtása és érvényesítése 
más koncepciókban, stratégiákban és programokban. 

2019, 2021, 2023  

K2. Megújuló energiaforrások hasznosíthatóságának és az 

energiahatékonyság növelési lehetőségeinek feltárása, 
intézkedési terv készítése.   

2018  

K2.1. Lakosság tájékoztatása és ösztönzése a megújuló 

energiaforrások alkalmazása érdekében 

2017-től 

folyamatosan 

 

K2.2. Napenergia-hasznosítás és általában a megújuló 

energiaforrások hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata 

2017-től 

folyamatosan 

 

K2.3. Energiahatékonyság-növelő projekt az önkormányzat részére 
(pl. közintézmények és közvilágítás korszerűsítése) 

2017-től 
folyamatosan 

 

K2.4. Energiahatékonyságot növelő projekt a lakosság számára 2017-től 

folyamatosan 

 

K3. Természeti, táji és épített örökség védelme, 

helyreállítása 

  

K3.1. A természet és táj állapota, védelme, helyreállítása – 
állapotfelmérés és intézkedési tervek készítése. Természetvédelmi 

kezelési terv aktualizálása jogszabályi előírás alapján. Természeti 
értékek, területek védetté nyilvánítása. 

2018  

K3.2. Helyi szinten védett területek szakszerű kezelése. 2017-től 

folyamatosan 

 

K3.3. Az épített örökség állapota, védelme, és helyreállítása – 
állapotfelmérés és intézkedési tervek készítése. A meglévő kezelési 

tervek aktualizálása. További épületek, értékek védetté 
nyilvánítása. 

2018  

K3.4. Helyi szinten védett építmények szakszerű kezelése.  2017-től 

folyamatosan 

 

K4. Zöldterület-gazdálkodás   

K4.1. Ökológiai szemléletű, komplex zöldfelület-fejlesztési 

intézkedési terv készítése átfogó állapotfelmérés alapján, mely a 
kül- és belterületet, azok zöldfelületi rendszerét egy egységnek 

tekinti. 

2018  

K4.2. Külterületi védőfásítások (pl. erózió-, klíma-, levegőminőségi-
, természetvédelmi, tájesztétikai célokkal) 

2017-től 
folyamatosan 

 

K4.3. Belterületi zöldfelületek fenntartása, fejlesztése 2017-től 

folyamatosan 

 

K4.4. Lakossággal közös akciók szervezése (pl. fásítások) 2017-től 

folyamatosan 

 

K4.5. Allergén növények visszaszorítása 2017-től 
folyamatosan 

 

K5. Hulladékgazdálkodás   

K5.1. A Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata 
(hulladékgazdálkodási helyzet feltárása, intézkedések 

aktualizálása) 

 

2018  
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csatolásával) 

K5.2. A hulladékcsökkentés lehetőségeinek feltárása és 

kommunikációja az érintettek (lakosok, intézmények, 
vállalkozások) felé. 

2017-től 

folyamatosan 

 

K5.3. Illegális hulladéklerakók felszámolása, keletkezésük 

megelőzése. 

2017-től 

folyamatosan 

 

K5.4. Lakossági komposztálás ösztönzése. 2017-től 

folyamatosan 

 

K5.5. Települési/térségi komposztálótelep létrehozása. 2019  

K5.6. Szelektív hulladékgyűjtés rendszerének bővítése, 

hatásfokának növelése. 

2017-től 

folyamatosan 

 

K5.7. Kutyaürülék-gyűjtő edényzetek kihelyezése, a lakosság 
tájékoztatása 

2017-től 
folyamatosan 

 

K6. A települési infrastruktúra „zöld” fejlesztése   

K6.1. Szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése Pályázattól 
függően, 2017-től 

folyamatosan 

 

K6.2. Illegális szennyvíz-kivezetések, csapadékvíz-rákötések 
ellenőrzése, kizárása, szankcionálása  

2017-től 
folyamatosan 

 

K6.3. A közút- és a kerékpárút hálózat állapotának fejlesztése. 

Járdaépítési program folytatása. 

2017-től 

folyamatosan 

 

K6.4. A tömegközlekedés fejlesztése, kihasználtságának növelése. 2017-től 

folyamatosan 

 

K6.5. Komplex ökológiai és klímavédelmi szemléletű 
vízgazdálkodás megvalósítása. A vízpazarlás visszaszorítása. 

2017-től 
folyamatosan 

  

K6.6. Levegőminőség-védelmi program a lakossági, intézményi, 

ipari és közlekedési eredetű szennyezések visszaszorítása 
érdekében. 

2017-től 

folyamatosan 

 

2. Társadalmi pillér (T1-4)   

T1. Egészségügyi és szociális helyzet fejlesztése   

T1.1. Rendelőintézetek (eszközök, épületek) felújítása, 
akadálymentesítése. 

Folyamatosan  

T1.2. Prevenció és rehabilitáció. 2017-től 

folyamatosan 

 

T1.3. Környezet-egészségügyi Program indítása (a település 

környezet-egészségügyi helyzetének feltárása és javítása). 

