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Vezetői összefoglaló
Dunabogdány község önkormányzata megbízta a KTI Közlekedéstudományi Intézet Kft.-t a
település mobilitási koncepciójának kidolgozásával. Jelen dokumentum e koncepció kidolgozásnak
első lépése, melyben a rendelkezésre álló dokumentumok áttekintésével feltártuk a települést
meghatározó tényezőket, elsősorban a mobilitásra (közlekedésre) fókuszálva. Ezen áttekintésen
felül azonosítottuk a település fejlesztési céljait és a község jövőképét.
Az egyes dokumentumokat az ország közigazgatási tagoltságának megfelelően országos, regionális,
helyi bontásban végeztük el, melynek összefoglalását egy táblázatban ismertettük.
Az egyes jogszabályok által kötelezően előírt, illetve a stratégiákban javasolt feladatokból
megvizsgáltuk, hogy melyek vonatkoznak konkrétan a településre és melyeket lehet beazonosítani,
mint a települést is érintő feladatok. Összességében megállapítható, hogy a dokumentumok
erősíteni kívánják a térség gazdaságát, melynek egyik fő mozgatórugójaként a turizmust határozzák
meg.
A kutatás részeként interjúkat készítettünk a település kulcsszereplőivel, akiket a megrendelő
segítségével azonosítottunk be. Alapvetően elmondható, hogy a megkérdezettek elégedettek a
település jelenlegi helyzetével és a jövőben is ezt a helyzetet képzelik el, vagyis nem tartanak
szükségesnek jelentős fejlesztéseket. Azonban ez nem azt jelenti, hogy ne lennének olyan
problémák, amelyeket kezelni szükséges annak érdekében, hogy a meghatározott célok teljesíthetők
legyenek. A felmérés során meghatározott célokat is külön táblázatban foglaltuk össze. A távlati
célokból kirajzolható a település magáról alkotott jövőképe (víziója), vagyis annak meghatározása,
hogy hol szeretné magát látni a település a jövőben. Egy későbbi munkarészben a meghatározott
célokhoz konkrét feladatok és eszközök lesznek társítva a célok megvalósíthatósága érdekében.
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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
volna a teljes település közlekedési folyamatait áttekinteni. A koncepció célja, hogy a település
közlekedést érintő jövőbeni intézkedései egy elfogadott távlati jövőkép elérése felé mutassanak, ami
biztosítja 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 szerinti első teljesítés, tartalmazva az elvégzendő feladatokat.
A koncepció elkészítése két ütemre bomlik. Az első ütemben a célok, víziók meghatározása,
valamint a problémák feltérképezése történik meg, míg a második ütemben készül el a teljes
helyzetértékelés, valamint javaslatok kerülnek megfogalmazásra.
Jelen dokumentum az első ütemen belül az első szakasz eredményeit mutatja be.
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-közlekedési 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.
2022. szeptember 2-án lezárult az első szakasz, amely a közlekedési tervezési környezetet, valamint
a mértékadó helyi szervezetekben kialakult távlati elképzeléseket tárja fel.
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2. A település mobilitással
meghatározása

összefüggő

céljainak,

víziójának

Egy település fejlődését rövidebb távon a rá vonatkozó korábbi döntések és lehetőségek, hosszabb
távon a jelenlegi szándékok és külső adottságok, valamint a jövőbeni lehetőségek jó előrelátása
(anticipálása) határozza meg. Az alábbi fejezetekben először a Dunabogdányt érintő korábbi
döntéseket tükröző dokumentumokat tekintjük át, majd azt vizsgáljuk, milyennel látnák szívesen
településüket a helyi élet meghatározó szereplői.

2.1.

Háttéranyagok és dokumentumok elemzése

A település mobilitással összefüggő kérdései egy komplex rendszernek a részei. Különféle tervek
léteznek, amelyek ezt szabályozzák, vagy közvetve hatnak rá. Ezen tervek eltérnek abban, hogy
mekkora területet fednek le (országos, regionális, megyei, helyi részletezettségűek), mely
szakterületre koncentrálnak (közlekedés, gazdasági, területfejlesztési, turisztikai, stb.), a
területfejlesztési jogszabály-rendszerben hol helyezkednek el (törvény vagy rendelet tartalmazza,
egyéb, de a fejlesztési tervek hierarchiájába illeszkedő terv, vagy jogi relevanciával nem bíró
elképzelés).
Jelen fejezetben első szinten a területi relevancia alapján csoportosítjuk a megismerhető, az 1.
táblázatban összefoglalt terveket és azon belül jelezzük az egyéb jellemzőket, amennyiben
lehetséges.
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Megnevezés

Készítés éve

Megrendelő

Készítette

dokumentum szintje

Alkalmazás

Jogszabályi/elérési hely

Országos Területrendezési
Terv (OTRT)
Nemzeti Fejlesztés 2030 –
Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési
Koncepció
Budapest és
agglomerációjának
rendezési terve
Pest Megyei
Területfejlesztési Program

2018

szaktárca

szakértő testület

törvény

kötelező

2018. évi CXXXIX. tv. 2. rész

2013

szaktárca

szakértő testület

iránymutatás

pályázathoz
elvárt

1/ 2014. (I. 3.) OGY határozat

2018

szaktárca

szakértő testület

törvény

Kötelező

2018. évi CXXXIX. tv. 3. rész

2021

Pest Megye
Önkormányzata

stratégia

pályázathoz

http://www.pestmegye.hu

A Duna menti turizmus
hazai és nemzetközi
dimenziói
Nemzeti
Turizmusfejlesztési
Stratégia 2030
Dunakanyar térség
fenntartható közlekedése
stratégiai terv

2008

szaktárca (NFGM)

Pest Megyei
Területfejlesztési
Nonprofit Kft.
VÁTI, MTA RKK

koncepció

pályázathoz

http://www.terport.hu/webfm_send/143

2017

Magyar Turisztikai
Ügynökség

szakértő testület

stratégia

pályázathoz

https://mtu.gov.hu/documents/
/prod/mtu_strategia_2030.pdf

2006

Dunakanyar Térségi
Fejlesztési Tanács

Közlekedés Kft.

stratégia

pályázathoz

http://www.terport.hu/webfm_send/694

Átölel a Pilis-Dunakanyar
2030 Stratégia

2022

pályázathoz
hasznos

www.atolel.hu

2004

Átölel a PilisDunakanyar
Szövetség
A.D.U. Építész
Iroda Kft.

stratégia

Dunabogdány község
településfejlesztési
koncepciója
Dunabogdány község
településszerkezeti terve
Dunabogdány község Helyi
Építési Szabályzata
Dunabogdány
gazdaságfejlesztési
stratégiája
Helyi Építési Szabályzat

Átölel a PilisDunakanyar
Szövetség
Dunabogdány
Önkorm. PMH

Képviselőtestületi
határozat

kötelező

www.dunabogdany.hu

Dunabogdány
Önkorm. PMH
Dunabogdány
Önkorm. PMH
Dunabogdány
Önkorm. PMH

A.D.U. Építész
Iroda Kft.
A.D.U. Építész
Iroda Kft.
Vanin Kft.

Képviselőtestületi
határozat
Képviselőtestületi
határozat
stratégia

kötelező

www.dunabogdany.hu

kötelező

www.dunabogdany.hu

kötelező

www.dunabogdany.hu

Képviselőtestületi
határozat
koncepció

www.dunabogdany.hu

2021

A.D.U. Építész
Iroda Kft.
Magyar Agrár- és
Élettudományi
Egyetem

kötelező

Dunabogdány
szabadstrand, Átfogó
koncepció 5 nézőpontból

Dunabogdány
Önkorm. PMH
Dunabogdány
Önkorm. PMH

2005
2005
2015
2014

1. táblázat A feldolgozott dokumentumok főbb adatai
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pályázathoz
hasznos

A munka során igyekeztünk minden releváns dokumentumot megismerni. A keresést
megnehezítette, hogy egyrészt változnak a tervek elnevezései, másrészt vannak olyan tervek,
amelyek csak ajánlottak, így csak adott igények fellépése esetén készülnek. Ez utóbbi körbe tartozik
a Megyei Kerékpárforgalmi Terv, ami Pest megyére nem készült (de Vas megyére például igen).
A tervek megnevezéseit kívánta rendezni a 202l. évi XXXIX. törvény, ahol a jogalkotó az egy
település, egy fejlesztési és egy rendezési terv elgondolás mentén alkotta meg az új szabályozás kereteit. Az
egy fejlesztési terv érdekében a korábbi településfejlesztési koncepciót és az integrált
településfejlesztési stratégiát a településfejlesztési terv váltotta fel. Ugyanezen indoklással a törvény
megszüntette a településszerkezeti tervet, a helyette bevezetett településrendezési terv a helyi építési
szabályzat (HÉSZ) elfogadásával valósul meg. A törvény bevezeti a településterv fogalmát, amely a
településfejlesztési terv és a településrendezési terv együttes elnevezése. Érthető, hogy az új
elnevezések csak lassan terjednek, így a megnevezések rendszere nem egységes.
Bízunk abban, hogy a nehézségek ellenére minden, Dunabogdány fejlesztése szempontjából
releváns terv bekerült a vizsgált dokumentumok közé.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fejezet túlnyomó részben az egyes dokumentumok
szintetizálásából vagy szó szerinti idézéséből áll, amely nem minden esetben esik egybe
jelen tanulmány szerzőinek a véleményével.
2.1.1. Országos szintű dokumentumok
Az Országos Területrendezési Tervet (OTRT) először 2002-ben szabályozták törvényi szinten,
azóta két közbenső felülvizsgálat után jelenleg a 2018. évi CXXXIX. tv. második része rendelkezik
érvényesen.
E törvény 2. sz. mellékletében találhatjuk az ország szerkezeti tervét, melyből Dunabogdány
térségének kivágatát az 1. ábrán mutatjuk be.
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1. ábra: Kivágat a 2018. évi CXXXIX. tv. 2. mellékletéből

A térkép alacsony felbontása miatt a részletek nem olvashatók le maradéktalanul. Ugyanakkor az
látható, hogy a 11.sz. főút tekintetében fejlesztést nem irányoz elő a terv, miközben egy új főúti
kapcsolatot tervez Tahitótfalu kezdőponttal új Duna híddal Sződ, Veresegyház térségén át
Gödöllőig. Dunabogdány szempontjából ez azért lehet lényeges, mivel így főúton keresztül
elérhető lenne az M2 gyorsforgalmi út, amely többek között Budapest eléréséhez nyújtana
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alternatívát a jelenlegi 11.sz. főút mellett. A 11.sz. főút Dunabogdányon áthaladó
forgalomnagyságát ez várhatóan nem csökkentené.1
Az említett főút arra is lehetőséget adna, hogy a 70.sz. Budapest-Vác-Szob vasútvonal is elérhetővé
válna a térségből egyéni vagy közösségi (autóbuszos) közlekedéssel.2
A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót az
Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozata fogadta el.
A Koncepció integrálja a hazai fejlesztési célokat és igényeket, meghatározza azok területi
dimenzióit, ami a 2014–20-as európai uniós tervezési és költségvetési időszakra készülő
tervdokumentumok (partnerségi megállapodás, operatív programok) megalapozását is szolgálja,
valamint az ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből,
illetve az EU 2020 Stratégiához és a Nemzeti Reform Programhoz vállalásaihoz illeszkedve hosszú
távú jövőképet, fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg Magyarország számára.
Az Országgyűlés a nemzeti jövőkép elérése érdekében a Koncepcióban foglalt négy hosszú távú, 2030ig szóló átfogó fejlesztési célt jelöl ki. A négy cél a társadalom és gazdaság egészének szól, beleértve a
társadalom és a gazdasági környezethez való viszonyulást és a környezeti szempontokat is. Az
átfogó célok a gazdasági és társadalmi fordulatot célozzák meg, az alábbiak szerint:
a) értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés,
b) népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom,
c) természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk
védelme,
d) térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet.
Az átfogó célok megvalósulása érdekében az Országgyűlés megerősíti a Koncepció tizenhárom
specifikus célkitűzését, köztük hét szakpolitikai jellegű célt és hat területi célt. A specifikus célok
nemzeti jelentőségű ágazati és területi tématerületeket ölelnek fel. A célok a társadalom és a
gazdaság egészének, valamint minden ágazatnak, térségi és helyi szereplőknek szólnak, továbbá
kirajzolják azokat a fejlesztési súlypontokat is, amelyekre a középtávú – fókuszált – fejlesztési
feladatok épülhetnek. A nemzeti fejlesztés- és területfejlesztési politika alakítása és a célok elérése
során – a Koncepcióban megfogalmazott elvek figyelembevétele mellett – a specifikus célokat a
lehetséges kitörési pontok és fordulatot igénylő területek alapján az Országgyűlés az alábbiak szerint
határozza meg:
a) szakpolitikában érvényesítendő specifikus célok:
aa) versenyképes, innovatív gazdaság,
ab) gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság,
ac) életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-feldolgozóipar
fejlesztése,
ad) kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I,
ae) értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom,
af) jó állam, szolgáltató állam és biztonság,

