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Dunaharaszti Integrált Városfejlesztési Stratégiája 

BEVEZETÉS 
 
Dunaharaszti Város Önkormányzata a 2007-2013-as időszak pályázati rendszerében, a Közép-
Magyarországi Operatív Program keretében támogatható „Pest megyei településközpontok 
fejlesztése” című pályázati konstrukció elvárásaiban megfogalmazottak szerint Integrált Városfejlesztési 
Stratégia (továbbiakban IVS) készítését kezdeményezte. 
A város számára a pályázati anyag benyújtásához nem kötelező az IVS dokumentációjának 
elkészítése. A városvezetés azonban, kihasználva az IVS adta közép- és hosszú távú stratégiai 
szemléletű elvárásokat, kezdeményezte Dunaharaszti Város ezen új szemléletű tervezési 
dokumentumának elkészítését.  
A város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elkészítése így lehetőséget adott egy olyan komplex, 
területi alapú és szemléletű stratégia kialakítására, melyben a várossal szorosan együttműködve 
kialakultak és megtervezésre kerültek a város időtávokra lebontható fejlesztési céljai, stratégiája, és 
jövőképe. 
 
Dunaharaszti az IVS elkészítése során nemcsak a területi és stratégiai alapú tervezési szemléletet 
alkalmazta, hanem a participáción alapuló tervezési folyamat elemeit is beépítette a dokumentum 
elkészítésébe. A megvalósításban érdekelt szereplők, a helyi lakosság, a gazdasági élet és a civil szféra 
szereplőinek aktív bevonásával a város a tervezés során épített ezen eredményekre, és a 
megvalósítás során is számít a városlakók és városhasználók aktív részvételére. 
 
A munka eredményeként egy olyan komplex városfejlesztési dokumentáció áll Dunaharaszti Város 
rendelkezésére, mely az elkövetkező 7-8 évre és hosszabb távon a következő 15-20 évre vonatkozóan 
megadja azokat a főbb városfejlesztési irányvonalakat, fő célokat és akcióterületeket, melyek 
kiszámítható fejlesztési környezetet, nyomon követhető és célzott fejlesztéseket, továbbá keretet és 
struktúrát biztosítanak az egyes projektek összefüggő programmá szervezéséhez és a jövőképben 
meghatározott célok eléréséhez. 
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia továbbá lehetőséget ad az intenzíven fejlesztendő területekre 
tervezett beavatkozásokat részletesen előkészítő, a pénzügyi tervet, a megvalósíthatóságot, és 
fenntarthatóságot is vizsgáló Akcióterületi tervek kidolgozására. Az így összeállt dokumentumcsomag 
alkalmas a 2007-2013-as időszakra kidolgozott Közép-Magyarországi Operatív Program keretében 
támogatható városrehabilitációs pályázatokon való részvételre. 
 
Az IVS az ÖTM által kiadott Kézikönyv által megadott módszertani sablon és vonatkozó melléklet szerint 
készült. Az IVS összhangban van a város Településfejlesztési Koncepciójával, mind a település 
településhálózatban elfoglalt helye, mind a helyzetértékelés vonatkozásában. Az IVS és a város 
Szabályozási Terve összhangban van, a városrészekre kitűzött célok megvalósítását a rendezési terv 
lehetővé teszi. A város egészére vonatkozó helyzetértékelés a KSH által megküldött hivatalos adatok 
alapján készült el. 
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I.DUNAHARASZTI SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN 
 

Dunaharaszti Pest megyében, Budapesttől délre és a Dunától keletre fekszik. Területe 29,17 km2, (2917 
ha), népsűrűsége 567,7 fő/km2, lakónépessége 16561 fő (a 2001. évi Népszámlálás adatai szerint).  
Az Önkormányzat 2007. decemberi adatai szerint lakónépessége 19303 fő, népsűrűsége jelenleg 662 
fő/km2. A térségében találkozik a Budapest-Ráckevei HÉV-vonal, a Budapest-Kelebia vasútvonal, 
valamint az 51-es, 50-es, M5-ös és 510-es főközlekedési út az M0-s körgyűrűvel, így a térség az ország 
egyik legfontosabb közúti tranzit-központja.  

A Ráckevei kistérség áttekintő térképe és városai: 
 

 

I.1.  DUNAHARASZTI SZEREPE A REGIONÁLIS, MEGYEI ÉS KISTÉRSÉGI 
TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN 
 
Dunaharaszti a Közép-Magyarországi régióban található. A Közép-Magyarországi régió jellegét 
meghatározza, hogy területe Pest megye mellett az ország fővárosát, Budapestet is magába foglalja. 
A népesség, az emberi erőforrások, a gazdasági tevékenységek, a műszaki infrastruktúra, a kulturális 
örökségek koncentráltsága olyan mértékű, mely a térség számára a régiók sorában kiemelt 
jelentőséget és az ország többi részétől egyértelműen eltérő karaktert kölcsönöz. 

A régió másik sajátossága, hogy Pest megye az ország egyetlen megyéje, amelynek nincs önálló 
megyeszékhelye, ezt a szerepet az ország fővárosa tölti be. Budapesten működik számos megyei 
intézmény mellett Pest megye önkormányzata is. Éppen ezért a régió számára nagyon fontos az a 
sokoldalú, az élet minden területére kiterjedő kapcsolatrendszer, amely Budapesthez fűzi. Ez a kötődés 
különösen fontos a főváros közvetlen környezetében elhelyezkedő 78 településből álló agglomerációs 
övezet, köztük Dunaharaszti számára is. A főváros közelsége sajátos, egyedülálló helyzetet teremt, 
mely minden területen, gazdasági és társadalmi szempontból, egyaránt meghatározó.  
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Dunaharaszti szerepét a településhálózatban ennek megfelelően alapvetően két relációban érdemes 
és kell vizsgálni: Dunaharaszti és Budapest, valamint Dunaharaszti és a kistérség viszonyában. 

Ráckevei kistérség  

A térséget északról a főváros, északnyugatról a Budaörsi kistérség, nyugatról az Ercsi és Adonyi 
kistérség, délnyugatról a Dunaújvárosi kistérség határolja, keletről pedig a Gyáli és Kunszentmiklósi 
kistérség határolja. A térség déli részéhez viszonylag közel helyezkedik el a Dabasi kistérség is. A 
térségnek legélénkebb gazdasági, társadalmi kapcsolatai a fővárossal vannak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ráckevei kistérség a Közép-Magyarországi régió déli részén, a Ráckevei-Soroksári Duna-ág 
környékén elhelyezkedő településeket foglalja magába. Térszerkezetileg a kistérség északi fele a 
fővárosi agglomeráció része, de a térség egésze Budapest vonzáskörzetének tekinthető. A Ráckevei 
kistérséget 20 település alkotja - Apaj, Áporka, Délegyháza, Dömsöd, Dunavarsány, Kiskunlacháza, 
Lórév, Majosháza, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetszentmiklós, Szigetszentmárton, 
Szigetújfalu, Dunaharaszti, Halásztelek, Szigethalom, Taksony, Tököl. 

A kistérség mind térszerkezetében, mind a települések karakterében és adottságaiban, nemzetiségi 
összetételében, illetve környezeti értékeiben rendkívül sokszínű. A kistérség területeit a fővárosi 
agglomeráció irányában egyre erősödő, karakteres ipari tevékenység jellemzi. A gazdasági 
kapcsolatok közül kiemelhető például a térségből a fővárosba áramló munkaerő megléte. Déli részén 
viszont kevésbé dominál az ipar, inkább a mezőgazdaság és az idegenforgalom a meghatározó. E 
két jellemző terület határán helyezkedik el Dunaharaszti. 

A Ráckevei kistérség beágyazódása 
kapcsolata a szomszédos kistérségekkel 
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Az utóbbi évtizedek felerősödő szuburbanizációs folyamatainak köszönhetően jelentős számú lakos 
települt ki a fővárosból a térség északi részébe, az agglomerációhoz tartozó településekbe, köztük 
Dunaharasztiba. A város továbbra is épít a kitelepülők kiáramlására,, azonban a további 
népességnövekedést tekintve már nem kizárólag a mennyiségi, hanem inkább a minőségi 
gyarapodásra vágyik. Dunaharaszti stratégiájában meghatározza saját jövőképét, és annak 
megfelelő társadalmi rétegeket céloz meg a migrációs folyamatokon belül is.  
A kiáramlási folyamat ma is zajlik, és egyre távolabb, a délebbi települések irányába is kitolódik. A 
népességszám mellett mennyiségi növekedés figyelhető meg az iparban és a szolgáltató szektorban 
is. Dinamikusan növekszik a zöld- és barnamezős beruházások száma. A növekedés pozitívuma, hogy 
munkahelyeket és újabb bevételforrásokat teremt. 

A térség népsűrűsége a 2002-es évhez képest enyhén növekedett 2005-ben (196 fő/ km2), amely 
azonban csak néhány tizednyi növekedést jelent. A térségen belül figyelemre méltó Halásztelek, 
Szigethalom, Szigetszentmiklós és Dunaharaszti népsűrűsége, amely a megyei átlagot jelentősen 
meghaladja. A térség északi része az ország közlekedési infrastruktúra-hálózata szempontjából 
kiemelkedő helyzetben van, ami a gazdasági kapcsolatok intenzitásában, szélesebb körű fejlesztési 
lehetőségek terén jelenik meg.  

Közlekedés 

A főváros és környezete területét meghatározó szerkezetformáló erőként szeli ketté a Duna. Az észak-
déli irányú Duna-tengely mellett a főváros, valamint közvetlen és tágabb környezetének 
közlekedésszerkezeti adottsága a sugaras-centrális közúthálózati rendszer, illetve a gyűrűs rendszer.  
A közlekedés szempontjából akadályozó tényező a Duna tengelye, illetve a sugárirányú, centrális 
főúthálózati rendszer sajátosságaiból következő harántoló kapcsolati elemek hiánya. 

A kistérség közlekedési rendszere 
 
A kistérség északi részének legjelentősebb közlekedési útvonala az M0-s autópálya, amely egyelőre a 
4-es sz. főutat, az M5-ös, M7-es és M1-es autópályákat köti össze. Az M0-s lehajtó ágai a térségben 
Halászteleknél, Szigetszentmiklósnál és Dunaharasztinál (51-es út) vannak. 

A szigeti gerincút (5101) az 51-es út mellett a térség másik fontos É-D-i lefutású, főként a Csepel-
szigeten lévő településeket összekötő fő közlekedési útvonala. Az úthálózat a Csepeli hídnál kezdődik, 
ez adja az összeköttetést a főváros belső területei és Csepel között. Az út vonalvezetése, csomópontjai 
nem túl szerencsések, a javítási lehetőségek a beépítettség miatt korlátozottak.  

A térségben a Duna-ág jelentős vízi útnak számít, amelynek azonban a személy- és 
teherhajóforgalma napjainkra gyakorlatilag megszűnt. A MAHART Dunaharasztin korábban üzemelő 
hajógyára és hajójavító üzeme 1991 óta nem üzemel. Így az ide, illetve az innen irányuló 
„célforgalom” megszűnt. 

A közelmúltban a főváros megbízásából tanulmányok készültek a dunai személyszállítás esetleges 
újraindításáról, a jelenlegi szituációban északon Szentendre, délen pedig Dunaharaszti térségéig 
elnyúló vízi kapcsolatrendszerrel számolva. A felmérések meglepően pozitív, kb. 15 ezres napi 
utasszámmal számoltak, ami valós esélyeket biztosíthat a személyszállító vízi közlekedés újraindítására. 
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A kistérség közlekedési rendszere 

A térség két jelentős repülőtérrel rendelkezik. Eredetileg mindkettő katonai reptér volt, illetve a tököli 
reptérnek a mellette található és a repülőgépek karbantartásával, javításával foglalkozó üzem 
működésében is fontos szerepe volt. A kiskunlacházi reptér potenciális kihasználása és a 
természetvédelmi érdekek közötti ellentét rendezésére részletes vizsgálat indokolt. A reptér hasznosítási 
lehetősége a főváros és kiemelten a Ferihegyi repülőtér közelsége miatt hangsúlyos.  

A megközelíthetőség szempontjából a térség közúthálózatának meghatározó elemei a következők: 

• M5-ös autópálya  
• M0-s körgyűrű - autóút  
• 51. sz. másodrendű főútvonal 
• ún. „szigeti gerincút” 

 
Legjelentősebb csomópontok: 

• M5-ös lehajtói: Soroksár, Ócsa, Újhartyán, Örkény magasságában 
• M0-s lehajtói: Halásztelek, Szigetszentmiklós, az 51. sz. főútvonal (Dunaharaszti),  
• Duna-hidak: Petőfi híd, Lágymányosi híd, Kvassay híd, Gubacsi híd, Taksonyi híd, Ráckevei híd  
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Jól látható, hogy Dunaharaszti közlekedési szempontból kiemelten jó pozícióban van. Fekvése, 
elhelyezkedése alapvetően determinálhatja fejlődésének egyes irányait, de minden iparág számára, 
legyen az akár logisztika vagy turizmus, elengedhetetlen a jó megközelíthetőség. Dunaharaszti 
esetében azonban ennél kicsit többről van szó. A kiváló közúti kapcsolatok, a Budapest-Kelebia 
vasútvonal és a hozzá kapcsolódóan kiépülő logisztikai telepek, a repülőterek, valamint a Duna mint 
vízi út közelsége olyan paraméterek, melyek tökéletes hátteret adnak egy logisztikai alapú gazdasági 
fejlődés számára. 
 
A kistérségek közötti közlekedés azonban hiányos. A térség nyugati részén, a Duna másik oldalán lévő 
kistérségekkel (Budaörsi, Ercsi, Adonyi, Dunaújvárosi) a kapcsolatok gyakorlatilag hiányoznak, amiben 
jelentős szerepet játszik a Duna folyó, mint természetes határvonal, amely leginkább a közlekedési 
kapcsolatokat, ezzel közvetve a gazdasági együttműködéseket is korlátozza. 

Természeti adottságok 
 
A térség legnagyobb természeti erőforrása a víz, amely más termékektől eltérően nem kereskedelmi 
termék, hanem a területen élő generációk számára örökség, és amit ennek megfelelően kell óvni és 
használni. A térség területének nagy része jelenlegi, vagy elhagyott folyóterasz, talaját a Duna 
hordalékanyaga képezi. 
 
A kistérség eddig megfogalmazott fejlesztési elképzeléseinek a víz volt az egyik legfontosabb pontja.  
E tekintetben a közelmúltban jelentős előrelépés történt. A fővárosban, de legfőképpen a térségben 
élőket több mint 30 éve foglalkoztató Ráckevei Soroksári-Duna (RSD) revitalizációs tervének 
kidolgozását a kormány PEA II. forrásból támogatja, amely jó alapot teremthet arra, hogy a kohéziós 
forrás elnyerését követően a 2007-2013-as időszakban a vízminőség jelentős mértékben javuljon és a 
további fejlesztéseknek eme feltétele megvalósuljon. 

Területhasználat, tájpotenciál 
 
A térség legnagyobb részét szántók borítják. A terület északi részének agglomerációs települései, 
valamint fővároshoz tartozó kerületei lakóterülettel jelentős mértékben beépítettek. Az ipari-
kereskedelmi területek a vizsgált térség északi részén, a főváros, illetve az agglomerálódott települések 
területén helyezkednek el. Dunaharaszti kettős jellege itt is tetten érhető. A jelenlévő aktív és 
dinamikusan fejlődő ipari zónák mellett Dunaharaszti területén egyedülálló természeti jelenségek is 
megtalálhatók. A város egyik legfontosabb feladata, hogy ezeket az értékeket megőrizze, s ha lehet, 
állapotukat fenntartsa, javítsa. Ennek megoldása egy dinamikusan fejlődő ipari zóna jelenléte 
esetében komoly tervezést és gondos fejlesztést igényel.  

Az iparterületek fejlesztése ilyen helyzetben csak a természeti értékek maximális figyelembevétele 
mellett képzelhető el. 

Az ipari fejlesztések koordinálása annál is fontosabb, mivel a térségben a felszíni vizek a kijelölt 
iparterületekhez közel eső bányatavak esetében a talajvízzel közvetlen kapcsolatban vannak.  
A bányatavak magas száma, a vizsgált térség területéhez viszonyítottan nagy területe főként a térség 
középső részére, Dunaharaszti mellett Dunavarsány, Délegyháza települések területére 
koncentrálódik. 
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A térség sematikus térszerkezete 

 

A felszíni vizek a térségben az alábbi típusokba sorolhatók: 

 Természetes Mesterséges 

Folyóvizek Duna  

Ráckevei Soroksári-Duna 

Duna-Tisza-csatorna, Dömsödi I. árapasztó 

Délegyházi (XXXI/c)-csatorna, Apaji (XXXI)- 
csatorna 

Állóvizek turjánok, ősmocsarak, 
holtágak  

Kavicsbányák 

 
A Duna a Csepel-szigetet keletről határolja a Kvassay és Tassi zsilipek között. A Ráckevei Soroksári-
Duna jellemzője, hogy a vízállás, a vízsebesség és a vízszállítás jelentősen ingadozik.  

A Ráckevei (Soroksári) -Duna: 

Az 57,3 km hosszú, 14 km2 felületű Duna-ág átlagos víztérfogata 32-38 millió m3  között van. A Duna-ág 
jelenlegi állapotában és üzemeltetési rendjében kiemelt jelentősége van a jelenlegi hasznosítási 
módjainak: 

 Jóléti célú hasznosítás (üdülő, horgászat, stb.), a Duna-ág vízminősége alapján kontakt, azaz a 
vízzel közvetlen érintkezést igénylő vízi sport és üdülési célokra (úszás, fürdés) kevésbé alkalmas, 
jó színtere azonban a nem kontaktvízi sportoknak (vitorlázás, evezés). 

 Hajózás útvonala; 
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 A vízgyűjtőjén lévő települések szenny-és használtvizeinek, valamint csapadékvizeinek 
befogadója; 

 Belvíz-befogadó; 
 A Duna-menti síkság (Homokhátság) vízellátó létesítményeinek (amelyek szintén 

többfeladatúak) vízbázisa; 
 Természeti értékek hordozója; 
 Megújuló energia termelésének helye (Kvassay zsilip); 
 A térség mezőgazdasága számára szükséges öntöző- és tógazdasági vízigény biztosítója; 
 Az ipari víz biztosítója. 

 
Az egyes használatok között azonban nehezen feloldható konfliktusok, ellentétek vannak. Egyes 
használatok akadályozzák, más területre szorítják, szélsőséges esetben meggátolják az egyéb 
használati módokat. A használatok közötti konfliktusok az alábbi példákban szemléltethetők: 
 
Az úszólápok elsősorban Áporka, Dunaharaszti, Dunavarsány, Szigetcsép, Szigetszentmiklós és Taksony 
térségében találhatók. Fennmaradásukkal kapcsolatban az 1979-ben kihirdetett védettségi határozat 
említhető. 2003-ban mintegy 700 hektár terület került „ex lege”, azaz „törvény erejénél fogva” 
védettség alá. A Ráckevei (Soroksári) -Duna úszólápjai nyilván fiatal képződmények, hiszen 
képződésük feltételei csak az 1920-as évek óta adottak. Mára viszont olyan gazdag úszólápvilág 
alakult ki, hogy a Rhône-delta után az RSD Európa úszólápokban második leggazdagabb vidéke. A 
Duna-ág egész területe továbbá része a Natura 2000 hálózatnak. 

A kistérség turizmusának legfontosabb jellemzői 

A Ráckevei (Soroksári) -Duna-ág az 1998-ban elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepcióban 
(OTK) az üdülőkörzetek közé tartozik, s egyben a vízi turizmus, illetve a szabadidő-, sport-, és 
hobbiturizmus kiemelten fejlesztendő területei között szerepel. A 97/2005 sz. országgyűlési határozattal 
nemrégiben elfogadott OTK az egész Duna mentén a vízi turizmus és az ökoturizmus fejlesztését 
irányozza elő, ezen túlmenően Budapest agglomerációs gyűrűjében – melyhez részben a Ráckevei 
kistérség is hozzátartozik – a főváros számára minőségi rekreációs lehetőségek (kerékpáros, vízi-, 
horgász-, lovassport és turizmus, természetjárás) megteremtését tűzi ki célul. Dunaharaszti kiemelkedő 
szereppel bír e tekintetben is. Pozíciója lehetővé teszi, hogy a Ráckevei kistérség ilyen irányú 
fejlesztéseinek élére álljon.  
A térség, és ezen belül természetesen Dunaharaszti is, évtizedek óta Budapest lakosságának egyik 
első számú üdülőkörzete. Az agglomeráció települései szinte kizárólag a budapesti kínálathoz 
kapcsolódva, azzal szorosan koordináltan jutnak szerephez az idegenforgalomban. Budapest 
közelsége a turisztikai iparág esetében is kihasználható tehát. Olyan alapot ad a fejlesztéseknek mely 
stabil jelenlétet biztosít, melyre komolyabb fejlesztések épülhetnek a kistérségben és Dunaharasztin 
egyaránt. 

Az RSD és holtágai a horgászturizmus kedvelt célterületei, melyet az ország harmadik legnagyobb 
horgászhasznosító vizeként tartanak számon. A Duna-ág ezen felül természeti értékekben is gazdag, 
mely megóvásának, ökoturisztikai hasznosításának szempontjából különös jelentőséggel bír az RSD 
közeljövőben elkezdődő komplex rehabilitációja. 

A vízi turisztikai tevékenységek kínálatát tovább színesítik a bányatavak, melyek elsősorban a vízisport-
tevékenységek központjai. A kistérség kulturális örökségének egyedisége a nemzetiségi és vallási 
sokszínűségben rejlik. A régió helyzetelemzéséből származó információk stratégia szemléletű, 
rendszerezett összegzését tartalmazza a SWOT analízis.
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A Ráckevei Kistérség SWOT analízise 

Erősségek (belső) Gyengeségek (belső) 

• Fővároshoz való közelség 
• Duna, mint vízi út 
• jelentős védett természeti értékek, gazdag 

növény- és állatvilág (NATURA 2000, Kiskunsági 
Nemzeti Park) 

• különleges, egyedi tájképi elemek (úszólápok, 
vízparti ligeterdők, a puszta)  

• Termálvíz jelenléte, hasznosítása  
• nagy számú, nívós kulturális rendezvény 
• Az M0-s autópálya indukciós hatása, területek 

felértékelődése 
• Integrált szállítási rendszerek kialakításának 

lehetősége (légi-vízi-közúti szállítás) 
• Kertészeti kultúrák (szőlő-, gyümölcs- és 

zöldségtermesztés, virágkertészet) 
kialakítására jó klimatikus és talajadottságok, 
meglévő szakmai háttér, termelési 
hagyományok, felvevőpiac közelsége 

• Speciális, egyedi termékek előállításának 
lehetősége  

• Vadgazdálkodási lehetőségek 
• Jelentős természeti adottságokra épülő 

turisztikai potenciál 
• Lovas turizmus kialakítására megfelelő 

adottságok (Apaj) 
• Természeti adottságokra, ökológiai értékekre 

épülő rekreációs tevékenységek 
• kiváló természetközeli turisztikához kapcsolódó 

adottságok (horgászat, lovaglás, 
kerékpározás, vízi sportok) 

• növekvő népességszám 
• A kézműipar hagyományai erősek  

(pl: csipkeverés, fafaragás, tűzzománc-
készítés, szegkovács) 

• sokszínű művészeti élet (pl. festők, szobrászok, 
fotóművészek) 

• Szerb, német, bolgár, horvát, cigány 
nemzetiségi hagyományok 

• Középfokú oktatási intézmények 
• Gazdag helytörténeti, kulturális és építészeti 

értékek (falukép, hagyományos értékek) 
• Élénk nemzetközi testvérvárosi kapcsolatok, 

szerb és német kisebbségek határon túli 
kapcsolatai 

• Zöldfelületek ökológiai folyosók csökkenése  
• Az RSD kedvezőtlen vízminősége 
• Tájesztétikai és rekreációs szempontból fontos, 

rehabilitációt igénylő holtágak és mellékágak 
• Egyoldalú főváros-függőség 
• A régió hidak nélkül nyugati irányban be van „falazva” 
• Pusztuló tájkarakter, terület-felhasználás rendezetlensége 
• Az eredeti, tájba illő ökoszisztéma fokozatos eltűnése 
• A települések belső és összekötő úthálózata nem 

megfelelő, az utak állapota és irányultsága rossz 
• Elhanyagolt állapotú, felújításra váró műemlékek, 

kulturális emlékek  
• A szennyvíztisztítás a településeken és a Duna-parti 

üdülőterületeken nem megfelelő színvonalú 
• Szelektív hulladékgyűjtés megoldatlansága 
• A hulladékhasznosítás nem megfelelő, rekultiválandó 

lerakók 
• A belterületi vízrendezés több helyütt megoldatlan 
• A térség északi részén felhagyott iparterületek vannak 
• A kavicsbányászat koordinálatlan alakulása, a kialakult 

tavak megfelelő utóhasznosításának hiánya 
• A mezőgazdasági termékek alacsony feldolgozottsági 

színvonala 
• A szántóföldi növénytermesztés alacsony raktári (tárolási) 

kapacitása 
• Kedvezőtlen birtokszerkezet és korszerűtlen, körülményes 

adatnyilvántartás 
• A helyi gazdálkodó szervezetek gyenge kooperatív 

hajlandósága 
• Az állatállomány a térségben nem jelentős, hiányzik a 

kertészeti tápanyag-utánpótláshoz szükséges 
szervestrágya-mennyiség 

• Elégtelen turisztikai marketing 
• Kevés kereskedelmi szállásférőhely 
• Sport és rekreációs intézményi struktúra hiánya 
• A gazdálkodás tárgyi, személyi, szervezési feltételei 

helyenként hiányoznak 
• A gazdasági szereplők korszerű ismereteinek hiánya 
• A fiatalok agrárérdeklődésének csökkenése 
• Helyben foglalkoztatottak alacsony aránya 
• Perspektíva hiánya miatt kialakuló szociális 

bizonytalanság, szenvedélybetegek számának 
növekedése 
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Lehetőségek (külső) Veszélyek (külső) 

• A kis-dunai hajózás újraindítása, kikötő építése 
• RSD revitalizációja, fürdőturizmus beindítása 
• A főváros közelsége (felvevő piacot jelent) 
• Külföldi tőkebeáramlás, 
• A minőséget (vegyszermentesség, stb.) 

fokozatosan előtérbe helyező élelmiszerkereslet 
• Nő a védett területek természetközeli 

művelésének, kezelésének támogatottsági szintje 
• Egészség- és ökoturizmus népszerűsödése 
• Az Európai Unió és a magyar agrárpolitika 

támogatja a termelők szövetkezését, a 
termékpályás termelést és az értékesítési 
szövetkezeteket 

• Fokozatosan nő a hazánkba érkező turisták száma 
• Társadalmi igény a falvak értékeinek megőrzésére 
• Falusi szálláshelyek iránti növekvő igény 
 

• A főváros vízkivétele és a szennyezés 
térség”nyakába” ömlesztése (az RSD kedvezőtlen 
vízminőségét okozó fővárosi szennyvízkibocsátás) 

• A százhalombattai finomító légszennyezése 
• A közúti forgalom zaj- és levegőszennyezése 
• Az igényeknek nem megfelelő dunai átkelési 

lehetőségek 
• Nehéz a fejlesztések terén megfelelő kapcsolatot 

kialakítani a fővárossal 
• A mezőgazdasági termékek jövedelemtermelő 

képességének romlása, az olcsó import letöri a 
mezőgazdasági árakat 

• A gyorsan változó jogszabályok és ágazati 
prioritások veszélyeztetik a helyi szintű terv 
megvalósítását 

• Kivesző tradicionális foglalkozások 
• Zöldmezős nagyberuházók hirtelen távozása 

foglalkoztatási és területhasználati problémákat 
okoz 

 

 
I.2. DUNAHARASZTI VONZÁSKÖRZETÉNEK BEMUTATÁSA 
 

Dunaharaszti közvetlen vonzáskörzetének meghatározása nem egyszerű feladat. Helyzete és 
dinamikusan fejlődő jellege, térségi pozíciója miatt vonzáskörzetét valójában célszerű az alábbi három 
kategória szerint vizsgálni: 

• gazdasági, ágazati szerep 
• társadalmi jellemzők, társadalmi szerep 
• környezeti jellemzők 

A vizsgált kategóriák esetenként komoly eltéréseket is mutathatnak a közvetlen vonzáskörzet 
meghatározása során. 

Gazdasági, ágazati szerep: 

Dunaharaszti gazdasági, ágazati szerepét tekintve komoly vonzáskörzettel rendelkezik, amelyben a 
kistérségi relációk mellett jelentős szerepet kap Dunaharaszti (mint az agglomeráció egy városa) és a 
főváros viszonya is.  

Kiskereskedelmi szempontból Dunaharaszti szűkebb vonzáskörzetének Alsónémedi, Dunavarsány, 
Taksony, Délegyháza, Majosháza és Szigethalom tekinthető. Ám ez bizonyos tekintetben (pl. piac) az 
összes környező településre, valamint szórványosan Pest megye déli részére is kiterjeszthető. 
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Más a helyzet azonban, ha a város vonzáskörzetét gazdasági, ipari és turisztikai szempontból 
vizsgáljuk. A jelenlevő multinacionális vállalatok, a Zwack Nyrt. vagy a Coca-Cola Beverages Kft. 
országos központokat üzemeltet Dunaharasztin, olyan üzemegységekkel, melyek egyedülállóak az 
országban. Ezek olyan munkahelyeket teremtenek, melyek a kistérségben élőknek és a 
budapestieknek egyaránt vonzó lehetőséget jelentenek, komolyan bővítve ezzel Dunaharaszti 
közvetlen vonzáskörzetét. 

A multinacionális cégek mellett további logisztikai telephelyek erősítik a fővárosi és az országos léptékű 
kapcsolatokat. Érdemes megemlíteni, hogy Dunaharaszti helyzeténél fogva ideális logisztikai 
központok telepítésére.  A kiváló infrastrukturális feltételek és a főváros közelsége lehetőséget teremt 
az iparterületek környezetbarát-iparág irányba való fejlesztésére. Ez azért is fontos, hiszen a 
környezetvédelem és tájvédelem lehetőségei sérülhetnek, ha a város nem irányítja az újonnan 
betelepülő vállalkozásokat. 

Turisztikai szempontból a város vonzáskörzete jelenleg egyértelműen a fővárosra koncentrálódik. 
Dunaharaszti és az itt található kiváló vízminőségű bányatavak a fővárosi lakosság kedvelt célpontja. 
Az ágazat jelenléte azonban jelenleg nem kellő súlyú. A városban és a környező természetvédelmi 
területekben olyan lehetőségek rejlenek, melyek tudatos városfejlesztés mellett az ipari területek 
körültekintő fejlesztésével könnyen és hatékonyan kihasználhatók. A Duna-ágon és a bányatavakon 
már jelenlevő vízi sportok, illetve a szintén jelen levő lovas turizmus fejlesztése meghatározó 
Dunaharaszti középtávú fejlesztéseinek tekintetében. Az így kialakuló turisztikai iparág célközönsége 
feltételezhetően szintén a fővárosból kerülne ki. 

Látható, hogy a különböző vonzáskörzetek más-más területekkel kötik össze szorosan Dunaharasztit: a 
kiskereskedelmi relációk alapvetően a kistérségbe ágyazzák a várost, gazdasági, ipari és turisztikai 
szempontból tekintve ezzel szemben Dunaharaszti elsősorban a fővároshoz kötődik. 

Bizonyos esetekben komoly országos léptékű befűződésről is beszélhetünk. Fontos felismernünk, hogy 
Dunaharaszti vonzáskörzete gazdasági szempontból vizsgálva is kettős képet mutat.  

Társadalmi jellemzők, társadalmi szerep: 

A társadalmi jellemzők és társadalmi szerepvállalás relációjában vizsgálva Dunaharaszti vonzáskörzete 
szintén kettős. Részben a gazdasági jellemzőknek, részben a város jó intézményi ellátottságának 
köszönhetően Dunaharaszti lakossága nő, és 7-8 év múlva prognosztizálhatóan 22 000 főre növekszik.  

A munkalehetőségek, a főváros közelsége és a nyugodt természeti környezet közelsége miatt 
Dunaharaszti vonzó célpont a Budapestről kitelepülni vágyók számára, és a tervezett népesség- 
növekedés jelentős részét a fővárosból kiköltöző, jól képzett lakosság teszi majd ki. A kitelepülő fővárosi 
lakosság ellenére, vagy épp ezért, az ingázó lakosok száma nem csökken, ami egy újabb fontos 
kapcsolat Dunaharaszti és a főváros között. Az ingázó lakosság mellett a környező települések közül 
elsősorban Alsónémedi, Dunavarsány és Taksony lakosságának nagy százaléka dolgozik, tanul 
Dunaharasztin, vagy más területeken van napi kapcsolatban a várossal.  

A három település Dunaharaszti kb.14 km-es közvetlen vonzáskörzetébe tartozik. Lakosságuknak napi 
kapcsolata van a várossal, köszönhetően a jó intézményi kiépítettségnek és a munkalehetőségeknek. 
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Környezeti jellemzők: 

A vonzáskörzet meghatározásának szempontjából Dunaharaszti környezeti jellemzői közül a 
természetvédelmi területeket érdemes megvizsgálni. Látható ugyanis hogy a városhoz tartozó 
természetvédelmi területek nem érnek véget a város határánál. Ezek a kistérség nagy részére 
kiterjednek, sőt a védett területek a szomszédos kistérségekkel is összekapcsolják a Ráckevei kistérségi 
területeket, ezen keresztül pedig Dunaharasztit. Ezen területek állapotmegőrzése és állapotjavítása 
pedig nem korlátozódhat egyetlen városra vagy térségre, a természeti értékek megőrzése közös 
stratégia kidolgozását igényli. Fontos tudni, hogy a kistérség alapvető stratégiai céljai között szerepel 
az egyedülálló környezeti értékek védelme, állagmegóvása.  

Környezeti szempontból tehát Dunaharaszti a kistérség jelentős tájvédelmi területeinek része, ami a 
város esetében a logisztikai szempontból exponált fekvés mellett alapvetően a stratégia célok másik 
kiemelkedően fontos eleme. 

I.3 DUNAHARASZTI FEJLŐDÉSÉNEK DINAMIKÁJA 

A Közép-Magyarországi régió az életkörülményeket tekintve is az egyik legdinamikusabban fejlődő 
térsége Magyarországnak. Ebben természetesen domináns, meghatározó szerepe van a fővárosnak. 
Pest megye a mutatók legnagyobb részét tekintve ugyan lemarad a budapesti színvonaltól, de a 
főváros közelségét, húzó hatását jelzi a megye gyors fejlődése, a megyék átlagát meghaladó 
foglalkoztatási, jövedelmi viszonyai. 

Közép-Magyarországon van a legtöbb "dinamikusan fejlődő" kistérség és a régió többi kistérsége is 
közepesen fejlett. "Stagnáló", illetve "leszakadó" kistérség annak ellenére nem fordul elő, hogy a régión 
belül nagy a társadalmi, gazdasági különbség. Az egy főre jutó GDP Budapesten majdnem kétszerese 
(1,8-szerese) az országos átlagnak és 89%-a az EU 15 átlagának; Pest megye esetében a fenti mutató 
csupán az országos átlag 78%-át, illetve az EU-átlag 37%-át éri el. Nemcsak Budapest és Pest megye 
között markáns a fejlettségbeli különbség, hanem a régió egyes kistérségei között is jelentős szakadék 
mutatkozik, ugyanakkor Budapest húzó hatása egész Pest megye területén érezhető. 

A régió gazdasági fejlődése továbbra is a fővárosra és az agglomerációját alkotó településekre 
koncentrálódik, ami tovább növeli az egyes kistérségek közötti gazdasági különbségeket. Az 
egyenlőtlenségek csökkentése és a belső kohézió javítása érdekében szükséges a helyi gazdasági 
kezdeményezések külön támogatásban részesítése, ami a foglalkoztatás térségi különbségeire is 
hatással van. 

Vándorlási különbözet a térség településein (2005-ben) 

 



   
 

 

15 

 

 

Dunaharaszti Integrált Városfejlesztési Stratégiája 

A budapesti agglomerációhoz tartozó települések tekinthetők a Ráckevei kistérség legdinamikusabb 
szegmensének, délre haladva az egyre rurálisabb jelleget mutató települések fejlődése nem annyira 
robbanásszerű. A kistérségen belüli elkülönítés nem jelent szigorú határvonalat, inkább a strukturális 
problémák kezelése miatt célszerű. Ilyen például, hogy az északi települések egyre inkább 
szembekerülnek azon életminőséget gyengítő agglomerációs körülményekkel, mint a zöldfelületek 
csökkenése, jelentős közlekedésből származó zaj és levegőszennyezés, települések összenövése, 
átszellőzési viszonyok csökkenése, településkarakter felbomlása. 

Gazdaság 

A gazdasági növekedés üteme 2004-2006 között évi átlagban a 4%-ot alig haladja meg, de így is 
magasabb a korábbi évek átlagánál. Ezt egyfelől a világgazdasági élénkülés hatására bővülő export, 
másfelől a beruházások dinamikájának fokozódása eredményezi, miközben a fogyasztás növekedési 
üteme mérséklődik; a növekedést az EU-csatlakozás is elősegíti. 

A Közép-magyarországi régió fejlődését alapvetően a népesség és a termelési erőforrások nagyfokú 
koncentrációja, az ország többi térségénél lényegesen fejlettebb infrastruktúrája alapozza meg. A 
főváros és a vele egyre jobban összenövő agglomeráció minden gazdasági mutató tekintetében 
kiemelkedik a többi régió közül. A legmagasabb hozammal járó infrastruktúrafejlesztések általában 
azokban a kistérségekben a leglátványosabbak, ahol a gazdaság már egyébként is magasabb 
szintet ért el. Ez ahhoz szükséges, hogy az infrastruktúra fejlesztése további lökést adhasson a 
kibontakozó térségi gazdasági, társadalmi fejlődésnek. 

Dunaharaszti gazdasági fejlődésének, növekvő lakosságának, fejlődő intézményi rendszerének, 
kiválóan kialakított infrastruktúrájának és kedvező fekvésének köszönhetően egyértelműen 
dinamikusan fejlődő, növekvő városnak mondható. 

Dunaharaszti város típus-meghatározás szempontjából egyik kategóriába sem illeszthető be 
egyértelműen, alapvetően 3 kategória egyvelege jellemző a városra: 

1. központi szerepkörű kisváros jellegformáló iparral 
2. üdülő- (fürdőváros), 
3. agglomerációs település, kertváros 

Kistérségi szempontból központi szereppel rendelkező kisváros, mely komoly jellegformáló iparral is 
rendelkezik, de ezen jellemzői nem kizárólagosak.  Hivatalosan ugyanis a kistérségi központ nem itt 
található, valamint az ipari tevékenység sem kizárólagos jellegformáló elem Dunaharaszti életében.  

Komoly adottság mindemellett, hogy a város a budapesti agglomeráció része. S bár Dunaharaszti a 
főváros egyik alvóvárosának szerepéből sikeresen kitört az agglomerációs települések számos 
jellemvonását magán hordozza. Az ingázók magas száma, a Dunaharasztiba kitelepülő fővárosi 
lakosság száma jelentős. A város arculatára, városszerkezetére jelenleg inkább az alvóváros, mint a 
kisvárosias épített környezet jellemző.  

Természeti adottságainak köszönhetően viszont egy harmadik kategória is vonatkozik Dunaharasztira. 
A bányatavak mellet kialakult üdülőtelepek a vízi sportok kedvelőinek nyújtanak kikapcsolódási 
lehetőséget, a Duna-ág és az itt elterülő természetvédelmi övezetek pedig hamarosan szintén vonzó 
turisztikai célponttá válnak. Ezenkívül Dunaharaszti hagyományosan üdülő- és fürdővárosnak is 
tekinthető. A századelőn, a város területén burjánzó fürdőkultúrának köszönhetően a város az üdülő-, 
fürdőváros kategóriába is illeszthető.  
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E rövid elemzésből is kitűnik, hogy Dunaharaszti feladatai kettősek: egyfelől meg kell birkóznia az 
agglomeráció okozta nehézségekkel és definiálnia kell a fővároshoz való viszonyát, másrészt meg 
kell határoznia azokat az irányokat, amelyekre az újonnan kialakuló lehetőségeket építeni kívánja. A 
fejlesztések gyökerei adottak, lehetőséget biztosítva így egy folyamatos, kontinuis és fenntartható 
fejlődés számára. 

I.4. A VÁROS TÍPUSA A FOGLAKOZTATÁSI SZEREPKÖR ALAPJÁN 
 
A régió foglalkoztatási szerkezetét vizsgálva a szolgáltatási szektor szerepe meghatározó (több mint 
70%). A szolgáltató-ágazatokra jellemző ezen belül is az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás (13,8 
%), valamint kereskedelem, javítási (9,3 %) területek kiemelkedése. Jelenleg a saját kezdeményezésre 
alakított vállalatok 2/3-a kényszervállalkozásként, azaz alkalmazott nélkül működik.  

A fenti arányok Dunaharaszti esetében is hasonlóan alakulnak, a 2001-es foglalkoztatási adatok 
alapján az alábbiak szerint(forrás: KSH): 

Foglalkozatott összesen [db] 6410 

Foglalkozási főcsoport Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás [db] 116 

Foglalkozási főcsoport Ipar, építőipar [db] 2096 

Foglalkozási főcsoport Szolgáltatási jellegű ágazatok [db] 4198 

Foglalkozási főcsoport Vezető, értelmiségi foglalkozású [db] 1131 

Foglalkozási főcsoport Egyéb szellemi [db] 1502 

Foglalkozási főcsoport Egyéb [db] 474 

 
A foglalkoztatási adatok megoszlása szintén jelzi Dunaharaszti kettős jellegét.  

Az ipar, mint foglalkoztatási főcsoport az összfoglalkoztatottak számához viszonyítva növekszik, azaz a 
közép és hosszútávon tervezett foglakoztatási megoszlásban várhatóan még komolyabb arányban 
jelenik majd meg. Az ipari foglalkoztatási főcsoport mellett azonban jól látható, hogy a szolgáltatás-
jellegű ágazatok aránya jelenleg is kiemelkedően magas.  

Ezen kívül érdemes megemlíteni, hogy az értelmiségi foglalkozású és egyéb szellemi foglalkozási 
főcsoportok aránya is jelentős. A foglalkoztatási adatok ilyen jellegű eloszlása is alátámasztja 
Dunaharaszti hosszútávra kitűzött céljait, és igazolja, hogy a város valóban alkalmassá válhat bizonyos 
térségi feladatok koordinálására is.  

A stratégiai fejezetben megjelölt alapvetően két fontos fejlesztési irány a logisztikai és gazdasági, 
valamint a turisztikai fejlesztések támaszkodhatnak a táblázatból kiolvasható adatokra.  Az arányok a 
hosszú távú program során várhatóan azonban kissé eltolódnak. A turisztikai iparág és a tervezett 
oktatási fejlesztések nyomán ugyanis az értelmiségi és egyéb szellemi foglalkozásúak arányának 
növekedésére számítunk. Dunaharaszti tervezett népességnövekedése során többek között ilyen 
szektorban dolgozó, elsősorban fővárosi lakosok kitelepülésére is számít. A szellemi foglalkozásúak 
arányának növekedése tehát a tervezett oktatási fejlesztésekkel kapcsolatban elengedhetetlen. 
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A turisztikai iparág fejlesztésével, a tudatos természetvédelemmel és a tervezett kistérségi 
természetvédelmi stratégia kialakításával együtt szintén növekszik a szellemi foglalkozásúak aránya.  

A turisztikai iparág tudatos fejlesztésével egy másik szektor, a szolgáltatás-jellegű ágazatok is 
fejlődésnek fognak indulni. Ezek százalékos jelenléte kielégítő, és arányában komoly változásra itt 
valószínűleg nem lesz szükség. A változásnak ― a szolgáltatás-jellegű ágazatoknak ― mélységében és 
minőségében kell megjelennie. A fejlődő turisztikai iparággal szoros összefonódásban a szolgáltatások 
minőségének fokozatosan alkalmazkodnia kell az újonnan kialakuló igényekhez. Egy ökotudatos, 
természetvédelmi területeire komolyan koncentráló és vigyázó városfejlesztés alapvetően más típusú 
szolgáltatásokat kíván.  

Tervezetten tehát a foglalkoztatottsági adatok arányai a szolgáltatás és szellemi foglalkoztatás javára, 
valamit a gazdasági szektorban a turisztikai iparág irányában remélhetően eltolódnak, megteremtve 
így Dunaharaszti kettős célrendszerének humán erőforrás alapjait. 

I.5. FUNKCIÓELLÁTOTTSÁG 

Dunaharaszti funkcióellátottsága az alapvető szolgáltatások terén kielégítőnek mondható, a kistérség 
viszonylatában pedig kiemelkedőnek tekinthető. Hasonló léptékű ellátottsággal csak 
Szigetszentmiklós rendelkezik.  

Az intézményi ellátottság megfelelő, azonban mindenképpen fejlesztendő területnek minősül. Ennek 
megfelelően szükség van néhány hiánypótló beruházás elvégzésére (pl. sportcsarnok), illetve a már 
meglévő városigazgatási rendszerek racionalizálására, korszerűsítésére. A városigazgatási rendszereket 
hatékonyabbá kell tenni a funkciók jobb elrendezésével és mélyítésével.  

Az oktatás területén is fontos bizonyos változtatások, fejlesztések elindítása. Dunaharaszti középiskolája 
a környező teleépülésekről is vonzza a diákokat ám a szakoktatás elavult. A szakképzés átszervezését 
a város hosszútávú jövőképéhez kell illeszteni.  

Az oktatási tevékenységek mellett a térség meghatározó kisebbségeinek is szervezett kereteket 
kellene biztosítani a hagyományőrzésre, illetve identitásuk ápolására. A számos nemzetiség, amely 
Dunaharasztin éppúgy jelen van, mint a Ráckevei kistérségben, nincs kellő hangsúllyal kommunikálva. 
Számukra térségi léptékben mérve is fontos lenne egy kommunikációs platform megteremtése, amit 
Dunaharaszti egy kisebbségi közösségi ház kialakításával biztosíthatna a térségben élő kisebbségek 
számára.  

Hasonló fejlesztési feladatok várnak az egészségügyre, mint az oktatásra. Dunaharasztinak az 
egészségügyi szolgáltatások színvonalát szintén növelni és egységesíteni kell. A jelenlegi rendszerek 
kielégítőnek mondhatók ugyan, de a megnövekedett igényeket már nem lesznek képesek 
középtávon a megszokott színvonalon ellátni. Az egészségügyi szolgáltatások körét ezen kívül a 
turisztikai iparág fejlesztésének keretei között egy új szakággal célszerű bővíteni, mely az aktív 
turizmushoz kapcsolódó szolgáltatásokat is képes kielégíteni.  

Mindazonáltal Dunaharaszti helyzeti előnyét kihasználva és funkcióellátottságát bővítve jelentős 
térségi irányítási-központtá válhat a választott területeken. 



 

 

A térségben található oktatási intézmények: 

Település Bölcső- 
de 

Óvoda Általános 
iskola 

Szakmun-
kás 
képző 

Közép- 
iskola 

Felső- 
fokú 
isk. 

