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Térségi tervek, koncepciók 

 

Dunabogdány fejlesztési koncepciója és szerkezeti terve a már kidolgozott és 

elfogadott térségi területfejlesztési koncepciókhoz és területrendezési 

tervekhez illeszkedik. A település tájfejlesztési koncepcióját megalapozó 

anyagok: 

 

• Országos Területfejlesztési Koncepció – 1998 

• Kultúr-Park (Pilis és Dunakanyar) – 1999 

• Dunakanyar-Pilis-Sziget Kisrégió Regionális Területfejlesztési Koncepció – 

2000 

• Közép-Magyarországi Régió Stratégiai Terve – 2001-2006 

• Közép-Magyarországi-Régió Rekreációs Struktúraterve –  

• Duna-Ipoly Nemzeti Park térsége Területrendezési terve – 2000 

• Budapest Agglomeráció Területrendezési Terve, Tervezési Fázis– 

Egyeztetési Anyag 

• Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 

 

Az Országos Területfejlesztési Koncepció a regionális intézményrendszer 

fejlesztése keretében kiemelt térségeket határozott meg, amelyek közül a 

település a következőkben szerepel: 

 

• Budapesti Agglomeráció térsége 

• Dunakanyar kiemelt üdülőkörzet 

• Duna-Ipoly Nemzeti Park 

 

 
 



Dunabogdány Településszerkezeti Terve 
___________________________________________________________________________ 

 
 
___________________________________________________________________________

Alátámasztó munkarészek      2

 

 

A település adottságai 

 

Elhelyezkedés 

Dunabogdány a természetföldrajzi tájbeosztás szerint a Dunamenti-síkság és 

a Visegrádi-hegység középtájak találkozásánál, a Visegrádi-hegység kistáj 

keleti részén a festői Dunakanyarban fekszik. A község történeti magja a 

Szentendrei-Duna-ág mentén, a hegylábak és a folyó árterének 

találkozásánál alakult ki. A kiterjedt külterületet részben a Duna parti sík 

területek, részben a Visegrádi-hegységbe benyúló erdőterületek, valamint a 

két terület között elhelyezkedő kisebb hegycsúcsok (Csódi-hegy, Róka-hegy, 

Csepri-hegy, Len-hegy) alkotják. 

 

Dunabogdányt északról Kisoroszi, észak-keletről, keletről Tahitótfalu, délről 

egy rövid szakaszon Leányfalu és Szentendre, nyugatról Pilisszentlászló és 

Visegrád közigazgatási területe fogja közre. A teljes közigazgatási terület 

2549 ha. A belterülethez (162 ha) kapcsolódnak észak-nyugatról, illetve 

délről a hegylábakra felkúszó, átalakulóban lévő egykori zártkerti tömbök 

(196 ha). A település külterülete (2191 ha).  

 

A település teljes területének fekvések szerinti 
megoszlása (%)

6%

86%

8%

belterület
külterület
zártkert
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Térszerkezeti helyzet, térségi kapcsolatok 

 
A település Pest megyében, Budapesttől 35 km-re északra, a 11. sz. 

főközlekedési út mentén található. A történelmi múltú, jelentős 

idegenforgalmi vonzástényezőt jelentő Visegrád és a Szentendrei-szigeti 

alközpont szerepű Tahitótfalu közé ékelődik. A Központi Régió és a 

Szentendrei Statisztikai Kistérség része. A meglehetősen jó adottságú 

Dunabogdány a környező települések különleges táji adottságai miatt a 

térségen belül nem jut kiemelt szerephez. Kiemelhető azonban a térségi 

kulturális és idegenforgalomi szerepe. A főváros és a sziget felől érkezve 

Visegrád kapuja, ezért – főleg turista szezonban – jelentős az átmenő 

forgalma. Kimagasló táji adottságai és agglomerációs elhelyezkedése miatt 

jelentős üdülési potenciállal bíró település. 

 

Természeti adottságok 

 

Földtani adottságok 

Dunabogdány felszínét jórészt miocén kori andezittufa és agglomerátum 

építi fel. A kőkészlet hasznosítására települt a Csódi-hegyi kőbánya. A kistáj 

ÉNy-DK-i és ÉK-DNy-i fő szerkezeti irányaira a vízfolyások futásirányából 

következtethetők. A Szentendrei-Duna menti területeket öntésiszap borítja. 

 

Domborzat (felszínformák) 

A település mozgalmas 

domborzati adottságai teszik a 

bogdányi tájat változatossá. A 

Visegrádi-hegység vulkanikus, 

magasabb csúcsokból álló 

központi vonulata a déli 

településrész jellemzője. Itt 

található a település legmagasabb 
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pontja, az 572 m magas Őr-hegy.  Az ős-Duna medrének alakulása hozta 

létre a hegység központi tömbjétől leszakadt alacsonyabb 2 hegytömböt. Az 

egyik tagjai az Öregkálvária-hegy, a Sváb-hegy, a Hegyes, a Kutya-hegy és a 

Tompa-hegy, a másik tagjai a Kálvária-hegy, a Csepri és a Sajgó. A 

hegygerincről pazar kilátás nyílik a Börzsönyre és a Szentendrei-szigetre. A 

meredek erdős hegyoldalakat DNy-ÉK irányú mély, V-alakú vízmosásos 

völgyek szabdalják. A Szentendrei-Duna kanyarulatában széles ártéri terület 

alakult ki.  

 

Talajviszonyok 

A településen változatosak a talajviszonyok, képződésükben jelentős 

szerepet játszott a vulkanizmus és a folyó menti hordalékképződés. A folyó 

mentén és az egykori ártereken jellemző a humuszos homok, valamint az 

öntés és réti talajok, helyenként réti csernozjomok. A Visegrádi-hegység 

erdővel borított területein andeziten, andezittufán kialakult, főként közepes 

vízháztartású agyagbemosódásos barna  erdőtalajok vannak. A Dunára néző 

domboldalakon részben löszön kialakult közepes minőségű, közepesen 

erodált barnaföldek vannak. Az ormokon és hegygerinceken földes és köves 

kopárok a jellemzőek. 

 

Vízrajzi adottságok 

A terület hidrológiai viszonyait a Szentendrei-Duna-ág, illetve az abba 

torkolló kisebb patakok határozzák meg. A Duna árvizei nyár elején és végén 

jelentkeznek, ekkor a víz szintje 

átlagosan 2-3 méterrel emelkedik 

meg, bár néha előfordul az 5 

méteres szintemelkedés is. A 

község jelentősebb állóvize a 

Bergmann-tó, amelyet a Kalicsa-

patak felduzzasztásával alakítottak 

ki.  
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A talajvízszintet a parti sík részeken a Duna mindenkori vízállása 

befolyásolja. A hegyoldalban több forrás található, pl. Kossuth-, Külenberg-, 

Büdös- és József- forrás. 

 

A hidrológiájának legfontosabb jellemzője az oligocén-pleisztocén 

üledékrétegekben felhalmozódott vízbázis. 

 

Klimatikus viszonyok 

A község kilmatikus viszonyait a Duna vízfelülete és a kiterjedt erdőségek 

kedvezően befolyásolják. A nyár mérsékelten meleg, a tél hűvös. A területe 

mérsékelten száraz, mivel a hegyvonulat iránya megegyezik az uralkodó 

széliránnyal, így a nedves légtömegek nem jutnak el településig. A napsütés 

évi összege kb. 1950 óra, ebből a nyári negyedben nem egészen 800 óra, a 

téli negyedben 180 óra. Az évi középhőmérséklet 10,0 ˚C körüli. A csapadék 

évi összege 600 mm. Az uralkodó szélirány általában az ÉNy-i, de a 

változatos domborzati viszonyok miatt helyenként Ny-i. Az átlagos 

szélsebesség a tetőkön 4-5 m/s, a völgyekben 3 m/s. 

 

Növényvilág 

A Duna parti sávban a természetes ártéri ligeterdőnek már csak keskeny 

sávja található. A hegyoldalak zonális növénytakarója 200-450 m-es 

magassági övben a cseres-tölgyes a meredek oldalakon az andezit-

törmeléklejtő erdő, É-i oldalakon, kisavanyodó, sekély talajokon a rekettyés-

tölgyes állományai élnek. A tölgyesek fölött a gyertyános tölgyesek és 

középhegységi bükkösök a jellemzőek. A terület fátlan vegetációját a 

bokorerdők tisztásain található lejtősztyeprétek jellemzik. 

 

Az eredeti vegetáció azonban az évszázados emberi hatásra jelentősen 

átalakult. A gyepek helyén szántók, egykori zártkertek, szőlők és 

gyümölcsösök vannak. A hegyoldalon antropogén eredetűek a tölgyesek 
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helyén kialakult irtásrétek. Az eredeti vegetáció maradványai a Duna-Ipoly 

Nemzeti Park részeként természetvédelmi oltalom alatt álnak. 

 

Állatvilág 

A település természeti területeinek magas száma, valamint azok 

változatossága és a Duna közelsége miatt más agglomerációs településekhez 

képest gazdag az állatvilága. A Visegrádi-hegység Dunabogdány fölé 

magasodó hegyoldalának madárvilága, az erdők vadállománya jelentős. 
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Településfejlődés 

A település fejlődésének feltételeit a természeti-, gazdasági-, társadalmi-, műszaki-, 

ökológiai-, szerkezeti- és irányítási hatótényezők rendkívül összetett rendszere 

határozza meg. 

 E hatótényezők szerepe különböző történelmi periódusokban más és más 

jelentőséggel bírt. 

 
A településen folytatott régészeti feltárások alapján arra lehet következtetni, hogy 

Dunabogdányt igen kedvező természeti adottságai miatt már az őskorban is lakták. 

Az ásatások során előkerült rézkori-, bronzkori-, vaskori kultúrák tárgyi emlékei a 

folyamatos emberi jelenlétről tanúskodnak a térségben. 

 

 

 
Magyarország régészeti topográfiája-Dunabogdány 
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A település jelenlegi lakott területéhez közel, Pest Megye Régészeti Topográfiája 

(Akadémia kiadó, Budapest, 1986) 17 régészeti lelőhelyet jelöl, melyek között 

megtaláljuk a XIV_XV. Századi edénytöredékeket, a késő bronzkori cserepeket, az 

avar kori sírokat, és az őskori-, valamint az Árpád-kori edénytöredékeket.  

Az i.e. I században megjelentek vidékünkön a római birodalom hódító csapatai. A mai 

Óbuda területén fekvő táborból a Duna partján észak felé, út haladt. A szentendrei 

tábortól északra Leányfalu, majd Dunabogdány határában, és végül Visegrád 

területén is táborhely volt. Ez képezte a Római Birodalom keleti védvonalát, a Limest. 

A 9-es számú lelőhelyen 1930-ban, Szalay Ákos régészeti kutatásai nyomán egy 

124x147 m2 területű és 1,2 m falvastagságú római kori castellum (őrtorony) romjai 

kerültek elő. Ugyanitt később további kőemlékeket, oltártöredékeket, és 

sírkőtöredékeket tártak fel. 

 

  
  Várad lelőhely, római kori tábor alaprajza  Ma már csak néhány kőhalom található ezen a helyen 
 

A község délkeleti végében a Kőhíd, vagy „Steinerne Brücke” helyén állt a következő 

őrtoron. Az innen előkerült bélyeges téglák alapján építési idejét I. Valentinianus 

uralkodása idejére helyezhetjük. 

A régészeti kutatások bebizonyították, hogy Visegrád, Szentendre, Dunabogdány 

római táborhelyeit a honfoglaló magyarok erődítményként használták. 
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A belterület közepén, egy kisebb dombon álló római katolikus templom az eredeti, 

középkori helyén épült fel, melyet a török korban a reformátusok használtak. A 

templomot  

 

1724-ben építették újjá, azonban 1937-ben teljesen 

lebontottak, hogy újat építsenek a helyére. A 

középkori falu a templom körül a mai belterület alatt 

fekhetett, a beépítettség miatt régészeti nyomai nem 

kerültek feltárásra. 

 
 

 

A katolikus templom mai látványa 

 

Bogdány” első okleveles említése 1286-ben történt.  „Bogdán” tulajdonképpen 

személynévi eredetű, és jelentése „ Isten ajándéka”. 

A török korban a település lakott hely volt. Az 1546 évi defterben 41 lakosát írták 

össze, azonban a XVI.század végére a felszabadító hadjárat alatt rövid időre 

elnéptelenedett. 

Bogdány az 1647 és 1683 közötti adójegyzékben is lakott helyként szerepelt. 1659-

ben gróf Zichy Péter kamaraelnök birtokává vált. 

A XVII. század háborúi nem kedveztek a falu fejlődésének. Az 1708-1710 között 

pusztító járvány, pedig újból megapasztotta a lakosságot.  

Gróf Zichy 1723-ban sváb telepeseket hívott a faluba, adómentességet és egyéb 

kedvező juttatásokat ígérve. 