1
2

Ez a megjegyzés a törvényben nem szerepel, hanem a jelen tanulmány szerzőjének a kiegészítése.
Ez a megjegyzés a törvényben nem szerepel, hanem a jelen tanulmány szerzőjének a kiegészítése.
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ag) stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme,
b) területi specifikus célok:
ba) az ország makro-regionális szerepének erősítése,
bb) a többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat,
bc) vidéki térségek népességeltartó képességének növelése,
bd) kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése,
be) területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés
elősegítése,
bf) összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása.
A koncepció Magyarország helyzetét globálisan elemzi társadalmi-gazdasági szempontból, melyben
a mobilitás egy részét jelenti csupán és ezen belül is kevés megállapítás olyan, amelyet kifejezetten
Dunabogdányra lehetne vonatkoztatni. Ami mégis érvényes megállapítás lehet, az a Duna felső
szakaszán a folyami hidak és a hozzá vezető utak hiánya és a helyközi közösségi személyszállításon
belül az autóbusz-közlekedés volumenének csökkenése.
Kitörési pontként látja az ökoturizmust, ami magába foglalja az idegenforgalom mindazon formáit,
melyek – a kimondottan üdülési célú tömegturizmustól eltérően – elsősorban a természeti
területekre, a környezeti értékeire irányulnak. Hazánk ökoturisztikai potenciálja lehetőséget ad arra,
hogy általa a helyi értékek megőrzése, a vidéken élő emberek megélhetése, gazdasági előnyökhöz
jutása mellett valósuljon meg.
A Koncepció „Területpolitikai irányok és teendők” összefoglaló nevű céljai között találhatunk egy
„Budapest és a metropolisz térség fejlesztése” című alpontot, ahol kifejezetten fejlesztéspolitikai
feladatként megjelennek – többek között – az alábbi tételek:
-

-

-

Egységes budapesti gazdasági régióként együttműködni a térség önkormányzataival
(megyei, fővárosi, kerületi, települési) és a kormányzattal a többszintű kormányzás (multilevel governance) elvei szerint.
Elő kell segíteni Budapest fejlődésével járó kisugárzó hatásának minél hatékonyabb
érvényesítését, koordinált terjedését a környező térségekben. A szinergikus hatások
erősítése érdekében a belső és külső térszerkezet policentrikus kiegyensúlyozására való
törekvés különös tekintettel a központ és a „belső gyűrű városai” illetve a főváros és
agglomerációja viszonyára.
A Duna Stratégiához kapcsolódó uniós fejlesztési lehetőségek kiaknázása
Nagytérségi léptékben is kiegyensúlyozott zöldfelületi rendszer, ökológiai és rekreációs
szereppel rendelkező „zöld gyűrű” kialakítása
A Budapest körüli turisztikai örökséggyűrű létrehozása a meglévő épített értékek
kibontakoztatásával.

Közlekedéspolitikai szempontból számos megállapítást tesz (melynek egy része a vasúti fejlesztések
priorizálásáról szól). Ezen túl a térség szempontjából fontos fejlesztéspolitikai feladatok az alábbiak
lehetnek:
-

Meg kell kezdeni a főváros körüli M0 gyorsforgalmi út hiányzó szakaszainak építését
Törekedni szükséges a Budapest központú sugaras közúthálózat haránt irányú fejlesztésére
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-

-

Az ország agglomerációiban az elővárosi közlekedési rendszerek, a funkcionálisan
összetartozó térségeiben integrált közlekedési rendszerek fejlesztése.
További dunai hidak építése.
A helyi és helyközi közösségi közlekedés összehangolása, korszerűsítése, fejlesztése a
környezetbarát és az alágazatok együttműködése (a járműpark, kiszolgáló létesítmények és
az utastájékoztatás) révén kombinált közlekedési módok előtérbe helyezésével.
Az egészségügyi ellátó intézmények, a köz- és felsőoktatási intézmények, a
közgyűjtemények valamint a kutatóintézetek, a munkahelyek és a közigazgatási egységek
közösségi és kerékpáros közlekedéssel való megközelítésének javítása

A Koncepció minden megyére megfogalmaz konkrét területfejlesztési igényeket és feladatokat. A
Pest megyére vonatkozó megállapítások közül az alábbiakat tartjuk kiemelésre érdemesnek:
Térszerkezete egyedülálló az országban: a Főváros központi szerepe, a centrális hálózati elemek, az
M0-ás körgyűrű, a nemzetközi repülőtér jelenléte, a Duna, a kisvárosokkal átszőtt tér nagy fejlődési
lehetőséget hordoznak. A további fejlődés, valamint a közép-európai régiós központok –
nagytérségi csomópontok – közötti pozícióverseny tekintetében azonban komoly kockázatot
jelentenek a megyén belüli területi különbségek növekedése, a peremvidékek lemaradása, a külső,
valamint belső közlekedési kapcsolatok hiányosságai.
Fejlesztési irányként kiemeli: A térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása, a metropolisz térség,
benne Pest megye hálózatos térstruktúrájának kialakítása, a térség geostratégiai adottságainak jobb
kihasználása, a belső közlekedési kapcsolatrendszer fejlesztése kiemelten az elővárosi közlekedés,
valamint a térségi központok és vonzáskörzeteik tekintetében. Tervezett, koordinált
térségfejlesztéssel, takarékos területhasználattal a metropolisz régió többi szereplőjével
együttműködő, emellett vonzó, kiemelkedő környezeti feltételeket és életminőséget biztosító tér
kialakítása szükséges.
2.1.2. Megyei és regionális szintű dokumentumok
Az említett 2018. évi CXXXIX. tv. harmadik része tartalmazza Budapest és agglomerációjának
rendezési tervét, melybe Dunabogdány is beletartozik. Az ide vonatkozó kivágatot a 2. ábra
mutatja be.
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2. ábra: Kivágat a 2018. évi CXXXIX. tv. 7. mellékletéből

A térkép ez esetben nagyobb felbontású, így jobban értelmezhető, illetve eltérések is mutatkoznak
az országos tervhez képest (amiből az is következik, hogy ez a mértékadó).
Dunabogdány szempontjából lényeges eltérés, hogy országos jelentőségű kerékpárútvonal építését
jelzi a település területén a 11.sz. főútvonaltól részben eltávolodva, nagyjából a strand térségében.
Kevésbé lényeges a település szempontjából, hogy a Visegrád – Pilisszentlászló térségi jelentőségű
összekötő út tekintetében Szentendre nyugati elkerülését tervezi, azonban ez nem valósít meg teljes
elkerülőt, a mi Dunabogdány tekintetében fontos lehetne.
A környéket érintő kötöttpályás vasúti fejlesztés nem olvasható ki a területrendezési tervből.
Itt jegyezzük meg, hogy a Pest Megye Önkormányzata által jegyzett Pest Megye Területrendezési
terve Dunabogdány szempontjából nem releváns, ugyanis a jogszabályi hatály következtében nem
tartalmazza az agglomeráció területét.
A Pest Megyei Területfejlesztési Program a 2021-2027 közötti időszakra rögzíti, hogy a
megyében milyen feladatok várnak ebben az időszakban megoldásra, s itt kerül megalapozásra az,
hogy milyen prioritások mentén, mely célokra, milyen konkrét fejlesztésekre fogják a
kedvezményezettek a rendelkezésre álló hazai- és európai uniós forrásokat elkölteni. Ez a
dokumentum része annak a folyamatnak, ahol felülvizsgálatra, megújításra kerültek a megyei
területfejlesztési koncepciók, készülnek a jogszabályi előírásoknak megfelelően az új megyei
területfejlesztési programok.

13

A Pest megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszerében három átfogó célt határoztak meg:
- TÁRSADALMI MEGÚJULÁS (TM), testben és lélekben egészséges, együttműködő egyén és
közösségek,
- GAZDASÁG DINAMIZÁLÁSA (GD), az értékteremtő képesség növelése a térség
adottságaira, külső és belső kapcsolatrendszerére építve,
- TÉRSZERKEZET FEJLESZTÉSE ÉS KIEGYENSÚLYOZÁSA (TF), a lokális- és
makrotérségi érdekeket kiszolgálni tudó, fenntartható környezet.
További két átfogó területi célt nevesítettek a célrendszerben, mely területi célok teljesülését valamennyi,
a célrendszerben szereplő stratégiai cél megvalósítása segíti:
- A fejlődésben elmaradott Szobi és Nagykátai illetve a lemaradó Aszódi, Ceglédi, Nagykőrösi,
Ráckevei és Dabasi térségek gazdasági-társadalmi felzárkóztatása (ÁTC1),
- Pest Megyei Duna Stratégia megvalósítása (ÁTC2).
Figyelembe véve fenti célrendszert, törekedve az európai uniós beruházási prioritásokhoz és a hazai
operatív programokhoz (elsősorban a TOP Plusz-hoz) való illeszkedésre, öt fő beavatkozási
területet, prioritást határoztak meg az alábbiak szerint:
I. Versenyképes Pest megye: a megye több lábon álló gazdaságának dinamizálása,
II. Szolidáris Pest megye: a megye társadalmi-gazdasági lemaradásban lévő térségeinek komplex
fejlesztése,
III. Elérhető Pest megye: a megye nemzetközi-, regionális- és térségi kapcsolatainak javítása,
IV. Élhető Pest megye: települési infrastruktúra- és környezetfejlesztés az élhetőbb-, fenntarthatóbb
lakókörnyezetért,
V. Emberközpontú Pest megye: képzett-, egészséges-, együttműködő-, értékeit megőrző és fejlesztő, a lemaradókat segítő megyei társadalom építése.
A SWOT elemzésben megfogalmazott Pest megyei jellemzők közül Dunabogdányra a következők
emelhetők ki:
Erősségek:
- Duna és hegyvidék
- Iskola, szociális ellátórendszer
Gyengeségek: - közlekedési kapcsolatok
- alacsony a K+F és az innováció fajlagos szintje
Lehetőségek: - Duna
- a tudás iránti kereslet, az alternatív foglalkoztatási formák bővülése
Veszélyek:
- természeti erőforrások csökkenése
- gazdasági és közlekedési töredezettség fennmaradása
- koordinálatlan szuburbanizáció
A Területfejlesztési Program kidolgozói – igazodva a Koncepcióhoz – Pest megye egészére
érvényesen a következőket határozták meg:
Jövőkép: Európai térben versenyképes, minőségi életfeltételeket biztosító Pest megye
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Fókuszban: a versenyképesség és a hatékonyság javítása
A célrendszer három fő elemből áll:
I. Társadalmi megújulás (Testben és lélekben egészséges, együttműködő egyén és közösségek);
II. Gazdaság dinamizálása (Az értékteremtő képesség növelése a térség adottságaira építve);
III. Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása (A lokális és makrotérségi érdekeket kiszolgálni tudó,
fenntartható környezet)
A célrendszert részcélokra bontották, amelyek közül Dunabogdány mobilitását – közvetve, vagy
közvetlenül – a következők érintik:
ad I. - családok megerősítése
- közösségi értékek középpontba helyezése, együttműködések, szolidarítás
- egyéni igényesség, tanulás, versenyképesség
ad II. - „újgazdaság” fejlesztése
- hagyományos ágazatok fejlesztése
- kiemelt szerep: gépipar, fejlett feldolgozóipar a gyógyszeripar, az IKT szektor,
kereskedelem, logisztika
- korszerű tudás alkalmazása
ad III. - közlekedési kapcsolatrendszer fejlesztése
- kisvárosok és térségeik összekapcsolása
Horizontális célok:

- a térségi identitás megőrzése és fejlesztése
- területi és társadalmi kohézió

Átfogó területi célok: - Duna stratégia megvalósítása
Dunabogdány nem tartozik pólustérséghez, de leszakadóban levő térséghez sem.
A beavatkozási célokat öt prioritás alá sorolták, az utóbbiak közül itt azokat mutatjuk be, amelyek
Dunabogdány mobilitását – közvetve, vagy közvetlenül – érintik:
ad I. Versenyképesség
- több lábon állás
- a fenntarthatóság integrálása
- élelmiszer feldolgozóipar erősítése
- rövid ellátási láncok
- turizmus (a fővároshoz kapcsolódóan), Dunakanyar Kiemelt Turisztikai Térség
ad II. Szolidaritás: Dunabogdány nem tartozik a hét lemaradó járás egyikébe sem.
ad III. Elérhetőség
- Duna stratégia
- Elővárosi közlekedés
- Belterületi utak
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-