Egyéb Megjegyzés 

Ráckeve 1 1 1 - 1 - Zeneiskola - 
Szigetszentmiklós 1 5 3 1 2 - - - 
Apaj - 1 1 - - - - - 
Áporka - 1x 1 x - - - - x Közös igazgatás 
Délegyháza - 1 1 - - - - - 

Dömsöd 1 2 1 - - - Oktatási és Műv. Központ  - 

Dunaharaszti 1 4 3 - 1 - Alapfokú műv. iskola, 
zeneiskola 

- 

Dunavarsány - 1 3 - - - zeneiskola - 

Halásztelek 1 1 1 1 x 1 x - - x Közös igazgatás 

Kiskunlacháza - 2 3 1 x 1 x - Alapfokú művészeti iskola x Közös igazgatás 

Lórév - 1 x 1 x - - - - x Ráckevei 
tagintézmény 

Majosháza - 1 1 - - - - - 

Makád - 1 1 - - - - - 

Szigetbecse - 1 1 - - - - - 

Szigetcsép - - 1 - - - Zeneiskola - 

Szigethalom - 1 2 - - - magán zeneiskola - 

Szigetszentmárton - 1 1 - - - Zeneiskola (Ráckevével közös) 
Művészeti (Kiskunlacházával 
közös) 
Alapítványi iskola 
(munkanélküliek, hátrányos 
helyzetű fiatalok képz.) 

- 

Szigetújfalu - 1 1 - - - - -- 

Taksony 1 2 1 - - - KEK tangazdasága - 

Tököl 1 4 1 - - - - - 

 



 

 

Közigazgatási rendszer, államigazgatási szervek, önkormányzati intézmények, közszolgáltatások: 

 

Közigazgatási rendszer, államigazgatási szervek, önkormányzati intézmények, közszolgáltatások 

  Bölcsőde Óvoda 
Ált. 
isk. Középisk. Zeneisk. Könyvtár Okmányiroda Gyámhivatal Idősgondozás 

Nevelési 
tan.adó 

Védőnői 
szolg. 

Orvosi 
ügyelet 

Halásztelek                         
Szigetszentmiklós                         
Dunaharaszti                         
Szigethalom                         
Tököl                         
Taksony                         
Dunavarsány                         
Szigetcsép                         
Majosháza                         
Szigetújfalu                         
Délegyháza                         
Áporka                         
Szigetszentmárton                         
Ráckeve                         
Kiskunlacháza                         
Szigetbecse                         
Lórév                         
Makád                         
Dömsöd                         
Apaj                         
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II. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ HELYZETÉRTÉKELÉS 

II.1. GAZDASÁGI, ÁGAZATI JELLEMZŐK 

A budapesti agglomeráció ágazati jellemzői 

Az agglomerációs övezet fontos funkcionális szerepköre a fővárossal kooperáló ipari tevékenység. Az 
idetelepített vagy idetelepült ipari telephelyek és a budapesti vállalatok közötti kooperáció számára a 
relatíve kis távolság, a jó közlekedési viszonyok kedvezőek. 

Az agglomeráció gazdasági helyzetét tekintve a rendszerváltozást követő években a leépülés 
szakasza viszonylag rövid és kevéssé drámai volt, a gazdasági átstrukturálódás dinamikus, azonnal 
megindult a nemzetközi gazdaságba való integrálódás folyamata. Budapest már az 1990-es évek 
elején túljutott a legjelentősebb szerkezeti változásokon, az agglomerációs gyűrűben 1994 és 1997 
között mentek végbe gyökeres változások. Rendkívül fontossá vált a külföldi tulajdon szerepe a 
tulajdonosi szerkezetben. A '90-es évek elejét jellemző dinamika Budapesten jobban lelassult, míg az 
agglomerációs övezetben kevésbé. 1992 és 1997 között az agglomerációban kb. megkétszereződött 
a nagyobb méretű, jelentősebb vállalkozások száma. A külföldi tőke elsősorban a feldolgozóiparba, az 
ingatlanszektorba és a kereskedelembe fektetett be. Az árbevétel legfontosabb ágazata a 
kereskedelem, a déli szektorban a feldolgozóipar lett. 

Az ágazati struktúra legjellemzőbb változásai az ipar térhódításával, a kereskedelem és a turizmus 
felértékelődésével, valamint a mezőgazdaság visszaesésével vannak összefüggésben.  

Dunaharaszti ágazati jellemzői 

A helyi gazdaság kialakulásával, erősödésével párhuzamosan a mezőgazdaság elvesztette korábbi 
jelentőségét, megszűnt domináló ágazat lenni. Átalakult a térség kereskedelmének struktúrája, 
csökkentek a színvonalbeli különbségek. A budapesti agglomeráció déli térségében egyre több a - 
főleg külföldi magántőkéből épülő - gyűjtő-elosztó raktárbázis, logisztikai, kereskedelmi létesítmény. 
Dunaharaszti, mint a budapesti agglomeráció déli térségében elhelyezkedő város, szintén jelentős 
logisztikai ágazati szerepet kapott az elmúlt egy évtizedben. 
  
A város földrajzi adottságai kiválóak a logisztikai szektor megtelepedéséhez. A raktárbázis jellegű, 
magántőkéből épülő logisztikai létesítmények alapvetően meghatározzák a város főbb bevételi 
forrásait, iparterületeinek arculatát. 
A budapesti agglomerációs övezet idegenforgalmi helyei, települései, a kirándulóterületek, rekreációs 
zóna elsősorban a főváros üdülő- és pihenőhelyei. A főváros környéki üdülőterületek az agglomeráció 
területén jelentősen túlnyúlnak, főként északi és déli irányban a Duna mentén. 

Dunaharaszti múltját tekintve is a főváros egyik jelentős fürdő- és üdülőhelye volt a XIX. század elején. 
Természeti adottságai, a főváros közelsége jelenleg is alkalmassá teszik az idegenforgalmi és 
rekreációs ágazati szerepkörben való aktív részvételre.  

Fontos szerepe van az agglomerációban a népvándorlásnak. Az utóbbi évek látványos folyamata az 
agglomerációban a szuburbanizáció. Az 1980-as évek végétől évente több ezren költöztek a 
fővárosból az agglomeráció településeibe. Az agglomeráció városai, így Dunaharaszti számára 
azonban kiemelkedő feladat a kiköltözött lakosság számára a megfelelő városi környezet és identitás 
megteremtése.  
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II.1.1. Vállalkozások helyzete 

Dunaharaszti gazdasági fejlődése a rendszerváltással indult.  

A település kedvező földrajzi elhelyezkedése, a főváros közelsége már régebben is lehetővé tette a 
korábban nagyüzemi, később egyéni gazdálkodású mezőgazdaság fejlődését. A közlekedés 
fejlesztése, az M0-s autópálya, az új bajai 51-es út megépülése a települést a nyugatra, keletre, délre 
vezető utak csomópontjává tette.  

A közlekedésben érdekelt jelentős külföldi tőkével alapított gazdasági társaságok (pl. Coca-Cola 
Beverages Kft. MAN Kft, Schwarzmüller Kft., Wincanton, Gerbüder Weiss Kft. stb.) a város stratégiai 
jelentőségét hamar felismerve magyarországi központi ipari bázisaikat Dunaharasztin építették fel.  
A multinacionális cégek betelepüléséhez hozzájárult, hogy a települési önkormányzat kedvező 
helyzetét korán felismerve, a 90-es évek elején rövid idő alatt kiépített az 51-es út mellett egy teljes 
infrastruktúrával ellátott 100 hektáros ipari területet.  Fontos kiemelni, hogy bár a kiépítést az 
önkormányzat megtette, a telkek magántulajdonban vannak. 

 

 

A Dunaharasztin regisztrált vállalkozások száma évről évre nő, ami összefüggésben van a város 
népességének növekedésével. A 2005-ös és 2006-os adatok mutatják, hogy a regisztrált vállalkozások 
száma kisebb ütemben növekszik már, mint a megelőző években.  

A regisztrált vállalkozásokat nemzetgazdasági áganként vizsgálva kiugrik az ingatlanügyletekkel 
foglalkozó vállalkozások száma, mely az utóbbi három évben duplájára nőtt. Ez a beáramló 
népességnek, a lakásépítések növekedésének és vélhetően országos szintű szociális támogatási 
rendszereknek köszönhető. 

Másodsorban említhető a kereskedelem, mely megerősödött a városban, egyre több embert 
foglalkoztat, illetve az építőipar, mely a megnövekedett lakásigényekre válaszul nő folyamatosan. 

A bányászat, mely a folyami hordalékra települt, fokozatosan növekvő tendenciákat, majd 2005 óta 
azonos szintet mutat. A termelés folyamatos. 
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A regisztrált vállalkozások nemzetgazdasági ágankénti megoszlását a következő diagram mutatja: 
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A működő vállalkozások számára vonatkozó T-Star adatok 2005-re vonatkozóan állnak 
rendelkezésünkre, valamint önkormányzati adatok alapján a működő vállalkozások 1000 lakosra jutó 
száma 2002 elején 97 volt, 6-tal több, mint a megye városaiban átlagosan, és 17-tel több a megyei 
átlagnál. A mutató alapján a megye városai közötti rangsorban Dunaharaszti a tizedik volt. 

 2005 
Működő vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett és megszűnő gazdálkodási formákkal együtt, év 
végén)[db] 

1489 

Működő vállalkozások száma a mezőgazdaság , vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat 
nemzetgazdasági ágakban (A+B gazd.ág) [db] 

34 

Működő vállalkozások száma a bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia, gáz-, gőz-,vízellátás 
nemzetgazdasági ágakban (C+D+E gazd.ág)  [db] 

219 

Működő vállalkozások száma az építőipar nemzetgazdasági ágban (F gazd.ág)  [db] 185 

Működő vállalkozások száma a kereskedelem, javítás nemzetgazdasági ágban (G gazd.ág) [db] 358 

Működő vállalkozások száma a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban (H 
gazd.ág)  [db] 

58 

Működő vállalkozások száma a szállítás, raktározás, posta, távközlés nemzetgazdasági ágban (I gazd.ág)  
[db] 

89 

Működő vállalkozások száma a pénzügyi közvetítés nemzetgazdasági ágban (J gazdasági ág, az év 
során, a vállalkozási demográfia szerint) [db] 

39 

Működő vállalkozások száma az ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás nemzetgazdasági ágban (K 
gazd.ág) [db] 

339 

Működő vállalkozások száma az oktatás nemzetgazdasági ágban (M gazdasági ág, az év során, a 
vállalkozási demográfia szerint) [db] 

28 

Működő vállalkozások száma az egészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági ágban (N gazdasági 
ág, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) [db] 

38 

Működő vállalkozások száma az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás nemzetgazdasági ágban (O 
gazdasági ág, az év során, a vállalkozási demográfia szerint)  [db] 

102 

 

A fenti táblázatból leolvasható, hogy a legtöbb működő vállalkozás az építőipar nemzetgazdasági 
ágban, valamint a kereskedelem, javítás, ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás és egyéb közösségi, 
személyi szolgáltatás nemzetgazdasági ágakban található. Ez egybeesik a regisztrált vállalkozásokra 
vonatkozó adatokkal. Dunaharaszti turisztikai, idegenforgalmi és rekreációs lehetőségeinek 
kihasználatlanságát mutatja, hogy a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban 
2005-ben az 1489 működő vállalkozásból mindössze 58 ilyen található. 

Az Önkormányzat (KEKKH adatszolgáltatása alapján) a társas vállalkozásokra vonatkozóan 2008. 
január 1-re vonatkozó adatokkal rendelkezik, miszerint összesen 1265 db társas vállalkozás van 
Dunaharasztin, ebből székhellyel rendelkezik 1251 db, telephellyel rendelkezik 14 db. 
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Dunaharaszti Ipari-Logisztikai Park 

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 85/2007.(VII.11.)Ök.sz.- ú határozatával  hozzájárult a 
hivatalos ipari park szervezéséhez és támogatta az „Ipari Park” cím elnyerésére kiírt pályázaton történő 
részvételt. 
A DILP Kft. pályázati anyagát, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiírt 2007. évi „Ipari park” 
pályázaton a bíráló bizottság alapvetően a fejlesztési területet, az ipari park bővítésének feltételeit és 
lehetőségeit nem találta megfelelőnek, ezért a cím megítélését nem támogatta. 
A pályázat elvárásai, a DILP Kft. célkitűzései és a Dunaharaszti Önkormányzat fejlesztési törekvései 
azonban egybeesnek, kiemelten: 

• közműfejlesztések támogatási források bevonásával, a fejlesztési területet érintően, 
• inkubátor vagy vállalkozói ház építése támogatási, fejlesztési források bevonásával, a városból 

kitelepülő kisvállalkozások részére 
• ipari parki szolgáltató központ építése, támogatási, fejlesztési források bevonásával 

 
Ezért az ezévi (2008-as) „Ipari park” pályázaton ismételten benyújtásra kerül egy kibővített pályázati 
anyag. Jelentős, de jelenleg még kiaknázatlan lehetőségek rejlenek az ipari park és az inkubátorház 
intézményében. Az ipari parkon belül megvalósított erőforrás-allokáció, a közös, költséghatékony 
infrastruktúra és annak üzemeltetése, a pályázati lehetőségek, valamint a parkba betelepült 
vállalkozások hosszú távú együttműködése, a forráshiánnyal küzdő mikro- és kisvállalkozások élettérhez 
juttatása a kistérség gazdasági fejlődésének katalizátorává válhat. 
 
A 10 legnagyobb iparűzési adót szolgáltató vállalkozás Dunaharasztin: 
 

1.  Coca-Cola Beverages Mo. Kft. 
2.  Coca-Cola Szolgáltató Kft. 
3.  Schwarzmüller Kft. 
4.  Zwack Unicum Nyrt. 
5.  Linde Mo. Kft. 
6.  Wincanton Mo. Kft. 
7.  Gebrüder Weiss Szállítmányozási Kft. 
8.  STO Építőanyag Kft. 
9.  MAN Kft. 
10.  Böhler Kft. 

 

Kiskereskedelem 

Dunaharasztin a kiskereskedelmi üzletek számának alakulása növekvő tendenciát mutat. Az egyéni 
vállalkozások által üzemeltetett kiskereskedelmi üzletek számának csökkenése nagyrészt az élelmiszer 
jellegű üzletek számának csökkenése teszi ki. Ez az élelmiszerláncok mind nagyobb térnyerésével 
magyarázható.  
 
A helyi kiskereskedelem egyik bázispontját adja a térségben és a környező településeken is közismert 
dunaharaszti piac, melyhez kapcsolódóan a helyi kiskereskedelem támogatása, megőrzése fontos 
szempont a város jövőbeni tervei között. 
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Az alábbi táblázat és diagram jól szemlélteti az egyéni és hálózatban létrejött vállalkozások 
térnyerésének alakulását. 

 

 

 

A kiskereskedelmi üzletek közül az élelmiszer jellegű üzletek száma csökken, a ruházati jellegű üzletek 
száma azonban az elmúlt 7-8 évben növekszik a helyi új igényeknek megfelelően. Az ide betelepült 
lakosok igénylik a helyben megvásárolható ruházati termékek elérhetőségét. Ennek az igénynek a 
kiszolgálására alakulnak a városban a ruházati jellegű üzletek, így a város lakosainak nem kell 
Budapestre bemenni egy-egy ilyen termék megvásárlásáért. A környező kisebb településekről 
(Taksony, Alsónémedi, Dunavarsány) szintén sokan választják Dunaharasztit piaca és üzletei miatt. 

 

Kategória 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

Egyéni vállalkozás által üzemeltetett 
kiskereskedelmi hálózati egységek száma 
(gyógyszertár nélkül) 

110 121 123 122 125 127 131 134 

Egyéni vállalkozás által üzemeltetett élelmiszer 
jellegű üzletek és áruházak száma 

22 25 26 26 27 27 30 31 

Egyéni vállalkozás által üzemeltetett ruházati 
szaküzletek száma  

9 8 12 12 10 11 15 13 

Egyéni vállalkozás által üzemeltetett 
elektromos háztartásicikk-szaküzletek száma  

1 1 1 2 3 4 5 5 

Nagykereskedelmi raktárak száma összesen 26 28 25 23 18 n.a. n.a. n.a. 
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Összefoglalóan megállapítható, hogy Dunaharasztin a növekvő lakosságszám következtében 
felmerülő igényeknek köszönhetően a városban található kiskereskedelmi üzletek száma folyamatosan 
növekszik. A helyi igényeknek megfelelően azonban inkább a ruházati jellegű üzletekre van több 
igény, így azok száma dinamikusabban fejlődik.  

II.1.2.  K + F Dunaharasztin 

Dunaharasztin az utóbbi években az Északi és Déli iparterületeken jelen lévő cégek közül kettő 
vállalkozás tevékenységi köre terjedt ki a kutatás-fejlesztésre is. Az Önkormányzat az iparterületeken 
működő vállalkozásokkal jó kapcsolatot ápol. Ezek a vállalkozások leginkább saját tevékenységi 
körükben, önállóan végeznek kutatás-fejlesztési projekteket. Jelenleg a város oktatási intézményei 
nem állnak szorosabb kapcsolatba olyan Dunaharasztin működő céggel, amely foglalkozik kutatás-
fejlesztéssel, tehát a program nem integrált. A kutatás-fejlesztés léptékének növeléséhez integrált 
szakképzések beindítása volna szükséges. 

A helyi vállalkozások kutatás-fejlesztési tevékenységéről az alábbi adatok állnak az Önkormányzat 
rendelkezésére (az adatok az Önkormányzat konkrét megkeresésére érkeztek be): 

 
ENERGOTEST DIAGNOSZTIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI Kft. 

A cégnél folyó kutatás-fejlesztési programok: 

- autóipar projektek területén, 
- jármű háttéripar,  
- járművek műszaki vizsgája és 
- ezzel kapcsolatos környezetvédelmi kérdések területén. 
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SCHWARZMÜLLER Kft. 

A Schwarzmüller cégcsoporton belül a szó szerint értendő kutatási-fejlesztési munka - nevezetesen új 
járművek kifejlesztése - kizárólag ausztriai központjukban történik. Dunaharasztin a cég rendkívül nagy 
hangsúlyt helyez a gyártási folyamatok és a felhasznált alapanyagok fejlesztésre, illetve 
korszerűsítésére. A gyártási folyamatoknál és az alkalmazott technológiáknál az alapvető szempont az 
átfutási idők rövidítése és a termelési hatékonyság növelése. Ilyen értelemben a cégcsoport ezen 
részlege a gyártási folyamatokra vonatkozóan foglalkozik kutatás-fejlesztési projektekkel. 

A felhasznált alap-és segédanyagok tekintetében a Schwarzmüller Kft. a minél gazdaságosabban 
felhasználható anyagok fejlesztésére koncentrál, elsősorban a keletkező hulladék csökkentése 
érdekében. Továbbá a károsanyag-kibocsátó segédanyagok esetében a környezetbarát termékek 
minél nagyobb mértékben való integrálása a fejlesztés legfőbb irányvonala. A különböző anyagok 
megválasztásánál és fejlesztésénél legfontosabb szempont az egészségkárosító hatás kiküszöbölése és 
a környezetterhelés csökkentése.  

II.1.3.  Idegenforgalom és turizmus 

Dunaharaszti már a századforduló idején is sűrűn látogatott üdülőhely volt, vonzotta a pihenni vágyó 
városi, elsősorban fővárosi embereket. Akkoriban a Kossuth Lajos - Petőfi Sándor – Erzsébet utcákban 
épültek polgári villák, nyaralók. Ott béreltek szobákat a tehetősebb városi családok.   

A Duna akkoriban fürdésre alkalmas folyóként elsősorban a HUE- strandon (Haraszti Úszó Egyesület), a 
mostani Sport- sziget területén fogadta a fürödni vágyókat. A kaszinó, a teniszpálya és a Mindszenty 
utcai korzó szolgáltatásai valódi üdülő-településsé tették Dunaharasztit.  

Az északi Duna-part, a Sport-sziget, a Hókony-sziget és a Paradicsom-sziget alkotja Dunaharaszti négy, 
rekreációs és természeti karakterekkel rendelkező üdülőterületét. A természeti környezetben 
elhelyezkedő üdülőterületek mellett a hajdani kavicsbánya-tavak ma már üdülési célokat szolgálnak. 
A területen található Universum Üdülőcentrumban egyedülálló szolgáltatás a kábeles vízisí, valamint 
kemping és üdülőházak kerültek kialakításra. 

Dunaharasztin a vendéglátóhelyek száma ez elmúlt évtizedben folyamatosan növekedett. Ezek az új 
vendéglátóhelyek elsősorban a városközpontban, a Sport-szigeten, valamint a Tavak területén 
találhatóak. 
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A szálláshelyek számára vonatkozóan az Önkormányzat adatai szerint (Onkado program 
adatszolgáltatása alapján) 2008. január 1-én Dunaharasztin 5 üzemeltető 252 férőhelyet üzemeltet. 
Ezek a számok azonban nem fedik a városban található összes szálláshelyet és azok férőhelyeit. A fent 
említett 252 férőhelyből 140 db az Universum kemping szálláshelyén érhető el az ide érkező látogatók 
számára. A Fő úton, valamint a Paradicsomszigeten található még két nagyobb férőhelyszámmal 
rendelkező szálláshely (40 és 42 fő elhelyezése megoldott).  

 

 

 

A fenti diagramok adataiból kitűnik, hogy Dunaharaszti turisztikai kihasználtsága és látogatottsága az 
elmúlt években fokozatosan csökkent, ugyanakkor a férőhelyek száma növekedett. A város 
egyedülálló természeti adottságokkal rendelkezik az idegenforgalom és turisztikai ágazat lehetőségein 
belül, ugyanakkor az elmúlt évek fejlesztései alapvetően nem ezt a szektort célozták. A város fejlesztési 
stratégiájában ezért kiemelt szerepet kell, kapjon ennek az ágazatnak a fejlesztése. 
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II.1.4.  Helyi gazdaságfejlesztés eszközei 

Helyi gazdaságfejlesztés alatt minden olyan, helyi szinten megvalósított beavatkozást értünk, amely a 
helyi gazdaság működését befolyásolja. Kizárólag a mennyiségi növekedés nem, csak a minőségi 
javulással egybekötött mennyiségi bővülés lehet a helyi fejlesztés célja és végeredménye.  

A helyi gazdaságfejlesztés önként vállalt önkormányzati feladatként megjelenik Dunaharaszti Város 
Önkormányzatának tevékenységi körében. Céljuk, hogy a helyi gazdaságba történő befektetéssel 
eredményt érjenek el az életminőség javítása terén, ezáltal hozzájáruljanak a település sikerességéhez.  

A helyi gazdaságfejlesztésen belül megfigyelhető 

• a civil szféra szerepvállalásának növekedése,  
• a magánvállalkozások és a public-private együttműködések megjelenése.  

 
Az M0-s autóút és az 51-es út megépítése a település számára kiváló lehetőséget biztosított logisztikai 
területek kialakítására. A település kb. 10 éve folyó tudatos gazdaságfejlesztési politikája révén 
kialakult az ún. „Északi Iparterület”, amelynek kijelölt területe nagyrészt már beépült. A dinamikus 
fejlődés nyomán „Déli Iparterület”is kijelölésre került.  
 
A jelenlegi helyzetnek megfelelően Dunaharaszti a következő gazdaságfejlesztési eszközöket kívánja 
használni:  

- Az Iparterületen a konkrét termelésen kívül komoly logisztikai elosztó szerep alakuljon ki, 
lehetőséget nyitva  

o a logisztikai iparágon belüli integrált kutatás-fejlesztés tevékenységek megjelenésére  
o olyan lehetőségek kialakítására mind az ide települő cégeknek, mind pedig az ott 

dolgozóknak, hogy azok előnyben részesítsék a területet, amelyhez a Dunaharaszti 
iparterület jelenleg is kiépített infrastruktúrát, kiváló légi, vízi, vasúti és közúti 
kapcsolatokat kínál.  

 
- Az 51. sz. főút keletre eső részein kialakításra kerül egy gazdasági terület. A terület egy részén 

ma is gazdasági tevékenység folyik (betonüzem működik). A fejlesztésére vonatkozó 
tulajdonosi elképzelések egybeesnek az Önkormányzat koncepciójával, ezért indokolt ennek 
kialakítása. A gazdasági területek egy része a lakóterületekhez közel helyezkedik el. Ezeket a 
területeket kereskedelmi, szolgáltató területként célszerű besorolni, amely elsősorban nem 
jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. Ezen túl a 
területen belül szükséges olyan terület(ek) lehatárolása, amely(ek) kisvállalkozások 
működtetésére alkalmasak. Ilyen területtel a település jelenleg nem rendelkezik.  

 
- Az Irinyi János u. menti iparterület nyugaton és délnyugaton meglévő gazdasági területtel 

határos, amely az 51. sz. főút menti Északi Iparterület része. A terület- egy része jelenleg is 
gazdasági terület. A területen további telkek szabadonálló beépítési mód szerint építhetők be.  

 
- Dunaharaszti Helyi Építési Szabályzatban foglaltak szerint 2014-ig a város belső területein 

működő ipari tevékenységet űző vállalkozásokat ki kell telepíteni az ipari parkba, illetve új 
engedély nem adható ki ilyen jellegű tevékenységre a belvárosi illetve a lakóövezetekben. 
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- Az Önkormányzat nemcsak az ipari tevékenységet végző vállalkozásokat, hanem az egyéb 
ágazatba tartozókat is ösztönözni kívánja az ipari parkba történő betelepülésre azáltal, hogy 
10%-os tulajdonjogot vásárolt az ipari parkot tulajdonló kft-ben. 

 
- A gazdaságfejlesztési operatív programok keretében kiírásra kerülő pályázatokon részt vevő, és 

egyéb pályázati tevékenységet folytató vállalkozásokat támogatólevelekkel segíti az 
Önkormányzat. 

 
- Az ipari park területén kialakítandó inkubátorház megépítéséről jelenleg is tárgyalások folynak. 

Az inkubátorház létrejöttével előmozdítják a városban az új vállalkozások létrejöttét, különböző 
támogató szolgáltatásokkal segítik az üzleti élet előmozdítását (adminisztrációs segítség, 
marketingtervek kidolgozása, menedzsmentképzések, stb.) Az inkubátorház megépítése 
magántőkéből valósulna meg. 

 
- Helyi gazdasági fórumok szervezésével biztosítaná az Önkormányzat a helyi gazdasági 

szolgáltatások fejlesztését és korszerűsítését  
 

- Az e-ügyintézés azáltal járul hozzá a helyi vállalkozói környezet fellendítéséhez, hogy 
lecsökkenti az ügyintézést, a vállalkozók számára a különböző szükséges papírok beszerzését. 
On-line segédletet nyújt az ügyfelek számára az információkat, elérhetőségeket, az ügyintézés 
menetét és a letölthető dokumentumokat illetően. Ezzel időt és pénzt takarítanak meg a 
vállalkozók, és hatékonyabbá teszik az ügyintézést. 

 
- Az üzleti hasznosítású telkekbe és épületekbe történő befektetés magában foglalja az üzleti 

vállalkozások fizikai környezetének javítását, illetve az ez irányú befektetéseket. Ennek révén az 
infrastruktúra vonzóbbá tehető az üzleti vállalkozások megtartása, bővítése és toborzása 
szempontjából. Dunaharaszti Fő útjának ilyen jellegű telkei térfalainak rendezése jótékony 
hatással lehet a kisvállalkozások, kereskedelmi boltok forgalmára. 

 

Az említetteken kívül az Önkormányzat több olyan beavatkozást is alkalmaz, amelyek széles körben 
elterjedtek és alkalmazottak Magyarországon: 

- továbbképzés támogatása, (KMOP-2007-5.2.1/B konstrukció keretében kialakuló Kistérségi 
Oktatóközpontban és Civil Házban), 

- a helyi közszolgáltatásoknak a vállalkozói igények szerinti alakítása,  
- a helyi termékek és vállalkozások reklámozása (pl. a város honlapján). 
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II.2. TÁRSADALMI JELLEMZŐK 

II.2.1.  Demográfiai jellemzők 

Dunaharaszti az elmúlt 130 évben dinamikusan fejlődött. Az 1870-es népszámlálás 1748 főt regisztrált. 
Az itt élők száma a századfordulóig 1,4-szeresére, azt követően napjainkig 6,5-szeresére gyarapodott, 
2002 elején 16391 fő élt a 2000. július 1-től városi rangot kapott településen. A rendszerváltáskor a 
népességnövekedésben bekövetkezett törés az országos tendenciákat követi. 
Lakónépesség a KSH 2001. évi Népszámlálási adatai alapján:   16561 fő 
Lakónépesség a T-Star 2006-os adatai alapján:     18356 fő 
Lakónépesség az önkormányzati nyilvántartások alapján jelen időpontra:  19303 fő 

 

A népességnövekedés elsősorban a szuburbanizáció folyamatának köszönhető, a Budapestről 
kiköltöző népesség célpontja a közvetlen agglomeráció. Mivel Dunaharaszti Budapest közvetlen 
közigazgatási határánál kialakult település, ezért megvan az előnye, hogy egyszerre ad nyugodt 
kisvárosias hangulatot, ugyanakkor Budapest belvárosa egy órán belüli elérhető a lakosok számára. 
Az állandó népesség száma tehát növekszik, várhatóan kb. 22 000 főnél néhány éven belül a 
népességszám megáll. Dunaharasztinak erre a prognosztizált népességszámra fel kell készülnie, és 
megfelelő ellátottságot és szolgáltatásokat kell biztosítania jelenlegi és várható lakosai számára. 
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A népesség kor szerinti megoszlása az országos tendenciáknak megfelel, ami azért is figyelemre méltó, 
mert hasonló adatokat leginkább a nagyvárosoknál találunk, míg a falvakat, kisvárosokat többnyire 
az elöregedés jellemzi. Ez az arány tíz év távlatában alig mutat változást, tehát stabilnak tekinthető. 

 

A KSH 2001. évi Népszámlálási adatai alapján a lakosság korcsoportonkénti megoszlása a következő: 
 

Lakónépesség korcsoportonkénti megoszlása Fő % 

Lakónépességből a 0-14 éves lakosok száma 2001 [db] 2671 16,3 

Lakónépességből a 15-59 éves lakosok száma 2001 [db] 10474 63,9 

Lakónépességből a 60és több éves lakosok száma 2001 
[db] 

3416 20,8 

 
Az Önkormányzat a lakónépesség összetételére vonatkozóan az alábbi adatokkal rendelkezik: 
 

Kategória 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Állandó népesség száma 16 545 16 613 16 662 16 960 17 310 17 981 

ebből férfi 7 896 7 891 7 926 8 065 8 230 8 583 

ebből nő 8 649 8 722 8 736 8 895 9 080 9 398 

0-2 évesek száma 485 480 486 495 558 632 
3-5 évesek száma 523 520 513 532 538 569 
6-13 évesek száma 1 486 1 500 1 537 1 570 1 540 1 585 
14 évesek száma 171 191 169 170 197 204 
15-17 évesek száma 545 540 556 543 535 552 
18-59 évesek száma 9 965 10 026 9 994 10 192 10 362 10 778 
60-X évesek száma 3 370 3 356 3 407 3 458 3 580 3 661 
aktív korúak száma 10 510 10 566 10 550 10 735 10 897 11 330 
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Dunaharasztin a természetes népességszaporulatra vonatkozó adatok igen vegyes képet mutatnak, 
főként a születések számát tekintve. A halálozások számát tekintve az értékek hozzávetőlegesen 
stabilak, míg az élveszületések száma 2001-ig a halálozásokhoz képest rendkívül alacsony volt. A 2001-
es évtől az élveszületések száma egyre inkább megközelíti a halálozások számát. Ez a folyamat 
országos viszonylatban is kiemelkedő, és betudható a városban kiépített szociális háló adta 
biztonságnak, valamint az ide betelepülő lakosság fiatal korának.  

 

 

Az odavándorlások és az elvándorlások között az elmúlt tíz év alatt egyre nagyobb lett a különbség a 
befelé irányuló költözés javára, mely a település fejlődésére mindenképpen pozitív hatással van. 

Dunaharaszti elsősorban a tőle délre fekvő települések számára kínál olyan szolgáltatásokat, melyek 
például Taksony vagy Alsónémedi, Dunavarsány területén nem találhatóak meg. Elsősorban a 
dunaharaszti iskolák, a szakközépiskola és gimnázium jelenlétének köszönhető a délebbre fekvő 
településekről érkező gyermekek magas száma. A bejáró középiskolások száma évente ingadozó, de 
megközelítőleg 230 fő körül mozog.  
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Dunaharaszti fejlődése szempontjából az egyik legkiemelkedőbb eredmény, hogy alvóvárosból 
napközben is élő, dolgozó várossá vált. Az ideköltözöttek fele továbbra is eljáró, legnagyobb részt 
Budapest irányába, ám ez a szám évtizedenként tíz-tíz százalékkal csökken.  

A gazdasági és városiasodási tendenciát alátámasztja a tény, hogy a Dunaharasztiba 
munkavállalóként bejárók száma exponenciálisan növekedett: a 1990-2001 között a duplájára, majd 
2001-03, mindössze két év alatt, hasonlóan közel a duplájára ugrott (önkormányzati adatok alapján). 

A munkavállalási lehetőségek száma olyan mértékben megnőtt, hogy egyszerre tudta a helyi lakosság 
és a környező települések igényét ellátni, mely mindenképpen kiemelkedő teljesítmény.  
A munkáltatók legnagyobbrészt az M0-s autópálya nyomán letelepülő multinacionális cégek 
munkaerő igényét elégítik ki, ugyanakkor a szolgáltatások bővülése révén a tercier szektorban munkát 
vállalók száma is növekszik. 

A bejáró ingázók területi megoszlása 2001-ben 

 

A bejáró ingázásra vonatkozó felmérés szerint a legtöbben Budapestről járnak a városba dolgozni, 
ami pontosabb adatok hiányában feltehetően a XXIII. kerületet takarja, mellyel Dunaharaszti 
közvetlenül határos. Szintén figyelemre méltó a távolabbról érkezők száma, mely arra enged 
következtetni, hogy Dunaharaszti kistérségi, térségi vonzereje messzebbre nyúlik. 
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II.2.2. Képzettség és foglalkoztatás 

A Dunaharasztira vonatkozó, a társadalmi helyzetképet bemutató adatok a KSH adatszolgáltatása 
alapján a következők (Forrás: 2001. évi Népszámlálás): 

Mutató megnevezése Dunaharaszti 
összesen 

Lakónépesség száma 16 561 
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 16,1 
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 63,2 
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya 20,6 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

25,0 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 

10,0 

Lakásállomány (db) 5 947 
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 17,2 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

39,7 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül 

14,5 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül 

56,1 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 36,1 
Állandó népesség száma 16 411 

 
Jelen állapot helyzetelemzésére a 2001. évi Népszámlálás adatai korlátozottan alkalmazhatók, hiszen 
az azóta eltelt hét évben a város lakónépessége elérte a 19 000 főt, összetétele a betelepülések 
következtében megváltozott. A legfrissebb (jelen időpontra vonatkozó) önkormányzati adatok szerint 
a 19 115 fős lakónépességen belül a 0-14 évesek száma 3045 fő, a 15-59 évesek száma 12305 fő, míg a 
60-x évesek száma 3765 fő. A lakónépesség korcsoportonkénti megoszlásában növekedett a 15-59 
évesek aránya. A munkalehetőségek stabil, nagy számának meglétét támasztják alá a foglalkoztatási 
adatok. Dunaharasztin a munkanélküliek aránya az országos átlaghoz viszonyítva rendkívül alacsony: 
1,85 % körül mozog. 
Kategória (forrás: T-Star, TEIR) 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 

Aktív korú lakosok száma 11703 11330 10897 10735 10550 10566 10510 10425 10347 

Regisztrált munkanélküliek száma összesen  216 212 177 195 179 160 193 201 251 

Regisztrált munkanélküliek száma legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel 

43 40 40 56 45 48 50 68 86 

Regisztrált munkanélküliek száma legfeljebb 
középiskolai végzettséggel 

158 128 128 131 129 108 136 126 158 

Regisztrált munkanélküliek száma felsőfokú 
végzettséggel 

15 9 9 8 5 4 7 7 7 
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A munkanélküliség elsősorban a középfokú végzettséggel rendelkezőket érinti, míg harmadannyian 
vannak az általános iskolát végzettek és elenyésző számban a felsőfokú végzettséggel rendelkező 
álláskeresők. 
Dunaharasztin az Önkormányzat 2007-re vonatkozó adatai alapján összesen 268 fő regisztrált 
munkanélküli található, ebből a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma 2007-
ben 72 fő. Ez a regisztrált munkanélküliek egynegyedét jelenti.  

Az AFSZ adatai alapján a nyilvántartott álláskeresők száma és aránya Dunaharasztin (2008.02.20-i 
állapot): 

Nyilvántartott összes fő   274 fő 
Járadék tip. ellátásban részesül  145 fő 
Segély tip. ellátásban részesül      36 fő 
Rendszeres szoc. segélyben részesül    32 fő 
Munkav. korú népesség         12 009 fő 
Relatív mutató     2,28 % 
(nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában) 

 Arányszám     0,32 
 (a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya) 
 

II.3.  DUNAHARASZTI KÖRNYEZETI JELLEMZŐI 

II.3.1.  Természeti környezet elemzése, zöldfelületek 

Dunaharaszti város földrajzi elhelyezkedése alapján a Pesti hordalékkúp-síkság kistáj dél-nyugati részén 
helyezkedik el, közvetlenül a Ráckevei (Soroksári) -Duna mellett. A mikrorégió természetes határa 
délnyugaton a Ráckevei (Soroksári) -Duna, délkeleti oldalán a Pilis-Alpári homokhát elnevezésű kistáj. 
Nyugaton a Vác-Pesti Duna-völgy mikrorégióval határos.  
Tájkarakterét a művelési ágak, azok megoszlása és a földtörténeti korokban kialakult domborzat 
határozza meg. Az Ős-Duna kavicshordalékból képzett teraszán változatossá teszik a tájat az 
északnyugat–délkelet irányban húzódó homokdombok, amelyeket eróziós és deráziós völgyek 
szabdalnak. 
A mélyebb fekvésű részeken lévő vizenyős, mocsaras területek tovább gazdagítják a tájat. Az enyhén 
hullámzó alföldi táj magassága a közigazgatási területen jellemzően 98 és 120 Bfm közötti. A település 
legmagasabb része északnyugaton, az M0-s autóút mellett található. 

A település területének tájhasználati típusok szerinti megoszlását a következő táblázat mutatja: 

Tájhasználati típusok Terület  
(ha) 

Területi  
részarány 

Biológiailag aktív 
felületarány átlaga 

Szántó  1251,8  43%  50% 
Erdő, erdősült terület  254,4  8%  95% 
Nádas, vízparti növénysáv   146,4  5%  95% 
Rét, legelő   126,5  4%  80% 
Vízfelület  119,1  4%  100% 
Kiskert, szőlő  75,9  3%  75% 
Roncsolt felület, bánya   36,5  1%  10% 
Egyéb zöldfelület (közpark, temető)  15,7  1%  70% 
Beépített terület (lakóterület, intézmény)  499,8  17%  50% 
Beépített terület (üzemi, közmű területek)  137,8  5%  30% 
Utak, vasútterület  253,3  9%  5% 
Összesen:  2917,2  100%  55% 
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A település átlagos biológiai aktív felületaránya 55%-ra adódik. 

A magasabb arány főként a nagy biológiai aktivitású vízfelületeknek (100%), nádasoknak, vízparti 
növénysávoknak (95%) köszönhető. Az erdőterületek szintén jelentősnek mondható aktív felületaránya 
tovább javít az átlagértéken. 

Szántók: 

A táblaméretek változatosak, a keskeny szalagparcellák mellett a nagyobb egybefüggő táblák is 
megtalálhatók. A táblák határain sok helyen hiányzik a mezővédő erdősáv, tájfásítás, így azok nem 
alkotnak összefüggő rendszert. Különösen ilyen terület a Répaföldek térsége, illetve a budapesti határ 
Magas-földek közötti terület, ahol az erdőfoltok szigetszerűen helyezkednek el. 
A mezővédő fasorok hiánya az ökológiai folyosók kialakulásának nem kedvez, ezenkívül a defláció 
elleni védelem sem biztosított. 

Erdők: 

A területre eredetileg kéttípusú erdőtársulás volt jellemző: 

• a Soroksári-Duna-ág, valamint annak mellék- és holtágai mentén puhafás ártéri 
ligeterdők alakultak ki, az állomány nagy része ma már másodlagosnak tekinthető. 

• a homokos talajokon egykor fehérnyárosok díszlettek, a tájképileg is meghatározó 
nyárosokra ma már csak néhány facsoport emlékeztet.  

 

A jelenlegi erdők telepítettek, főként akácosok, nemes nyárosok. A vasút és a HÉV-pálya mentén 
spontán felnövekedett erdőfoltok találhatók. A hókonyok (úszólápok) térségében lévő part menti 
erdők és részben az Alsónémedi-csatorna partján található erdőfoltok természetvédelmi oltalom alatt 
állnak. A kavicsbánya-tavak térségében a rekultiváció részeként erdősítettek területeket. A telepített 
akácosok és nyárosok vegyes korúak. A fiatal ültetvények még nem töltenek be kondicionáló 
szerepet. Az üzemtervezett erdők nagy részének elsődleges rendeltetése talajvédelmi erdő, kisebb 
része gazdasági- és közjóléti erdő. Az erdőtervek szerint az erdők többsége fakitermelés szempontjából 
gazdaságtalannak minősíthető. 

Sziluett-érzékenység:  

A Czuczor-szigettel szemben lévő parti telepítésű ipari-gazdasági telephelyek (volt Autótechnika 
telep) ökológiai és településképi szempontból is nagyon kedvezőtlenek. A Soroksári-Duna partja ezen 
a szakaszon gyalogosan nehezen megközelíthető, a vízfelülettel látványkapcsolat sincs. A ma már az 
Önkormányzat tulajdonában lévő terület rehabilitációja, rekreációs célú felhasználása kiemelt 
fejlesztési célként került megjelölésre. A paradicsom-szigeti parti sáv beépítésének látványa a 
túlpartról értékelhető. Kedvező, hogy itt a part gyalogosan mindenhol megközelíthető, az építmények 
és telkeik nem közvetlenül a vízparton állnak, így a vízparti növényzet az egyébként zavaros összképet 
mutató épület-sziluetteket kedvezően takarja. 

Kavicsbánya-tavak: 

Tájsebként minősíthetők a művelés alól felhagyott, részlegesen rekultivált kavicsbánya-tavak és  
a még nem erdősült rekultivált hulladék- és törmeléklerakók. Ezek egy része jelenleg aktív sport- és 
rekreációs funkcióval bír. Teljes körű hasznosításuk, megfelelő infrastrukturális ellátottságuk kialakítása 
szükséges. 
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Táj- és természetvédelem 
 
A közigazgatási területen több, a Duna-Ipoly Nemzeti Park által nyilvántartott természeti terület és 
országos jelentőségű (ex lege) védett láp található. Természetvédelmi oltalom alatt állnak  
a Ráckevei (Soroksári) -Duna hókonyai és a Turjánvidék.  
A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág főágtól történt lefűződése folyamán hókonyok, láprétek alakultak ki, 
amelyek természetes vegetációja kiemelten védett növényfajokat rejt magában. Ezen kívül átvonuló 
és költő madárfajok élőhelye. Védett növények között említhető a széles levelű gyapjúsás, mocsári 
kosbor, mocsári nőszőfű, hússzínű ujjas kosbor, amelyek a ritka gyapjúsásos láprét vegetációját teszik 
értékessé és változatossá. A gazdag madárvilágot a dankasirály, szárcsa, szürke gém, törpegém, 
búbos vöcsök, nádi tücsökmadár, cserregő nádi poszáta képviseli. 

A Dunaharaszti keleti határában található Turjánvidék az Alsónémedi turjános folytatása.  
A részben üde, részben kiszáradó láprét természetes, ritka fajokból álló vegetációja (mocsári kosbor, 
kisvirágú pacsirtafű, mocsári tőzegpáfrány) mellett ritka madárfajok is élnek itt. A terület növény- és 
állatvilága fontos védendő értéket képvisel. 

Természeti terület az észak-keleti részen található Nagy- mocsár, az Alsónémedi-csatorna menti terület, 
valamint a Duna-Tisza-csatorna Tűs gáttól vasútvonalig terjedő része. 

A település természeti területei természetközeli állapotúak és ezért megtartásra és helyi védelemre 
érdemesek. A mocsárrétek jellemző növénye a mocsári gólyahír, réti füzény, vízpartokon nő a 
rekettyefűz, cinegefűz. Helyi védettség alatt áll a település déli határa közelében található Kálvária-
domb. Természeti jelentősége az itt kialakult természetes növénycsoportosulásokon alapszik.  
Az erdőbe ékelődő gyepfolton védett homoki nőszirom, szártalan csüdfű és a fokozottan védett 
csikófark. 
 
Belterületi zöldfelületek vizsgálata 
 

Dunaharaszti tervezett belterületi zöldfelületekben szegény. Tervezett vagy kialakult zöldfelületi 
rendszert a zöldfelületi elemek nem képeznek, az egyes zöldfelületi egységek szigetszerűen, elszórva 
helyezkednek el. Szembetűnő, hogy a városban a játszókertek, játszóterek száma nagyon csekély. 

Közparkok: 

A város központi elhelyezkedésű közparkja a Hősök tere. Az itt található faállomány értékes, idős 
egyedekből, főként hársakból áll. A faállomány sűrű, az árnyékhatás olyannyira jelentős, hogy a park 
tenyészidőszakban komor hatást kelt. A közpark – az I. világháborúban elesett dunaharaszti hősök 
tiszteletére - emlékhelyként alakították ki. A Rákóczi-liget településrészen lévő Tulipán téren található 
kiteresedésen, a tér közepén álló kőkeresztet idős nyársak és kőrisek övezik. A városrészben ez az 
egyetlen közcélú zöldfelület. 

Dunaharaszti városa 2001-ben elkészítette a Parkerdő-fejlesztési tervet, melynek ütemezett 
megvalósítása ma is folyamatban van. A fejlesztési terv eredményeként kialakításra került a Sport-
sziget területén a város legnagyobb összefüggő, tervezett és teljes körű rekreációt nyújtó parkerdeje.  
A rekreációt és ismeretterjesztést biztosító parkerdőben a tölgy- és kőris-ligeterdőben sétautak tárják 
fel az árnyas erdőt. A fejlesztés keretén belül kialakított játszótér, valamint a kocogópályák aktív 
pihenésre ösztönöznek.  
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Fasorok: 

A városi zöldfelületek közül a legjelentősebb értéket a fasorok, a fasori sávokba telepített növényzet 
alkotja. A lakóutcák többsége széles szabályozási szélességű, ezért mód nyílt közterületi zöld sávok 
kialakítására. Az egységes fasorok kialakítása mind az Önkormányzat, mind az ingatlantulajdonosok 
által folyamatos.  
A Fő utca vonalán valamikori nyárfasor maradványa található, melynek folytonossá tétele a 
városközpont utcaképének szempontjából kiemelkedő fontosságú.  

Intézménykertek: 

Az intézménykertek közül értékes zöldfelület a Fő utcán található templom kertje. Az iskolaudvarok 
részeként több kisebb sportpálya-együttes is található a városban, az iskolák, óvodák kertjeinek nagy 
része azonban burkolt, csak az előkerti részen található díszítő célú növényzet.  

Települési viszonylatban jelentős zöldfelületi értéket képvisel a hajdan felhagyott és működő temetők 
területe. A Temető utcában, a vasút melletti működő, 5,7ha területű temető faállománya ritka, a 
növényzet 50%-át az örökzöldek teszik ki. A Temető utcában található lezárt temető helyén kegyeleti 
park jött létre. A Hősök tere mellett, a Klapka György utcában lezárt zsidótemető van. A terület 
emlékhelyként megőrzendő. Felszámolt temetőterület található a Golgota utcában. A sírhelyek 
teljesen felszámolásra kerületek, a terület befüvesedett. 