Új fejezet kezdődött a katolikus németek érkezésével a falu életében. Bogdányban 

már a XVI. század végén önálló református gyülekezet élt és mivel a törökök nem 

gátolták az új hit terjedését, Bogdány református hitű magyar faluként fogadta a 

jövevényeket. 

A romossá vált református templomot átadták a németeknek, akik vallásuk 

gyakorlásához papot is hoztak magukkal. 
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A településen 1760-tól katolikus iskola működött. Az 1700-as évek végén a 

reformátusok új templomot, lelkészlakot és iskolát építettek. A mai református 

templom 1802-ben , fél év alatt készült el. 

 

A két különböző vallású és nemzetiségű népesség 

közötti ellentéteket a vegyes házasságok, a közös 

sorscsapások- tűzvészek, dunai árvizek, járványok-

elviselése, s az ezekből való folytonos újjászületések 

oldották. 

 
 
 
 
 
A református templom 

 A szabadságharcot követő évek meghatározó eseményeit, sajnos, a természeti 

csapások követték. A nagy filoxéra-járvány kipusztította a szőlőket, és ez a végét 

jelentette a szőlőművelésnek, ami pedig a parasztok 

legfőbb megélhetési forrása volt addig. A borászatot a 

cseresznye, eper, málna termesztése váltotta föl. 

Kofahajókkal vitték a termést a pesti, pozsonyi és 

bécsi piacokra. A Duna folyamatos áradása a 

térségben a kőbányászat fellendülését eredményezte, 

ugyanis a Duna töltésrendszerének kiépítése valamint 

a fővárosi építkezések, útépítések folyamatos kőigényt 

jelentettek.  

 
 

A kőbányai mai látványa 
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Sajátos kultúra jelent meg, mivel a kőbányászat mellett a kőfaragás is a helybéliek 

hagyományos mesterségévé vált. Ennek művészi megnyilvánulásai a díszes faragott 

kőkapuk, ablak- és ajtókeretek, sírkövek, melyek közül sokat ma is megtalálunk a 

településen. 

 

 

 

Használati tárgyak is készültek : szőlőprések, itatóvályúk, még láda is készült kőből, s 

pihenésre szolgáló kőpad amely számos ház előtt díszeleg. 

 
 

 
 

 

 

 

A kőfaragások többsége nem a kőbányából származó andezit kőből, hanem abból az 

erdei kőből készült, amelyet a bogdányiak a falut körülvevő erdő szikláiból nyertek. 
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A két világháború közötti időben a lakosok már nemcsak helyben kerestek 

megélhetést, hanem bejártak Budapestre dolgozni. Az inaséveket letöltő kisiparosok 

alkották a falu iparos-paraszt-polgár rétegét, akik a falu lakosságának szükségleti 

cikkeit előállították és e mellett, földjeiket is megművelték. 

 
1933-1935 között hazánkban nagy volt a munkanélküliség. Így a 30-as évek végén a 

település sok fiatal- és középkorú férfitagja Németországban keresett munkát. Főleg 

Stuttgart környékén. Itthon maradt családtagjaik fizetésükhöz csak úgy juthattak 

hozzá, ha beléptek a Volksbundba. (1941-ben az akkori iskolavezetés tiltakozott a 

Volksbund ellen.) 

 
A háborút követően, 1945-1946-ban, a Volksbund tagjai közül sokakat hosszú 

hónapokra internáltak, és teljes vagyonukat elkobozták. Az elkobzott házakba, 

elsősorban a szomszédos településekről, új családokat költöztettek. A kitelepítettek –

közel ezren – a falu népességének egyharmadát, a németajkúak felét tették ki. 

 
A település statisztikai adataiból megállapítható népességszám-változás jól tükrözi a 

településtörténeti folyamatokat. 

 
A népességszám a századfordulón érte el maximumát, amikor a településen (383 

fővel) 13 %-al többen laktak, mint napjainkban. Az első világháború körül a 

népességszám előbb egy kisebb, majd a második világháborút követő kitelepítések 

következtében, másodszor jelentős mértékben csökken.  
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Dunabogdány népességének alakulása 1870-2001 között 

 
 

A falu társadalma 1947 őszén, a szülőhelyükről szintén elűzött és idetelepített 

felvidéki magyarok beköltözését követően, jelentősen átalakult. Népességszáma 

lassan újból emelkedni kezdett. 

A kitelepítéssel a tehetősebb német paraszti réteg eltűnt a faluból. Akik maradhattak 

új életet kellett, hogy kezdjenek. Mégis, a legutóbbi népszámlálási összeírás adataiból 

kiindulva, a község lakosságának 24 %-a ma is német nemzetiségű. (Népszámlálás 

2001, KSH, Bp.2002) 

 
Az itt maradottak számára továbbra is a 

bánya jelentette a legfőbb megélhetési 

forrást. A bányát a hatvanas években 

megnőtt kőigény miatt, valamint az 1963-

as dunaújvárosi partszakadás tanulságaiból 

kiindulva, fokozatosan gépesíteni, 

korszerűsíteni kezdték. 
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A ’70-es évek elején épült a 11-es főutat áthidaló felüljáró, amely a kőbányából 

történő szállítás biztonságos lebonyolítását szolgálja. 

 

A kibányászott kőszállítást segítette az a kisvasút is, amely a Csódi-hegy 

kőbányájából vitte a kitermelt anyagot a Dunán várakozó uszályokhoz. 

 

A sok ágra szakadó vasúthálózat egy közel másfél kilométeres darabon a mai 11-es 

főút szélén haladt. A kisvasutat, a kőbányászás visszaszorulását követően 

elbontották. 

A bányaművelést legintenzívebben a nyolcvanas években zöld utat kapott Bős-

Nagymaros Vízlépcső előkészítő munkáinak idején végezték. Ma a kőbányászat már 

nem meghatározó a falu életében. 

 
A kőbánya mellet, az 1948-ban megalakított földműves-szövetkezet, egészen az 

1980-as évek végéig, a második legjelentősebb munkát adó gazdasági szervezet volt 

a faluban. 

1956-ban a falu élelmiszer szállítmányokkal segítette a fővárosi lakosságot. Nagyon 

kevesen menekültek külföldre az ’56-os emigrációs hullámmal. 

 

A településen az 1950-1970-es évek között jelentős népességnövekedés indult el, 

elsősorban a fővárost, és a főváros környéki településeket megcélzó 

népességvándorlás eredményeként. Az ingázók száma erősen megnövekedett, a 

közlekedés fejlődése és a fővárosi munkahelyek óriási kínálata következtében. 

 
A népesség növekedést a ’60-as évek lakásállomány növekedése sajnos csak kisebb 

mértékben tudta követni. Ennek következménye, hogy a településen a hetvenes 

évektől bekövetkezett népességfogyás ellenére a lakásállomány növekedésnek indult, 

egészen a ’80-as évekig. 

 
Ebben az időszakban a helyiek sorra eladták a falu határában lévő gyümölcsöseiket, 

így a fővárosi lakosság Dunabogdányban telket és hétvégi házat vásárolhatott, illetve 

építhetett. 
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Az üdülőépületek aránya jelenleg is jelentős a településen. A 2001. évi 

népszámláláskor 1090 db. lakást vettek nyilvántartásba. Ehhez képest a 

nyilvántartásba vett  üdülők száma igen jelentős, összesen 297 db.  
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Lakásállomány építési év szerint 
 

A lakóépületek tulajdoni jellege az idők folyamán jelentősen megváltozott. Míg 1963-

ban a lakóépületek 82 %-a volt magántulajdonban (a többi állami tulajdon volt), 

addig 2001-ben ez az arány 99 % -ot mutat. 

A ’70-es évektől a ’80-as évekig terjedő nagyarányú lakásépítés csak hiányos 

infrastruktúra mellett valósulhatott meg, ezért a rendszerváltást követő 10 év egyik 

legfontosabb önkormányzati feladata a teljes infrastruktúra kiépítése volt.Ma már 

elmondható, hogy a meglévő lakóterületeken a teljes közműhálózat kiépült, azonban 

a közműhálózatra való rácsatlakozás nem 100%-os, ezért ösztönözni kell, továbbá a 

már csatornázott területeken a hálózatra való rákötést, ami, jelenleg lakosság számra 

vetítve közel 65 %. 

 A település csatornahálózatának bővítése a Kutya hegy és az iparterületen még 

megoldandó feladat. 

A vizet a község tulajdonában levő kutak biztosítják, a Vízmű Kft az önkormányzat 

tulajdona. Az önkormányzatnak a vízhálózat folyamatos karbantartásáról 

gondoskodni kell. 
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A ’80-as évek óta bekövetkezett gazdasági-, és társadalmi átalakulások jelentős 

változásokat eredményeztek a helyi népesség életében is. A rendszerváltást követően 

megjelenik a munkanélküliség, a foglalkoztatottak száma csökken, az inaktív keresők 

száma (pl. akik nyugdíj mellett is dolgoznak) növekszik, a mezőgazdaságban 

dolgozók száma fokozatosan csökken. (2001-ben a mezőgazdaságban a 

foglalkoztatottaknak alig 4%-a dolgozik.) 
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A dolgozó lakónépesség foglalkoztatottsága 1963-ban és 2001-ben 

 
Mivel a település idegenforgalmi szempontból frekventált helyen található, ezért a 

kereskedelem és szolgáltató gazdasági ágazat kiemelt szerepet kapott. A 

kereskedelmi és vendéglátó egységek elsősorban a 11-es főútra illetve a Duna partra 

– mint rekreációs területre – szerveződtek. 2002-ben a magánszálláshelyek 

férőhelyeinek száma 82 volt, ahol összesen 1015 vendégéjszakát töltöttek el. (A 237 

vendégből 179 külföldi volt.) 

 
2001-ben a település összes foglalkoztatottja 1168 fő. Ebből 464 fő helyben, 704 fő a 

környező települések egyikén, jellemzően Budapesten, Szentendrén és Visegrádon 

dolgozik. 
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Gazdasági aktivitás szerinti változás 1990-2000 között %-ban 
 

 

Annak ellenére, hogy a munkanélküliség az elmúlt évtizedben növekedett, mégis, 

Dunabogdányban ez igen alacsony, alig 3 %. Ez alacsonyabb az országos átlagnál. A 

településen működő vállalkozások száma lassú növekedést mutat. 
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A vállakozások számának alakulása 1998-2002 között 
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A rendszerváltást követően megfigyelhető egy Budapestről történő lassú kitelepülési 

folyamat, amely az agglomeráció többi településével együtt Dunabogdányt is érint. 

 

Ebben az időszakban jelentős mértékben javultak a település iskolázottsági mutatói. 
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A legmagasabb iskolai végzettség alakulása 1963-2001 években 
 
 
A fent említett folyamatnak köszönhetően Dunabogdány lakónépességének 

csökkenése a rendszerváltáskor megállt és a szomszédos településekhez képest 

ugyan kisebb ütemben, de folyamatos növekedésbe kezdett. 
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* Vádorlási_különbözet: a településre beköltözők és az onnan elköltözők különbözete 
 

 
 Dunabogdány népességének  szaporodása/fogyása 1970-2001 között    

 
 

Amint a fenti diagramból látható a népességnövekedés nem a természetes szaporulat 

növekedésének tulajdonítható. A természetes szaporulat a településen még mindig 

negatív előjelű, így nagyobb mértékű az elhalálozás, mint a születés. 

A népességnövekedés a településre beköltözőknek köszönhető. Éreztetve Budapest 

agglomerációjában kibontakozó folyamatokat, vagyis az erőteljes lakossági kiáramlást 

a Fővárosból. 

 

A település lakóinak korcsoport szerinti vizsgálatából megállapítható , hogy a 40 év 

alatti lakók száma kissé magasabb, mint a 40 év felettieké. 
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A település lakóinak korcsoport szerinti megoszlása 2001-ben 
 

Tekintettel arra, hogy a lakosság társadalmi, kulturális, gazdasági összetétele is 

jelentős átalakuláson megy keresztül, továbbá, hogy a történelmi településrész igen 

keresett a betelepülni szándékozók körében, a helyi közösségnek fel kell készülnie az 

újonnan beköltözők befogadására, beilleszkedésének elősegítésére, a helyi identitás 

jegyek megőrzésére, védelmére. 

   

Annak ellenére, hogy a település hosszú távú népességalakulását nehéz előrevetíteni, 

hiszen az nagymértékben függ majd a térség gazdasági, társadalmi folyamataitól, az 

önkormányzat településfejlesztési döntéseivel nagymértékben befolyásolhatja annak 

alakulását.  

 
A rendszerváltást követő 11 év alatt a lakónépesség kb. 200 fővel növekedett. 

Amennyiben a következő 11 évben ugyanekkora növekedéssel számolunk, úgy kb.14 

év alatt éri el a település az 1910-es lakosságszámot, azaz 444 fővel lesz több mint 

manapság. 

2002-ben a településen élő lakónépesség és a lakásszám aránya 2.72 fő/lakás volt. 