Kerékpárút hálózat
Közlekedésbiztonság
ad IV. Élhetőség: az egyes települések környezetükkel összhangban, fenntartható módon
működjenek, az ott élők számára kedvező lakó és életkörülményeket teremtve
- Környezetbarát közlekedési módok
- Tudatos vízgazdálkodás
- Hulladék gazdálkodás
ad V. Emberközpontúság: a magas színvonalú egészségügyi, oktatási, rekreációs és kulturális
szolgáltatásokhoz egyenlő hozzáférés
- Felnőttképzés
- Közművelődési intézmények
- Szolgáltatások (egészségügy, közszolgáltatások is!)
- Helyi értékek megőrzése, „márkásítása”
- Közösségi érdekek erősítése, „családbarát” megye
- Tömegsport, szabadidő sport
- Partneri kapcsolatok, intézményi összefogás
Az Operatív program a fenti célok eléréséhez szükséges beavatkozásokat határozza meg.
A versenyképesség fokozó intézkedésekre mindenütt szükség van, ezen belül az „Üzleti
infrastruktúra fejlesztést” Dunabogdányban nem tartják szükséges lépésnek. A Turizmus
ugyanakkor lényeges szempont, a település a Dunakanyar Kiemelt Turisztikai Térség részeként
juthat forrásokhoz.
Az egyes Prioritásokon belül intézkedéseket, azon belül beavatkozásokat határoztak meg a kitűzött
célok elérésére. Ezek közül az alábbiakban azokat mutatjuk be, amelyek közvetlenül, vagy
közvetetten érintik Dunabogdány mobilitását, kiemelve azokat, amelyeknél a kedvezményezettek
egyike a helyi Önkormányzat.
Versenyképes Pest megye: a megye több lábon álló gazdaságának dinamizálása [I. Prioritás]
Vállalkozások versenyképességének javítása [P1.1-intézkedés]
P1.1.a: Vállalkozások foglalkoztatási gondjainak mérséklése
o
kedvezményezettek: gazdasági társaságok
P1.1.b: Vállalkozások telephely feltételeinek javítása
o
kedvezményezettek: gazdasági társaságok, helyi önkormányzatok
P1.1.c: Pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés feltételeinek javítása
o
kedvezményezettek: pénzügyi intézetek, vállalkozásfejlesztést segítő szervezetek
P1.1.d: Vállalati technológia fejlesztése
o
kedvezményezettek: gazdasági társaságok
P1.1.e: Vállalkozások digitális transzformációja
o
kedvezményezettek: gazdasági társaságok
P1.1.f: Üzleti környezet fejlesztése
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o
kedvezményezettek: egyetemek, helyi önkormányzatok, gazdasági társaságok
P1.1.g: Vállalkozói együttműködések ösztönzése
o
kedvezményezettek: gazdálkodó szervezetek, valamint egyesületek, köztestületek,
alapítványok és vállalkozásfejlesztést segítő szervezete
P1.1.h: Vállalkozásokat segítő tanácsadói program indítása
o
kedvezményezettek: kis- és középvállalkozások, vállalkozást segítő szervezetek
P1.1.i: Vállalati K+F tevékenység erősítése
o
kedvezményezettek: K+F+I tevékenységet végző vállalkozások, kutatóintézetek,
egyetemek, gazdasági társaságok, K+F együttműködések, technológia transzfer és
tudásmenedzsment irodák
P1.1.j: Vállalkozások támogatása a fenntartható működés, a körforgásos gazdaság
modelljének adaptációjában
o
kedvezményezettek: gazdasági társaságok
Pest megye gazdaságában meghatározó súlyú ágazatok fejlesztése [P1.2-intézkedés]
P1.2.a: Kiemelt jelentőségű ipari, építőipari ágazatok (járműgyártás, elektronikai,
híradástechnika, gyógyszeripar, építőipar) fejlesztése
o
kedvezményezettek: gazdasági társaságok, vállalkozásfejlesztési szervezetek
P1.2.b: Mezőgazdaság és élelmiszeripar növekedésének biztosítása
o
kedvezményezettek: gazdasági társaságok, vállalkozásfejlesztési szervezetek,
költségvetési szervek
P1.2.c: Életmód, egészségipar és alkonygazdaság fejlesztése
o
kedvezményezettek: gazdasági társaságok, vállalkozásfejlesztési szervezetek,
költségvetési szervek
P1.2.d: Turizmus, mint stratégiai ágazat fejlesztése
o
kedvezményezettek:
gazdasági
társaságok,
nonprofit
szervezetek,
vállalkozásfejlesztési szervezetek, TDM irodák, Tourinform irodák, költségvetési
szervek, települési és megyei önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok
P1.2.e: Kereskedelem, logisztika
o
kedvezményezettek: gazd. társaságok, vállalkozásfejl. szerv., oktatási intézmények
Területi fókuszú gazdaságfejlesztés [P1.3-intézkedés]
Dunabogdány nem érintett.
Szolidáris Pest megye: Pest megye társadalmi-gazdasági lemaradásban lévő térségeinek (Szobi, Aszódi, Dabasi,
Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Ráckevei járásainak) komplex fejlesztése [II. Prioritás]
Dunabogdány nem érintett.
Elérhető Pest megye: Közlekedésfejlesztés Pest megye nemzetközi, regionális és térségi kapcsolatainak javítása
érdekében [III. Prioritás]
Nemzetközi közlekedési kapcsolatok fejlesztése [P3.1-intézkedés]
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Dunabogdány ebben nem érdekelt.
Közösségi közlekedés fejlesztése [P3.2-intézkedés]
P3.2.a: Elővárosi közlekedési rendszer fejlesztése
o
kedvezményezettek: NIF Zrt., MÁV Zrt., Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zrt.,
MÁV-START Zrt., GYSEV Zrt., Volánbusz, BKV, Budapest Közút Zrt. és
Budapest Főváros Önkormányzata
P3.2.b: Közösségi közlekedés kisléptékű fejlesztése
o
kedvezményezettek: NIF Zrt., MÁV Zrt., Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zrt.,
MÁV-START Zrt., GYSEV Zrt., Volánbusz, BKK, MAHART.
P3.2.c: Térségi és járási központok elérhetőségének javítása
o
kedvezményezettek: NIF Zrt., MÁV Zrt., Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zrt.,
MÁV-START Zrt., GYSEV Zrt., BKK., a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ, helyi önkormányzatok, Volán társaságok..
Közúthálózat fejlesztése [P3.3-intézkedés]
P3.3.a:
o
P3.3.b:
o
P3.3.c:
o
P3.3.d:
o

Belterületi utak fejlesztése
kedvezményezettek: helyi önkormányzatok, útkezelők.
Közutak fejlesztése
kedvezményezettek: helyi önkormányzatok, útkezelők.
Nemzetközi és országos kerékpáros kapcsolatok fejlesztése
kedvezményezettek: helyi önkormányzatok, útkezelők, NIF Zrt.
Közlekedésbiztonsági beavatkozások
kedvezményezettek: helyi önkormányzatok, Magyar Közút Zrt., útkezelők, oktatási
intézmények.

Élhető Pest megye: települési infrastruktúra- és környezetfejlesztés az élhetőbb-, fenntarthatóbb lakókörnyezetért
[IV. Prioritás]
Policentrikus településstruktúra, fenntartható városfejlesztés [P4.1-intézkedés]
P4.1.a:
o
P4.1.b:
o

Központi szerepkörű városok fejlesztése
Dunabogdány nem érintett.
Önkormányzati szolgáltatások javítása
kedvezményezettek: helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, gazdasági
társaságok.
P4.1.c: Szociális városrehabilitációs beavatkozások
o
Dunabogdány nem érintett.
Környezetvédelem, természeti területek és értékek megóvása, élhetőbb települési környezet kialakítása [P4.2intézkedés]
P4.2.a: Települési környezet megújítása, a települések zöldfelületeinek növelése
o
kedvezményezettek: helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, nemzeti
parkok, gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek, költségvetési szervek.
P4.2.b: Természeti területek és értékek megóvása, a megye ökológiai térszerkezetének
fejlesztése
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o

kedvezményezettek: helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, nemzeti
parkok, gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek, költségvetési szervek.
P4.2.c: Környezet-, levegőminőség-, zaj-, talaj- és földvédelem
o
kedvezményezettek: helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, NIF Zrt.,
MÁV Zrt., gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek.
P4.2.d: Barnamezős területek megyei kataszterének elkészítése, kármentesítési-,
hasznosítási tervek elkészítése, barnamezős területek kármentesítése, hasznosításra
történő előkészítése
o
kedvezményezettek: helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, gazdasági
társaságok, Pest Megyei Önkormányzat
Energiahatékonyság növelése, a CO2 kibocsátás csökkentése [P4.3-intézkedés]
P4.3.a: Önkormányzati tulajdonú intézmények és bérlakások, valamint költségvetési
szervek energetikai megújítása
o
kedvezményezettek: helyi önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek,
intézményfenntartók, költségvetési szervek.
P4.3.b: Gazdasági társaságok energiahatékonysági beruházásai
o
kedvezményezettek: gazdasági társaságok.
P4.3.c: A lakosság energiahatékonysági fejlesztéseinek támogatása
o
kedvezményezettek: (magánszemélyek, társasházak, lakásszövetkezetek), nonprofit
szervezetek.
P4.3.d: Megújuló energiatermelő rendszerek kialakításának támogatása
o
kedvezményezettek: helyi önkormányzatok, energiaszolgáltatók, önkormányzati
gazdasági társaságok.
P4.3.e: Szemléletformálás az energiatakarékosság és megújuló energiák használata
tekintetében
o
kedvezményezettek: helyi és megyei önkormányzatok, energiaszolgáltatók,
egyesületek, kulturális intézmények.
Vízgazdálkodás, vízvisszatartás létesítményeinek fejlesztése [P4.4-intézkedés]
P4.4.a: Megyei és települési vízkár elhárítási tervek és program(ok) kidolgozása
o
kedvezményezettek: helyi és megyei önkormányzatok, vízgazdálkodási társaságok,
egyesületek, nonprofit szervezetek
P4.4.b: Felszíni csapadékvíz elvezetés, vízvisszatartás, vízpótlás létesítményeinek kialakítása
fejlesztése
o
kedvezményezettek: helyi önkormányzatok, vízgazdálkodási társaságok, lakosság
P4.4.c és d: a mobilitási koncepció tekintetében irreleváns
P4.4.e: Élővizeink (folyók, tavak, patakok) és környezetük rendbetétele, revitalizációja
o
kedvezményezettek: lakosság, helyi önkormányzatok, vízgazdálkodási társaságok,
gazdasági szervezetek – Kérdéses, hogy Dunabogdány esetében releváns-e?
P4.4.f: Szemléletformálás az ésszerű vízgazdálkodás tárgyában
o
kedvezményezettek: helyi és megyei önkormányzatok, vízgazdálkodási társaságok,
nevelési/oktatási intézmények, nonprofit szervezetek, egyházak, kulturális
intézmények– Kérdéses, hogy Dunabogdány esetében releváns-e?
Hulladékgazdálkodás fejlesztése [P4.5-intézkedés]: a mobilitási koncepció tekintetében irreleváns
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Emberközpontú Pest megye: képzett-, egészséges-, együttműködő-, értékeit megőrző és fejlesztő-, a lemaradókat segítő
megyei társadalom építése. [V. Prioritás]
A prioritás áttételesen, a népesség megtartó erőn keresztül kapcsolódik a mobilitáshoz. Ebből a
szempontból a következő intézkedések és beavatkozások tekinthetők leginkább olyannak,
amelyekben jelentősek a helyi cselekvési lehetőségek:
-

Pályaválasztási orientáció fejlesztése [P5.1.c]

-

Vállalkozóvá válás ösztönzése az iskolarendszerben történő képzés részeként [P5.1.e]

-

Helyi közszolgáltatásokat nyújtó humán erőforrás fejlesztése [P5.1.f]

Oktatás, nevelés alapintézményeinek (bölcsőde, óvoda, családi bölcsőde, általános iskola)
fejlesztése [P5.2.a]
-

Kulturális intézmények szolgáltatásainak és infrastruktúrájának fejlesztése [P5.2.b]

Pest megyében lévő kulturális értékek megőrzése és helyi identitás erősítése [P5.3intézkedés]
-

Társadalmi programok megvalósítása [P5.5- intézkedés]

-

Egészségtudatos életmód és prevenció ösztönzése [P5.6-intézkedés]
2.1.3. A Dunakanyarra vonatkozó dokumentumok