II.3.2.  Épített környezet, helyi építészeti értékek vizsgálata 

Dunaharaszti a XVI. század elején a leírások szerint szalagtelkes, egyházsoros úti falu lehetett, ahol az út 
a házsor és a Duna között helyezkedett el. A lakóházak a hosszú, viszonylag keskeny szalagtelkek 
oldalhatárán álltak, az istállók a lakóépület folytatásaként épültek. Dunaharaszti területének 
legnagyobb részén ma lakóövezetek találhatók, a településen nincsenek kialakult alközpontok, a 
városrészek szerkezetileg homogének.  

Lakóterületek: 

A település legrégebben lakott része a mai Dózsa György út és Magyar u. közé tehető, a Duna 
partvonalával párhuzamosan, hosszan elnyúló területen. Elsősorban a Fő út menti tömbökben ma is 
megfigyelhető az egykori német telepesek építkezési módja. Jellemzően előkert nélküli, oldalhatáron 
álló, tornácos épületek a telek északi vagy északihoz közeli telekhatárára építve. A földszintes, magas 
tetős házak gerincvonala az utcára merőleges.  
A lakóterületen belül helyenként vegyes funkciójú területek alakultak ki, melyek valódi 
alközpontokká alakítása kiemelt feladat a lakóterületek karakterének megteremtése érdekében.  
A beépített területek egyes tömbjeiben eltérő, a lakófunkciótól idegen funkciójú terek, telkek 
figyelhetők meg. Ez elsősorban a fontosabb utak mentén jellemző, de más területen is előfordul. 
Jellemzően a Fő út és Soroksári út mentén és a Dózsa György úton, a telkeken-lakóépületen belül 
vagy utcai telekhatárra épített külön épületben eltérő funkció - kereskedelem, szolgáltatás, 
vendéglátás - található. A városközponti lakóterületen belül megjelenő új funkciók kialakítása és 
szabályozása rendezetlen, utcaképi szempontból kedvezőtlen. Az épületek állagáról általában 
elmondható, hogy azok zömmel közepes állagú, karbantartott épületek, néhány helyen elszórtan 
látható kifejezetten rossz állagú, elhanyagolt ház. 
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Intézmények: 

A település intézményei a lakóterületeken elszórtan helyezkednek el, részben egykori lakóépületben 
kialakítva, részben a funkció számára épített épületben. Ezek általában földszintes vagy F+1 szintes 
épületek, némelyek kiemelkednek a környező beépítésből. Túlnyomó többségűk az Óvárosban 
található. 

Iparterületek: 

Az igen jelentős szereppel bíró iparterületek beépítése szabadon álló, "csarnok jellegű" épületekkel 
történt, melyek lapos tetővel vagy kishajlású magas tetővel épültek, általában F+1, F+2 szinttel. 
Ugyanilyen beépítés jellemző a településen másutt - a Duna-Tisza csatorna mentén, a Fő út mentén, 
az M0-s környezetében stb. - található telephelyeken. Az épületek jó állagúak. Ez alól kivételt 
képeznek a Duna-parton lévő telephelyek használaton kívüli, leromlott állagú épületei. Ezek egy része 
már elbontásra került, így a területek alkalmasak a rekreációs célú újrahasznosításra. 

 
Építészeti értékek, műemlékek: 
 
A városban három, országosan védett műemlék található. 

Városháza - volt Laffert-kastély: Hrsz.: 1, Fő út 
152. 

A kastélyt 1830 körül építtette báró Laffert Vince 
táblabíró. Hosszú ideig hatalmas parkkal urasági 
kastélyként funkcionált. Jellege: szabadon álló 
földszintes, 15 tengelyes klasszicizáló épület, 
utcai homlokzatán enyhén kiemelkedő 
középrizalit háromszögű oromzattal. A rizalit felső 
részén lizéniák közt 3 ovális vakablak. A többi 
ablakot sima vakolatsáv veszi körül. A rizalitnak 
megfelelően az udvaron két pillérrel és két 
oszloppal alátámasztott, lezárt felhajtó 
található. Az udvarra vezető háromtagú kapu 
kovácsoltvasból van, bordás dísszel. 

Belső rész: A behajtó alól nyíló boltozatos előtérből az épület egész hosszán áthúzódó folyosó nyílik. A 
folyosókból az utcai homlokzat felé eső helyiségeket kolostorboltozat fedi. A középső háromablakos 
nagytermet 3-3 kétablakos szoba veszi körbe. Az épület iskola felé eső sarkánál nyílik a 
dongaboltozatos pince, amelyet két pillér választ le a vele párhuzamosan futó csehboltozatos 
folyosótól. A kastélyépület alatti pince túlnyúlva az épület határain egy folyosószerű résszel folytatódik 
dél felé, a Granárium felé. Ennek egy mintegy 4 méter hosszú, szellőzőablak nélküli kezdő szakasza ma 
is ép és használható. A további esetleges részt azonban még a múlt században lefalazták, eltömték.  
A birtok 1864-ben Földváry Móric tulajdona lett, 1900-ban eladta a Tamássy-családnak, akik 
gyógyszanatóriumot működtettek az épületben. A Tanácsköztársaság idején a községi elöljáróság és 
a polgári iskola költözött ide, majd 1926-ban a község megvásárolta a kúriát, napjainkban a 
Polgármesteri Hivatal működik itt. Eredeti kovácsoltvas kapuja, kovácsoltvas kandeláberei és ablakai 
ma is láthatók. 
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Granárium – volt Laffert-kúria: Hrsz.: 35, Fő út 172. 

A 18. század elején Báró Laffert Ferdinánd (Haraszti egyedüli birtokosa) által épített kisméretű kúria a 
francia igazodású barokk kastélyok Magyarországon megjelenő első csoportjához áll közel. A török 
háború utáni kastély építészeti emlékeink közül kiemelkedő helyet foglal el, de sokáig nem kapott 
jelentős figyelmet. Egyes kutatások szerint az egykori középkori templomrom helyén, az altemplom 
maradványainak felhasználásával épült fel a kúria, így egy régészeti feltárás ezen a területen indokolt. 
Az épületnek hosszú időn keresztül több funkciója volt. A XIX. század elején Báró Laffert Vince 
magtárrá (granárium) alakíttatta át. A tetőt lecserélték, a homlokzati ablakokat, a belső ajtók egy 
részét befalazták a kéményeket részben lebontották. Az épület szerkezete, alaprajza, boltozatai 
szerencsére érintetlenek maradtak. Az 1970-es években részben lakóházként és műteremként 
funkcionált. Ma üresen áll. 

      

A kúria klasszikus barokk tükörszimmetrikus, funkcionálisan célszerű alaprajzú, háromrizalitos 
homlokzattal. Középrizalitja megemelt, és sarokrizalitjai a homlokzat síkjától csak kissé lépnek elő, míg a 
főhomlokzaton íves kialakítású, kőkeretes ellipszis alakú világítóablakos kapu található. Az egykori 
díszterem falainak töredékes falképei az alsó zónákban részben megmaradtak, feltételezhetően a 18. 
század második felében készültek. A kastély 1971-ig műemléki védettség alatt állt, majd megszüntették 
a védettséget. Az épület 2004-ben ideiglenes védettség alá került, majd 2005-ben véglegesen 
védetté nyilvánították.  

Nepomuki Szent János-szobor: Hrsz.: 5287, Fő út 69. (volt Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) 

Nepomuki Szent János a csehországi Nepomukban született 1340 
körül. Csehország védőszentje volt, de a középkorban az utazók 
(vízen utazók) védőszentjeként is tisztelték, nevéhez csodákat fűztek. 
Különösen kedvelték Nepomuki Szent Jánost a Laffertok, akik az új, 
Nepomuki Szent János tiszteletére emelt templom építésének 
mindjárt a kezdetén, 1716-ban elkészíttették a szobrát is.  

A szobor leírása a Pest megye műemlékei c. könyvben: "Története: 
felirata szerint 1716-ben állíttatta Laffert Ferdinánd. Az 1777. évi 
vizitáció az 1740-ben P. Hubert által állíttatott, Szent Sebestyén-
szoborral együtt említi. Akkor kis kápolnaépület védte, mely még 
1841-ben is megvolt. A kápolna eltűnt.  
Az erősen megrongálódott szobor feje letört. A Szent Sebestyén-
szobrot 1857-ben helyreállították, de ma már nincs meg.  
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Jellege: A római katolikus templom előtt álló talapzatos barokk kőszobor. Leírása: A lendületesen 
faragott, arany és vörös festéknyomokat mutató szent tagozott párkányú, alul ívesen hajló talpazaton 
áll. A talpazat felső középvonalában címer található, melyet az 1716-os évszám fog közre." Alatta 
hétsoros latin felirat, melynek azonban utolsó sora lekopott. 

Dunaharaszti HÉSZ 66. § Értékvédelem címszó alatt az alábbi épületek helyi védettségűek: 

Római katolikus templom 
Az utolsó török harcok idején elmenekült lakosok helyére 
(1686 után) érkező új betelepülők katolikus vidékről 
érkeztek. A régi, romos templom helyett új templomról 
kellett gondoskodni, így a település akkori ura (Forster 
tábornok) a középkori, használhatatlanná vált templom 
helyett a XVIII. század elején az országút Duna felőli 
oldalán építtet új fatemplomot, amely 1695-re készült el. 
Ez helyett építtetett új kőtemplomot 1718-19-ben Haraszti 
új földesura Báró Laffert Ferdinánd. Bár a templomot 
bővítették és folyamatosan renoválták, lassan tönkrement 
és szűknek is bizonyult. Ezért került sor a ma is álló, neogót 
stílusú templom felépítésére. A terveket Jendrassik Alfréd 
készítette. Az építkezést 1903 májusában kezdték, a 
felszentelésre 1904. augusztus 20-án került sor. 

Kálvária kápolna 
A XVIII. század második felében a vallási intézmények bővülése iránti igény merült fel. Egy 1762-ben 
tett alapítvány eredményeképp létesülhetett a kápolna.  

A Pest megye műemlékei c. 1952-ben kiadott könyv leírása szerint: "Kálvária kápolna, 1785-ben a 
canonica visitatio említi. Stolcz József pesti polgár építette. 1762-ben Stolcz végrendeletben pénzt 
hagy a kápolnára. 1777-ben a kálvária szobrai rossz állapotban voltak. A kápolna és a kálvária a II. 
világháborúban összeomlott.” A kápolnát időközben helyreállították, a Kálvária-domb helyi 
védettségű terület. 

MÁV-vasútállomás épülete 
1882. december 5-én megindult a közlekedés az új vasúti 
vonalon. 

1908-ban a képviselőtestület a közlekedésügyi és 
kereskedelemügyi miniszterhez fordult, kezdeményezték 
Dunaharasztin vasútállomás építését. 1913-ban döntést 
hoztak az állomás helyéről, valamint a gyalogos és közúti 
forgalom megoldásáról. Az elkészült tervek tartalmazták a 
mai aluljárós megoldást is. Jórészt a mai formában épült 
meg az állomás földszint + kétemeletes épülete, a rakodó 
és raktárterület valamint az aluljáró, amely 1916-ban került 
átadásra. 
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Általános iskola, Rákóczi Ferenc u. 28. 
A két világháború között Dunaharasztin jelentős fejlődés következik be az iskolai oktatás kiszélesedése 
terén. Az iparos-kereskedő-közlekedési-tisztviselő réteg, amely többségben volt a községben, 
magasabb iskolát követelt, mint a földművelésből vagy napszámból élők. A Rákóczi-ligeten 1912-ben 
megnyitott négytantermes iskola már a 20-as években is kicsinek bizonyult.  

1927-ben kezdték meg az iskola bővítését nyolcosztályosra, emeletráépítéssel. A - Lajta Béla puritán 
stílusában - négy új tanteremmel, irodával, tanácsteremmel bővült iskolát 1928. decemberében adták 
át. 

Lakóház, Petőfi Sándor u. 23. 
1895-ben a falu akkori földesura Földváry Mórné, Báró Laffert Izabella felparcelláztatja birtokának a 
HÉV és a MÁV vonala közé eső területét. Az 1910-ben készült térképen a kialakult utcahálózat a 
mainak megfelelő és a térkép tanúsága szerint a Petőfi Sándor u. menti tömbben már álltak épületek. 
Valószínűsíthető, hogy a mai Petőfi Sándor u. 23. sz. alatti épület is ez idő tájt épülhetett. A földszintes 
ikerház helyi védettség alá helyezett része valószínű még az eredeti állapot szerinti, a másik rész utcai 
homlokzatát az eredeti állapotnak megfelelően újították fel, de a többi homlokzat már részben 
megváltozott. 

Lakóház, Móra Ferenc u. 9. 
Újharaszti üdülőtelep kialakulása után, az 1900-as évek elején folytatódik a tisztviselőtelep parcellázása 
a MÁV vonal irányában. Egy 1909-ben Dunaharaszti tisztviselőtelep felosztásáról készült vázrajzon az 
Erzsébet utcától északra fekvő területen a ma is meglévő utcahálózat és tömbök láthatók. A terület 
beépítése az 1924-ben készült térkép szerint a vasútvonal mentén indult, többek között a Móra Ferenc 
u. menti tömbben. Ez idő tájt épülhetett a Móra Ferenc u. 9. sz. alatti villaépület, amely földszint + 
tetőtér beépítéses, felújított lakóház. 

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek Dunaharaszti területén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2006. 
áprilisi adatai szerint: 
 
1. Határi-dűlő: római kori (szarmata) sír - KÖH nyilvántartási azonosítószám: 27010 
2. Laffert-kúria: barokk kúria, a középkori templom helye - KÖH nyilvántartási azonosítószám: 37507 

(Fő út 172., hrsz.: 35) 
3. Baktay tér: bronzkori telep, Árpád-kori település, templom és temető - KÖH nyilvántartási 

azonosítószám: 39855 (Egykori Piac tér) 
4. Kenderföld: szarmata temető - KÖH nyilvántartási azonosítószám: 44142 
5. Répaföldek: őskori, szarmata és Árpád-kori telepnyom - KÖH nyilvántartási azonosítószám: 45821 
 

Régészeti érdekű területek Dunaharaszti területén a Ráckevei Árpád Múzeum 2003. áprilisi adatai 
szerint: 
 

- Dunaharaszti, Dózsa György út - Fő út - Mindszenty J. u. - Móra Ferenc u. által határolt terület: itt 
helyezkedik el az Árpád-kori Haraszt falu 

- Dunaharaszti, Erzsébet u. - Arany János u. - Dózsa György út - Ady Endre u. - Hoitsy P. u. által 
határolt terület: Itt található Haraszt falu temploma és temetője. Erről a két területről bronzkori 
településről is vannak adatok. 

- Dunaharaszti, Fő út 104.: bronzkori urnatemető 
- Dunaharaszti, Hoitsy P. utca: bronzkori urnasír 
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- Dunaharaszti, Ady Endre u.: bronzkori urnasír 
- Dunaharaszti, Deák Ferenc utca 28., 35.: bronzkori urnasírok (ez utóbbi három lelőhely esetleg 

egyetlen, nagy kiterjedésű bronzkori urnatemető része lehet) 
- Dunaharaszti, Szilágyi Erzsébet utca: középkori falmaradványok 
- Dunaharaszti, Duna-Tisza-csatorna két partján a Haraszti-sziget előtt (Dunaharaszti felé): 

szarmata temető 
- Dunaharaszti, 51-es számú út és a Duna-Tisza-csatorna kereszteződése déli oldalán: szarmata 

telep 
- Dunaharaszti, Duna-part: római erőd (a lelőhely pontos helye ismeretlen, térképen nem 

jelölhető) 

 
II.3.3.  Lakásállomány vizsgálata 

 
Lakóépületek: 

A településre általában jellemző az oldalhatáron álló, vagy a telekhatártól 1-2 m-re épített ház. 
Jellemzőek a nyeregtetős, kontyolt nyeregtetős épületek, de néhol sátortető is látható. Zömmel 
földszintes épületek, az újabbak F+T szintesek, melyek közül sok szabadon álló, általában előkert nélküli 
épület. 

Az Óvároson felüli városi lakóterületek további alakulása már nem organikus fejlődés, hanem tudatos 
tervezés eredménye, ahol a szabályos utcahálózattal rendelkező településrészek egyes tömbjein belül 
lehetőség szerint azonos méretű telkeket alakítottak ki. Az Erzsébet utcától északra, az egykori 
nyaralótelepen többnyire földszintes, néhol F+1, újabban F+T szintes épületek épültek változó méretű 
(5 m körüli) előkerttel. A később parcellázott területeken az előkertek mérete egységes, többnyire 
szabadon álló beépítéssel.  

A vasúttól keletre fekvő területeket (Rákóczi-liget, Petőfi-telep) a XX. század elején kezdték percellázni. 
A Rákóczi-liget nagyobb méretű (1000-1200 m2) telkein a beépítés oldalhatáron és szabadon álló, 2-5 
m-es előkerttel, többnyire földszintes épületekkel. A Petőfi-telep kisebb méretű (kb. 600 m2) telkein, 
oldalhatáron álló (ill. telekhatártól 1-2 m-re épített) beépítés alakult ki, de - elsősorban új beépítéseknél 
– szabadon álló ház is látható. Az előkert mérete 2-5 m. A tetőforma sátor- és nyeregtető vagy kontyolt 
nyereg. 

A lakóterületek bővítéseként kialakított, újonnan parcellázott területeken általában vegyes, 
oldalhatáron és szabadon álló beépítés látható, mindenütt előkerttel. Az új épületek F és F+T szintesek. 
A külterületi rész változatlanul kiskertes jellegű, a meglévő épületek is ezt tükrözik. A belterülettel 
szomszédos részeken azonban a lakóterületté alakulás folyamatban van, az itt épített új F és F+T szintes 
épületek erre utalnak. Nem jellemző a településen a zártsorú és az ikres beépítés. Hézagosan zártsorú 
beépítés alakult ki helyenként a Fő út mentén, több oldalhatáron álló épület összeépítésével. 
Hagyományosan ikres beépítés csak néhol, egy-egy látható a városban.  Kisvárosias beépítésű a 
Baktay u. és Klapka u. közötti terület, ahol F+2 szintes lapos tetős, négylakásos házak épültek. 

A legfrissebben beépített lakóterület a Haraszthy u. és a Paál László u. között kiparcellázott, 
kertvárosias Bezerédi lakóterület, melynek beépülése folyamatos. A telekméretek egységesek, 
jellemzően 800 nm-es telkeken, oldalhatáron álló beépítés alakult ki, illetve a második ütemben már 
túlnyomó többségében szabadon álló a beépítés. Az épületállomány teljesen friss, az épületek zöme 
az elmúlt 2-5 évben épült, rendezett utcaszerkezettel és házkertekkel, egységes előkerttel. 
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Dunaharaszti dinamikus népességnövekedésének következtében lakásállománya is dinamikus 
fejlődést mutat. Az elmúlt 2-5 évben folyamatos az újabb és újabb lakóterületek kialakítása és 
beépülése, a lakások komfortfokozata minden tekintetben megfelel a mai kor elvárásainak.  
Az újonnan épülő családi házas, kertvárosias övezet infrastrukturális ellátottsága kiváló, az itt 
letelepedő családok többsége fiatal értelmiségi. 

A lakásállomány korára és alapterületének megoszlására vonatkozóan főként a 2001-es 
népszámlálásig bezárólag álltak adatok a rendelkezésünkre. A lakásállomány nagy része, 55%-a az 
1970-es évek előtt épült, jellemzően 80-100 nm alapterületű lakások találhatók a településen (lakások 
53%-a). 
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II.3.4.  Települési infrastruktúra vizsgálata 

Energiaellátás 

Energiaforrások és adottságok szempontjából a település kedvező helyzetben van. A területén 
keresztül nagykapacitású villamosenergia- és gázhálózatok épültek ki. 

Az M0-s körgyűrű, az 51-es számú főközlekedési út mellett, ill. az Alsónémedi közigazgatási határa 
mellett 120 kV-os távvezeték, valamint az M0-s körgyűrűtől északra nagynyomású gázvezetékek 
épültek ki. Ezek a hálózatok a város közelében olyan létesítményeket táplálnak, amelyek a város 
ellátása szempontjából meghatározó hálózatok kiindulópontjai. Az ilyen létesítmények Budapesten a 
XXIII. kerületben az Ócsai út és az M0-s körgyűrű találkozásánál létesültek. A csomópont mellett a 
nagynyomású gázvezetékek a Soroksár gázátadó állomást, a távvezetékek pedig kissé távolabb a 
Soroksár 220/120/20 kV-os alállomást táplálják meg.  

A város energiahordozó-struktúrája az elmúlt 15 évben jelentősen megváltozott. Ezt megelőzően a 
hőellátás tüzelőanyaga elsősorban a szén, a fa, a tüzelőolaj és a PB-gáz volt. A vezetékes gázenergia 
(1987) megjelenése óta ezeknek a tüzelőanyagoknak a felhasználása jelentősen lecsökkent.  
A lakossági és közületi fogyasztókat kiszolgáló középnyomású gázhálózat belterületen szinte száz 
százalékosan kiépült. Ez alól kivételt jelent az M0-s körgyűrűtől északra a Fő útig, ill. a Király utca és 
Vásárhelyi utcától délre a Duna–Tisza-csatornáig terjedő terület. 

A város belterületén a villamosenergia-hálózatok száz százalékosan kiépültek. A jelentkező újabb 
igények a hálózatok folyamatos bővítésével azonnal kielégíthetők. 

Hőellátás 

A város belterületén a vezetékes gázellátás kiépülése óta a szilárd tüzelőanyagok, a tüzelőolaj és a PB-
gáz forgalma jelentősen visszaesett, ezek felhasználása a külterületen lévő létesítményekre 
korlátozódik ma. Ezek a tüzelőanyagok a Tüzép-telepeken, ill. a benzinkutakon szerezhetők be. 

Gázellátás 

Nagynyomású hálózat 
A város gázellátását a Bp. XXIII. kerületben az Ócsai út és az M0-s csomópont mellett lévő Soroksár 
gázátadó állomás végzi. Az átadóállomás a gázenergiát az ún. Fővárosi I. számú nagynyomású 
gázkörvezeték Vecsés-Kereszthegy közötti DN 400 mm méretű nagynyomású gázvezetékről kapja.  
Ez a gázvezeték Dunaharaszti területét az M0-s főközlekedési úttól északra érinti. A vezeték biztonsági 
övezete 23-23 méter. 
A gázvezeték biztonsági övezetében helyezték el a Csepeli Hőerőművet megtápláló DN 400 mm 
méretű nagynyomású gázvezetéket, a MOL hírközlő kábelt, valamint a Dunaharaszti ellátására 
létesített DN 200 mm méretű nagyközépnyomású gázvezetéket. A város külterületén az 
ellátóvezetékeken kívül további, az országos rendszerekhez tartozó nagynyomású vezetékek épültek ki 
egymás mellett. Itt található az Ercsi―Vecsés között üzemelő DN 600 mm méretű nagynyomású 
gázvezeték, amelynek biztonsági övezete 42-42 m. A gázvezetéktől a Duna felé épült ki a DN 400 mm-
es Barátság I. és a DN 600 mm méretű Barátság II. Kőolajvezeték, amelyeknek a biztonsági övezete 10-
10, illetve 18-18 méter. A gázvezeték másik oldalán létesült a DUFI (Dunai Finomító Százhalombatta) - 
Ferihegyi repülőtér közötti DN 150 mm méretű kerozinvezeték, amelynek biztonsági övezete 7-7 m. 
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A vezetékek mellett található a Pantel-Technocom Kft. üzemeltetésében lévő két hírközlőkábel. Ezek a 
vezetékek általában a nagynyomású gázvezeték biztonsági övezetében létesültek, de a Duna-Tisza-
csatorna térségében a hírközlőkábelek ezen a sávon kívül üzemelnek. 

Nagyközépnyomású hálózat 
A Soroksár gázátadó állomásból kiinduló nagyközépnyomású gázvezeték a MÁV kelebiai vasútvonala 
előtt elválik a többi vezetéktől, és déli irányba halad tovább a vágányok mellett, majd a Külsőhatár 
úton, az 51-es úton és a Coca-Cola gyártól délre lévő úton folytatódik tovább. Erről a vezetékről 
történik vasúti átvezetéssel a Kőrösi Csoma utca és az Eötvös köz mellett lévő körzeti gáznyomás-
szabályozó, illetve az ipari létesítmények nyomásszabályozóinak az ellátása.  

Középnyomású hálózat 
A nyomásszabályozókból kiinduló középnyomású hálózat gerincvezetékei DN 160, DN 110, és DN 90 
mm-es mérettel, az elosztóhálózat pedig DN 63-as, DN 32-es mérettel épült ki. Ez a középnyomású 
hálózat a város minden utcájában kiépült.  
 
Távközlés 
 
A település távközlési és adatátviteli hálózata az Invitel Telecom Kft. tulajdonában, illetve 
üzemeltetésében van. Az itt található távközlési hálózatot a Szigetszentmiklóson lévő EWSD típusú 
távbeszélőközpontból táplált, Dunaharasztin lévő 2 db kihelyezett távbeszélőközpont látja el.  
A szigetszentmiklósi központból optikai kábelről kapják a központok az ellátást. Közös nyomvonalon 
halad bizonyos szakaszokon a Taksony és Alsónémedi településeket is ellátó optikai kábelekkel. A 
Budapest felől érkező gerinc- és átkérőkábelek 6 db műanyagcsöves alépítményben érkeznek a Fő 
úton (Soroksári út) a településre.  

A településen a jelenlegi vezetékes távközlési szolgáltató (Invitel Kft.) mellett az alábbi mobil-
társaságok látják el az előfizetőket: 
− VODAFONE Távközlési Rt., 
− T-Mobil Távközlési Rt., 
− Pannon GSM Távközlési Rt. 
Az Antenna Hungária Rt.-nek jelenleg nincs vezetékes hálózata, mikrohullámú összeköttetéseit sem 
érintik a várost. 
Dunaharaszti ellátására 6 db antennatartó tornyot létesítettek, amelyek közül egy Szigetszentmiklós 
területén található. A 2-es számú torony az M0-s főút és az 510-es út találkozásában, a hármas az 
ipartelepen a Jedlik Ányos út mellett, a 4-es pedig az Akácfa utca mellett, az 5-ös a piactéren a Kinizsi 
utca mellett, a 6-os pedig a Vásárhelyi Pál utca és a Duna-Tisza csatorna mellett található. A 1, 3 és 6-
os tornyokon Pannon GSM, a 4-es tornyon T-Mobil, a 2-esen T-Mobil és Vodafone, míg az 5-ösön 
Pannon GSM és Vodafone antennák kerültek elhelyezésre. 

Kábeltévé és internet-szolgáltatás 

A település szolgáltatója a PR-Telecom Zrt., helyben jelenleg több mint 4000 előfizetője van a 
kábeltévének, illetve több mint 2000 előfizetője van a visszirányúsított kábeltelevíziós hálózaton 
keresztül kedvező sávszélességen szolgáltatott internetnek. A hálózat fejlesztése folyamatos. Mivel 
rajtuk kívül más, pl. mobiltelefonon, valamint műholdon keresztül történő szolgáltatásokat is igénybe 
vesznek a haraszti lakosok (erről pontos adatokat beszerezni nem lehetséges), a valós internet-
felhasználók száma ennél jóval több. 
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Tervezett szélerőmű 

Az Eurowind Hungary Kft. Dunaharaszti külterületén 1 db szélerőművet kíván telepíteni. Az erőmű 
Dunaharaszti Város külterületén, az Acélforma zRt. ipari területén Ny-i irányban fekszik. A terület jellege 
ipari területi kategóriába tartozik. A helyszínen 2004. március óta folyik szélenergia-modellezés, 
amelynek eredményeként döntött az Eurowind Hungary Kft. a beruházás megvalósítása mellett. 

A szélerőművet körülvevő földterületen az ipari tevékenység továbbra is zavarmentesen történik majd. 
A beruházás megvalósulásával elkészül Magyarország első 1,5 MW-os szélerőműve, amely a 
kistérségben példaértékű. 

II.4. Közszolgáltatások vizsgálata 

Dunaharaszti városában a közszolgáltatásoknak kiépült, a település lakosságát kiszolgáló rendszere 
alakult ki. Közszolgáltatásai működésben, intézményi háttérben és támogatásban egyaránt magas 
színvonalúak. A város számos olyan szolgáltatást is biztosít lakossága számára, melyek kialakítása nem 
kötelező, valamint Dunaharaszti vonzáskörzetében térségi szerepet játszanak. Dunaharaszti városa 
bizonyos közszolgáltatásokat (Mentők, Tűzoltóság) a környező településektől (Szigetszentmiklós) vesz 
igénybe. A város területi szemléletű vizsgálata azonban megmutatta, hogy a növekvő lakosságszám, 
és a tervezett lakóterületi fejlesztés, illetve a prognosztizált népességnövekedés kiszolgálására további 
intézményi fejlesztések válnak szükségessé. 

Önkormányzati igazgatási intézmények: 

• Polgármesteri Hivatal   Fő út 152. 

• Városi Okmányiroda   Báthory u. 1. 

• Városi Gyámhivatal   Andrássy Gy. u. 14. 

• Német Kisebbségi Önkormányzat  Fő út 61. 

• Cigány Kisebbségi Önkormányzat Fő út 85. 

• Bolgár Kisebbségi Önkormányzat  Dózsa György út 26. 

A Polgármesteri Hivatalban és a Városi Okmányirodában már nemcsak személyes, de az 
önkormányzati honlapon keresztül elektronikus és mobil ügyintézésre is lehetőség van. 

Nem önkormányzati igazgatási intézmények: 

• Rendőrőrs    Dózsa György út 24. 

Önkormányzati kulturális intézmények: 

• Városi Könyvtár   Dózsa György út 12/b. 

• József Attila Művelődési Ház Táncsics M. u. 2. 

• Helytörténeti Emléktár  Fő út 152. 

Egyéb önkormányzati érdekeltségű Intézmények: 

• DHRV – Dunaharaszti Regionális Városüzemeltetési Kft. 

• DV – Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. 

• Városi Temető és Temetkezési Iroda 
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Településkommunikáció 

Az Önkormányzat helyi, ingyenes sajtószolgálatot nyújt, havi rendszerességgel, Dunaharaszti Hírek 
című helyi lapként. A tájékoztatás kizárólag közszolgálati jellegű. A nevelés-oktatás helyi kínálatát 
ismerteti a szülőkkel, és így az óvoda- és iskolaválasztást könnyíti meg a Becsengetés című, 2 évente 
megjelenő, de évente aktualizált ingyenes önkormányzati kiadvány. Az önkormányzat honlapja 2003 
óta érhető el a világhálón. A honlap, mint virtuális szolgáltatás alapvető céljai, elvei: 

- megismertetni a várost és intézményeit az érdeklődőkkel (itt lakókkal, ide költözni készülőkkel, 
átutazókkal); 

- minél több naprakész, hasznos, közérdekű információval szolgálni; 
- informálni a lakosságot az Önkormányzat munkájáról (dokumentumok, rendeletek, 

határozatok, ülések, stb.) 
- fokozatosan megteremteni a virtuális ügyintézés feltételeit; 

Az önkormányzati intézmények közül saját honlappal rendelkeznek az iskolák, a Városi Könyvtár és a 
Dunaharaszti Helytörténeti Emléktár. 

Helyi televízió 

Az Iparos u. 2. alatt működő KisDuNa Tv a helyi IPOSZ tulajdona, mely önkormányzati támogatással 
működik, és a kábeltelevíziós hálózaton keresztül sugároz Dunaharasztin kívül Dunavarsányba, 
Taksonyba és Szigethalomba is. A televízió 2003 óta folyamatosan sugározza 4 órás adását a hét 
minden napján 9.00 és 17.00 órától. Az adások között képújságot vetítenek, ahol részben a város 
intézményeivel, rendezvényeivel kapcsolatos közérdekű információk jelennek meg, és bárki hirdethet 
is. Rendszeresen tudósítanak a Képviselő-testület üléseiről, közmeghallgatásokról és más lakossági 
fórumokról, de jelen vannak minden fontosabb városi eseményen, rendezvényen is. 
 

II.4.1.  Oktatás-nevelés helyzete 

Önkormányzati oktatási- nevelési intézmények 

Óvodák: 
A fenntartó fő célja, hogy a 3. életévüket betöltött gyermekek óvodai ellátása minél teljesebb legyen. 
Az elmúlt évek intézményfejlesztései is ezt a célt szolgálták. 
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Hétszínvirág Óvoda    Knézich u. 21 
Tagintézménye: Százszorszép Óvoda Táncsics M. u. 33. 
Hétszínvirág Óvoda 2005 szeptemberében költözött át a minden jelenlegi előírásnak megfelelő új 
épületbe, ahol a csoportok száma kettővel bővülhetett, így a két intézmény 6+4 csoport ellátására 
alkalmas. 

Mese Óvoda     Temető u. 26. 
Tagintézménye: Napsugár Óvoda  Dózsa György út 55. 
Csoportok száma: 9+6 csoport 

 
Általános iskolák: 
 
Hunyadi János Általános iskola  Fő út 152. és Fő út 71. 
25 tanterem 
Az első állandó iskolaépület az 1790-es években épült. Az 1906-ban újjáépített római katolikus elemi 
iskola, valamint az 1920-ban alapított polgári iskola épületeiben működik a Hunyadi János Általános 
Iskola. Az iskolában – a nemzetiségi jelleget és a hagyományokat őrizve – német nemzetiségi 
nyelvoktatás folyik. Az iskola 2006-ban ünnepelte alapításának 150 éves évfordulóját. Az ún. „Kisiskola” 
(alsó tagozat) épületét 2006 nyarán korszerűsítette-bővítette a fenntartó. 
„A Hunyadi János Ált. Isk. alsó és felső tagozatos iskolaépületeinek korszerűsítése és bővítése” című, 
pályázat útján megvalósuló beruházás a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) 250 millió 
forintos támogatásából és az Önkormányzat 71 millió forintos hozzájárulásával valósul meg 2008-ban. 
A fejlesztés 19 akadálymentesített helyiséget, 3 tantermet, 2 csoportszobát hoz létre és újít fel, valamint 
a több mint 400 féle beszerzett eszközzel emeli az oktatás színvonalát és hatékonyságát. 
 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  Rákóczi utca 28., Rákóczi u. 1. és Kandó Kálmán u. 12. 
30 tanterem + tornaterem 
Az iskola alapítása 1912-re vezethető vissza. Jelenlegi állapotában 30 tanteremmel, tornateremmel, 
8000 kötetes könyvtárral, orvosi szobával, három tanári szobával rendelkezik. A „Beruházás a 21. 
századi iskolába” pályázat segítségével az életveszélyessé nyilvánított könyvtárépület 2004-ben 
felújításra került, benne lehetőség nyílt egy modern könyvtár és számítógépes olvasóterem 
kialakítására. A természettudományi, informatikai, idegen nyelvi képzéshez korszerű eszközpark áll 
rendelkezésre. Az integráltan nem nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű (enyhén és 
középsúlyosan értelmi fogyatékos) tanulók ellátása a Kandó K. utcai telephelyen, 3 összevont osztály 
keretében történik.  A leromlott állagú épületben a feladat ellátásának alapvető feltételei is 
hiányoznak. 
 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola  Eötvös utca 52. 
30 tanterem + tornaterem 
A 70-es évek elején épült Dunaharaszti harmadik általános iskolája, a Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola. Az épület jelenleg túlzsúfolt, a kötelező szaktantermek és helyiségek kialakítása igen nehéz, 
bizonyos esetekben lehetetlen. 
A nyolc évfolyamos iskolában emelt szintű testneveléses osztály működik angol nyelvoktatással, 
valamint nemzetiségi német nyelvtanítás. A „Beruházás a 21. századi iskolába” pályázat keretében 
2004-ben megépült szabványos méretű tornacsarnok segíti a testnevelés emelt szintű oktatását, de 
városi szintű rendezvények lebonyolítására is alkalmas. 
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Középiskolai képzés:  

Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola  Baktay tér 1. és Fő út 268. 
33 tanterem + tornaterem 
A gimnáziumi oktatás 1962-ben kezdődött meg Dunaharasztin, a gimnázium 1973-ban vette fel a 
város szülöttének, Baktay Ervin India-kutatónak a nevét. Az 1975/76-os tanévtől vízügyi szakközépiskolai 
osztály indult. Az 1977/78-as tanévtől a szakképzés tanműhely-épülettel bővült ki a Duna-Tisza-csatorna 
partján. Az 1990/91-es tanévtől 4+1 évfolyamos rendszerben környezetvédelmi és vízügyi 
technikusképzés indult, mely azóta 4+2 évfolyamos rendszerben, víz- és környezetgazdálkodási 
technikusképzés néven működik.  
A hagyományos 4 évfolyamos reáltagozat mellett 6 évfolyamos gimnáziumi képzés is zajlik. A 2004/05-
ös tanév óta 1+4 évfolyamos gimnáziumi képzés keretében nyelvi előkészítő 0. évfolyam is indul az 
intézményben. Ez az osztály alkotja a későbbiekben a „humán tagozatot”. Az intézmény esti 
munkarendben felnőttoktatást szervez az 52584201 OKJ-számú környezet- és vízgazdálkodási technikus 
szakma képzésére. 

1996-ban felvették a gimnáziumot az UNESCO Associated School világhálózatba, és ebben az évben 
kapott engedélyt a Művelődési és Közoktatási Minisztériumtól az iskola épületében lévő Baktay Kortárs 
Képzőművészeti Múzeum megnyitására. 

 
Egyéb oktatási és oktatáshoz kapcsolódó intézmények: 

Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Zeneiskola)  Rákóczi utca 28. 
14 tanszak 
A Rákóczi iskola egyik épületének tantermeit használják délutánonként, ehhez saját tanári szobájuk és 
zenetermük van. 
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Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó  Rákóczi u. 3. 
A 2005-ben önálló intézménnyé lett Tanácsadó fő tevékenysége nevelési tanácsadás, beszédjavító 
tevékenység, valamint pszichológiai, logopédiai, gyógy- és fejlesztőpedagógiai ellátás, 
pályaválasztási tanácsadás. Célcsoport: 3 és 18 év közötti gyermekek és azok szülei. 
 
Nem önkormányzati oktatási-nevelési intézmények 
 
A Toldi u. 7. sz. alatt működik a Manófalva Magánóvoda (működteti a Dunaharaszti Óvoda Közhasznú 
Társaság) egy 25 fős vegyes csoporttal. 

Az Égbelátó Művészeti Iskola (működteti a Sok-Oldal Alapítvány) kihelyezett tagozatai a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskolában (a 2005/06-os tanévtől) és a Hunyadi János Általános Iskolában (a 2006/07-
es tanévtől) működnek. 
 

II.4.2. Egészségügyi ellátás helyzete 

Önkormányzati Egészségügyi ellátás intézményei 

Háziorvosi rendelők  Damjanich utca 23. és 32. 

Dunaharasztin jelenleg két háziorvosi rendelő és nyolc orvosi rendelés működik, mely teljes egészében 
lefedi a várost és annak lakosságát. A körzeti rendelők működtetésén kívül orvosi ügyelet is működik, 
melynek ellátója a Haraszti Fraxinus Egészségügyi Szolgáltató Kht.  

Gyermekorvosi rendelő Fő út 35. 

A településen a gyermekek orvosi ellátását három orvosi praxissal egy rendelő végzi. 

Védőnők Dózsa Gy. út 24. 

A települést hat körzetre osztva hat körzeti védőnő látja el, ezeken felül az általános iskolák és a 
gimnázium külön-külön védőnőkkel rendelkeznek. Dunaharasztin három csecsemő- és kisgyermek-
tanácsadó is működik. 

Rendelőintézet Damjanich utca 23. és 32. 

A rendelőintézet épületében több szakorvosi rendelés is a település lakosságának rendelkezésére áll. 
A város nem kötelező jelleggel Kislabort működtet, mely nagyban megkönnyíti a helyi lakosság, főleg 
az idősek alapvető laborvizsgálatainak elvégzését. Ezen felül Fizioterápia, Nőgyógyászat, EKG, 
Belgyógyászat, Foglalkozás-egészségügy, valamint három orvossal működtetett Fogászat áll a 
lakosság rendelkezésére. 

A bonyolultabb labor- és más diagnosztikai vizsgálatokat (rtg, uh), illetve a teljes körű szakorvosi 
ellátást önkormányzati megállapodás keretében a Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet végzi. 

A lakosság évenkénti, ingyenes kötelező tüdőszűrő-vizsgálatát január-február hónapokban a 
Törökbálinti Tüdőgyógyintézet mobil tüdőszűrő-állomása végzi a József Attila Művelődési Házban. 
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Nem Önkormányzati Egészségügyi Intézmények 

Gyógyszertárak Dózsa György út 27. 
  Damjanich utca 23. 
  Fő út 35. 
  Golgota tér 2. 
Dunaharasztin összesen négy gyógyszertár működik, ezek hetenkénti váltással a gyógyszertári 
ügyeletet is ellátják. A városban a szakorvosi ellátás számos magánparxis keretében is elérhető, ezek 
részben az önkormányzati rendelőintézetekben bérelt helyiségekben, részben magánrendelőkben 
működnek. 
 

II.4.3.   Szociális ellátás helyzete 

Önkormányzati szociális intézmények: 

Bölcsőde   Kossuth Lajos utca 4. 
Férőhelyek száma: 60 fő 
2008-ban ― a növekvő igényeknek megfelelve ― az intézmény bővítésére kerül sor, melynek 
eredményeképp a férőhelyek száma az igényeknek megfelelően emelkedik. 
 

 

 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Andrássy Gy. u. 14. 
A Gyermekjóléti Szolgálat 1998-ban jött létre, új helyére 2005 őszén került a Családsegítő Szolgálattal 
együtt. Alapellátásként a Dunaharasztin élő gyermekek 18 éves koráig családgondozásukkal, 
védelembe vételükkel és magatartási problémáikkal foglalkozik. A Családsegítő Szolgálat 2004-től 
kezdte meg működését Dunaharasztin. A családsegítés a településünkön élő, szociális vagy 
mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok 
számára nyújtott szolgáltatás, melynek célja az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a 
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése. Az átfogó családgondozás 
kapcsán a szociális szolgáltatások és juttatások nemcsak eljutnak a családokhoz, hanem a családok 
képessé válnak a kapott segítség hasznosítására is. 
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Területi Gondozási Központ   Batthyány u. 2. 
Az Öregek Napközi Otthona 1972-ben nyílt meg, majd 1989-ben 20 férőhellyel bővült, és ettől kezdve 
tevékenysége területi szociális gondozással, házi ápolással egészült ki. Az intézmény a helyi lakosság 
részére biztosít alap és nappali szociális ellátást, melyek a következők:  

Nappali Ellátást Nyújtó Idősek Klubja Férőhely: 40 fő.  
Ennek az ellátásnak a célja, hogy az önmaguk ellátására csak részben képes személyek napközbeni 
tartózkodására adjon lehetőséget. A klubban mód van napi háromszori étkezésre, társas kapcsolatok 
kialakítására, alapvető higiéniai szükségletek ingyenes kielégítésére. Szociális és mentális támogatásra 
szoruló gondozottak veszik igénybe, kizárólag önkéntes alapon. Az intézmény saját orvossal 
rendelkezik. 

 

Étkeztetés  
Azoknak a szociális rászorultaknak a legalább napi egyszeri melegétkeztetéséről gondoskodik, akik azt 
önmaguknak és eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 
 
Házi segítségnyújtás  
Azokról a személyekről gondoskodik, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, 
és róluk nem gondoskodnak. Házi segítségnyújtás mindaz a tevékenység, mely a gondozott közvetlen 
napi életvitelét segíti, mindazon cselekedetek összessége, amit az ellátott önmaga is elvégezne, ha 
képes lenne rá. 
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Nem önkormányzati szociális intézmények: 

Bárka Alapítvány 
Lakóotthonok és Bárka Kézműves Műhely, valamint Támogató Szolgálat 
Arany J. u. 45. , Akácfa  u. 2/a, Mindszenty u. 3. 

A Bárka Otthon működésének célja életközösséget vállalni elsősorban a családi háttérrel nem 
rendelkező, önálló életvitelre képtelen értelmi fogyatékos, illetve halmozottan sérült személyekkel. 
Család-csoport jellegű otthonukat a franciaországi Bárka szervezet lakóközösségeinek mintájára és 
szakmai segítségével valósították meg. A nyolc sérült fiatalt befogadó bentlakásos otthon 1991 
szeptemberében nyitotta meg kapuit Dunaharasztin. A Bárka Alapítvány Támogató Szolgálata 
fogyatékkel élők segítését látja el térítésköteles formában. 

 
EPK Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon  Vörösmarty u. 17-19. 
Az Evangélikus Pünkösdi Közösség tulajdonaként működik a Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon. 
Feladatuknak tekintik a térség szenvedélybetegeinek (alkohol- és drogfüggőségben szenvedők) 
rehabilitációját, személyiségük lelki-fizikai helyreállítását és visszailleszkedésüket a társadalmi 
környezetbe. 

Orchidea Szeretetotthon     Fő út 52. 
 
Szent Erzsébet Idősek Otthona    Soroksári út 33. és Fő út 206. 
 

 

 
Az időskorúak otthonainak telítettségét mutató diagramon látható, hogy 2003-tól a korábbi 
adatokhoz képest lecsökkent a férőhelyek száma. A jelenlegi férőhelyszámok maximális 
kihasználtságon működnek, ugyanakkor megjelentek Dunaharasztin nem önkormányzati, hanem 
főként alapítványi forrásból működő otthonok, illetve időseket támogató segítségnyújtás. Az otthonok 
száma 2003-tól állandó. A városban működő 5 db átmeneti elhelyezést nyújtó otthon kihasználtsági 
adatai szintén maximálisak. 
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II.4.4. Hulladékgazdálkodás 

A település kommunális hulladékait heti gyakorisággal a gyáli regionális hulladéklerakóra szállítják.  
A korábbi 9ha nagyságú hulladéklerakót az Önkormányzat rekultiválta. A gyáli hulladéklerakóval 
kötött szerződés értelmében a következő tíz évben a település kommunális hulladéka ott kerül 
elhelyezésre. 
Az üzemi létesítmények, telephelyek tevékenysége során különböző minőségű és mennyiségű 
veszélyes hulladék keletkezik (fémhulladék, olajos rongy, fáradtolaj). A hulladékok elhelyezése 
megoldott. A telephelyeknek bejelentési kötelezettségük van a környezetvédelmi felügyelőség felé és 
az utóbbi rendszeresen ellenőrzi azokat. A kivezető utak mentén, erdőszéleken, a beépített és 
beépítetlen területek határvonalán gyakran előfordul illegális hulladéklerakás, melyet az 
Önkormányzat rendszeresen felszámol. Ezek környezetszennyezés (talaj- és talajvízszennyező forrás) 
mellett vizuális konfliktust is jelentenek. 
A települési folyékonyhulladék elhelyezése a helyi szennyvíztisztító telepen történik.  
A környezetterhelés csökkentése érdekében (addig a hulladéklerakón tárolták a folyékonyhulladékot) 
1995-ben épített tisztító tisztított szennyvizének befogadója a Duna-Tisza-csatorna. Az elfolyó szennyvíz 
minőségét rendszeresen ellenőrzik. A tisztítandó szennyvíz három forrásból származik: a települési 
csatornahálózatból, a szippantott szennyvizekből és ipari szennyvíz a Coca-Cola Beverages Kft. 
üzeméből. 2001-ben a növekvő beépítések miatt  szükségessé vált a tisztító bővítése, 1500 m3–ről 3000 
m3 befogadóképességűre, ezen kívül a tisztítási technológia is módosult. A korábbi karbamid-
adagolást igénylő tisztítás helyett, a települési szennyvíz magas ammóniatartalma miatt, a 
nitrogénszennyezés eltávolítása vált szükségessé. A foszforszennyezők kémiai kicsapáson alapuló 
eltávolítása is egyre több vegyszert igényel. Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 13/2005. (IX. 27.) rendelete Dunaharaszti Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről 2005-
ben került elfogadásra. 