2018-tól  

T1.4. Szociális szolgáltatások fejlesztése. 2017-től 
folyamatosan 

 

T.2. Humán erőforrás fejlesztése   

T.2.1. Fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletformálás az 
iskolarendszeren kívül, közösségi, lakossági és intézményi 

relációban. 

2017-től 
folyamatosan 

 

T.2.2. Fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletformálás az 
oktatási rendszeren belül. Oktatási, továbbképzési rendszer 

fejlesztése: kompetencia-alapú oktatás megvalósítása, környezet-
tudatos gondolkodás gyakorlati megvalósítására irányuló 

programok elindítása. 

2017-től 
folyamatosan 

 

T.2.3. Az intézményi struktúra hatékony működésének elősegítése: 
intézmények átvilágítása, fejlesztése, zöldbeszerzések, ügyfélbarát 

szemléletmód, civil-intézményi kapcsolatok és együttműködések 
fejlesztése. 

2017-től 
folyamatosan 
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INTÉZKEDÉSEK HATÁRIDŐ 

TELJESÜLÉS 
(dátumok, volumenek, 

partnerek 
megadásával, 
mellékletek 

csatolásával) 

T.2.4. Helyi, „kis ökológiai lábnyomú” munkahelyek teremtésének 

elősegítése. 

2017-től 

folyamatosan 

 

T.2.5. Az önkormányzat rendszeres környezeti teljesítmény 

értékelése, a korábban elkészült értékelés felülvizsgálata 

2018, 2020  

T3. Esélyegyenlőségi és kisebbségi jogok biztosítása   

T3.1. Nemzeti és etnikai kisebbségi jogok biztosítása: kisebbségi 
szervezetek támogatása, kisebbségi anyanyelvi oktatás 

támogatása.  

2017-től 
folyamatosan 

 

T3.2. Fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása (pl. 

tájékoztatásuk jogaikról, akadálymentesítés). 

2017-től 

folyamatosan 

 

T4. Kulturális és közösségi élet erősítése   

T4.1. Művészetek kiemelt szerepének erősítése: művészeti 
programok, kiállítások rendezése, művészeti központok kialakítása, 

hagyományőrző rendezvények szervezése, támogatása 

2017-től 
folyamatosan 

 

T4.2. Sportesemények szervezése (pl. tájfutás) 2017-től 

folyamatosan 

 

T4.3. Kulturális, szabadidős programok különböző korosztályok 
számára (ifjúság, középkorúak, idősek) 

2017-től 
folyamatosan 

 

T4.4. Közösségi részvétel ösztönzése 2017-től 

folyamatosan 

 

T4.5. Testvérvárosi kapcsolatok erősítése 2017-től 

folyamatosan 

 

3. Gazdasági pillér (1-5)   

G1. A településfejlesztési és gazdasági program 
fenntarthatósági felülvizsgálata. 

Egyes szektorokra fenntarthatósági irányelvek 
kidolgozása. 

2018  

G2. Önkormányzat hatékony működésének biztosítása 

fenntarthatósági szempontból (pl. hatékony intézményi 
struktúra kialakítása, intézmény- és szervezet-fejlesztés, „zöld-

közbeszerzés”)  

2017-től 

folyamatosan 

 

G3. I. sz. szektor: a mező- és erdőgazdaság fejlesztése 
fenntarthatósági szempontból 

  

G3.1. Agrár-környezetvédelem: helyes gazdálkodási gyakorlat. 2017-től 

folyamatosan 

 

G3.2. A biodiverzitás megőrzése és fejlesztése az agrártájban.  2017-től 

folyamatosan 

 

G3.3. A kultúrtáj ápolása (a G3.2. figyelembe vételével). 2017-től 
folyamatosan 

 

G3.4. Piacképes, kiváló minőségű bio-termékek előállítása. 2017-től 

folyamatosan 

 

G.4. II. sz. szektor: az ipar fenntarthatósági szempontú 

fejlesztése 

  

G4.1. Ipari vállalkozások ökológiai szempontból fenntarthatóvá 
válásának ösztönzése (pl. barnamezős beruházások, 

környezetkímélő és energiahatékony iparágak letelepítése). 

2017-től 
folyamatosan 

 

G4.2. A helyi vállalkozások fenntarthatóvá válásának elősegítése 
(környezettudatos működés, környezetbarát technológiák 

alkalmazása). 
 

2017-től 
folyamatosan 
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INTÉZKEDÉSEK HATÁRIDŐ 

TELJESÜLÉS 
(dátumok, volumenek, 

partnerek 
megadásával, 
mellékletek 

csatolásával) 

G5. III. sz. szektor: a szolgáltatások fenntarthatósági 

szempontú fejlesztése 

  

G5.1. Szolgáltató szervezetek versenyképességének segítése 

munkahelyek teremtése céljából, valamint tevékenységük 

környezetbaráttá tétele.  

2017-től 

folyamatosan 

 

G5.2. Turisztikai információs rendszer és menedzsment fejlesztése. 