Ha egy még kedvezőbb arányt feltételezünk a jövőben, azaz 2,5 fő/lakás átlaggal 
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számolunk, a lakónépesség alakulásából a fentiek szerint előre vetített lakónépesség 

növekedés mellett, a következő 11 évben 178 lakás építését lehet feltételezni. 

 

A rendszerválást követő tíz évben a lakásállomány változása a környező 

településeken igen eltérő volt. 
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A lakásállomány változása a környező 
településekkel összevetve 

 
A jelenlegi rendezési terv szerint a lakóterület fejlesztésre kijelölt területeken ennek 

többszöröse (kb.800 lakás) alakítható ki. Ez a jelentős tartalék terület feltehetően azt 

fogja eredményezni, hogy a lakóterületek konkrét kialakításával járó közterhek pl 

közterület, közművesítés terhei nem egyformán fogják terhelni a területen építkezni 

szándékozókat. A közlekedési kapcsolatok és közművesítés megoldása várhatóan 

csak ütemezetten valósulhat majd meg. A lakóterület túlkínálata az ingatlanárak 

szempontjából nem valószínű, hogy kedvező növekedést eredményez. 
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TEPÜLÉSSZERKEZET VIZSGÁLAT, ÉRTÉKVIZSGÁLAT 
 
 
 
Dunabogdány sajátos arculatának meghatározó elemei az előnyös földrajzi 

helyzetéből, a vonzó természeti környezetéből, a sajátos történelmi múltjából, a 

sokszínű társadalmi-, kulturális sokszínűségéből, továbbá a gazdasági-, és 

infrastrukturális adottságaiból fakad. 

 

A jelenlegi településszerkezet kialakulásában meghatározó szerepe volt a Dunának, 

az áradások ellen védelmet nyújtó dombvonulatoknak, a települést átszelő 

völgyeknek és patakoknak, valamint a Dunával párhuzamos kialakult főközlekedési 

útvonalnak. A település ebben a környezetben nőtte ki magát jelen állapotára. 

 
 
A község közigazgatási területe 2549,6931 ha, a település összes földrészleteinek 

száma 4350 db. 
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A település lakóterülete közlekedési szempontból a Kossuth Lajos utcára, mint 

lineáris tengelyre szerveződik. E tengelyhez kapcsolódó keresztutcák szabálytalan 

rendszere, a spontán fejlődés lenyomatai, melyhez kapcsolódó telekszerkezetek, 

beépítési módok, térfalak már a XIX. század elején rögzültek. 

 

A településszerkezet másik súlypontját a Hegyalja utca és környezetében levő 

egyházi-, és oktatási intézmények, valamint az azokhoz kapcsolódó terek képezik. 

 

 
 

A településszerkezet szempontjából a 

Duna folyam mindig is meghatározó 

szerepet töltött be. A folyam régebb 

inkább a kőszállításban segítette az itt 

élőket.  

 
 
 

Rakodó hely a Duna parton 

 

Mára már a kőbányászat vissza-

szorulásával, a Duna part inkább, mint a 

település rekreációs területfejlesztésének 

színtere jelenik meg. 
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A településen belül jól elkülönül a történelmi településmag, az árvíz ellen védelmet 

nyújtó domboldalra felépített 

templomok és azok köré halmozódó 

lakóépületekkel, iskolával, temetővel. 

Ezt a településrészt szabálytalan, 

felaprózódott telekrendszer alkotja 

többségében 500 m2 alatti telkekkel. 

 
 
 

Telekszerkezet a katolikus templom körül 
 

Az Ófalunak ezt a belső magját 

szövevényes utcahálózat, kisebb 

nagyobb teresedések jellemzik. Az 

épületek a szabálytalan formájú térre 

szerveződnek, az épületek többsége 

utcafrontra épült, vagy fésűs 

elrendezésű, leggyakoribb az 

oldalhatáros beépítés. 

 
Organikus térformák az Ófaluban 

 
A Csádri patak a településszerkezet kialakulása szempontjából meghatározó szerepet 

játszott.  

Amíg a katolikus templom körül 

kiszélesedő tér köré szerveződő telkek a 

halmaztelepülés jegyeit viseli, addig a 

patak menti épületeket és a hozzá 

tartozó telkek szabályosak, a patak 

vonalára merőlegesen, arra felfűződve 

alakultak ki. Ezek a telkek is  többnyire 

500 m2-nél kisebbek.  

Telekszerkezet a Csádri patak mentén 
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A Duna parti sávját hosszan követve alakultak ki azok a szalagtelkek, amelyek 

dacolva a vízjárta területen történő építkezés veszélyeivel, meghatározóvá váltak a 

településkép szempontjából. 

Ezek a Duna partig lenyúló hosszú telkek csakúgy, mint a Kossuth L. utca mentén, a 

domboldalra felkúszó teleksor már kevésbé darabolódott fel. Az itt akó családok a 

szükségessé váló bővítéseket nem a 

telkek felaprózódásával oldották meg, 

hanem az épületek kereszt szárnyú 

befordításával. Így ezeken a telkeken 

gyakori az U vagy L alakú, zártsorú 

beépítés. 

 
 

 
 
Telekszerkezet a Duna part  mentén 

 
 
 
 
 
 
 
A település szerkezetének változása, az ÓFalu növekedésének módja 1782 és 1884 

között jól nyomon követhető a korabeli térképeken: 

A főutca mentén a lakófunkciójú épületek mellett nagy számban található 

kereskedelmi, szolgáltató épületek, itt kap helyet az orvosi rendelő és a hivatal 

épülete, művelődési ház is. Ez a terület is telekszerkezetével, beépítési módjával  

megőrizte 1780-as években már kialakult beépítési módot. 
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1782-1785-ben 
 

 

 

 
1829-1866-ban 
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1872-1884-ben 
 

A fenti térképekből látható, hogy a mai ÓFalu településszerkezete, beépítésének, 

terület-felhasználásának meghatározó elemei a XIX.század közepén alakultak ki. 

Ebben az időszakban a település lakónépessége is minden idők legmagasabb számát 

mutatta. 

 
Ebben az időszakban épültek a település műemléki jelentőségű épületei is: 
 

• Kálvária kápolna és stációk (Szt. Dónát kápolna): 
 

Jellege: A község fölött emelkedő meredek dombon épület, egyhajós, 
későbarokk épület, épült a XIX.sz. elején 
Kálvária stációk: 
14 darab. Tagolt kő talapzaton álló vájatott fejezetes pilaszterekkel, 
timpanonalakú tetőkkel.  
 

• Szent Rókus kápolna: 
 

Jellege: A falu felső, északi végén, az országút mellett, egyszerű, későbarokk 
építmény a XIX. század elejétől. 
 

• Szent Fábián Sebestyén kápolna: 
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Jellege: A község alsó, déli végén, egyszerű klasszicista építmény 1844-ből. 
 
 

Magyarország műemlékjegyzéke (megjelent 1990-ben) városképi jelentőségű 

épületként tartja nyilván a Kossuth L.u. 97 sz., 919 hrsz alatti lakóház és gazdasági 

épületet.  

 

Dunabogdány hagyományos lakóházai utcafrontra épültek, a beépítési vonaluk 

leggyakrabban követve a terek 

határvonalát. Helyenként az épületek 

fésűs elrendezésűek. Az oromfalas 

lakóházaknak  utcafronton többnyire két 

ablakuk van, 

nyújtott, keskeny 

ablakformákkal, 

két vagy több 

osztással. 

Gyakori a tornácos kialakítású épülettípus, 

illetve a személyi bejárat fölé kinyúló 

deszkázott eresz.  

Jellegzetesek a padlástér bevilágító ablakok, amelyek 

funkcionális szerepükön túl az oromzatos házak dísztő elemei is 

egyben.  

 

 

Jellegzetesek a gazdagon tagolt, ívelt 

szemöldökgerdával lezárt kő kapuk. 

Gyakori a zárókőbe vésett évszám, 

illetve a virágmotívum alkalmazása.  
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Több épületen jól felismerhető az átalakítást, bővítést nyoma, de ezek jórészt még 

helyreállíthatók, vagy felújításnál visszaállíthatók a településképre jellemző eredeti 

formajegyek. 

 
A lakóépületek homloktati díszei inkább az utcafronti homlokzaton jelennek meg. 

meg, vakolt olykor kő keretekkel, kiemelésekkel, 

színezéssel, faszerkezetek faragásával. 

 

Az utcakép 

meghatározó 

elemei a 

kőtámfalak, 

növényzet, 

kőkeretes 

kerítések, 

lábazatképzések, bejárati oszlopdíszek, kövezett utak, amelyeket az új építkezések 

során is gyakran alkalmaznak. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kőből rakott támfalak, kövezett utak 
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Az utcakép harmóniáját az egységes tömegképzések, ismétlődő anyaghasználat, 

homlokzati díszítő elemek biztosítják. Az utcakép 

harmóniáját csupán az elektromos, és hírközlési 

oszlopokat pókhálószerűen összekötő légvezetékek 

látványa, helyenként meg egy-egy környezetébe  

nem illeszkedő épület bontja meg. 

 

 

 

 

A településen belül egy református és egy katolikus 

temető működik. A temetőkben több 1800-as 

években faragott kő sírkövet, amelyek védelem alá 

helyezését javasoljuk. 
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A régi településrészhez csatlakozva alakultak ki Dunabogdány új kertvárosi jellegű 

lakóterületei. Ezek kisebb tömbökbe 

tömörülve jelenítik meg az újabb korok 

mérnöki telekosztásait, egyenes vonal-

vezetésű utcáit, az éppen divatos építési 

formák  rendszerét. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ez alól csupán a Csódi villatelep jelent kivételt, amely nem a belterülethez 

kapcsolódva, hanem attól teljesen különállóan a külterületbe ékelődve 2000 után 

került kialakításra. A terület 

szabályozási előírásai 

legkevesebb 6000 m2 nagyságú 

telkek kialakítását teszik 

lehetővé, nagy zöldfelület 

arányú, szabadonálló épületek 

elhelyezésének adva helyet. 
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A fokozatosan átalakuló kisparcellás mezőgazdasági területek a tervezett lakó és 

üdülőfunkciók kialakításának színterei. 

 
A hosszú, keskeny szalagtelkek közterületi kapcsolata legtöbb helyen  nem megfelelő 

sem a közműépítés sem pedig közlekedési szempontból. 

 

Az új településrészeket szabályosabb utcahálózat és térformálás jellemzi, ezek a 

településrészek lazább beépítésűek, nagy zöldfelülettel és jelentős tartalékterülettel 

rendelkeznek. Míg a régebben beépült lakóterületeken a beépítési mód oldalhatáros , 

addig az új területeken jellemzően szabadonálló. 

Ezeken az új beépítésre szánt területeken a telkek újraosztásával illetve a teljes 

közműhálózat kiépítéséhez szükséges kiszolgáló utak kialakítását követően jöhet létre 

további beépítés. 

A volt zártkerti területeken a közterületek kialakítása több helyen már elkezdődött, a 

szomszédos telkek összevonásával kialakított lakótelkek beépítése szórványosan 

megtörtént. Ezeken a területeken az ingatlanok többsége ugyan üdülő hasznosítású, 

de jelentős beépítésre szánt tartalék területtel rendelkeznek. A telkek rendezését 

nagymértékben lassítja annak nagymértékű feldaraboltsága, a kialakult bonyolult 

tulajdonjogi formák.  

A település ipari területe a 11-es főút két oldalán, Tahitótfalu irányából a település 

bevezető szakasza mentén került kijelölésre, kapcsolódva a korábbi MGTSZ major és 

kőrakodó kialakult terület felhasználásához. A fejlesztésre kijelölt területen, a jelenleg 

működő kisebb vállalkozások mellett, kereskedelmi, szolgáltató és ipari terület 

kerülne kialakításra.  

 

A településkép egyik meghatározó eleme a Duna felöli, „külső” arculata, amely  

védelme a településfejlesztés egyik sarkalatos eleme kell legyen. A kikötő, a parti 

zöld sáv megjelenése a természet és az épített környezet összhangját kell tükrözze.  

Kerülni kell a nagytömegű, a parti sávra túlságosan ráépülő, nem természetes anyag-

használatú, túldíszített  épületek kialakítását. 
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A település helyi építészeti értékének  védelme és megújítása a jövő nagy kihívása, 

melynek sikere nagymértékben függ a társadalmi tudatformálás hatékonyságától, a 

településkép formálásának társadalmi kontroljától. Jelentős szerepe van továbbá az 

önkormányzatnak, amely példaértékűen megvalósított építményekkel, épületekkel, 

megújított utcaszakaszokkal, felújítási munkálatokkal nagymértékben befolyásolhatja 

a településkép alakulását. 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK 

Dunabogdány Önkormányzata megbízásából a PESTTERV 1997-ben „aktualizálta”  a 

község 1990-ben készített-jóvá nem hagyott, de vizsgálati-elemző részében akkor 

még helytálló- általános rendezési tervét.  