A település jellemző hulladéka a vegyesen gyűjtött települési szilárdhulladék. A település jelenlegi 
közszolgáltatója a DHRV Kft. Az Önkormányzattal  a 10 évre szóló szerződés 2003. 10. 03-án került 
megkötésre. a meghosszabbítás lehetőségének biztosításával. A jelenlegi közszolgáltató 2 db 
MAN/MUT típusú, 20 m3-es felépítményű, valamint Mercedes/Giesing 16 m3-es, tömörítőlapos gyűjtő-
szállító járművel szolgáltat, 3 járművezető és 6 fő rakodó alkalmazásával. A hulladék befogadója az 
A.S.A. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. gyáli lerakója.  
A lerakó környezetvédelmi engedélyében rögzített kapacitása 4.000.000 m3, kiépített kapacitása 
320.000 m3, 2003-ban szabad kapacitása 320.000 m3 volt. A gyáli depónián kerül ártalmatlanításra 
Alsónémedi, Csévharaszt, Dunaharaszti, Tököl, Vecsés települések hulladéka is. 
 
Hulladék Településre beszállított 

(t/év) 
Településről kiszállított 
(t/év) 

2002 2003 2004* 2002 2003 2004* 
Települési szilárd hulladék  0 0 0 4632 4912 2825 
Települési folyékonyhulladék n.i. n.i. n.i. 0 0 0 
Kommunális szennyvíziszap 0 365 810 6053 3343 0 
Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes 
hulladékok 

0 324 700 0 0 0 

Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Önkormányzati felelősségi körben ilyen nem 
keletkezik 

Összesen 0 ill. n.a. 3675 1510 10685 8255 2825 
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II.4.5.   Közműellátottság vizsgálata 

Csatornázás 
Dunaharaszti csatornázása elválasztott rendszerű, a csapadékvíz befogadója a Ráckevei (Soroksári)-
Duna és a Duna-Tisza-csatorna, a szennyvíz befogadója az 51. sz. főút és Duna-Tisza-csatorna 
keresztezésénél lévő szennyvíztisztító telep. 

Szennyvízcsatornázás 
A település szennyvízelvezetésének és tisztítótelepének kiépítése a rendszerváltás után kezdődött. 
Korábban a szennyvíz gyűjtésére szikkasztó aknákat, illetve zárt szennyvíztárolókat használtak, 
ahonnan a település határában lévő folyékonyhulladék-lerakó telepre szállították az összegyűjtött 
szennyvizet. A tisztítótelep korszerű folyamatirányítással biológiai tisztítást végez, 1996 óta üzemel 4.500 
m3/d kapacitással. Fejlesztése, 6.000 m3/d kapacitásúra történő bővítése 2003-ban készült el. A Coca-
Cola, illetve a Déli Iparterületre érkező papírgyár kapacitásbővítést igényel, ezért 500 millió Ft-os 
beruházással 2000 nap/m3 kapacitásbővítés készül el 2009 év végéig. A telep kapacitása a teljes 
csatornahálózat kiépítésének figyelembevételével épült, védőtávolsága 500 m. A tisztítótelep 
terhelését megközelítőleg fele-fele arányban a lakossági szennyvíz, illetve az iparok előtisztított 
szennyvize adja. A tisztított szennyvíz befogadója a Duna-Tisza-csatorna. 
 
Szennyvízelvezető rendszer 
A szennyvízcsatornázás kiépítése 1996-ban kezdődött el. Az Iparterületen előközművesítésként 1995-
ben épült meg a szennyvízelvezető hálózat. Önkormányzati és lakossági kezdeményezésre 1997-ben 
megalakult a Csatornaépítő Víziközmű Társulat, amely a csatornahálózat építtetőjeként a lakossági 
erőforrásokat fogta össze. A társulat már befejezte működését, elszámolással megszűnt. 
A Szennyvíztisztító Telep és a csatornahálózat üzemeltetését kezdetben a DKI Kft., ma a DHRV Kft. 
végzi. A környezetvédelem érdekében az Önkormányzat helyi rendeletet alkotott az 
ingatlantulajdonosok szennyvízhálózatra történő rákötésének szabályozására. A városban a legutolsó, 
2006-os adat szerint 79,63 %-os a kiépítettség, ez közel 5600 ingatlan bekötését jelenti, amelyek 
mindegyike igénybe veszi a csatornaszolgáltatást. A szennyvízelvezető rendszer hossza 97 km (szintén 
2006-os adat).   
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Felszíni vízelvezetés 
A keletkező csapadékvizet jelenleg a részlegesen kiépített vízelvezető rendszeren a Kis-Dunába és a 
Duna-völgyi-csatornába vezetik. Gyakori a lakóutcákban a kétoldali szikkasztó árok. 

A befogadók szempontjából a település két vízgyűjtő területre osztható: 

− A Ráckevei (Soroksári)-Duna vízgyűjtő területéhez tartoznak a MÁV-vonal és Duna-ág közötti 
területen lévő csapadékcsatornák és árkok. (A MÁV-vonal alatt két helyen, az Árok utcánál és a 
Némedi útnál létesített átereszek kapcsolatot teremtenek a MÁV-on túli területtel.) 

− A Duna-völgyi (Duna-Tisza)-csatorna fogadja az Árok utcai nyílt vízelvezetőn, ill. annak 
folytatásában az 51. sz. főút mentén húzódó árkon érkező vizeket. Az 51. sz. főút mentén létesített 
A3-as csatorna a Dunaharaszti ide tartozó vízgyűjtő területén keletkező csapadék elvezetésére 
alkalmas módon, 2,8 m3/s vízszállító képességgel épült ki. A befogadó Duna-Tisza-csatorna 
kötöttségei (az öntözésben betöltött szerepe) miatt az A3-csatorna nem mélyíthető. Ez a nyílt 
vízelvezető csatorna fogadja és vezeti le a megépült ipartelepek csapadékvizét is. 

 

II.4.6. DUNAHARASZTI KÖZLEKEDÉS HELYZETE 

II.4.6.1. Dunaharaszti közlekedési kapcsolatai 

Főúthálózat 

Dunaharaszti kedvező közlekedés-földrajzi helyzetét a főváros, a Duna és az M0-s autóút közelsége 
adja. Az M0-s körgyűrű a Helsinkiben meghatározott nemzetközi közlekedési folyosók metszéspontját 
jelenti. Kapcsolatot teremt az 
− V. folyosó: Velence - Trieszt - Ljubjana - Budapest – Lvov (M7-es autópálya, az M0-s keleti szektor 

kiépítése után M3-as autópálya), 
− IV. folyosó: (Berlin - Prága - Budapest - Szaloniki – Isztambul (M1-es és M5-ös autópályák), 
− V/C. Plocse - Szarajevó – Eszék – Budapest (6-os út, távlatban M6-os autópálya) között.   
A Duna, mint vízi út jelenti a VII. közlekedési folyosót. 
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A jelenlegi közúthálózat 

A vizsgált terület országos közúthálózati kapcsolatát az 51-es számú főút, fővárosi és agglomerációs 
közúthálózati kapcsolatát az M0-s gyűrű és az 510–es számú főút jelentik. 

Az M0-s gyűrű jelenleg 2x2 sávos kialakítású autóút, amely a távlatban tervezett autópálya-
keresztmetszet déli útpályájaként épült ki. A meglévő déli szektor az M1, M7, M5-ös autópályákat és az 
1, 7, 6, 5 sz. főutakat köti össze. Az M0-s gyűrű a nemzetközi és az országos úthálózatban betöltött 
szerepén túl a főváros és az agglomeráció számára is meghatározó jelentőséggel bír. Az autóút 
jelenlegi keresztmetszete ÁNF=44.000 E/nap forgalomterhelésig megfelelő szolgáltatási színvonalat 
biztosít, elméleti teljesítőképessége 64.000 E/nap értékben határozható meg. Az M0-S-ás gyűrűnek 
Dunaharaszti városközpontjába közvetlen le- és felhajtása nincsen, a várost az 51. sz. főúttal alkotott 
csomópontján keresztül lehet megközelíteni. 

    

Dunaharaszti főbb közlekedési kapcsolatainak térképe          
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Az 51-es számú országos II. rendű főút 2x1 sávos keresztmetszettel rendelkezik. Dunaharaszti és Taksony 
települések elkerülését biztosító szakasza az M0-s beruházás részeként 1990-re készült el. A Duna bal 
partján lévő Budapest-Hercegszántó főút teherforgalma jelentős. Dunaharaszti területén négy, 
járműosztályozóval kiépített csomóponttal rendelkezik. 
Az országos főút külterületi szakaszának teljesítőképessége 12.000-17.000 E/nap értékben határozható 
meg. Távlatban legalább Taksonyig kapacitásbővítés szükséges, a forgalom növekedése és az 510-es 
sz. főút rehabilitációja miatt.  

Az 510-es számú országos II. rendű főút 2x1 sávos keresztmetszettel rendelkezik. Korábban az 51-es sz. 
főút részét képező útvonal Taksony-Dunaharaszti-Soroksár közigazgatási területén ― döntő részben 
átkelési szakaszként ― jelentős forgalomterheléssel bírt. Az országos főút belterületi szakaszának 
teljesítőképessége 14.000-18.000 E/nap értékben határozható meg. Jelenleg az átmenő forgalom 
mértéke 12.300 E/nap. Forgalmi jelentőségét elsősorban a főváros és az agglomerációt alkotó 
települések közötti kapcsolat biztosítása adja. Forgalomterhelése jelentősen zavarja az érintett 
települések működését, rehabilitációját az 51. sz. főút kapacitásnövelő fejlesztésével összhangban 
javasolt megvalósítani. 

5201. sz. országos összekötőút 2x1 sávos keresztmetszettel rendelkezik. Hálózati szerepe az 
agglomerációs települések összekötése, Dunaharaszti és Alsónémedi (valamint a távolabbi 
települések) közötti kapcsolat biztosítása.  

A közvetlen közúti kapcsolat hiányzik a légvonalban 2 km-re lévő Szigetszentmiklós és Dunaharaszti 
között. A Soroksári-Dunán kompösszeköttetés csak Taksonyban üzemel, hídkapcsolat pedig Taksonytól 
délre épült. 

Vasúti közlekedés 

A Budapest-Kelebia vasútvonal kettévágja a települést. A jelenleg egyvágányú, villamosított vonal 
szerepe távlatban várhatóan megnövekszik. A közlekedési igényeket napi 16 vonatpár biztosítja. 
Dunaharaszti vasútállomás és Dunaharaszti alsó megállóhely elhelyezkedése optimális, azonban a 
település mérete folytán a gyaloglási távolság így is eléri az 1500 m-t a távolabb fekvő településrészek 
esetében. A MÁV-vonal a Határ utat, Mindszenty utcát, Temető utcát és a Vásárhelyi utcát szintbeli 
átjáróban keresztezi, míg a Némedi utat külön szintben (3,5 m-es magassági korlátozás, útszűkület).  

A szintbeli vasúti kereszteződések 43 millió forintos beruházás keretében, a MÁV-val közösen 
felcsapórúddal ellátott fénysorompóval kialakított kereszteződések lesznek 2008 végétől. Az 
Önkormányzat a beruházás költségeinek jelentős részét állja. 

Vízi közlekedés 

Menetrendszerű hajóforgalom nincs a Ráckevei-Dunán, kikötési lehetőség azonban a Sport-szigeten 
biztosított. A település rekreációs övezeteinek kihasználtsága és a turisztikai lehetőségek kiaknázása 
végett kiemelkedően fontos a hajóforgalom beindítása. A Ráckevei kistérség egyedülálló Duna menti 
településhálózatának vízi úton történő bejárhatósága kistérségi és települési szinten is elsőrangú 
fejlesztési célként kezelendő. 

Egy 2007-ben, a Budapesti Közlekedési Zrt. által készített tanulmány foglalkozik a dunai hajóforgalom 
lehetőségeivel. A tanulmány alapvetően Budapest elővárosi és belső közlekedésében vizsgálja a 
hajózás lehetőségeit, valamint a dunai hajóforgalom terhelését.  
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Az elképzelés szerint az északi és déli agglomeráció közlekedési összeköttetésében a hajóforgalom 
beindítása jelentős szerepet képviselhet, a vizsgálat részeként készült hosszanti hálózati forgalmi 
számítások, valamint utasterhelési számítások szerint az alábbi gyakoriság lehet irányadó: 

viszonylat sebesség [km/h] gyakoriság [min] 
Észak agglomeráció 32  30 
Alap járat 28 15 
Dél agglomeráció 32 30 

 
A jelenlegi közlekedési hálózat terhelési ábrája: 

 

Dunaharaszti irányából a tanulmány jelenleg is kb. 14 ezer fő utasterheléssel számol. A vízi közlekedés 
beindítása a közlekedés-terhelési problémák megoldásán felül hozzájárulhat a turisztikai célú hajózás 
előremozdításához. 

II.4.6.2. Dunaharaszti tömegközlekedésének vizsgálata 

HÉV 

A HÉV Budapest-Közvágóhídtól Ráckevéig közlekedik, a vonal a város észak-nyugati részét érinti. 
Dunaharaszti felső megállóhely elhelyezkedése perifériális, de a gyaloglási távolság még a város 
középső területéhez közel lévő Dunaharaszti külső megállóhely esetében is eléri a 2500 m-t a település 
távolabb fekvő területei esetében. A HÉV lakossági használatának ösztönzése érdekében az ingázók 
számára Dunaharaszti Város Önkormányzata P+R parkolót létesít Dunaharaszti felső HÉV-megálló 
közvetlen közelében. A parkoló kialakításához az Önkormányzat felhagyott iparterületeket vásárolt 
meg, a parkoló 2009-től kezdi meg működését. 
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A csúcsidőben mintegy negyedórás gyakorisággal közlekedő szerelvények meghatározó szerepet 
vállalnak a települést elhagyó (elsősorban Budapestre irányuló) tömegközlekedési utazások 
lebonyolításában. Dunaharaszti külső állomásnál került kialakításra a vonal egyik járműtelepe, itt 
biztosított az átszállási kapcsolat a Volán, illetve helyi autóbusz-hálózat viszonylataira is. 

Dunaharaszti külső és Szigetszentmiklós közigazgatási területe között (mintegy 600 m hosszon) a HÉV-
vonal egy vágánnyal épült ki, az érintett szakaszon csak a hídfő és a töltés készült el a második 
vágány számára. A HÉV-vonal a Fő utat és a Hubay utcát egy-egy szintbeli átjáróban keresztezi, míg a 
Sziget utcát külön szintben (3,8 m-es magassági korlátozás). 

Volánbusz 

A Dunaharasztit és a környező településeket feltáró autóbuszjáratok Budapest-Népliget autóbusz-
pályaudvarra közlekednek. Az 510-es sz. főúton (Soroksári út - Fő út) közlekednek a dömsödi és 
délegyházi járatok, melyek együttes követési ideje csúcsidőben 5-10 perc. Az 51-es sz. főúton a Bugyit 
kiszolgáló autóbusz-viszonylat közlekedik. 

Helyi autóbusz-közlekedés 

Dunaharasztin helyi buszjárat üzemel, a járatsűrűség 20 perc. A belső buszjáratok üzemeltetése a 
település nagy kiterjedése miatt feltétlenül indokolt. A közlekedő járművek alacsony károsanyag-
kibocsátású gázüzemű és hybrid kisbuszok, valamint alacsony padozatú járművek. 

Főúthálózat 

Igen jelentős, Budapest irányú átmenő forgalom jelentkezik az 510 sz. főút átkelési szakaszán, a 
Soroksári út- Fő út útvonalon. A közút külterületi jelleggel épült ki, az itt elhelyezkedő városközponti 
funkciók következtében állandósult parkolási problémák és a jelentős forgalom következtében mára 
rendezetlen állapotok alakultak ki. A város kiemelten kezeli a valódi városközpont kialakításához 
szükséges beavatkozásokat, ezért a Fő út városközponti szakaszára forgalomcsillapító kiépítést tervez 
az Akcióterületi Terv keretén belül. A jelentős forgalomcsillapítás és a Fő út felújítása következtében 
jelentkező plusz 208 parkoló a valódi városközpont kialakulásának alapvető feltétele. 
5201-es sz. összekötő út településátkelési szakasza a Dózsa György út - Némedi út által alkotott útvonal. 
A közút külterületi jelleggel épült ki, a Dózsa György út mellett elhelyezkedő városközponti funkciók 
következtében parkolási problémák alakultak ki.  

Gyűjtőúthálózat 

A gyűjtőúthálózat ― mely mindenütt 2x1 forgalmi sávos keresztmetszettel rendelkezik ― kapcsolja az 
egyes településrészek belső úthálózatát a főutakhoz.  

A Némedi úttól északra gyűjtőút szerepet tölt be az Arany – Mindszenty – Rákóczi ― Táncsics utcák 
által alkotott útvonal, valamint az ehhez kapcsolódó Arany – Jókai – Fő út szervizútja útvonal és a 
Táncsics u. – Határ út útvonal. Hiányzik a Határ út továbbvezetése a Károlyi Mihály utca felé.  
Az Iparterületen kiépült a Jedlik Ányos – Gábor Áron utak által alkotott útvonal. 

A Némedi úttól délre gyűjtőút szerepet tölt be a Nádor – Földváry - Temető - Móricz Zsigmond utcák 
által alkotott útvonal és a Magyar utca. A Nádor – Földváry utca nem biztosít megfelelő kapcsolatot a 
Temető utca számára a Fő úthoz. A település előirányozta a Temető utca bekötését a Fő útba, ezzel is 
szorosabb összeköttetést biztosítva a Kertváros és az Óváros között. 
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Az utóbbi évtizedben kialakult jelentős ipari-raktározási területek forgalma, a kedvező 
településszerkezeti elhelyezkedésnek köszönhetően – a lakóterületek és az M0-ssal kapcsolatot 
biztosító 51. sz. főút közötti területen épült ki – érdemben nem terheli a város belső fő- és 
gyűjtőúthálózatát. A közvetlen gyűjtőút-hálózati összekötetés hiányzik Szigetszentmiklós és 
Dunaharaszti között. 

Lakó-kiszolgáló úthálózat 

A város úthálózatának jelentős része már szilárd burkolattal rendelkezik, a fejlesztés folyamatos.  
A kiépített lakó-kiszolgáló úthálózat 2x1 forgalmi sávos keresztmetszettel rendelkezik, mely a forgalmi 
igényeknek megfelel. A közterületek jelentős részének szélessége nem éri el a kívánatos 12-14m 
szélességet. Fejlesztésre szorul a sport-szigeti közúti kapcsolat (Szigeti utca) és a vasútvonalhoz kifutó 
utcák zsák-jellege. 

Forgalomcsillapított területek 

A településen nincs összefüggő forgalomcsillapított terület, néhány utca vagy tömb rendelkezik 
sebességkorlátozással. A forgalomcsillapított zónák kialakítása azonban folyamatos, a település 
tempó 30-as zónák bevezetésével, illetve egyirányúsírással alakítja ki pl. a Hősök tere környékének 
sétálóutca jellegű utcahálózatát. 

Parkolás 

A település döntő részét családi házas jellegű lakóterületek alkotják, melyeknek parkolási igénye 
általában telken belül biztosított. Az 51. sz. főút mellett tervszerűen kialakított ipari-gazdasági területek 
parkolóhely-igénye telken belül biztosított. Az üdülőterületen a kis telekméret következtében a 
parkolás sok esetben csak közterületen biztosítható. 
A Fő út és a Némedi út környezetében koncentrálódó közintézmények és kereskedelmi létesítmények 
parkolása a beépítési kötöttségek miatt csak részben, vagy egyáltalán nem biztosított teleken belül. 
Parkolósávok épültek a Dózsa György úton és a Fő úton, azonban az igényeket távolról sem elégítik ki, 
további bővítésük szükséges. Az újonnan épült létesítmények parkolása – gyógyszertár, Piramis áruház 
– már telken belül került biztosításra. 
Az ingázók számára az Önkormányzat P+R parkolót létesít Dunaharaszti felső HÉV-megálló közvetlen 
közelében. A parkoló kialakításához az Önkormányzat felhagyott iparterületeket vásárolt meg, a 
parkoló 2009-től kezdi meg működését. 

Gyalogos és kerékpáros közlekedés 

A település gyalogjárda-hálózata szakaszosan kiépült. A gyalogosjárdák szélessége általában a 
gyalogosforgalom számára megfelelő. 
A HÉV Duna-híd északi oldalán a gyalogos és kerékpáros kapcsolat biztosított Szigetszentmiklóssal, 
illetve a szigetszentmiklósi üdülőterülettel. 

Önálló kerékpárút az M0-s Duna-híd északi oldalán és az Andrássy Gyula utcában van kiépítve.  
A helyi kerékpárforgalom a lakóutcákon önálló kerékpárút vagy kerékpár sáv nélkül is biztonsággal 
közlekedik. A Fő út és a Némedi út mentén, ahol a legtöbb kereskedelmi létesítmény és közintézmény 
található, a kerékpáros közlekedés feltételei korlátozottak. Dunaharasztin a környező települések 
lakosai is gyakran kerékpáron közelítik meg a várost, ezért a város 2004-ben elkészítette a 
Dunaharaszti-Taksony kerékpárút fejlesztési tervét. A Szabályozási Tervben konkrétan kijelölésre kerültek 
a városszerkezetben azok a szakaszok, ahol kialakítandó kerékpárút szükséges.  
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A Kistérség, a Duna és szűkebb értelemben Dunaharaszti és a környező települések aktív rekreációs 
zónáinak felfedezése, a kerékpáros turisztikai funkciók kialakítása és hagyományainak megteremtése 
kiemelt fejlesztési cél. A folyamatosan kiépített, Duna menti, természetvédelmi területeket összekötő 
kerékpárút-hálózat tervezett kiindulópontja Dunaharaszti, ahonnan bejárható a Ráckevei (Soroksári) -
Duna-ág, és felfedezhetőek a kistérség egyedülálló természeti adottságai. 

 

Kerékpárút-hálózat a Ráckevei kistérségben 
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III.  DUNAHARASZTI VÁROSRÉSZEINEK TERÜLETI MEGKÖZELÍTÉSŰ ELEMZÉSE 
 
III.1.  DUNAHARASZTI VÁROS TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE 
 
Dunaharaszti első okleveles említése 1270-ből ismert, de legelső történeti emlékei az időszámítás előtti 
időkből származnak. Területén késő bronzkori urnatemetőt és késő szarmata temetkezési hely 
maradványait tárták fel a régészek. 
A római birodalom határvonalán (limes) a Duna bal partján erődítményt (castrum) emeltek  
a rómaiak. Újabb kutatások szerint a település valószínűleg contra Aquincum lehetett, melyet i.e. 293-
ban Diocletianus császár kezdett építtetni és a IV. század végéig fennállt.  
A honfoglalás idején Árpád szállásterületéhez tartozott, közvetlen szomszédságában a honfoglaló 
fejedelem unokája, Taksony vezér szállásterülete volt. 1270-ben V. István Taksony faluval és Ráda 
pusztával együtt a margitszigeti apácáknak adományozta. 1305-ben már mint községről emlékeznek 
meg róla az oklevelek. 

Bár a XV. századig a településre a gyakori birtokosváltás jellemző, országosan elismert kézművesipar 
alakult ki, ami megmaradt a török hódoltság idején is.  
Ebből az időszakból származó emlékek a haraszti plébánost említik, ami azt igazolja, hogy ekkor már 
létezett a római katolikus egyház. A török uralom alatti nagyobb vallási tolerancia lehetővé tette a 
reformáció terjedését. Haraszti lakóinak jelentős része a XVI. század közepén református vallásra tért 
át, létrehozták református egyházukat.  

A település és környéke a török uralom előtt az ország egyik legfejlettebb mezőgazdasági vidéke volt. 
A mohácsi csatavesztést követő évek visszaesése után a XVI. század második felében Haraszti ismét 
felvirágzott. Elsősorban a gabonatermelés, a kertgazdálkodás és az állattenyésztés volt jelentős, de a 
kézműipari termékek előállítása sem lehetett lebecsülendő. 
A XVI. század végi háborúskodások idején a település rövid időre elnéptelenedett, 1694-ben kezdett 
ismét benépesülni, amikor Ráday Gáspár volt a birtokosa.  
Ráday Gáspár birtokának 1/6-át Forster Kristófnak, 1/6-át Semléki Ádámnak adta zálogba. 
Feltehetőleg a Forster-birtokrészre települtek először német nemzetiségű telepesek, akik római katolikus 
vallásúak voltak. Betelepülésükkor 1695-ben megalakították hitközségüket. 
Ebben az időben Haraszti egyfajta körzetközponttá válik, mert Forster nem csak telepesekről 
gondoskodott, hanem templomépítésről és plébánosról (plébánia létesítéséről) is. Ez a fatemplom állt 
a mai római katolikus templom helyén a Fő úton. 

A Rákóczi-szabadságharc bukása, a kuruckor után a terület a Báró Laffert család birtoka lett és 
maradt is 1864-ig. Ezt a kort, a XVIII. század második felét és a XIX. század első évtizedeit viszonylag 
nyugodt időszak jellemzi. Ekkorra tehető pl. a méhészet elterjedése, melynek emlékét ma is őrzi a város 
címerében látható méhkas. A XX. század eleji térképeken még szerepel a Hummelberg ("méh-domb") 
megnevezés, az egykori méhlegelők területét hívták így. 

A településen ― lényegében kialakulása óta ― a mezőgazdaság volt a meghatározó. A paraszti 
gazdaságok burgonyát s különböző kerti növényeket (paradicsom, paprika, káposzta, zöldségfélék) 
szállítottak a pesti piacra.  
A sváb asszonyok ― a milimárik ― rendszeresen vitték a tejet, tejtermékeket a pesti piacokra. 
Különösen kedvezett e kereskedelemnek a vasút, de még inkább a HÉV megléte. 
Ebben az időszakban a főváros közelsége már nemcsak a mezőgazdasági termékek értékesítése 
révén biztosított megélhetést, a nyaralótelepek kialakulása is a település fejlődését eredményezte. 
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A XIX. század végén Dunaharaszti a pesti polgárság által kedvelt nyaraló és fürdőhellyé vált. 
A fejlődés jelentős állomása az 1883-ban átadott Pest-Szabadka vasútvonal, majd az öt évvel később 
megnyitott HÉV-vonal volt. Ekkoriban terjedt el a település fürdőjellegére utaló névhasználata: 
Dunaharaszti. A rövid idő alatt lezajló, jelentős változások hatására az egykori kis mezőgazdasági falu 
egyre jelentősebb Pest közeli településnek számít, ahová a pestiek, de az ország más településeiről 
érkezők is mind többen a letelepedés szándékával érkeztek. Az idetelepülők a Haraszti északi részén 
újonnan parcellázott földeken kezdtek építkezni. 
A birtokok parcellázásával további új településrészek keletkeztek (Rákóczi-liget, Petőfi-telep, Szelényi-
telep). 

Az ipar a XX. század elején kezd jelentőssé válni, elsősorban a főváros közelségének köszönhetően. 
1935-ben az iparban foglalkoztatottak aránya már közel 40%. Az iparban dolgozókat részben a század 
elején már meglévő helyi ipari létesítményekben (homoktéglagyár, cipőgyár, kékfestőgyár) 
foglalkoztatták, részben a fővárosba jártak dolgozni. 

A II. világháborút követően, az 1940-es évek végén megkezdődött a mezőgazdasági nagyüzem-
szervezés. Először 1951-ben, majd 1961-ben alakult itt mezőgazdasági termelő szövetkezet, melynek 
gazdaságos működését jelentősen erősítették a melléküzemágak. 
Az 1990-as évektől kezdődően a gazdasági élet felélénkült. Az 51-es gyorsforgalmi út és az M0-s autóút 
kiépülése a település iparterületére vonzott számos vállalatot. 
A tíz év alatt lezajlott gyors fejlődés eredményeképp a település rangja is megváltozott, 2000-ben 
Dunaharaszti városi rangra emelkedett. 
 
 
III.2.  VÁROSRÉSZEK LEHATÁROLÁSA 
 
Dunaharaszti városrészeinek lehatárolása túlnyomórészt történelméből, gazdaságának fejlődéséből és 
népességének területenként megkülönböztethető mértékű növekedéséből következik. Bizonyos 
területek a történelem folyamán a központi mag köré csoportosult lakófunkciót vettek fel, bizonyos 
területek új funkciót kaptak, inkább köthetők gazdasági ágazatok sokszor periodikus fejlődéséhez. Az 
aktuális időszakok külterületeinek belterületbe vonása és funkcióval való felruházása révén keletkezett 
városrészek pedig az akkori kor igényeinek kielégítése mentén kaptak funkciót. 
A történelmi városmag, a régi falu területe, a jelenlegi Óváros a Duna vonalában kialakult Fő út 
mentén terül el. A népesség növekedésével kelet felé két másik – főként lakóövezetként funkcionáló – 
terület kapcsolódik hozzá a vasút túlsó oldalán: a Ligetváros és a Kertváros. Pest felé a jelenlegi 510-es 
főút mentén kapcsolódik az Óvároshoz az Újhegyi-dűlő, mely már üdülőterület funkcióval lett 
kiparcellázva. Ez a terület jelenleg a város központi részétől elzárt, elkülönülő rész, hiszen a M0-s 
körgyűrű elvágja a városszövettől. A város rekreációs zónáinak legjelentősebb területe a Szigetek 
városrész, mely a Fő útról a szigeti lejárón keresztül érhető el a városközpont felől, és a Duna–Tisza-
csatorna és a Ráckevei (Soroksári) -Duna holtágai szeparálják. A legfiatalabb, de területét tekintve a 
legnagyobb – csak részben belterületbe eső – üdülőterület a Tavak városrész. A régió és Dunaharaszti 
kereskedelmi, ipari és logisztikai ágazatának fellendülésével kapcsolódtak keletről és délről a 
városszövethez az Iparterületek, melyek főként volt mezőgazdasági területekből lettek kiparcellázva. A 
városrészként nem besorolt területek külterületek, és főként mezőgazdasági területek, erdők, szántók 
és közlekedési útvonalak tartoznak ide. 
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Dunaharaszti városrészei: 
• Óváros 
• Ligetváros 
• Kertváros 
• Újhegyi-dűlő 
• Szigetek 
• Tavak 
• Iparterület 
• Városrészként nem besorolt területek, külterületek 

 

Dunaharaszti városrészei 
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Dunaharaszti kül- és belterületei 

Dunaharaszti városrészeinek kül- és belterületei 
Az adott városrész színén belüli világosabb tónus jelenti a 

külterületeket, sötétebb a belterületeket 
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III.3.  VÁROSRÉSZEK ELEMZÉSE 
III.3.1. Óváros 

 
 

Területi határai  

É – É-K: E60/E75 autóút (M0); K – D-K: Budapest-Kelebia vasútvonal; D-Ny: Duna-Tisza-csatorna; Ny: Fő 
út, Duna utca; É-Ny: városhatár (Ráckevei (Soroksári) -Duna)  

Lakossága: 9679 fő (2007-es adat) 

Óváros-Belváros elhelyezkedése a városszövetben 
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Történelme, kialakulása 

Dunaharaszti Óvárosa a történelem során két korábbi területi egységből olvadt össze. Az egyik a 
régebben keletkezett Alsóváros, másik az újabb Felsőváros. Történeti értelemben valódi óvárosnak az 
egykori alsófalut, azaz alsóvárost tekinthetjük. Haraszti településmagja lényegében a Duna 
partvonalával párhuzamosan haladó út mentén -–településszerkezeti szempontból ez meghatározó 
elem – alakult ki, a település fő útja ma is ezt a nyomvonalat követi. Haraszti a XVI. század elején – a 
főváros és környéke kutatásával foglalkozó tanulmányok alapján – szalagtelkes útifalu lehetett. Ez 
Dunaharaszti műemlékekben és régészeti emlékekben leggazdagabb területe. 
 
Lakossága 

 

 
Óváros lakónépességének növekedése kicsit alulmarad a város egészére vonatkozó tendenciához 
képest, mivel a területi lehatároltságából adódóan nem tud komolyabb lakóterület-növekedés 
létrejönni. A lakosság korcsoportonkénti megoszlása átlagos.  
Óváros – Belváros korcsoportonkénti megoszlása 2007-ben (forrás: önkormányzati nyilvántartás): 
Korcsoportok:  0 – 14   16% 
  15 – 59  64% 
  60 -   20% 
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Dunaharasztin a munkanélküliek aránya igen alacsony, Óvárosban a foglalkoztatottság aránya az 
egész városhoz képest is a legmagasabb. 
 
Gazdasága 

Városközponti szerepénél fogva a kereskedelmi és vendéglátó-ipari létesítmények száma az elmúlt tíz 
évben megtöbbszöröződött a területen.  
Találunk itt néhány kisebb ipari területet is, a Fő út és a Duna-Tisza-csatorna által határolt területen: a 
Ventona Kft.-t, a Duplex Drink Kft.-t, stb. Várhatóan a területen marad pár szolgáltatóipari cég is, de az 
Önkormányzat alapvető törekvése, hogy az ipari tevékenységet az ipari területekre kitelepítse 
rendezett körülmények közé. 
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Funkcióellátottsága 

Főként az Óvárosban találhatók az igazgatási, pénzügyi, kereskedelmi, oktatási, egyházi, 
egészségügyi, szociális, stb. létesítmények, azonban ezek kialakítása, elhelyezkedése olyan, hogy a 
terület a hagyományos városközpont szerepét nem tudja betölteni.  

Utcaszerkezete, megközelíthetősége, területei, szabályozása 

Az Óváros legnagyobb része sík területen fekszik, egyedüli kivétel a Temető utcától délebbre eső 
terület. Itt a dombos területre utalnak az utcanevek is.  
A város utcaszerkezeti alapját képező három országos főútból kettő (510-es és 5201-es) átszeli ezt a 
városrészt. Az Óváros utcaszerkezetének gerincét az 510-es, vagyis Fő út jelenti, ebből nyílnak kelet–
nyugati irányú utak, ill. keresztutcák, a legjelentősebb közülük az 5201-es alsónémedi út (Dózsa György 
út – Némedi út néven). A falu-jelleg megszűnése után javarészt a későbbi parcellázások során 
kialakuló, szabályos utcahálózattal tervezett utcaszerkezet maradt a területen.  
A szabályozást tekintve a terület javarészt kertvárosias lakóterület. A Fő útra felfűzött központi terület 
településközponti vegyes terület. Kis foltokban találunk itt központi vegyes területet, kisvárosias 
lakóterületet és kereskedelmi–szolgáltató területet. 
 
Lakás- és épületállománya, beépítési módja 

Ma már a területen jellemzők a városias jellegű lakóépületek, itt található például Dunaharaszti első 
lakótelepe, a Baktay lakótelep.  
Az Óváros területén megtalálhatóak a kisvárosias képet mutató beépítések, valamint a kertvárosias 
területek is. A Baktay Ervin utca menti F+2 szintes társasházakkal beépített tömb tartozik a kisvárosias 
lakóterületbe, valamint a Temető utca mellett kialakuló lakóterület egy része. A terület legnagyobb 
része kertvárosias. A legrégebben beépített területeken általában földszintes, oldalhatáron álló 
beépítés jellemző, az újabb beépítésű területeken oldalhatáron és szabadon álló, sok helyen F+T, F+1 
szintes épületekkel. A Fő út egyes szakaszai mentén kiemelkedően sok lakóépület tölt be intézményi 
funkciót. A településen összefüggő, nagyobb intézményterület jelenleg nincs. 
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A régi lakóházak nagyrészt átépültek, modernizálták, bővítették azokat, esetleg újat építettek 
helyettük, de jellegzetes beépítési módjuk sok helyen a mai napig látható. Oldalhatáron álló, előkert 
nélküli, általában tornácos épületek voltak. A lakóterületek kertváros jellegűek.  
A bővülő iparterületek által teremtett új munkalehetőség miatt felerősödő betelepülés a lakóterületek 
bővítését igényelte, így újabb lakóterületek kialakítására is sor került. Ez a meglévő lakóterület 
bővítéseként történt a Pósta Sándor u. és a Vásárhelyi Pál u. kialakítására. 
 
Közműellátottsága 

Az Óváros közműellátottsága kitűnőnek mondható, egyedül a Király, valamint a Vásárhelyi Pál utca 
alatti területeken nincs még a gáz bevezetve. Az Óvárosban a villamosenergia-hálózatok száz 
százalékosan kiépültek.  
Az Óváros nagy részén már szigetelt szabadvezeték található, és csak kisebb területeken üzemel 
csupasz légvezeték. 

Úthálózata 

Az Óváros országos közúthálózati kapcsolatát az 510-es számú főút adja, amely fővárosi és 
agglomerációs összeköttetést is jelent; igen jelentős, Budapest irányú átmenő forgalom jelentkezik itt. 
5201-es sz. összekötő út településátkelési szakasza a Dózsa György út - Némedi út által alkotott útvonal. 
A közút külterületi jelleggel épült ki.  
A Dózsa György úttól északra gyűjtőút szerepet tölt be az Arany – Mindszenty utcák által alkotott 
útvonal, valamint az ehhez kapcsolódó Arany – Jókai – Fő út szervizútja útvonal. Hiányzik a Határ út 
továbbvezetése a Károlyi Mihály utca felé. A Némedi úttól délre gyűjtőút szerepet tölt be a Nádor – 
Földváry - Temető - Móricz Zsigmond utcák által alkotott útvonal és a Magyar utca. A Nádor – 
Földváry utca nem biztosít megfelelő kapcsolatot a Temető utca számára a Fő úthoz. A városrész 
úthálózata szilárdburkolattal rendelkezik. 
A település P+R parkoló kialakítását tervezi Dunaharaszti külső HÉV-megállóhely mellett, a városon kívül 
munkát vállalók utazásának megkönnyítésére, a beruházás 2009-ig megvalósul. 
A városközpontban, illetve a közintézmények közelében jelentősebb a gyalogosforgalom, célszerű a 
gyalogos közlekedésre szolgáló felületek szélesítése. Itt már elkezdődött a betontérkő díszburkolattal 
kialakított sétálóutcák létrehozása. A gyalogosok, illetve kerékpárosok Fő úton való átkelését két 
helyen önálló forgalomirányító jelzőlámpával is biztosítja. 
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Zöldfelületei 

Az Óváros zöldfelületekben szegény. Tervezett vagy kialakult zöldfelületi rendszert a zöldfelületi elemek 
nem képeznek, az egyes zöldfelületi egységek szigetszerűen, elszórva helyezkednek el. Szembetűnő, 
hogy a játszókertek teljesen hiányoznak a városrészben. A városrész központi elhelyezkedésű – és 
egyetlen – közparkja a Hősök tere. 
A Fő út vonalán a valamikori nyárfasor maradványa – egy-egy nagyon idős, részben csonkolt faegyed 
– található. A lakóutcák zöldsávjában az ingatlantulajdonosok által telepített növényzet található. A 
közterületre telepített növényzet így nem mutat egységes képet, de ökológiai szempontból a 
felületnek jelentős hatása van, és esztétikai szempontból is kedvezőbben alakul az utcakép. 
Összefoglalóan megállapítható, hogy az Óvárosban tervezett, egységes zöldfelületi rendszer nincs, a 
zöldfelületi ellátottság alacsony, a játszókertek teljesen hiányoznak. 
 
Hibák, hiányosságok 

• hiányzik a valódi városközpont 
• hiányoznak a közterek, eseményterek 
• Fő út mentén a gyalogos járda nem elég széles, nem folytonos és leromlott állapotú 
• hiányzik a Szigetekkel való szerves kapcsolat 
• nincs városias arculata 
• jelentős, Budapest irányú átmenő forgalom jelentkezik az 510-es sz. főút mentén 
• parkolási problémák a Fő út és a Némedi út városközponti területein 
• kerékpáros közlekedés feltételei nem biztosítottak 
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Óváros városrész 
SWOT analízise 

 

 

 

 

 

Erősségek 

Jelenlevő helytörténeti, építészeti és kulturális 
értékek 

Intézményi központ 
Infrastrukturálisan jó ellátottság 

A két városi (összes) zöldterület jelenléte 
Városközpont kialakításának lehetősége 

Oktatási és kulturális intézmények jelenléte 
Lakófunkciójú területek rendezettsége 

Nincs túlépítettség 
Kisvárosi jelleg kialakításának lehetősége 
Polgári és fürdőkultúra történeti jelenléte 

Közlekedési váltópont, városkapu 

 

Gyengeségek 

Városközponti terület rendezetlensége 
Útifalu-jelleg 
Jelentős zajterhelés, főutca, közúti forgalom, 
Hév jelenléte 
Nincs városi jellege 
Kisvárosias városközpont hiánya 
Épített környezet és polgári jelleg leromlása, 
elvesztése 
Nem jól definiált kapcsolat a környező 
városrészekkel 
Elvesztett identitás, karakter 
Nem megfelelő utcaképi szabályozás 
 

Lehetőségek 

Kulturális városközpont fejlesztése EU-s forrásból 

Minőségi kiskereskedelmi jelleg kialakulása 

Környező városrészekkel kialakítandó 

kapcsolat 

Kulturális események színtere  

Közterületi és zöldfelületi rendszer kialakulása 

és összekapcsolása 

Természetvédelmi területekkel való közvetlen 

kapcsolat kialakítása 

Lineáris városközpont jelleg ellenpontozása 

Veszélyek 

Agglomerációs alvóváros-jelleg  

Vasút szeparálja a városrészektől 

Tranzitterületté válás lehetősége 

Nem megfelelő építészeti minőség 

megjelenése 

A területen érdekelt kisbefektetőkkel nem jó a 

kommunikáció, a koordinálhatóság 

HÉV-területek további amortizációja 

Óváros belváros-szerepének csökkenése a 

koordinálatlan iparterületek hatására 
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III.3.2. Ligetváros 

 

 
Területi határai 
 
É – É-K: Beépítésre nem szánt terület és északi iparterületként kiszabályozott területek határa; K: Bláthy 
O. utca, Határ út, Jedlik Á. út, Némedi út; D-K: 51-es főút; D - D-Ny: Árok utca; Ny – É-Ny: Budapest-
Kelebia vasútvonal (Bezerédi u., Szt. István u., Gyárköz u., Kandó K. u.)  

Lakossága: 7552 fő (2007-es adat)

Ligetváros elhelyezkedése a városszövetben 
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Történelme, kialakulása 

A Vasút és az Alsónémedi út megépülésével két olyan tengely alakult ki, amely mentén Haraszti négy 
területi egységre osztható. Ekkor alakult ki Ligetváros sajátos, kertvárosias karaktere. A XIX. században 
Dunaharaszti közkedvelt üdülőterületté vált. Az üdülőterületek megnövekedésével párhuzamosan 
egyre többen költöztek a városba egész évre. Az idetelepülők Haraszti északi részén újonnan 
parcellázott földeken kezdtek építkezni. 
A birtokok parcellázásával további új településrészek keletkeztek, például Rákóczi-liget, Petőfi liget 
(régi nevén Petőf-telep), illetve Szelényi-telep. Jelenleg Ligetváros két fő területét a Rákóczi-liget és a 
Petőfi-liget alkotja. 
A két területet szociálisan más társadalmi réteg lakta. Rákóczi- a kisebb keresetű alkalmazotti-, polgári 
rétegek lakóhelye volt. 
Az 1912-ben parcellázott Petőfi-telepre az ipari munkásság költözött. Az 51-es út mentén egyre több 
vállalat telepedett meg. A bővülő iparterületek által teremtett új munkalehetőség miatt felerősödő 
betelepülés a lakóterületek bővítését igényelte, így újabb lakóterületek kialakítására is sor került.  
A meglévő lakóterület bővítéseként történt a Határ út, és a Bezerédi utca kialakítása. 

Lakossága  

Ligetváros lakónépességének növekedése nagyjából megegyezik a város egészére vonatkozóval.  A 
lakosság korcsoportonkénti megoszlása átlagos. Ezen területen élők között is magas a 
foglalkoztatottság aránya, körülbelül a városi átlaggal megegyező. 
 

 
 
Ligetváros korcsoportonkénti megoszlása 2007-ben (forrás: önkormányzati nyilvántartás): 
 
Korcsoportok:  0 – 14   16% 
  15 – 59  64% 
  60 -   20% 
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Gazdasága 

A terület gazdasága főként vendéglátó-ipari és kiskereskedelmi jellegű üzletekből áll össze. Területén 
nincs jelentős ipari tevékenységet folytató üzem vagy telephely. A lakossági funkciók kiszolgálására 
irányuló szolgáltatások és üzletek találhatók itt. Az elmúlt öt évben a vendéglátó-ipari egységek száma 
majdnem megnégyszereződött, a kereskedelmi üzletek száma pedig megduplázódott, kiszolgálva a 
területen folyamatosan növekvő népességet.  
 
Ligetváros területén kialakulóban van egy gazdasági szempontból jelentős alközpont: az 51-es út és 
Némedi út kereszteződésénél, közvetlenül az iparterületek határánál számos új kereskedelmi egység, 
benzinkút, áruházak és üzletek telepedtek meg. 
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Funkcióellátottsága 

Intézmények is találhatóak a területen, azonban főként homogén lakófunkció jellemző. Itt található a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a Hétszínvirág és a Százszorszép Óvoda, valamint Római katolikus 
kápolna és Református templom. Ligetváros területén található a József Attila Művelődési Ház is.  
Funkcióellátottságát tekintve lakóövezeti területnek megfelelően ellátott, egy kivétellel: zöldterületek, 
lakóövezethez elengedhetetlen parkok, sétányok nincsenek a területen. Ligetváros területéhez és 
lakosságszámához arányosan a jelenleg meglévő Tulipán tér, mint zöldterület, illetve karakter-
meghatározó köztér kevésnek bizonyul. 
 
Utcaszerkezete, megközelíthetősége, szabályozása 

A Némedi út – Dunaharaszti legjelentősebb, a Dunára merőleges útja – szeli át. A Rákóczi-ligeti részen 
a Határ út - Némedi út által bezárt majdnem háromszög ennek a területnek a magja.   
A Petőfi-ligeti részen - mely egy későbbi beépítés – sűrűbb és teljesen szabályos utcaosztással a 
Némedi út és Árok utca közötti keresztutcák adják a szerkezet jellegét. Szabályozását tekintve 
zömében kertvárosias lakóterület, azonban Ligetváros 51-es főúttal határos területei az 
iparterületekhez közeledve kereskedelmi, szolgáltató területként és vegyes területként vannak 
kiszabályozva. 
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Lakás- és épületállománya, beépítési módja 

A település döntő részét családi házas jellegű lakóterületek alkotják. A birtokosi földek parcellázása 
révén keletkezett új településrészek tudatosan tervezett, szabályos utcahálózattal rendelkező 
területek. Ez a településszerkezet adja a fő karakterét ma is a Ligetvárosnak.  
A vasúttól keletre fekvő területeket (Rákóczi-liget, Petőfi-telep) a XX. század elején kezdték parcellázni. 
A Rákóczi-liget nagyobb méretű (1000-1200 m2) telkein a beépítés oldalhatáron és szabadon álló, 2-5 
m-es előkerttel, többnyire földszintes épületekkel. Néhány helyen F+T szintes épület is látható. Ettől 
délre a Petőfi-telep kisebb méretű (kb. 600 m2) telkein, oldalhatáron álló (ill. telekhatártól 1-2 m-re 
épített) beépítés alakult ki, de – elsősorban új beépítéseknél – szabadon álló ház is látható. Az előkert 
mérete 2-5 m. A tetőforma sátor- és nyeregtető v. kontyolt nyereg. Ligetvárosban az általános iskola 
épülete helyi védettséget élvez. 
 

