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Vezetői összefoglaló
Dunabogdány község önkormányzata megbízta a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit
Kft.-t a település mobilitási koncepciójának kidolgozásával. Jelen dokumentum e koncepció
kidolgozásnak második lépése, melyben a faluban közlekedőket érintő problémákat, nehézségeket,
mutatjuk be úgy, ahogy azokat a településen folytatott adatgyűjtések során feltártuk.
A helyben élők véleményét egyrészt a háztartásokba eljuttatott és online is kitölthető kérdőívek
segítségével, másrészt meghatározó szervezetek (oktatás-művelődés, civil szervezetek,
vállalkozások, önkormányzat) képviselőivel folytatott interjúk segítségével ismertük meg.
A nyári hétvégeken ide látogatók szokásait, véleményüket és javaslataikat két hétvégén lefolytatott
kikérdezéssel mértük fel. Ugyanezeken a napokon felmértük a fontosabb parkolóhelyek
foglaltságát, valamint 2x3 órában megszámláltuk a 11. sz. főúton a település lakott területének DKi és ÉNy-i határán be- és kilépő jármű forgalmat.
A dokumentum következő fejezeteiben ezeknek a felméréseknek az eredményeit mutatjuk be teljes
részletességgel. A legfontosabb megállapítások az alábbiakban foglalhatók össze:
-

-

-

A helyi lakosság jelentős részben közterületen, az utcán tárolja gépkocsiját, noha sok
esetben erre az ingatlanin belül is elegendő hely áll rendelkezésre.
A keskeny utcákon a járművek sokszor csak a járdán tudnak parkolni, ezzel akadályozva a
gyalogos forgalmat.
Az így nem megfelelőnek érzett közlekedésbiztonsági helyzet növeli a késztetést a gépkocsi
használatra rövidebb helyi utazások esetében is.
Részben a fentiek miatt egyre több gyermeket autóval visznek az iskolába, ahol ennek
következtében rendszeresen alakul ki forgalmi torlódás.
Az útburkolat állapota sok helyen kívánni valót hagy maga után.
A helyi funkciók üzemeléséhez is kevés a parkolóhely (pl. a templomnál, temetőnél), az
egyes létesítményekhez (pl. üzlethez) rendelt parkolót is helyi lakosok foglalják el.
A 11. sz. főúton egész évben nehéz biztonságosan átjutni, több forgalmas helyen kellene
kijelölt, esetleg jelzőlámpával védett gyalogátkelő.
A 11. sz. főút napi forgalom lefolyása jól mutatja a Dunakanyar jelentős vonzerejét, délelőtt
Visegrád felé, délután Budapest irányába jelentősebb a forgalom. A lakott terület déli
határán mért forgalom nagyobb, mint az északin, ez a Budapest felől Dunabogdányba,
illetve Dunabogdányból Budapestre irányuló forgalom jelentős mértékét mutatja.
A kerékpározás részaránya nagyon kicsi, kedvezőtlenek a domborzati viszonyok, a 11. sz.
főút forgalma nagy, hiányos az infrastruktúra, leszámítva az egyetlen kiépített kerékpárutat.
A nyári hétvégeken akkora a látogató forgalom, hogy a rendezetlen parkolási helyzet már
veszélyezteti a művelődési ház, valamint a részben a saját forgalomra épülő
vendéglátóhelyek üzletmenetét is.
Ezeken a napokon a helyi lakosok már inkább nem mennek le a partra, vagy ha igen, akkor
csak késő délután, amikor csökken a zsúfoltság.
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-

-

-

A látogatók többsége családi, baráti csoportokban érkezik Budapestről és a strandhoz közel
eső parkolókban keres helyet, sok esetben akár szabálytalanul is. Általában több órát
maradnak, sokan csak 17-18 óra tájban indulnak haza.
A legnagyobb vonzerőt a part természetközeli állapota, a homokos strand, a táborozási
lehetőség és az egész térség rendezettsége jelenti.
A többség (akárcsak a helybeliek) nem szeretne jelentős fejlesztést („jó így, ahogy van”), de
szívesen fogadná a strand kényelmének növelését (öltöző, mosdó, szelektív szemétgyűjtő,
stb.).
Az autósok örülnének a rendezettebb parkolási viszonyoknak, amiért akár fizetni is
hajlandóak volnának, jellemzően óránként 200 Ft-ot.

A helyzetfeltárás eredményeire támaszkodva lehet a részletes elemzéseket elvégezni, s kidolgozni
azt a mobilitási koncepciót, ami bemutatja azt az utat a szükséges lépésekkel és eszközökkel, amely
lehetőséget ad Dunabogdánynak a munka első szakaszában meghatározott célok teljesítésére és a
jövőkép elérésére. Minderre a munka tervezett II. ütemében kerülhet sor.
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1. Bevezetés, előzmények
Dunabogdány Község Önkormányzata 2022 tavaszán közlekedési koncepció kidolgozása iránti
igénnyel fordult a Közlekedéstudományi Intézethez (a továbbiakban: KTI).
A település fő közlekedési problémái a nyári üdülő forgalom köré csoportosíthatóak, de célszerű
és szakmailag indokolt a teljes település közlekedési folyamatait áttekinteni. A koncepció célja, hogy
a település közlekedést érintő jövőbeni intézkedései egy elfogadott távlati jövőkép elérése felé
mutassanak, biztosítva az egyes intézkedések közösségi elfogadását és az erőforrások hatékony
felhasználását. Ezen túlmenően a koncepció segítséget nyújthat önkormányzati fejlesztési
pályázatok szakmai alátámasztásához is.
A KTI szakemberei többszöri egyeztetés és a képviselő testületnek tartott szakmai tájékoztató
alapján pontosították a feladatot, s az azt részletező műszaki leírást, a közlekedés fogalomkörét
kiterjesztve a minden helyváltoztatást és azok körülményeit és motivációját felölelő mobilitásra. Ez
a dokumentum a szerződés elválaszthatatlan része, tartalmazva az elvégzendő feladatokat.
A koncepció elkészítése két ütemre bomlik. Az első ütemben a célok, víziók meghatározása, és a
problémák feltérképezése történik meg, míg a második ütemben készül el a teljes helyzetértékelés,
valamint javaslatok kerülnek megfogalmazásra.
A feladatok meghatározásának és kidolgozásának alapja a fenntartható városi mobilitási tervek
(angol rövidítéssel: SUMP) módszertani útmutatói. Ezek az útmutatók nagyobb városokra lettek
kidolgozva, ezért szükséges volt a helyi adottságokhoz és a község helyzetéhez illeszteni őket.
Ezeket az adottságokat egyrészt a társadalmi-gazdasági és közlekedési szakpolitikai környezet,
másrészt a településnek a szomszédos települések között betöltött szerepe jelenti. A vizsgálati
módszereket, azok lépéseit, ütemezését, az adatfelvételeket mindezek figyelembevételével
határoztuk meg.
A feladatok kidolgozása az első ütemben két szakaszra bomlott. Az első szakasz 2022. szeptember
2-án zárult le, amely a közlekedési tervezési környezetet, valamint a mértékadó helyi szervezetekben
kialakult távlati elképzeléseket tárta fel. Ennek eredményeit az 1. részteljesítési dokumentum
tartalmazza, amelyet 2022. szeptember 2-án juttattunk el a Megbízónak.
Jelen dokumentum az első ütemen belül a második szakaszban elvégzett feladatokat részletezi,
melyek két csoportra bonthatók. Először a közlekedéssel kapcsolatos problémákat feltáró
munkarészeket részletezzük, ezt követően térünk rá a forgalmi vizsgálatok bemutatására. Az ezekre
alapozott részletes következtetések és javaslatok kidolgozása a II. ütem feladata lesz.
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2. A mobilitást érintő problémák feltárása
A település mobilitást érintő problémáinak feltárására több eszközt is felhasználtunk. Interjút
készítettünk a falu kulcsszereplőivel, megkérdeztük a lakosságot, valamint kikérdeztük a település
Duna parti térségébe érkező nem helyi illetőségű látogatókat. Az alábbiakban részletesen
bemutatjuk ezeket a vizsgálatokat és eredményeiket.
Fontos körülmény, hogy az emberek első sorban a közlekedési, a már létrejött forgalomban
kialakuló nehézségeket látják, azokkal szembesülnek nap mint nap. Ezért ritkán fogalmaznak meg
ezeken túlmutató mobilitási problémákat, amelyek a forgalmi igényeket befolyásolják, akár annak
létrejöttét, lebonyolódását, az erre vonatkozó döntéseket határozzák meg. Ezeket jellemzően a
szakembereknek kell feltárniuk, megtalálniuk az elmondott közlekedési nehézségek hátterében,
melynek kidolgozására a II. ütemben kerül sor.
Dunabogdányban a megkérdezettek által fontosnak ítélt problémák három fő csoportba
sorolhatóak:
-

a napi közlekedéssel kapcsolatos általános nehézségek,
az elsősorban nyári látogató forgalommal kapcsolatos problémák, valamint
az egyes csoportok speciális igényeiből fakadó nehézségek.

A többször említett helyek könnyebb azonosítását szolgálja a mellékletben, a tanulmány végén
található konfliktus pontokat bemutató térkép.

2.1

Problémák – ahogy a kulcsszereplők látják

Ahogy azt az 1. részteljesítésben is bemutattuk, a problémák, nehézségek feltárásához vezető út
egyik lépéseként interjúkat készítettünk a település kulcsszereplőivel. A meghallgatni kívánt
szervezetek lefedték a falu életét első sorban meghatározó intézményi és civil területeket, igazodva
a SUMP kidolgozásának alapelveihez és korábbi ezirányú tapasztalatainkhoz. Az interjúk
megszervezésével az Önkormányzat támogatta a munkánkat. Annak érdekében, hogy a
megbeszélések két nap alatt lebonyolíthatóak legyenek, a Megbízóval egyeztetve az alábbi
csoportokat képeztük:
-

az oktatási intézmények (óvoda, iskola) képviselői,
a művelődési ház képviselője,
a jelentősebb vendéglátóhelyek (Forgó étterem, Heim sütöde, Szúnyog büfé) képviselői,
a katolikus egyházközség képviselője,
a Dunabogdányi Hegylakók Egyesületének képviselői,
a Sportegyesület, a Kerékpár Egyesület, a Figyelj Rám! és a Vízisport egyesület
a Basalt-Középkő Kőbányák Kft. képviselője,
a polgármester, helyi képviselők, főépítész, rendőrség (helyi körzeti megbízott,
szentendrei rendészet).
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Az interjúkra a fenti sorrendben 2022. július 20-án és 22-én került sor a Polgármesteri Hivatal
tárgyalótermében.
A megbeszéléseken a meghívottak közül a Szúnyog büfé, a Hegylakók egyesület, a Sportegyesület,
valamint a Kerékpár Egyesület képviselői nem jelentek meg, viszont az „F+K” Bt. képviselője jelen
volt. Az interjúk általában egy-egy órát vettek igénybe, az utolsó – tekintettel a résztvevők nagyobb
számára és az általuk képviselt területek változatosságára – ennél tovább, mintegy 90 percig tartott.
Az interjúk öt fő témakört öleltek fel:
-

az interjúalanyok kötődése a településhez,
miért jó Dunabogdányban élni, dolgozni,
helyi problémák,
célok,
jövőkép.

A jelen fejezetben azt mutatjuk be, hogy az interjú alanyok hogyan fogalmazták meg
Dunabogdány mobilitást érintő problémáit, így saját véleményt nem fogalmazunk meg,
minden megállapítás az elhangzottak szerint van leírva. Az elmondottakat szerkesztettük,
csoportosítottuk, de ügyelünk arra, hogy minden nézet helyet kapjon. Ez azt is jelenti, hogy ezekben
lehetnek ellentmondások, s értelemszerűen nem szükséges, hogy megfeleljenek bármilyen
elvárásnak, vagy szakmai követelménynek. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy az elhangzott
véleményeket befolyásolhatják a többi kérdéskörben megismert körülmények, mint a településhez
való kötődés, vagy a kitűzött célok, illetve a képviselt csoportok speciális, rájuk jellemző
körülményei.
A problémák három fő csoportba sorolhatóak:
-

általános kérdések,
a strand, a Duna-part látogatásával kapcsolatos kérdések,
csoport specifikus kérdések.