A belterületre 1:40000 m.a. területfelhasználási és 1:2000 m.a. szabályozási terv 

készült, szabályozási előírásokkal. 

A külterületre 1:10000 m.a. szabályozási terv és előírás készült. 

A rendezési terv a fejlesztési területekre további részletes rendezési terv készítését 

írta elő, melyek többségében el is készültek és elfogadást nyertek: 

• Diófa u. és környékének részletes rendezési terve (1997.dec.) 

• Táncsics Mihály utca környékének szabályozási terve (1999) 

• Öregsvábhegy, Öreg Kálvária u.- Csresznyés u. helyi szabályozási terve (1999) 

• Málna utca és környékének szabályozási terve (1999) 

• Kutyahegy alja szabályozási terve (2000) 

• Csódi Villatelep helyi építési szabályzata (2000) 

• Országúti hosszúföldek vállalkozási terület  szabályozási terve (2001) 

Az önkormányzat településfejlesztési döntései bizonyos szabályozási elemek 

vonatkozásában időközben megváltoztak, ezeket a képviselő-testület rendeletben, 

olykor határozat formájában elfogadta, és az újonnan elkészülő Helyi Építési 

Szabályzatba kívánja szerepeltetni. 
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A helyi építési szabályzathoz kapcsolódó érvényes helyi rendelet a 

környezetvédelemről szóló 10/1998.(VI.22.) önk. rendelet , mely az állattarás helyi 

rendjét is szabályozza. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.törvény, 

illetve a kapcsolódó rendeletek, különösen a 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelettel 

elfogadott Országos Településrendezési és Építési Követelmények jelentős változást 

hoztak a településrendezési eszközök terén. 

Ezek a változások szükségessé tették a településfejlesztési koncepció újragondolását 

követően Dunabogdány településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának 

valamint szabályozási tervének elkésztését. 

 

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tft) és az 

Országos Területfejlesztési Koncepcióról 

szóló 35/1998.(III.20.) OGY határozat 

Budapest Agglomerációs térségét, és 

annak részeként Dunabogdány 

települést, 81 további településsel 

együtt, az ország kiemelt térségei közé 

sorolja, amelynek rendezését országos 

érdekűvé nyilvánítja. 

 

 

A Budapest Agglomerációs Területrendezési Terv 2001-ben elkészült. Az 

agglomerációs rendezési terv legutóbbi egyeztetési anyagát az önkormányzat 

véleményezésre megkapta.  Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy a település 

érdekeivel ellentétes szabályozás ne épülhessen be a területrendezési tervbe, ezért 

településfejlesztési elképzeléseit kérte a tervben szerepeltetni. 
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Önkormányzati intézmények 

Általános iskola 

(1129/2 hrsz) 

 

A 17 tantermes intézmény, mely idén ünnepli alapításának 100 évét, tanulóinak 

száma 2003-2004 tanévben 288 fő, az egy osztályra jutó tanulók száma átlagosan 17 

fő. Az épület kihasználtság foka jónak mondható: délelőtt 100%-os, délután 60 %-

os. Az intézmény korszerű sportcsarnokkal rendelkezik.  

Az  intézmény belső felújítási munkái  2003-ban elkezdődtek, azonban szükségessé 

vált az épület külső állagmegóvási és felújítási munkáinak elvégzése is. A felújításon 

túl bővítésre és átalakításra is szükség volna: étterem és melegítő konyha kialakítása 

(kb.150adagos), természettudományos előadók kialakítása, technikai szaktanterem 

átalakítása, multimédia terem kialakítása, fedett kerékpártároló kialakítása, tároló 

helyiség kialakítása. 

 

 
   A tanulók és pedagógusok számának alakulás 1998-2003 között 

 
Zene és Művészeti iskola 

(Kossuth L. u.49 sz.) 

 
Az intézményben 129 tanuló valamint 40 zenekaros tanul, tevékenységüket 12 

pedagógus és egy adminisztrátor segíti. 
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Az oktatás egy 105 m2-es, beépített alapterületű, 1 szintes épületben folyik, melyben 

4 kis tanterem és egy nagyobb szolfézs terem található. 

Az intézmény működési feltételeinek javítása érdekében szükség volna három 

tanteremre, egy hangverseny teremre, egy hangszerraktárra, egy könyv, illetve 

kottatárra. 

 
Német nemzetiségi óvoda 

(1046, 1041, 1044 hrsz) 

 
A jelenlegi óvoda 106 férőhelyes, a dolgozók létszáma 20, gyereklétszám 84, azaz a 

kihasználtsága az intézménynek 79 %. 

 
Az intézmény épületei közül kettő funkciójában nem megfelelő. A kiszolgáló vizes 

helyiségek, valamint a mosogató és a melegítő konyha korszerűtlenek. Az óvodán 

belül öt csoportszoba található, melyek közül csupán kettő minősíthető megfelelőnek. 
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Az Óvoda 2004-ben három csoportszobával és egyéb kiszolgáló helyiségekkel bővül.  

 

Tekintettel arra, hogy a bővítés jelentős anyagi terhet ró az önkormányzatra, a 

meglévő épületrész helyiségeinek korszerűsítése, az óvoda udvarának 

biztonságtechnikai átépítése egy következő építési ütemben valósulhat meg. 

  

Az óvodás gyerekek és a születések folyamatosan csökkenő számából 

prognosztizálható, hogy az önkormányzat csak létszámcsökkentéssel és egyéb olyan 
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intézkedésekkel, amelyek a fajlagos költségnövekedést ellensúlyozza, fogja tudni 

biztosítani az intézmény hosszú távú működtetését. 

 
 
Művelődési ház és könyvtár  

(1022 hrsz, 924 hrsz, 923/1 hrsz) 

 

Az intézmény közművelődési feladatait önállóan gazdálkodó intézményként látja el, 

működéséhez szükséges források nagy részét az önkormányzat biztosítja.  

 

Az intézmény egy 150 férőhelyes nagyteremmel, egy 40 férőhelyes klubteremmel, 

egy 16 m2-es kisteremmel valamint kiszolgáló helységekkel rendelkezik. Ehhez 

kapcsolódik továbbá egy 75 m2-es könyvtári rész, továbbá egy 146 m2-es terület, 

amely a helytörténeti gyűjtemény bemutatását szolgálja. Az épület helyiségeinek 

alapterülete összesen 583 m2, a dolgozói létszám pedig 2 fő. 

Az intézmény a település kulturális életének központja. Sokrétű, gazdag 

programválasztékkal igyekszik kielégíteni a helyi igényeket. Helyet biztosít különböző 

közhasznú tanfolyamok számára, így a nyelvtanfolyamoknak, kézműves 

foglalkozásoknak stb. 

Jelentős szerepe van a helyi hagyományok-, és az ünnepek kultúrájának ápolásában. 

A zenei kultúra bemutatása ( Pünkösdi Zenei Fesztivál, Újévi koncert) , a sváb-bálok 

szervezése, a hagyományos ünnepek megrendezése (Pünkösdi Fesztivál, Augusztusi 

Búcsú) , a helyi kiállítások és vásárok megszervezése (karácsonyi kiállítás és vásár) 

ezáltal könnyebbé válik. 

Amatőr művészeti csoportok támogatásában szintén segítséget nyújt. Így a helyi 

zenekarok próbáinak zavartalan működéséhez helyet biztosít. 

 
Gondoskodik a szomszédos településekkel  való állandó kapcsolattartásról és 

információ cserérő. A hazai kulturális események tájékoztatásról, ajánlásáról, közös 

rendezvények megszervezéséről (Duna-party rendezvénysorozat), valamint 

Dunabogdány testvértelepülésével, Leutenbach-al közösen szervezett kulturális 

rendezvényekről. 
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Gondoskodik az intézményen belül helyet kapó Helytörténeti Gyűjtemény 

megőrzéséről, bemutatásáról valamint szintén az intézményben működő könyvtár 

működtetéséről. 

 

Az intézményben az utóbbi években jelentős felújítások, korszerűsítések történtek 

azonban az épület és környezetének állapota, annak felszereltsége még további 

fejlesztést, átalakítást igényelne. Az épület és környezetének állagmegóvási-, 

karbantartási munkáin túl, szükség volna az udvari vizesblokkok áthelyezésére, a 

különböző helyiségek funkcionális átalakítására, esetleg újabb helyiségek 

kialakítására, a pince bővítésére stb. 

 
A helyi közösségi élet egyik legfontosabb színtereként helyet, segítséget, eszközöket 

biztosít a házban működő Nyugdíjas-klub programjaihoz, a Kertbarát-kör részére, az 

ifjúság különböző összejöveteleihez, és egyéb helyi szervezetek számára. 

 
A Nyugdíjas Klub 1994 szeptemberétől működik. 1995-ben jegyezték be a Nyugdíjas 

Klubok és Idősek „Élet az éveknek” Országos Szövetsége tagjai sorába. 

Megalakulása óta a klub taglétszáma folyamatosan növekszik. Amíg 1994 –ben 30 

fővel , addig 2003-ban már 86 fővel rendelkezik. 

Tagjai többsége egyedül élő nyugdíjas, akiknek a klub széles programválasztékkal 

teszi színessé idős napjait. 

 
Polgármesteri Hivatal  

(1130 hrsz) 

 
Az intézmény épülete az utóbbi években felújításra került. Műszaki állaga jónak 

tekinthető. A hivatal, a jegyző vezetésével, összesen 8 köztisztviselővel látja el 

feladatát. A kiemelt építéshatósági  feladatokat Visegrád város jegyzője által delegált 

műszaki ügyintéző, mint I.fokú építésügyi hatóság, látja el. 

A színvonalas ügyfélkiszolgálás és a hatékony munka csak megfelelő technikai 

háttérrel biztosítható, ezért szükséges a hivatal korszerű számítástechnikai 

eszközökkel való ellátása, amely lehetővé tenné a széleskörű információgyűjtést, a 

gyors keresést az adatok között, és a döntési mechanizmusok egyszerűsítését. A 
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hivatal munkájában egyre nagyobb szerepet kell, hogy kapjon a kistérségi szintű 

település menedzsment, amely a település fejlesztési terveinek megvalósításához 

képes partnereket keresni a helyi társadalom szereplői közül, illetve a térség hasonló 

problémákkal küszködő településeinek köréből. Hatékonyabbá téve ezáltal a 

fejlesztési eszközök megszerzésére irányuló törekvéseket. 

 
 
Az egészségügy infrastruktúrája 

 
A helyi egészségügyi ellátást két háziorvos, egy gyerekorvos, egy fogorvos valamint a 

védőnői szolgálat biztosítja. Az orvosi rendelő műszaki állapota közepes. A rendelők 

szűkösek, nincs meg a lehetőség, hogy a beteg az orvossal külön helyiségben 

beszélhesse meg problémáit. Szükség volna az épület bővítésére, egy az utcaképbe 

jobban illeszkedő tetőszerkezet kialakítására. 

A szakorvosi ellátást a település lakói a környező városokban, elsősorban 

Szentendrén veszik igénybe. A legközelebbi mentőállomás Szentendrén található. Az 

orvosi ügyelet Tahitótfalun, a gyermekorvosi ügyelet pedig Szentendrén működik. A 

település rendelkezik gyógyszertárral. 

 

Közbiztonság 

 
A rendőrségi feladatokat a településen a Szentendrei Rendőrkapitányság Visegrádi 

Rendőrőrse látja el. A rendőrőrs területén 8 fő járőr, 2 fő körzeti megbízott és egy 

parancsnok látja el. A helyi körzeti megbízottak jó kapcsolatot alakítottak ki a helyi 

lakossággal és a polgárőrséggel. A rendőrség létszámhiánnyal és nem túl fejlett 

technikai eszközökkel rendelkezik. Szervezett bűnözést a területen nem tapasztaltak. 

A térség kiemelt nemzetbiztonsági szempontok szerint is minősített, fokozott 

ellenőrzés alatt áll. A visegrádi rendőrparancsnok a 2003. évi beszámolójában a 

bűncselekmények visszaeséséről számolt be a megelőző évhez képest. 
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Bűncselekmények alakulása 2001_2002 évben 
 

Sport és szabadidő 

 
Az iskolai testnevelés és a helyi tömegsport igényeinek kielégítésében jelentős 

szerepe van a falu korszerű sportcsarnokának. A sportcsarnok különböző kulturális 

rendeszményeknek is teret ad.  

A település határában lévő sportpálya elsősorban a községben működő helyi sportkör 

labdarugóinak jelent sportolási lehetőséget. 

 
Az önkormányzat igen fontosnak tartja egészséges életmódra való nevelést, nem 

véletlen, hogy a képviselő testület 2003-ban tanuszoda építése mellett döntött. 

 
A vízi-napközi nyaranta több száz fiatalnak és vizet kedvelő embernek nyújt 

szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget.  Az önkormányzat, a Duna partot, vízsport 

és szabadidőközpont céljáró szolgáló fejlesztési 

területként kívánja a jövőben hasznosítani. 