 
 

Közműellátottsága 

A Ligetváros közműellátottsága jónak mondható. A villamoshálózat építése az Árok utca és a 
Somogyvári utca közötti területen még folyamatban van. Dunaharaszti szennyvízcsatorna-
hálózatának egyik vízgyűjtő területe itt helyezkedik el, ez a hálózatrész a szennyvizeket a Szent István 
utca végénél lévő végátemelőbe továbbítja.  
Felszíni vízelvezetésként a Duna-Tisza-csatorna fogadja az Árok utcai nyílt vízelvezetőn, ill. annak 
folytatásában az 51-es sz. főút mentén húzódó árkon érkező vizeket. Az útépítés során elvágott 
Alsónémedi-csatorna külterületi szakasza természetvédelmi területen halad.  
A középfeszültségű vezetékek Ligetvárosban a Csúcsos-szőlők, Karám-földek, Vörös-föld-szántók 
területén keresztül jutnak el a területhez. Erről a gerincirányról rövidebb-hosszabb leágazó vezetékek 
látják el a transzformátorokat villamos energiával. A Ligetváros nagy részén már szigetelt 
szabadvezeték található, és csak kisebb területeken üzemel csupasz légvezeték. 
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Úthálózata 

5201-es sz. összekötő út településátkelési szakasza a Dózsa György út folytatásaként megépült Némedi 
út. A gyűjtőúthálózat ― mely mindenütt 2x1 forgalmi sávos keresztmetszettel rendelkezik ― kapcsolja az 
egyes településrészek belső úthálózatát a főutakhoz. A Némedi úttól északra gyűjtőút szerepet tölt be 
a Rákóczi - Táncsics utcák által alkotott útvonal, valamint az ehhez kapcsolódó Határ út útvonal. A 
városrész úthálózatának jelentős része már szilárd burkolattal rendelkezik, a fejlesztés folyamatos. A 
kiépített lakó-kiszolgáló úthálózat 2x1 forgalmi sávos keresztmetszettel rendelkezik, mely a forgalmi 
igényeknek megfelel.  
Kerékpárút az Andrássy Gyula utcában van kiépítve. A kerékpáros közlekedés a mellékutcákban, a 
lakóterületeken megoldott, itt nincs szükség kerékpárútra; a forgalmasabb összekötő, illetve gyűjtőutak 
mentén viszont igen. A település gyalogjárda-hálózata – a közúthálózathoz hasonló nagyságrendben 
– szakaszosan kiépült. A gyalogjárdák szélessége általában a gyalogos forgalom számára megfelelő. 

Zöldfelületei 

Amit az Óvárosnál említettük, a Ligetvárosra is igaz:  viszonylag szegény zöldfelületekben. A Rákóczi-
liget településrészen lévő Tulipán téren található a városrész szinte egyetlen köztere, a tér közepén álló 
kőkeresztet idős nyárok és kőrisek övezik. A városrészben ez az egyetlen közcélú zöldfelület, játszótér itt 
nem található. A lakóutcák zöld sávjában, ahogy az Óvárosban is, itt is az ingatlantulajdonosok által 
telepített növényzet javítja az utcaképet.   
 
Hibák, hiányosságok 

• Némedi út környezetében koncentrálódó közintézmények és kereskedelmi létesítmények 
parkolása a beépítési kötöttségek miatt csak részben, vagy egyáltalán nem megoldott 

• A Némedi út mentén a kerékpáros közlekedés feltételei nem biztosítottak 
• Utcakarakter és zöldfelületi rendszer hiányzik 
• A közvetlenül határos iparterületekre való ráépülés jelei mutatkoznak 
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Ligetváros városrész 
SWOT analízise 

Erősségek 

Homogén lakófunkció  

Kisvárosias–falusias hagyományos jellegű 

beépítettség  

Ligetesség, növényzet megléte 

Zöld védősáv kialakításának lehetősége 
Tavakhoz való közelség 

Gyengeségek 

Iparterületek közelsége 

51-es főút közelsége 

Közösségi használatú területek hiánya 

 

Lehetőségek 

Lakóterületi közpark létrehozása 

Alközpont kialakítása 

Kereskedelmi jellegű pufferzóna 

Ipari terület pufferzónája 

Kisvárosias–kertvárosias karakter erősítése 

 

Veszélyek 

Ipari jelleg kialakulása 

Szabályozás kontrollálhatatlansága 

 



   
 

 

83 

 

 

Dunaharaszti Integrált Városfejlesztési Stratégiája 

III.3.3. Kertváros 

 

 

Területi határai 
 
É – É-K: Árok utca; K – D-K: 51-es főút; D – D-Ny: Homoktövis u., beépítésre nem szánt terület és Déli 
Iparterület határa, Duna-Tisza-csatorna; Ny - É-Ny: Budapest- Kelebia vasútvonal (MÁV alsó utca)  

Lakossága: 1350 fő (2007-es adat) 

Kertváros elhelyezkedése a városszövetben 
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Történelme, kialakulása 

Kertváros létrejötte a II. világháború utánra tehető, amikor a régi mezőgazdasági területeken 
úgynevezett zártkertek kialakítását tették lehetővé. A háború utáni diktatúrák időszakában minden 
termő területet állami tulajdonba vettek, ezekben a hobbikertekben azonban lehetőség volt 
magánszemélyeknek mezőgazdasági kistermelésre. Ez a terület az 1990-es évekre lakóterületté, külön 
városnegyeddé fejlődött nyaraló-pihenő övezetből. Ligetvárossal szomszédos, az Árok utca és Paál 
László út közötti terület pedig 2000-ben,  új parcellázás által kialakult – mai nevén Bezerédi –lakóterület. 
 
Lakossága 

Kertváros lakónépességének növekedése az elmúlt tíz évben dinamikusabb növekedést mutat a város 
egészéhez képest. Ennek oka az, hogy a városnak ez a része csak a 90-es évekre fejlődött önálló 
városnegyeddé, a betelepülők száma évről évre magasabb. Az itt található Bezerédi lakóterület az 
elmúlt években Dunaharasztiba beáramló, főként Budapestről kiköltöző lakosoknak ad helyet.  
A lakosság korcsoportonkénti megoszlásában a 0-14 éves korúak száma magas és a 60 év fölöttiek 
aránya alacsony. A területen élők között az átlagosnál egy picit alacsonyabb a foglalkoztatottak 
aránya, de a város egészéhez képest nem tér el nagymértékben. 
 

 

 
Kertváros korcsoportonkénti megoszlása 2007-ben (forrás: önkormányzati nyilvántartás): 
 
Korcsoport:  0 – 14   22% 
  15 – 59  62% 
  60 -   16% 
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Az utóbbi két-három évben megugrott a városrészben a gyermekek és az aktív korúak aránya. Ez az itt 
ingatlant vásárló, fiatal, gyermekes, vagy éppen gyermeket vállaló házaspárok és családok nagy 
számú jelenlétének és betelepülésének köszönhető. 
 

 
 
Gazdasága 

A terület gazdasága főként vendéglátó-ipari és kiskereskedelmi jellegű üzletekből áll össze. Területén 
nincs jelentős ipari tevékenységet folytató üzem vagy telephely. A lakossági funkciók kiszolgálására 
irányuló szolgáltatások és üzletek találhatók itt. Az elmúlt 2 évben a vendéglátó-ipari egységek száma 
majdnem megháromszorozódott. Az elmúlt öt évben az élelmiszerboltok száma megnégyszereződött, 
kiszolgálva a területen folyamatosan növekvő népességet, a ruházati jellegű kereskedelmi üzletek 
száma pedig stagnál.  
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Funkcióellátottsága 

Jelentős intézmények nem találhatóak itt, újonnan létesült azonban Kertvárosban a Szent Dorottya 
gyógyszertár. Funkcióellátottságát tekintve a már kertvárosias jelleggel újonnan beépült lakóövezeti 
terület megfelelően ellátott. Zöldterületek, lakóövezethez elengedhetetlen parkok, sétányok 
jellemzően nincsenek a területen. Legnagyobb közparkja a Városi Temető.  
 
Utcaszerkezete, megközelíthetősége, területei, szabályozása 

Szabályozását tekintve a lakóterületek kertvárosias lakóterületek, de jelenleg jelentős általános 
mezőgazdasági terület is található itt. Az Árok utca és horgásztó közötti terület központi vegyes 
területűnek kiszabályozása egy majdani városias alközpont lehetőségét mutatja. Az Árok utca és a 
Temető közötti terület viszonylag új, kertvárosias beépítésű, nagyrészt szabályos utcaszerkezettel.  
A MÁV alsó terület jelenlegi utcaszerkezete elavult, mivel eredetileg hobbikertek kerültek itt 
kiparcellázásra. Ezen a területen elengedhetetlen egy új utcaszerkezet és parcellázás létrehozása. 
 
Lakás- és épületállománya, beépítési módja 

A lakóterületek bővítéseként kialakított, újonnan parcellázott területeken (pl. az Árok u.-tól délre,  
a Vásárhelyi Pál u. mentén, a Határ út térségében, a Pósta Sándor u. környezetében) általában 
vegyes, oldalhatáron és szabadon álló beépítés látható, mindenütt előkerttel. 
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Az új épületek F és F+T szintesek. Ugyanez vonatkozik az egykori kiskertekből alakult, ill. alakuló 
lakóterületekre. A Zágoni u.-tól délre húzódó belterületi kiskertes területen történtek telekalakítások, 
helyenként közterület-szabályozás is, sok új, többnyire F+T szintes lakóház épült itt az utóbbi években. A 
telkek az egykori hosszú, keskeny szalagtelkek megosztása, újraosztása eredményeképp igen változó 
méretűek (400-1500 m2). 
 
Közműellátottsága 

Közműellátottság szempontjából a terület elmaradottnak mondható a város egészéhez képest. 
Vezetékes víz tekintetében a Ligetváros felé eső területek megoldottak, a MÁV alsónak csak kis része 
van bekötve a hálózatba. A terület a szennyvízhálózatot illetően szintén csak részlegesen van bekötve 
a város hálózatába.  
 
Úthálózata 

Jelenlegi utcahálózat csak a Paál László utca és Árok utca között megfelelő. A MÁV alsó 
rehabilitálásával az úthálózat is újratervezendő, fejlesztendő, bővítendő, különös tekintettel az 51-es 
úthoz való bekapcsolásra. 
 
Zöldfelületei 

Kertváros legfontosabb zöldterülete a működő temető, mely települési viszonylatban is jelentős 
zöldfelületi értéket képvisel. A temető területén belül elegendő tartalékterület áll rendelkezésre.  
Kertváros természeti területei, a Nagy-mocsár, az Alsónémedi-csatorna és a Duna-Tisza-csatorna 
melletti ligeterdő természetközeli állapotúak, és ezért megtartásra és helyi védelemre érdemesek.  
A természetközeli állapotnak köszönhetően számos, a területen honos növény és állatfaj található itt. A 
mocsárrétek jellemző növénye a mocsári gólyahír, réti füzény, vízpartokon nő a rekettyefűz, cinegefűz. 
 
Hibák, hiányosságok 

• szabályozatlan területek 
• nem rendezett tulajdonviszonyok (MÁV alsón) 
• hiányos, nem megfelelő minőségű úthálózat 
• hiányos funkcióellátottság
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Kertváros városrész 

SWOT analízise 

Erősségek 

Újonnan kialakítható és kialakított korszerű 
lakókörnyezet 

Kisvárosias–falusias hagyományos jellegű 
beépítettség  

Főutca kialakulásának lehetősége 
Természeti jelleg zöld védősáv megléte  

Tavakhoz való közelség 
Óváros és piac közelsége 

Magas telekár  
Vonzó a befektetők számára 

Temető közelsége 
Valódi rekreációs terület a lakóterületen belül 

Jó közlekedési kapcsolat 
 

Gyengeségek 

MÁV alsó jelenléte 

Iparterületek közelsége 

Szennyvíztisztító közelsége 

Szabályozatlan területek 

 

Lehetőségek 

Szabályozás a kertvárosias jelleg 

megtartására, erősítésére 

Minta-kertváros kialakításának lehetősége 

Fiatal lakosság számára vonzó terület 

Óvoda kialakításának helyszíne 

Intézményi rendszer bővítése 

Zöld védősáv létrehozása 

Prognosztizált népességnövekedés 

Infrastruktúra- és közműhiány a MÁV alsón  

 

Veszélyek 

Túlzott, sűrű beépítettség 

Egyidejű beépítés –csak befektetési 
szándékkal épített  

Ipari terület megjelenése 

Ingatlanspekuláció 
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III.3.4. Újhegyi-dűlő 

 

 

Területi határai 
 
É – É-K: Dunaharaszti-Budapest XXXIII. ker. városhatár; K – D: E60/E75 autóút (M0-s); Ny: városhatár 
(Ráckevei (Soroksári)- Duna)  

Lakossága: 399 fő (2007-es adat) 

Újhegyi-dűlő elhelyezkedése a városszövetben 
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Történelme, kialakulása 

Az Újhegyi-dűlő üdülőnegyed nem víz mellett, hanem egy alacsonyabb fás-dombos területen alakult 
ki mint hobbikertes, hétvégi házas kisparcellás terület az 1970-es évektől. Ha az M0-s körgyűrű nem 
épült volna meg ma az Óváros városrészhez tartozna a terület. Jelenleg fellendülőben van, 
valószínűsíthető, hogy 1-2 évtizeden belül a mellette lévő – ma még szabad – mezőgazdasági terület 
parcellázásával itt is teljes értékű lakónegyed alakul ki. 
 
Lakossága 

Jelenleg lakossága nem jelentős, de éveken belül biztosan dinamikusan fejlődik itt a népesség. A 
terület egyike Dunaharaszti fejlődőképes, természeti adottságainál fogva lakhatásra is alkalmas 
területeinek. Lakói között igen magas az aktív korúak aránya, és magas a foglalkoztatottsági 
mutatója. Ez azért lehet, mert sok aktív korú, Pestről az agglomerációba költöző vesz itt telket, hiszen az 
adottságai jók és még nem magasak az ingatlanárak. Jóllehet infrastrukturális szempontból nem jól 
ellátott terület, de határozottan fejlődő tendenciát mutat.  
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Újhegyi-dűlő korcsoportonkénti megoszlása 2007-ben (forrás: önkormányzati nyilvántartás): 
Korcsoport:  0 – 14   9% 
  15 – 59  76% 
  60 -   15% 
 

 
 
Gazdasága 

A területen a jelenleg ott lakókat kiszolgáló élelmiszer-kereskedelmen kívül nem folyik gazdasági 
tevékenység. 
 
Funkcióellátottsága 

Intézmények, intézményi terület nem található itt. Funkcióellátottságát tekintve szegényes.  
 
Utcaszerkezete, megközelíthetősége, területei, szabályozása 

Az enyhén hullámzó alföldi táj magassága a közigazgatási területen jellemzően 98 és 120 Bfm közötti. 
A település legmagasabb része észak-nyugaton, az M0-s autóút mellett, az újhelyi dűlőn található 
(105-116 Bfm.). Kiskertes terület található a Dűlő M0-S-ás autópályától északra eső területén. 
A főutak hálózatába nem bekötött terület, lehatárolja az M0-s a HÉV vonala. 
 
Lakás- és épületállománya, beépítési módja 

Jelenleg kb. 160 kisparcellával mintegy negyed négyzetkilométeren van kiparcellázva. Ezeknek a 
telkeknek a 60%-án található épület, főként hétvégi ház. A komolyabb, téliesített házak száma pár 
tucat.  
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Közműellátottsága 

A közműellátottságot tekintve az Újhegyi-dűlő a város többi részéhez képest elmaradottabb. Bár a 
város nagynyomású gázvezetéke az M0-s körgyűrűtől északra, azaz a területen helyezkedik el, mégis 
ez a terület a legelmaradottabb a középnyomású gázhálózat kiépítettsége szempontjából.  
Míg Dunaharaszti nagy részén már szigetelt szabadvezeték található és csak kisebb területeken 
üzemel csupasz légvezeték, így például az Újhegyi-dűlő városrészben a Fő út és a Kis-Duna közötti 
területen, az Alsó Duna utcában, a Nefelejcs utcától északra, a Felső Duna utcában, a Fő úton, a 
Nefelejcs utcában és a Duna utcában. 

Úthálózata 

Úthálózata elmaradott, de a jelenlegi és tervezett fejlesztések nagyban javítják majd a terület 
infrastruktúráját. Az utcák aszfaltozása, szélesítése, a parkolóterületek biztosítása elengedhetetlen.   
 
Zöldfelületei 

A terület alapvetően ligetes kialakítású, a Fő úthoz képest magasabban helyezkedik el, jellemzően 
dombos. Megtervezett zöldfelület, játszótér, vagy közpark a területen nem található. 
 
Hibák, hiányosságok 

• az úthálózatba nincs szerkezetileg teljes értékűen bekötve 
• közműhálózata elmaradott 
• M0-s közelsége, zajterhelése 
• területi adottságait tekintve zárt (HÉV, M0) 
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Újhegyi-dűlő városrész 

SWOT analízise 

Erősségek 
 

Jó közúti kapcsolat  

Budapest közelsége 

Olcsóbb telekárak 

Iparterületek (XXIII. kerület) közelsége 

Ligetesség, növényzet megléte 

Térben elkülönül a Fő úttól 

Reptérhez való közelség 

 
 

Gyengeségek 
 
Szeparáltság  
 
Nincs kapcsolat a többi városrésszel 
 
Zajterhelés, forgalom 
 
 
 

Lehetőségek 
 

Lakásrehabilitációs program  
 

Kísérleti telepek, ökotelepek esetleges 
helyszíne 

 
Iparterülethez kötődő szociális lakások építése 

 
M0-s melletti hotel–motel 

 

Veszélyek 
 
Területi szegregáltság 

Leszakad a városi szövetről 

Identitás, kötődés elvesztése 
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III.3.5. Szigetek 

 

 
Területi határai 
 
É – É-K: Duna utca; K – D-K: Fő út,  Duna-Tisza-csatorna, Budapest-Kelebia vasútvonal; D: városhatár 
(Dunaharaszti-Taksony); Ny: városhatár (Ráckevei (Soroksári) -Duna) 

Lakossága: 137 fő (2007-es év végi adat) 

Szigetek elhelyezkedése a városszövetben 
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Történelme, kialakulása 

A XIX. század végén Dunaharaszti a pesti polgárság által kedvelt nyaraló- és fürdőhellyé vált.  
A szigetek természeti környezete és a dunai strandok vonzó üdülőhelyé tették ezt a területet.  
A fejlődés jelentős állomása az 1883-ban átadott Pest-Szabadka vasútvonal, majd az öt évvel később 
megnyitott HÉV-vonal volt. Ekkoriban terjedt el a település fürdő-jellegére utaló névhasználata: 
Dunaharaszti.  
A rövid idő alatt lezajló jelentős változások hatására az egykori kis mezőgazdasági jellegű falu egyre 
jelentősebb Pest közeli településnek számított, ahová a pestiek, de az ország más településeiről 
érkezők is mind többen a letelepedés szándékával érkeztek. 

Lakossága 

Szigetek városrész lakossága elenyésző a településhez képest és az elmúlt tíz évben állandónak 
mondható, nem mutat növekedést. A szigeti lejáró után, a sport-szigeti parkerdő mellett található egy 
lakóövezetként kiszabályozott kisebb terület.  
 

 

 

 

 



   
 

 

96 

 

 

Dunaharaszti Integrált Városfejlesztési Stratégiája 

Szigetek korcsoportonkénti megoszlása 2007-ben (forrás: önkormányzati nyilvántartás): 
Korcsoport:  0 – 14   8% 
  15 – 59  70% 
  60 -   22% 

 
 
Gazdasága 

Gazdaság nincs, nagyrészt természetvédelmi terület lévén nincs rajta ipari ill. kereskedelmi 
tevékenységet folytató vállalkozás, két vendéglátóegysége van. 

 
Funkcióellátottsága 

Nem találunk itt intézményt, sem más városi funkciót. Rekreációs tevékenységhez kapcsolódó funkciók 
vannak csak jelen, pl. sportpálya és játszótér, sétányok, hajó- és csónakkikötő, lovasklub. 
 
Utcaszerkezete, szabályozása, épületállománya, beépítési módja 

Szigetek városrész településszerkezeti kapcsolatait, valamint utcaszerkezetét vizsgálva fontos kiemelni, 
hogy a városi szövetbe integrálása nem megoldott. Ez elsősorban annak következménye, hogy a 
településtől elvágja a HÉV vonala, valamint a Fő út és a Szigetek közötti szintkülönbségből is fakad. A 
HÉV-vonal a Fő utat és a Hubay utcát egy-egy szintbeli átjáróban keresztezi, míg a Sziget utcát külön 
szintben (3,8 m-es magassági korlátozás). 
Az üdülőterületen a kis telekméret a jellemző. Hétvégi házas üdülőterület a Duna partján, a 
Paradicsom-szigeten, a Haraszti-sziget és a Sport-sziget part menti részén található. Üdülőházas övezet 
csak a Sport-szigeten található. 

Közműellátottsága 

A közműellátottság a Szigetek városrész lakott területein megfelelő, a Paradicsom-szigeten, Hókony 
területén és a Sport-szigeten a villamoshálózat kiépítése folyamatosan alkalmazkodik a keletkező 
igényekhez. A talajvíz szintje -2,1-6,7 méter között változik, mennyisége jelentős.  
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Mivel jelenleg csak a település belterületén kiépített a csatornahálózat, a Szigetek városrész külterületi 
beépítései csatornázatlanok, ezért ez rontja a talajvíz minőségét.  

Úthálózata 

A HÉV Duna-hídjának északi oldalán a gyalogos és kerékpáros kapcsolat biztosított 
Szigetszentmiklóssal, illetve a szigetszentmiklósi üdülőterülettel. Önálló kerékpárút az M0-s Duna-híd 
északi oldalán van kiépítve. A szigeti lejáró utáni szigetcsúcson épült ki aszfaltozott utcahálózat, a 
többi területen főként sétányok, ösvények és a mezőgazdasági területeket kiszolgáló földutak képezik 
az úthálózatot.  
 
Zöldfelületei 

Dunaharaszti erdősültsége alacsony. A területre eredetileg erdőtársulás volt jellemző. A Soroksári-
Duna-ág, valamint annak mellék- és holtágai mentén puhafás ártéri ligeterdők alakultak ki. Az 
állomány nagy része ma már másodlagosnak tekinthető. 
Szigetek városrész területén több, a Duna-Ipoly Nemzeti Park által nyilvántartott természeti terület és 
országos jelentőségű védett láp található. Természetvédelmi oltalom alatt állnak a Ráckevei 
(Soroksári) -Duna hókonyai és a Turjánvidék. Természeti terület az észak-keleti részen található Nagy-
mocsár, az Alsónémedi-csatorna menti terület, valamint a Duna-Tisza-csatorna Tűsgáttól vasútvonalig 
terjedő része. 
A Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág főágtól történt lefűződése folyamán hókonyok, láprétek alakultak ki, 
amelyek természetes vegetációja kiemelten védett növényfajokat rejt magában, ezenkívül átvonuló 
és költő madárfajok élőhelye. A védett növények között említhető a széles levelű gyapjúsás, mocsári 
kosbor, mocsári nőszőfű, hússzínű ujjas kosbor, amelyek a ritka gyapjúsásos láprét vegetációját teszik 
értékessé és változatossá. A gazdag madárvilágot a dankasirály, szárcsa, szürke gém, törpegém, 
búbos vöcsök, nádi tücsökmadár, cserregő nádi poszáta képviseli. 
Szigetek városrész területén található a helyi védettség alatt álló Kálvária-domb. Természeti 
jelentősége az itt kialakult természetes növénycsoportosulásokon alapszik. Az erdőbe ékelődő 
gyepfolton védett homoki nőszirom, szártalan csűdfű és a fokozottan védett csikófark is megtalálható. 
Helyi védelemre érdemes egyedi tájértékek a külterületen található kultúrtörténeti-természeti 
emléknek számító öntözőgödrök. 
 
Hibák, hiányosságok 

• közvetlen közúti kapcsolat hiányzik a légvonalban 2 km-re lévő Szigetszentmiklóssal  
• A Soroksári-Dunán kompösszeköttetés csak Taksonyban üzemel, hídkapcsolat pedig Taksonytól 

délre épült. 
• A város és a Sport-sziget közúti kapcsolata (Sziget utca) fejlesztésre szorul. 
• turizmus fejlődését és a rekreációt szolgáló funkció hiánya 
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Szigetek városrész 

SWOT analízise 

Erősségek 
 

Duna jelenléte 
Egyedi tájképi elemek 

Védett természeti értékek 
Legnagyobb összefüggő zöldterület 

Tanösvény kialakítása 
Turisztikai potenciál, rekreációs tevékenységek 

Ökológiai, természeti értékekre épülő 
rekreációs tevékenységek 

Óváros közelsége 
HÉV-megálló közelsége 

Forgalmas úttól domborzatilag lehatárolt  
Városias jelleg és természeti környezet 

együttes jelenléte 
Tiszta funkció (üdülő nem keveredik) 

Gyengeségek 
 
RSD kedvezőtlen vízminősége 
Rehabilitálandó terület 
Tájesztétikai szempontból korszerűtlen 
építmények 
Információs rendszer teljes hiánya 
Tisztázatlan területi viszonyok 
Pusztuló tájszerkezet 
Nem megfelelő megközelíthetőség 
Városi és természeti pufferterület hiánya 
Közúti forgalom és HÉV zajterhelése 
Duna hajózási lehetőségeinek 
kiaknázatlansága 
Városrészi identifikálás és marketing hiánya 
 

Lehetőségek 
 

Dunamenti hasznosítatlan területek integrálása 
 

Befektetői tőkebeáramlás lehetősége 
 

Fenntartható fejlesztés és fejlődés (tájba 
illeszkedő) 

 
Egészség és ökoturizmus megerősödése 

 
Vízi közlekedés fejlesztése 

 
Természeti területekhez, értékekhez 

kapcsolódó oktatás, kutatásfejlesztés 

Veszélyek 
 
Tájidegen fejlesztések megjelenése 
Aránytalan nem fenntartható fejlesztések  
megjelenése (term. értékek kárára) 
Szennyezett víz 
Közúti forgalom zaj és levegőszennyezése 
Szomszédos település rekreációs övezeteivel 
való kapcsolat hiánya 
Pufferterület szakszerűtlen gondozása 
Beépítettség, infrastruktúra túlterhelése 
Szomszédos településsel való érdekütközések 
Kistérségi fejlesztések 
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III.3.6. Tavak  

 

 
Területi határai 
 
É – É-K: Némedi út; K – D-K: városhatár; D: Ganz Ábrahám utca; Ny: 51-es főút  

Lakossága: 2 fő (2007-es adat) (lakcímbejelentés nélküli lakossága ennél jóval több) 

Tavak elhelyezkedése a városszövetben 
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Történelme, kialakulása 

Kialakulóban lévő, részben belterületbe csatolt városnegyed. Jelenleg rekreációs, üdülő és sportolási 
célokat szolgáló övezet. A bányatavakat egy Selmeczi nevű magyar vállalkozó hozta létre a 80-as 
években sóderbányászati céllal. Ez a három, magántulajdonban lévő tó ma zártkörű horgász-, 
csónakázó- és fürdőtóként nyáron élénk forgalmat bonyolít le. 
 
Lakossága 

Lakossága jelenleg 2 fő. Az Önkormányzat azonban fontosnak tartja, hogy ennek a városrésznek ne 
lehessen állandóra bejelentett lakos és ezt a jövőben szabályozza is.  

Gazdasága 

Jellemzően turisztika ágazathoz kapcsolódó gazdasági tevékenységek ― vendéglátás, kereskedelem 
― vannak jelen a területen. Nem található itt ipari tevékenységet folytató üzem vagy telephely. 
 

 
 
Funkcióellátottsága 

Intézmények, intézményi terület nem található itt. Funkcióellátottságát tekintve üdülés, rekreációs és 
sporttevékenységeknek van alárendelve a terület.  
 
Utcaszerkezete, épületállománya, beépítési módja, szabályozása 
A Tavak városrész karakterének meghatározói az egykori kavicsbánya-tavak. Tájsebként is 
minősíthetőek a művelés alól felhagyott, de még nem rekultivált kavicsbánya-tavak és a még nem 
beerdősült rekultivált hulladék- és törmeléklerakók. Területhasználati szempontból nagy lehetőségekkel 
rendelkező üdülő- és kirándulóterület, a város rekreációs potenciáljának jelentős eleme. Rekreációs 
célú zöldterületként szerepel a rendezési tervben.  Szabályozását tekintve főként erdőterület, 
természeti terület és hétvégi házas üdülőterület.  
Kis nyaralók, könnyűszerkezetes hétvégi házak, üdülőházak, esetenként komolyabb üdülővillák 
találhatók ezen a területen. Az üdülőtelkeknek kiparcellázott területnek az 51-es úthoz közelebb eső 
felén, a tavak mögött található a Kiskertek néven ismert rész, mely 160-180 db kisebb és közepes 
méretű telkekkel parcellázott, és az Árnyas utcáról nyíló többnyire zsákutcákon keresztül közelíthető 
meg. A terület az alsónémedi útról az 51-es út túloldalán keresztutcákból közelíthető meg. 
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Közműellátottsága 

Tavak városrésznek a víz és csatornaellátása csak részlegesen megoldott. Az 51-es út melletti két tó 
közvetlen környezete be van kötve az ivóvíz és szennyvízhálózatba, azonban a Kiskertek üdülőházas 
övezete nem. 
A gázellátás infrastruktúrája ezeken a területeken is megoldott, kiépítettsége majdnem teljes. 
 
Zöldfelületek, természetvédelem 

A Dunaharaszti keleti határában található Turjánvidék az alsónémedi turjános folytatása.  
A részben üde, részben kiszáradó láprét természetes, ritka fajokból álló vegetációja (mocsári kosbor, 
kisvirágú pacsirtafű, mocsári tőzegpáfrány) mellett ritka madárfajok is élnek itt. A terület növény- és 
állatvilága fontos védendő értéket képvisel. 
Egyéb felszíni vízfolyás ezen kívül az Alsónémedi-csatorna. Partját a külterület jelentős részén 
puhafaligetek és nádasok kísérik, amelyek természetvédelmi területeket foglalnak magukba.  
A földtani adottságok következtében nyersanyagként hasznosítható kavics kitermelése során több 
bányató keletkezett, amelyek részben újrahasznosítottak (Univerzum üdülőközpont, Kék-horgásztó), 
részben jelenleg is bányászat alatt állnak. 
Tájképileg zavaró hatásúak a felhagyott állattartó telepek és a volt majorok helyén kialakult 
rendezetlen telephelyek. 
Ilyen újrahasznosított tó az Univerzum üdülőközponthoz tartozó fürdő- és vízisport-tó.  
A vízminőséget itt rendszeresen ellenőrzi az ÁNTSZ. A fürdővíz minősítése bakteriológiai vizsgálat 
alapján megfelelő, a vizsgált jellemzők határérték alattiak. 

 
Hibák, hiányosságok 

• tavak vízpótlásának és cseréjének hiánya 
• nem rekultivált kavicsbányatavak  
• nem rekultivált hulladék- és törmeléklerakók  
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Tavak városrész 
SWOT analízise 

Erősségek 
 

Vízi sportolás lehetősége 
 

Tavak 
 

Aktív rekreáció, kikapcsolódás 
lehetősége 

 
Sportközpont létrehozásának 

 lehetősége 
 

51-es főúthoz való csatlakozás 
 
 

Gyengeségek 
 
Bányató 
 
Közműellátottság hiánya 
 
Szabályozás nem elégséges a terület 
üdülőkarakterének kialakítására 
 
Iparterület közelsége 
 
Karakternélküliség 
 
51-es főúthoz való kapcsolat nem megoldott 
 
Iparterületek forgalma 
 

Lehetőségek 
 

Élővilág kialakítása a tavakban 

Turizmus növekedése  

Befektetők megjelenése 

Budapest közelsége 

Fenntartható turizmus kialakítása – nyári 

táborok 

 

Veszélyek 
 
Üdülőjelleg elvesztése 
 
Önerőből a közművesítés nem történik meg 
 
Iparterület jelleg túl meghatározó lesz 
 
Túlépítettség, beépítési sűrűség nagy aránya 
 
Bányatavak szennyeződése 
 
Nem fenntartható turizmus kialakulása 
 



   
 

 

103 

 

 

Dunaharaszti Integrált Városfejlesztési Stratégiája 

III.3.7. Iparterületek városrész 

 

 
Területi határai 
 
É: E60/E75 autóút (M0-s); É-K: városhatár; K – D-K: iparterületként kiszabályozott terület és beépítésre 
nem szánt terület határa; D: Némedi út; D - Ny: Jedlik Á. út, Határ út, Bláthy O. utca, beépítésre nem 
szánt terület és Északi Iparterületként kiszabályozott területek határa; Ny: Budapest-Kelebia vasútvonal  

Lakossága: 1 fő (2007-es adat) 

Iparterületek elhelyezkedése a városszövetben 
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Történelme, kialakulása 

Az ipartelep létrehozását az M0s és az új 51-es út megépítése segítette elő, ami Dunaharasztit a 
budapesti agglomeráció egyik legfontosabb közúti csomópontjává tette. Kiépítése 1992 óta 
folyamatosan történik. Először az utak, a telkek kialakítása, majd a közművek kiépítése következett.  
Az Iparterületeken a vállalkozások fele egészben vagy részben külföldi tulajdonnal működik.  
A gazdálkodó cégek nagy része kis- és nagykereskedés, vagy forgalmazással, illetve gyártással 
foglalkozik. A multinacionális cégek betelepüléséhez hozzájárult, hogy a települési önkormányzat 
kedvező helyzetét korán felismerve, a 90-es évek elején rövid idő alatt kiépített az 51-es út mellett egy 
teljes infrastruktúrával ellátott 100 hektáros ipari területet. 

Lakossága 

Lakossága jelenleg 1 fő. Az Önkormányzat azonban fontosnak tartja, hogy ennek a városrésznek ne 
lehessen állandóra bejelentett lakosa, és ezt a jövőben szabályozza is.  

Gazdasága 

Ezen a területen kizárólag ipari, kereskedelmi és logisztikai tevékenység folyik. A területen jelen lévő 
nagyobb cégek:  

- Gépjárműgyártás, és -javítás (Schwarzmüller Kft., MAN Kft., Stark és Stark Kft., Energotest Kft., 
Schmidt Kft.) 

- Fémipari termékek gyártása (Direct line Kft., Karl és Társai Kft.) 
- Szállítmányozás, logisztika (Gebrüder Weiss Kft., Wincanton Kft.,  SSI Schäfer Kft., Csoki Hungária 

Kft. ) 
- Építőipari és kereskedelmi vállalkozások (Deponator Kft., Böhler Kft., Sto Kft., Tüzépker Kft., JAF 

Holz Kft., Koelner Kft., Egut zRt., Holcim Kft., Hódút Kft.) 
- Élelmiszeripar: Coca-Cola Beverages Kft., Sylvan Hungária Kft., Zwack Unicum zRt., VitaPress Kft. 

 
Funkcióellátottsága 

Intézményi, közigazgatási funkció nem található a területen. Lakosságot érintő kiskereskedelmi és 
szolgáltató ágazat jelenléte nem jellemző. Van két vendéglátóhelye és egy műfüves focipályája, ezek 
kifejezetten az iparterületeken dolgozók (nem feltétlenül helyi lakosok) igényeinek kielégítésére 
létesültek. Funkcióellátottságát tekintve is iparnak és logisztikának van alárendelve a terület.  
 
Utcaszerkezete, területei, szabályozása 

Az Iparterületek városrész tulajdonképpen két fő területből, az Északi és Déli Iparterületből áll, 
kettévágja a Tavak városrész. Utcaszerkezetét tekintve egyszerű, az ipari és logisztikai vállalatokat 
kiszolgáló nagyobb telekosztást követő szabályos utcaszerkezet. Az Északi Iparterület 51-es úttal 
párhuzamos kiszolgáló útja a Jedlik Ányos utca, erre és az 51-es főútra merőleges keresztutcák 
biztosítják a főúttal és a város többi részével a kapcsolatot.  
 
A Szabályozási terven a terület nagyobbrészt kereskedelmi, szolgáltató, kisebb részben pedig ipari 
terület. 
 
 

 



   
 

 

105 

 

 

Dunaharaszti Integrált Városfejlesztési Stratégiája 

Épületállománya, beépítési módja 

Az igen jelentős szereppel bíró Iparterületek beépítése szabadonálló, a "csarnok jellegű" épületek 
lapostetővel vagy kishajlású magastetővel épültek, általában F+1, F+2 szinttel. Ugyanilyen beépítés 
jellemző a településen másutt ― a Duna-Tisza-csatorna mentén, a Fő út mentén, az M0-s 
környezetében stb. ― található telephelyeken. Az épületek jó állagúak, sok helyen új építésűek. Ez alól 
kivételt képeznek a Duna-parton lévő telephelyek használaton kívüli, leromlott állagú épületei. 
 
Közműellátottsága 

A Coca-Cola üzem technológiai célra saját kutakat és vízkezelő művet létesített, azonban a saját 
kútból nyert víz felhasználását 2002 márciusától megszüntették, a Fővárosi Vízművek Rt.-től átvett vizet 
használják. Az Ipartelepek kialakítása kapcsán jelentős hálózatfejlesztés történ, ennek a városrésznek 
az infrastruktúrája maximálisan kiépült.   
A felszíni vízelvezetésnél A Duna-Tisza csatorna fogadja az Árok utcai nyílt vízelvezetőn ill. annak 
folytatásában az 51. sz. főút mentén húzódó árkon érkező vizeket. Ez a nyílt vízelvezető csatorna 
fogadja és vezeti le a megépült ipartelepek csapadékvizét is. 
A nagyfeszültségű hálózati rendszerek közül a Százhalombatta - Soroksár közötti távvezeték az 51-es 
számú főútvonal mentén halad keresztül Dunaharasztin.  
Dunaharaszti szennyvízbefogadója is itt található: az 51-es sz. főút és a Duna-Tisza-csatorna 
keresztezésénél lévő szennyvíztisztító telep. A tisztítótelep terhelését megközelítőleg fele-fele arányban 
a lakossági szennyvíz, illetve az iparok előtisztított szennyvize adja. A tisztított szennyvíz befogadója a 
Duna-Tisza-csatorna. A szennyvíztelepre érkező szennyvizek mennyiségét beépített indukciós elven 
működő műszerek folyamatosan mérik. A Coca-Cola üzemből és a településről a szennyvizek külön-
külön nyomócsöveken érkeznek a szennyvíztisztító telepre.  
 
Úthálózata, megközelíthetősége 

Az Iparterületi városrészek országos közúthálózati kapcsolatát az 51-es számú főút, fővárosi 
közúthálózati kapcsolatát az M0-s gyűrű jelenti, és ez teszi lehetővé, hogy a térségben rendkívüli 
adottságokkal rendelkező logisztikai központ jöjjön létre. 
Az Iparterületek városrészben kiépült a Jedlik Ányos – Gábor Áron utak által alkotott útvonal. Az utóbbi 
évtizedben kialakult jelentős ipari-raktározási területek forgalma nagy. A kedvező településszerkezeti 
elhelyezkedésnek köszönhetően az iparterület a lakóterületek és az M0-ssal kapcsolatot biztosító 51-es 
sz. főút közötti területen épült ki, így nem terheli a város belső fő- és gyűjtőúthálózatát. 

Zöldfelületei 

Iparterületek városrész zöldfelületi szempontból Dunaharaszti leghiányosabb területe. Az Északi 
Iparterületen van még a szabályozási terv szerint erdőterület.  

Hibák, hiányosságok 

• zajterhelés kezelésének hiánya 
• lakóterületek és ipari területek közötti zöld pufferzóna részleges megléte 
• korlátozott önkormányzati ráhatás az itt lévő és ideérkező befektetőkre, nehézkes szabályozás 
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Környezetterhelés 

A környezetterhelés vizsgálata kiemelten fontos az Iparterületek városrész esetében. Az itt jelen levő 
vállalkozások, üzemek környezetterhelő hatása főként légszennyezés, zajterhelés és veszélyeshulladék-
termelés terén nyilvánul meg. Ezenkívül az üzemi területeken a biológiailag aktív felületek aránya 
alacsony, ami ökológiai szempontból kedvezőtlenebb. A Környezetvédelmi Felügyelőség a 
telephelyengedélyek, bejelentési kötelezettségek révén rendszeresen ellenőrzi ezeket, és az 
önkormányzatot is tájékoztatja az esetleges problémákról. Határérték-túllépésről nincs tudomásuk. 
 

Iparterületek városrész 
SWOT analízise 

Erősségek 

Kiépített infrastruktúra 

Közúti és vasúti elosztó pontokhoz való 

közelisége MO, 51-es út 

Reptérhez való közelsége 

Budapesthez való közelsége 

Gazdasági potenciál 

Termelő és logisztikai funkciók elkülönülése 

Munkahelyteremtő szerep 

Gyengeségek 

Lezárja a várost 

Nagyon közel került a lakófunkcióhoz 

 

Lehetőségek 

Tököli reptér fejlesztése 

További autópálya-fejlesztés 

Logisztikai szektor kiterjesztése,  

vertikális irányú fejlesztése 

K+F 

Külföldi tőkebeáramlás 

Az ideáramló munkaerő népességet növel  

 

Veszélyek 

Túlépítettség 

Túlságosan rátelepszik a város arculatára 

Szennyezés, környezeti ártalmak 
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III.3.8. Városrészként nem besorolt területek, külterületek 

 

 

Bár nem szerepel a városrészek kategorizálásánál, részben, mert több beépítésre nem szánt terület 
(különösképp a városi zöldterületek esetében) része valamelyik városrésznek, mégis érdemes külön 
kategóriaként, külön tematika szerint elemezni. Ide tartoznak a Szabályozási Terv által egy kategóriába 
sorolt, beépítésre nem szánt területek. Rendeltetésük alapján négy alkategóriába sorolhatóak: 
megkülönböztetünk közlekedési területeket, zöldterületeket, erdőterületeket, valamint mezőgazdasági 
területeket. Beépítésre nem szánt területen helyezkedik el két régészeti terület is. 
 

Külterületek elhelyezkedése a városszövetben 
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Erdőterületek 
Az erdőterületeknél megkülönböztetünk gazdasági erdőket, valamint védett erdőket. Gazdasági 
erdőknél a szabályozás megenged 3,5 méteres homlokzati magasságú épületeket, míg a helyi 
természetvédelmi területeken kizárólag az ismeretterjesztést, turizmust szolgáló, nem épület-jellegű 
építmények találhatók. A település eredeti erdőtársulásai a szigeteken kívül, a homokos talajokon 
egykor még erdőt alkotó fehérnyárasok. A tájképileg is meghatározó nyárasokra ma már csak néhány 
facsoport, egy-egy matuzsálemi korú faegyed emlékeztet. A jelenlegi erdők telepítettek, főként 
akácosok, nemes nyárasok. A vasút és a HÉV-pálya mentén spontán felnövekedett, beerdősült 
erdőfoltok találhatók. 
 
Mezőgazdasági területek 
A mezőgazdasági területek övezeti besorolásánál a szabályzás megkülönböztet védendő 
tájhasználatú övezetet, valamint egyéni gazdasági (tanyás) területeket. Védendő tájhasználatú 
övezetbe tartoznak a jelenlegi és a javasolt helyi természetvédelmi területeken lévő mezőgazdasági 
területek. 

Általános mezőgazdasági terület 
Valamennyi, egyéb kategóriába nem sorolt mezőgazdasági terület (szántó, rét-legelő, szőlő, 
gyümölcsös) ebbe a területfelhasználási kategóriába tartozik. 
 
Nádas 
Természetvédelmi területen, a part mentén található nádasok, valamint egyéb helyeken 
mezőgazdasági területbe ékelődő nádasok tartoznak a e kategóriába. 

Major, tanya, állattartó telep 
A településen helyenként még meglévő, elsősorban állattartás céljait szolgáló területek. 
 
Zöldterületek 
Ide sorolhatók a város zöldterületei, amelyeket részletesen tárgyaltunk a megfelelő városrészeknél. Itt 
a szabályozásban a beépítési lehetőség maximum 2 %-os.  
  
Közlekedési területek 
A közlekedési területekhez tartoznak az országos közutak, valamint a vasút, illetve a HÉV vonala. 
Dunaharaszti országos közúthálózati kapcsolatát az 51. számú főút, fővárosi és agglomerációs 
közúthálózati kapcsolatát az M0-s gyűrű és az 510-es számú főút jelentik. A Budapest-Kelebia 
vasútvonal kettévágja a települést. A jelenleg egyvágányú, villamosított vonal szerepe távlatban 
várhatóan megnövekszik. A közlekedési igényeket napi 16 vonatpár biztosítja. A HÉV Budapest-
Közvágóhídtól Ráckevéig közlekedik, a vonal a város északnyugati részét érinti. Dunaharaszti felső 
megállóhely elhelyezkedése perifériális, de a gyaloglási távolság még a város középső területéhez 
közel lévő Dunaharaszti külső megállóhely esetében is eléri a 2500 m-t a település távolabb fekvő 
területei esetében. 
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IV. STRATÉGIAI FEJEZET 

A város stratégiai céljai a város jelenlegi településfejlesztési koncepciójára, ágazati programjaira és 
egyéb stratégiai dokumentumaira épülve, és az azokat kiegészítő új gondolatok beépítésével kerültek 
meghatározásra.  

Ilyen dokumentumok:  

- Dunaharaszti Településfejlesztési Koncepció Tsz.: I-1/2007 
- Dunaharaszti Településszerkezeti Terve Tsz.: I-197-1/2002 
- Dunaharaszti Településszerkezeti Terve, Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata – 

felülvizsgálat és módosítás Tsz.: I-197-2/2004 
- 2/2004. (I. 27.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet Dunaharaszti Helyi Építési Szabályzatáról 

és Szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben) 
- Dunaharaszti Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 

Az IVS összhangban van a településfejlesztési koncepcióval, mind a településhálózatban elfoglalt 
helye, mind a helyzetértékelés vonatkozásában. Az IVS és a település Szabályozási Terve összhangban 
van, a városrészekre kitűzött célok megvalósítását a rendezési terv lehetővé teszi. 

Ez azt jelenti, hogy a város meglévő fejlesztési irányaival összhangban, az azokkal összefüggésben lévő 
új gondolatokkal kiegészítve, a város gazdasági és természeti adottságaira, a kistérségben elfoglalt 
szerepére építve, mindezeknek egy összefüggő viszonyrendszerben való újragondolása és letisztázása 
által rajzolódik ki Dunaharaszti valós lehetőségekre épülő hosszú távú jövőképe.   
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Dunaharaszti város SWOT analízise

Erősségek 
 

Budapest közelsége 
Duna mint vízi út 

Természeti értékek, védett területek, 
lápok, különleges tájképi elemek 

Ökológiai értékekre építő rekreációs 
tevékenységek 

Természeti adottságokra építő turisztikai 
potenciál 

Sokszínű kulturális jelenlét (német, szerb, 
roma kisebbségek), hagyományok 

M0-s autópálya, 51-es főút közelsége 
HÉV jelenléte 

Tököli reptér közelsége 
Kelebiai vasútvonal közelsége 

Speciális egyedi termékek, 
szolgáltatások, lehetőség kutatás 
fejlesztésre, pl. gombacsíra-üzem. 