2.1.1

Általános észrevételek

Abban megegyeznek a vélemények, hogy Dunabogdányban a motorizációs fok (személygépkocsi
db/1000 lakos) a Pest megyei átlaghoz (2016 és 2021 között 23,7%1) hasonlóan egyre növekszik, s
ennek következtében a helyi célpontokhoz is egyre több helyi lakos gépkocsival érkezik. Ez első
sorban az iskola környékén jelent nehézséget, ahol az iskolába érkezés időszakában rendszeres a
torlódás, sok esetben az ott lévő körforgalom is bedugul, szabálytalanul megálló autók torlasztják
fel a forgalmat. Ez a jelenség azzal is kapcsolatban áll, hogy a növekvő személygépkocsi ellátottság
következtében egyre többen járnak munkába személygépkocsival. Ennek az utazásnak első
lépéseként viszik el gyermeküket az iskolába, onnan mennek tovább a munkahelyükre.
Hasonló jelenség figyelhető meg az egyházi eseményeknél is, a templomnál és a temetőnél.
A növekvő forgalom célzott intézkedések hiányában növekvő balesetveszéllyel jár. Interjúalanyaink
első sorban a 11. sz. főutat említették, ahol az ingázás és turizmus együtt nagy forgalmat gerjeszt

1

Forrás: KSH, https://www.ksh.hu/stadat_files/sza/hu/sza0040.html, 2022.09.26
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tavasztól őszig. A nehéz, rossz beláthatósággal is sújtott átkelés miatt több kijelölt gyalogos átkelőt
tartanak szükségesnek (pl. Malom u., Pisztrángos, Gólyafészek), a nagyobb forgalmúakat akár külön
megvilágítással, jelzőlámpás szabályozással. A település egyéb területein a kevés, ugyanakkor
elegendő szélességű és egyenes útszakasz lokális gyorshajtásra késztet, ennek következtében pl. az
iskola és az óvoda közötti kijelölt gyalogos átkelőt (zebrát) veszélyesnek ítélték.
Sok észrevétel foglalkozott a parkolási helyzettel. Sokan parkolnak közterületen, az utcákon, ennek
oka egyrészt a kényelemszeretet, másrészt az, hogy sok esetben az udvarok is igen szűkek, ha az
autó bent állna, akkor nehezen lehetne mozogni. Tekintettel arra, hogy az utcák is igen szűkek,
keskenyek, az autók sokszor a járdán parkolnak, akadályozva a gyalogos forgalmat és megnehezítve
a karbantartást (pl. (hó)takarítást). A nem saját területen parkolás sújtja azokat az intézményeket,
amelyeknek saját parkolójuk van, pl. az iskola parkoló helyein rendszeresen állnak a környéken
lakók autói. Kevésnek ítélik a parkolóhelyek számát a templomnál és a temetőnél is.
A gyalogos forgalmat a járdán parkoló autók mellett nehezíti a járdák rossz állapota is. Az ezekkel
járó fokozott balesetveszély újabb érv amellett, hogy a gyermekeket autóval vigyék iskolába, akár
kisebb távolságból is.
A közösségi közlekedés Dunabogdány esetében a buszközlekedést jelenti, ezt a szolgáltatást a
Volánbusz biztosítja. Ezzel kapcsolatosan két észrevétel hangzott el. Egyrészt szeretnék, ha a
menetrend sűrűbb volna (mind Szentendre, mind Esztergom felé), másrészt célszerűnek tartanák,
hogy Dunabogdány ne legyen egyes járatok végállomása, vagy legalább ez ne a falu közepén legyen,
mert a parkoló autóbusz nagy helyet foglal.
Sokszor került szóba a kerékpáros közlekedés. A kerékpárt kevesen használják, egyrészt, mert a
domborzati viszonyok ennek nem kedveznek, de azért sem, mert a fontosabb célpontoknál
(üzletek, strand) nincsen, vagy kevés a tároló, továbbá a kerékpáros infrastruktúra hiányos –
leszámítva a 11. sz. főúttal párhuzamos szakaszt a falu déli határa és a Pisztrángos között.
A hétköznapi misére a (többnyire idősebb) hívek gyalog érkeznek, kerékpárral nemigen, egyrészt a
már említett domborzati viszonyok miatt, másrészt, mert a templomba szánt öltözetben nem
akarnak kerékpározni.
Noha a látogató forgalom jelentősebb nehézségeket csak a nyári hétvégeken okoz, a település
kedvező fekvése – a jól elérhető Duna-part és a közeli hegyek – szezonalítástól független
vonzerővel is bír. Interjúalanyaink szerint a lakosság attól tart, hogy ez tömeges betelepülést
eredményez, akik nem fognak (nem is akarnak) integrálódni. A „kertváros” szerep visszalépés
volna. Ugyanez az aggodalom jelenik meg abban is, hogy a tömeges kerékpáros turizmust sem
támogatják, az EV6 inkább ne erre jöjjön. A turizmus rontja a falu hangulatát.
2.1.2

A Duna-part látogatásával kapcsolatos észrevételek

A strand népszerűségéből fakadó jelentős látogató forgalom kapcsán is számos észrevételt
fogalmaztak meg. Ezek a nehézségek első sorban azon a 10-12 nyári napon jelentkeznek, amikor
az előre jelzett legmagasabb nappali hőmérséklet meghaladja a 30°C-t. Az egyik legfontosabb talán
az, hogy ilyenkor a helyiek az itteni tömeg miatt csak késő délután mennek le a partra, vagy más
fürdőhelyet választanak (Horány, Surány, Pócsmegyer. Leányfalu, stb.). Ezek eléréséhez
természetesen autóba kell ülni, tovább növelve a forgalmat.
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Ezeken a napokon a strand térségében veszélyessé válik a kerékpárút is. A jelentősen
megnövekedett kerékpáros forgalmat keresztezik a strandra igyekvők. Minthogy ez a szakasz
egyúttal a dunaparti sétány is, a gyalogos és kerékpáros forgalom keveredése is veszélyt rejt
magában, különösen, hogy mindkét forgalom egy részét gyermekek képezik.
A Dunakanyar jelentős vonzerővel bír, a nyári hétvégeken megnövekvő szabadidős
autóforgalomban a 11. sz. főúton igen veszélyes átkelni. A falu iránti érdeklődést növeli, hogy
egyesek szerint a strandot rendszeresen hirdetik, de a fejlesztések (mosdó, öltöző, parkolás) ezzel
nem tartanak lépést. Ugyanakkor az interjún Polgármester úr kifejtette, hogy mindent megtesz
annak érdekében, hogy a strand ne legyen hirdetve.
A később bemutatásra kerülő forgalmi vizsgálatok igazolják, hogy a forgalom egy – nem kis –
részének a célpontja Dunabogdány, első sorban a strand, illetve a Duna-parti sáv. Ez a legnagyobb
forgalmú napokon rendezetlen, már-már kaotikus parkolási helyzetet teremt. Szerencsétlen, hogy
a strand legközvetlenebb megközelítése (Strand utca) egybeesik a Forgó vendéglőével, melynek
tulajdonosa szerint a kialakuló helyzet már az üzletmenetnek is árt. Az ő vendégkörüket csak kis
részben jelentik a strandolók. Ugyanakkor hiába zárják le a Forgó parkolóit nyitásig, utána azt is
részben a nem fogyasztó strandolók használják. Ennek megfelelően a Forgó vendégeinek egy része
közterületen (nem a Forgó területén) parkol. Problémát jelentenek a postánál parkolók is.
Minthogy a parkolás nincs szabályozva, a Strand utcán érkező látogatók parkolnak a művelődési
ház kertjében is. Ez a terület egy részén megengedett, de sokszor ez túllép az elfogadható szinten
(gyepre, a bejáratot elállva, szinte a színpadra is állnak). Ebből a szempontból nincs különbség
szombat és vasárnap között.
A második legnépszerűbb parkolóhely a buszforduló a Heim sütödénél. A szabályozás itt is
hiányos, de ennek ellenére is rendszeres a szabálytalan parkolás, esetenként akadályozva a
buszforgalmat.
2.1.3

Csoporthoz kötődő észrevételek

A strand problémakörét érinti, de túl is mutat azon, hogy a Vízisport egyesület sólyázási
tevékenysége zavarja a pihenést, szerencsésebbnek tartanák, ha ugyanez délebbre a
sóderdomboknál (az Árpád tér térségében) történne. A Vízisport egyesület – saját problémaként –
jelezte, hogy a hajós ügyfeleik részére nincs elegendő helyük parkolni. Megjegyezték, hogy az előző
periódusban övék volt a strand, ők építették a jelenlegi parkolót, amibe az étterem is beszállt
anyagilag. Nehezíti a tevékenységüket és a távlati tervezést, hogy a területet bérlik az
önkormányzattól, s ezt öt évente újra kell tárgyalni.
Ellentmondásos a bánya közlekedési megítélése. Saját bevallásuk szerint nem látnak problémát, a
tevékenységük valójában nem érinti a falu életét. Ugyanakkor elhangzott olyan észrevétel, hogy a
bánya miatt sok a kamion, rontva a 11. sz. főút közlekedésbiztonsági helyzetét.

* * *

10

Összességében megállapítható, hogy az interjúkon megemlített problémák oka egyrészt az egyre
fokozódó autóhasználat a helyi lakosság körében, másrészt a település hagyományos szerkezete (pl.
szűk utcák,) és a domborzati adottságok, harmadrészt pedig a faluba irányuló, illetve azon átkelő
turista forgalom.
Az észrevételek lényeges elemeit – a könnyebb áttekinthetőség érdekében – az alábbi táblázat
foglalja össze.
Fokozódó helyi személygépkocsi használat
Rendszeres torlódás az iskola előtt
Parkolóhely hiány a templomnál és a temetőnél
A 11. sz főúton átkelni veszélyes
Általános észrevételek

Az óvoda és az iskola közötti gyalogos átkelő veszélyes a gyorshajtók miatt
A szűk utcák miatt a járdán parkolók rontják a gyalogos biztonságot
Az intézményi, üzleti saját parkolókat elfoglalják a környékan lakók
Az autóbusz menetrend nem elég sűrű
Az autóbusz megálló ne a falu közepén legyen
Hiányos a kerékpáros infrastruktúra (tárolók, belső útszakaszok)
Tartanak a betelepülőktől, féltik a helyi identitást

A strand túl zsúfolt, már nem érdemes lemenni
A strandnál veszélyes a kerékpárút, ami sétány is
A nagy forgalom miatt a strandi sétánynál még veszélyesebb a 11. sz. főút
A Duna-part látogatásával
kapcsolatos észrevételek Rendezetlenek a Duna-parti parkolási viszonyok
A művelődési ház udvarán már túlzott a parkolás
A Forgó étterem parkolóját is elállják a strandolók
Szervezetlen a parkolás, ekkora területen is lehetne jobb
Csoporthoz kötődő
észrevételek

A sólyázási tevékenység zavarja a strandon pihenőket
A Vízisport Egyesület rövid távú szerződése akadályozza a hosszú távú
tervezést
A hajósoknak nincs elegendő parkoló helyük.
A bánya nehéz teherautói rontják a 11. sz. főút közlekedésbiztonságát
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2.2

A helyi lakosok kikérdezésének eredményei

A helyi lakosság véleményének felmérésére egy kérdőívet állítottunk össze, mely 12 kérdést
tartalmazott. Ezek között volt feleletválasztós, több válasz megadásával kitölthető táblázatok,
illetve szabad szöveges válasz. A kérdőíveket a helyi újság augusztusi számához csatoltuk
mellékletként, így biztosítva, hogy minden címre eljussanak. A válaszokat két kihelyezett ládában
gyűjtöttük a polgármesteri hivatalnál és a Heim pékségnél. A kitöltött kérdőívek leadására 2022.
augusztus 1. és 15. között volt lehetőség. Mindezeken kívül a kérdőívet online is ki lehetett tölteni.
A kérdőívek elérhetőségét az önkormányzat honlapján és a helyi újságban is közöltük.
2.2.1

A kitöltők általános jellemzése

A lakossági online és papír alapú kérdőívekből összesen 183 darabot töltöttek ki. A válaszadók 56
%-a volt nő, 44 %-a férfi (1. ábra). A kérdőíveket elsősorban a középkorúak (70 %), másodsorban
idősek (22 %) és legkisebb arányban a fiatalok (8 %) töltötték ki (2. ábra).