A turizmusfejlesztéssel foglalkozó A Duna menti turizmus hazai és nemzetközi dimenziói
(koncepció, NFGM, 2008)) és Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 (MTÜ, 2017) című
dokumentumok alapelemként mondják ki a Duna-mentének a kapcsolatait javító kerékpárhálózat
fejlesztését. Ennek érdekében szükséges a turisztikai infrastruktúra kiépítés, mely elérhetővé teszi
a természetközeli turizmust.
A Dunakanyar turisztikai funkcióját a Turizmusfejlesztési Stratégia kétféleképpen határozza meg:
 Grand Budapest régió részeként (külföldiek részére)
 önálló belföldi úti célként.
E két szerepkörben kell tehát elhelyezni a Dunakanyar településeinek turisztikai értékeit. A Grand
Budapest koncepció a Budapestre látogató külföldi turisták 1 napos csillagtúrájaként értelmezi a
Dunakanyart, így az egyes településekre kevesebb idő jut. Az önálló úti cél pedig kifejezett
célpontként tekint a Dunakanyarra, így az egyes településekre több idő jut, illetve a települések
egyike lehet az itt tartózkodás bázisa, az egyes túrák kiindulópontja. Ez magával hozhatja a
vendégéjszakák számának növekedését.
A turizmusfejlesztés további dimenziói:
 humán oldal: térségi együttműködés és hálózatosodás a Duna mentén
 környezeti célok: természeti értékek megóvása, környezeti állapot javítása, környezeti
kockázatok csökkentése
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térségi stratégiai javaslatok: vízi tömegközlekedés fejlesztése, a főváros turisztikai
vonzerejének kiterjesztése

Dunabogdánnyal kapcsolatban elkészített vonzerőleltár a követkető főbb turisztikai jellemzőket és
adottságokat azonosítja:
 kálvária kápolna, stációk
 római kori falmaradványok
 római katolikus templom
 szabadidőpark és lovarda
 andezit bánya
 kisoroszi rév
 helytörténeti gyűjtemény
 kőfaragók
Ugyancsak a vonzerőleltár részét képezik a következő kulturális hagyományok és rendezvények:
 pörköltfőző verseny
 Hazai Pálya Fesztivál
 Nemzetiségi Est
 Pünkösdi Zenei Fesztivál
 Regionális Nemzeti Nap
 Kistérségi Diákfesztivál
 Vízikoncertek hava (augusztus)
Dunabogdány turisztikai fejlesztéséhez kapcsolható javaslatok:
 helyi tömegközlekedési feltételek javítása
 épített értékek fejlesztése, védelme és hasznosítása
 világörökség-várományos területek menedzselése
 néprajzi és helytörténeti értékek fejlesztése
 vízi turizmus infrastruktúrájának fejlesztése
 testvérvárosok, -szervezetek kapcsolatainak kiterjesztése
 civil szerveződések támogatása
 szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek javítása
 árvízvédelmi fővonalak fenntartása, fejlesztése
Fenti javaslatok eléréséhez az alábbi konkrét fejlesztési elképzelések társulnak:
 kikötőfejlesztés
 kerékpárút fejlesztés
 P+R
 tömegközlekedés fejlesztése, buszmegállók
 úthálózatfejlesztés
 főutca program
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csatornázás
koncertterem kialakítás
hagyományőrzés, kulturális fejlesztések
LIMES vonal feltárása
szakmák újjáélesztése
szabadstrand kialakítása

A Dunakanyar térség fenntartható közlekedése stratégiai terv 2006-ban készült el és a térség
közlekedésfejlesztési koncepcióját és a fenntarthatóság szempontjait tartalmazza.
Közlekedésfejlesztés
Az európai, országos, fővárosi és régiós célkitűzéseket egyaránt szem előtt tartva a Dunakanyar
térségében is elsődleges a közforgalmú közlekedés fejlesztése, a környezetkímélő rendszer
erősítése. Reális célként rövidtávon a közforgalmú közlekedés térvesztésének megállítását,
hosszabb távon arányának kismértékű növelését lehet kitűzni. Ennek eléréséhez a közforgalmú
közlekedés versenyképességének növekedését, a vasúti, az elővárosi gyorsvasúti, a vízi és a
kerékpáros közlekedés fejlesztését kell elsősorban elősegíteni. Támogatások elnyerésének most elég
jók az esélyei, ha elegendő jól előkészített projekt áll rendelkezésre. Legnagyobb támogatási esélyei
a komplex területfejlesztési és közlekedési projekteknek lehetnek.
A közúthálózaton belül a minőségjavításon, rendszeres karbantartáson és felújításon túl az
alsóbbrendű – főként a haránt irányú – utak, illetve Duna-hidak fejlesztése elsődleges. A regionális,
kistérségi és települési együttműködés fokozása alapvetően fontos mind a nagy állami projektek
(vasútfejlesztés) melletti lobbizás, az azokhoz való kapcsolat megteremtése (vasútra ráhordó helyi
autóbuszjáratok, biztonságos P+R parkolók, intermodális csomópontok és átszállóhelyek, valamint
az utazáshoz kapcsolható szolgáltatások fejlesztése), mind pedig a helyi, helyközi közúti
kapcsolatok átgondolt és egyeztetett fejlesztése terén, különös tekintettel a járműforgalomtól
védendő területekre. Ugyancsak együttműködés szükséges a turizmussal kapcsolatos közlekedési
igények fenntarthatósági szempontból való újragondolásához.
A vasútfejlesztési program előnyei a régió szempontjából:
 A Duna mindkét oldalán a kötöttpályás közlekedési mód adja a közlekedés gerincét a
Budapesti Elővárosi Vasútfejlesztési Projekt megvalósulásával.
 A fejlesztési program módot ad a ráhordó forgalom megoldásával, egyéni közlekedési
eszközök használata esetén a P+R parkolók kiépítésével, a közvetlen vasúti kapcsolattal
nem rendelkező települések számára a vasúti szolgáltatás igénybevételére.
 A vasútfejlesztés megvalósulásával lehetővé válik a túlzsúfolt közúti hálózat részbeni
tehermentesítése, elsősorban a fővárosi bevezető útszakaszokon.
 A környezetbarát vasúti szállítás szerepének megőrzése a Dunakanyar környezetérzékeny
természetvédelmi és turisztikai jelentőségű területein.
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A Dunakanyar térség szempontjából, a vasútfejlesztési programból, az elővárosi vasúti
fejlesztésnek van elsődleges prioritása. Ezen belül egyenlő súllyal szerepel az esztergomi és
a szobi vasútvonal fejlesztési programja.

Úthálózat-fejlesztés
Átfogó célok:
 Az integrált területhasználattal összekapcsolt mennyiségi és minőségi közlekedésfejlesztés
 A fenntartható fejlődés feltételeinek, a közlekedés és a környezet összhangjának biztosítása
Specifikus célok:
 A külső és belső elérhetőség javítása
 A közlekedési integráció fejlesztése
 A közlekedési igények és módok befolyásolása
 Az emberi élet és környezet védelme
A Dunakanyar fenntartható közlekedésfejlesztésének legfontosabb úthálózat-fejlesztési feladatai:
 új utak építése
• a településközi közvetlen kapcsolatok fejlesztése a térség belső kohéziójának
érdekében
• egyes hálózati jelentőségű hiányok pótlására
• a zsáktelepülések számának csökkentésére, az elérhetőség javítására
• a térségi központok és a főutak elérhetőségi viszonyainak javítására
• a túlterhelt átkelési szakaszok tehermentesítésére
 határátkelők és Ipoly-hidak felújítása, építése
 helyi–helyközi–kistérségi autóbuszhálózat fejlesztése a
• térségi központok, szolgáltatások jobb elérése,
• a vasútállomásokra való ráhordás,
• a turizmus elősegítése érdekében
Vízi közlekedés fejlesztése
A Duna területhasználati szempontból is hangsúlyos elem, de a térszerkezetben még
meghatározóbb, „többfunkciós” tengely, térségi szervező sáv. Európai jelentőségű ökológiai
hálózatielem (élővíz-folyosó), hajózási, vízi szállítási útvonal („Helsinki folyosó”), igen lényeges
üdülési-idegenforgalmi (sporthajózás, vízi túrázás, horgászat, strandolás stb.) tényező, a parti
szűrésű vízbázisokat fenntartó természeti elem és a Dunakanyar egyedülálló tájképi szépségének
meghatározója.
A prioritással elérni kívánt átfogó célok:
 Mennyiségi és minőségi közlekedésfejlesztés
 A fenntartható fejlődés feltételeinek, a közlekedés és a környezet összhangjának javítása
A prioritást közvetlenül támogató operatív célok:
 A környezetkímélő közlekedési módok elősegítése
 A környezeti hatások csökkentése
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A régióközi és a helyközi kapcsolatok fejlesztése
Vízibusz-járat szervezés
o Tahitótfalu
o Visegrád
o Dunabogdány
o Leányfalu
o Szentendre

Az intézkedés célja, hogy a korábban létezett vízibusz-járatok újra megjelenjenek a Dunán. A
vízibuszok a lakosság mindennapi ingázásában játszhatnak szerepet. Tömegközlekedési jellegéből
adódóan elsősorban a szárazföldi tömegközlekedés és az egyéni gépjárműforgalom egy részének
kiváltását célozza meg. A vízibusznak akkor van értelme, ha viszonylag kevés helyen áll meg és
megfelelő sebességet tud tartani. A jelenlegi terv alapján Budapest és Visegrád között indulna be a
járat.
Kerékpáros közlekedés
A kerékpáros közlekedés egyelőre a Dunakanyar térségében sem turisztikai vonzerőt, sem
közlekedési alternatívát nem jelent. Ez a prioritás jelentős mértékben hozzájárulhat a közlekedés
okozta környezetterhelés csökkentéséhez, az élhetőbb régió kialakításához és az elérhetőség
javításához is.
A prioritással elérni kívánt átfogó cél:
 A fenntartható fejlődés feltételeinek, a környezet és a közlekedés összhangjának javítása.
A prioritást közvetlenül támogató operatív célok:
 A környezetkímélő közlekedési módok elősegítése.
 A környezeti hatások csökkentése.
 A helyközi kapcsolatok fejlesztése.
A fenntartható közlekedésfejlesztési stratégia legfontosabb szempontjai
Kiindulva a fenntarthatóság alapelveiből, az alábbi fő stratégiai meggondolásokat lehet kiemelni.
 A közlekedés visszafogására irányuló lépések
Ide tartozik a terület- és településpolitikával való szoros integráció, nevezetesen a településen belül
vegyes funkciójú szomszédsági egységek kialakítása, ezáltal a célpontok egy része közelségének
biztosítása. Ez nem csak várostervezési kérdés, együtt kell járnia ugyanebbe az irányba ösztönző
tarifális eszközök bevezetésével, a közlekedési költségek megfizettetésével is.
 A motorizált közlekedés csökkentésére irányuló lépések
Gyalogosbarát közterületek kialakítása, csillapított forgalmú övezetekkel, amelyek egyben
kerékpáros közlekedésre is alkalmasak, forgalomtechnikai kialakításuk pedig az átmenő forgalom
számára nemkívánatossá teszi e zónákat.
 A közlekedés térbeli megosztásának változtatása
A kistérségeken belüli funkcionális diverzitás elősegíti, hogy sűrű helyi kapcsolatrendszerek
alakuljanak ki. A helyi kapcsolatok mennyisége arányában megnő a helyi közlekedési kapcsolatok
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fontossága és csökken a távolságiaké. Az alulról építkező, rácsos szerkezetű és többrétegű integrált
hálózatok képesek a térbeli kiegyenlítés feladatának megfelelni.
 A közlekedés összetételére való hatás
Ezt célozzák a környezetkímélő közlekedési lehetőségek irányába történő befolyásolás különböző
lehetőségei. A cél a teherforgalomban a légi- és közúti forgalom helyett a vasúti és víziközlekedés
felé történő ösztönzés.
 Az előnyben részesítés (jogi, infrastrukturális, szervezési stb.) kérdései:
A hosszú viszonylatok kialakítása, a megállóhelyek rendezése, egyszerű és kis távolságon elérhető
átszállási lehetőség kialakítása, a különböző technikai eszközök közös rendszerbe szervezése
(közlekedési szövetség), kulturált, nem szükségképpen olcsó, de minőségi szolgáltatást nyújtó
rendszer. Fontos tényező a közforgalmú közlekedéssel elfogadható időbeli sűrűséggel lefedett
térségek kiterjesztése a kistérségekben, amire egy technológiai lehetőség, az igény szerint hívható
kisbusz nyújt lehetőséget.
A közlekedési szövetség esetében van olyan törekvés, amely a szövetségen a közlekedési vállalatok
megállapodását szeretné érteni – ezzel szemben lényeges, hogy rajtuk kívül a megrendelők (állam,
önkormányzatok) és az utasok (vállalatok, utasszervezetek) képviselői hasonló rangú részvevői
legyenek a közlekedési szövetség irányító testületének. Idővel a jól kialakított közlekedési szövetség
testülete nem csak a közületi személyszállítás, hanem az adott térség más közlekedési kérdéseinek
is az irányítójává válhat.
 A közlekedés szennyezés kibocsátása / forrásfelhasználása
Önmagában a közvetlen környezetvédelmi beavatkozások nem elegendőek a fenntartható
közlekedés elérésére. Problémát jelent, hogy a területfoglalást legtöbbször nem tekintik ide
tartozónak.
A helyfoglalás több rétegű zavarás: első szinten ide tartozik az utak/vágánymezők és csatlakozó
létesítményeik, illetve a járművek által elfoglalt terület. Második szinten ez kiegészül a létesítmények
által zárványokká tett, elszennyezett, más használatra alkalmatlanná tett területekkel. A harmadik
szinten jelentkezik a közlekedés hatásaként bekövetkező átrendeződés a terület értékében.
 A közlekedés társadalmi beágyazódását segítő lépések
A keresleti oldal felé fordulás természetesen nem csak azt jelenti, hogy a közlekedési szolgáltatást
igénybe vevők érdekében kell a kérdéseket átgondolni, hanem azt is, hogy velük együtt kell
megtalálni a megoldásokat. A legnehezebb kérdések közé tartozik annak a társadalmi tudatosítása,
hogy a fenntartható városi közlekedésnek mi magunk is ellene dolgozunk a cselekedeteinkkel.
A mai helyzetben, amikor gyorsabban és sok esetben olcsóbban lehet autóval közlekedni, mint
közforgalmú közlekedéssel, logikusan döntenek azok, akik még mindig az autót választják. Nem
ezt a logikát kell megkérdőjelezni, és nem lemondásra kell sarkallni a lakosságot, hanem tudatos
résztvevőjévé tenni annak a folyamatnak, amelyben kialakítható, hogy az egyéni választások és a
közlekedők közös érdeke egybeessen.
 A meglévő létesítmények megbecsülése, kis kiegészítések, felújítások
Az erőforrásokkal való takarékosság része az is, hogy használjuk és kihasználjuk, továbbá megfelelő
állapotban fenntartsuk a meglévő létesítményeket.
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Az Átölel a Pilis-Dunakanyar 2030 Stratégia térségi civil kezdeményezésre készült el 2022-ben.
A stratégia készítésének célja: Jelen pillanatban történelmi lehetőségünk van arra, hogy válaszokat
adjunk az olyan agglomerációs kihívásokra, mint a lakosságszám emelkedés, a közlekedési
csomópontok telítettsége vagy a növekvő infrastruktúra-igény, hiszen a 2021-2027-es
fejlesztéspolitikai ciklusban immár térségünk is pályázhat európai uniós fejlesztési forrásokra,
köszönhetően annak, hogy a 2016 óta tartó küzdelmünk Pest megye önálló régióként való
kezeléséért sikerrel zárult.
Térségi stratégia
A népességnövekedésnek a települések infrastruktúrájára, elsősorban a közlekedésére és a
szolgáltatásokra gyakorolt hatásait minden nap tapasztaljuk, de társadalmi hatásairól kevés szó esik.
A megnövekedett népességszámmal együtt megváltozott a térség lakosságának az összetétele és
ennek következményeként a társadalmi elvárásai is különböznek. Meg kell találnunk az „őslakosok”
és az elmúlt évtizedekben beköltözők igényei és céljai közötti megfelelő egyensúlyt, közösséget kell
létrehoznunk, hogy megmaradhassanak térségünk sajátosságai és mindenki otthonának, ne csak
lakóhelyének tekintse a Pilis-Dunakanyart.
A Pilis-Dunakanyar a megyei területfejlesztési programban a budapesti agglomerációs térségen
belül földrajzi elhelyezkedéséből fakadó adottságai miatt önmagában nem alkot kiemelt gazdasági
pólustérséget vagy vállalkozási térséget, hanem a fővároshoz közelebbi déli, városias területe az
innovációs vállalkozási öv részeként, a területének egésze pedig a Dunakanyar Kiemelt Turisztikai
Térség részeként jelenik meg.
Felmérés
A stratégiakészítés keretében a lakosság körében kérdőíves felmérést végeztek, melyben arra kérték
a lakosokat, hogy jelöljék meg a számukra fontos fejlesztési területeket. Ez Dunabogdányt illetően
a következőképpen alakult:
-