Lovas turizmus fejlesztésének, 
kiépítésének lehetősége. 
Növekvő népességszám 

Középfokú oktatási intézmények 
Helytörténeti, kulturális és építészeti értékek 

Jól pozícionált, jó infrastruktúrával rendelkező 
ipari övezet  

Jó közmű- és infrastrukturális ellátottság 
Szelektív hulladékgyűjtés 

Kiépített működő szociális rendszerek, 
szolgáltatások 

Szegregáció-mentesség 
Fürdésre alkalmas vízfelületek 

Jól kialakult rendszerben működő kistérségi 
kapcsolatok 

Működő kapcsolatok a XXIII. kerülettel 
Fiatal lakosság 

Jól képzett, magasan kvalifikált lakosság 
megjelenése 

Speciális egyedi szolgáltatások kialakításának 
lehetősége, helyi hajózás, vízi közlekedés, 

lovaglás 
Védett tanösvények, oktatóközpontok, 

botanikai kutatások lehetősége 
Hiánypótló szakképzés, felnőttképzés 

fejlesztésének lehetősége 
 
 
 

Gyengeségek 
 
Budapest közelsége, egyoldalú fővárosi függés 
A kistérség helyett az agglomerációhoz való 
identifikálás veszélye 
Zöldfelületek csökkenése 
Duna, holtágak, lápok kedvezőtlen vízminősége 
rehabilitációt igénylő holtlápok, mellékágak 
Nyugati irányban elszigetelt, hidak hiánya, 
Igényeknek megfelelő, kisvárosok közötti vízi 
közlekedés hiánya 
Soroksári-Duna-ág pusztuló tájkaraktere 
Elhanyagolt állapotú műemlékek, műemlék-
épületek, kulturális emlékek 
A városon átmenő 510-es főút elhanyagolt állapota 
Kavicsbányászat során kialakult tavak megfelelő 
utóhasznosításának hiánya, infrastruktúra hiánya 
Elégtelen turisztikai marketing 
Városi identitás gyengesége városmarketing és 
helyi identitás szempontjából 
Kevés szálláshely 
Kevés, nem kielégítő színvonalú vendéglátó egység 
Sport és rekreációs intézményi struktúra hiánya 
Fiatalok ökológiai, természetvédelmi, agrár, 
turisztikai ismereteinek hiánya 
Helyben foglalkoztatottság nem kielégítő mértéke 
Városias jelleg hiánya  
Hiányos idegennyelv-tudás, számítógépes 
ismeretek, oktatási eszközök, intézmények. 
Városmag, főtér, központ hiánya 
Városrészek identitásának hiánya 
Város arculatának hiánya 
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Lehetőségek 
 

Budapest közelsége, felvevőpiac, szolgáltatás 
 

Budapestről kiköltöző lakosság, növekvő 
dunaharaszti népesség 

 
Igényeknek megfelelő, célzott 

lakosságnövekedés 
 

Kis-dunai hajózás újraindítása (akár rekreációs 
célú, akár kisvárosok közötti) 

  
Külföldi tőke beáramlása, védett területek 

gondozásának, fenntartási támogatásának 
növekedése  

 
Duna-ág és holtágak vízminőségének javítása 

  
Rekreációs turizmusra növekvő igény 

 
Növekvő EU-s pályázati források vidékfejlesztésre 

(svájci támogatások, norvég alap) 
 

Veszélyek 
 
Budapest közelsége beolvasztó hatással jár 
 
Dunaharaszti identitásának agglomerációhoz 
való csatolásának veszélye 
 
M0-s autópálya által okozott káros környezeti 
hatások növekedése 
 
Integrált szállítási rendszerek okozta környezeti 
terhelés növekedése 
 
Nagyfokú fővárosi szennyvízterhelés (RSD) 
Százhalombatta légszennyezése 
 
A tököli repülőtér megnövekedő forgalma 
Igényeknek nem megfelelő dunai átkelési 
lehetőségek 
 
Ágazati támogatások és jogszabályok gyakori 
változásának hatása a fejlesztésre 
 
Logisztikai és ipari befektetések minőségi 
kontrolálatlansága. 
 
 
BKV-területek és létesítmények rossz, elhanyagolt 
állapota, a szükséges, városképi szempontból 
elengedhetetlen felújítások elmaradása. 
 
Tranzitváros kialakulásának veszélye 
 
Agglomerációs szerep erősödése, kistérségi 
szerep gyengülése  
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IV.1. DUNAHARASZTI HOSSZÚTÁVÚ JÖVŐKÉPE 

IV.1.1. Imidzsbeli jövőképe – térségi szerepköre 

Dunaharaszti területi elhelyezkedése szerint Budapest határában található, a XXIII. kerülettel közvetlen 
területi kapcsolata van. Ennek nyomán állítható, hogy az agglomerációs gyűrű első városaként 
kitüntetett szerepe van, a kistérség tekintetében a betöltött térbeli pozíciója alapján szintén az 
összekötő szerepe emelhető ki, Budapest közelsége miatt. Ezen adottságainál fogva a kapu, mint 
pozitív szerep az, mely Dunaharaszti nevével társítható, az összeköttetést, a megérkezést és 
együttműködést szimbolizálva.  

- Összeköttetés 

Dunaharaszti kapu a főváros urbánus, épített világa és a kistérség egyedülálló természeti környezete 
között. Összeköti az ipari és mezőgazdasági termelés területeit a nagy felvevőpiacokkal. 
Elhelyezkedése ideális a logisztikai szerep továbbfejlesztésére, mélyítésére. Dunaharasztin átáramlanak 
a kistérség értékei és a szolgáltatásai iránt érdeklődő, pihenni vágyó városlakók és a kistérség és a 
főváros között ingázó kistérségi lakosok. Egyben az első állomás a kistérségbe vágyóknak, és az utolsó 
pihenő a főváros felé igyekvőknek. Dunaharaszti éppúgy kihasználja a főváros közelségéből származó 
előnyöket, mint a kistérségben rejlő lehetőségeket. Dunaharaszti összeköti, és nem elválasztja a két 
területet. A város e kettős szerepéből adódó előnyöket maximálisan kihasználja, hátrányait 
megtanulja a legmegfelelőbb módon kezelni. 

-  Megérkezés 

Agglomerációs szerepét tekintve Dunaharaszti a környező agglomerációs településekkel 
együttműködésben alkot súlyponti szerepet, kiemelkedő színvonalú rekreációs és gazdasági hálózati 
rendszert alkotva. Versenyképes kultúrtáj kialakításával egyben ökológiai pufferzóna is. 

Kistérségi szerepét tekintve Dunaharaszti a kistérség és nem Budapest kapujaként definiálja önmagát. 
A „kistérség kapuja”-ként önmagát a kistérséghez identifikálja, annak egyik kulcspozíciójában képzeli 
el a jövőjét. Dunaharaszti a kistérség elválaszthatatlan, kiemelkedő fontosságú települése. Pozícióját, 
mint megállóhely erősíti a jelenlegi tranzitváros jellegével szemben. Fejlődésének kijelölt irányai 
meghatározó szerepet játszanak a kistérség fejlődésében, fejlesztésében. 



   
 

 

113 

 

 

Dunaharaszti Integrált Városfejlesztési Stratégiája 

 

A fentiek alapján Dunaharaszti városának jövőképe: 

DUNAHARASZTI FÜGGETLEN, ÖNÁLLÓ IDENTITÁSSAL RENDELKEZŐ, DINAMIKUSAN FEJLŐDŐ SOKSZÍNŰ 
KISVÁROS. 

DUNAHARASZTI A KISTÉRSÉG KAPUJA. 
 

- Együttműködés 

A kistérségen belül, illetve a Budapesti agglomerációs térség viszonyrendszerében és a jelenlegi 
együttműködési és igazgatási rendszerek tekintetében is kirajzolódik egy agglomerációs központ-
együttes Dunaharaszti, Taksony, Alsónémedi, Soroksár képében. Budapest Főváros XXIII. kerület 
Soroksár Önkormányzata, Alsónémedi Önkormányzata, Dunaharaszti Önkormányzata, valamint 
Taksony Nagyközség Önkormányzata létrehozták a Kisdunáért Önkormányzati Társulást. Ezen 
települések stratégiai együttműködése (melynek alapjai már megvannak) egy jelentős dél-budapesti 
súlypontot hozhat létre az észak-budapesti területekkel ellenpontjaként. A társulás célja, hogy 
biztosítsa az érintett lakosság számára a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, 
hatékonyabb ellátását, területfejlesztési, településfejlesztési programok és projektek megvalósításával 
az ott élők számára élhető térséget alakítson ki, a közigazgatási ügyintézés korszerűsítésével hozzájárul 
a Társulás lakossága életminőségének javulásához. 
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A települések térbeli pozíciójának és adottságainak, valamint ágazati lehetőségeinek részletes 
elemzése által a térségi feladatok felosztása meghatározható, mely kirajzolja az egyes települések 
szerepkörét a központ-együttest tekintve. E mentén igazolható Dunaharaszti kapu- (elosztó) és az 
igazgatás-központi szerepe, Ráckeve kistérségi központ szerepét kiegészítve. Dunaharaszti, Taksony és 
Dunavarsány már meglévő erős területi, kulturális és igazgatási összeszövődése egymást kiegészítve 
erős kulturális szerepkört tölthet be, míg Szigethalom és Tököl infrastrukturális értelemben egészíti ki a 
tömbösülést. A közös jellegű természeti területek mindenképpen kapcsot jelentenek a települések 
közt. Egy közös természeti értékekre és térségi hagyományra alapuló, természeti értékeket megfelelő 

módon bemutató fejlesztés érdekében való összefogás a települések közös célja lehet, elsősorban a 
természeti területek megóvása végett.  

IV.1.2. Gazdasági jövőképe 

Dunaharaszti az elmúlt évtizedek alatt a gazdasági potenciáljának növelésére fektette a hangsúlyt, 
megalapozva a további fejlesztéseket. Az ipari területek fejlődése és a demográfiai növekedés 
előrevetíti a fenntartható fejlesztés további igényét, az ágazatok tekintetében a fejlesztési irányok 
újragondolását, új fejlesztési irányok kijelölését a meglévő potenciálok alapján. A hangsúly a hosszú 
távú fenntartható fejlődés megalapozása, annak kiteljesítése; ehhez szükséges az iparterületek 
fejlesztése gazdasági okokból, illetve annak kiegészítése más, az élhető környezetet biztosító 
ágazatokkal. 
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Ilyen potenciál: 

a) a logisztikai ágazat fejlesztése, 
b) a természeti és természetközeli adottságokra épülő rekreációs ágazat fejlesztése, 
c) a turisztikai és idegenforgalmi ágazat fejlesztése. 

 

a) Az ipar és logisztika ágazat jól fejlődik, magas szinten. Cél a logisztikai ágazat kiteljesítése, területi, 
infrastrukturális fejlesztése; a szolgáltatások színvonalának emelése; a logisztikai centrumok, központok 
telepítéséhez szükséges feltételek kialakítása, ezekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztési programok 
elindításához szükséges lehetőségek megteremtése; az ágazathoz illeszkedő képzés elindítása, 
támogatása. 

b) Turisztikai, rekreációs ágazat elindítása, erősítése, fejlesztése. A kistérségben jelenlévő rekreációs 
lehetőségek kiaknázása, hálózatba ágyazása. A kistérség természeti adottságait kihasználó turisztikai, 
rekreációs tevékenységek, lehetőségek fejlesztése. A kistérségben már jelen lévő, gyökerekkel 
rendelkező rekreációs, turisztikai tevékenységek, lovas sportok, vízi sportok támogatása, fejlesztése.  
A rekreációt tekintve hangsúlyt kell fektetni a fizikai és szellemi rekreációra egyaránt: ez pl. sport, 
üdülési, természetvédelmi, kulturális tevékenységeket jelent. Ez egy megfelelő színvonalú kultúrtáj 
kialakítását feltételezi, mely a természeti és épített tájak közt képez átmenetet, megfelelő pufferzónát 
képezve a főváros körül. 

c) Dunaharaszti, mint a kistérség kapuja első számú célállomás a turisták szempontjából. A rekreációs 
fejlesztésekhez kapcsoltan nő a célirányosan Dunaharasztiba érkező turisták száma, mely kihatással 
van a szolgáltatások mennyiségére és minőségére egyaránt, és a munkaerőpiacot is fellendíti. A 
vendéglátóipar kifejezetten erős fejlődésen megy keresztül.  
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Stratégiailag a fő cél: 

AZ IDENTITÁS ÉS A TUDÁSALAP LÉTREHOZÁSÁVAL A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS MEGTEREMTÉSE. 

- Az identitás megteremtése az élhető város kialakításának fogalomköréhez köthető, valamint a 
megfelelő rekreációs területek létrehozásának folyamatához, mely biztosítja a jövőbeli hosszútávú 
fejlődés meglétét. 

- A tudásalap létrehozása a helyi oktatáson alapszik, valamint az igazgatás és pénzügy területeken. 
Fontos kitermelni olyan értelmiségi kört, mely a lakókörnyezetéhez kötődik és annak jövője iránt 
elkötelezett. Ezért is fontos, hogy olyan potenciállal rendelkezzen a terület, ahova érdemes visszajönni.   

Ezen két fejlesztési irány képezi az alapját a város fejlesztésének, mely lehetőséget teremt a város 
számára egy, az ott lakóknak élhető környezetet és valódi városi életet kialakítani. 

 

Iparűzési adóra vonatkozóan 
Dunaharaszti gazdasági jövőképe alapvetően, a jelenlegi gazdasági válság sújtotta időszakban is 
pozitív, hiszen a városban az ipari és logisztikai parkban a legnagyobb iparűzési adót szolgáltató 
Coca-Cola Beverages Mo. Kft., valamint a Coca-Cola Szolgáltató Kft. jelenlétével a város hosszútávon 
számol, az innen befolyó összeget a következő évekre is prognosztizálja. A válság alapvetően e 
szektort nem érintette olyan súlyosan, mint az építőipari szektort, így a város e bevételekre a jövőben is 
számít. Dunaharaszti városa 2009-re 1400 millió forint várható iparűzési adót irányoz elő.  

Vállalkozások tekintetében 
Várhatóan a regisztrált vállalkozások száma sem csökken majd, így a 2006 év végén számolt 2422 db 
regisztrált vállalkozás a következő 7-8 évben minimumnak tekinthető, csekély növekedés várható, 
főképpen a tervezett fejlesztési beavatkozásoknak köszönhetően.  
A kis- és középvállalkozások száma a következő 7-8 évben várhatóan tartja a 2006 év végén regisztrált 
392 db-ot, a város 7-8 évre vonatkozóan közel 5%-os gyarapodást prognosztizál, azaz várhatóan 7-8 
éves időtávban 410 kis- és középvállalkozás lesz Dunaharasztiban.  
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Idegenforgalom tekintetében 
Gazdasági szempontból a város számol a jövőben idegenforgalmi bevételeinek emelkedésével, 
hiszen a tervezett fejlesztések egy része e potenciált növeli. Reálisa Dunaharaszti a városban található, 
2006 év végén regisztrált 98 db vendéglátóhely mintegy 10%-os növekedésével, azaz kb. 9-10 
vendéglátóhely gyarapodásával számol az elkövetkező 7-8 évben. 

IV.1.3. Városi környezet jövőképe 

Az ágazati fejlesztések biztosítják a város további gazdasági fejlődését, immáron a fenntartható 
fejlődés jegyében. Ez magában hordozza a városi környezet átalakulását is, az összes városrész 
élhetőbbé, illetve élettel telibbé válásának folyamatát indítja be. Ennek érdekében szükséges az 
egymással jól kommunikáló városrészek kialakítása, egymás működését nem zavaró területek 
definiálása. Jól artikulált, az eltérő funkciójú területeket egymástól elválasztó és egymást összekötő 
csomópontok, pufferzónák, multifunkciós (vegyes funkciójú) területek, akcióterületek kialakítása, 
melyek megfelelően szervezik és tagolják az adott területet. A közlekedés és az ehhez kapcsolódó 
területek fejlesztése, a közúthálózat fejlesztése, a tranzitútvonalak elterelése, a HÉV-vonal és a hozzá 
tartozó létesítmények rehabilitációja, P+R területek kialakítása, a kistérségi hajóforgalom beindítása, a 
budapesti vízi közlekedés kialakítása.  

A város a fejlesztések hatására a következő 7-8 évben számol a közterületek minőségének radikális 
javulásával, ez egyrészt jelenti legalább 1500 méter út felújítását, valamint a város központi területein 
minimálisan 1 új közpark megnyitását, valamint 3 jelenleg is meglévő zöldfelület, park felújítását, 
minimálisan 1 játszótér kialakítását. 

A város hosszútávú célként határozza meg a területén található sóderbányák rekultiválását, a bányák 
kitermelési jogának megszűnésével párhuzamosan. 

A környezeti jövőkép építése érdekében a város célként tűzi ki 2013. december 31-ig 5000 fa ültetését, 
valamint 2018. december 31-ig 10000 fa ültetését. Ezzel párhuzamosan a város hosszútávú célja, hogy 
a jelenleg még a településen található földutakat felszámolja, és mintegy 8850 méter utat épít meg 
2013-ig. Ez mintegy 45 000 m2 útfelület kiépítését jelenti a városban, ebbe beletartozik az 
akcióterületként kijelölt MÁV-alsó 2160 m2 útfelületének kiépítése is. 

Közlekedés tekintetében: 

Dunaharaszti Budapest XXIII. kerületével közvetlenül határos, megközelíthetősége gyors és kiszámítható 
az 510-es útnak és a HÉV-nek köszönhetően. De éppen ezen adottságok gátolják is Dunaharaszti 
legfontosabb fejlesztési lehetőségeit. Ezen forgalmi sávok képezik azt a törésvonalat, mely a várost 
elszakítja a Duna-parti részektől. Jelenleg az 510-es út forgalma képezi a városközpont kialakításának 
fő gátját. Ezen forgalom elterelése az 51-es útra (az Iparterületek felé) lehetőséget ad az 510-es út 
forgalomcsillapítására, ami alapvetően alakítja át a településszerkezetet, lehetőséget biztosítva a 
tranzitváros-jelleg felszámolására, teret adva egy városi mag kialakításának.  

Jól definiált városrészek tekintetében:  

1. Logisztikai funkciójú városrészek 
A város Budapest vonzáskörzetében egyedülálló lehetőségeket biztosít az ide települő 
logisztikai központoknak; kooperatív, együttműködő és szakképzett szakemberei segítik és 
megkönnyítik az ide települő cégek beilleszkedését, támogatják azok fejlesztési és kutatási 
programjait. A logisztikai területek horizontális fejlesztése mellett azok vertikális fejlesztése is 
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történik. Az áruraktározás és szállítás mellett lehetőség nyílik más elosztó, esetleg HR-központok 
telepítésére is. 

2. Lakó funkciójú városrészek 
Dunaharaszti lakói büszkék a város kialakuló központjára, jól kiépített infrastruktúrájára, 
gondosan kialakított szociális intézményeire, a város által nyújtott szolgáltatásokra, 
lehetőségekre és annak kulturális életére. Dunaharaszti lakói ismerik településük fejlesztési 
terveit és egyetértenek azokkal, ezt közösen alakítják a város vezetésével, és tevékenyen részt 
vesznek annak megvalósításában. A nyújtott lehetőségek, szolgáltatások és a karakteres - 
alközpontokkal és közösségi terekkel rendelkező - lakóterületek miatt Dunaharaszti vonzó 
célpont a Budapestről kiköltözni vágyó családok számára. Az egymással jól kommunikáló 
városrészek megléte, egymás működését nem zavaró területek létrejötte segítenek a 
tájékozódásban, karaktert adnak a lakóterületeknek, a helyi identitást elősegítve. A jól 
artikulált, az eltérő funkciójú területeket egymástól elválasztó és egymást összekötő 
csomópontok, pufferzónák, multifunkciós területek, akcióterületek megléte megfelelően 
szervezi és tagolja a lakóterületeket, működőképesebbé teszi azokat. 

3. Rekreációs funkciójú városrészek 
Dunaharaszti a kistérség turisztikai, rekreációs tevékenységeinek elosztó, logisztikai központja. 
Innen indulnak és ide érkeznek a turistaútvonalak vízen és szárazföldön egyaránt. Itt 
csatlakoznak a kistérségi és a kistérséget a fővárossal összekötő vízi útvonalak. Innen indulnak a 
tanösvények, lovagló és egyéb túrázásra alkalmas útvonalak. Megfelelő módon, 
tájérzékenyen és a természetvédelmi előírásoknak megfelelően vannak kiszabályozva a 
rekreációs tevékenységek, a megfelelő területekre szabva. A természeti területek nincsenek 
leterhelve, megfelelő tájépítészeti kialakítással az oktatást és kutatást segítik, és a 
természetjárás lehetőségét erősítik. 

A város közép- és hosszútávon célként tűzi ki a városban található buszjáratok járatszámának 
növelését, valamint a járatok sűrítését. Ezeken felül a környezeti hatások mérséklése érdekében 
minimálisa 2 db gázüzemű, korszerű busz beszerzését irányozza elő 2013-ig. 

A város továbbá az EuroVelo kerékpárút megépítésében, az alábbi szakaszokban való részvételt 
vállalja, a Dunaharasztin átvezető szakaszai a következők: 

Sorsz. Nyomvonal meghatározása Jellemzők Úthossz 
(m) 

1. Alsó-Duna-sor: Budapest Dunaharaszti településhatártól az M0 
hídig, Duna utcáig, M0 hídtól Duna közig, Duna-köz, Duna sétány 

Meglevő útszakasz  1673 

2. Duna-sétány Tervezett 3,6 m széles 
közös gyalog-kerékpárút 

481 

3. Sport-sziget: HÉV-sétány, Sziget utca Meglevő útszakasz 761 
4. Külterületi szakasz: Sziget utcától Duna-Tisza csatornáig Tervezett 4 m széles közös 

gyalog-kerékpár út 
1188 

5. Duna-Tisza csatorna kerékpáros hídja Tervezett 2x2 10 m széles 
híd 

31 

6. Paradicsom sziget: Ponty köz, Búzavirágsor Meglevő útszakasz 599 
7. Dunaharaszti Taksony összekötés Tervezett 4 m széles önálló 

kerékpárút 
565 

 Dunaharaszti szakasz Összesen: 5298 
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IV.1.4. Demográfiai jövőképe 

Dunaharaszti lakossága az elmúlt 10 éves távlatot figyelembe véve folyamatosan nő. A jelenlegi, 2007. 
decemberi adat szerinti 19 303 fős lakosság száma várhatóan emelkedni fog, főképp a fővárosból 
kitelepülők nagy arányának köszönhetően. A lakosság számának növekedése előreláthatólag 22 000 
főnél fog megállni. Ekkora számú lakosságra kell berendezkednie a városnak mind a lakóterületi 
fejlesztéseket, mind a szolgáltatásokat tekintve, annak érdekében, hogy a város ne csupán 
alvóvárosként működjön. Ennek fontosságát bizonyítja a lakosság korcsoportos megoszlása, miszerint a 
munkaképes lakosság száma magas, 64,37%, a 65 éven felüliek száma viszonylag alacsony, 19,69%. 
Várhatóan a következő 7-8 esztendőben ez az arány még inkább kirajzolódik majd, hiszen a lakosság 
növekedése alapvetően migrációs folyamatoknak köszönhető, és várhatóan a beköltözők között 
magasabb aránnyal lesznek a fiatalabb korcsoportot alkotók. A népesség számának várható 
alakulását 1990 és 2020 között véve figyelembe arra lehet számítani, hogy a következő 20 évben 
Dunaharaszti lakosságának száma várhatóan 3000 fővel növekszik.  

Az alábbi táblázat mutatja Dunaharaszti lakónépességének alakulását az elmúlt másfél évszázadban 
és 2020-ig várhatóan: 
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IV.1.5. Egészségügyi jövőképe 

Az egészségipar fejlesztésének köszönhetően a város fenntartja új szakrendelő-intézetét, annak 
szakellátását folyamatosan bővíti. Fenntartja továbbá mozgólaborját, mely lehetőséget teremt a 
helyiek kényelmes ellátására, lévén a legközelebbi szakorvosi rendelőintézet Szigetszentmiklóson van. 
A háziorvosi rendszer működik, a háziorvosok száma arányban van a lakosság számával. A lakosság 
körében rendszeresek az intenzív felvilágosító, prevenciós és szűrési programok, amelyek 
eredményeként javul a lakosság egészségi állapota. A környezetvédelmi intézkedések hatására 
csökken az allergiás, illetve a légzőrendszeri megbetegedések száma. 
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A város a következő 7-8 évben növeli gyermekorvosainak számát minimum 1 fővel. Középtávú cél egy 
új orvosi rendelő megépítése. A város növeli a gyógyszertárak számát, a következő 7-8 évben 
minimálisan 2 db új gyógyszertár létesül. Az egészségügyi ellátásban a város tovább üzemelteti a 
kislabort. 

IV.1.6. Oktatásügyi jövőképe 

Dunaharaszti nagy figyelmet fordít az oktatásra, a művészeti képzés folyamatos fejlesztése is zajlik. A 
tervezett Civil Ház célja a kisebbségi és kistérségi oktatás működtetése, lehetőséget adva a helyi és a 
kistérségben élő hátrányos helyzetűek továbbképzésére. Dunaharaszti az elkövetkező 7-8 évben a 
jelenlegi képzési rendszer működtetése és fenntartása mellett a Civil Ház megnyitását vállalja, mely a 
térségben oktatási és integrációs funkciókat lát majd el. 

Az alábbi táblázat mutatja a városban tervezett közoktatási jövőképre vonatkozó terveket: 

Cél  Megvalósításának határideje 
A gyógytestnevelési foglalkozások biztosítása minden 

közoktatási intézményben 
2008. december 

Bölcsődei férőhelyek számának bővítése, bölcsőde 

épületének bővítése 
2011. augusztus 

Óvodai férőhelyek számának bővítése, a meglévő Mese 

Óvoda épületének bővítése 
2009. október 

Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény funkcióbővítése 

(táncművészet, képzőművészet) 
2012. január 

Az évfolyamismétlők számának csökkentése, ezen belül a HH 

gyerekek számának csökkentése 
2010. december 

A kompetenciamérési adatok figyelembe vétele és 

pontosabb vezetése, ami lehetőséget ad a belső értékelésre 
2010. január 

Közoktatási intézmények tárgyi feltételeinek folyamatos 

javítása 

2003. augusztus 31. óta a pénzügyi források 

függvényében a fenntartó folyamatosan 

törekszik az intézkedés végrehajtására 

Közoktatási intézmények tárgyi feltételeinek folyamatos 

javítása 

2003. augusztus 31. óta a pénzügyi források 

függvényében a fenntartó folyamatosan 

törekszik az intézkedés végrehajtására 

 
Az óvodai ellátásban várható és eddig elért eredmények, fejlesztések, számszerűsíthető célok: 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez 
benyújtott, a Mese Óvoda székhely-intézményének bővítését és megfelelő eszközellátásának 
biztosítását célzó pályázat eredményeképp az óvoda bővítése 242 millió forintos európai uniós 
támogatásból és 27 millió forintos önkormányzati hozzájárulásból előre láthatólag 2009 szeptemberéig 
befejeződik. A projekt keretében megújul és a demográfiai igényeknek megfelelően 3 új 
csoportszobával és számos kiszolgáló helyiséggel bővül az óvoda infrastruktúrája. Az épületen kívül 
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pedig 23 parkoló és rendezett kert kerül kialakításra. A bővítések során egy immár teljesen 
akadálymentes épület jön létre, melyben kiépített rámpák, akadálymentes felnőtt mosdók, lépcső- és 
küszöbmentes helyiségek teszik élhetőbbé és használhatóbbá a mozgáskorlátozottak számára is az 
épületet. Az óvoda magasabb szintű eszközellátottságát közel 100-féle eszköz beszerzése segíti majd. 
A sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztéséhez korszerű fejlesztő eszközök állnak majd az óvónők 
rendelkezésére, melyek segítik az eredményesebb munkát és a hátrányos helyzetű gyermekek 
iskolába jutási arányának növekedését.  

A Hunyadi Általános Iskola számszerűsíthető fejlesztési céljai: 

 
IV.1.7. Szociális helyzetbeli jövőképe 

A gazdasági fejlődés hatására a társadalmi polarizáltság fokozatosan csökken a városban. A 
jövedelmek közötti különbségek nem növekednek tovább, a hátrányos helyzetű csoportok 
életminősége javul, felzárkózási esélyeik és életük önálló irányításának lehetősége növekszik. A szociális 
feszültségek (városi szegénytelepek) a kezelésükre indított szakmai programok eredményeképpen 
enyhülnek. A gazdasági fejlődés okozta negatív hatásokra (szegények bevándorlása, szociális 
problémák térbeli koncentrációja stb.) a szociális intézményrendszer a kapcsolódó szférákkal együtt 
felkészül és megfelelően reagál. Mivel a hátrányos csoportok társadalmi reintegrációja a helyi 
közösség szintjén és a lakosság aktív részvételével megy végbe, így a város lakosainak toleranciaszintje 
emelkedik. A szociális ellátórendszer hiányzó intézményei aktívak, a civil szervezetek, egyházak által 
nyújtott ellátások szerepe számottevően megnő. A szociális ellátórendszer színvonala és hatékonysága 
javul, az ellátások jelentős részét a kliensek természetes környezetében biztosítják. 

Az alábbi táblázat mutatja a városban tervezett szociális jövőképre vonatkozó terveket: 

Cél  Megvalósításának határideje 
A házi gyermekfelügyelet rendszerének kialakítása 2012. december 

A családok átmeneti otthonának kialakítása 2009. december 

Az óvodás HHH-s gyermekek pontos, naprakész nyilván-

tartásának megteremetése. 
2009 december 

Az óvodába nem járó HH/HHH gyerekek számának felmérése 

és számuk csökkentése 
2009. december 

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat tevékenységeinek 2012. december 

Monitoring mutató  
megnevezése Mutató mérték-egysége Kiinduló érték 

 
célérték  

 
Akadálymentes új építésű csoportszobák száma Db 0 2 
Akadálymentes felújított csoportszobák száma Db 0 0 
Akadálymentes új építésű tantermek száma Db 0 3 
Akadálymentes felújított tantermek száma Db 0 9 
Akadálymentes új építésű egyéb helyiségek Db 0 12 
Akadálymentes felújított egyéb helyiségek Db 0 12 
Fejlesztéssel érintett/Fejlesztett udvarok száma Db 0 2 
Kialakított informatikai labor száma Db 0 1 
Létrehozott számítógépes munkaállomások száma Db 0 25 
Beszerzett oktatásinformatikai eszközök (hardver) Db 0 66 
Beszerzett oktatásinformatikai szoftverek Db 0 15 
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Cél  Megvalósításának határideje 
kiszélesítése, a gyerekek iskolán kívüli foglalkozásainak terén. 

A közoktatási intézmények, az egyházi közösségek, és a 

családsegítő kapcsolatának erősítése, kölcsönös együttműkö-

dések kialakítása. 

2012. december 

Nevelési Tanácsadó megerősítése, szakmai feladatainak 

kibővítése, kistérségi feladatellátásba bevonása, kettő 

telephely létesítése, rendszeres foglalkozások kialakítása 

2009. december 31-ig 1 fő pszichológus 

felvétele. 

2012-ig további, szakmai igények szerinti 

létszámbővítés. 

 
Nevelési Tanácsadó középtávú fejlesztési céljai: 

• 1 db intézményvezetői szoba; 
• 1 db adminisztrációs helyiség; 
• 1 db, 4-nél több gyermek együttes ellátására alkalmas mozgásterápiás helyiség falra 
szerelhető eszközökkel, zuhanyzóval ellátva; 
• 1 db pszichológiai csoportterápiás helyiség; 
• 3 db vizsgáló helyiség (gyógypedagógiai, pszichológiai) 
• 1 db fejlesztő-gyógypedagógiai helyiség; 
• 1 db logopédiai helyiség, 
• 3 db pszichológiai terápiás szoba 
• további pszichológiai terápiás eszközök 
• 1 fő intézményi adminisztrátor felvétele 
• 1 fő pszichológus, 1 fő fejlesztő-gyógypedagógus, majd 1 fő logopédus felvétele 
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IV.2 Jövőbeni fejlesztési célok meghatározása  
IV.2.1. Átfogó cél, 15-20 éves távlatra vonatkozóan 

Dunaharaszti átfogó célja tehát: 
 

DUNAHARASZTI FÜGGETLEN, ÖNÁLLÓ IDENTITÁSSAL RENDELKEZŐ, DINAMIKUSAN ÉS FENNTARTHATÓ 
MÓDON FEJLŐDŐ GAZDASÁGGAL RENDELEKZŐ SOKSZÍNŰ KISVÁROS. 

 

A jövőkép meghatározásában leírtak következményeképpen Dunaharaszti városa a fent bemutatott 
átfogó célt tűzi ki maga elé 15-20 éves távlatban, mely képes a „Dunaharaszti, a kistérség kapuja.” 
jövőképet megvalósítani.  

IV.2.2.  Középtávú, tematikus célok 7-8 éves időtartamra vonatkozóan 

1. TÉRSÉGI SZEREPKÖR – A RÉGIÓ KAPUJA SZEREP ERŐSÍTÉSE 
 
A kistérségi relációk tekintetében 

Dunaharaszti a kistérségi relációk tekintetében a kistérség kapujává válik. Területi elhelyezkedésénél 
fogva kapcsolattartó központtá válik a kistérség és Budapest, valamint a budapesti agglomeráció és 
a kistérség között, kapu szerepét betöltve. Egyben közlekedési váltópont Budapest és a kistérségi 
közlekedési rendszerek között. 

A logisztikai ágazat fejlesztésével logisztikai központ szerepet is betölt, melyhez kapcsolódóan 
kutatásfejlesztési projekteket is támogat. Az infrastrukturális és intézményi hátteret megteremtve 
nemzetiségi központot működtet, melynek legnagyobb erénye, hogy egy épületben működnek a 
különféle kisebbségek szervezetei, így megteremtve az egymással való szorosabb együttműködés 
lehetőségét. Az oktatás terén hiánypótló középfokú szakmai képzéssel is rendelkezik, mely alapját 
képezi a helyi identitású értelmiségi kör visszaáramlásának. 

A környező települések együttes összefogása egy jelentős turisztikai központtá teszi a térséget, 
Dunaharaszti pedig annak központját képezi, elosztó szereppel bír. Innen indulnak a tanösvények, 
lovaglóútvonalak és a vízi közlekedésben is jelentős megállópont. Központként lehetőséget biztosít 
kistérségi természetvédelmi kutatások számára és oktatóközpontként is működik. 

A budapesti relációk, az agglomeráció tekintetében 

Dunaharaszti, adottságaira építve, nem olvad be, hanem megkülönbözteti magát Budapesttől, erős 
identitással rendelkezik. Az agglomeráció része, azt kistérségi szerepének erősítésére használja fel: a 
megérkezés városaként, elosztóközpontként definiálja magát. Jó kapcsolatot ápol a 23. kerülettel. 
Élhető városként ideális hely azon Budapestről kiköltözni vágyók számára, akik Budapesthez közel, 
kisvárosi környezetben szeretnének élni, de nem egy alvóvárosban. Közlekedési szempontból a HÉV és 
vízi közlekedési járatok kötik össze a fővárossal és a kistérséggel is, valamint a fővárost is a kistérséggel. 

Dunaharaszti logisztikai központ a budapesti felvevőpiac irányába. A folytatódó infrastrukturális 
fejlesztések hatására a logisztikai központ fejlesztésének lehetősége is nyitott. A szabályozott ipar és a 
logisztikai fejlesztések, koordinált keretek között, kiváló szolgáltatásokat, lehetőségeket nyújtanak. 
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Dunaharaszti, természeti területeit védve, azokat promotálva az ökológiai pufferzónát erősíti, mely 
leválasztja Budapestet a kistérség természetvédelmi területeitől. Egyben a budapestiek számára vonzó 
kikapcsolódási és rekreációs lehetőségeket nyújt, táji adottságait fenntartható módon használva ki. 

2. A VÁROSIAS TELEPÜLÉSSZERKEZET KIALAKÍTÁSA: VÁROSRÉSZEK MEGFELELŐ DEFINIÁLÁSA 

Az iparterületek fejlesztése tekintetében 

Az iparterületek le vannak választva a lakóövezettől zöld védősávokkal. A környezeti terhelések 
kezelése ― azok csökkentésének koordinálása ― megoldott. A szennyezett területek rekultiválása és a 
fokozott terhelések szakszerű kezelése megtörténik. 

Vonzó, infrastruktúrával ellátott területek veszik át az eredetiek helyét, a város által koordinált ipar 
telepítése által. A nyújtott szolgáltatások körének bővítése a területet a város életébe integrálja. Ilyen 
például a szakképzett helyi munkaerő alkalmazása, helyi vállalkozások, kulturális beruházások, 
rekreációs projektek és sportesemények támogatása, a város átfogó céljait támogató 
tevékenységek, civil rendezvényeken való részvétel, a város lakossága előtt prezentált fejlesztési 
beruházási tervek. 

Lakóterületi fejlesztések tekintetében 

Dunaharasztin a lakóterületek szolgáltatásainak fejlesztése kialakul, az infrastrukturális fejlesztések 
megvalósulnak. A lakóterületek intézményi ellátottságának fejlesztése is megvalósul. Ennek nyomán 
elmondható, hogy megfelelő intézményi ellátottságúak és szolgáltatásokkal is jól ellátottak, így 
különböző mértékben, de az adott karakternek megfelelően vegyes funkciójúvá válnak a 
lakóterületek. A zöldfelületek és a városi közterek arányának növelése által a közösségi élet is fejlett.  
A zöldfelületek és a lineáris, illetve pontszerű alközpontok megfelelően tagolják a városszerkezetet. 
Jellemző a különböző lakóterületek arculatának megléte, ennek megfelelően a fenntartási stratégiák 
gyakorlása zajlik.  

A turisztikai iparág fejlesztésének tekintetében 

Dunaharaszti mint a térség turisztikai központja megfelelő infrastruktúrát és intézményi hátteret biztosít 
a turizmus számára. Összefogja a természeti értékek bemutatását megcélzó hálózati rendszerben 
működő településeket, és fenntartható fejlesztések mentén végez minden, a természet rendjébe 
történő beavatkozást. Ennek nyomán kialakulnak az öko-, rekreációs és természetközeli turisztikára 
épülő útvonalak, intézmények és infrastrukturális létesítmények. A kiszolgáló létesítmények és 
szolgáltatások, mint pl. a szállodák és egyéb szálláshelyek szintén ebben a szellemben kerülnek 
kialakításra. A kistérség természetvédelmi politikájának, tevékenységének összehangolását is végzi, 
valamint az ehhez tartozó marketing szerepkört. A szigetek területén természetközeli rekreációs funkció 
teljesedik ki, míg a Tavak területén az aktív sportokra épülő iparág telepedik meg.  
Itt sportlétesítmények kapnak helyet. Az uszoda, strandok, egyéb vízi létesítmények kiépítése, 
üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése a kempingekhez csatlakozó területen történik. 

Dunaharaszti kihasználja az iparágba áramló egyre nagyobb támogatások rendszerét. Az iparághoz 
tartozó kutatás-fejlesztési tevékenységek beindítását és fejlesztését ösztönzi, és kistérségi szinten 
koordinálja is. A Szigetek területén lehetővé teszi a kutatási és oktatási (pl. tanösvények létrehozása) 
tevékenység folytatását, a terület állapotmegóvását pl. a folyó vízminőségének ellenőrzésével és 
folyamatos vizsgálatával biztosítja. Dunaharaszti a kistérségi lovas- és vízitúra-útvonalak kiinduló bázisa, 
melyekre szintén létrehoz oktatással, rehabilitációval (lovas rehabilitáció) kapcsolatos programokat. A 
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természetvédelmi területek állapotának folyamatos ellenőrzése és vizsgálata zajlik, a lehetséges 
támogatásokkal. 

3. VÁROSI FŐTÉR ÉS HELYI ALKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA, ZÖLDFELÜLETEK NÖVELÉSE 

Dunaharaszti városias jellege megvalósul. A városmag jól szervezi a várost: működő városközpontja 
van a városnak. A városias jellegnek megfelelő léptékű épületek felújítása megvalósul. A városi 
közterek és az új ágazatokat támogató szolgáltatások kialakítása is megtörtént. A városirányítási 
szervek, civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, kistérségi, budapesti, országos és nemzetközi 
kapcsolatok tudatos támogatása és fejlesztése történik. Azok koordinálása intézményi keretek között 
zajlik, a város PR és marketing tevékenységet is folytat. Ezen kapcsolatok fejlesztése, a szervezetek 
támogatása és az intézmények korszerűsítése folyamatosan zajlik. 

Dunaharaszti középtávon célként tűzi ki a város és lakossága léptékének megfelelő számú és 
minőségű központ és alközpontok kialakítását. A prognosztizált demográfiai növekedés, és a város 
tervezett artikulált funkcióinak megfelelően szükséges egy városi központ, egy szolgáltató alközpont, 
egy rekreációs központ, valamint a lakóterületek számára zöldfelületi központok kialakítása. 
Dunaharaszti e központok megfelelő módozatú kialakítása érdekében határolja le akcióterületeit és 
jelöl ki projektelemeket. 

4. REKREÁCIÓS TERÜLETEK MEGFELELŐ MÓDOZATÚ KIALAKÍTÁSA, TERMÉSZETI TERÜLETEK REHABILITÁLÁSA, 
FENNTARTHATÓ TURIZMUS KIALAKÍTÁSA 

Dunaharaszti városa a kistérség első településeként, első megállójaként célként tűzi ki a városban 
megtalálható természeti értékek rehabilitálását, a természet közeli rekreáció turisztikai célú 
hasznosítását, és célul tűzi ki, hogy újra megvalósítja Dunaharaszti hajdan volt fürdőkultúrájának 
helyreállítását. A természeti értékek védelmében ugyanakkor a város a rendelkezésére álló Tavak 
városrészben az aktív rekreációra alkalmas területek és üdülőterületeket fejleszt. Mindezen fejlesztések 
eredményeképpen a város képes lesz saját és kistérsége turisztikai vonzerejének növelésére. 

5. IPARI TERÜLETEK VERTIKÁLIS, FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSE 

Dunaharaszti kijelölt ipari területei ma is jól definiáltak, voltaképpen teljes egészében használatban 
vannak, a távlati fejlesztéshez szükséges területigény biztosítva van. A város ugyanakkor célként tűzi ki, 
hogy a rendelkezésére álló gazdaságélénkítő eszközökkel megtartja a jelenlegi jól kihasznált ipari-
logisztikai központot, valamint megvalósítja a helyi kis- és középvállalkozások számára kiemelkedő 
fontosságú kereskedelmi területet. A fejlesztések és a jelenlegi minőség megtartása érdekében 
ugyanakkor minden ipari, illetve kereskedelmi jellegű telepítés mellé zöldterületi fejlesztés rendel a 
lakosság megóvása érdekében. 

6. A GAZDASÁG FEJLESZTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS 

Dunaharaszti számára létfontosságú, hogy a meglévő, a város léptékéhez mérten kiemelkedő ipari-
logisztikai területek számára akár helyben biztosítsa a megfelelő munkaerőt. Ezért a város célja, hogy a 
meglévő képzési struktúrát megtartsa, és új, akár kistérségi szintű oktatási potenciált hozzon létre, 
ugyanakkor támaszkodjon a kistérség humán bázisára is. Ez olyan oktatóház létrehozásával 
eredményes, mely képes átláthatóan összefogni a kistérség adta lehetőségeket, és a térségben élő 
munkaképes lakosság számára alternatívát kínálhat. 
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Dunaharaszti lakossága folyamatosan nő a kedvező életminőség miatt. A lakosság fiatalodó képet 
mutat. Szakképzett, magasan kvalifikált, új urbánus lakosság települ le a városban. A visszaköltöző 
helyi lakosság aránya nő, a helyi identitást erősítve. A kistérségből ide dolgozni járók száma nagy. 

7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER FEJLESZTÉSE HELYI ÉS KISTÉRSÉGI SZINTŰ IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSE 
OKÁN 

Dunaharaszti városa jelenleg is működtet olyan egészségügyi ellátórendszereket, melyek térségi 
szempontból jelentősek a város és a környező települések számára. A város célja, hogy kistérségi, 
térségi szerepének megerősítése érdekében, valamint a jövőképben meghatározott „kapu” szerep 
kialakítása érdekében felvállaljon és ellásson olyan feladatokat, melyek a város határait túllépve 
térségi jelentőségűek lesznek. 

8. MAGAS SZINTŰ KULTÚRA ÉS KÖZMŰVELŐDÉS LEHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA KISTÉRSÉGI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL 

A város középtávú célként tűzi ki, hogy a város lakossága helyben, Budapesthez képest 
alternatívaként is megtalálhassa a kulturális lehetőségeket a város területén. E cél kiemelt fontosságú, 
hiszen a város lakossága, az ide települők számára a városnak biztosítania kell a természeti és 
közművelődési lehetőségeket. A cél, hogy Dunaharaszti gazdag története, épített emlékei, valamint a 
feltárt helytörténeti emlékek, és a városban működő kulturális és művészeti egyesületek, valamint az itt 
élő kisebbségek és kultúrájuk megfelelő bemutatást kaphasson. A város ugyanakkor ezen területen 
szükségesnek tartja a kistérséggel és a környező településekkel történő együttműködést, hiszen a 
térségben található települések egymásra építve gazdag kulturális potenciállal rendelkeznek. Így 
artikulálható az önálló identitás a városon belül és a kistérségben egyaránt. 

9. A SZOCIÁLIS BIZTONSÁG MEGTEREMTÉSE 

A szociális juttatások megléte és a szolgáltatások fejlesztése folyamatos. A felelős intézmények 
munkáinak összehangolása folyamatos, pl. rendelők, szakrendelők, idősgondozás, étkeztetés, idősek 
otthona, szállítási programok koordinációja. A bölcsődék, óvodák, iskolák fejlesztése megvalósult. 
Létrejön a szakirányú képzések támogatása, városi ösztöndíjak és lokális támogatások rendszere is 
működik: az ide települt cégek támogatják a visszatelepülni vágyó helyi szakképzett munkaerő 
alkalmazását. 

A civil szolgáltatási rendszerek kialakulnak: sportlétesítmények és a közösségi élet színterét szolgáló 
létesítmények, épületek, városi közterek és közparkok rendszere épül ki. Az intézményrendszer 
fejlesztése során kialakul a sport-rekreáció-turizmus, és az arra épülő vendéglátás is kiteljesedik. 

A fejlesztési elképzelések között olyan intézmény kialakítása is városi cél, mely képest az itt elő 
hátrányos helyzetű, korlátozott képességű lakosok integrálására is. 
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IV.2.3. Városrészekhez kapcsolódó konkrét célmeghatározás 

1. AZ ÓVÁROS BELVÁROSI FUNKCIONÁLIS MEGÚJÍTÁSA, ANNAK TÉRBELI KITERJESZTÉSE 

ÓVÁROS VÁROSRÉSZ 

Az Óváros városrész potenciálisan alkalmas Dunaharaszti városias központjának kialakítására. Ez a 
városrész egyértelműen meghatározható célja. A városrész alkalmas egy jól szervezett intézményi 
központ telepítésére: a jelenleg több különálló helyen működő városirányítási szervezeti egységeket az 
itt kialakítandó új városközpontban kell elhelyezni. Az egymáshoz közel telepített önkormányzati, 
kisebbségi önkormányzati, közigazgatási és egyéb rendszerkoordináló feladatokat ellátó intézmények 
nagyobb hatásfokkal és sikeresebben működhetnek. A városrész jelenleg nincs túlépítve, a Fő utcára 
pedig nem vonatkozik egységes szabályozási terv. Így lehetőség nyílik arra, hogy ezen a területen 
gondosan kialakított szabályozással egy városias arculatú, új, dinamikusan fejlődő, modern kisvárosi 
arculat alakuljon ki. Egy ilyen városias mag kialakítása, ahol a városvezetési funkciókon kívül 
vendéglátó és kereskedelmi funkciók is helyet kapnak, elengedhetetlen a város hosszú távú fejlődése 
szempontjából, hiszen az ide csábítani kívánt és a már itt lakó lakosság növekvő igényeit ki kell 
elégítenie a városnak. Fontos továbbá, hogy a dinamikusan fejlődő Iparterületek mellett meg kell 
jelennie egy komolyabb léptékű adminisztrációs központnak a város részéről. A növekvő ipari területek 
koordinálására elengedhetetlen egy jól szervezett, megfelelő méretű és jól strukturált adminisztrációs, 
kommunikációs központ kialakítása. 