 
A szabadidő eltöltésére nyújt kiváló helyszín a halastó is, 

melyet a helyi Horgász Egyesület a település lakóival 

közösen, a 80’-as évek közepén, a település határában, 

a Kalicsa-patak vízének duzzasztásával és völgyzáró gát 

építésével hozott létre. 
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A zöldfelületek állapota  

 

Dunabogdány táji adottságainak és a település jellegének köszönhetően 

kiterjedt zöldfelülettel rendelkezik, amely azonban többnyire termelési, 

illetve (természet- és víz-)védelmi célú. Ezek egy része csak korlátozottan 

vagy egyáltalán nem látogatható (fokozottan védett terület, bioszféra 

rezervátum). A közhasználatú és rekreációs célokat szolgáló zöld felületek 

(intézménykertek, közkertek stb.) aránya igen alacsony, kialakításuk és 

állapotuk helyenként nem felel meg a jelenlegi és a 

távlati igényeknek. A közterületi zöldfelületi funkciót a 

Duna-partnak kell ellátnia. A belterületen a keskeny 

utcák és a vízelvezető árkok miatt hiányoznak az út 

menti fasorok. Mindezek miatt felül kell vizsgálni a 

zöldfelületi elemek állapotát és a zöldfelületi 

igényeket, majd ennek megfelelően ki kell dolgoznia a 

belterületi zöldfelületi rendszer fejlesztését.  

 
 

 

 
Településszegély  

 

Dunabogdány belterülete (lakó és üdülőterületek) rétekkel, egykori 

zártkertekkel, erdőkkel kapcsolódik a Duna-Ipoly Nemzeti Park részeként 

védett nagy kiterjedésű erdőhöz. A Duna parthoz közelebb eső, sűrűn 

beépített területeket a hegy felé haladva fokozatosan egyre lazább beépítésű 

és nagyobb zöldfelületű településrészek váltják fel, amelyek aztán a 

rendezetten művelt kertekkel és legelőkkel simulnak a természeti terület 

határához. Ez a struktúra fokozatos átmenetet biztosít a sűrűbben beépített 

belterület és az erdők között és így megfelelő puffer zónaként is szolgál. 
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Ennek a változatos, nagy zöldfelülettel rendelkező, tájesztétikailag is 

jelentős sávnak a fennmaradása elengedhetetlen a település tájba 

illesztésének és az adott tájrészlet tájképvédelmének szempontjából, 

valamint igen fontos a település zöldövezeti jellegének megőrzése végett is. 

 

 
 
Tájszerkezet – Tájhasznosítás 

 
Dunabogdányt is elérték a fővárosi agglomerációra jellemző 

szuburbanizációs hatások. Ennek ellenére sikerült megőriznie táji, természeti 

adottságait. Fontos, hogy a településfejlesztés a környező települések 

elképzeléseivel közösen történjen, amely során a települések közötti 

optimális szerepmegosztással harmonikusan formálódik. 

 

Dunabogdány rendkívüli adottsága a változatos tájszerkezet, amely a 

település földrajzi elhelyezkedésének és az ott élők tájhasználati 

hagyományinak köszönhetők. A Visegrádi-hegység keleti hegyoldalai és a 

Szentendrei-sziget síkja találkozásánál fejlődött a település, két teljesen más 

jellegű kistáj határán – kihasználva a különböző adottságú területekből 

származó gazdasági előnyöket.  

A település fejlesztése során alapvető szempont a tájkaraktert meghatározó 

különböző tájtípusok karakterének megőrzése. Elsőrendű szempont a 

hegységi erdőgazdasági és védett táj, a hegylábi erdős üdülő- és 

kertgazdasági táj, a Duna parti földeken a síkvidéki mezőgazdasági táj, 

valamint a Duna partra települt települési és szolgáltató táj karakterének 

megőrzése.  

A természetközeli Duna part és a parti sáv kiemelkedő vonzástényezők a 

gazdasági fejlődés szempontjából (elsősorban a tercier szektor) és a 

turizmus számára, ezért azok megőrzése és fenntartása a település 

jövőjének záloga. 
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A település közigazgatási területének földhasználati 
megoszlása (ha)

890,3511

1184,7761

474,5659

mezőgazdasági terület

erdőterület
kivett terület

 

 

Az agglomerációs helyzetből adódóan egyre nagyobb nyomás nehezedik a 

településre a beépítésre szánt területek növelése terén, amely a kitelepülési 

hullám és a megnövekedett üdülési igények következménye. A prognosztizált 

népességszám 15 éven belül elérheti a 3400 főt, amely a jelenlegi közel 

2849 főhöz képest jelentős növekedést jelent. Ez a demográfiai növekedés 

kihatással lesz a település- és tájszerkezetre. Látva a környező 

agglomerációs települések (Szentendre, Budakalász, Leányfalu) negatív 

példáit, cél a belterület gyors ütemű növekedésének lassítsa és a 

belterületbe vonások átgondolt és szigorú szabályozása. 

 

A településnek kritikusan kell elbírálni az új lakó és üdülőigényeket, amelyet 

követően halaszthatatlan feladata a lakóterületi, illetve üdülőterületi 

funkcióváltások térbeli és időbeli lehatárolása. A jelenleg átalakulóban lévő 

üdülő és egykori zártkerti területek fejlesztési lehetőségeit rövid időn belül 

tisztázni kell, és ki kell jelölni a lehetséges fejlesztési irányokat. A 

tájképvédelmi szempontból értékes területek fejlesztését még 

átgondoltabban kell végezni, hogy ezáltal a település karaktere jelentősen 

ne változzon. Így megakadályozható a további tájhasználati konfliktusok 

kialakulása és újabb környezetvédelmi problémák jelentkezése, valamint a 

településkép kedvezőtlen alakulása. 
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A több mint másfél évszázadra visszatekintő egykori kőbányászat és 

feldolgozás mára kevésbé meghatározó gazdasági tényező, a tájkaraktert 

azonban jelentősen meghatározza. A dunabogdányi andezit kockakő és 

szegélykő volt a XIX. századi, illetve XX: század első felének korszerű 

útépítési anyaga. A bogdányi terméskövet használták és használják ma is a 

Duna menti védművekhez, a vízépítési és folyószabályozási munkákhoz. A 

településen élő bányászok és kőfaragó iparosok készítette követ a Dunán 

hajóval szállították el. A mintegy 90 hektáros bányaterület és a hozzá 

tartozó létesítmények (magánutak, dunai rakodó stb.) jelenleg a Közép-

Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság üzemeltetésében működnek. A kő mellett 

az árvízvédelemben használt agyag kitermelése is folyik. A bánya régen sok 

száz embert foglalkoztatott, ma, a nagyfokú gépesítés hatására mindössze 

30 körüli az alkalmazottak száma. Az elavult technológia és a létesítmények, 

a rendezetlen környezet, a rekultiválatlan meddők és a bányászat okozta 

tájsebek környezetvédelmi, tájbaillesztési és tájhasználati konfliktust 

okoznak. 

 

Az ipari és fejlesztési területek koncentráltan, a Bánya út és a 11-es út 

találkozásánál csoportosulnak. A 

folyóparthoz közelebb eső, a 

részben átalakult TSZ telephelyén 

és annak közelében találhatók 

vegyesen a főként feldolgozóipari 

és agrár vállalkozások. A 11-es 

úttól északra kijelölt vállalkozási 

terület jelenleg beépítetlen, a 

jövőbeni beruházókra vár. A 

település ipari jellegű fejlesztését 

korlátozza a Duna-Ipoly Nemzeti Park által védett terület, valamint a 

Dunabogdányi távlati ivóvízbázis kijelölt védőterülete. A település természeti 

és táji adottságai inkább a mezőgazdasági, illetve az üdülési hasznosításnak 
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kedveznek, ezért a település további ipari fejlesztése nem javasolt. Ez alól 

kivételt képezhet az üdüléshez kapcsolódó különböző, a táji értékeket nem 

károsító környezetkímélő feldolgozó és kiszolgáló ipari tevékenység 

támogatása, amely a helyi vállalkozási fejlesztések egyik formája lehet. 

 

A település teljes közigazgatási területének 81 %-a termőterület. A 

mezőgazdaságilag hasznosított terület 894 ha, amely az összes terület 35 

%-a. A termőterületek közül legnagyobb hányadban a szántók (542 ha), 

amelyek közül 410 ha átlagosnál jobb minőségű. 

 

Az egykori hagyományos szőlő-, majd később a gyümölcstermesztés, 

valamint a szántóföldi művelés mára kevésbé meghatározó a település 

gazdasági életében. Az egykori TSz területek privatizációja során az új 

birtokstruktúra és a területek művelési módjának kérdése megváltozott, 

átalakulóban van. Ennek ellenére a főként sík ártéri területen elhelyezkedő 

szántók, a hegylábakon lévő legelők és kertek meghatározó tájszerkezeti 

elemek, ezért a mezőgazdasági tájpotenciál megőrzése fontos feladat.  

 

Az egészséges környezet és a természeti értékek védelme, valamint a 

fenntartható mezőgazdaság megteremtése érdekében szükséges a 

gazdálkodás szerkezetének kismértékű átalakítása. Ez elsősorban a 

magánvállalkozásokon alapuló kisüzemi gazdálkodással és környezetkímélő, 

kevésbé intenzív hasznosítást preferáló – hazánkban is egyre jelentősebb 

piaccal rendelkező – biogazdálkodással valósítható meg.  

A lovas turizmus fejlődéséhez fűzött remények miatt a 11-es út mentén, a 

külterület déli részén lévő mezőgazdasági majorok fejlődnek. Az állattartás 

mértékének ugrásszerű növekedése és szabályozatlansága jelentős 

környezeti károkat okozhat a természetvédelmi oltalom alatt álló 

területeken. 

 



Dunabogdány Településszerkezeti Terve 
___________________________________________________________________________ 

 
 
___________________________________________________________________________

Alátámasztó munkarészek      46

Mezőgazdasági területek művelési ágak szerinti megoszlása 
(ha)

540,7478

187,3943

51,5448
78,5853

szántó
gyep
kert
gyümölcsös

 

 

Dunabogdány jelentős kiterjedésű egykori „zártkert” területekkel 

rendelkezik. A részben már belterületbe vont (Sváb-hegy-Csapás-Kutya-

hegy), jelenleg vegyes hasznosítású zártkertek rendezése elengedhetetlen 

feladat. A megmaradó kertes területeken (Öregszőlő) területeken a 

mezőgazdasági és a rekreációs funkciót egyaránt meg kell őrizni. A kertes 

területek fejlesztésénél különös figyelmet kell fordítani a tájképvédelemre és 

a környezetvédelmi feladatok (pl. közművek) megoldására. 

 

A település közigazgatási területén található erdőterületek nagyrészt 

természetvédelmi oltalom alatt álló védett erdők, kisebb részt vízvédelmet 

szolgáló véderdők és gazdasági erdők. A település területének 46 %-a 

erdőterület, amely az országos átlagot jóval meghaladja. 
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Környezetvédelem 

 

A település beépített területe az országos jelentőségű védett természeti 

területek és a távlati ivóvízbázis védőterülete közé ékelődik. Ezért regionális 

érdek a jó környezetei állapot biztosítása, védelme. A települési szintű 

környezetvédelemről az Önkormányzat 10/1998. (VI.22.) rendelete szól, 

amely egyben az állattartást is szabályozza.  

 

A felszíni szennyeződésre érzékeny ártéri területek a Dunabogdányi távlati 

ivóvízbázis és a jelenleg üzemelő ivóvízkutak védőterületét is érintik, ezért a 

Duna hosszú földek, a Határ és Kisrét hosszú földek hasznosításánál ez 

korlátozásokat jelent.   

 

A részlegesen kiépített csatornahálózat ellenére a szennyvízkezelés még ma 

is környezetvédelmi problémát jelent a településen. A szennyvízcsatorna-

hálózat kiépítése a fejlesztési területeken, ill. a rákötések arányának 

növelése. 

 

Fontos feladat a patakok és a Szentendrei-Duna vízminőség védelme, ami 

elsődleges a vízi turizmus fejlesztése szempontjából. A meredek, erózióra 

hajlamos patakpartok, vízmosások és völgyek növényzetét fenn kell tartani, 

a növényzet megtelepedését elő kell segíteni az eróziós károk csökkentése, 

elkerülése érdekében. 