A Tourinform iroda helységének és szolgáltatásainak bővítése. 

Partnerségek fejlesztése és imázs-építés.  

2017-től 

folyamatosan 

 

G5.3. Meglévő turisztikai, idegenforgalmi attrakciók, programok 

fejlesztése, újak létrehozása (kiemelten a városi és intézményi 
rendezvények, Skanzen és programjai.) 

2017-től 

folyamatosan 

 

G5.4. Szálláshelyek bővítése. 2017-től 

folyamatosan 
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8. sz. melléklet 
 

AZ EREDMÉNYEK MONITOROZÁSÁT SZOLGÁLÓ INDIKÁTOROK  

SZENTENDRE VÁROS KORÁBBI LOCAL AGENDA21 PROGRAMJA (2010) ALAPJÁN 
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9. sz. melléklet 
Szentendre város társadalmi szervezeteinek listája 

(forrás: http://www.pmh.szentendre.hu/magyar/kozerdeku/civilszfera) 

 
 "11-es út" Egyesület 

 Alpin Club Egyesület 

 Ariadne Karszt- és 

Barlangkutató 

Egyesület 
 Árvácska Állatvédő 

Egyesület 

 Budapest Környéki 

Népfőiskolai 
Szövetség 

 Bükkös Partiak 

Baráti Köre 

Egyesület 
 Bűnmegelőző 

Polgárőrség 

 Emberélet 

Alapítvány 
 Égei Makedónok 

Magyarországi 

Szövetsége 

 ÉLETFA 

Gyermekeinkért 
Alapítvány 

 Farkasvár DSE 

 Fulco Deák 

Egyesület 
 Gyermekeink 

Jövőéért Alapítvány 

 Gyermekeink 

Mosolyáért 
Alapítvány 

 Gyöngyszem Izbégi 

Óvoda 2002 

Alapítvány 
 „HÓD” Honismereti 

Túraegylet 

 Honvéd Kinizsi SE 

 Honvéd Kossuth 

Lajos SE 
 Izbégi Baráti Kör 

Egyesület 

 Kikötő Ifjúsági 

Kultúrális és 

Szociális Egyesület 
 Kitörés Vívóklub 

Sportegyesület 

 Lovasíjász 

hagyományőrző 
Sportegyesület 

 Magyar 

Vöröskereszt Pest 
Megyei Szervezete 

Szentendre-

Pilisvörösvár Területi 
Szervezete 

 Mi-értünk Fiatalokért 

Ifjúsági Szervezet 

 Móricz Zsigmond 

Gimnáziumért 
Alapítvány 

 Mosolygós 

Gyermekeinkért 
Alapítvány 

 Nagycsaládosok 

Szentendrei 
Egyesülete 

 Nyitott Kör 

Egyesület 

 Nyitott Szív 

Kiemelten 
Közhasznú 

Alapítvány 
 ÓZON Egyesület 

 Pismány Barátainak 

Egyesülete 

 Polgárőrség 

Szentendre 
Egyesület 

 Presto Sport és 

Szabadidő Egyesület  

 Pro Schola 

Franciscana 
Szentendrei 

Alapítvány 
 Püspökmajori Sport 

Klub 

 Rákóczi Alapítvány 

 Rosa Lutheri 

Alapítvány 

 Szentendrei Fiatalok 

Zenei Kulturájáért 
Alapítvány 

 Szentendre Gyökerei 

Hagyományőrző 
Baráti Társaság 

 Szentendrei Honvéd 

Kulturális Egyesület 
 Szentendrei 

Kenguru Kötélugró 

Diáksport Klub 

 Szentendrei 

Keramikusok 
Egyesülete 

 Szentendrei Kinizsi 

Honvéd 

Sportegyesület 
 Szentendrei 

Kistérségi 

Ipartestület 

 Szentendrei Kolping 
Család Egyesület 

 Szentendrei 

Kosárlabda SE 

 Szentendrei 

Könyvklub 
Közhasznú 

Egyesület 
 Szentendre 

Művészetéért 

Alapítvány 

 Szentendre 

Néptáncegyüttesért 
Alapítvány 

 Szentendrei Petőfi 

Kulturális és 
Hagyományőrző 

Egyesület 
 Szentendrei Régi 

Művésztelep 

Kulturális Egyesület 

 Szentendre Város 

Sportegyesülete 
(SzVSE) 

 Szentendrei Waldorf 

Alapítvány 
 Szentendre 

Nemzetközi 

Kapcsolatainak 

Egyesülete 
 Szentendrei Ifjúság 

Online 

 Szeresd Szentendrét 

Egyesület 
 Szövetség a 

Dohányzás 

Visszaszorításáért 
 Tizenegylet Ifjúsági 

Egyesület 

 Vasárnapi Iskola 

Alapítvány  

 Vujicsics Tihamér 

Zeneiskolai 
Alapítvány 

 

http://www.pmh.szentendre.hu/magyar/kozerdeku/civilszfera