Az Óvároson halad keresztül a város legforgalmasabb útja, ami számos veszélyt rejt magában.  
A tranzitváros kialakulásának elkerülése érdekében igen fontos, hogy a város ezen a ponton 
reprezentálja a település erényeit, szépségeit, az itt található lehetőségeket. Az Óváros a tranzitstátusz 
helyett a közlekedési váltópont helyzetébe kellene, hogy helyezkedjen. Mivel kiváló vasúti és közúti 
ellátottsággal, valamint elővárosi vasúti kapcsolattal is rendelkezik, tökéletes adottságai vannak egy 
esetleges P+R rendszer kiépítésére. Ezt a lehetőséget tovább erősíti, hogy a kis-dunai hajózás, illetve az 
agglomerációt a fővárossal összekötő vízi közlekedés valós lehetőség! Az ilyen típusú alternatív vízi 
közlekedés kialakítását a közelmúltban tanulmányok vizsgálták, és reális alternatívának értékelték.  

Az Óváros szervezheti és eloszthatja az utazóközönséget. Megfelelő kiépítettség, korszerű intézményi 
háttér megteremtésével az Óváros a kistérség egyik legkomolyabb közlekedési csomópontjává is 
fejlődhet, ahol a pihenni és kirándulni vágyó fővárosi lakosság mellett a Budapest és a kistérség között 
ingázó helyi lakók nap, mint nap megfordulhatnak. Mivel a város két parkterülete is az Óvárosban 
található, városszerkezetileg is lehetőség nyílik arra, hogy egy élettel teli városközpont alakuljon ki. 
Gondoskodni kell azonban a megnövekedő zaj és a környezeti terhelések megfelelő csökkentéséről és 
szűréséről. Mindezek kialakítása mellett és a lehetséges veszélyek kiszűrésével az Óváros valódi 
városkapuvá alakulhat. 

Az Óvárost elhelyezkedése is alkalmassá teszi a központi szerep kialakítására. Közvetlenül kapcsolódik 
a lakóterületekhez, illetve a természetvédelmi zónához. Éppen ezért kiemelten fontos egy ökológiai 
pufferzóna kialakítása, mely az egyre növekvő és városiasodó Óvárost a természetvédelmi területektől 
jól definiáltan leválasztja. Fontos, hogy egy ilyen ökológiai pufferzóna a városi zöldfelületek és közterek 
rendszerébe szervesen be legyen kapcsolva. 

Mivel a város oktatási intézményeinek jelentős része, a középiskola, két általános iskola és két óvoda is 
itt található, ezek fejlesztése és funkcióbővítése szintén az Óváros feladata. A középfokú képzés 
fejlesztése, az új szakirányok kialakítása nem csupán a városrész, hanem a város és a kistérség 
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fejlődését is segítheti. A városrész helyet adhat továbbá városi programoknak, a lakossági fórumtól a 
nyári rendezvényekig.  

Fontos, hogy a valaha a városban igen erőteljesen jelen levő fürdőkultúrát Dunaharaszti és az Óváros 
újraértelmezett módon, a lényeget megragadva, a rekreációra és a természet közeli turizmusra 
koncentrálva közvetítse az ide látogatók és itt élők felé.  

Az Óváros célja egy olyan központ kialakítása, mely jó és szerteágazó kapcsolatokkal rendelkezik a 
körülötte elhelyezkedő városrészekkel. Összeköti és elválasztja a különböző funkciójú területeket, és 
valódi városias központként üzemel. Felújított és újonnan épített épületei, közterei és zöldterületei igazi 
városkapuvá alakítják, az innen elérhető közlekedési lehetőségek pedig valódi alternatívát kínálnak. 

ÓVÁROS ÉS ANNAK MEGHATÁROZÓ KAPCSOLATAI  ÉS CÉLJAI  
- I. és II. akcióterületekhez kapcsolódó fejlesztések 

• területi jellegű fejlesztés, rehabilitáció  
• városközpont kialakítása 
• szabályozás 
• lineáris városközpont ellenpontozása 
• közigazgatási intézmények átszervezése, csoportosítása 
• közterek, városi zöldfelületek kialakítása, rehabilitációja 
• kulturális intézmények, iskolák, óvodák, könyvtár fejlesztése, korszerűsítése 
• kisebbségi intézmények fejlesztése 
• szociális és egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, szervezése 
• műemlékek felújítása 
• úthálózat felújítása 
• HÉV környezetének rehabilitálása 
• a környező városrészek szerves összekapcsolása, és határaik definiálása 
• Óváros városi jellegének kialakítása 
• kereskedelmi és vendéglátó egységek telepítése, megfelelő színvonalra 

való fejlesztése 
• a parti sétány és a hozzá kapcsolódó ökológiai pufferzóna kialakítása 
• a városközponton áthaladó forgalom csillapítása 
• a Fő út felújítása, parkolási forgalmi és gyalogos problémák megoldása 

A város magjának, városias központjának kialakítása alapvető fontosságú Dunaharaszti fejlődésének 
szempontjából. Ezek azok a fejlesztések ugyanis, melyek először indulnak meg, és generatív hatással 
vannak a város többi területének fejlesztésére.  

A jól definiált városrészi lehatárolások, feladat-meghatározások és kapcsolatok a további fejlesztések 
stabil alapját képezik. Szintén igaz ez a közigazgatási, oktatási és egyéb kulturális, szociális és 
egészségügyi intézményekre. Ezek fejlesztése, koordinációs központjaiknak kialakítása is itt, az 
Óvárosban indul meg az első 7-8 év folyamán. Az iparterületeken kívül a telepíteni kívánt másik iparág, 
a turisztikai-rekreációs központ létrejötte is ezekben a fejlesztésekben gyökerezik: innen indulhat az erre 
irányuló fejlesztések-beruházások szervezése. Kiemelt jelentőséggel bír továbbá az oktatási 
intézmények, civil fórumok és kezdeményezések fejlesztése is. A közoktatás fejlesztése szintén a 
területet jelentősen érintő kérdés. 
 
 



   
 

 

129 

 

 

Dunaharaszti Integrált Városfejlesztési Stratégiája 

Az iskolák szervezése, hatékonyságuk növelése, koordinációja a területen kialakításra kerülő komoly 
városvezetési központ feladata. Itt kell megvalósítani a középiskolai oktatás fejlesztését és a lehetséges 
hiánypótló szakirányok feltérképezését, beindítását. A közoktatás mellett a felnőttoktatás, 
felnőttképzés is fontos fejlesztési ágazat. Ennek fejlesztésére, infrastrukturális hátterének kialakítására 
szintén a területen kerül sor. A civil egyesületek, szervezetek és helyi kisebbségi önkormányzatok is teret 
kell, hogy kapjanak, hiszen a helyi identitás a civil érdekképviseletekben komolyan megnyilvánul. Ezek 
fejlesztése és a velük való együttműködés a városrész komoly feladata a következő 7-8 éves 
intervallumban. Az itt található műemlékek felújításával kialakulnak olyan közösségi terek, melyek 
ideálisak az ilyen jellegű funkciók befogadására.   
A felújított Granárium ideális helyszín többek között a város lakossága, vezetése és a fejlesztők közötti 
kommunikáció moderálására. A városias mag kialakítása maga után vonja a belváros kereskedelmi 
és vendéglátó-ipari szolgáltatásainak gyarapodását, színvonalának emelkedését. A megfelelő számú 
kereskedelmi, vendéglátó-ipari egység és szálláshely kialakítása a város magjának fontos eleme. 
Az infrastrukturális fejlesztések, a tervezettnek megfelelő úthálózat-bővítés és -felújítás, valamint a 
városközpont arculatát hosszútávon meghatározó városi szabályozás kialakítása az első lépések 
lesznek a terület fejlesztésével kapcsolatban. 

2. AZ IPARTERÜLETEK LOGISZTIKAI IRÁNYÚ FEJLESZTÉSE SZIGORÚ VÁROSI KOORDINÁCIÓ MELLETT 

IPARTERÜLETEK VÁROSRÉSZ 

Az Iparterületek célja, hogy a konkrét termeléssel szemben komoly logisztikai elosztó szereppel 
rendelkezzen. A fejlesztés azonban nemcsak területi jellegű lehet, hanem azt mélységében is 
fejleszteni kell, lehetőséget nyitva így pl. a logisztikai iparágon belüli kutatás-fejlesztés tevékenységek 
megjelenésére vagy más, a területre tartozó szakágak, pl. a HR mint iparág megjelenésére. Olyan 
területeket és lehetőségeket kell, hogy kínáljon Dunaharaszti iparterülete mind az ide települő 
cégeknek, mind pedig az ott dolgozóknak, hogy azok előnyben részesítsék a területet. A dunaharaszti 
iparterület jelenleg is kiépített infrastruktúrát, kiváló légi, vízi, vasúti és közúti kapcsolatokat kínál.  

Mindazonáltal fontos, hogy a fejlődő városrész a város szigorú ellenőrzése és koordinációja alatt, 
mellett fejlődjön. Az iparterület túlzott növekedése, aránytalan fejlődése megfojthatja, 
ellehetetlenítheti Dunaharaszti egyéb részeit. A növekvő környezeti terhelés és szennyezés elkerülése 
érdekében szintén fontos a folyamatos együttműködés és monitoring. Az iparterület fejlesztéseit a 
városvezetésnek folyamatosan nyomon kell követnie. A koordinált, jól felépített, együttműködő 
logisztikai-ipari park Dunaharaszti fejlődésének egyik legfontosabb pillére. 

3. A TAVAK VÁROSRÉSZ AKTÍV REKREÁCIÓS ZÓNÁVÁ FEJLESZTÉSE, ÜDÜLŐTERÜLET-JELLEG 
MEGTARTÁSÁVAL 

TAVAK VÁROSRÉSZ 

A tavak városrész célja, hogy valódi, vonzó üdülőterületté váljon, és hogy a kor igényeinek megfelelő 
rekreációs lehetőséget, aktív kikapcsolódási lehetőséget biztosítson a látogatók számára. A közmű-
kiépítettség hiánya, a tavak vízminőségének ellenőrizetlensége, bizonytalansága, a kiparcellázott 
telkekre vonatkozó szabályozás hiánya azzal fenyeget, hogy a terület szegregálódik, és/vagy az 
iparterületi karéj elemészti, ezáltal az iparterület részévé válik. Fontos tehát, hogy Dunaharaszti e 
problémák megoldásában tevékenyen vegyen részt. Támogassa az infrastruktúra kiépítését, készítsen 
építési szabályozást az üdülőterület jellegének megfelelően. Vegyen részt és ösztönözze az ide 
befektetni vágyókat, hogy a tavak vízminőségét ökotudatosan javítsák. Telepítsenek ide olyan élő 
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ökológiai rendszereket, melyek megfelelő koordináció mellett biztosítani tudják a tavak jó 
vízminőségét. Támogassa a sport- és rekreációs célú beruházásokat a területen. 

Fontos a Tavak gondos, jól definiált leválasztása a két oldalról is jelenlevő ipari területektől. Ezt a 
leválasztást szintén zöldsávok telepítésével, természetes zöld térfalak kiépítésével lehet megoldani. 
Fontos a lakóövezetekkel való kapcsolat definiálása. A Tavak városrész üdülő-jellegű beépítéssel és 
sport-rekreáció funkciókkal kell, rendelkezzen. A közúthálózat fejlesztése is fontos feladat a területen, 
mert az 51-es főúttal való kapcsolat nem megoldott, és a város belterületi földútjainak jelentős része is 
itt található.  

TAVAK VÁROSRÉSZ, IPARTERÜLETEK VÁROSRÉSZ, LAKÓÖVEZET 
- IV. akcióterülethez kapcsolódó fejlesztések - területi jellegű fejlesztés  

ágazati jellegű fejlesztés, logisztika, HR-iparág telepítésének lehetősége, rekreáció 
 

• a találkozó területek határaink, funkcióinak, identitásának definiálása 
• a területek gondos lehatárolása zöldsávok kialakításával 
• egyéb terhelések elleni védelem kialakítása, zajfalak, stb. 
• a köztes terület arculatának kialakítása 
• az új funkció, az új kereskedelmi pufferzóna kialakítása 
• szabályozási terv megfelelő irányba való alakítása  
• az ide települő kereskedelmi funkciók támogatása 
• a területek összekapcsolásának kialakítása 
• az úthálózat fejlesztése, javítása  
• közművesítés 
• a terület intézményi ellátottságának növelése 

 
A terület fejlesztése talán a legbonyolultabb feladat Dunaharasztin. Az ide kijelölt akcióterület új 
funkció teremtésével próbál a számtalan jelenlevő funkció között kapcsolatot teremteni. A területen 
alapvetően 3 markáns funkció van jelen: az ipari, a lakóterületi és a rekreációs jellegű. Az itt 
összekapcsolódó területek lehatárolása és definiálása az első fontos feladat. A terület fejlesztésének 
sikere az egyes városrészek fejlesztésének egyensúlyában rejlik. Az Iparterületeket megfelelően 
szeparálni kell, az általuk okozott környezeti terheléseket pedig csökkenteni. A környezeti ártalmak 
csökkentésének legjobb módja az iparág mélységében való fejlesztése. Ösztönözni kell az ide települő 
befektetőket, hogy az effektív ipari tevékenységeket a logisztikai iparág váltsa fel. A megfelelő 
feltételek megteremtése mellet arra is mód lehet, hogy a logisztika egy speciálisabb ága, a HR-
tevékenységek is megjelenjenek a területen. A HR-iparág ide telepítése nem lehetetlen vállalkozás. 
Feltételei szinte már most is adottak a területen. Megjelenésével, kialakításával az ipari övezetkaréj új 
arculattal és Dunaharaszti imidzsébe tökéletesen illeszkedve jelenhetne meg. A HR-iparág 
idetelepítését célzó előkészületek, tanulmányok az első lépést jelentenék a sikeres, hosszú távú 
iparterület-fejlesztés felé. Ehhez a típusú fejlődéshez közvetlenül kapcsolódhat a Tavak városrész 
rekreációs irányba történő fejlesztése, az aktív sportolásra lehetőséget adó területfejlesztés. Az 
iparterületek fejlesztésével párhuzamosan arra is lehetőséget nyújt, hogy a kialakítandó két városi 
tengely végén egy új városi alközpont alakuljon ki.   
 
A területek határára telepíteni kívánt kereskedelmi központ szintén jól illeszkedik az alközpont 
kialakításának elképzelésébe. A fejlesztésekhez a lakóterületek fejlesztése is kapcsolódik, melyek a 
kialakuló ipari és rekreációs fejlesztések mellet organikusan alakulhatnak ki. A fejlődő Iparterületek és a 
sokrétű kikapcsolódást szolgáló Tavak városrész sokszínű szolgáltatást nyújt az ideköltözni vágyóknak. A 
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terület vonzó, valós alternatíva. A lakóterületek jól szabályozott fejlesztése biztos és rentábilis 
befektetés az ingatlan-befektető szektor számára. Látható, hogy a fejlesztések komplex szemléletet, 
egyenletességet igényelnek a 4-es akcióterületet felölelő városrész esetében. Koordinálása, megfelelő 
ütemezése kulcsfontosságú. A terület Dunaharaszti jövőbeni arculatának meghatározó részévé kell, 
hogy váljon. 

A fejlesztések komplexitásához hozzá tartozik még az intézményi rendszer bővítése is, hiszen jelenleg az 
övezet intézményi ellátottsága nem kielégítő. 

4. A SZIGETEK VÁROSRÉSZ FÜRDŐKULTÚRÁRA ÉPÍTETT, TERMÉSZETKÖZELI REKREÁCIÓS KÖZPONTTÁ 
FEJLESZTÉSE 

SZIGETEK VÁROSRÉSZ 

A tavak városrész mellett a szigetek városrészben összpontosulnak mindazon lehetőségek, melyek 
Dunaharasztit újra virágzó rekreációs központtá tehetik. A századelő gazdag fürdőkultúrája és az 
ehhez kiépített, akkoriban korszerű környezet vonzó és népszerű kikapcsolódási lehetőséget kínált. 
Fontos, hogy Dunaharaszti megtalálja e fürdőkultúra mai értelmezését és megteremtését, egy 
rekreációs, természetközeli turisztikai központ kialakításának lehetőségét. A szigetek városrész, mint a 
századelőn, most is alkalmas ilyen funkciók kifejlesztésére. 

A Szigetek városrész célja, hogy kihasználva a Duna és a holtágak, az egyedi, védett természeti 
értékek jelenlétét, aktív turisztikai és rekreációs központtá váljon. Hiszen a jelen lévő egyedi tájképi 
elemek, védett természeti értékek, nagy, összefüggő zöldfelületek komoly turisztikai potenciált rejtenek 
magukban. Lehetőség van tehát egy, az itt található természeti értékekre épülő rekreációs-turisztikai 
központ kialakítására. Egy ilyen központ és természeti környezet természetesen kiváló lehetőség arra is, 
hogy ezekhez a funkciókhoz oktatási és kutatásfejlesztési feladatokat is csoportosítson a város. A 
természeti értékek turisztikai fel- és kihasználása mellett fontos a fokozott ellenőrzés, állapotfenntartás, 
valamint a természeti értékek állapotának javítása és fejlesztése. A városrész kistérségi szerepre is 
törekedhet, ha megfelelő léptékű természetvédelmi intézményeket telepít a meglévő értékek 
vizsgálatára, kutatására. A Szigetek területe a természeti környezet és a városias közeg határán 
húzódik. Megfelelő pufferterületek kialakításával leválaszthatja a védett területeket a város környezeti 
ártalmaitól, ugyanakkor megfelelő tanösvények és ellenőrzött útvonalak létesítésével össze is kötheti 
azokat.  

A Szigetek terület a városi forgalomtól domborzatilag szerencsésen leválasztott, ám az 510-es főúttal 
párhozamosan, a kialakítandó sétánnyal egyvonalban szükséges egy jól definiált ökológiai pufferzóna 
kialakítása.  

Mivel folyamatosan nőnek a természeti területekhez, oktatáshoz, kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó 
állami és európai támogatások, a terület a befektetői réteg számára is vonzóvá válhat.  

Fontos, hogy a támogatásokkal elnyert pénzek és az ennek nyomán meginduló fejlesztések 
természetvédelmi és vízgazdálkodási szakemberek, valamint a város teljes koordinációs jelenléte 
mellett történjenek. Fontos, hogy a tervezett fejlesztések ne váljanak tájidegenné, és illeszkedjenek a 
városrész hosszú távú elképzeléseibe. A város szerepe továbbá, hogy olyan szabályozást készítsen, 
mely a szakemberekkel egyetértésben készül, és illeszkedik a táj karakteréhez. 

Az Óváros, a HÉV és az 510-es főút közelsége biztosítja a jó megközelíthetőséget, nem beszélve a 
várost a kistérséggel és Budapesttel újra összekötő vízi közlekedés lehetőségéről. Dunaharaszti és a 
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Szigetek városrész a kistérség rekreációs-turisztikai útvonalainak, természetvédelmi területeinek kapuja, 
koordinációs elosztó pontja. 

SZIGETEK VÁROSRÉSZ ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ KÖRNYEZETVÉDELMI TERÜLETEK CÉLJA  
- III. akcióterülethez kapcsolódó fejlesztések - területi jellegű fejlesztés, rehabilitáció, ágazati 

jellegű fejlesztés, turisztika-rekreáció, természetvédelem  
• természeti értékek védelme 
• a fejlesztésekhez szükséges városi szabályozások kialakítása 
• ágazati, kistérségi kapcsolatok kiépítése, természetvédelmi rendszerek 

kidolgozása 
• az infrastruktúra okozta káros hatások szűrése, a terület védelme 
• tájvédelmi és tájrehabilitációs programok beindítása 
• tanösvények kialakítása 
• a tervezett turisztikai-rekreációs fejlesztések beindítása 
• a tervezett turisztikai-rekreációs fejlesztésekhez kapcsolódó kutatásfejlesztési, 

oktatási beruházások beindítása 
• a vízfelületek állapotjavítása, karbantartása 
• a vízi közlekedés létesítményeinek kialakítása 
• a vízi közlekedéshez szükséges infrastruktúra kialakítása 
• az Óváros és a Sport-sziget közötti közúti és gyalogos kapcsolat fejlesztése 

 
A terület fejlesztése, a turisztikai-rekreációs ágazat újraélesztése és a mai kor igényeinek való 
megfeleltetése a városrész, a város és a kistérség nagy lehetősége. Az ilyen irányú fejlesztések új, erős 
arculattal és identitással ruházzák fel a területet és az egész térséget. A turisztikai-rekreációs iparág 
újratelepítése és fejlesztése hosszú távú következetes munkát igényel a projektben részt vevőktől.  
A növekvő számú, ilyen irányú hazai és EU-s pályázati lehetőségek jó alapot szolgáltatnak a 
fejlesztések megindításához. A terület határainak definiálása, a szükséges pufferzónák és védősávok 
kialakításával egyidőben gondoskodni kell a területet átszelő HÉV-vonal és az 51-es főút által okozott 
környezeti hatások, terhelések csökkentéséről, szűréséről. Az ily módon megfelelően elkülönített 
természetvédelmi terület és a hozzá kapcsolható tervezett zöldfelületi rendszer kiváló alap a terület 
turisztikai fejlesztéséhez. A meginduló beruházások ellenőrzése, szabályozása a városvezetés feladata, 
felelőssége. A tervezett létesítmények, infrastrukturális fejlesztések nem lehetnek tájidegenek. 
Telepítésükben és azok megvalósításának ütemezésében természetvédelmi szakemberekkel kell 
együttműködni. Az ide települő új funkciókkal és megnövekedett terhelésekkel számolni kell a 
környezetalakítás során. Ezek környezetre gyakorolt hatásait folyamatosan, rendszeresen kell mérni, 
ellenőrizni és nyilvántartani. Ennek nyomán kialakulhat egy kistérségi jelentőségű természetvédelmi 
központ, mely nemcsak Dunaharaszti, hanem a kistérség ilyen jellegű fejlesztéseit is ellenőrizheti, 
felügyelheti.  
Az ilyen jellegű tudatosan fejlesztett tevékenységek amellett, hogy a városi identitást növelik és 
biztosítják a lakosságot a megfelelő színvonalú és minőségű beruházásokról, alkalmasak arra, hogy 
oktatásfejlesztési és oktatási programok is települjenek a már kialakuló intézményekbe. Az ilyen 
organikusan fejődő szervezeti struktúra egy jól fenntartható, önmagát eltartó és fejlesztő iparággá 
válhat. 

Az RSD és a területen található holtágak szintén kiemelkedő jelentőséggel bírnak. A Duna-ág és a 
holtágak vízminőségének javítása fontos feladat. A jó eséllyel újrainduló kis-dunai hajózás új kapcsolati 
rendszereket indukálhat Budapesttel, és a kistérség nyugati irányban is nyitottabbá, elérhetőbbé 
válhat. A budapesti vízi kapcsolat valós alternatíva! Az elkészített tanulmányok és terhelési vizsgálatok 
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egyértelműen igazolják ennek létjogosultságát. A kistérségi vízi közlekedés beindítása lehetőség arra, 
hogy az elszigetelt nyugati területek is napi szintű kapcsolatba kerülhessenek a kistérség keleti 
településeivel. A kistérségi hajózás megindítása előtt azonban ennek milyenségét kutató 
hatástanulmány készítése szükséges. 

5. AZ ÚJHEGYI DŰLŐ VÁROSRÉSZ TELEPSZERŰ KIÉPÍTÉSE, VÍZPARTI TERÜLETÉNEK REKREÁCIÓS JELLEGŰ 
MEGERŐSÍTÉSE 

ÚJHEGYI-DŰLŐ 

Az Újhegyi-dűlő területileg Dunaharaszti Budapesthez és a repülőterekhez legközelebb eső városrésze. 
Közvetlenül határos Budapest XXIII. kerületének Millennium-telepével. Bár közutakkal határolt terület, 
térben mégis elkülönül azoktól, és közvetlen kapcsolat – lehajtó–- kialakítása csak az 510-es úttal 
lehetséges a jövőben. Jelenleg ligetes-fás, lankás, lakóterületi funkcióra kijelölt terület. A terület 
felparcellázása megtörtént, jelentős védelmi funkciójú zöldfelületet biztosítva az M0s autóút és az 
iparterület felé. A terület hátránya a többi városrésztől való szeparáltság – a kapcsolat hiánya, a 
senkiföldje-jelleg és a forgalom okozta zajterhelés jelenléte.   

Zárt telepszerűsége és a felsorolt hátrányok olcsó telekárakat szülve előnnyé kovácsolhatóak. Ezen 
okok miatt a terület lehetséges helyszínéül tud szolgálni lakás-rehabilitációs programok beindítására.  
A városrész szociális bérlakások, az iparterülethez kötődő szociális lakások telepítésére alkalmas terület, 
továbbá kísérleti telepek, ökotelepek lehetséges helyszíne. A városrész vízparti területei kiválóan 
alkalmasak szociális jellegű rekreációs központok kialakítására. Városszéli jellege és Budapesthez való 
közelsége adott esetben egy motel, hotel telepítésére is alkalmassá teszi azt. Az adottságokat 
kihasználva és előnyére fordítva egy jól működő, önálló identitással rendelkező városrész létrejötte 
prognosztizálható. Az ehhez szükséges intézkedések a szabályozási terv módosítását vonják magukkal 
Ellentétes esetben számolni kell a terület identitásának elvesztésével, szegregációs folyamatok 
elindulásával, ami a városról való leszakadást eredményezheti. 

A városrész alapvető célja tehát, hogy szeparált jellegét kiaknázva önálló egységként, ugyanakkor a 
természeti területek segítségével mégis bekapcsolódva alakuljon ki Dunaharasztin belül. Cél továbbá, 
hogy a városrész megfelelően védve legyen (zajfal, zöldzóna telepítése) a közvetlenül a városrészt 
határoló igen forgalmas és zajos utaktól, valamint az újonnan kiparcellázott telkek a közműhálózatba, 
illetve az úthálózatba bekötve kerüljenek kiépítésre. 

6. A LIGET VÁROSRÉSZ KISVÁROSIAS-FALUSIAS KARAKTERÉNEK UTCAKÉPI MEGERŐSÍTÉSE, HELYI 
ALKÖZPONT KIÉPÍTÉSE 

LIGETVÁROS 

Ligetváros homogén lakófunkcióval ellátott terület, hagyományos kisvárosias-falusias beépítettséggel. 
Az Iparterületek felé kereskedelmi jellegű iparterületi sáv biztosítja a vegyes funkciójú városrész 
kialakulásának lehetőségét. Ezen területen keresztül van a tavak területével közvetett, ámde közeli 
kapcsolata. A városrészt az 51-es főút választja el a Tavak területétől. Az Iparterületek közelsége miatt 
zöld védősáv kialakítása szükséges, ami a kereskedelmi és a szántóterületeken is szabályozás alapján 
történhet, kötelező érvénnyel.  

A beépítés jellegéből fakadóan a lakóterület utcaképe a meglévő karakter alapján fejleszthető 
fasorokkal és zöldszigetekkel a kisvárosias jelleg megtartására. A városrész szerkezeti homogenitása 
okán közterekben nem bővelkedik, azokkal már csak a be nem épített területrészeken gazdagítható. 
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A közterek fontossága a társadalmi kohéziót erősítő jellegben rejlik, a privát kertekkel szemben. A 
városi közösségi terek kialakítása a kereskedelmi funkciójú iparterületi sáv lakóterület felőli oldalán 
képzelhető el, egy zöld védősáv funkcióval egybekötve.  

Cél a kijelölt kereskedelmi területet az északi részen kereskedelmi funkciókkal és közterületekkel ellátni, 
a városrész alközpontjává fejlesztve azt, míg a déli részen a kutatás-fejlesztéshez szervesen kapcsolódó 
kisebb műhelyek megtelepedésére adni lehetőséget. E területen gyenge szabályozás és 
érdekérvényesítés esetén az ipari jelleg felerősödésével kell számolni, mivel magánkézben vannak a 
fejlesztendő területek, ezért a fejlesztések irányának kontrollálhatósága kérdéses. A kívánt 
kereskedelmi funkciók ezen a területen a kertváros alközpontját kialakító kisebb intézményi 
fejlesztések: a mindennapi bevásárláshoz kapcsolódó boltok, valamint a liget- és kertváros 
karakteréhez kapcsolható faiskola, virágpiac, barkácsáruház. 

A fentiek alapján tehát a városrész konkrét célja az iparterületekre való ráépülés megakadályozása 
zöldsávok telepítésével, az utcakarakterek kialakítása kisvárosias telepítéssel, valamint a területen 
koncentráltan jelenlévő intézmények környezetének rendezése elsősorban közlekedési szempontból. 

7. A KERTVÁROS KERTVÁROSIAS KIÉPÍTÉSE, A VÁROSRÉSZ NAGYARÁNYÚ, ÖSSZEFÜGGŐ ZÖLDTERÜLETI 
FEJLESZTÉSE 

KERTVÁROS 

A még be nem épített területeken, illetve a MÁV alsó területén új, korszerű lakóterület hozható létre. A 
városrészt természeti sáv választja el a Duna-Tisza-csatorna Taksony területétől. A városrész 
szerkezetileg, adottságai alapján és a kitűzött fejlesztések által jól tagolható. Fő karakterisztikus eleme 
a Temető utca által kijelölt tengely, mely összeköttetést képez az Óváros és a Tavak területével. Erre a 
tengelyre fűződik fel a kegyeleti park, a bővítendő temető területe, a piac területe és a horgásztavak 
területe, melyek egy összefüggő zöldfelületet képezve biztosítják a városrész megfelelő közterületi 
ellátottságát. A be nem épített területek vonzóak lehetnek a befektetők számára, ami az 
ingatlanspekuláció veszélyét is magában hordozza.  

A Kertváros MÁV alsó területén cél egy olyan minta-kertváros létrehozása, mely a prognosztizált 
népességnövekedést figyelembe véve a fiatal lakosság számára vonzó terület lehet, megfelelő 
intézményi ellátottsággal, és mint valós szükség, pl. óvoda létrehozásával. Cél a meglévő tó területét 
egy valódi rekreációs területként a lakóterület szerkezetébe szőni. Ezen célok eléréséhez biztosítani kell 
a szennyvíztisztító és az iparterületek leválasztását zöld védősávval, mely lehetséges is annak a 
szántóterületeken való kiszabályozása által. Egy ilyen irányú fejlesztés a jelenlegi kertvárosias karaktert 
folytatná, erősítené. Ennek hiányában a terület túlzott beépítése jöhet létre az Iparterületek 
hangsúlyos jelenlétével. 

KERTVÁROS CÉLJAI 
- V. akcióterülethez kapcsolódó fejlesztések 

• a terület védelme, a környezeti terhelések csökkentése 
• a terület vízi kapcsolatának erősítése 
• a területre telepítendő intézmények kialakításához szükséges szabályozás és 

infrastruktúra megteremtése 
• a területre telepítendő intézmények kialakítása, lakóterület-rehabilitáció 
• a terület arculatának kialakítása 
• a terület intézményi rendszerének bővítése, területi alközpont kialakítása  
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• a terület zöldfelületi rendszerének és közterületi rendszereinek kialakítása, városi 
rendszerekbe való illesztése  

• városközponttal való kapcsolat kiépítése és erősítése 
• a lakóterületek kialakításának feltételeként a rendezetlen tulajdonviszonyok 

megoldása 
• az új lakóterületek kialakításához szükséges utak kiépítése 

 
A Kertváros fejlesztése a MÁV-alsó lakóterület rehabilitációjával kezdődik. Az itt található 
lakónegyedet a kisebbségi önkormányzat együttműködésével és felügyeletével a város felfejleszti.  
A lakosok ingatlanjait felvásárolja, a szociálisan nehéz helyzetben lévő családok számára 
önkormányzati lakásokat biztosít. Az itt letelepülni kívánó családok egyéb támogatásokat kapnak a 
telekvásárlás és az építkezés folyamatában.  

A kialakult kertvárosi övezet alkalmas a város növekvő lakosságának befogadására. A területre 
jelenleg is magasan kvalifikált, jól képzett családok költöztek. Amennyiben ők képezik a területre 
csábítani kívánt célcsoportot, igényeiknek megfelelő lakókörnyezet kialakítása a cél. A kapcsolódó 
rekreációs övezet fejlesztése fontos elem, de a lakóövezetet és szolgáltatásait, továbbá az intézményi 
ellátottságot is fejleszteni kell. Érdemes megvizsgálni a növekvő népesség mellett egy új, korszerű 
általános iskola telepítésének lehetőségét, így fejlesztve a területhez közvetlenül csatlakozó 
alközpontot. A lakózónákat a városmaggal összekötő és középtávon szintén fejleszteni kívánt 
tengelyekre szervezett intézményi rendszer új, fontos eleme lehet a lakóterületnek. A megfelelően 
parcellázott és megfelelő infrastruktúrával ellátott terület akár nagyobb egységekben ingatlan-
befektetők számára, akár egyenként, közvetlenül a célcsoport számára is értékesíthető. A terület 
fejlődése érdekében a kiparcellázott területekre jól kialakított szabályozást kell felvezetni. A 
telekspekulációk elkerülése érdekében szabályozni kell a telek megvásárlása és a telekre előírás szerint 
épített lakóingatlanok használatbavételi engedélyének kiadása közötti maximális időintervallumot. A 
lakókörnyezet, megfelelő intézményi háttérrel, vonzó alternatíva a kistérségből, Budapestről, valamint 
a városból ideköltözni vágyók számára egyaránt. 
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ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT – AZ IVS STRATÉGIÁJÁNAK CÉLRENDSZERE 
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IV.3. A STRATÉGIA KOHERENCIÁJA, KONZISZTENCIÁJA 

Adottságnak tekintjük azt a tényt, hogy Dunaharaszti Város Önkormányzata településközpont 
rehabilitációja céljából rekonstrukciós terveket készíttetett 2005-ben, mely meghatározza a szükséges 
fejlesztések irányát. 

A döntés-előkészítés során a lehetséges fejlesztési irányok az alábbiak alapján kerültek 
meghatározásra: 

• Dunaharaszti Fő útja rekonstrukciós munkáinak két ütemben történő megvalósítása a cél 
• Ennek érdekében egy öt részből álló tervdokumentációt dolgoztak ki: 

A. Útépítési engedélyezési dokumentáció 
B. Víz- és csatornaépítési dokumentáció 
C. Közvilágítás, elektromos elosztóhálózat dokumentáció 
D. Távközlési és hírközlőhálózat dokumentáció 
E. Talajmechanika 

• Meghatározásra került két önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan (Polgármesteri Hivatal, 
Granárium), melyek felújítása és funkciókkal történő ellátása szükséges 

 

IV.3.1.  Illeszkedés 

ILLESZKEDÉS A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia és Dunaharaszti Város Településfejlesztési koncepciója 
összhangban vannak egymással, alapvetően az IVS támaszkodik a Településfejlesztési koncepcióban 
meghatározott célokra, ugyanakkor pontosítja és konkrét projektekhez, akcióterületekhez kapcsolja 
azokat. 

Dunaharaszti Településfejlesztési koncepciójában az alábbi fő fejlesztési célok definiáltak: 

• az élet minőségi szintjének emelése, 
• a környezeti állapot javítása, 
• a városnak megfelelő városközpont(ok) kialakítása, 
• a térség üdülés-idegenforgalmi hagyományainak erősítése, 
• rövid távon a népesség helyben tartása, 
• középtávon a népesség növekedése, 
• lakásfejlesztési lehetőségek megteremtése, 
• további munkahelyteremtés  

A fenti célok közvetve és közvetlenül is megvalósulnak az IVS-ben meghatározott akcióterületi 
fejlesztése következtében. A kijelölt akcióterületek közül az I., II., III., akcióterületek közvetlenül emelik 
az életminőség szintjét a közterületek rehabilitálása révén, javítják a környezet állapotát, különösen az 
I. akcióterület, ahol közel 1,5 km rendkívül rossz minőségű, forgalmas út, és utcaszakasz kerül felújításra. 
Az I., II., III., akcióterületek ugyanakkor kifejezetten a városnak megfelelő léptékű, és eltérő karakterű 
városközpontokat alakítanak ki. A III., akcióterület, mint a természeti, rekreációs alközpont a város 
üdülés-idegenforgalmi hagyományait erősíti. A IV. akcióterület, a csuklópont kialakításával 
lehetőséget teremt a helyi már meglévő, valamint a távlatban itt kis- és középvállalkozást kezdő 
lakosság számára. Az V. akcióterület pedig a távlati lakóterület fejlesztésben vesz részt. 

A Településfejlesztési koncepcióban meghatározottan az alábbi területek számára szükséges a 
területbiztosítás a távlati elképzelések szerint: 
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• településközpont, 
• lakóterületek, 
• üdülés-idegenforgalom, 
• gazdasági (munkahelyi) területek, 
• sport, rekreáció. 
 
A város Integrált Városfejlesztési Stratégiája e gondolatmenet mentén határolja le a városrészeket, 
adja meg e funkciók jól elhatárolható területi egységeit és alakítja ki a funkciók zökkenőmentes, 
minőségi működéséhez szükséges fejlesztési elképzeléseket. 

Az egyes városrészek céljai, valamint a kijelölt akcióterületekben megfogalmazott fejlesztési célok 
összhangban vannak a Településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott városrészekre vonatkozó 
jövőképpel.  

Az Óváros városrészre vonatkozóan mind az IVS, mind a Településfejlesztési koncepció a megfelelően 
artikulált városközpontok kialakítását irányozza elő, valamint célul tűzi ki a meglévő környezeti és 
épített értékek rehabilitálását. Az első három akcióterület, és különös tekintettel az I. akcióterület a 
város központjának kialakítására törekszik, valamint a Granárium, azaz a Laffert-kúria épületének 
rehabilitálásával Dunaharaszti egyik országosan védett műemléki épülete kap új, közösségi és kulturális 
funkciót.  

A Településfejlesztési koncepció a Kertváros és Ligetváros területére határolja le a lakófunkció karakter 
jelenlétét és megóvását, valamint kijelölt fejlesztési pontként mindkét dokumentum a MÁV alsó 
lakóterületet jelöli ki, mint a jövőbeni felmerülő lakóterület-igény lehetséges pontját.  

A Szigetek és Tavak városrészek alapvetően mindkét fejlesztési dokumentumban, mint rekreációs 
központok jelennek meg, az IVS mindkét városrész területén kijelöl fejlesztési területet a meghatározott 
cél elérése érdekében. 

 

ILLESZKEDÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVHEZ, A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVHEZ, HELYI ÉPÍTÉSI 
SZABÁLYZATHOZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVHEZ 

Dunaharaszti Integrált Városfejlesztési Stratégiája olyan közép- és hosszútávú fejlesztési elképzeléseket 
tartalmaz, és fogalmaz meg akcióterületként, melyek megvalósítása alapvetően támaszkodik a város 
már korábban elkészült rendezési tervéhez, és szerkezeti terveihez. 

Az IVS-ben a városrészek lehatárolása a szerkezeti tervben megfogalmazottaknak megfelelően 
történt, alapul véve az akkor elvégzett vizsgálatok által kimutatott terület-felhasználási egységeket.  

Az IVS-ben meghatározott fejlesztési célok az átfogó, egységes szerkezetű rendezési tervekben 
megfogalmazott és előirányzott fejlesztési elképzeléseknek megfelelnek mind közlekedési, mind 
zöldfelületi és tájrendezési, mind övezeti szempontból. Közlekedési elképzelések tekintetében a 
közlekedésfejlesztési javaslatban megfogalmazott, távlati időben nagyobb hangsúlyt kapó utak és 
utcák részt vesznek az egyes akcióterületek programjában (ld. Temető utca – MÁV alsó akcióterület). 
A megfelelő alközpontok definiálása is a tervezett közlekedésfejlesztési elképzelések mentén alakult ki, 
az elérhetőségi szempontok figyelembevételével. 

Zöldfelületi és tájrendezési szempontból az IVS beépíti és kiegészíti a korábban már elkészült fejlesztési 
javaslatokat. Az IVS-ben definiált rekreációs zóna egyezik a tájrendezési javaslatban 
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megfogalmazottakkal (Tavak városrész), ugyanakkor a Szigetek városrész területén az IVS-ben a 
meglévő természeti értékek védelme és egy ökológiai pufferzóna kialakítása szerepel, mely lehetővé 
teszi a Dunaharasztiban található egyedülálló természeti táj rekreációs célú hasznosítását, és védi a 
nem bejárható területeket az enyészettől. Az IVS I. akcióterületében meghatározott zöldfeleületi 
fejlesztések egybe esnek a tájrendezési javaslatban kijelölt rekreációs célú zöldfelületekkel, azok 
állapotjavítása és kiterjesztése része a fejlesztési céloknak. 

Az övezeti tervben meghatározott területi egységek összhangban vannak az IVS városrészi 
lehatárolásaival. Az IVS-ben kijelölt akcióterületi fejlesztéseket a rendezési tervek lehetővé teszik. Az 
egyes akcióterületek és a tervezett konkrét fejlesztési projektek olyan területeken mennek végbe, ahol 
a vonatkozó szabályzás az adott funkciókat preferálja. A MÁV alsó terület az övezeti tervben is 
lakóterületként van kiszabályozva, a szabályozási tervben pedig a telekalakításra vonatkozóan már 
megkezdte a település az új telekméretek kialakítását. A IV. akcióterület területei az övezeti tervben 
kereskedelmi szolgáltató területként jelennek meg, valamint kiemelt csomópontként. Az 
akcióterületként is kijelölt, tervezett központok és alközpontok mind központi vegyes területeken 
kerülnek kialakításra, így biztosítható, hogy a szükséges új kialakítású funkciók a szabályozási tervben 
meghatározott lehetőségeken belül gazdagodhatnak. 

 

A FEJLESZTÉSI IRÁNY ILLESZKEDÉSE AZ OPERATÍV PROGRAMOK RENDSZERÉBE 

Közép-Magyarországi Operatív Programhoz való illeszkedés: 

A Budapesti agglomeráció településeinek fejlesztési irányát a KMOP a következőképpen határozza 
meg: 

„Cél a harmonikusan és fenntartható módon működő agglomerációs rendszer megteremtése, 
kiegyensúlyozottabb térszerkezetet eredményező alközpontok fejlesztése révén és a fővárost övező 
ökológiai és rekreációs zöld gyűrű kialakításával, valamint a helyben történő munkavégzés 
ösztönzésével. A szuburbanizációs folyamat következtében a Budapest környéki települések lakóinak 
száma jelentősen növekvő, ugyanakkor a kiköltözöttek nagyrészt továbbra is Budapestre járnak 
dolgozni, és ott veszik igénybe a szolgáltatásokat. Az ingázó életforma megterhelő a családok részére. 
Ennek érdekében szükséges a növekvő népességszámhoz illeszkedő kapacitásnövelés az óvodai, 
iskolai, szociális és egészségügyi ellátásban. Az agglomerációs települések fő fejlesztési iránya a 
településközpont nélküli, kiterjedt településeken a központi funkciót ellátó városközpont területi 
kialakítása városrehabilitációs akciók keretében”. 

Kistérségek központjainak funkcionális megújítása az élhető város érdekében a közösségi terek fizikai 
rehabilitálásával, az épületek renoválásával, a környezetminőség jobbításával (zöldterületek, 
szabadidő-területek, hulladék és vízgazdálkodás, energiatakarékosság, tömegközlekedés). 

A települési központok fejlesztése az identitást erősítő funkciók előtérbe helyezésével a települések 
vonzerő növelését célozza, gazdasági és közösségi funkciók megjelenítésével, vagy sűrűsödésének 
ösztönzésével. A beavatkozás a település társadalmi – gazdasági szempontból meghatározó központi 
területeinek integrált fejlesztését támogatja. A beavatkozás támogatja mind a városi, mind a nem 
városi jogállású települések revitalizációs akcióit összhangban az ÚMVT lehatárolással. 
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A városrehabilitációs akciók az alábbi elemekből építkeznek: 

- Új gazdasági és közösségi funkciók megjelenésének támogatása és a meglévő funkciók 
megerősítése. 

- Kulturális értékek, szellemi és épített örökség fenntartható megújítása. 
- Vonzó városi környezet kialakítása, épített környezet minőségének fejlesztése, amely ösztönzi a 

további magánberuházásokat. 
- Kistérségi szolgáltató funkciók infrastrukturális hátterének megteremtése, összhangban a 

kistérségi társulások feladataival. 
- A célokkal összhangban a területen közterületi, közintézményeket érintő, forgalomtechnikai, 

akadálymentesítést célzó, energiahatékonysági, műemlékvédelmi, kisvállalkozás élénkítő 
beavatkozásokat kell végrehajtani. 

Városi és települési területek megújítása prioritáshoz való illeszkedés 

A prioritás a települési életminőség javítását és további társadalmi-gazdasági funkciók megjelenését 
ösztönzi a fizikai környezet minőségének javításával és a települési vonzerő növelésével. 

Dunaharaszti megfelel az alábbi követelményeknek: 
• Komplex településfejlesztési koncepció engedélyezési és kiviteli tervek készítése.  
• Közterületek kialakítása és felújítása (infrastruktúra-fejlesztés; tiszta és rendezett közterületek 

kialakítása, meglévők fejlesztése). 
• A történelmi és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése, a településkép javítása az utcai 

homlokzatok felújítása révén. 
• Épületek (helyiségek) felújítása a gazdasági és társadalmi tevékenységek kiszolgálására, de a 

felújított épületek lakófunkcióra való használata nem lehetséges, lakóépületeken történő 
beavatkozáshoz támogatás nem adható.  

• Közösségi és kulturális célú épületek átalakítása, bővítése.  
• Komplex terület-előkészítési munkák, engedélyezési és kiviteli tervek készítése.  
• Települési központok fejlesztése  

– települési vonzerő növelése közösségi és gazdasági funkciók ösztönzésével;  
– városi vonzerő növelése funkcióbővítő fejlesztéssel;  
– központi térrel nem rendelkező települések esetében a település identitásának erősítése ; 
– a város központi részein szolgáltatási funkciók erősítése;  
– fizikai környezet minőségének javítása a települési vonzerő növelésével;  

városszerkezeti problémát okozó barnamezős területek, alulhasznosított vagy felhagyott ipari területek, 
volt katonai objektumok rehabilitációja, funkcióváltás útján történő hasznosítása. 

A rendelkezésre álló KMOP Akciótervhez való illeszkedés: 

A prioritás a települési életminőség javítását és további társadalmi-gazdasági funkciók megjelenését 
ösztönzi a fizikai környezet minőségének javításával és a települési vonzerő növelésével. 

Dunaharaszti megfelel az alábbi követelményeknek: 

• Komplex településfejlesztési koncepció, engedélyezési és kiviteli tervek készítése.  
• Közterületek kialakítása és felújítása (infrastruktúra-fejlesztés; tiszta és rendezett közterületek 

kialakítása, meglévők fejlesztése). 
• A történelmi és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése, a településkép javítása az utcai 

homlokzatok felújítása révén. 
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• Épületek (helyiségek) felújítása a gazdasági és társadalmi tevékenységek kiszolgálására, de a 
felújított épületek lakófunkcióra való használata nem lehetséges, lakóépületeken történő 
beavatkozáshoz támogatás nem adható.  

• Közösségi és kulturális célú épületek átalakítása, bővítése.  
• Komplex terület-előkészítési munkák, engedélyezési és kiviteli tervek készítése.  
• Települési központok fejlesztése  

– települési vonzerő növelése közösségi és gazdasági funkciók ösztönzésével;  
– városi vonzerő növelése funkcióbővítő fejlesztéssel;  
– központi térrel nem rendelkező települések esetében a település identitásának erősítése; 
– a város központi részein szolgáltatási funkciók erősítése;  
– fizikai környezet minőségének javítása a települési vonzerő növelésével;  
– városszerkezeti problémát okozó barnamezős területek, alulhasznosított vagy felhagyott 

ipari területek, volt katonai objektumok rehabilitációja, funkcióváltás útján történő 
hasznosítása. 