Az Ön neme

44%

férfi

nő

56%

1. ábra

Az Ön életkora
2%

6%
22%

18 év vagy
fiatalabb
19-30 év
31-45 év

39%

46-60 év

31%

60 év
fölött
2. ábra
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A válaszadók többsége aktív (alkalmazott 57 %, egyéni vállalkozó 14 %), nagyjából ötödük
nyugdíjas (18 %). A tanulók 5 %-ot tesznek ki, a többiek nem dolgoznak (GyED, álláskereső, nem
dolgozik, stb., 6 %) (3. ábra).

Mi az Ön foglalkozása?
alkalmazott

57,4%

nyugdíjas

18,0%

egyéni vállalkozó

14,2%

tanuló

4,9%

GYES-en, GYED-en van

3,3%

nem kíván válaszolni

2,7%

álláskereső

1,6%

nem dolgozik

1,1%

3. ábra
A válaszadók döntő többsége helyi lakos (93 %), kevés részük több hónapot tölt a településen (5
%). A hétvégét a faluban töltők száma alacsony (2 %) (4. ábra).

Kötődés Dunabogdányhoz
5%

2%

Dunabogdányban él
egész évben
Évente több hónapot
tölt Dunabogdányban
93%

Rendszeresen tölt
Dunabogdányban
hétvégéket
4. ábra
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A kitöltők majdnem kétharmada legalább 3 fős háztartásban él, közel harmaduk másodmagával él
(31 %) és 6 %-uk pedig egyedül (5. ábra). Az együttlakók közel fele egy generációs családban él, 45
%-uk 2 generációsban, melyben többen élnek gyermekükkel (29 %), mint szüleikkel (16 %). 7 % 3
generációs családban él (6. ábra).

Hány fős háztartásban él?
6%

1
31%

2

63%

több

5. ábra

Hány generációs családban él?
egy generáció
16%

három
48%
29%

két generáció (én és
fiatalabb)
két generáció (én és
idősebb)

7%

6. ábra
A megkérdezettek nagy arányban Budapesten dolgoznak (44 %), ezután hasonló arányban helyben
(17 %) és Szentendrén (16 %) van a munkahelyük. Ezeken a településeken kívül még Esztergom
(4 %) és Visegrád (3 %) ad munkát a dunabogdányiaknak. A további környéki települések
önmagukban nem jelentősen, összességében 13 %-ban adnak munkát a helyieknek, míg 4 %-nak
több településen is van munkahelyük (7. ábra).
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Melyik településen van munkahelye/iskolája?

3,5%
13,4%
Budapest
2,8%

Dunabogdány
43,7%

4,2%

Szentendre
Esztergom
Visegrád

15,5%

Egyéb
Több helyen

16,9%

7. ábra
A válaszadók 79 % rendelkezik személygépkocsival, ugyanakkor többüknek van jogosítványa (87
%). Emellett a megkérdezettek 49 %-ának van kerékpárja és 21 %-ának autóbuszbérlete (8. ábra).

Milyen közlekedés eszköz áll rendelkezésére?
kerékpár

48,6%

autóbuszbérlet

21,1%

autó

78,9%

jogosítvány

87,4%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

8. ábra
Munkahelyére vagy iskolájába a válaszadók többsége naponta utazik. Az iskolát és óvodát
kísérőként a többség nem keresi fel, melynek oka lehet, hogy nincs kit kísérniük (pl. már nem
általános iskolás a gyermek), vagy a tanulókat kísérő nélkül engedik el az iskolába. A polgármesteri
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hivatal felkeresése esetleges, ugyanakkor a helyi bevásárlásra adott nagy többségű „ritkán” válasz
azt sugallja, hogy a helyi lakosok bevásárlásaikat máshol intézik (pl. a munkahely településén). A
művelődési ház havonta többszöri, illetve ritkább felkeresése, a templomok hétvégi látogatása, a
ritka orvoshoz járás teljes egészében megfelelnek az általános mobilitási trendeknek. A
legegyenletesebb eloszlású látogatás a strandot érinti, melyből a legjellemzőbb a heti több
alkalommal történő fürdőzés. A Heim pékségbe is heti több alkalommal mennek a megkérdezettek,
ugyanakkor a vendéglátóhelyek látogatottsága leginkább ritkaságszámba megy. Egyedül a Forgó
étteremet keresik fel a helyiek havonta több alkalommal (9. ábra).

Milyen gyakorisággal utazik az adott úticélokhoz?
120
100
80
60
40
20
0

havonta többször

hetente többször

hétköznap

naponta

nem járok oda

ritkán

hétvégén

9. ábra
2.2.2

A helyi mobilitási problémák elemzése

A személyes interjúk során (2.1-es fejezet) több megállapítás is megfogalmazódott a helyi
problémákat illetően. A módszertan szerint ezeket a megállapításokat írtuk le a kérdőívbe, amit a
lakosságnak egy skálán kellett értékelnie, miszerint egy adott állítás mennyire egyezik meg a
személyes tapasztalattal. Így megállapítható, hogy egy-egy állítás mögött mekkora lakossági
egyetértés van. A válaszok ismertetése után egy táblázatban is összefoglaljuk a leghangsúlyosabb
problémákat.
A gyaloglással kapcsolatban 5 állítást fogalmaztunk meg. Ezekből egyértelműen kiderül, hogy a 11es úton hétvégente nehéz átkelni, ezzel a válaszadók 73%-a ért egyet (10. ábra). Hétköznap
ugyancsak probléma az átkelés, a kitöltők 63%-a gondolta így. Ugyanilyen egyértelműen
megállapítható, hogy a szűk utcákban a gyaloglást akadályozzák a parkoló autók (71% ért egyet).
Mindezek ellenére az általános gyaloglásra vonatkozó állításoknál nem volt egyértelmű a gyaloglás
rossz helyzete. Míg a kitöltők 34%-a teljesen egyetért azzal, hogy a gyaloglás hátrányban van az
autós közlekedéssel szemben, 23% szerint egyáltalán nem felel meg a valóságnak ez az állítás.
Ugyanígy az iskolába járás esetén sem gondolja úgy a lakosság, hogy egyértelműen rosszak vagy jók
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lennének a gyalogolhatósági viszonyok (55% gondolja biztonságosnak az iskolába való gyaloglást,
míg 32% nem tartja biztonságosnak).

Hétvégén nehéz átjutni gyalogosan a
Kossuth Lajos úton

11,9%
teljesen megfelel
9,1%
46,6%

5,7%

inkább megfelel
közömbös
inkább nem felel meg
nem felel meg

26,7%

10. ábra
Kerékpározhatóság szempontjából 4 állításra adhattak a lakosok választ. Ezek közül az derül ki
egyértelműen, hogy a 11-es út mentén nagyon rossz kerékpározni, a lakosok 74%-a gondolja így.
A község többi részén a kerékpározhatóságról inkább megoszlik a vélemény, mert annak ellenére,
hogy a válaszadók 50%-a úgy gondolja, hogy biztonságosan lehet kerékpározni (18% teljes
mértékben egyetért, 32% inkább egyetért), 24% egyáltalán nem ért ezzel egyet, 16% pedig inkább
nem ért egyet. Így a mérleg két oldala szinte kiegyenlíti egymást. A domborzati viszonyok, mint
kerékpározást befolyásoló tényezők is megosztják a lakosságot, hiszen a lakosság 46%-a gondolja
úgy, hogy a domborzati viszonyok megnehezítik a kerékpáros közlekedést, míg 39% nem ért ezzel
egyet (11. ábra). A 4. állításnál az volt az érdekes, hogy sokan nem tudták megítélni (15%), hogy
parkolóhiány esetén kerékpárral mennének-e a Duna-partra. Erre a kérdésre a legtöbb válasz (28%)
arra érkezett, hogy mindenképpen a kerékpárt választanák parkolóhiány esetén.
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A domborzati viszonyok megnehezítik a
kerékpározást a legtöbb esetben

21,5%

24,7%

teljesen megfelel
inkább megfelel
közömbös

17,7%

inkább nem felel meg
21,5%

nem felel meg

14,6%

11. ábra
A közösségi közlekedéssel kapcsolatban 3 kérdést tettünk fel. Ezeknél az volt kiemelkedő, hogy
sokan nem tudtak állást foglalni a kérdésekkel kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy nem sokan
használják a közösségi közlekedést. A Szentendre felé közlekedő autóbuszok menetrendjével
többen voltak elégedetlenek (49%), mint a Visegrád felé közlekedő buszok esetén (39%). Viszont
az elégedettek aránya nagyon hasonló volt: 31% Szentendre felé, 32% Visegrád felé. A megállók
sűrűségével viszont egyöntetűen elégedettek voltak a kitöltők, 80% értett egyet azzal, hogy
megfelelően sűrűn vannak a megállók, míg csak 6% nem értett egyet ezzel.
A stranddal kapcsolatban 3 állítást értékeltek a kitöltők. Az érdekesség, hogy nagy a megosztottság
ezekben az állításokban. Annak ellenére, hogy többségben vannak azok, akik jónak ítélik meg, hogy
nagy élet van a Duna-parton hétvégente (56% jónak tartja, 34% nem tartja jónak), az 5-ös skálán
az 1-es és 5-ös értékből érkezett a legtöbb válasz (34% nagyon jónak tartja, 23% nagyon ellenzi a
duna-parti tömeget). Még ennél is szélsőségesebb véleményt fogalmaztak meg a válaszadók arra az
állításra, hogy a strand ingyenessége annak ellenére is jó, hogy így nagy a tömeg. 39% teljes
mértékben egyetértett ezzel, míg 26% teljes mértékben ellenezte ezt az állítást (12. ábra). A kitöltők
nagy része (55%) csak miután a nagy tömeg eltávozott, este felé megy le a strandra.
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Jónak tartom, hogy ingyenes a strand, még akkor
is, ha így nagy a tömeg

teljesen megfelel

25,9%
38,8%

inkább megfelel
közömbös

10,0%

inkább nem felel meg
nem felel meg

11,8%

13,5%

12. ábra
A parkolásra vonatkozó állításainknál tapasztaltuk a legegyértelműbb válaszokat. A kitöltők 70%-a
teljes mértékben úgy gondolja, hogy van elég parkolója saját telken. Csak 18% nem ért ezzel egyet.
Egyértelmű annak is a megítélése, hogy a helyi forgalomvonzó létesítményeknél nincs megfelelő
számú parkoló (70% gondolta így, míg csak 18% gondolta az ellenkezőjét). A harmadik állításra,
miszerint az otthoni utcai parkolás zavarja a forgalmat, ismét megosztó válaszokat kaptunk, hiszen
míg 46% teljes mértékben így gondolja, addig 21% teljes mértékben ennek az ellenkezőjét állítja
(13. ábra).

Az otthoni utcai parkolás zavarja a forgalmat

21,1%

teljesen megfelel
46,4%

inkább megfelel
közömbös

13,3%

inkább nem felel meg
nem felel meg

6,0%
13,3%

13. ábra
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A forgalommal kapcsolatban az iskola forgalmára és a szűk utcákra kérdeztünk rá. Az iskola
környékén tapasztalható forgalom megítélése nagyon vegyes, a skála minden egységére hasonló
számok jöttek ki. Így a kitöltők válasza alapján nem lehet egyértelműen állítani, hogy az iskola
környékén lévő forgalommal gondok lennének. Sőt, többségében vannak azok a válaszadók, akik
nem így gondolják (48% szerint rendben van, 37% szerint probléma áll fenn). Pont ellenkező
eloszlást mutat a szűk utcákban fellépő forgalmi problémák megítélése, hiszen a többség (75%)
szerint ez probléma.
Az infrastruktúrához kapcsolódtak az utolsó állításaink. Ezek szerint mind az utak, mind a járdák
minőségével nem elégedettek a kitöltők, az utak minőségével 81% nem elégedett, míg a járdák
minőségével 83%. Ugyanígy a gyalogátkelőhelyek számát is keveslik, 68% szerint nincs elég (14.
ábra). A kerékpárúttal kapcsolatban már inkább megoszlik a vélemény, 56% szerint megfelelő a
kerékpárút átvezetése a településen, míg 35% szerint ez nem igaz.