közlekedésfejlesztés 87%

-

egészségügy 53%

-

oktatás és köznevelés 40%

-

épített és természeti örökségvédelem 38%

-

sport és életmód 33%

-

vállalkozások és munkahelyteremtés 33%

-

szociális ellátás 27%

-

kultúra és turizmus 20%

-

helyi gazdák és gazdálkodás 20%

-

nemzetiségek és kisközösségek 16%
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A kérdőíves felmérés keretében a lakosok szabad válaszokat is adhattak a térség problémáival
kapcsolatban:
Közlekedés és infrastruktúra
A térség legfőbb problémáját a túlterhelt, rossz állapotú főutak jelentik, de emellett a
települési utak állapota is jelentős fejlesztésre szorul. Szükséges a főbb utak felújítása,
valamint a hiányzó gyorsforgalmi utak – M0 észak és M10 – megépítése, elkerülő utak építése.
A tömegközlekedést is fejleszteni kell, növelni kell az esztergomi vasútvonal kapacitását és
teljes megújításra szorul a H5-ös HÉV is. Nem megoldott vagy ritka a települések közötti –
szigeti busz, pilisi busz – tömegközlekedés, a kötöttpályás megállókat elérhetőbbé kell tenni
(járatsűrítés, járat létesítés) a térség távolabbi településeiről is. Megfelelő kapacitású
parkolókat kell kiépíteni a nagyobb közlekedési csomópontoknál (P+R) és a nagy forgalmat
bonyolító intézményeknél. A Dunát is be kellene kapcsolni a tömegközlekedésbe, fejleszteni
kellene és akár ingyenessé tenni a réveket, valamint további helyeken – például Kismaros –
indítani.
A gyalogos és kerékpáros közlekedés kapcsán fontos egy térségi szemléletű, településeket
összekötő kerékpárút hálózat létrehozása, valamint a hidak megépítése a Szentendrei szigetre,
az EuroVelo kerékpárút teljes kiépítése. Legalább a forgalmasabb utak mentén szükséges a
járdák kiépítése, a gyalogátkelőhelyek sűrítése és biztonságosabbá tétele, valamint a
közvilágítás fejlesztése.
Turizmusfejlesztés
A turizmusfejlesztés fontos a térségnek, azonban megoldandó problémát jelent a látogatók
helyi lakosságot nem zavaró parkolási lehetőségeinek biztosítása. Növelné a turizmust a
strandok fejlesztése, újra nyitása. Szükséges lenne, hogy minden településen megfelelő
vendéglátóhelyeket, szolgáltatásokat találjanak az idelátogatók. Különösen jelentős
fejlesztésekre van szükség az ország egyik legszebb településén, a hatalmas
turistaforgalommal bíró Dobogókőn. A szolgáltatások, vendéglátóhelyek, szálláshelyek
kiépítése elengedhetetlen annak érdekében, hogy a térség egyedülálló adottságai valós
turisztikai hasznot generáljanak.
Stratégiai irányok
A stratégiai irányok kijelölésénél nagy hangsúlyt fektettek a közvélemény kutatás- és az elmúlt évek
térségi tapasztalataira, valamint helyi, lokálpatrióta szakpolitikai szakértők véleményére is.
Közlekedésfejlesztés
A térség egyik legnagyobb problémája főútjainak telítettsége és az, hogy az ország nyugati része
csak a fővároson keresztül közelíthető meg. A 10-es út kisebb felújítási munkálatai lezajlottak,
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tavasszal pedig megkezdődik a 11-es főút szentendrei szakaszának felújítása, amely
áteresztőképességet növelő forgalomtechnikai változtatásokat és a közlekedési lámpák
összehangolását is magában foglalja. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása szerint
elkezdődik a budakalászi elkerülő út kiépítése, de szükség van a Szentendrét és Pilisvörösvárt
elkerülő útra is. A tartós megoldást azonban az M0 északi szakaszának megépítésében látjuk,
valamint ezzel párhuzamosan az M0 nyugati szakasz és az M10 megépítésében, amelyek
hozzájárulnak ahhoz, hogy a térség lakossága kényelmesen, gyorsan és biztonságosan járhasson
munkába, illetve érkezhessen haza otthonába.
A közösségi közlekedés fejlesztése valós alternatívát kínálhat a térség közlekedési problémáinak egy
részére. Az Esztergom-Budapest vasútvonalon a felújítást követően új emeletes motorvonatok
álltak forgalomba, de népszerűsége okán kapacitáshiánnyal küzd a vonatközlekedés. Elkészült a
Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia, mely szerint teljes körűen felújítják a H5 HÉV vonalat,
teljesen új állomás épül Szentendrén és Pomázon. Megújulnak a HÉV megállók és a régi
szerelvényeket is újra cserélik, alkalmassá téve a középtávú terveknek meg-felelően az M5 metró
tervei szerinti üzemre.
Fontos a térségi buszjáratok rendszerének felülvizsgálata, a települések közötti és a kötöttpályás
közlekedésre ráhordó járatok kialakítása, a mentetrendek összehangolása annak érdekében, hogy a
lakosság kényelmes, biztonságos és tervezhető körülmények között utazhasson.
Az alternatív közlekedési eszközök legelterjedtebb formája a kerékpározás. Meg kell teremteni a
települések közötti biztonságos kapcsolatokat térségi hálózat kialakításával, valamint be kell
kapcsolni a turisztikai térségünket az EuroVelo kerékpárút hálózatba. A Szentendrei-szigetre
vezető gyalogos-kerékpáros hidak a térségi tömegközlekedés jobb elérését is elősegíthetik. A
kerékpáros, gyalogos és autós konfliktusok elkerülése azonban mindannyiunk közös érdeke,
ésszerű fejlesztésekre van szükség.
A gyalogos közlekedést is segíteni kell a nagy forgalmú utak mentén települések közötti jár-dák és
biztonságos gyalogátkelők kiépítésével.
Kultúra és turizmus
A turizmus jelen pillanatban a nemzetgazdaság egyik húzóágazata, amely az ország GDP-jének
több, mint 10%-át adja, ezzel együtt pedig a foglalkoztatás egytizedét is. Ha a Pilis-Dunakanyar
adottságaiból indulunk ki, háromféle turizmusról beszélhetünk: kulturális turizmusról, aktív
turizmusról és gasztroturizmusról.
Olyan kulturális kínálattal rendelkezünk, amely országosan is egyedülálló, természeti és épített
örökségünk szintén kuriózum, a tájegység nemzetiségi sokszínűsége pedig a vendéglátásban is
megjelenik. Ha ezen szolgáltatók megfelelő segítséget kapnak, a hungaricumok mintájára „PilisDunakanyarikumok” is megjelenhetnek a kínálati piacon, tovább öregbítve térségünk vonzerejét.
A turizmus fejlődéséhez elengedhetetlen a térségünk megközelítésének javítása, a közlekedés
fejlesztése. Az utak állapotának javításán túl jelentős bevételt jelenthet a kerékpáros turizmus az
EuroVelo hálózat kiépítésével, a Duna bal parti vasút jobb elérhetősége, valamint a dunai
turistahajók fejlesztése is. A szektor legnagyobb kihívása ugyanakkor, hogy ne csupán az átutazó,
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hanem a hosszabb ideig itt tartózkodó turistákat is meg tudjunk szólítani. Jelen pillanatban a PilisDunakanyar nem céldesztináció, jellemzően inkább az átutazó turisták látogatják, amely az egyik
legfőbb kiváltó oka a helyi lakosság turistákkal szembeni fenntartásainak, hiszen így egy adott
időpontban összpontosul az ide látogató sokaság, amely növeli a település telítettségének érzését.
A vendégéjszakák számának emelésével és a többnapos turizmus meghonosításával az itt
tartózkodás nem tömbösítve és zsúfoltan, hanem hatékonyan szolgálná a helyi turisztikai szektort.
Ehhez megfelelő mennyiségű és minőségű szálláshely kialakítására és a meglévők fejlesztésére van
szükség, kiemelten figyelve az ifjúsági turizmusra is.
Országos szinten is kiemelt turisztikai desztinációkkal rendelkezik térségünk, mint a visegrádi vár,
a Szentendrei Skanzen vagy történelmi óvárosaink. Ezekhez a turisztikai célpontokhoz a
kapcsolódó kulturális eseményeknek, teátrumoknak, szezonális rendezvényeknek kiemelt szerepük
van a lakosság kulturális életében, identitásában, valamint az idelátogatókra irányuló vonzerő
megteremtésében egyaránt. Rendkívül fontos tehát az épített örökségünk állagmegóvása,
köztereink, monumentális épületeink felújítása és közösségi programjaink megőrzése, amely
alapvetően megteremti a térség turisztikai vonzerejének növelését, országosan és határainkon
kívülről is céldesztinációként való megjelenését.
2.1.4. Települési szintű dokumentumok
Számos dokumentum lelhető fel, amely a település fejlesztésével foglalkozik, ugyanakkor ezeknek
jelentős része ugyan jogilag még érvényesnek tekinthető, de tartalmilag már elavult. Noha a jelen
vizsgálat erre nem terjed ki, fontos információ lehetne, hogy melyek azok az elképzelések, amelyek
akár már 15 évvel ezelőtt is felmerültek, illetve hogy ezekből mi valósult meg és mi nem.
Dunabogdány
község
településfejlesztési
koncepciója
Közlekedésfejlesztési szempontból az alábbiak emelhetők ki belőle:

2004-ben

készült.