 

A településen a legjelentősebb levegőszennyezés, valamint a káros mértékű 

zaj és rezgés forrása a közúti közlekedés. A legerősebb terhelés a 11-es főút 

belterületen átmenő forgalmából adódik. Dunabogdány központjának 

forgalomcsillapítása megtörtént, ennek ellenére szükség van a közlekedési 

zöldfelületek fejlesztésére. A közlekedéshálózat fejlesztésénél a 

környezetkímélő közlekedési formákat (gyalogos, kerékpáros, lovas, vízi 

stb.) is előnyben kell részesíteni, amelyek – elkülönítve a közúti forgalomtól 

– csökkenthetik a közlekedés okozta környezeti terheléseket. 
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A mezőgazdasági területek esetleges környezetterhelésének csökkentésére a 

településszegélyen és a mezőgazdasági táblák határánál javasolt a mezsgyék 

kialakítása, a fásítások telepítése, amely a környezetvédelmi mellett 

tájesztétikai és ökológiai célokat is szolgál. 
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Közlekedés 

 
A település úthálózati gerincét a 11 sz. főutak adja. 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 fővárosi bevezető szakaszon a 11 sz. főút gyakorlatilag a reggeli csúcsidőben 

állandó kapacitásproblémákkal küzd. A főút átlagos napi forgalma a 2000 évi 

forgalomszámlálási adatok alapján Budapest határában meghaladja a 37000 j/nap 

értéket, Tahi és Leányfalu között eléri a 10000 j/nap értéket, míg a Visegrád és 

Dunabogdány közötti szakaszon az átlagos napi forgalom 4000 j/nap értékű. A 

nehézteher forgalom aránya nem jelentős (3-6% közötti). 

 
A 11 sz. főúton általában a hétvégeken is jelentős a zsúfoltság. A haladást nagyban 

nehezíti az, hogy a főút Szentendre-Leányfalu térségében több mint 10 km 

hosszúságú, egybefüggő átkelési szakaszon halad keresztül. A 11 sz. főút 

Szentendre-Leányfalu térségi szakaszain a forgalom jelenleg még ugyan lassú 

ütemben le tud bonyolódni, de ez az állapot egyrészt jelentős környezeti terhelést 

jelent az ott élők számára, másrészt megfogalmazza azt, hogy a 11 sz. főút 

kapacitásbővítési lehetőségeinek vizsgálatával a közeljövőben részletesen kell 

foglalkozni. 

 

A Dunakanyar meglévő főúthálózatának jellemzője, hogy főutak a Dunával 

párhuzamosan vezetnek és hiányoznak a Dunára merőleges kapcsolatok. A 

Dunakanyar 50 km hosszú szakaszán nincs közúti kapcsolatot biztosító híd. 
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Térségi közútfejlesztési elképzelések 

Tervezett országos gyorsforgalmi és főúthálózat 

 
Az Országos Főúthálózat Távlati Fejlesztési Terve középtávra (2008-ig) és nagytávra 

(2030-ig) határozza meg a gyorsforgalmi- és főúthálózatot. A tényleges 

megvalósulást a hazai- és nemzetközi igények változásának figyelembevételével, 

kormányhatározatok szabályozzák. 

 
Középtávon a tervek a 2/A sz. főút vonalán Budapest és Vác között 2x2 sávos autóút, 

a 10 sz. főút vonalán Pilisvörösvár – Esztergom között új elkerülő főút létesítését 

tartalmazzák. A tervek szerint megépül az M0 autópálya 51 sz. főút – M3 autópálya 

közötti ún. keleti szakasza (2005 évig) és gyorsforgalmi út épül az M3 és M0 

autópályák összekötésére Gödöllő-Rákosliget között (M31 autóút). 

 
A Gazdasági és közlekedési Minisztérium új közlekedés koncepciója szerint előtérbe 

került az M0 autópálya északi hídjának és a 11 sz. főútig vezető szakaszának 

megépítése. A Kormányhatározat szerint 2006 évig meg kell épüljön az Északi Duna-

híd. 

 
Nagytávon az M2 autópálya az országhatárig autópályaként üzemel. A tervek szerint 

Vácig a meglévő 2/A sz. főút nyomvonalán, Vác-országhatár között pedig a 2 sz. 

főúttal párhuzamosan épülne az autópálya. 

 
Az M0 autópálya 10 sz. főútig autópályaként, a 10 sz. főút és M1 autópálya között 

pedig főútként épül. A jelenlegi elképzelések szerint a gyűrű 2015 évig kell kiépüljön 

teljes egészében. 

 
Az M10 autópálya a 10 sz. főút elkerülő útként megépült vonalán Budapest – 

Esztergom között épül. (A korábbi Országos Közúthálózat Fejlesztési Terv sem az 

M10, sem az M2 autópálya vonalán nem tartalmazott autópálya építést). 
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A nagytávú fejlesztési tervekben új Duna-híd épül Vác déli oldalán a Gödöllő-Vác 

között 2104 j. út korszerűsítésével létrejövő főút folytatásában. Az új útvonal a 

meglévő Tahitótfalui hídon át kapcsolódik a 11 sz. főúthoz. 

 
A terv hálózati jelentőségű útvonal kiépítését tartalmazza Gyöngyös-Szirák-Rétság 

vonalon a meglévő összekötő utak korszerűsítésével. 

Elkerülő útszakaszok épülnek a Budakalász-Esztergomi úton Budakalász és Pomáz 

elkerülésére, valamint a Szentendre – Pilisszentlászló - Visegrád úton Szentendre 

elkerülésére. 

 
Az M10 autópálya építését Esztergom térségének rohamos fejlődése és a Szlovákia 

felé irányuló kapcsolatok igénye, az M2 autópálya kiépítését a Dunakanyar 

kiszolgálása és az európai úthálózatban a Duna vonalában kijelölt észak-déli irányú 

közlekedési folyosó indokolják. 

 
Az országos úthálózat-fejlesztési terv feltünteti a szomszédos országok adott 

időszakra tervezett úthálózati fejlesztéseit is. Ezek szerint Szlovákiában (az 

országhatárral párhuzamosa) új főút épül Párkány és Losonc között, attól északra 

pedig autópálya létesül Pozsony – Érsekújvár – Rimaszombat - Kassa vonalán. 

 
Dunabogdány közlekedési helyzetére jelentős hatással volna a Váci Duna-híd 

megépítése. 

Az eddig elkészített vizsgálatok és tanulmányok szerint ezzel a megoldással 

tehermentesítést lehet elérni a 11 sz. főút M0 autóúti csomópontjától Tahitótfaluig 

terjedő szakaszán. Vác térségében, a 2104 j. összekötő út meghosszabbításában a 

város rendezési tervében előirányzott nagy Duna ági híd megépítésével, egyrészt a 

Szentendrei-sziget települései válnának elérhetővé az új 2 sz. főút (későbbiekben M2 

autóút) irányából, másrészt pedig a Tahi hídon keresztül új térségi kapcsolat 

létrehozására nyílna lehetőség a 11 sz. főút és a Vác térségi települések között. 

 
A váci Duna-híd kiépítésére – a korábbi elképzelések szerint – előreláthatólag csak a 

tervezési nagytávlatban kerülhetett volna sor. Jelenleg viszont úgy tűnik, hogy a 2 sz. 
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Vác elkerülő út és a 11 sz. főút közötti kapcsolati igény miatt elképzelhető egy 

korábbi megvalósítás is. 

Meg kell jegyezni, hogy a fővárosi Árpád hídtól északra a Dunán magyar területen, a 

Mária-Valéria hídon kívül, nincsen Nagy Duna-híd. Hálózati szempontból tehát fontos 

lehet ez az összeköttetés. 

 
A váci Duna-híd megépítése a 11 sz. főút forgalma tehermentesítésében a következő 

szerepet játszhatja. Mivel a Tahi hídon át a Dunán teljes értékű áthaladási lehetőség 

áll majd rendelkezésre, ezért a Dunakanyarba irányuló forgalomnak egy része (a 

főváros északpesti, illetve Dunakeszi lakosainak egy részére gondolunk) feltehetőleg 

az új, és akkor már feltehetőleg 2x2 forgalmi sávos, nagykapacitású M2 autóutat 

fogja választani a Dunakanyar (Visegrád) irányába. Így uticélját magasabb 

szolgáltatási színvonalú úton tudja elérni, mint a 11 sz. főúton keresztül, amely 

jelentős hosszában lakott településeken halad át. Ezzel tehát nem csak a szigetre 

irányuló forgalomnak azt a részét veszi át a 11 sz. főúttól, amely az M0 autóút és a 

javasolt új Szentendre alatti hídhely közötti szakaszát terheli, hanem a tényleges 

dunakanyari forgalom lebonyolításában is részt vállalhat. 

 
Természetesen a Vácnál létrejövő keresztirányú állandó közúti kapcsolat ellenkező 

irányú hatást is kifejt. A főváros budai lakosai is választhatják útvonalul a 11 sz. 

főutat, majd Tahitótfalun keresztül az északi Duna-hidakat és így érik el a 12 sz. 

főutat. Ez az ellentétes hatás azonban igazából nem fog funkcionálni, mivel az M0 és 

az M2 autóutakon keresztül Vác Buda irányából jóval kedvezőbben lesz elérhető, 

mint a 11 sz. főút igénybe vételével. 
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Fentiek alapján feltételezhető, hogy a Vác alatti – a 2104 j. összekötő útnál 

létesítendő – Duna-híd a 11 sz. főút forgalmára tehermentesítő hatással lehetne. 

Vác Város Önkormányzatának megbízásából 2002 év végén készült el Vác, 

településrendezési tanulmánya, amely az új Duna-híd és csatlakozó útszakaszainak 

kialakításával foglalkozik (VIAMED 2002 Bt.)és több változatban tesz javaslatot annak 

kiépítésére.  

A tanulmány alapvetően három nyomvonal változattal foglalkozott: 

Déli változatok  

(Váctól délre tervezett A és B nyomvonalak és Duna-híd) 

 
A1 változat 

Az összekötő út a 2/A sz. főút un. Vác déli, 2140 j. (Vác-Gödöllő) úti 

csomópontjából indulva a város déli részén belterületen, Máriaudvar és 

Václiget között nyugati irányba haladva az 1675,7 fkm-ben keresztezi a Dunát, 

Tahitótfalu és Pócsmegyer között vezetve keresztezi a Szentendrei-Duna-ágat 

és Tahi, Leányfalu között csatlakozik a 11 sz. főúthoz. 

A2 változat 

Az összekötő út a Duna szentendrei szigeti oldaláig az A1 változattal azonos 

nyomvonalon halad. Ezt követően északra fordul, majd elkerülve Tahitótfalu 

belterületét keresztezi a Szentendrei Duna ágat és nyugati irányba fordulva 

Tahi, Dunabogdány között csatlakozik a 11 sz. főúthoz. 

B változat 

Az összekötő út szintén a 2/A sz. főút un. Vác déli, 2104 j. úti csomópontjából 

indul, majd Máriaudvar településrészt északról megkerülve nyugati irányba 

fordul és az 1676,8 fkm-ben keresztezi a Dunát. Ezt követően az A2 változattal 

azonos nyomvonalon halad a 11 sz. főútig. 
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Északi változatok 

(Váctól északra tervezett C nyomvonalak és Duna híd) 

 
C1 változat 

Az összekötő út a 2/A sz. főúti Vác un. Északi csomópontjától délre a 

cementgyár térségében a 2 sz. főúttól indul. Sáncdülő településrészen 

áthaladva a Kompkötő szigettől délre az 1683 fkm szelvényben keresztezi a 

Dunát. Ezt követően a Szentendrei szigetet keresztezve az A2 és B 

változatokkal azonos szelvényekben csatlakozik a 11 sz. főúthoz. 

C2 változat 

Az összekötő út a 2/A sz. főút Vác északi csomópontjához csatlakozó 12 sz. 

főútból indul és a Kompkötő sziget felett az 1683,135 fkm szelvényben 

keresztezi a Dunát. Ezt követően a Szentendrei szigetet keresztezve az A2 és B 

változatokkal azonos szelvényekben csatlakozik a 11 sz. főúthoz. 

 
 
A kapcsolati hiányra, valamint a közlekedési terhelésre való tekintettel a régióra, a 

megyére, az agglomerációra és a városra eddig készült valamennyi terület és 

településrendezési terv tartalmazza a váci Duna hidat, mint a térszerkezet 

fejlesztésének egyik – nagytávlatban szükségessé váló – elemét. 

 
A fejlesztési, rendezési tervek és eszközök összehangolására törekvő Közép-

Magyarországi Régió Struktúraterve (Pro-Régió ügynökség, PESTTERV Kft., Terra 

Stúdió Kft., 2001.) hasonlóan indokoltnak tartja a híd megépítését. 

 
A Közép-Magyarországi Régió Átfogó Közúthálózatfejlesztési Koncepciója (FŐMTERV 

Rt., 2001) is a főúthálózat-fejlesztés szerkezeti jelentőségű elemeként tartalmazza a 

Duna-híd építését Vác térségében az M2 autópálya és a 11 sz. főút között. 
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A struktúraterv részét képező közlekedésszerkezeti vizsgálat azt mutatja, hogy a 

tervezett – és szükséges – híd csak korlátozott szerepet tud majd betölteni, szerepe 

és hatása döntően térségi, regionális szerepe kisebb, országos jelentősége nincs. 

 

A tanulmány megállapításai szerint: 

A híd – a térségi elemzések figyelembevételével – szükséges, mert 

• Hiányzó kapcsolatot pótol a Duna jobb és bal partja között új kapcsolatot 

biztosít a tervezett M0 és Esztergomi híd között. 