A településen megfelelő számú gyalogátkelőhely
van
8,5%
teljesen megfelel
15,3%

39,8%

8,0%

inkább megfelel
közömbös
inkább nem felel meg
nem felel meg

28,4%

14. ábra
Arra is lehetőség volt, hogy szabadválaszos formátumban megfogalmazzák a lakosok a
legsürgősebb közlekedési problémákat. A problémákat sokszor nehéz elválasztani a megoldásoktól,
így a kérdésre sok megoldási javaslat is érkezett, ezeket, ahol lehet a megoldandó problémához
soroltuk, viszont egy megoldás több problémára is lehet válasz, ebben az esetben minden
kapcsolódó problémához társítottuk.
Két kiemelkedő problémacsoportot azonosítottak a kitöltők, a parkolást és az utak minőségét. A
legsürgősebb közlekedési probléma a parkolási gondok megszüntetése (összesen 87 válasz). Ennek
egyik megoldásaként javasolják a válaszadók a kötelező telken való parkolás bevezetését (21 válasz),
illetve a nem helyi lakosoknak a parkolás fizetőssé tételét. Ezt követi az utak minőségének javítása
(összesen 69 válasz), beleértve a vízelvezetést. Közel azonos számmal jelenik meg a járdák
kiépítettségének hiánya (23 válasz), a közforgalmú közlekedéssel kapcsolatos problémák (22
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válasz), a forgalom lefolyásához köthető észrevételek (20 válasz), a kevés gyalogátkelőhely (18
válasz), illetve a kerékpárhálózat hiányosságai (15 válasz) (15. ábra).

Ön szerint mi a legsürgősebben megoldandó
közlekedési/mobilitási probléma Dunabogdányban
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Egyéb

Kerékpárhálózat hiányosságai

Gyalogátkelőhelyek hiánya

Forgalmi problémák

Közforgalmú közlekedés rossz
feltételei

Járdák hiánya

Utak rossz minősége

Parkolási porblémák

0

15. ábra
A 15. ábraválaszait elemeztük a válaszadó megadott lakhelye szerint és megállapítottuk, hogy nincs
szignifikánsan jellemző terület, ahova egy felvetés koncentrálódna. Az utak és járdák minőségének
javítását a település majd minden utcájában szükségesnek tartják. Hasonlóan vélekednek a lakosok
a parkolási gondokról is, beleértve a hétvégi parkolási nehézségeket és a szűk utcákon a külterületi
parkolást.
Összefoglalva a kitöltők nagy többsége az alábbi problémákat látják a településen:
Probléma

Támogatottság

A járdák minősége nem megfelelő

83,2%

Az utak minősége nem megfelelő

81%

A szűk utcákban nehezen lehet gépkocsival közlekedni

75%

A 11-es út mentén nehezen lehet kerékpározni

73,6%

Hétvégén a 11-es út forgalma akadályozza az átkelést

73,3%
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Az utcai parkolás zavarja a gyalogos közlekedést

70,8%

A forgalomvonzó létesítményeknél kevés a parkolóhely

69,7%

A gyalogátkelőhelyek száma nem megfelelő

68,2%

Az alábbi kérdésekben megosztott a lakosság, így az ezt megváltoztató intézkedések a lakosság egy
csoportját pozitívan, másikat negatívan fogja érinteni:






A gyalogos közlekedés jelenleg hátrányosan van kezelve az autós közlekedéshez képest
Az iskolába biztonságosan el lehet gyalogolni
Az iskola környékén tapasztalható forgalmi viszonyok megítélése
A Strand turisztikai vonzóképessége és az ott megjelenő tömeg
A kerékpáros közlekedés feltételei (domborzati viszonyok és a 11-es úton kívüli
infrastruktúra)

2.2.3

Közlekedési szokások felmérése

Közlekedési módok tekintetében a válaszadók általában gépkocsival, kerékpárral vagy pedig
gyalogosan érik el úticéljaikat. A napi ingázás (munkahely, iskola) döntő többségben gépkocsival
történik (59%), a kerékpár, a gyaloglás és a busz közel azonos arányban jelenik meg (10%, 13%,
12%) (16. ábra). Az iskolába és óvodába közel ugyanannyian kísérik a gyerekeiket gyalog (37%),
mint gépkocsival (43%). Emellett még a kerékpár jelenik meg, mint közlekedési mód (13%) A többi
helyi intézmény esetében elsődlegesen gyalog mennek, másodsorban gépkocsival, de ezekben az
esetekben már láthatóan megjelenik a kerékpár is. A gyaloglás a templom esetén a legdominánsabb
(62%), míg a Heim pékség és a bevásárlás esetén van legközelebb a gépkocsival közlekedők száma
a gyaloglókhoz. A szabadstrandra érkezés esetében kiemelkedő az aktív módok aránya, hiszen 54%
gyalogol, 30% pedig kerékpározik, ami összesen 84% (17. ábra). A távolabbi vendéglátóhelyeket
nagyjából azonos arányban keresik fel a három közlekedési mód választásával.
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Módválasztás munkába és iskolába járás esetén
1,2%
11,6%

12,8%
gyalog

5,5%
10,4%

kerékpárral
autóval sofőrként
autóval utasként
volánbusszal
egyéb módon

58,5%

16. ábra

Módválasztás a Duna-partra járás esetén
2,0%

0,0%

0,5%

13,8%

gyalog
kerékpárral
autóval sofőrként
53,6%

30,1%

autóval utasként
volánbusszal
egyéb módon

17. ábra
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2.3

A Dunabogdányba látogatók kikérdezésének eredményei

Külső körülmények:
Időjárás: augusztus 7. vasárnap: eleinte borult, de délre kitisztult, napsütéses időjárás, kb. 29°C
csúcshőmérséklettel, azaz a korábbi napokra jellemző kánikula megszűnt.
augusztus 13. szombat: a múlt hetihez hasonló, eleinte borult, kissé hűvös idő, majd
kisütött a nap, s felmelegedett a levegő. A csúcshőmérséklet 28-29°C.
Parkolás: augusztus 7.: rendezvény miatt a Művelődési Ház udvara le volt zárva, azaz a
parkolóhelyek száma kis mértékben csökkent.
augusztus 13.: a Művelődési Ház udvara nem volt lezárva.
Helyszín: a kikérdezés két helyen folyt, egyrészt a szabadstrandon, ahol a parton pihenőket,
másrészt a Malom utca Duna felőli végén, ahol első sorban az arra járókat kérdeztük.
Célcsoport: az adatfelvétel csak a más településről ide látogatókra terjedt ki, a megszólított
dunabogdányiak figyelmét felhívtuk a lakossági kérdőív kitöltésére.
A kikérdezés véletlen kiválasztás szerint történt, mindemellett reprezentatívnak nem tekinthető. Az
alapsokaság méretét, azaz, hogy összesen hányan, hány csoport volt a vizsgált területen, nem
ismerjük. A tapasztalatok szerint a válaszadási készség kedvező volt, gyakorlatilag nem találkoztunk
visszautasítással.
Augusztus 7-én 54, 13-án további 39, azaz összesen 93 válasz érkezett. Ez azt jelenti, hogy a
statisztikai értelmezhetőség érdekében alcsoportokat csak különösen indokolt esetben képezünk.
A nem feleletválasztós kérdések kiértékelése okozott némi nehézséget, itt sok esetben a válaszok
egyenkénti elemzése is szükségessé vált. Egyes kérdéseknél több válasz is volt adható, így a
feldolgozott válaszok száma meghaladhatja a válaszadók számát (a 93-at).
A szubjektív elemeket tartalmazó kérdések esetén nehéz eldönteni, hogy az adott válasz a válaszadó
által képviselt csoport minden tagjának véleményét tükrözi-e? Ez nagyobb csoportok esetében nem
valószínű, kisebb csoportok esetén lehetséges, de sokszor még az interjút készítő számára sem vált
ez egyértelművé, noha a csoporton belüli esetenkénti egyeztetés a jelenlétében történt. Ennek
következtében a válaszokat a csoportokra, azokat egy egységnek tekintve adjuk meg. Azoknál a
kérdéseknél, ahol a válasz viszonylag egyértelműen értelmezhető a csoport egészére, ott bemutatjuk
az eredményt a csoportlétszámokkal súlyozottan is.
Az eredmények:
1. Honnan érkezett?
Ezt a kérdést csak a második adatfelvételnél, augusztus 13-án tettük fel a látogatóknak. A csoportok
többsége Budapestről érkezett, de számos más településről is jöttek látogatók. Ezek közül egy
emelhető ki, a szomszédos Tahitótfalu.
Ha a csoportlétszámmal súlyozott értéket nézzük, akkor Budapest részesedése kisebb, ami azt
mutatja, hogy a távolabbi településekről érkező csoportok létszáma sokszor jelentősebb, nem
családok, hanem nagyobb baráti társaságok utaznak együtt (18. ábra).
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Honnan érkezett? (2022.08.13.)
(csoportlétszámmal súlyozva)

Honnan érkezett? (2022.08.13.)

23%
Budapest

38%
46%

Tahitótfalu
14%

63%

Más település

15%

18. ábra
2. Mi az itt tartózkodásának a célja?
A strandhoz, a vízhez, a sétányhoz kötődik a válaszok több mint 80%-a, további 9% jelezte, hogy
az itteni étkezés (Forgó étterem, Heim pékség, stb.) vonzotta. Megjegyezzük, hogy a többiekkel is
itt, a Duna parti sávban találkoztunk (máshol nem végeztünk kikérdezést), azaz a más jellegű fő
célja (pl. rokonlátogatás) mellett eljött ide is (19. ábra).
Dunabogdányi tartózkodásának
célja?
(csoportlétszámmal súlyozva)

Dunabogdányi tartózkodásának
célja?
8%
10%

9%

strand
vendéglátás

12%

séta
61%

9%

12%

(sport)hajózás

14%

58%

egyéb
8%

19. ábra
A csoportlétszámmal súlyozott értékek rámutatnak, hogy a vízen érkező és a sétáló csoportok
létszáma átlagosan nagyobb, mint a többi csoporté.
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3. Kikkel érkezett?
Mindössze öten érkeztek egyedül, a többiek 2/3 része családdal, 1/3 része barátokkal. Ennek
megfelelően a jellemző társaság méret (4. kérdés) a 2-3-4-5 fő (összesen 73%), a 6-10 fős csoportok
14%-ot képviselnek. Ennél nagyobb létszámú csoport összesen 7 db volt (7%), bár ha a
számosságot tekintjük, akkor ők tették ki a teljes létszám 29%-át. A válaszadók összesen mintegy
440 főt képviseltek (20. ábra).

Hány fős társasággal érkezett?
Kikkel érkezett?

2%
5%

2,2%

5%

14%

5,4%

28%
27,2%

65,2%
45%

egyedül

ketten

barátokkal

családdal

3-5 fő

6-10 fő

egyéb

egyedül

11-20 fő

több mint 20 fő

20. ábra
5. Milyen fürdőzési lehetőséget ismer még a környéken?
16 olyan válaszadó volt (16%), aki nem ismer más fürdőhelyet a környéken. A többiek általában
többet is. Érthető módon első sorban a jobban megközelíthető helyeket említették, a Szentendrei
szigeten és a Duna jobb partján (21. ábra). Ezek közül kiemelkedik a leányfalui, ami viszont
medencés strandfürdő.
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Milyen fürdőzési lehetőséget ismer még a környéken?
16%
31%
12%

Szentendrei sziget
Duna jobbpart
Duna balpart
Nem ismer

41%

21. ábra
6. Miért ezt a helyet választotta?
Itt sokan több választ is adtak, igyekeztünk mindegyiket figyelembe venni. A választást
elsősorban a strand és a dunaparti terület rendezettsége, tisztasága, gyermekbarát volta
határozza meg, 52%-ban ezt említették. A parti sávhoz kötődik további 14% (étkezés, hajózás),
azaz elsősorban ezek (66%) jobbak, mint a környéken található hasonló létesítmények. Sokan
említették (12%) a kedvező elhelyezkedést, szinte kitérő nélkül kínálja magát a Dunakanyarba
igyekvőknek (22. ábra). Többen kiemelték, hogy a többi fürdőhellyel összevetve maga a
fürdőhely színvonala döntően jobb (homokos, rendezett, gyerekbarát, a Brazil felügyelete, stb.),
s a hely komplexitása (sétány, étkezés, közeli bevásárlási lehetőségek, stb.) ezt csak erősíti.