•

A térségben a közeljövőben, illetve a nagy távlatban megvalósuló országos jelentőségű
beruházások (M0 gyűrű, Szigetmonostori-híd, Váci-híd) hatásainak kezelése, kihasználása és a
lehetőségek
szerinti
befolyásolása
a
környezetvédelmi,
közlekedésbiztonsági,
területfelhasználási és gazdasági szempontból.

•

A térségi településeket összekötő, valamint a település természeti szépségének megtekintését
szolgáló kerékpárút-hálózat fejlesztése.

•

Az utak minőségének javítása, útnyitások végrehajtása a rendezési tervben szereplő módon,
járdaépítés. A belső kapcsolathiányos területrészek feltárásának elősegítése

•

Meg kell vizsgálni a buszközlekedés sűrítésének lehetőségét, meg kell oldani a járatok
zsúfoltságának megszüntetését, buszmegállók bővítését, utas-tájékoztatók korszerűsítését

•

A Duna parti élőhelyek biológiai diverzitásának megtekintését szolgáló vízi-utak,
víziközlekedés fejlesztése
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Dunabogdány község településszerkezeti terve 2005-ben készült. A főbb településfejlesztési
elképzelések a közlekedési területhez kapcsolódóan az alábbiak:
•

A közösségi terek felélesztése, a közterületek fejlesztése (burkolatok, közvilágítás,
utcabútorok).

•

Belső úthálózat fejlesztése

•

Átmenő forgalom csillapítása, a közlekedés-biztonság növelése, a kerékpáros forgalom
elősegítése, tömegközlekedés feltételeinek javítása.

Közlekedési szempontból részletezve az alábbiakat tartalmazza a dokumentum:
A Duna nyugati oldalának közúti gerincét a 11 sz. főút alkotja. A 11 sz. főút a Szentendrei út
vonalán csatlakozik Budapest úthálózatához. Budapest – Budakalász és Szentendre területén 4
sávos, egyéb szakaszokon 2 sávos az út kiépítése. Az útvonal Szentendre után végig a Duna partján
vezet érintve Leányfalu, Tahitótfalu, Dunabogdány, Visegrád, Dömös, Pilismarót és Esztergom
belső területeit. A Dunakanyar idegenforgalmát szolgálja még az 1111 j. Budakalász –
Pilisszentkereszt – Esztergom összekötőút és a Szentendre – Pilisszentlászló – Visegrád összekötő
út.
A 11 sz. főút Budapest-Esztergom-Tát II. rendű főút egyike Magyarország legterheltebb főútjainak,
ezen keresztül közelíthetők meg a Pilis hegység attraktív turisztikai pontjai (Pilisszentlászló, Lajosforrás, stb.), illetve a Dunakanyar irányában elhelyezkedő települések: Szentendre, Leányfalu,
Tahitótfalu, Dunabogdány és Visegrád.
Mivel a települések igen közel vannak a fővároshoz – az üdülőterületek és kertségek rohamosan
átalakulóban vannak - egyre szaporodik azoknak a száma, akik a telet is ezeken a településeken
töltik, és innen járnak be budapesti munkahelyeikre.
A 11 sz. főúton általában a hétvégeken jelentkezik zsúfoltság. A haladást nagyban nehezíti az, hogy
a főút a térségében szinte egybefüggő átkelési szakaszokon halad keresztül.
A település közigazgatási területét érinti az un. Váci híd egyik, a Szentendrei szigetet délről – északra
átszelő változata, amely a településtől délre éri el a 11 sz. főutat.
A 11 sz. út egyben Dunabogdány főutcája is, amelyet a közelmúltban korszerűsítettek, így
semmiképpen nem lenne kívánatos az átmenő forgalom erősödése.
Továbbra is fontos az átmenő forgalom csillapítása, a közlekedésbiztonság növelése, a kerékpáros
forgalom elősegítése, tömegközlekedés feltételeinek javítása.
A település belső úthálózata a főúttal részben párhuzamos, részben a hegyek irányában, merőleges
a főútra. A régi utcák keskenyek és részben meredekek, az újabb utcák már megfelelő szabályozási
szélességgel rendelkeznek, de csak részben kiépítettek. A belső területeken lényeges feladat a
közösségi terek felélesztése, a közterületek fejlesztése (burkolatok, közvilágítás, utcabútorok).
Dunabogdány gazdaságfejlesztési stratégiája 2015-ben készült és alapvetően 2019-ig tekintve
tartalmazott megállapításokat, melyek röviden az alábbiak:
1. Ingatlanfejlesztések
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 parkolóhelybővítés (Árpád tér)
 Eurovelo6 kerékpárútba történő bekapcsolódás
 Útfelújítások, csapadék elvezetés
o Bem utca
o Svábhegy utca
o Petőfi Sándor utca
o Patak utca (csapadékelvezetés)
o Erzsébet királyné utca
 Tömegközlekedés fejlesztése
o buszforduló a kisoroszi révnél
o Bogonháti buszmegálló
 Gyalogos átkelők
 Sármentesítés
o Kőkereszt dűlő,
o Pacsirta,
o Csapás dűlő,
o Bogonhát major melletti út a patak felől,
o Svábhegy utca Fácános utca felőli szakasza (2016)
2. Településkép
 Falu bejárat rendezése Bp. felől
3. Turisztikai fejlesztések
 hajóállomás visszaállításának vizsgálata
 szálláshelybővítés elősegítése
4. Árvízvédelem
5. Gazdaság
Dunabogdány úthálózata kialakult, fő gerincét adja a 11. sz főút. A település közlekedésére
nagy hatással lenne a váci Duna híd megépítése. Helyi közútfejlesztésben megoldandó
problémát jelen az újonnan beépítésre szánt területek közlekedési hálózatának javítása és a
bicikliút továbbfejlesztése.
A község számára jelentős gondot okoz a 11. sz. főútig lévő területeket érintő árvízveszély,
mely ellen a környezetvédelmi okok miatt állandó gáttal védekezni nem lehet. A helyi
védelem megoldási lehetőségeinek vizsgálata folyamatban van.
A stratégia tartalmaz SWOT analízist is, amelyet alább mutatunk be:
Erősségek
1. Természeti adottságok
 Fővároshoz közeli, természeti, és idegenforgalmi kincsekben gazdag területen fekszik,
kiemelkedően jó természeti adottságokkal bíró terület.
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Duna, Pilis, közelsége.
Tiszta levegő.

2. Infrastruktúra
 Szolgáltatókkal jól ellátott település.
 Kerékpárút, ami egyfajta közéleti centrumként funkcionál.
 Jól kiépített közúthálózat.
3. Idegenforgalom
 Dunakanyar, Duna-part, jó levegő, jó kirándulási lehetőségek. Jó rekreációs központ lehet,
városból szabadba vágyóknak.
 Sok szabadidő eltöltési lehetőség, ami könnyen tovább fejleszthető. Pl: szabadstrand,
biciklizés, kajak, kenu, stb.
 Nem túlzsúfolt.
 Könnyen megközelíthető történelmi emlékhelyek.
4. Oktatás, művelődés, kultúra
 A településen lakók megelégedésére szolgál a magas színvonalú óvodai és alsó tagozatos
iskolai ellátás. A magas színvonalú oktatásnak a fiatalokat településen tartó ereje van.
5. Település marketing, arculat
 Környékbeli települések körében jó hírnévnek örvend kulturális hagyományai miatt.
6. Gazdaság
 Stabilan gazdálkodó cégek.
 Bánya várhatóan hosszútávon produkál.
Gyengeségek
1. Természeti adottságok
 A település több része árterületen fekszik, időszakos kiemelkedően magas árvíz komoly
veszélyt jelent lakóépületekre és ipari területekre egyaránt. Védekezés helyi fejlesztése
sürgető megoldást kíván.
 Kedveltebb turistaútvonalak a környező településekről indulnak, innen indulók kevésbé
népszerűek, nem ismertek.
2. Infrastruktúra
 Parkolási lehetőség nagyon kevés a községben. A gépkocsival, esetleg turistabusszal
érkezők nehezen közelíthetnének meg bármilyen népszerű eseményt, rendezvényt. Mivel a
főváros és a sziget felől érkezve Visegrád kapuja, és a turistaforgalom csak közúton tudja
megközelíteni, ezért jelentős az átmenő forgalom, ami helyi attrakciókkal megfogható
volna.
 A kerékpárút nincs összekötve a fővárossal és a környező településekkel, ezért
elszigetelődik a kerékpáros turizmus lehetősége elől.
 Hiányzik egy aktív, élettel teli településközpont, ami mind a helyi lakosok, mind az
idelátogatók tájékoztatási, és szabadidős igényeit kielégítő központ lehetne. Ez a
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településközpont nyári szezonban a Duna-part lehet, de az év háromnegyedében inkább a
Takarék-Posta-Önkormányzat-Iskola udvar-Katolikus templom tengelyben képzelhető el.
Az iparterület fejlődési lehetőségei korlátozottak, egyrészt a hidrogeológiai védőterület
miatt, másrészt árterületi elhelyezkedés miatt.
A település megközelíthetősége a 11. sz főútra van korlátozva, fejleszthető lenne a
szervezett turistacsoportok buszos szállítása, illetve a hajón való közlekedés. Javaslat: a
hajóállomás visszaállítását meg kellene vizsgálni, mert Leányfalun, Tahitótfalun, és
Visegrádon is működik, csak Dunabogdányban nincs.

3. Idegenforgalom
 A község idegenforgalmi, rekreációs, szabadidő eltöltési lehetőségei nincsenek stratégiailag
tervezve, kialakítva. Kreatív új megoldásokban rejlő lehetőségek nincsenek kiaknázva.
 Az esetleg ideérkező, Dunakanyar iránt érdeklődő turisták elszállásolásának lehetősége
közép, ill. alacsony színvonalú. A szálláshelyek mennyisége is bővíthető lenne. (Jelenleg
max. 140-150 főt lehet elszállásolni a faluban.)
5. Település marketing, arculat
 Bogdányi programok, események, szabadidő eltöltési lehetőségek nincsenek reklámozva.
Szükséges megtervezni a belső és külső kommunikáció célcsoportját, üzenetét,
finanszírozás formáját. Ezentúl hosszútávon javasolt működtetni a település
hagyományosan
kifelé
nehezen
megmutatkozó
mentalitásához
illeszkedő
reklámtevékenységet.
6. Gazdaság
 Helyi vállalkozások fejlődése korlátozott. Tevékenységük településen kívüli
munkavégzésből áll.
 Környezeti adottságokból adódóan szűk az ipari tevékenység fejlesztésének, bővítésének
lehetősége.
Lehetőségek
1. Természeti adottságok
 Időben hamar elérhető fővárostól, településre utaztatás könnyen megoldható lenne.
 Elhelyezkedése miatti természeti adottságai könnyen kommunikálhatók, közismertek.
 Sokféle szabadidős program számára teret adhat.
2. Infrastruktúra
 Szinte minden megtalálható, amire egy napos pihenés során szükség lehet.
3. Idegenforgalom
 Szabadstrand, Duna-part a település része.
 Település iránt érdeklődő közönség, célcsoport adott, annak jó pozícionálásával, szinte
beruházás nélkül, vagy a helyi vállalkozók bevonásával, azok beruházásaival gyorsan
elérhető fejlődés következhet be az idegenforgalomban, pl.: duna-parti attrakciók
létrehozásával (kalandpark, nomád tábor, camping, evezős sárkányhajós programok, stb.)
 Nagy az átutazó idegenforgalom, amely megfogható helyi programokkal.
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4. Oktatás, művelődés, kultúra
 Az új kivitelezésű szabadtéri színpad kulturális központot teremt, amely alkalmas
vendégművészekkel kibővített események szervezésére, amik idegenforgalmi vonzerővel
bírhatnak mind a környező településekről érkezőknek, mind a budapesti pihenni
vágyóknak,
 faluközpont kialakítására a nyári szezonban.
5. Település marketing, arculat
 Belső kommunikációban megerősíteni a „Dunabogdányban jó lakni” üzenetet.
 Környékbeli települések, budapesti érdeklődők körében kommunikálni a
„Dunabogdányban jó pihenni” üzenetet.
 Reklám/nyitás a környező települések felé (online, átutazó forgalom megfogása helyi
reklámeszközökön.)
6. Gazdaság
 Szoros együttműködés, jó emberi kapcsolatok a gazdálkodó szervezetekkel.
7. Gazdálkodás
 Uszoda gazdálkodásának átgondolása (pl.: bérbeadás, belépő szedése, nyitva tartás külső
vendégek számára stb.).
 Gátprobléma megoldásával árterület bevonása, idegenforgalmi telep, vagy ipartelep
kialakítása.
Veszélyek
1. Természeti adottságok
 Árvízveszély.
2. Infrastruktúra
 Nehéz megközelíthetőség miatt elszigetelődés.
3. Idegenforgalom
 Nagyobb tömeg igényeit jelenleg nem tudja kielégíteni, sem a napi kirándulók fogadásához
szükséges parkolók nincsenek kialakítva, sem a több napra érkezők elszállásolása nem
lehetséges.
4. Oktatás, művelődés, kultúra
 Tömeges tartós külföldre áramlása a helyi lakosságnak.
5. Település marketing, arculat
 Környékbeli települések erős kommunikációja mellett jelenlegi település arculat nehezen
megfogható, nem egyértelmű, ezért elsikkad a jelentősége.
 Lényegében nincs kommunikáció, így az értékek kívülálló szempontjából nem
észrevehetők. Javasolt nyitni legalább a szomszédos települések irányába.
6. Gazdálkodás
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Államháztartástól való függés erős. Visszatérő felvetés: ha lenne egy komolyabb iparterület
a szükséges infrastruktúrával, akkor az ott működő vállalkozások által befizetett adók miatt
csökkenne a függőség az államháztartástól és növekedne a pénzügyi mozgástér is.

A Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ) a 11/2014. (X. 7.) rendelettel léptette hatályba az
önkormányzat. A Szabályzat életbelépésekor bővült a belterület nagysága a település Visegrád felőli
oldalán.. Az Önkormányzatnak nincs kötelezettsége az utak szilárd burkolattal való borítására sem
belterület, sem külterület esetén. A HÉSZ kijelöli a jövőbeli utakat is a településen, amik ma
többnyire magánkézben lévő telkek egy részének kisajátításával kerülnének kialakításra. A kisajátítás
egy hosszadalmas és bonyolult folyamat, így a tervben megjelölt utak kialakítása a következő
évtizedekben nem valószínű Dajka Péter főépítész szerint.
A telken belüli parkolás kialakításának szabályait a többször módosított, jelenleg 2022. I. 1-től
hatályos 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42 § (2a) bekezdése határozza meg, mely szerint a
Helyi Építési Szabályzat legfeljebb 1 jármű elhelyezését írhatja elő kerten belül, és ennek a települési
Szabályzat eleget is tesz. A kormányrendelet lehetővé teszi az önkormányzat számára ennél lazább
szabályozás kiadását, de ezzel a lehetőséggel a dunabogdányi önkormányzat nem élt.
2.1.5. Egyéb háttéranyagok
Dunabogdány szabadstrand, Átfogó koncepció 5 nézőpontból. A dunabogdányi
önkormányzat kezdeményezésére a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Tájépítészeti,
Településtervezési és Díszkertészeti Intézet Tájépítész és Kertművész MA hallgatói évfolyam
feladat keretében vizsgálták meg, hogy a dunabogdányi szabad strandtól a korábbi kikötőn keresztül
az Árpád-térig terjedő partszakaszon milyen fejlesztéseket lehetne végrehajtani annak érdekében,
hogy egyrészt javuljon a térszerkezeti kapcsolat a település központjával, valamint, hogy az oda
látogató (helybeli vagy más településről érkező) emberek a mainál rendezettebb körülményekkel,
fentartható közlekedéssel találkozzanak.
Az elkészült öt munka számos olyan elemet tartalmaz, amelyeket érdemes lesz figyelembe venni a
javaslatok kidolgozása során. Ugyanakkor nem elhanyagolható körülmény, hogy ezek a tervek nem,
vagy csak igen kis mértékben támaszkodnak olyan előzményekre, amelyek feltárnák a lakossági
igényeket, problémákat.

2.2.

Célok és víziók meghatározása

Egy közösség jövőképe az általuk elfogadott, a közösség életét érdemben befolyásoló, minden
területre kiterjedő ideális távlati állapot. Boér Tamás3 szerint nem csak az elérni kívánt dolgok listája,
hanem egy érzelmekkel telített, a közösségnek erős motivációs tényezőt nyújtó elképzelés. Farkas
G. et al4 szerint egy reális és vonzó jövőkép elérése érdekében szívesebben dolgoznak az emberek,
mint ha indoklás, magyarázat nélkül fogalmaznak meg feléjük elvárásokat. Minthogy a jövőkép nem
azonos a jelenlegi helyzettel, annak elérése változást feltételez.
3

Boér Tamás: Sikertervezés, https://www.sikertervezes.hu/jovokep/
Farkas Gergely, Imreh Szabolcs, Keczer Gabriella, Málovics Éva: Menedzsment alapjai,
http://www.jgypk.hu/tamop15e/tananyag_html/Menedzsment_alapjai/1523_a_vltozs_jvkpnek_s_stratgijnak_
kialaktsa.html
4
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A változás jövőképe három célt szolgál:
• Világossá teszi a változás célját. Leírja a változás kiváltó okát és levezeti, hogy abból
milyen átalakítások következnek, valamint, hogy az átalakítások milyen jövőbeli állapotot
rajzolnak ki.
• Reményt ébreszt azzal, hogy bemutatja, hogy egy adott lehetőség kihasználása,
megragadása milyen kedvező fejleményekkel jár.
• Koordinálja az emberek tevékenységét. A világos jövőkép lehetővé teszi, hogy az emberek
önállóan, de koordináltan, az eltervezett jövőkép megvalósítása érdekében cselekedjenek.
A jó változtatási jövőkép jellemzői:
• Elképzelhető: szemléletesen bemutatja a jövőt, és a közösség minden tagja látja benne a
saját helyét, szerepét.
• Kívánatos: megfelel a kulcsszereplők hosszú távú érdekeinek. A változás sértheti egyes
szereplők érdekeit, de a kulcsszereplők (tulajdonosok, vezetők, fontos szervezeti tagok,
partnerek, szponzorok) hosszú távú érdekeit figyelmen kívül hagyó közösség az önpusztítás
útján halad. A jövőkép egyik feladata, hogy összehangolja a kulcsszereplők érdekeit.
• Megvalósítható: elérhető, de kihívást jelentő stratégia áll mögötte. Az a jövőkép, ami
teljesíthetetlennek tűnik, nem ösztönöz cselekvésre. De az sem fog alapvető változást
előidézni, amelyik csak óvatos célokat, minimális elvárásokat fogalmaz meg.
• Erőforrást rendel a célokhoz: A változtatási stratégiának tartalmaznia kell a változáshoz
szükséges erőforrások előteremtésére vonatkozó elképzeléseket is.
• Egyértelmű: útmutatást ad, érthető. A jó jövőkép iránymutatást ad a közösség tagjainak,
hogy mit várnak tőlük, mit kell csinálniuk. Azok az elvárások, amelyeket az emberek nem
tudnak összefüggésbe hozni a napi tevékenységükkel, hasznavehetetlenek.
• Rugalmas: teret ad az egyéni kezdeményezéseknek, a körülményeknek megfelelően
változtatható.
• Kommunikálható: a jó jövőkép könnyen elmagyarázható. A használhatatlan általánosság
és az aggályos részletezettség egyaránt elkerülendő.
2.2.1. Az információgyűjtés előkészítése
A jövőkép és az annak részét képező célok megfogalmazásának első lépéseként feltártuk a község
működését, szervezeti és intézményi hátterét, s ezek belső kapcsolatait. Mindennek ismeretében
meghatároztuk a kulcsszereplőket, akikkel interjút kívántunk készíteni. A Megbízóval egyeztetve az
alábbi csoportokat képeztük annak érdekében, hogy a megbeszélések két nap alatt lebonyolíthatóak
legyenek:
-

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 Figyelj Rám!,a Vízisport Egyesület, a Sportegyesület, a Kerékpár Egyesület és az „F+K”
Bt. képviselői,
a Basalt-Középkő Kőbányák Kft. képviselője,
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-

a polgármester, helyi képviselők, főépítész, rendőrség (helyi körzeti megbízott,
szentendrei rendészet).

2.2.2. Az interjúk lebonyolítása
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
és Kerékpár Egyesület képviselői nem jelentek meg. 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 helyi problémák részletes feltárására a helyi lakosok által online vagy papír alapon kitöltött
kérdőívek feldolgozását követően, a munka későbbi fázisában kerül sor, akárcsak a konzisztens, a
fenti elvárásoknak minél inkább megfelelő jövőkép és a hozzákapcsolódó célok kidolgozására.
Ezekhez az interjúk mellett felhasználjuk majd a hozzáférhető helyi, regionális és országos
dokumentumok Dunabogdányra vonatkoztatható elemeit (lásd a 2.1. alfejezetet), valamint a
Megbízó által rendelkezésünkre bocsátott, a dunabogdányi szabadstrandra és térségére kidolgozott
átfogó koncepció változatokat5.
2.2.3. Az interjúk megállapításainak rendszerezése, jövőkép és célok
A jelen fejezetben azt mutatjuk be, hogy az interjú alanyok hogyan fogalmazták meg Dunabogdány
általuk elképzelt jövőképét és a hozzá kapcsolódó célokat. Ez azt is jelenti, hogy ezekben lehetnek
ellentmondások, s értelemszerűen nem szükséges, hogy megfeleljenek a fent bemutatott
elvárásoknak, vagy más szakmai követelményeknek.
A települési jövőképek egyik szokványos eleme, hogy az elvárt változások eredménye az élhető
környezet megteremtése. Dunabogdány ebben a tekintetben sajátos helyzetben van, minthogy az
interjú alanyok egybehangzó véleménye szerint a falu „élhetősége” magas színvonalú, már-már
túlzottan is vonzó. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden tökéletes volna, s ne volna
lehetőség a helyzet fejlesztésére, finomítására.
Az interjú alanyok által megfogalmazottakat öt csoportba soroltuk.