• Javítja a Dunakanyar térség feltártságát, Budapest kapcsolatát a térséghez és 

a többi település közötti kapcsolatokat. Kifejezetten előnyös a szentendrei 

kistérség É-i mikrotérségében élők számára, mert elérhetővé teszi és időben 

közelebb hozza Vác magas színvonalú szolgáltató és ellátó létesítményeit. 

• Hozzájárul Vác gazdasági erejének és lehetőségeinek növekedéséhez, a város 

regionális szerepkörének bővítéséhez és kiteljesítéséhez. 

• Javítja a város és a várossal szemben fekvő – nagy rekreációs értékkel bíró – 

területek igénybevételének lehetőségét, a város és a városkörnyék polgárai 

számára bővíti a szabadidő eltöltés, a sportolás lehetőségeit. 

 
A híd tehát nem közvetlen gazdasági megfontolások és különösen nem tényleges 

forgalmi igények miatt szükséges. Szükségességét hosszú távon érvényesülő és 

kibontakozó kapcsolatfejlesztési, térségfejlesztési célok indokolják. 

Ebből következően olyan – kapacitáskorlátos – híd szükséges, amely biztosítja ugyan 

a hiányzó kapcsolatot, de nem vonz olyan jelentős átmenő és teherforgalmat, 

amelynek nem lehet célja behaladni a Dunakanyarba. Ennek a térségnek hosszú távú 

fejlesztésekben is a táji-, természeti környezet megőrzését és fejlesztését, a jó 

környezetminőséget feltételező, a nyugodt lakókörnyezet biztosítását, a rekreációt, az 

üdülést, és a turizmus fejlesztését célul kitűző tájegységnek kell maradnia. 

 
Helyi közúthálózat fejlesztés 

 
Dunabogdány belterületi útjainak hossza kb.25 km, melynek 80 %-a szilárd 

burkolatú, 20 %-a un. makadám út. A legnagyobb gondot az átalakuló – üdülőből 

lakóterületté váló - beépítésre szánt területek megfelelő közlekedési hálózatának, 
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csapadékvíz elevezetésének megoldása jelent. Az utak szélesítése, ill. kialakítása csak 

a tulajdonosok egyetértésével és felajánlásával valósulhat meg, ugyanis az 

önkormányzat költségvetésében kisajátításra nem áll rendelkezésre anyagi forrás. 

 
A belső úthálózatfejlesztés hosszú ideig tartó és nehezen megvalósítható feladat. A 

domborzati viszonyok – meredek hegyoldalak és a tulajdoni állapot csak egy 

fokozatosan kiépülő, lassan megvalósuló, a jelenlegi állapotra épülő szűkös 

méretekkel gazdálkodó, kevéssé differenciált hálózatot tesznek lehetővé. A 

rétegvonalakkal párhuzamos, gépkocsival jól járható, részben még kiépítendő utcákat 

és az erre merőleges lefutásúakat átlós, „kvázi gyűjtőutak” fogják össze, amelyek 

nem lehetnek megfelelő szélesek. A településmagban csak kisebb korrekciók 

lehetségesek, megőrizendők az eredeti térfalak és épületek. Ahol lehetséges, 

minimálisan 12 m széles utcákat kell kialakítani. 

 
A tömegközlekedést a Volán Rt. buszjáratai biztosítják, Szentendre – Visegrád, 

Esztergom főiránnyal. Ehhez kapcsolódik a Kisoroszi rév is. A hajóforgalom ma már 

nem jelentős a dunaágban. 

A személygépkocsik száma folyamatosan növekszik. 

Személygépkocsik száma
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   A helyi lakósok személygépkocsiinak számának növekedési üteme 

A település tervei között szerepel a kerékpárút hálózat fejlesztése, melyet a település 

a Dunakanyar és Pilis kistérségi kerékpárforgalmi hálózat részeként szeretne meg-

valósítani. A kerékpárút részben a 11-es számú főút mentén haladna, részben pedig 

a Duna parton, az ártéri erdőben a szabad strandot érintve a Kisoroszi révig vezetne. 
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KÖZMŰVESÍTÉS 

 

Dunabogdány a természetföldrajzi tájbeosztás szerint a Dunamenti-síkság és 

a Visegrádi-hegység középtájak találkozásánál, a Visegrádi-hegység kistáj 

keleti részén a festői Dunakanyarban fekszik. Dunabogdányt északról 

Kisoroszi, észak-keletről, keletről Tahitótfalu, délről egy rövid szakaszon 

Leányfalu és Szentendre, nyugatról Pilisszentlászló és Visegrád közigazgatási 

területe fogja közre Dunabogdány a Szentendrei sziget településeihez - 

Szigetmonostor-Horány, Pócsmegyer-Surány, Tahitótfalu és Kisoroszi – hasonlóan 

pont a közmű-infrastruktúra fejlődött az elmúlt időszakban a legjelentősebben.  

A településen most már valamennyi közmű - a vízellátás, a szenny-

vízcsatornázás, a gázellátás, a villamosenergia-ellátás és a hírközlés 

hálózata - kiépült.  Most már elmondható, hogy a település nagy részén 

össz-közműves ellátottsággal rendelkezik. 

Dunabogdány közműellátásában az 1995 előtti időszakban főleg csak a vízellátás és a 

villamos-energiaellátás játszotta a fő szerepet. Az utóbbi 5 évben kiépítésre került a 

gáz-, és hírközlés hálózatai, majd az elmúlt 3 évben a szennyvízcsatornázás is 

részben megvalósításra került.  

Az üdülőterületek egyes részeinél a vízellátó hálózat még nem épült ki. 

Az energiaközművek terén mind a gázellátás, mind pedig a villamosenergia-ellátás 

szinte 100 %-os kiépítettséggel rendelkezik. 

A gázhálózat - mint már jeleztük – új közműnek számít. Dunabogdány településnél 

jelentkező beépítés-fejlesztések gázigényét a kiépült rendszer kisebb fejlesztésekkel 

biztosítani tudja. Jelentősebb hálózat fejlesztéseket igényel a vízellátás, 

szennyvízcsatornázás és a villamosenergia-ellátás is. 

Dunabogdány  csapadék-vízelvezetése tartozik azon feladatok közé, melyet a 

burkolt utak kiépítésével egy időben, illetve a meglévő burkolt utak mentén, ahol 

még nem került megvalósításra, meg kell oldani. 

A befogadó rendszert megfelelően kell karbantartani, illetve a nem megfelelő 

kapacitású szakaszokat korszerűsíteni célszerű. 
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A közművezeték a szennyvízcsatornázással együtt általában megfelelő 

alapkapacitásokkal rendelkeznek, de a település intenzív fejlődése - az új 

beépítésekhez - a közművek további fejlesztését is maga után kell, hogy vonja. 

A beépítés-fejlesztéseket a szerkezeti terv városrendezési munkarésze 

részletesen ismerteti. 

Ki szeretnénk emelni, hogy a közműveket lehetőleg közterületeken kell 

elhelyezni. A jelenleg magánterületen húzódó vezetékeket közterületre 

kell kiváltani, illetve a szolgalmi jogos átvezetéseket rendezni kell. 

 

A tervezett új beépítésekhez a meglévő, illetve a tervezett hálózatokat a várható 

közműigények alapján kell továbbfejleszteni. 

Dunabogdány új tervezési területein a közművek kiépítését csak egységes 

rendszerben elő-közművesítéssel javasoljuk megvalósítani. 

 

Dunabogdány közműveinek ismertetése és fejlesztése érdekében felhasználtuk a 

közmű üzemeltető cégek a DMRV Rt, az ELMŰ Rt, TIGÁZ Kft adatszolgáltatásait, 

továbbá helyszíni vizsgálatainkat és egyeztetéseinket. 

A következőkben településenként és közmű-szakáganként ismertetjük a vízellátás, 

szennyvíz-csatornázás, gázellátás, villamosenergia-ellátás, csapadék-vízelvezetés, 

hírközlés főbb hálózatait /ez utóbbit szöveges formában/, valamint a várható 

közműigényeket.  

 

Vízellátás 

 

Dunabogdány vízellátása nagyrészt körvezetékes hálózattal kerül biztosításra az 

adatok alapján, több mint 80-85%-os ellátottsággal. A vízellátó rendszert a Duna-

menti Regionális Vízmű Rt. üzemelteti, és biztosítja az ellátást. 

A Dunabogdány vízellátó hálózatának gerincvezetéke NÁ 200 mm-es átmérővel a 

vízműtől Kossuth L. u., Fácános u., Csapásdűlő u. nyomvonalon az alsó 

nyomásövezet 2x250 m3-es tározómedencékig húzódik. A tározómedence AÜV.: 180 

mBf. szinten üzemel. A tározótól NÁ 150 mm-es, körvezetékes hálózat épült ki, amely 
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a község ellátását biztosítja. Az elosztóhálózat NÁ 100, NÁ 80 mm-es acny, és KM-

PVC vezetékekből áll.  

Dunabogdányban a magasabban fekvő területek ellátását a középső és a felső 

nyomásövezetekkel biztosítják. A középső nyomásövezet 2x100 m3 –es tározója a 

245.00 mBf, míg a felső nyomásövezet nyomásfokozója a 320.00 mBf szinten lévő 

beépítés ellátását biztosítja. 

A középső nyomásövezet fővezeték NÁ 150 mm-es, míg az elosztóhálózat NÁ 100 

mm-es, NÁ 80 mm-es acny, KPE vezetékekből áll.  

Dunabogdány éves átlagos vízfogyasztása 116.800,0 m3/év, 320,0-350,0 m3/d. A 

napi csúcsfogyasztás elérheti a 540-700 m3/d mennyiséget.  

 

Az új beépítés-fejlesztések várható többlet becsült vízigényei a 

következők: 

 

Fajlagos vízigények:             

Lakóterületek:                                                    150 l/fő,d 

kereskedelmi, gazdasági terület                 2,0 - 5,0 m3/d,ha 

Évszakos egyenlőtlenségi tényező:            1.5 

Kommunális vízigények: 

Lakóterületek vízigénye -  :   

Lakóterület - falusias lakóterület           500 fő               75,0 m3/d 

                  - kertvárosias lakóterület   4000 fő             600,0 m3/d  

Üdülőterület vízigénye:                        -100 fő                15,0 m3/d 

Településközpont vegyes terület vízigénye:                 100,0 m3/d 

Gazdasági, kereskedelmi területek vízigénye:                50,0 m3/d   

Különleges területek vízigénye:                                       20,0 m3/d                                           

Átlagos napi többlet vízigény összesen:                  860,0 m3/d 

Napi csúcs vízigény:                                                 1290,0 m3/d 

A várható távlati vízigény:  

Átlagos napi vízigény összesen:                        1180,0 m3/d 

Napi csúcs vízigény:                                            1990,0 m3/d 
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Tűzivízigények:     

Lakóterületek:                                                              600 - 900 l/min, 10 -15 l/s  

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek javasolt tűzi-vízigénye:  

                                                                                             2100 l/min  35 l/s 

Dunabogdány településen rendelkezésre álló vízmű-kapacitás és a kiépült hálózat 

alkalmas a többlet vízfogyasztások biztosítására. 

A beépítés-fejlesztési területek vízellátására körvezetékes hálózatot javaslunk 

létrehozni.  

A lakóterületeknél az úthálózatok mentén a NÁ 90, NÁ 110 mm-es KPE anyagú 

körvezetékes hálózatot javaslunk létrehozni, hogy valamennyi új ingatlan önálló 

bekötéssel rendelkezzen. 

A gazdasági, kereskedelmi szolgáltató területek vízellátó hálózatánál NÁ 150 mm-

es körvezeték rendszer kiépítése szükséges a kommunális és tűzívizek 

biztosítására. A javasoltnál nagyobb tűz-szakaszú beépítés esetén a 

többlet oltó-vízmennyiséget külön tűzi-víz tározókkal ingatlanon belül kell 

megoldani. 

 

A tervezett hálózatokon a tűzi-vízigény kiadására 100 m-enként földfeletti 

tűzcsapokat kell elhelyezni.  

Dunabogdány meglévő és az beépítések javasolt vízellátó hálózatának elvi 

kialakítását az K-1. számú rajzon adtuk meg. 

 

Csatornázás 

 

A település elválasztott rendszerben került csatornázásra, így külön rendszert 

képvisel a csapadékvíz-elvezetés, és a szennyvízcsatornázás. 

A csapadék-vízelvezetés a település úthálózata mentén zárt csatornákkal, nyílt 

árokhálózattal az egyes mélyvonulatokban kialakult patakokba kerül elvezetésre a 

befogadókba, majd végül csapadékvizek fő befogadója a Szentendrei Dunába. 
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Szennyvízcsatornázás 

 

Dunabogdány szennyvízelvezetése az utóbbi években került nagyrészt megoldásra. A 

kiépítettség 60 – 65%-os 

A település szennyvizeit zárt gravitációs szennyvízcsatorna gyűjti össze, majd 

átemelő és nyomóvezeték segítségével alkot egységes elvezető rendszert.  