Miért ezt a helyet választotta?
Kellemes környezet

9%
3%

A strand miatt

25%

Vendéglátás

13%

Jó helyen van
Ajánlották, barátok,
ismerősök
Hajózási, evezési lehetőség

12%
11%

27%

Egyéb

22. ábra
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7. Idén hányszor járt már itt eddig?
A válaszadók 28%-ánál úgy tűnik, mintha részükre a hely újdonságot jelentene. Azonban azok
között, akik azt válaszolták, hogy egyszer sem, többen is voltak, akik évek óta járnak ide, azaz a
helyet a korábbi évekből jól ismerik. Ez utóbbiak érdemi választ tudtak adni a 8. kérdésre is.
A válaszokból látszik, hogy nagyon sok a rendszeres visszatérő, 47% már legalább másodszor járt
itt most 2022-ben, ami nagyfokú elégedettséget mutat (23. ábra).

Idén hányszor járt már itt eddig?

20%

Egyszer sem
28%

1-2 alkalommal
3-5 alkalommal

12%

6-10 alkalommal
15%

25%

Több mint tízszer

23. ábra
8. Jellemzően hétköznap vagy hétvégén jár ide?
Itt elfogadtuk azok válaszát is, akiknél a gyakorisági feltétel (7. kérdés) nem teljesült (idén egyszer
sem járt még itt), de azt mondták, hogy évek óta rendszeresen visszajárnak.
Ha csak az első két válasz lehetőséget nézzük, akkor az látható amit vártunk, vagyis, hogy a
látogatók többsége (56%-a) jellemzően hétvégén jön ide (24. ábra).
Sajátossága a kikérdezésnek, hogy hétvégén történt, vagyis aki azt a választ adta, hogy „jellemzően
hétköznap”, ezúttal hétvégén jött a partra. Aki a „vegyesen” választ adta, arról nem tudjuk, hogy a
két lehetőség milyen arányban fordul elő. Ha 50-50% arányt tételezünk fel, akkor a látogatók szűk
harmada hétköznap van itt, ami 5 napra elosztva lényegesen kisebb terhelést jelent, mint a kb. 70%
két nap alatt. Ennél részletesebb eredmény a felmérésből nem olvasható ki.
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Jellemzően hétköznap vagy hétvégén jár ide?

33%
jellemzően hétvégén
jellemzően hétköznap
56%

vegyesen

11%

24. ábra
9. Mikor érkezett Dunabogdányba?
A diagramban azoknak az érkezési idejét tüntettük fel, akik a kikérdezés hétvégi napjain érkeztek.
A kikérdezett látogatók zöme délelőtt érkezett a faluba. 12 és 13 óra között – ebédidőben – kevesen
jöttek, majd 13 és 14 óra között érkezett a kikérdezett délutáni látogatók többsége. Ezt követően
az érkezések száma alacsony, amit csak kissé emel meg azok száma, akik – feltehetően a zsúfoltság
csökkenését remélve – csak késő délután érkeztek a településre (25. ábra).

Hány órakor érkezett Dunabogdányba?
25%
20%
15%
10%
5%
0%
- 9:00

- 10:00

- 11:00

- 12:00

- 13:00

- 14:00

- 15:00

- 16:00

- 17:00

- 18:00

25. ábra
10. Meddig tervez maradni?
A diagramban azoknak a tervezett távozási idejét tüntettük fel, akik a kikérdezés hétvégi napjaira
tervezték ezt. A tervezett távozási időpontok egyik – kisebb – tetőzése 11 és 12 óra között
mutatkozik, ők azok, akik még délelőtt el akarták hagyni a települést. A tervezett távozások száma
18 órakor tetőzik a déltáji órás érték több mint kétszeresével. A diagram jól mutatja, hogy a
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látogatók jelentős része (az összes csoport 50%-a, a délutániak 63%-a) csak 17 óra után tervezi a
távozást (26. ábra). Hozzá tartozik, hogy többen említették, hogy ez függ az időjárástól, a csoport
hangulatától is.

Meddig tervezi Dunabogdányban maradni?
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
- 10:00

- 11:00

- 12:00

- 13:00

- 14:00

- 15:00

- 16:00

- 17:00

- 18:00

- 19:00

- 20:00

óráig

26. ábra
10.a Tartózkodási idő
Az érkezési és a tervezett távozási idő (9. és 10. pont) ismeretében kiszámítható a látogatói
csoportok tervezett tartózkodási ideje Dunabogdányban. Ezt a számítást azok esetében végeztük
el, akik csak a kikérdezés napját töltötték a faluban.
Látható, hogy a tervezett tartózkodási idő 1 és 8 óra időtartam között viszonylag egyenletesen oszlik
el, ennél hosszabban (9-10 órát) kevesen maradnak (27. ábra).

Mennyi időt tartózkodik Dunabogdányban?
(aki egy napra érkezett)
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
1 óra

2 óra

3 óra

4 óra

5 óra

27. ábra
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6 óra

7 óra

8 óra

9 óra

10 óra

11. Több mint egy napot marad?
A válaszadó csoportoknak egy ötöde töltött a faluban több napot, többségük több éjszakát is (28.
ábra).

Több mint egy napot marad?
8%
4%
9%

nem
1 éjszakát
2 éjszakát
több éjszakát
80%

28. ábra
Ha számításba vesszük az egyes csoportok létszámát, akkor az látható, hogy az egy napot maradók
átlagos csoportmérete (4,2 fő) jóval alatta marad az itt éjszakázókénak (6,2 fő). Ez arra utal, hogy
Dunabogdány kedvelt tartózkodási helye nagyobb csoportoknak is.
12. Hol tölti az éjszakát?
Magánháznál (ismerős, barát, stb.) éjszakázott a több napig maradó csoportok csaknem fele (47%).
Kereskedelmi szálláshelyet csak két csoport választott (12%), a többiek sátorban töltötték az
éjszakát (29. ábra).
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Hol tölti az éjszakát?
(csoportlétszámmal súlyozva)

Hol tölti az éjszakát?
12%

kereskedelmi
szálláshely

41%

magánház

33%

40%
sátor
47%

27%

29. ábra
Ugyanakkor a csoportlétszámmal súlyozott érték rámutat, hogy a kereskedelmi szálláshelyet nagy
létszámú (átlagosan 17,5 fős) csoportok választották, s még a sátrazó csoportok átlagos mérete (6
fő) is jelentősen meghaladta azokét, akik magánháznál aludtak (3,5 fő).
13. Mivel érkezett Dunabogdányba?
A válaszadók 80%-a autóval érkezett (ahol többen utaztak, ott nincs értelme a sofőr/utas
megkülönböztetésnek). Ez a magas arány okozza a parkolóhelyek jelentős foglaltságát, ezzel a 3.2
fejezetben foglalkozunk.
Kilenc válaszadó (10%) érkezett busszal, köztük az Önkormányzat által a hétvégi rendezvényekre
a német testvérvárosból meghívott csoport.
Vízen érkezett a megkérdezett csoportok 5%-a, kerékpárral 4%-a, míg gyalogosan mindössze egy
turista (1%) (30. ábra).
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Mivel érkezett Dunabogdányba?
2%
1% 3%
4%
személygépkocsival

10%

busszal
kerékpárral
gyalog
evezős hajóval
80%

motoros hajóval

30. ábra
14. Ha busszal jött, hol és mikor szállt fel?
A közforgalmú közlekedés keretében autóbusszal érkező válaszadók többsége (70%-a) Budapesten
szállt fel, egy csoport Szentendréről, egy másik Kistarcsáról érkezett. A felszállásuk időadatai
viszonylag egyenletesen oszlanak meg 6:11 és 15:35 között.
15. Ha kerékpárral érkezett, hatos skálán értékelve milyenek voltak a közlekedési viszonyok?
A kerékpárosokat négy válaszadó képviselte, így a kapott válaszokból szignifikáns következtetések
a későbbiekben sem vonhatóak le. Négyük közül egy 3-as, kettő 4-es, további egy 6-os (teljesen jó)
minősítést adott az általa megtett út minőségére. A két előbbi esetben a csoportok Budapestről
indultak, az utóbbi esetében ezt nem tudjuk, minthogy az utazás kiinduló pontját csak második
napon kérdeztük.
A biztonságérzetük jelentős szórást mutatott, egy-egy válasz érkezett az 1-es, a 3-as, az 5-ös és a 6os (nagyon jó) minősítésre.
A három, augusztus 13-án Budapestről érkező csoport közepes forgalmat észlelt, az augusztus 7én megkérdezett csoport nagyon kis forgalomról számolt be, szinte csak ők voltak az úton.
A két csoport, akinél a kikérdezéskor már nem volt ott a kerékpár, úgy nyilatkozott, hogy azokat
biztonságban le tudták rakni.
16. Ha autóval érkezett, most hol parkol?
Az autóval érkező válaszadók 60%-a a strand térségében talált parkolóhelyet (Forgó étterem,
strand, Strand utca, kemping, Szúnyog büfé), 29% a Heim sütöde környékén (Heim sütöde, Hajó
u., buszforduló). A 11-es út mellett parkolók (6%) közül egy válaszadó elég távol, a Pisztrángosnál
állt meg. A faluban parkoló 6% zöme ismerősök, rokonok háza előtt, közterületen állt meg, csak
egyikük mondta, hogy az udvarba állt be (31. ábra).
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Most hol parkol?
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31. ábra
17. Ha autóval érkezett, mennyire elégedett a parkolási lehetőségekkel egy 6-os skálán?
A többség (52%) elégedett (a skálán 5 és 6), 18% inkább elégedetlen (a skálán 1 és 2) (32. ábra). Ez
kimondottan kedvező, bár ide tartozik, hogy a kikérdezési napokon nem volt kánikula, amikor
valószínűleg a parkolási helyzet rosszabb.

Mennyire elégedett a parkolási lehetőségekkel (egy 6-os skálán)?
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32. ábra
18. Miért elégedetlen a parkolási helyzettel?
Ezt a kérdést csak a második kikérdezési napon tettük fel a látogatóknak. A parkolási helyzettel
nem elégedett (a skálán 1, 2 és 3) autósok közül 11-en mondták el ennek okát. A többségük szerint
kevés a hely, de többen érzik úgy, hogy a parkolás szervezésének kellene jobbnak lennie (pl. a Strand
utcánál a be- és kihajtás igényelne jobb szervezést). Egy válaszadó szerint a sok autó kihasználatlan
bevételi forrása a falunak (33. ábra).
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Miért elégedetlen a parkolással (2022.08.13.-án)?
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19. Ha autóval érkezett, mi lenne a legnagyobb táv, amit gyalog megtenne a parkolótól?
Az autós válaszadók nagy csoportja, 30%-a vállalna 5-10 perc gyaloglást, további 22% ennél többet
is (34. ábra). Azaz nincs 50% azoknak az aránya, akik legfeljebb 5 perc gyaloglási távolságot tartanak
elfogadhatónak. A jelenlegi parkolási helyzet jelentős részben megfelel ennek, így azt lehet
mondani, hogy a 17. kérdésnél írt elégedetlenség a gyaloglási távolsággal nem, csak a parkolóhely
kereséssel, a parkolás bizonytalanságával magyarázható.

Mi lenne a legnagyobb távolság időben mérve, amit gyalog megtenne
a parkolótól?
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20. Ha elfogytak a strand környéki parkolóhelyek, akkor hova áll?
Erre az esetre a válaszadók harmadának (32%) nincs terve. 39% bízik abban, hogy a 11-es út strand
közeli szakaszán talál majd helyet, s csak 5% menne el akár távolabbra is a főút mentén. 25%
gondolja, hogy a falu belsejében keresne helyet (35. ábra). Az, hogy a válaszadók ennél sokkal kisebb
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arányban parkolnak a faluban azt jelenti, hogy általában lehet találni egy-egy helyet a parthoz
közelebb eső területeken.

Ha elfogytak a strand környéki parkolóhelyek, hova parkol?
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35. ábra
21. Ha a parkolás fizetős volna, akkor is ide jönne?
A válaszadók csaknem egy ötöde (19%-a) nem mérlegelte az esetleges díj szintet, mindenképpen
jönne Dunabogdányba továbbra is. Ugyanakkor egyértelmű, hogy irreálisan magas díjak őket is
elriasztanák. Óvatosabban fogalmazott a megkérdezettek 63%-a, ők elfogadható parkolási díj
mellett járnának továbbra is ide. 17% állította, hogy ők nem jönnének Dunabogdányba, ha a
parkolásért díjat kellene fizetni, ők semmilyen díjat nem tartanak elfogadhatónak (36. ábra).