5

Dunabogdány szabadstrand, Átfogó koncepció 5 nézőpontból; Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet Tájépítész és Kertművész MA, hallgatói évfolyam
feladat
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A település jövőbeni szerepét, funkcióját illetően egyetértés mutatkozott abban, hogy a falu
távlatban is maradjon az, ami ma: a helyieknek széleskörű és magas színvonalú szolgáltatásokat
nyújtó település, saját identitással (és identitás tudattal), kevés betelepülővel. Ehhez kapcsolódik,
hogy a település ne váljon a tömeges turizmus célpontjává, de a látogatóknak nyújtott szolgáltatások
színvonala is feleljen meg a helyben elvártnak. Szükségesnek látják a település szerkezet
korszerűsítését, új településmag és új közlekedési tengelyek létrehozásával, megfelelő szabályozás
kialakításával. Egy rendezettebb Duna partot szeretnének látni, ahol a funkciók (strandolás,
pihenés, sétálás, vízi sportok, egyéb sportok, kikötő, stb.) a jelenleginél jobban elkülönülnek, és a
kikötő új helyen, a jelenleginél délebbre üzemel.
Mindezek eléréséhez szükségesnek látják a településszerkezet javítását, a gépkocsi forgalom
visszaszorítását – ide értve a helyi lakosok gépkocsi használatát is –, ami várhatóan a
közlekedésbiztonságra is kedvező hatást gyakorol majd. Célul tűznék ki ezek mellett a helyiek
közlekedési viszonyainak javítását, valamint a látogatók részére a szükséges parkolóhelyek
biztosítását, de távolabb a település központtól. A távlati cél tehát egy fenntartható közlekedési
rendszer kialakítása.
Többen is említették, láthatóan jelentős szerepet tölt be a falu életében az alapfokú iskoláztatás,
az óvodától a 8. évfolyamig. A jövőben a jelenlegi magas oktatási színvonalat kívánják fenntartani
azzal, hogy a létszámot, s azon belül a nem helyi lakosok jelenlegi arányát nem kívánják növelni.
Kérdésre válaszolva elmondták, hogy valóban érdemes lehet megfontolni az iskola 12 osztályossá
alakítását.
Ahhoz, hogy ezek megvalósulhassanak, szükség van az iskola épületének bővítésére (a jelenlegi
konténer-osztályterem megszüntetésére), valamint az iskola térségében a forgalomszabályozás
korszerűsítésére, hogy a torlódások megszűnjenek. Ez utóbbiban a közlekedési szokások változása
is segítene, minthogy jelenleg egész közelről (akár néhány percnyi távolságból) is sokszor autóval
hozzák a gyerekeket iskolába. Ahol ez a munkába járással kötődik össze, csak kis eséllyel várható
változás, bár az otthoni munkavégzés (home office) lehetőségének terjedése erre is hatást
gyakorolhat.
A helyi kulturális élet meghatározó eleme a művelődési ház, amely távlatban a közösségi életnek,
a közösség fejlődésének az első számú színtere. Egyrészt helyet ad a helyi kulturális
szerveződéseknek, másrészt saját szervezésű programokkal elégíti ki elsősorban a helyiek igényeit
is. Mindezeken szívesen látják a nem helyi látogatókat is.
Ebbe a csoportba sorolható az Egyház is, természetesen kisebb közösséget elérő, jól behatárolható
szolgáltatási körrel. A jövőkép meghatározó eleme a hitélet jelenlegi szerepének megtartása. Ennek
része, hogy a katolikus templom és a Kálvária, különösen a kedvező elhelyezkedés (a szép
panoráma) következtében egyre vonzóbb a nem helybeliek körében is (pl. esküvői szertartásoknál).
Ehhez szükség van egyrészt a templom szerepének és szolgáltatásainak fejlesztésére – a speciális
adottságok keretein belül, valamint a járműtárolás helyzetének rendezésére a templomnál és a
temetőnél egyaránt, az utóbbi esetében parkoló létesítése szükséges.
A művelődési ház egyik jelentős célja a helyi identitás megtartása, az identitás-tudat megerősítése.
Ezt támogatja a tömeges betelepülés elkerülésének települési szintű szándéka, s ezt szolgálja az is,
hogy kimondott cél, hogy egyre több helyi (kezdeményezésű) rendezvénynek adjon helyet.
Ugyanakkor itt is rendezni kell a parkolási viszonyokat, elsősorban szabályozási eszközökkel.
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A vállalkozások számos formája van jelen Dunabogdányban, de a legjelentősebb (és leginkább
látható) a vendéglátó tevékenység. Termelési volumenét tekintve bánya ugyancsak jelentős
szereplő, de tevékenysége gyakorlatilag alig érinti a falu életét, leszámítva, hogy néhány helyi
lakosnak is ad munkát.
A megkérdezettek remélik, hogy távlatban is tudják folytatni jelenlegi tevékenységüket, legalább a
mai szinten. A jobb közlekedésbiztonság eléréséhez a nagyobb forgalmú helyeken új közlekedési
rendet feltételeznek, melynek része a rendezett parkolási helyzet, amely a gazdálkodó egységek (pl.
étterem) látogatóinak érdekeit egyaránt szolgálja úgy, hogy közben a helyiek érdekei sem sérülnek.
Különösen érdekes és messzire mutató elképzelés a falu bekötése a kötöttpályás közösségi
közlekedési hálózatba, a HÉV hálózatába. Ez csökkenthetné a személygépkocsi forgalmat, annak
minden további hatásával, s ezek nem korlátozódnának Dunabogdányra, hanem megjelennének a
többi, a vonal által érintett településen is.
Az általuk felvázolt jövőkép eléréséhez a szolgáltatásaik színvonalának további emelését, valamint
a rendezettebb, szabályozott behajtású, parkolás kialakítását fogalmazták meg, melynek
létrehozásához részleges finanszírozással is hozzájárulnának.
A helyi lakosság szempontjából az egyik legfontosabb kérdés, hogyan tudja a település a
mindennapi élet feltételeit minél magasabb szinten biztosítani?
A jövőképben hangsúlyosan szerepelt a jó közlekedésbiztonság, amelyet több összetevő együttesen
biztosít. A konfliktushelyzetek csökkentésére új, nagyobb kapacitást biztosító forgalmi rend a falu
belsejében; a jelenleginél lényegesen jobb kerékpáros és gyalogos feltételek következtében megnő
ezeknek a közlekedési módoknak az aránya a helyi forgalomban, amit a jelenleginél kisebb gépkocsi
használati igény is erősít. Kulcselem a differenciált, a helyieket valamint a vállalkozásokat és azok
ügyfeleit előnyben részesítő parkolás szabályozás. Ez a látogatók (pl. a strandra érkezők) parkolását
a falun kívül képzeli el, az üzleteknél levő, korlátozott számú parkolóhely fizetős. A jövőkép része
a sűrű autóbusz közlekedés mind Szentendre/Budapest, mind Esztergom felé, valamint a fejlesztett
strand is, ami csak a helyi lakosok részére ingyenes. Jó bevásárlási lehetőségek, csökkentve a
kényszerű utazások számát Szentendrére, vagy más nagyobb városba. Kiemelték, hogy feltételezik,
a jövőben az emberek jobban figyelnek egymásra.
Mindezek eléréséhez célként fogalmazták meg a helyi szolgáltatások bővítését, a
közlekedésbiztonság javítását és a nem helyi lakosok fokozatos kiszorítását. Ez hozzájárul ahhoz a
korábban már megfogalmazott célhoz, hogy a falu lakosainak száma ne növekedjék.
A fentiek – az áttekinthetőség érdekében – az alábbi táblázatban foglalhatóak össze:
Terület

Jövőkép

Célok

A
település Maradjon az, ami ma, de rendezettebben:
- a helyieknek széleskörű és magas színvonalú
szerepe,
szolgáltatásokat nyújtó település,
funkciója
- saját identitással (és identitás tudattal),
- kevés betelepülővel.
Új belső településszerkezet.
A helyi forgalom fenntartható mód szerinti
megoszlású.
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A
gépkocsi
visszaszorítása.

forgalom

A településszerkezet javítása.
A
helyiek
közlekedési
viszonyainak javítása.

Iskoláztatás
(óvoda,
iskola)

Rendezettebb Duna part, a funkciók
elkülönítésével, a kikötő áthelyezésével,
továbbra is ingyenes stranddal.
A szolgáltatások, rendezvények elsődleges
célcsoportja a helyi lakosság, a látogatókat
szívesen fogadják, de nem domináns
mértékben.
A jelenlegivel legalább azonos színvonalon és
létszámmal, a nem helyiek arányának
megtartásával.

A szükséges mértékű parkolás
biztosítása, funkció szerint
differenciáltan, új, távolabbi
parkoló létesítésével.

Helyi
kulturális
lehetőségek

A művelődési ház a helyi közösségi életnek, a A lokális identitás megtartása,
közösség fejlődésének egyik fő színtere
a
tömeges
betelepülés
A (kulturális) szolgáltatások, rendezvények elkerülése.

A
közlekedésbiztonság
javítása.
Az iskola épületének bővítése,
az iskola körüli forgalom
szabályozása.

célközönsége a helyi lakosság, ők az elsők, de Helyet adni még több helyi
szívesen látják a külső látogatókat is, amíg ez a kezdeményezésű
sorrend nem borul fel.
rendezvénynek.
Az Egyház, az egyházközség, a hitélet jelenlegi A parkolási rend szabályozása,
szerepének megtartása.
szükség esetén új parkoló
a
forgalmas
Az egyházi szolgáltatások mait jelentősen létesítése
meghaladó igénybe vétele, más településekről helyszíneken (művelődési ház,
templom, temető).
is.
Vállalkozások

A tevékenységek folytatása legalább a jelenlegi A
szolgáltatások
szinten úgy, hogy az ne terhelje jobban a falut, színvonalának
tovább
mint ma.
emelése.
Rendezett parkolási helyzet, amely a helyiek, a Rendezett,
esetleg
látogatók és az érintett gazdálkodó egység szabályozott
behajtású
érdekeit egyaránt szolgálja.
parkolás kialakítása, az érintett
A nagy forgalmú helyeken biztonságos gazdálkodó egységek anyagi
támogatásával.
közlekedési rend.
A kötöttpályás közlekedés (pl. HÉV) eléri
Dunabogdányt, így kisebb a gépjármű
forgalom.

A mindennapi
élet
feltételeinek
biztosítása

Fejlesztett strand, ami a nem helyieknek A
helyi
fizetős.
bővítése.

szolgáltatások

Differenciált parkolás (látogatóknak a falun A
közlekedésbiztonság
kívül, üzleteknél fizetős, vállalkozásoknál saját javítása.
parkoló a dolgozók és a látogatóik részére)
A nem helyiek kiszorítása.
Sűrűbb autóbusz közlekedés
A
lakosságszám
ne
növekedjen.
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Új forgalmi rend a falu belső területein (pl. A helyi forgalom fenntartható
egyirányúsítások),
kevesebb
forgalmi közlekedési
módú
konfliktus.
lebonyolításához a feltételek
A jelenleginél alacsonyabb helyi gépkocsi rendelkezésre állása.
forgalmi igény.
Jó közlekedésbiztonság.
A vásárlási igények
kényelmesen kielégíthető

zöme

helyben,

Nagyobb arányú kerékpáros és gyalogos
forgalom a faluban, jó feltételekkel.
Jó kerékpározási lehetőségek (útvonal, tárolás)
ahol a domborzat engedi.
A jelenleginél nagyobb egymásra figyelés.
Látható, hogy – amint azt korábban jeleztük – több helyen is ellentmondás van az egyes csoportok
távlati elképzelései között. Ennek részletes vizsgálatára, értékelésére, egy konzisztens jövőkép
felállítására egy későbbi munkarészben kerül sor.
Sajátos helyzet, hogy a település ma is meglevő sokrétű sportolási lehetőségeiről – a strand
fejlesztését leszámítva – a jövőképpel kapcsolatosan nem esett szó. Ez is arra utal, hogy a jelenlegi
helyzet is igen jó, nem igényel sürgős fejlesztést. Az előre vetített jövőképek arra utalnak, hogy a
meginterjúvolt szervezetek általában elégedettek, így elérhető léptékű fejlesztéseket javasolnak.
Nagyon sok mindenben a jelenlegi helyzet megtartását a jövőkép szerves részének tekintik.
2.2.4. Beruházások kerete
Az Önkormányzat beruházásokra fordítható forrásai igen korlátosak, a beruházások finanszírozása
általában pályázatok útján történik, legyen az az iskola fejlesztése, vagy kerékpárút kiépítése.
A tervezett, kisebb léptékű beavatkozások (felfestés, vagy az ellenőrzés megszervezése és
lebonyolítása) a jelenleg rendelkezésre álló forrásokkal megvalósíthatóak. A finanszírozható
beruházások közé sorolható az Árpád téri parkoló kiépítése, valamint a Strand utcánál felállítandó
sorompós beléptető rendszer kialakítása.
Ismerve a TOP lehetőségeit, ez a helyzet várhatóan a közeli jövőben nem változik, azaz mód lesz
a kisebb léptékű beruházások, beavatkozások anyagi hátterének megteremtésére a pályázatok útján.
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3. Összegzés, további lépések
Jelen dokumentumban bemutatott vizsgálatokkal két fő célt tűztünk ki:
1. dokumentumelemzéssel tárjuk fel a település életét és elsősorban mobilitását
(közlekedését) meghatározó tényezőket,
2. primer felméréssel azonosítsuk a település fejlesztési céljait és határozzuk meg a község
jövőképét.
A település életét számos jogszabály és rendelet határozza meg, melyet kiegészítenek az egyes
stratégiai dokumentumok és koncepciók. Ezek együttesen jelölik ki a fejlesztési irányokat. Az egyes
dokumentumokban annak szintje szerinti szabályok vagy javaslatok találhatók, melyeket le kell
bontani települési szintre. Ezért az elemzést az egyes szinteknek megfelelően országos, regionális,
helyi bontásban végeztük el, melynek összefoglalását egy táblázatban ismertettük.
Az egyes jogszabályok által kötelezően előírt, illetve a stratégiákban javasolt feladatokból
megvizsgáltuk, hogy melyek vonatkoznak konkrétan a településre és melyeket lehet beazonosítani,
mint a települést is érintő feladatok. Összességében megállapítható, hogy a dokumentumok
erősíteni kívánják a térség gazdaságát, melynek egyik fő mozgatórugójaként a turizmust határozzák
meg.
A fejlesztési feladatok meghatározása mellett a település fejlődésének másik döntő befolyású eleme,
hogy az itt élők hogyan látják az innovációs lehetőségeket. Ebből meghatározhatók azok a távlati
célok, amelyeket a helybeliek fontosnak tartanak annak érdekében, hogy életük jobb és egyszerűbb
legyen. A távlati célokból kirajzolható a település magáról alkotott jövőképe, víziója, vagyis annak
meghatározása, hogy hol szeretné magát látni a település egy meghatározott idő múlva.
Ennek érdekében interjúkat készítettünk a település kulcsszereplőivel, akiket a megrendelő
segítségével azonosítottunk be. Alapvetően elmondható, hogy a megkérdezettek elégedettek a
település jelenlegi helyzetével és a jövőben is ezt a helyzetet képzelik el, vagyis nem tartanak
szükségesnek jelentős fejlesztéseket.. Azonban ez nem azt jelenti, hogy ne lehetnének olyan
problémák, amelyeket kezelni szükséges annak érdekében, hogy a meghatározott célok teljesíthetők
legyenek.
A problémák részletes feltárását munkacsomagunk következő szakaszában tesszük meg. Ezek
azonosítására az interjúk mellett további primer kutatásként megkérdeztük a lakosság véleményét,
hogy ők milyen mobilitással kapcsolatos problémákat azonosítanak.
Amennyiben sor kerül 2. munkacsomag kidolgozására, ott már a vizsgálatok eredményeiből
megállapításokat teszünk és következtetéseket vonunk le, illetve közlekedéssel kapcsolatos
felmérések segítségével válik teljessé a helyzetfeltárás. Ennek a 2. munkacsomagnak a második
szakaszában az előző 3 feladatrész segítségével dolgozzuk ki azokat a javaslatokat, ahol a jövőkép,
a problématérkép és a helyzetelemzés összessége határozza meg az intézkedéseket. Az
intézkedéseket egy problémához, vagy célhoz kötjük, hogy egyértelmű legyen a beavatkozás
eredménye.
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