A településen belül a gravitációs szennyvízcsatorna-rendszer főgyűjtője DN 300 KG-

PVC, a gyűjtőcsatornák DN 200 mm-es KG-PVC vezetékekből, és az egyes 

vízgyűjtőterületekhez tartozó átemelőkből továbbá nyomóvezetékekből áll. 

A vízgyűjtő területek gravitációs csatornái egy–egy átemelőre csatlakoznak, melyek 

nyomóvezetékekkel biztosítják a szennyvizek továbbítását. 

Dunabogdányban három nagyobb vízgyűjtőterület került kialakításra a 

terepviszonyoknak megfelelően. A 2-es és a 3-as gyűjtőrendszereken belül több 

kisebb rész-vízgyűjtő is kialakításra került, gravitációs csatornával ,átemelővel és 

nyomóvezetékekel. 

Dunabogdány szennyvizeit NÁ 250 mm-es nyomóvezetéken kerül elvezetésre 

Tahitótfalu csatornarendszerbe, majd tovább a regionális vezetéken keresztül a 

szentendrei szennyvíztisztító-telepre. 

Jelenlegi szennyvízmenyiség /65%-os csatornázottság: 200,0 – 220,0 m3/d 

Az új beépítési területek várható becsült többlet szennyvízmennyiségei - a 

vízigények annak 80 %-a alapján - a következők: 

Lakóterületek szennyvízmennyisége: 

Meglévő nem csatornázott terület szennyvízmennyisége:    100,0 m3/d  

Falusias lakóterület szennyvízmennyisége:                            60,0 m3/d 

Kertvárosias lakóterület szennyvízmennyisége:                    480,0 m3/d  

Üdülőterület szennyvízmennyisége:                                        15,0 m3/d                                    

Településközpont vegyes terület szennyvízmennyisége:        80,0 m3/d 

Gazdasági, kereskedelmi, területek szennyvízmennyisége:   40,0 m3/d 

Különleges területek szennyvízmennyisége:                           15,0 m3/d                                      

Többlet becsült szennyvízmennyiségek összesen:         790,0 m3/d 

A település várható távlati szennyvízmennyisége:     ~ 1000,0 m3/d 
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Az új beépítési területeken DN 200 mm KG-PVC zárt gravitációs szennyvíz-

csatornahálózatot javaslunk kialakítani a tervezett úthálózatok mellett.  

Az új szennyvíz-csatornahálózatok befogadója a már ismertetett, megépült 

gravitációs.  

Az egyes fejlesztési területeken gravitációs csatornákkal összegyüjtött 

szennyvízeket, vagy közvetlenül, vagy átemelővel és nyomóvezetékkel 

lehet a meglévő rendszerbe juttatni. 

Az új beépítési területek szennyvízcsatornázását a település szennyvíz-

csatornázásához hasonlóan egységes rendszerben kell megoldani. Javasoljuk 

felülvizsgálni az üzemeltető DMRV Rt. bevonásával az 1-es központi átemelő 

szivattyú-egységeit, a távlati jelentős szennyvíz-hozam - 27,7 l/s szennyvíz-

óracsúcs - növekedése miatt. 

Dunabogdány meglévő szennyvízcsatorna rendszerének gyűjtő-csatornáit, a már 

tervszinten elkészült és az új beépítések javasolt szennyvíz-csatornázásának elvi 

kialakításait a K-2. számú rajzon adtuk meg. 

 

Csapadék-vízelvezetés 

A csapadékvizek természetes befogadója a Szentendrei Duna. 

A csapadék-vízelvezetés kérdése a településen mindig aktuális, mivel az évekkel 

ezelőtt kidolgozott vízelvezetési koncepció lassan de folyamatosan kerül 

megvalósításra a csapadékviszonyoktól függően.  

Dunabogdányban vízrendezés szempontjából a domb-, illetve hegyvidéknek 

megfelelően kell foglalkozni patakok rendezésével, illetve a beépített területek 

csapadékvízelvezetésével. 

A faluközpont csapadékvize zárt csapadékcsatornával kerül elvezetésre.  

Az egységes csapadékvízelvezető-rendszer kialakítására megfelelő tereprendezések is 

szükségesek. 

Tahi  kertvárosi övezeteiben nyílt környezetbarát burkolattal ellátott árokhálózatot, 

vagy szűk utcákban zárt felszínközeli csatornát, illetve folyókát javaslunk kialakítani.  

Az árokhálózatoknál csőátereszként minimum 40 cm-es szelvényméretet kell 

alkalmazni.  
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A település beépítés-fejlesztései főleg a domb és hegyvidéki részeken várhatók, ezért 

az ingatlanoknál tereprendezéseket, teraszozást, csapadéktárolást javasoljuk.  

Az új beépítéseknél - ide soroljuk a volt zártkerti beépítéseket is - az ingatlanokon 

épült házak tetőfelületén összegyülekező csapadék-vizeket csapadék-

víztározókban javasoljuk felfogni, és annak vízét locsolásra felhasználni 

A településközpontban és a kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági, 

intézményterületeken a zárt csapadékcsatornázás az indokolt, de itt is célszerű 

alkalmazni a csapadék-víztározást, és annak újra-felhasználását. 

A nagyobb parkoló felületek csapadékvizét olaj és hordalékfogón keresztül lehet a 

befogadóba bevezetni. 

A burkolt úthálózat építése csak vízelvezetéssel együtt engedélyezhető, illetve 

építhető. 

 

Gázellátás 

Dunabogdány a Szentendrei sziget településeivel együtt kapja a sigeten keresztül a 

gázenergiát. A nagynyomású gázvezeték délen az ún. Szentendrei gázátadónál 

húzódik. A gázátadótól kiinduló dél-észak irányú DN 200 acél, majd DN 150 a nagy 

középnyomású vezeték biztosítja a települések gázellátását. vezetékes gázellátással 

rendelkeznek. 

A nagy-középnyomású vezetékről lecsatlakozva gázfogadókon keresztül épült ki a 

települések középnyomású hálózata. 

Dunabogdány a Kisoroszi gázátadótól középnyomáson kapja a gázt.A Szentendrei 

Duna alatt NÁ 200 mm-es középnyomású vezeték épült ki, mely tovább halad 

Visegrád felé. 

Az NÁ 200 mm-es vezetékről Dunabogdány felé lecsatlakozó középnyomású rendszer 

gerincvezetéke NÁ 110 mm-es, NÁ 90 mm-es átmérővel épült ki. 

A középnyomású rendszer elosztó-hálózata NÁ 63 mm-esek. 

A település jelenlegi gázfogyasztása eléri a 2.000.000,0 m3/év értéket. A bekapcsolt 

lakások száma lassan több mint a vízellátásé.  

Az új beépítési területek várható becsült gázigényei a következők: 

Lakóterületek gázigénye:                                                           1500,0 gnm3/h 

Településközpont vegyes terület gázigénye:                              100,0 gnm3/h:                       
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Kereskedelmi, gazdasági területek becsült gázigénye:             150,0 gnm3/h 

Különleges területek gázigénye:                                                  50,0 gnm3/h                          

Többlet becsült gázigények összesen:                                 1800,0 gnm3/h 

A lakóterületi beépítés-fejlesztések gázellátása várhatóan a meglévő 

hálózatokhoz történő csatlakozással, új NÁ 63 mm-es vezetékrendszer létesítésével 

biztosítható. 

Dunabogdány meglévő gázhálózatát és az fejlesztési területek javasolt 

gázhálózatainak elvi kialakítását az K-4. számú rajzon adtuk meg. 

 

Villamosenergia-ellátás 

 

Dunabogdány középfeszültségű hálózaton keresztül kapják a villamos-energiát.  

A településen mind a kisfeszültségű, mind a középfeszültségű hálózat légvezetékes, 

illetve kismértékben földkábeles formában üzemel. 

Az oszloptranszformátorok általában úgy kerültek kialakításra, hogy 400, 630 kVA-es 

teljesítményű transzformátor-bővítés megoldható legyen. 

A közvilágítás a városias jellegű lakóterületeken illetve a közlekedési csomópontoknál 

megoldott, viszont a többi területen a minimális kiépítettségű. 

 

Az ellátásba bekapcsolt lakások száma eléri a 2200 db, az ellátás szinte100 %-osnak 

tekinthető. Az éves villamos-energia felhasználás meghaladja a 4000,0 – 4500,0 

MWh. 

 

Az új beépítési területek várható távlati becsült, többlet egyidejű 

villamosenergia-igényei a következők: 

Lakóterületek energiaigénye:                                                        5000,0 kW  

Településközpont vegyes terület becsült energiaigénye:                200,0 kW 

Gazdasági, kereskedelmi, területek energiaigénye:                      1500,0 kW 

Különleges területek energiaigénye:                                               100,0 kW                             

Többlet becsült energiaigények összesen:                             6800,0 kW 

A számításokból látható, hogy a többlet villamosenergia-igény jelentősnek 

mondható. 
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Ennek megfelelően az új beépítési területeken a villamosenergia-ellátás biztosítására 

számítani kell a villamosenergia-hálózat az esetleg szükséges háttérfejlesztésére is.  

A község fejlesztése esetén új 20 kV-os leágazások, transzformátor állomások és 

kisfeszültségû hálózatszakaszok építése szükséges. A többlet energiaigény alapján 

háttérfejlesztéseket az ELMŰ Rt. határoz meg a konkrét energiaigény alapján az 

engedélyezési terveknél.  

A tervezett beépítésfejlesztéseket a kis-, és középfeszültségű hálózat fejlesztésével, 

és várhatóan 6-7 db 400/20 kV-os transzformátor telepítésével, továbbá a meglévő 

transzformátorok felbővítésével lehet megoldani. 

Az új beépítési területek úthálózata mentén ki kell építeni a kisfeszültségű hálózatot, 

valamint a közvilágítás rendszerét is.  

Dunabogdány meglévő középfeszültségű hálózatát, és a transzformátorokat, 

valamint a fejlesztési területek javasolt középfeszültségű hálózatainak elvi kialakítását 

a K-4. számú rajzon adtuk meg. 

 

Hírközlés 

 

Dunabogdány vezetékes távközlési ellátását jelenleg a MATÁV Rt. biztosítja.  

A Budapesti primerközponthoz tartozó Szentendrei Centrum település vezetékes 

távközlési hálózatának bázisa.  

A város 26-es körzetszámon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó 

hálózathoz. A meglevő hálózat továbbépítése műszaki hátteret biztosít az új beépítési 

területek vezetékes távközlési ellátására.  

Tahitótfalu településen a telefonhálózat kiépült, általában légvezetékes, valamint 

kismértékben földkábeles formában.  

Az új beépítések várható többlet becsült fővonaligénye a következő:  

Lakóterületek vonaligénye:                                               1000 – 1500 db 

Településközpont vegyes terület vonaligénye:                   100 -  150 db 

Gazdasági, kereskedelmi területek vonaligénye:                    20 - 30 db 

Különleges területek vonaligénye:                                             5 - 10 db                                   
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Az új beépítési területek a hírközlő hálózatát földkábeles formában javasoljuk 

kialakítani, a szabványnak megfelelően a járda alatti elhelyezéssel.  

 

A távközlés hálózata műszaki megjelenésében bár közműjellegű, a 

szolgáltatás azonban alanyi jogú. Az igények kielégítése alanyi jogon, 

egyénileg kötött szerződések segítségével történik. Az igénybejelentés 

alapján a szolgáltató az igények kielégítéséhez szükséges 

hálózatfejlesztést saját beruházásként valósítja meg. 

A távközlési ellátottságot a településen és térségében is, lényegesen növelheti a 

mobiltelefonok használata. Ennek szabad kereskedelmi forgalma és műszaki területi 

korlátja nincs, így igényhez igazodóan korlátlanul használható. Dunabogdány 

községben valamennyi vezeték nélküli táv- és hírközlési szolgáltató (T-Mobile, 

Pannon GSM, Vodafone) megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. 

 

A vezetékes és vezeték nélküli hírközlési létesítmények és hálózatok elhelyezési 

lehetőségét illetően rögzítendő:  

Vezetékes hírközlési létesítmények elhelyezhetőségére vonatkozóan: 

A lakóterületeken kialakuló utcákban mindkét oldalon a járda területe biztosított a 

hírközlési alépítmény elhelyezésére. 

A vezetékes hálózat elhelyezése a szabályozási előírásokban rögzítetten történhet, 

amely előírja, hogy tervezett új távközlési hálózatot a tervezési területen belül 

földkábelbe javasolt kivitelezni.  

A tervezési terület látványjavítása érdekében a telkenként elhelyezendő egyéni 

antennák helyett a műsorvételt kedvezőbben lehet vételezni kábelhálózat 

segítségével. 

 
 

 

 

 