Ha a parkolás fizetős volna, akkor is ide jönne?
1%
17%

19%

igen, mindenképpen
igen, ha elfogadható áron
lenne
nem
nem tudja

63%

36. ábra

36

22. Mennyit lenne hajlandó fizetni óránként a parkolásért?
Itt kapunk választ arra, hogy a 28. kérdés kapcsán sokak által említett parkolási díjat az érintettek
mikor tartják elfogadhatónak.
Miután a többség több órára jön, ezért sokan a napidíjat tartják a jobb megoldásnak, miközben a
rövid időre érkezők miatt szükséges az óradíj is. Ez utóbbin belül a válaszadók 2/3-a az óránként
200 Ft-ot tartja elfogadhatónak, s csak egyvalaki említett 450 Ft-ot (37. ábra).

37. ábra
A napidíj esetében sokkal nagyobb a válaszok szórása. Az ilyen választ adók 63%-a legfeljebb
1000Ft-ot, ezek egy harmada legfeljebb 600 Ft-ot tart elfogadhatónak. 25% 1000-2000 Ft-ot is
kifizetne az egynapos parkolásért, s néhányan ennél magasabb díjat is. Ez utóbbiak egyike
összehasonlításképpen Kisoroszit említette, ahol 2000 Ft a napi parkolás díja, miközben az
infrastruktúra ellátottság sokkal alacsonyabb szintű, mint Dunabogdányban (38. ábra).
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38. ábra
23. Mennyi ideig tartott az utazása Dunabogdányba?
A válaszadók utazási ideje összecseng más felmérések eredményeivel. Látható, hogy az egy órán
túli utazási időt csak kevesen vállalják. A 31 és 60 perc közötti utazási idők jelentős, 50% feletti
részesedése a Budapestről érkezők jelentős számának tudható be, Budapest középső és északi
területeiről ennyi az utazási idő.
A menetrendszerinti autóbusszal érkezők Budapest különböző területeiről egyöntetűen 1 óra,
Szentendréről 30 perc utazási időről számoltak be (39. ábra).

Mennyi ideig tartott az utazása Dunabogdányba?
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39. ábra
Külön kategóriát képeznek a vízen érkezők, akiknél az utazási idő (ami akár egy nap is lehet) a
hagyományos formában nem is értelmezhető, minthogy az egyik cél maga a vízen töltött idő. Az
általuk megadott „utazási időt” ezért nem szerepeltettük a diagramban.
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24. Fejlesztési javaslatok
Ehhez a kérdéskörhöz mindenki hozzászólt. Sokaknak több javaslata is volt, ezért itt a válaszok
száma meghaladja a válaszadókét. A fejlesztési javaslatokat, amelyek kiterjednek a teljes területre és
annak különböző felhasználói csoportjaira, témakörök szerint mutatjuk be (de szükség esetén
egyenként is rendelkezésre állnak).
A domináns válasz az volt, hogy nincs szükség fejlesztésre, a parti sáv így jó, ahogy van. Nagy
léptékű beruházással járó fejlesztést senki sem javasolt, sőt, ettől óva intették a döntéshozókat. Ezt
egyrészt a természetközeliség szeretete motiválta, de az is, hogy az esetleges fejlesztések ne
vonzzanak még több látogatót. Fontos, hogy akik nem szeretnének fejlesztést, azoknak is voltak
javítási, kiegészítési javaslataik, de azzal, hogy a strand hangulata maradjon ilyen. Ezek
összecsengtek mások javaslataival is, és elsősorban a strand használat feltételeinek javítására
irányulnak, legyen több wc, tisztálkodási, átöltözési lehetőség, legyen kihelyezve szelektív
hulladékgyűjtő, ivókút, szélesedjen a büfé választéka. Ezeket a fürdőzők és a táborozók
hangsúlyozták kiemelten, a sétálók inkább a pihenést támogató fejlesztéseket, mint a padok,
nyugágyak, szemétgyűjtők kihelyezését, fásítást (az egy éve kivágott fák pótlását), és a művelődési
házban kultúrműsorok, ismeretterjesztő előadások tartását a látogatóknak megfelelő idősávokban.
A parkolási feltételek javítása itt is szóba került, számos javaslat foglalkozott ezzel is. Többen
jelezték, hogy a több helyen nagyobb szervezettség kellene, a parkolóhelyek kijelölésével, akár
foglaltság jelzéssel, parkolóőri irányítással is.
Kicsit távolabb menve: jó volna több kijelölt gyalogos átkelő (zebra) a 11-es úton az átkelők
nagyobb biztonsága érdekében.
Említésre kerültek sportolási lehetőségek, ezen belül a vízisportok is, lehetne kölcsönözni
kajakot, kenut, SUP-ot, akár oktatással, kisebb vezetett túrákkal. Többen látnának szívesen
vandálbiztos sporteszközöket kihelyezve, szabadtéri pingpongasztalt, teqball asztalt.
A kerékpáros fejlesztési igények első sorban a hiányzó hálózati kapcsolatokra irányultak, hogy ne
kelljen a 11-es úton biciklizni, hogy eljussanak Dunabogdányba (40. ábra).
Több kérdéskört is érint az a felvetés, hogy hasznosak volnának tájékoztató táblák, hogy mi merre
található, mosdó, öltöző, de a büfé és vásárlási lehetőségek is.
Egyedi, a strand biztonságának növelését célzó javaslat, hogy egy-egy zsúfolt nyári hétvégét
követően – olasz mintára – fel lehetne tárcsázni a vízparti homoksávot, hogy megszűnjön a (pl,
homokvár építésből eredő) gödrösség.
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40. ábra
25. A válaszoló neme
A válaszolók 60%-a férfi volt (41. ábra). Minthogy a válaszadók túlnyomó többsége társaságban
érkezett, ez csak azt mutatja, hogy működnek a hagyományos beidegződések.

A válaszadó neme
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41. ábra
26. A válaszoló becsült életkora
Kiskorú válaszoló nem volt. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a társaságokban a döntéshozók,
azaz a felnőttek válaszoltak. Más településről ilyen fiatalok felnőtt nélkül ritkán érkeznek, most ilyen
nem került a megkérdezettek közé. A válaszadók legnagyobb részét a legaktívabb korosztály adta
(31-45 év, 44%), ezt követi 46-60 éves, majd a 60+ korcsoport (rendre 22% és 20%) (42. ábra).
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Hogy a 19-30 éves korosztály miért csak 14%-kal van képviselve, további megfontolás tárgyát
képezheti.

A válaszadó becsült életkora
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2.4

A forgalmi adatfelvételek eredményei

Figyelembe véve a korábban már feltárt fő problémákat és a mobilitási koncepció kidolgozásához
szükséges adatokat, a forgalmi viszonyok feltárása érdekében két vizsgálatot végeztünk. Egyrészt
megszámláltuk a forgalmat a 11.sz. főúton, amely kettéválasztja a települést és itt jelezték a legtöbb
közlekedésbiztonsági problémát. Másrészt vizsgáltuk a parkolási helyzetet, a másik olyan
közlekedési konfliktuspontot, amelyet sokszor említettek a helyiek és a látogatók egyaránt. Mindkét
felmérést nyári hétvégén végeztük, amikor a tapasztalatok szerint a legnagyobb a forgalom.
2.4.1

A forgalom lefolyása a 11. sz. főúton

Dunabogdány települését a 11.sz főút hosszában átszeli. A települést elkerülő út jelenleg nincs és
megépítése nem is várható a környék domborzati és természetvédelmi adottságai miatt. A
településen így a teljes 11.sz főút tranzitforgalma áthalad. A forgalom nagyságának mérése helyszíni
forgalomszámláló pontokon történt a 11.sz főút mentén Dunabogdány déli és északi határában
2022. augusztus 7-én és 13-án.
A forgalomszámlálás módszertana:
A forgalomszámláló kollégák a helyszínen az adott irányba haladó járművek rendszámát és a
járműkategóriáját a felmérőlap megfelelő rovatába feljegyezték. Egy adott irányt két felmérőbiztos
figyelt egyszerre. A felmérőpontok a település déli és északi határában a 11.sz főút közvetlen
közelében helyezkedtek el. Mindkét felmérőponton mindkét (bejövő és kimenő) irányt felmértük.
A járműkategóriákból és a darabszámokból a forgalom intenzitására és lefolyására
következtethetünk, míg a felírt rendszámok egy későbbi vizsgálathoz nyújtanak majd segítséget,
mely során egymástól szétválasztásra kerül a településen áthaladó tranzit forgalom és a települési
célforgalom.
A továbbiakban járműkategóriánként mutatjuk be a felmérés eredményeit.
Személygépkocsi:
A településre bejövő forgalom, illetve az onnan kimenő forgalom a szombati és a vasárnapi mérési
eredmények alapján a személygépkocsik esetében az alábbi képet mutatja (43-46. ábra):
Dunabogdányra belépő személygépkocsi forgalom az északi mérőponton (db)
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Dunabogdányról kilépő személygépkocsi forgalom az északi mérőponton (db)
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Dunabogdányra belépő személygépkocsi forgalom a déli mérőponton (db)
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45. ábra
Dunabogdányról kilépő személygépkocsi forgalom a déli mérőponton (db)
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46. ábra
Mindkét mérési napon az azonos irányok napközbeni forgalmi lefolyásában nagyon hasonló
mintázatot észleltünk a személygépkocsik esetében, ami alapján két csoportot különböztetünk meg.
Az első csoportba a markánsabb délutáni forgalommal rendelkező irányok kerültek be. Ide tartozik
az északi mérőpont befelé tartó forgalma és a déli mérőpont kifelé tartó forgalma. Mindkét helyen,
mindkét mérési napon a forgalom maximuma délután 3 órától fél 6-ig volt tapasztalható. Ez idő
alatt a forgalom délelőtti forgalomnak mintegy másfélszerese volt.
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A második csoportba pedig az erősebb délelőtti forgalommal rendelkező irányok kerültek: az északi
mérőpont kifelé tartó forgalma és a déli mérőpont befelé tartó forgalma. Mindkét helyen, mindkét
mérési napon a délelőtti forgalom a délutáni forgalomnál mintegy 20-35%-kal volt magasabb, mely
csúcsát 11 és 12 óra között érte el.
A személygépkocsik a teljes napi járműforgalmak 85-88%-át teszik ki. Darabszámra lebontva ez a
megfigyelt időszakban nagyságrendileg 1200-1800 autót jelent. A legjelentősebb forgalommal a déli
mérőpont főváros felől érkező iránya rendelkezett a szombati mérés idején (47. ábra).

Személygépkocsik összforgalma
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47. ábra
A kisteherautó, autóbusz, közepesen nehéz tehergépkocsi és nehéz tehergépkocsi forgalmat az
alábbi táblázat mutatja.
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Ezen járműkategóriák azért kerültek egy csoportba, mert alacsony darabszámú előfordulásaik miatt
a napi forgalmuk nem ad ki értékelhető mintázatot. Ezért az alábbi táblázatban összefoglalóan
bemutatjuk az egyes járműkategóriák felmért darabszámát az adott irányok vonatkozásában az
egész napra vonatkozóan összegezve.

44

Motorkerékpár, kerékpár:
Ebben a járműkategóriában nem lehet olyan egyértelmű mintázatra bukkanni, mint a
személygépkocsik esetében, ugyanakkor a kerékpárosok esetében az figyelhető meg, hogy a
forgalmi csúcsok iránytól és naptól függetlenül szinte mindig délelőttre esnek (48-49. ábrák).

Kerékpárforgalom szombaton az egyes mérési pontokon irányonként (db)
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Kerékpárforgalom vasárnap az egyes mérési pontokon irányonként (db)
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A kerékpárosok és a motorkerékpárosok forgalma ugyan csak töredéke a személygépkocsik
forgalmának, ugyanakkor mégis számottevő mennyiségben voltak jelen a számlálás idején és
helyszínén (50. ábra).
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50. ábra
Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a forgalomszámlálási helyeken mért számok alapján a
forgalmak domináns szereplője a személygépkocsik csoportja. A személygépkocsik forgalmában
érezhető a főváros felől délelőtt érkező és átvonuló hullám, mely a forgalom maximumát adja a déli
mérőponton befelé, az északin pedig kifelé, majd ugyanez a hullám visszafelé a délután folyamán
az északi mérőpont befelé és a déli mérőpont kifelé vezető irányaiban okoz darabszámnövekedést.
A tehergépjárművek közül a nehéz tehergépkocsik előfordulása marginális, nagyobb számban csak
a kistehergépkocsik fordulnak elő, de eloszlásuk nem mutat a személygépkocsikhoz hasonló
jellegzetességet, mint ahogyan a motorkerékpáros forgalom napi lefolyása sem. A kerékpárosoknál
viszont észrevehető egy délelőtti csúcs mindkét napon, minden irányban.
2.4.2

A parkolási felmérés eredményei a falu fontosabb parkoló területein

Dunabogdányban - a település forgalmi szempontból indokolt részein - a parkolóhelyek forgalmát
mértük föl két hétvégi napon. Az első felmérésre 2022.08.07-én, vasárnap került sor. A második
felmérés 2022.08.13-án, szombaton történt.
A parkolásfelvétel módszertana:
A felmérésre kijelölt helyeken a mérés kezdetekor a felmérést végző kolléga a helyszínen parkoló
összes autó szélvédőjére cédulát helyez, mely cédulán a kihelyezés időpontja van rögzítve, majd
megszámolja a kihelyezett címkék darabszámát és az összeget rögzíti a felmérőlapra. A következő
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bejárásokra az azt megelőző bejárás után 1 órával később kerül sor, mely során a helyszín
körbejárása az előző bejárással azonos irányban történik. Ekkor a számolóbiztos megszámolja a
már cédulával rendelkező járműveket (korábbi órákban is ott parkolt járművek), valamint a cédula
nélkül várakozó járművekre elhelyezi az aktuális időponttal ellátott új cédulákat (újonnan érkezett
járművek), majd az összes darabszámot rögzíti a felmérőlap megfelelő rovatába. Az így kapott
darabszámok megmutatják, hogy az egy óránál hosszabb parkolások mikor fordulnak elő
legnagyobb számosságban és mennyi ideig tartanak. A parkolásfelvétel során rögzített darabszámok
ugyanakkor nem feltétlenül mutatják meg az összes egy óránál rövidebb időtartamú várakozás
előfordulását.
A parkolásfelvételi helyszínek és a mért eredmények bemutatása:
1. helyszín: Hajó utca / Heim pékség
A parkolási övezet a Hajó utca teljes egészét, valamint a part menti buszfordulót foglalja magában
(51. ábra).

51. ábra
Az övezet becsült kapacitása 32 személygépkocsi. A helyszínen tapasztalt forgalomban gyakran
előfordultak egy óránál rövidebb parkolások is, melyek valószínűleg a pékség vásárlói köréből
kerülnek ki. Ezen a helyszínen augusztus 7-én és 13-án is volt adatfelvétel. A parkolásfelvétel során
mért darabszámok a következők szerint alakultak (52-53. ábra):
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Vasárnap:

Heim pékség, Hajó utca 2022.08.07-én
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52. ábra
Augusztus 7-én délelőtt már 10-11 óra között majdnem megtelt a parkoló, majd délben egy kisebb
forgalomvisszaesés történt, de délután 1 órától már ismét tele volt egészen este 6-ig. A zsúfoltság
maximumát a délután 4 és 5 közötti időszakban mértük. A helyszínen jelentős számú a hosszútávon
parkolók száma. Már a reggeli első adatfelvételnél 24 db jármű várakozott a helyszínen, ebből 9 db
még az aznapi utolsó bejárásnál is ott volt, mellyel hozzájárultak az átlagos várakozási idő
növekedéséhez, ami ezen a napon így 2 óra 47 perc lett.
Szombat:

Heim pékség, Hajó utca 2022.08.13-án
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Augusztus 13-án a délelőtti fokozatos forgalomnövekedés után déltől kezd telítetté válni a parkoló.
A legtöbb járművet a délután 2 és 3 közötti és az 5 és 6 közötti időszakban számoltuk meg. Ezen
a mérési napon is jelentős számú hosszútávon parkoló járműre akadtunk. A reggeli első
adatfelvételnél 23 db jármű várakozott a helyszínen, ebből 12 db még az aznapi utolsó bejárásnál
is ott volt. Az átlagos várakozási idő ezen a napon így 3 óra 40 perc lett.
2. helyszín: 11.sz főút - Patak utca – Duna köz
A vizsgált parkolási zóna a 11.sz főút (Kossuth Lajos út) mentén található parkolóhelyeket foglalja
magában a Patak utca és a Duna köz közötti szakaszon (54. ábra).

54. ábra
Az övezet becsült kapacitása 48 személygépkocsi. Ezen a helyszínen augusztus 7-én és 13-án is volt
adatfelvétel. A parkolásfelvétel során mért darabszámok a következők szerint alakultak (55-56.
ábra):
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Vasárnap:

11.sz főút 2022.08.07-én
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55. ábra
A főút menti parkolóhelyek foglaltsága a délelőtt 9-10 óra közötti időszakban volt a legalacsonyabb.
Ezután lassú emelkedést követően délután 2 és 3 között hirtelen megugrott a parkolóhelyek iránti
kereslet, ami a 3 és 4 óra közötti időszakban érte el csúcspontját, ám még ekkor is csak a
parkolóhelyek kétharmada volt használatban. Ezen a helyszínen is jelentős a hosszútávon parkolók
száma. A reggeli első adatfelvételnél 13 db jármű várakozott a helyszínen, ebből 8 db még az aznapi
utolsó bejárásnál is ott volt. Az átlagos várakozási idő ezen a napon itt 2 óra 48 perc lett.
Szombat:

11.sz főút 2022.08.13-án
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A főút menti parkolóhelyek közül a 12-től délután 1 óráig terjedő időszakban fogyott el a legtöbb
parkolóhely, ekkor a helyek kétharmada foglalt volt, de a nap többi részében is 50% körül volt a
parkolóhelyek kihasználtsága. Számottevő volt a hosszútávon parkolók száma. A reggeli első
adatfelvételnél 29 db jármű várakozott a helyszínen, ebből 7 db még az aznapi utolsó bejárásnál is
ott volt. Az átlagos várakozási idő ezen a napon itt 2 óra 13 perc lett.
3. helyszín: Patak utca
A vizsgált parkolási zóna a Patak utca Duna felőli végén, a 11.sz főút (Kossuth Lajos út) torkolatától
a Béke utcai elágazás magasságáig tart (57. ábra).

57. ábra
Az övezet becsült kapacitása 15 személygépkocsi. Ezen a helyszínen augusztus 7-én és 13-án is volt
adatfelvétel. A parkolásfelvétel során mért darabszámok a következők szerint alakultak (58-59.
ábra):
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Vasárnap:

Patak utca 2022.08.07-én
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58. ábra
A Patak utca parkolási forgalmának a csúcsa a délután 2 és 3 óra közötti időszakban volt, de a
parkoló tulajdonképpen a déltől délután 4 –ig tartó időszakban elérte kapacitásának felső határát.
Az egész nap során viszonylag magas arányban fogytak el a parkolóhelyek. A legkisebb forgalmat
adó délelőtt 10-11 óra közötti időszakban is a rendelkezésre álló helyek kétharmada elfogyott. A
hosszútávon parkolók aránya magas. A reggeli első adatfelvételnél 10 db jármű várakozott a
helyszínen, ebből 6 db még az aznapi utolsó bejárásnál is ott volt. Az átlagos várakozási idő ezen a
napon itt 4 óra 3 perc lett.
Szombat:

Patak utca 2022.08.13-án
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A szombati felmérés során is viszonylag egyenletes zsúfoltság volt tapasztalható a nap folyamán a
parkolóhelyek foglaltságát illetően. Délután 3 és 5 óra között érte el a forgalom a csúcsát, ekkorra
elfogytak a szabad helyek a területen. Legkevesebben az esti órákra maradtak, de a délután 5 és 6
óra közötti napi minimumnál is még a parkolóhelyek kétharmada foglalt volt. A reggeli első
adatfelvételnél 13 db jármű várakozott a helyszínen, ebből 7 db még az aznapi utolsó bejárásnál is
ott volt. Az átlagos várakozási idő ezen a napon itt 4 óra 32 perc lett.
4. helyszín: Strand utca / Forgó étterem
A helyszín a strandhoz vezető utcát és a strand előtti parkolót foglalja magában, valamint ide
tartozik a Szúnyog büfé és a Szabadtéri színpad előtti terület is (60. ábra).

60. ábra
Az övezet becsült kapacitása 67 személygépkocsi, de ebből délelőtt lezárva találtunk mintegy 30-at,
melyeket csak dél körül, a Forgó étterem nyitásakor nyitottak meg. A szabadtéri színpad előtti részt
az augusztus 7-i felmérés során lezárva találtuk, így ez alkalommal a parkoló kapacitását is
lecsökkentettük. Ezen a helyszínen augusztus 7-én és 13-án is volt adatfelvétel, melyek során az
alábbiakat tapasztaltuk (61-62. ábra):
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Vasárnap:

Strand utca, Forgó étterem 2022.08.07-én
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61. ábra
A terület parkolási forgalmának csúcsa a délután 3 és 4 óra közötti időszakban volt, de a
gyakorlatilag az étterem nyitására már telítetté vált a parkoló, a délelőtt lezárt parkolórész déli
megnyitása után hamar megtelt. A szabad parkolóhelyek előfordulása inkább csak a délelőtti órákra
volt jellemző. A reggeli első adatfelvételnél 18 db jármű várakozott a helyszínen, ebből 8 db még
az aznapi utolsó bejárásnál is ott volt, ennek ellenére a hosszútávon parkolók aránya a nagy napi
forgalom miatt alacsony. Az átlagos várakozási idő ezen a napon itt 3 óra 5 perc lett.
Szombat:

Strand utca, Forgó étterem 2022.08.13-án
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A szombati felmérés során a parkoló forgalmának a csúcsát az esti órákra érte el, délután 5 és 6 óra
között számoltuk a legtöbb járművet a területen. Legkevesebben a reggel 9 és 10 óra közötti időben
voltak. A nagy napi forgalom miatt a hosszútávon parkolók aránya ezen a napon is alacsony volt.
A reggeli első adatfelvételnél 13 db jármű várakozott a helyszínen, ebből 7 db még az aznapi utolsó
bejárásnál is ott volt. Az átlagos várakozási idő ezen a napon itt 2 óra 44 perc lett.
5. helyszín: Pisztrángos (63. ábra)

63. ábra
A Kossuth Lajos út mentén található Pisztrángos étterem környékén a parkolóhelyek becsült
kapacitása 18 személygépkocsi. Ezen a helyszínen augusztus 7-én és 13-án is volt adatfelvétel,
melyek során az alábbiakat tapasztaltuk (64-65. ábra):
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Vasárnap:
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64. ábra
A parkoló forgalmának minimuma a délelőtt 9 és 10 közötti időszakban volt, ekkor még csak 1
autó várakozott itt. Délben intenzív forgalomnövekedés volt a vendéglátóhely nyitásának
köszönhetően és a parkoló 2 és 3 között telítetté vált. Délután 3 és 4 között kissé visszaesett a
forgalom, de 5 és 6 óra között elérte a napi maximumát, ekkor volt legnagyobb a zsúfoltság. Az
átlagos parkolási idő 1 óra 55 perc. A hosszútávú parkolás egyáltalán nem jellemző a helyszínen, a
reggel 9 órás adatfelvételnél 1 autó parkolt, amivel a délután 2 és 3 közötti időszakban találkoztunk
utoljára.
Szombat:

Pisztrángos 2022.08.13-án
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A vasárnapi méréshez hasonlóan ebédidőben és vacsoraidőben volt a legnagyobb forgalma a
parkolónak. Ez szombaton a délután 1 és 2 óra közötti, valamint az 5 és 6 óra közötti időszakot
jelenti, de egész délután magas volt a forgalom. A hosszútávú parkolás nem jellemző a területen,
mindössze 2 olyan autó parkolt területen, melyek a nap folyamán történ mindegyik számolásnál a
helyszínen voltak.
6. helyszín: Strand utca / PART
A parkoló területe a Strand utca dunaparti szakaszát foglalja magába a Vízisport egyesület előtti
részen (66. ábra).

66. ábra
A parkoló becsült kapacitása 15 személygépkocsi. Ezen a helyszínen csak augusztus 13-án,
szombaton volt felmérés, amikor az alábbiakat tapasztaltuk (67. ábra):
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Szombat:

Vízisport egyesület 2022.08.13-án
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67. ábra
A parkoló déltől kezdve tele volt, a legzsúfoltabb időszaka a délután 5 és 6 óra közötti volt. Délelőtt
alacsony volt a forgalom, különösen a 9 és 10 óra közötti időszakban, amikor a napi legkevesebb
autó parkolt a helyszínen. Az átlagos parkolási idő 3 óra 14 perc. A hosszútávú parkolás aránya
közepes.
7. helyszín: 11.sz főút – Halas / lángosos
Elhelyezkedését tekintve ez a parkolóhely is a Kossuth Lajos út mentén található, a 123–125
házszám között (68. ábra). A közelben egy vendéglátóegység sült halat és lángost kínál.
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68. ábra
A parkolóhely becsült kapacitása 15 db személygépkocsi. Ezen a helyszínen csak augusztus 13-án,
szombaton volt felmérés. A parkoló forgalmát az alábbiakban részletezzük (69. ábra):
Szombat:

Hekk / Lángos, Kossuth Lajos út 2022.08.13-án
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69. ábra
A délelőtti enyhe forgalom délután 1 és 2 között indult növekedésnek, maximumát 2 és 3 óra között
érte el, de még ekkor sem telt meg a parkoló, maradtak szabad helyek. A délután hátralevő részében
újból visszaesett a forgalom, és csak az 5 és 6 óra közötti mérés idején mutatott némi emelkedést,
de ekkor is csak 40%-os volt a parkoló kihasználtsága. A legkevesebb autót a reggeli első számolás
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során mértük. Az átlagos parkolási idő 2 óra 18 perc. Ugyanakkor a reggeli első bejárásnál
megszámolt 3 autó még a délután 4 és 5 óra közötti időszakban is ott volt.
8. helyszín: 11.sz főút – Kápolna, Barkácsbolt
A helyszín a Kossuth Lajos út mentén található a 127-es szám után a Kápolnától a buszmegállóig
terjedő területen (70. ábra).

70. ábra
A parkoló becsült kapacitása 15 személygépkocsi. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy ebből a
kapacitásból a KRESZ szabályai szerint mindössze 5 parkolóhelyen lenne szabályos a parkolás,
melyek a buszmegálló előtt és után találhatók. Ezt igazolja a többfelé elhelyezett sziklák, autógumik
és egyéb forgalomakadályozó tárgyak sokasága. Ezen a helyszínen csak augusztus 13-án, szombaton
volt felmérés. Az aznapi forgalom tapasztalatait az alábbiakba gyűjtöttük össze (71. ábra):
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Szombat:

Kápolna, Kossuth Lajos út 2022.08.13-án
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71. ábra
A nap során viszonylag egyenletes, 50-60%-os telítettséget tapasztaltunk a helyszínen. A reggeli
első számlálásnál voltak a legtöbben, de ekkor is csak 10 járművet számoltunk, melyek közül 5 még
a napi utolsó bejárásnál is a helyszínen volt. A kicsi kapacitásnak és alacsony forgalomnak
köszönhetően a hosszútávú parkolás aránya magas. Az átlagos parkolási idő 4 óra 30 perc volt.
A parkolási felmérések helyszínein tapasztaltak összegzése:
Augusztus 7-én vasárnap 5 helyszínen, míg 13-án szombaton az előző 5 helyszínhez további 3
kijelölésével immáron 8 helyszínen történt parkolóhelyi felmérés. A parkolóhelyeket a forgalmuk
lefolyása alapján többfelé oszthatjuk:
1. típus a vendéglátó egységgel rendelkezők kategóriája. Ezek a kétcsúcsú ábrákat alkotó helyszínek,
amelyekre az a jellemző, hogy a délelőtti alacsony forgalom 12 és délután 2 közötti időben az első
csúcsára ugrik, majd az 5 és 6 óra közötti időben a második csúcs jelentkezik. A két csúcsforgalmú
időszak között pedig enyhe visszaesés történik a forgalomban. Ide sorolhatjuk az 1-es (Hajó u.), 4es (Strand u.), 5-ös (A Pisztrángos), a 6-os (Vízisport egyesület előtti rész) és a 7-es számú
(Lángosos) helyszíneket. Itt a forgalom lefolyásában nem volt számottevő különbség a szombati és
a vasárnapi napok adatai között.
2. típus azokat a helyszíneket foglalja magában, ahol viszonylag egyenletes a forgalom eloszlása a
nap folyamán. Ezeken a helyeken nem jellemző a napi csúcs, de ugyanúgy nem fordult elő az sem
hogy a parkoló üresen maradt volna. Ezek közé tartozik a 2-es (Kossuth Lajos út a Patak utca és a
Duna köz között) és a 8-as (Kápolna környéke) helyszín.
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3. típusba már csak a 3-as helyszín (Patak utca) jutott. Itt az egésznapos zsúfoltság vasárnap délután
1 és 3, szombaton 3 és 5 óra között csúcsosodik ki, majd a parkolóhelyek 20-30%-a felszabadul a
nap végére.
A másik szempont az összesítésnél a parkolások időtartama. Szinte minden helyszínen találkoztunk
olyan járművel, mely a megfigyelés teljes időtartama alatt a helyszínen tartózkodott. Ezek száma a
parkoló forgalmához mért arányuk tekintetében befolyásolta az adott helyszínre eső átlagos
várakozási időt. Alapvetően két csoportot érdemes ebből a szempontból megkülönböztetni.
1. típusba a 3 óránál rövidebb átlagos parkolási idővel rendelkező helyszínek kerülnek. Vasárnap
ezek a helyszínek az 1-es (Hajó u.), 2-es (Kossuth Lajos út a Patak utca és a Duna köz között), 5ös (A Pisztrángos), szombaton pedig a 2-es (Kossuth Lajos út a Patak utca és a Duna köz között),
4-es (Strand u.), 5-ös (A Pisztrángos) és a 7-es számú (Lángosos). Tehát a 2-es és az 5-ös helyszínen
mindkét napon 3 óránál kevesebbre jött ki az átlagos parkolási idő.
2. típusba pedig az ennél hosszabb átlagos parkolási időt adó területek kerültek. Vasárnap ezek a 3as (Patak utca), 4-es (Strand u.), szombaton pedig az 1-es (Hajó u.), 3-as (Patak utca), 6-os (Vízisport
egyesület előtti rész) és 8-as (Kápolna környéke). A 3-as helyszínen mindkét napon 3 óra feletti
értéket ad a számítás a hosszútávon ott parkoló autók miatt.
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3. Összegzés, további lépések
Dunabogdány mobilitási koncepciója kidolgozásában, az I. ütem második szakaszában részletes
vizsgálatokkal tártuk fel azokat a problémákat, nehézségeket, amelyek a faluban közlekedőket
érintik, akár helyi lakosok, akár más településről érkező látogatók.
A helyi lakosok véleményét egyrészt a meghatározó szervezetek (önkormányzat, oktatásművelődés, civil szervezetek, vállalkozások) képviselőivel folytatott személyes beszélgetések,
másrészt a háztartásokba eljuttatott és online is kitölthető kérdőívek segítségével gyűjtöttük össze.
A legnagyobb terhelést jelentő nyári hétvégéken tapasztalható helyzet felmérése érdekében két ilyen
napon (2022. augusztus 7-én és 13-án) a dunaparti térségben 2x3 óra időtartamban végeztünk
kikérdezést a látogatók körében. A válaszokból megismerhettük egyrészt a nehézségeket, másrészt
a látogatók szokásait, motivációjukat.
A helyiek elmondása szerint a legnagyobb közlekedési problémák a meleg nyári hétvégeken
jelentkeznek, elsősorban a dunaparti térségeken, ahol a rendelkezésre álló parkolási lehetőségek
szűkössége és szabályozatlansága zsúfoltságot, torlódásokat, szabálytalan várakozást eredményez.
A térség vonzereje akkora, hogy a helyi lakosok ezeken a napokon csak késő délután jönnek a
területre, amikor a zsúfoltság már csökken. A forgalom mértéke ilyenkor akkora, hogy az már a
saját vendégforgalomra támaszkodó vállalkozások üzletmenetét is hátráltatja.
A közlekedésbiztonsági szempontból a válaszadók a 11. sz. főutat említették, amelyen nem
biztonságos az átkelés a fő gyaloglási irányokban, de gyakorlatilag az egész évben, miután a
Dunakanyar forgalma jelentős részben itt halad át. Szintén a közlekedésbiztonságot, illetve annak
az érzetét csökkenti, hogy a helyi lakosok közterületen parkoló autói a falu szűk utcáin sok helyen
a járdát foglalják el, így a gyalogosok az úttestre kényszerülnek. A helyzet érdekessége, hogy a
kérdőívet kitöltők többsége arról nyilatkozott, hogy a házak kertjében van elegendő hely a
gépkocsik tárolására. Az említett nehézségek miatt a gyalogos közlekedés még rövidebb távolságra
is háttérbe szorul, növelve a településen belüli gépjármű forgalmat. Ennek egyik következménye,
hogy egyre több gyermeket hoznak autóval az iskolába, a reggeli órákban rendszeres torlódást
okozva. Ezt a tendenciát erősíti, hogy egyre többen járnak munkába gépkocsival, s ennek az útnak
az első eleme a gyermek eljuttatása az iskolába.
Sokan jelezték a kerékpározás nehézségeit, egyrészt a domborzati viszonyok, de emellett az
infrastruktúra (pl. támaszok, tárolók) hiányosságai miatt. Ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy az
utazásoknak csak töredékét bonyolítják le kerékpárral.
A válaszadók jelentős része kifogásolta a helyi kezelésű közutak állapotát.
A jórészt Budapestről érkezett látogatók véleménye a helyiekével megegyezik abban, hogy
többségük nem fejlesztené érdemi mértékben a Duna-parti térséget („így jó, ahogy van”), egyrészt
mert ez az a hangulat, amiért ide jönnek, másrészt, hogy ne vonzzon a hely ide még több látogatót,
növelve a tömeget. A homokos strand, az árnyékos füves térség, a kellemes sétány, a jó
szolgáltatások mellett sokan említették a hely rendezettségét, biztonságát, ami miatt rendszeresen
visszatérnek. Mindemellett szívesen látnának kisebb, a strandolás, táborozás kényelmét növelő
fejlesztéseket (öltöző, wc, szelektív hulladékgyűjtő, stb.). A rendezettebb parkolási viszonyokért a
többség fizetni is hajlandó volna, óránként mintegy 200 Ft-ot.
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A járműforgalom viszonyait két vizsgálat segítségével tártuk fel. A látogatói kikérdezéssel egyidőben
számláltuk a 11. sz. főúton mindkét irányból a faluba érkező és onnan távozó gépkocsi és
kerékpáros forgalmat, valamint figyeltük a nagyobb parkolóhelyek telítettségét.
A számlálási eredmények egyértelműen mutatják, hogy a déli oldalon a forgalom nagyobb, mint az
északin. Ez arra is utalhat, hogy a forgalomnak egy része tranzit, a faluba érkezők egy másik része
pedig valószínűsíthetően az itteni Duna-partra érkezik és onnan indul vissza. A forgalomnagyság
napi lefolyása jól mutatja a mintegy egy órás távolságból, Budapestről a Dunakanyarba érkező, majd
onnan hazatérő forgalom sajátosságait.
A parkolóhelyek telítődési üteme jól korrelál a látogatói kikérdezés során rögzített érkezési időkkel.
Először a Strand utcai, majd a Hajó utcai parkoló telítődik, még délelőtt, a többi vizsgált hely csak
ezeket követően. Összhangban a látogatók tervezett hazaindulási idejével (zömmel 17-18 óra),
illetve azzal, hogy a helyiek inkább a késő délutáni órákban látogatnak a strandra, a
legfrekventáltabb két parkoló még 17-18 óra tájban is telített.
A jelen dokumentumban a feltárt jelenségeket összesítve ugyan, de eredeti formájukban mutattuk
be, ahogy azokat az adatközlők a tudomásunkra hozták, illetve ahogy azokat a mérési eredmények
mutatták. Ezek részletes értékelése, a következtetések levonása és ezekre támaszkodva a problémák
zömének kezeléséhez, Dunabogdány kitűzött céljainak és felvázolt jövőképének eléréséhez
szükséges eszközöket felsorakoztató mobilitási koncepció kidolgozása a munka II. ütemének a
feladata lesz.
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