 

Illeszkedés az ÚMFT területfejlesztési projekthez: 

A versenyképesség növelése érdekében hangsúlyos szerepet kell kapjon a helyi lehetőségek, 
adottságok kihasználása. Az ország általános versenyképességének alapja, hogy a területi struktúra 
kiegyenlítettebb és hatékonyabb legyen. A versenyképesség növelése érdekében hangsúlyos 
szerepet kell, hogy kapjon a helyi lehetőségek, adottságok kihasználása. 
 
A fenntartható városfejlesztés egyik fő eleme a településközpontok megújítása, amelynek célja a 
város/ településközpontok gazdasági, kulturális, turisztikai és, egyes városok esetében, kistérségi 
központi funkcióinak erősítése, valamint a barnamezős területek kármentesítése, funkcióváltásának 
elősegítése. 
 
A fenntartható városfejlesztés élhető és vonzó környezet biztosítását jelenti. Alapvető cél a jelenleginél 
intenzívebben kooperáló, kiegyensúlyozott városhálózat megteremtése, melyben a fejlesztési pólusok 
és a többi város hálózatosan együttműködnek. A fenntartható városfejlesztés során a gazdasági, 
szociális és környezetvédelmi fejlesztések iránya azonos. Az élhető város megteremtésének fontos 
eszköze az integrált környezeti tervezés, a funkcióvesztett területek revitalizálása, a válságterek 
rehabilitációja, a zöldterületek védelme és lehetőség szerinti növelése, valamint a város és a környező 
települések együttműködésének és funkciómegosztásának erősítése.  
 
A fenntartható városfejlesztés fő eleme a településközpontok megújítása, amelynek célja a 
város/településközpontok gazdasági, kulturális, turisztikai és, egyes városok esetében, kistérségi 
központi funkcióinak erősítése, valamint a barnamezős területek kármentesítése, funkcióváltásának 
elősegítése. 

 

A FEJLESZTÉSI IRÁNY ILLESZKEDÉSE MÁS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKHOZ 

Illeszkedés a „Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepció és Stratégiai Programja 2006-
2007”- hez 

A koncepció és a projekt illeszkedését az alábbi ábra szemlélteti, mely megmutatja a budapesti 
agglomerációs térség fejlesztési tervének logikáját. 

 



   
 

 

142 

 

 

Dunaharaszti Integrált Városfejlesztési Stratégiája 

 

Illeszkedés „A Ráckevei kistérség fejlesztési stratégiája” dokumentumhoz 

A Ráckevei kistérségre vonatkozó stratégiai elképzelések egyrészt iránymutató jellegűek, másrészt 
egybe esnek a városvezetéssel közösen kidolgozott városfejlesztési stratégia elképzeléseivel. A 
kistérségre vonatkozó ágazati prioritások közül Dunaharaszti kiemelten az idegenforgalomra és 
turizmusra vonatkozó ágazati prioritásokban meghatározottakhoz illeszkedik városfejlesztési 
stratégiájában. 

A Ráckevei kistérség gazdag természeti és kulturális értékeinek fenntartható hasznosítása mellett a vízi 
turizmus országos jelentőségű központjává, a főváros első számú rekreációs célterületévé válik, amely 
a tágabb térség turisztikai kínálatához kapcsolódva minőségi szolgáltatásokat biztosít a kistérség 
lakossága és a kistérségbe érkező vendégek számára. 
 
A felvázolt jövőkép elérése a következő beavatkozási területeket, prioritásokat jelöli ki: 
 
1.   Prioritás: A turisztikai infrastruktúra fejlesztése 
2.   Prioritás: A turisztikai attrakciók fejlesztése 
3.   Prioritás: A turisztikai fogadóképesség és a turisztikai szolgáltatások fejlesztése 
4.   Prioritás: Komplex turisztikai programcsomagok kialakítása 
5.  Prioritás: A turisztikai marketing és a turizmusfejlesztésben érdekelt szervezetek fejlesztése 
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A kistérségi stratégiában településekre vonatkozóan az alábbi program-javaslatok kerültek 
meghatározásra: 

Település neve /      
Javaslat típusa       

A program javaslatok településenkénti részletezése 

DUNAHARASZTI   
Ökológiai-

természetvédelmi 
A Haraszti-szigeti mellékág rehabilitációja, és a Duna-Tisza csatorna partjának 
rendezése javasolt. Az üdülőterületek szennyvízcsatorna-hálózatra való 
kapcsolását meg kell oldani. A Haraszti-sziget mezőgazdasági területein, hosszú 
távon, gyep- vagy erdőművelési ágra való váltás lenne kívánatos, addig 
azonban szigorúan korlátozni kell a vegyszerhasználatot a művelés során.  

Tájvédelmi-
tájesztétikai 

A Haraszti-sziget teljes beépítését meg kell akadályozni, az engedély nélküli, 
zavaró látványú stégeket fel kell számolni a vízpartról. 

Üdülési Az üdülőterületi utakat rövidtávon rendezni kell, és szükséges a teljes vízparti 
sétány kiépítése. A hajóállomás fejlesztése javasolt. 

 
Dunaharaszti jövőképében meghatározott fejlesztési célok megfelelnek a kistérségi stratégiában 
megállapított programjavaslatoknak. 

IV.3.2. A célrendszer koherenciája 

Akcióterületek illeszkedése a városi szövetbe 

A kijelölt akcióterületek nem csupán egyetlen városrész problémájának megoldását célozzák.  
Az akcióterületek kijelölése többnyire épp a koherencia megteremtésének igényével történtek.  
A kijelölt akcióterületek többnyire a különböző funkciójú zónák találkozási pontjára telepítve 
helyezkednek el. Céljuk, hogy az eltérő szerepű városrészeket egységes egésszé szervezzék, és a 
funkciójukból adódó eltéréseket, feszültségeket feloldják. A jól definiált akcióterületi tervek épp a 
városrészek közötti kommunikációt serkentik. Feladatuk nem csupán egy területre koncentrálódik. 
Kialakításuk motiváló, katalizáló szereppel bír az egyes városrészek irányába. Definiálja a találkozási 
pontok viszonyát, típusát. Az így kijelölt akcióterületek az egymással párhuzamosan fejlődő, jól definiált 
identitással rendelkező városrészek garanciáját jelentik. 

A városrészek illeszkedése 

A városrészek kitűzött céljai ennek megfelelően illeszkednek egymáshoz. A sikeres fejlesztés érdekében 
természetesen lesznek a területeken belüli funkcióvesztések. A lakóterületeken, elsősorban a Liget- és 
Kertváros területén arra törekszünk, hogy a lakófunkciók minél tisztábban jelenhessenek meg, és az ide 
kapcsolódó infrastrukturális és szolgáltatásbeli, valamint intézményi ellátottság az igényeknek 
megfelelően legyen kialakítva. A kialakítandó köztér- és zöldfelületi rendszer ezeken a területeken 
szintén ezt a célt szolgálja. A lakóterületek továbbá szervesen kapcsolódnak az Óvároshoz, a 
kialakítandó két új városi tengely pedig csak tovább erősíti ezt a kapcsolatot. 

A városi folyamatok elhelyezkedése, illeszkedése a kistérség, az agglomeráció és Budapest 
viszonylatában 

Az Iparterületek elválasztása és definiálása szintén a funkciók együttműködésének jegyében zajlik. Itt 
kiemelten fontos, hogy a funkció tisztán jelenjen meg a területen. A zóna mélységében történő 
fejlesztésének terve tovább segíti, hogy a terület megfelelően illeszkedhessen a városi szövetbe.  
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Az Óváros városi arcának kialakítása pedig hiánypótló feladat. Ennek eredményeképpen számos új 
funkció jelenhet meg a területen, illetve egy ilyen jellegű városias mag kialakításával a már meglévő, 
jól működő funkciók is tovább fejlődhetnek, alakulhatnak. A rekreációs-turisztikai fejlesztés a Szigetek 
városrészben sem idegen, sőt nem is új funkció Dunaharasztin. A felidézett századelő fürdőkultúrájának 
mai megfelelőjét megteremteni, a régi-új funkciót létrehozni igazi, organikus városfejlesztési elképzelés. 
A felidézett funkció a város múltjában gyökerezik, fejlesztése szerves része Dunaharaszti történetének.   

A FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK HATÁSA A KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁRA – A VÁROSRÉSZEK CÉLKITŰZÉSEINEK 
KÖRNYEZETI HATÁSA 

Dunaharaszti természeti adottságai kiválóak. Ezen adottságok kihasználása Dunaharaszti jövőképének 
fontos eleme. A környezeti terhelések és a szennyezések csökkentése kötelező és több helyen 
bemutatott feladat, de a tudatos várostervezés és így a prevenció legalább ilyen fontosságú. Tudatos 
tervezéssel és városvezetéssel a gyarapodó lakosság és a fejlődő iparterületek mellett sem kell 
növekvő környezetszennyezéssel számolni. A megfelelő szennyvíz- és hulladékgazdálkodás kialakítása 
természetesen elengedhetetlen, de a fő hangsúlyt a prevencióra és a tudatosan tervezett 
fejlesztésekre kell helyezni. A természetvédelmi területek védelme és fejlesztése szintén 
elengedhetetlen, hiszen erre Dunaharaszti iparágat szeretne telepíteni. A kistérséggel együttműködve, 
a természetvédelmi területeket egységben vizsgálva komoly eredményeket lehet elérni a 
természetvédelmi folyamatok területén is.  

A város ilyen irányú tervei természetesen a kistérségi elképzelésekhez is illeszkednek, azokkal 
együttműködve lehetőség van a növekvő EU-s támogatások ide vonatkozó részeit lehívni. A Duna-ág 
fejlesztése szintén túlnő a város határain. A holtágak kotrását Dunaharaszti már most a környező 
településekkel és a fővárossal közösen végzi. A Duna-ág hajózásának kistérségi beindítása szintén 
közös feladat, és szintén egyezik a kistérség elképzeléseivel. A budapesti irányú vízi közlekedés pedig, 
mint már említettük, valós alternatíva, megvalósításában Dunaharaszti szintén partner. Kialakítása 
nemcsak Dunaharaszti, hanem a kistérség és a főváros közös célja is. 

A tervezett fejlesztések esetében kiemelten fontos a környezeti hatások vizsgálata, városrészenként, 
valamint az egyes akcióterületek tekintetében is. A tervezett beavatkozások jelentős része környezeti 
hatásokkal is jár. A beavatkozások egy része olyan területeken valósul meg, melyek védett természeti 
területek határán helyezkednek el. 

Óváros városrész céljainak és az itt lehatárolt akcióterületi fejlesztések környezeti hatása: 

A városrészben tervezett beavatkozások alapvetően pozitív környezeti hatással járnak. A lehatárolt I., 
és II. akcióterületeken alapvetően új zöldterületek kialakítása a cél, valamint a meglévő zöldterületek 
fejlesztése, ápolt városközponti környezet létrehozása.  

Az I. akcióterületen környezeti szempontból kiemelt jelentőségű a Fő út felújítása, és a felújítás 
következtében várt forgalomcsillapító hatás. Az útfelújítás kivitelezésénél kiemelten fontos a tervezett 
forgalomcsillapító elemek kiépítése, hiszen ha ezek nem valósulnak meg, akkor a várt 
forgalomcsökkenés nem valósul meg. Az útfelújítás keretében környezeti szempontból szintén jelentős 
a Fő út mentén a járdaszakaszok kiépítése és felújítása mellett zöldsávok telepítése, fasorok kialakítása. 
A Fő út felújítására a parkolási problémák kezelése végett is elkerülhetetlen szükség van. Ez nem csak 
városképi szempontból jelentős, hanem a forgalom ellenpontozása végett is. Az akcióterületen 
megvalósuló Főtér kialakítása szintén pozitív környezeti hatás. Városképi jelentősége mellett itt olyan 
közterület alakul ki, mely jelentős zöldterület-növekedést eredményez. A tervezett HÉV- remiz térfal 
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pedig a Fő úton a zajcsökkentés szerepét vállalja. A Granárium rekonstrukciója szintén olyan városi 
közkert kialakítását eredményezi, mely Dunaharasztiban az első intézményi közkertet hozza létre. A 
tervezett beavatkozások tehát leginkább a környezeti állapot javulását eredményezik, ugyanakkor 
nagyon fontos a Fő út forgalmának csillapítása, erre kiemelt figyelem szükséges. 

Az óvárosi funkcionális alközponti II. akcióterület szintén a meglévő közpark felújítását jelenti, valamint 
a z akcióterületen található utcák forgalmának rendezését, sétálóutcák kialakítását. E területen is 
alapvető probléma a parkolás megoldatlansága, valamint az alternatív közlekedési eszközök 
használati lehetősége. Az itt megvalósuló fejlesztési elképzelések e problémákra adnak megoldást. 

A Szigetek városrész céljainak és akcióterületének környezeti hatásai 

A Szigetek városrészben tervezett fejlesztések különös figyelmet kívánnak a megvalósítás során. E 
területen olyan beavatkozásokat tervez a város, melyek közvetlen természetvédelmi területek határán 
helyezkednek el. A környezeti hatás pozitív előjele érdekében folyamatos konzultáció szükséges a 
területet kezelő szakhatóságokkal, a Közép-Duna völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi felügyelettel, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával. A tervezett tanösvény 
megfelelő kialakítása lehetőséget teremt az itt található természeti értékek védelmére, valamint egy 
tervezett pufferzóna kialakításával azok rekreációs célú bemutatására is. Kizárólag természeti célú, 
gyalogos ösvény kialakítása a cél, a környezeti szennyezés megakadályozása végett. A tanösvény 
kialakításával olyan területek válnak rendezetté, melyek jelen állapotukban elhanyagoltak. 

A Kertváros városrész céljainak és a tervezett akcióterületi fejlesztések környezeti hatásai 

A városrészben a fejlesztések hatására számolni kell a megnövekedett lakóterület és intézmények 
okozta forgalomnövekedéssel, ezért a kötelező infrastrukturális fejlesztéseket megfelelő zöldsávok 
kialakításával együtt kell létrehozni. Védeni kell a városrészben jelenleg megtalálható, a fejlesztési 
terület határán lévő horgásztavakat, azok használatát megfelelő korlátok mellett kizárólag rekreációs 
célra lehet alkalmazni. A Temető utca vonalán tervezett fejlesztések esetén szükséges az ott élő 
lakosság igényeinek és észrevételeinek felmérése mellett a megnövekvő terhelés megfelelő 
kompenzálása (forgalomcsillapító-eszközök kiépítése, zöldsávok, fásítás telepítése). A lakóterületi 
fejlesztések esetében pedig mindenekelőtt be kell tartani a HÉSZ-ben megfogalmazott beépítési 
százalékokat a túlépítettség elkerülése végett.  

Tavak városrész céljainak és fejlesztési elképzeléseinek környezeti hatása 

A Tavak városrészben, a Szigetek városrészhez hasonlóan kiemelten fontos a város ellenőrző szerepe. 
Az aktív rekreációs és üdülőterület kialakításánál elsősorban az ide települő aktív funkciók környezeti 
hatásainak vizsgálata szükséges, valamint az üdülőterületek kiterjesztésének esetében a megfelelő 
közműellátottság kialakítása.  

Ligetváros céljainak környezeti hatása 

Ligetváros esetében a tervezett célok csak abban az esetben életképesek, ha a megfelelő közúti és 
parkolási felületek rendezésével egyidejűleg valósul meg. A városrészben az utcakarakter terjesztésén 
keresztül több zöldsáv alakul ki. Fontos pont, hogy a városrész esetében kiemelten fontos a célok 
között felsorolt, az iparterületeket leválasztó zöldzónák kiépítése. A városrész már jelen állapotában is 
rendkívül közel található az ipari területekhez, a két terület összenövését, egybeolvadását a fejlesztési 
elképzelések megvalósításával meg lehet akadályozni. 
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Újhegyi dűlő városrész céljainak környezeti hatása 

A városrész kiemelten rossz adottságokkal rendelkezik. A fejlesztések során lakóterület itt csak abban 
az esetben növelhető, ha a megfelelő zajvédelmi zónák kialakításra kerülnek, és még így is nehezen 
kerülhető el a légszennyezés miatti káros környezeti hatás. Ennek elkerülése érdekében nagy 
kiterjedésű zöld védőzónák kell, hogy szeparálják a lakóterületeket a közúti forgalom területeitől. 
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V. A 2007-2013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE 

V.1. AKCIÓTERÜLETEK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI  

A város egészének és az egyes városrészeknek a helyzetelemzése mentén lehet kijelölni azokat a 
kiemelt területeket és gócpontokat, melyek problémáinak kezelése indukálja a városi élettér 
megújulását és a város fejlődését. Jelenleg komoly hangsúly helyeződik a városban az újonnan 
kialakult és kiparcellázott ipari és logisztikai területekre. Dunaharaszti jól cselekedett, amikor megfelelő 
infrastruktúrát kiépítve idevonzotta a komoly kereskedelmi és ipari tevékenységeket folytató 
nagyvállalatokat, azonban ezt az egyoldalú fejlődést ellenpontozni kell. Városias funkciókkal bővülve 
és városi jelleget felvéve kell a többi területnek is fejlődnie. 

Dunaharaszti a kistérség kapuja kíván lenni, és ennek teret kell tudni biztosítani mind városépítészetileg, 
mind pedig egy tudatos, karakteres hovatartozás, identitás megfogalmazásával.   
Plusz funkciókkal kell bővíteni a várost, természeti adottságait kihasználva, mely így a Ráckevei 
kistérség, mint rekreációs övezet központjává és osztópontjává tud válni. 

Az stratégia alapján kijelölt öt akcióterület három problémakör, funkció köré csoportosul: 

• Városközpont létrehozása, 
• Rekreáció, turizmus fejlesztése, 
• Lakóterületek felzárkóztatása, integrálása a város életébe, és leválasztása, 

szeparálása az ipari területektől. 

A 2007-2013 során fejlesztendő akcióterületek az első két problémakör megoldását irányozzák elő.  
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V.2.  AKCIÓTERÜLETEK MEGHATÁROZÁSA 

A 2007-2013 során fejlesztendő akcióterületek: 
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V.2.1.   Városközpont  

Városban elfoglalt helye, határai 
Dunaharaszti történelmi kialakulásából kiindulva a városközpont egy hosszú, lineáris terület, melyet a 
jelenlegi 510-es főút, mint főutca jelent. Az önkormányzat épülete, a Dózsa György út (Némedi út) 
kereszteződése, a szigeti lejáró és annak közvetlen környezete a magja ennek a városrésznek és az 
akcióterületnek egyaránt. Északi határa a Apponyi Albert u. és a buszforduló, déli határa a Nádor 
utcával szemben lévő lejáró a szigetek felé. A város felé eső oldalon a főutcához közvetlenül 
kapcsolódó telkek tartoznak az akcióterülethez, a Szigetek felé pedig az úttal szintén határos teleksor 
és Duna holtágához tartozó partszakaszok. Az akcióterület túlnyomórészt az Óváros városrész területén 
fekszik. 

Jelenlegi funkciója 
A terület jelenleg a városközpont-funkciót csak részben látja el, nem található meg rajta az összes 
közigazgatási funkciót ellátó intézmény, kevés rajta a zöldterület, nincs összefüggő zöldfelületi 
rendszere. Ezen okokból kifolyólag és leromlott építészeti arculatának köszönhetően nem nevezhető 
városias városközpontnak. 

Területe, lakossága, átlagos népsűrűsége 
  Területe:  291 684 m2 
    29,17 hektár 
  Lakossága:  321fő 
  Népsűrűsége: 1100 fő/km2 
 
Célkitűzés, kapcsolódás a célrendszerhez, tervezett fejlesztések, funkciók 
Az ezen a területen tervezett változtatások és generatív jellegű fejlesztések elsődleges célja, hogy 
megindítsa a város többi területének fejlődését, ki tudja szolgálni ezt a fejlődést, és megfelelő alapot 
biztosítson a hosszú távú fejlesztési célok eléréséhez.  
Amennyiben Dunaharaszti „a kistérség kapuja” kíván lenni, egy valódi városközpont, főutca és főtér 
kialakítása elengedhetetlen a hozzá tartozó városigazgatási funkciók egy helyre integrálásával. Ez a 
terület szolgálja ki az idelátogatók rekreációs és kulturális igényeit, egyfajta osztópontot képez az 
idelátogatóknak és az itt élő helyi lakosoknak. Kulturális funkciók telepítésével identitás-meghatározó 
szerepet vállal a város egészére nézve.  
 
A tervezett beruházások a középtávú tematikus célok közül kapcsolódnak az alábbiakhoz: 
 
1. Térségi szerepkör – a régió kapuja szerep erősítése 
3. Városi főtér és helyi alközpontok kialakítása, zöldfelületek növelése 
4. Rekreációs területek megfelelő módozatú kialakítása, természeti területek rehabilitálása, 
fenntartható turizmus kialakítása 
6. A gazdaság fejlesztéséhez kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztés 
8. Magas szintű kultúra és közművelődés lehetőségének biztosítása kistérségi együttműködéssel 
9. A szociális biztonság megteremtése 
 
Ezeken felül az akcióterületi fejlesztések kapcsolódnak az Óváros városrész céljához, azaz „AZ ÓVÁROS 
BELVÁROSI FUNKCIONÁLIS MEGÚJÍTÁSA, ANNAK TÉRBELI KITERJESZTÉSE” városrészi célhoz. 
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Akcióterület – projektlista 
Projekt neve rövid leírása becsült költsége 

eFt 
Fő út és 
környezetének 
felújítása 
 

Fő út közel 1,2 km-es szakaszának teljes körű felújítása, 
útburkolatcsere, járdaszakaszok felújítása és kiépítése, közúti 
csomópontok kialakítása, új gyalogosátkelő-helyek 
kiépítése, út mentén zöld sávok kialkaítása 

400 890 eFt 

Közművek kialakítása zárt csapadékvíz-rendszer kiépítése, elektromos hálózat 
felújítása 

160 000 eFt 

 Főtér és zöldfelületi 
rendszere felújítása és 
kialakítása 
 

A közigazgatási épület-együtteshez kapcsolódó Főtér 
kialakítása és bekötése a zöldfelületi rendszerbe 
 

15 000 eFt 

Kistérségi Oktató 
Központ és Civil Ház 
felújítása  
 

A meglévő német kisebbségi önkormányzat épületének 
átalakítása, bővítése, bolgár, roma és sváb önkormányzatok 
áttelepítése, valamint Civil Ház és Oktató Központ 
létrehozása az önkormányzati épület átalakításával, 
akadálymentesítésével 

20 000 eFt 

Kistérségi Oktató 
Központ és Civil Ház 
gazdasági szempontú 
fejlesztése 

Az Oktató Központ és Civil Ház gazdasági fejlesztése, 
oktatóprogramok, szakképzési rendszerek kialakítása, 
gazdaságélénkítő programok kidolgozása, működtetése 

30 000 eFt 

Kulturális Közösségi 
Központ (Laffert-kúria 
– Granárium) 
 

Műemléki épület rekonstrukciója, kulturális közösségi központ 
kialakítása, szabadtéri színpad, Helytörténeti Múzeum, 
kortárs galéria, városi képtár, közösségi tér kialakítása, városi 
közpark létrehozása 

257 009 eFt 

Granárium 
épületében kávézó 
kialakítása 

A Granárium közösségi és kulturális funkcióihoz kávézótér 
kapcsolása a folyamatos használat és fenntartás bizosítása 
érdekében 

27 700 eFt 

Önkormányzat valósítja meg a projekt teljességének érdekében 
Parti tanösvény és a 
hozzá kapcsolódó 
zöldfelületi rendszer 
 

Tanösvény kialakítása és bekötése a Fő úthoz, , parkosítás, 
kapcsolat a Fő úttal, bekötése a szigeti lejáróhoz 

200 000 eFt 

 

Az akcióterület építési beruházásának becsült összege összesen:   910 599 eFt + 
200 000 eFt
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V.2.2.  Városi alközpont 

Városban elfoglalt helye, határai 
A második akcióterület is szervesen kapcsolódik a városközpont-funkcióhoz, ezáltal az első 
akcióterülethez is, határvonalaik igen nagy szakaszon közösek. Fekvése merőleges a Fő útra; a Dózsa 
György útra és a jelenleg is felújítás alatt lévő Erzsébet utcára szerveződik. Északról az Erzsébet utca 
határolja. Déli határvonalát a Dózsa György út – Némedi út, illetve az úttal közös határvonalú teleksor 
hátsó telekhatára alkotja. A Baktay tér melletti közintézmények, könyvtár és gimnázium telke még 
beletartozik az akcióterületbe. 
 
Jelenlegi funkciója 
A város életében betöltött szerepe nagyjából megegyezik a neki szánt alközponti szereppel. 
Elhelyezkedésénél fogva, mivel az Óváros szívében található, megfelelő hangsúlyt kap a város 
lakóövezeteinek életében, a meglévő funkciók azonban kevertek.  
Az Okmányiroda nem kapcsolódik a többi közigazgatási szerepet betöltő épülethez, melyek a Fő útra 
települtek. A Hősök tere zöldterülete nem kapcsolódik rendszerbe a többi zöldfelülettel. 
 
Területe:   180 337 m2 - 18,03 hektár   
 
Célkitűzés, kapcsolódás a célrendszerhez, tervezett fejlesztések, funkciók 
Ez az alközponti terület egy merőleges, keresztirányú altengelyét határozza meg a városnak, és 
szorosan kapcsolódik a közigazgatási központhoz. Nem ellenpólusát képviseli a városközpontnak, 
hanem szorosan összeforrva vele, új funkciókkal feltöltve erősíti annak városi identitásgeneráló hatását. 
A lakóterületekhez inkább kapcsolódva a város lakói számára létrejött vegyes városi közfunkciók 
ellátásának egy nyugodtabb színtere tud lenni. A jelenleg is meglévő kereskedelmi funkciók 
megtartása és bővítése a Dózsa György út Hősök terére eső szakaszának üzletházas jelleget 
biztosítana. A meglévő zöldfelületek rendszerezésével, sétálóutcák kialakításával és további fásítással 
összefüggő közpark-rendszert tud alkotni a városközpont zöldfelületi rendszerébe is bekapcsolva. A 
felhagyott zsidó temető szabadtéri múzeumkertként való hasznosítása új kulturális funkciót hoz a 
területre. 
 
A tervezett beruházások a középtávú tematikus célok közül kapcsolódnak az alábbiakhoz: 
 
1. Térségi szerepkör – a régió kapuja szerep erősítése 
2. A városias településszerkezet kialakítása: városrészek megfelelő definiálása 
3. Városi főtér és helyi alközpontok kialakítása, zöldfelületek növelése 
8. Magas szintű kultúra és közművelődés lehetőségének biztosítása kistérségi együttműködéssel 
 
Ezeken felül az akcióterületi fejlesztések kapcsolódnak az Óváros városrész céljához, azaz „AZ ÓVÁROS 
BELVÁROSI FUNKCIONÁLIS MEGÚJÍTÁSA, ANNAK TÉRBELI KITERJESZTÉSE” városrészi célhoz. 
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Akcióterület – projektlista 

Projekt neve rövid leírása becsült 
költsége 

önkorm./ 
magán 

Városi köztér 
kialakítása 
 

Baktay tér egy részén burkolt köztér létrehozása, 
városi köztér kialakítása, sétálóutca folytatása az 
Erzsébet u. felé 

45 mFt önkorm. 

Dózsa György út 
térfalainak  
kialakítása 
 

A Hősök terével és a Baktay térrel szemben a Dózsa 
György út térfalainak felújítása, kialakítása az ott 
üzletekkel rendelkező kis- és középvállalkozásokkal 
együttműködésben 

55 mFt magán 

Kereskedelmi 
funkció megtartása 
és erősítése 
 

A jelenleg ott lévő kereskedelmi funkciójú üzletek 
bővítése, felújítása 

80 mFt magán 

Sétálóutcák 
rendszerének 
létrehozása 

Sétálóutcák egybefüggő rendszerének kialakítása, 
fásítás -   
Dózsa Gy. út – Árpád u. – Klapka Gy. u. – Erzsébet u. 

45 mFt önkorm. 

Kulturális 
funkcióbővítés - 
zsidó temető 
 

Felhagyott zsidó temető szabadtéri múzeumkertként 
történő hasznosítása, parkfelújítás 

30 mFt önkorm. és 
magán 

Új városias funkciók 
telepítése 
 

A könyvtárral szoros egységet alkotva új kulturális 
funkciók telepítése - mozi/filmklub/médiatár 

55 mFt önkorm. és 
magán 

Könyvtár bővítése A jelenlegi könyvtár felújítása és bővítése 65 mFt önkorm. 

Kis Duna ház 
bővítése 

A jelenlegi épület funkcióinak megtartása mellett a 
szomszédos területen az épület bővítése, új városias 
funkciók telepítése 

 
90 mFt 

önkorm. és 
magán 

Gimnázium bővítése Baktay téren lévő gimnázium és szakközépiskola 
épületének bővítése 

 
110 mFT 

önkorm. 

Közterület felújítása Dózsa György úti parkoló kialakítása, fásítás, felújítás 
az Arany J. u.-tól a Fő útig, járdával együtt 

 
30 mFt 

önkorm. 

 

Az akcióterület építési beruházásának becsült összege összesen: 605 mFt 
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V.2.3.  Természeti-rekreációs központ 

Városban elfoglalt helye, határai 

Az előző két városrészhez szervesen kapcsolódik a kijelölt harmadik akcióterület. A szigetcsúcstól a  
volt Autótechnika-telepig a Ráckevei–Duna-ág és a főút között húzódik a Szigetek és az Óváros 
városrészek területén. Délről a szigeti átjáró után a szigetcsúcson található Csónak utca határolja. 
Nyugati határa a Ráckevei–Duna-ág. Északi határa az Autótechnika-telep északi telekhatára, keleti 
pedig a HÉV vonala, a Duna-holtág és az I-es akcióterületen található ligetes parkoló telekhatára. 

Jelenlegi funkciója 

Jelenlegi funkciója megegyezik tulajdonképpen a neki szánt természeti-rekreációs osztópont-
szereppel. A Szigetek legnagyobb parkosított felülete, focipályája és elkészült sétánya is itt található.  

Területe:  250 341 m2 - 25,03 hektár   

Célkitűzés, kapcsolódás a célrendszerhez, tervezett fejlesztések, funkciók 

Dunaharasztin a Tavak városrész mellett ez a legjelentősebb rekreációs zóna, erős természeti, táji 
jelleggel. Jelenleg is és a neki szánt szerep alapján is a legfőbb sport-, rekreációs és üdülőzóna 
helyszíne. 
Területén fontos a sport-szigeti parkerdő elkészült fejlesztési tervének folytatása, emellett új rekreációs 
és turisztikai funkciók beépítése, a volt Autótechnika-telep területének hasznosítása. 
Ide sportcsarnok-uszoda és strand-szálloda program kialakítása szükséges. Tervben van a parti sétány 
egybefüggő rendszerének kialakítása, az I-es akcióterületen megvalósítandó parti sétányhoz való 
csatlakozás, és újabb sétányok, tanösvények építése. A Ráckeve (Soroksári)-Duna-ág kistérségi 
hasznosításához elengedhetetlen a hajóállomás településközi turisztikai hasznosítása. 

A tervezett beruházások a középtávú tematikus célok közül kapcsolódnak az alábbiakhoz: 
 
1. Térségi szerepkör – a régió kapuja szerep erősítése 
2. A városias településszerkezet kialakítása: városrészek megfelelő definiálása 
4. Rekreációs területek megfelelő módozatú kialakítása, természeti területek rehabilitálása, 
fenntartható turizmus kialakítása 
 
Ezeken felül az akcióterületi fejlesztések kapcsolódnak a Szigetek városrész céljához, azaz „A SZIGETEK 
VÁROSRÉSZ FÜRDŐKULTÚRÁRA ÉPÍTETT, TERMÉSZETKÖZELI REKREÁCIÓS KÖZPONTTÁ FEJLESZTÉSE” 
városrészi célhoz. 
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Akcióterület – projektlista 

Projekt neve rövid leírása becsült 
költsége 

önkorm./ 
magán 

Parti sétány 
rendszerének 
kialakítása 
 

parti sétány és tanösvények rendszerének 
kialakítása, és a már meglévő sétányrészekhez 
csatlakozása 
 

150 mFt önkorm. 

Parkerdő fejlesztése Sport-szigeti parkerdő elkészült fejlesztési 
tervének folytatása 
 

15 mFt önkorm. 

Uszoda és strand a volt Autótechnika-telep területén nyitott, 
fedett uszoda - strand létesítése a jelenlegi 
kempinghez és a szállóhoz kapcsolódva 

 

850 mFt magán 

Szálloda A volt Autótechnika-telep területén szálloda,  750 mFt magán 

Hajóállomás 
 

Meglévő hajóállomás rehabilitációja, kishajós 
turistajárat 

25 mFt önkorm. és 
magán 

Csónakkikötő A volt Autótechnika-telep északi csücskén 
csónakkikötő kialakítása 

35 mFt önkorm. és 
magán 

Új rekreációs és 
turisztikai funkciók 
beépítése 
 

Nomád kemping rehabilitációs terv 
megvalósítása a Sport-szigeten 

45 mFt magán 

Meglévő turisztikai 
funkció fejlesztése 

Duna kemping fejlesztése, újrahasznosítása 55 mFt önkorm. 

Új rekreációs funkció 
kiépítése 

Sport-sziget déli részén szabadidős játszódomb 
kialakítása 

25 mFt önkorm. 

    

 

Az akcióterület építési beruházásának becsült összege összesen: 1950 mFt 
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Hosszútávon (15-20 év) fejleszteni kívánt akcióterületek: 
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V.2.4.  Csuklópont 

Városban elfoglalt helye, határai 

A legtöbb városrészt érintő akcióterület ez, nem véletlenül nevezzük csuklópontnak. Egyszerre markáns 
pontja lehet az Iparterületek, a Tavak, a Kertváros és a Ligetváros városrésznek.  

Jelenlegi funkciója 

Napjainkban már kezd kialakulni ezen a területen a városi lakóövezet, az üdülőövezet és Dunaharaszti 
életében fontos szerepet játszó Iparterületek találkozási zónája. Még nem rendezett, részben 
kiparcellázott terület, mely fontos pontja és védőzónája tudna lenni a két kertvárosias lakóövezetnek. 

Területe: 

  882 236 m2 

  88,22 hektár   

Célkitűzés, kapcsolódás a célrendszerhez, tervezett fejlesztések, funkciók 

A terület fejlesztése talán a legbonyolultabb feladat Dunaharasztin. Az ide kijelölt akcióterület új 
funkció teremtésével próbál a számtalan jelenlevő funkció között kapcsolatot teremteni. A területen 
alapvetően 3 markáns funkció van: az ipari, a lakóterületi és a rekreációs jellegű. Az itt 
összekapcsolódó területek lehatárolása és definiálása az első fontos feladat. A terület fejlesztésének 
sikere az egyes városrészek fejlesztésének egyensúlyában rejlik. Az iparterületeket megfelelően 
szeparálni, az általuk okozott környezeti terheléseket pedig csökkenteni kell. Fontos a terület 
intézményi ellátottságának növelése, a közművesítés, az úthálózat fejlesztése, javítása, az ide települő 
kereskedelmi funkciók támogatása. 

A tervezett beruházások a középtávú tematikus célok közül kapcsolódnak az alábbiakhoz: 
 
2. A városias településszerkezet kialakítása: városrészek megfelelő definiálása 
3. Városi főtér és helyi alközpontok kialakítása, zöldfelületek növelése 
5. Ipari területek vertikális, fenntartható fejlesztése 
6. A gazdaság fejlesztéséhez kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztés 
 
 
Ezeken felül az akcióterületi fejlesztések kapcsolódnak a Iparterületek városrész céljához, azaz „AZ 
IPARTERÜLETEK LOGISZTIKAI IRÁNYÚ FEJLESZTÉSE SZIGORÚ VÁROSI KOORDINÁCIÓ MELLETT” városrészi 
célhoz.  

A kitűzött fejlesztési célok kapcsolódnak a Ligetváros városrész „A LIGET VÁROSRÉSZ KISVÁROSIAS-
FALUSIAS KARAKTERÉNEK UTCAKÉPI MEGERŐSÍTÉSE, HELYI ALKÖZPONT KIÉPÍTÉSE” városrészi céljához, 
hiszen hozzájárulnak a megfelelően lehatárolt kereskedelmi alközpont kialakulásához a városrész 
határán, mely így nem zárványként jelenik meg Ligetváros szerkezetében. 

Az akcióterületi fejlesztések és célok kapcsolódnak a Kertváros városrész „A KERTVÁROS KERTVÁROSIAS 
KIÉPÍTÉSE, A VÁROSRÉSZ NAGYARÁNYÚ, ÖSSZEFÜGGŐ ZÖLDTERÜLETI FEJLESZTÉSE” városrészi céljához, a 
fejlesztések hatására kialakulnak a megfelelő zöldfelületek a városrészben és annak határában. 
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Akcióterület – projektlista 

Projekt neve rövid leírása becsült 
költsége 

önkorm./ 
magán 

Zöldsávok kialakítása A területek gondos lehatárolása zöldsávok 
kialakítása, védőfásítások telepítése 
együttműködve az érkező beruházókkal 
 
 

350 mFt önkorm. és 
magán 

Zajfalak telepítése 
 
 

Zajterhelések elleni védelem kialakítása az 
agglomerációs zajtérképben meghatározottak 
szerint  

250 mFt önkorm. 

Úthálózat kiépítése 
 
 

Paál László utca teljes kiépítése 450 mFt önkorm. 

Úthálózat fejlesztése 51-es főút négy nyomvonalassá szélesítése  1150 mFt önkorm. 

Közlekedési 
csomópontok 
kialakítása 

Paál László utca és 51-es főút csomópontjának 
kiépítése 

350 mFt önkorm. 

Területi intézmények 
telepítése 
 
 

Iskola építése 550 mFt önkorm. 

Közparkok kialakítása 
 
 

Paál László utca és 51-es főút csomópontjánál 
köztér/közpark kialakítása a csomópont 
kiépítése során 

350 mFt önkorm. 

Közlekedés 
rendszerének 
összekapcsolása 
 
 

Felüljárók, átkelők telepítése 350 mFt önkorm. 

 

Az akcióterület építési beruházásának becsült összege összesen: 3830 mFt 
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V.2.5.  MÁV alsó lakóterület 

Városban elfoglalt helye, határai 

Az akcióterület a Kertváros Duna–Tisza-csatorna felőli részére esik. Zágoni Károly u., MÁV alsó u., 
Homoktövis u. és Fecskefű utca határolja. 

Jelenlegi funkciója 

Jelenleg bizonyos - a külterülethez közelebb eső - részein leamortizált lakóterület. Itt van a városban 
legtöbb földút, infrastruktúrája fejletlen, megközelítése nehézkes. Részben szociálisan hátrányos 
helyzetűek lakják. Épületállománya közepes állapotú, helyenként leromlott. Intézmények egyáltalán 
nincsenek. Nem lakó funkciójú telephelyek türelmi idővel vannak jelen a területen, ezeket az 
önkormányzat kitelepíti.  

Területe: 

  546 433 m2 

  54,64 hektár   

Célkitűzés, kapcsolódás a célrendszerhez, tervezett fejlesztések, funkciók 

Az itt található részben kisebbségek által lakott, elhanyagoltabb lakóterületeket a Roma Kisebbségi 
Önkormányzat együttműködésével és felügyeletével a város rehabilitálja. A lakosok ingatlanjait a 
város piaci értéken felvásárolja, a szociálisan nehéz helyzetben lévő családok számára önkormányzati 
lakásokat biztosít. Az itt letelepülni kívánó családok egyéb támogatásokat kapnak a telekvásárlás és 
az építkezés folyamatában. A kialakult kertvárosi övezet alkalmas a város növekvő lakosságának 
befogadására. A területre jelenleg is magasan kvalifikált, jól képzett családok költöznek. Amennyiben 
ők képzik a területre csábítani kívánt célcsoportot, igényeiknek megfelelő lakókörnyezet kialakítása a 
cél. A kapcsolódó rekreációs övezet fejlesztése fontos elem, de a lakóövezetet, szolgáltatásait és 
intézményi ellátottságát is fejleszteni kell.  

A tervezett beruházások a középtávú tematikus célok közül kapcsolódnak az alábbiakhoz: 
 
2. A városias településszerkezet kialakítása: városrészek megfelelő definiálása 
3. Városi főtér és helyi alközpontok kialakítása, zöldfelületek növelése 
4. Rekreációs területek megfelelő módozatú kialakítása, természeti területek rehabilitálása, 
fenntartható turizmus kialakítása 
 

Az akcióterületi fejlesztések és célok kapcsolódnak a Kertváros városrész „A KERTVÁROS KERTVÁROSIAS 
KIÉPÍTÉSE, A VÁROSRÉSZ NAGYARÁNYÚ, ÖSSZEFÜGGŐ ZÖLDTERÜLETI FEJLESZTÉSE” városrészi céljához, a 
fejlesztések hatására kialakulnak a megfelelő zöldfelületek a városrészben, valamint a városrész 
továbbfejleszti kertvárosias lakóterületeit, karaktere kiépül. 
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Akcióterület - projektlista 

Projekt neve rövid leírása becsült 
költsége 

önkorm./ 
magán 

Utcarendszer 
fejlesztése 

Utcarendszer fásítása, felújítása a terület 
városközponttal való kapcsolatának erősítése 
céljából a Temető utca felé 
 

320 mFt önkorm. 

Útfejlesztés 
 

A lakóterületen utak és utcák kialakítása 400 mFt önkorm. 

Lakóterület-
rehabilitáció 
 

Telekkönyvi és használati állapot közötti eltérés 
rendezése 

40 mFt önkorm. 

Kertvárosi alközpont  Alközpont, szolgáltatóház 

 

250 mFt magán 

Parkok Közparkok létrehozása a kertváros karakterének 
kialakítása végett, kialakítandó lakóterületen 
belül 

350 mFt önkorm. 

Intézményi 
infrastruktúra 

Közművesítés megoldása önerőből és 
önkormányzati segítséggel 
 

450 mFt önkorm. és 
magán 

Városrész 
szerkezetének 
fejlesztése 

Munkácsy utca kiépítése és bekapcsolása a 
városrész rendszerébe 

250 mFt önkorm. 

 

Az akcióterület építési beruházásának becsült összege összesen: 2060 mFt 
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V.3. AZ AKCIÓTERÜLETEK ÜTEMEZÉSE ÉS PRIORITÁSAIK 

Az akcióterületek közül egyértelműen prioritást élvez a városközpont és a hozzátartozó infrastrukturális 
fejlesztéseket magába foglaló I. és II. akcióterület. Ez a két akcióterület kapcsolódik össze a lehető 
legszervesebben. Az egyes szakaszok ütemezése miatt volt fontos ennek a két résznek a térbeli, a 
tervek végrehajtását tekintve az időbeli elválasztása.  

A III. Akcióterület is szinte hozzánőtt a városközponthoz, három ponton érintkezik az I. Akcióterülettel: a 
szigeti átjárónál, az újraépítendő gyalogoshídnál és az egykori Autótechnika-telepnél. Ez az 
akcióterület jelentős magántőke-bevonást igényel, előkészítő szakasza jelentős, de a tervek 
végrehajtása impulzívabb, gyorsabb lehet, mint egyéb, főként önkormányzati beruházások esetén. 

A városközponthoz nem kapcsolódó, másik két akcióterület a középtávú stratégia része. 
Megvalósításukat akkor lehet elkezdeni, amikor a városközpont és alközpontjának rehabilitációja és a 
konkrét projektek már legalább 90%-osan lezajlottak. Jelentős magántőke bevonásával és annak 
határozott koordinációjával megvalósításuk hatékonyan és gyorsan végrehajtható. 

 

Akcióterületek 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. - Városközpont 

II. - Városi alközpont

III. - Természeti rekreációs központ

IV - Csuklópont

V - MÁV alsó lakóterület
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VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA 

VI.1. INGATLANGAZDÁLKODÁSI TERV 
 
Dunaharaszti városa az elmúlt években számtalan fejlesztést hajtott végre. A különböző városfejlesztési 
projektek, fejlesztések végrehajtásában komoly szerepe van a város ingatlangazdálkodási 
stratégiájának.  
Az Önkormányzat tulajdonában számtalan ingatlan van, melyeket a városvezetés fejlesztési célzattal 
tart meg, értékesít, illetve használ fel. A helyi ingatlangazdálkodási stratégia része a fejlesztési céllal 
történő ingatlanvásárlás is.  
A város ingatlangazdálkodási terve egyaránt vizsgálja a fejlesztési területekhez kapcsolódó ingatlanok 
tulajdonviszonyait, hasznosításuk, értékesíthetőségük módját, valamint a városrehabilitációban 
betöltött szerepüket. Az Önkormányzat rendelkezik forgalomképtelen ingatlanokkal is, melyeket hosszú 
távon önkormányzati tulajdonban, illetve kezelésben kíván tartani (intézményi területek).  
 
A város ingatlangazdálkodási terve, valamint a rendelkezésre álló Szabályozási Terv, 
Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat átlátható és kiszámítható befektetői környezetet 
eredményez, így a magántőke bevonása az egyes fejlesztési projektekbe könnyebben 
megvalósítható. A városvezetés a megelőző városrehabilitációs tevékenységek esetében is számos 
esetben közreműködött magánbefektetővel. 
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia részeként elkészített ingatlangazdálkodási terv a forgalomképes 
önkormányzati ingatlanok fejlesztési célú hasznosításának szempontjai szerint készült el. A 
forgalomképtelen ingatlanok tekintetében a város stratégiai célja az azokon lévő intézmények 
folyamatos felújítása és korszerűsítése, az ingatlanok karbantartása.  
 
Az ingatlangazdálkodási terv az alábbi koncepció mentén készült el: 
 
Területlehatárolások: 

- akcióterületenkénti ingatlangazdálkodási tervek (I., II., III., IV., V. akcióterületek) 
- város egész területére vonatkozó, úthálózattal kapcsolatos, közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos, 

intézményi területeket érintő, valamint területrendezési ingatlangazdálkodás 
(forgalomképtelen ingatlanok is) 

- akcióterületeken kívül elhelyezkedő, a város egész területére vonatkozó ingatlangazdálkodási 
terv 

Ingatlanok besorolásai: 
- nem önkormányzati tulajdon 
- tartósan önkormányzati tulajdon 
- eladott, volt önkormányzati tulajdon 
- 10 éven belül szerzett ingatlanok 
- megszerzendő ingatlanok 
- értékesítendő ingatlanok 

Fejlesztési besorolások: 
- önkormányzati érdekű megelőző fejlesztések 
- önkormányzati érdekű tervezett fejlesztések 
- önkormányzati beruházásokra felhasznált ingatlan-bevételek 



Az alábbi táblázat az I. Akcióterület ingatlangazdálkodási tervét mutatja be: 
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101 1 Fő u 152. Polgármesteri Hivatal   •         

•   

  

Föépület belső felújítása és tetőcseréje, az udvarban 
pakolók és kert kialakítása A szolgáltatás színvonala emelkedett    26 000   0 

I. 
ak

ci
ót

er
ül

et
 

 • A műemléki főépület homlokzatának restaurálása A műemlék épület megmentésével 
az örökségvédelem céljai teljesülnek   40 000   0 

102 2 Földvári u. 15. Hunyadi J. Ált. Isk.   •           •   Hunyadi János Ált. Isk. alsó-felső tagozat épületeinek 
korszerűsítése és bővítése 

Európai uniós oktatási környezet 
megteremtése,felzárkózás az unió 
szintjére. 

  321 280 

Közoktatási 
intézmények 
beruházásainak 
támogatása KMOP- 
2007-4.6.1. 

250 000 

103 3/2 Földvári u. 15. Humyadi J. Ált.Isk.(sportpálya)   •   •     •     Az ingatlan megvásárlását követően aszfaltburkolatú foci-
kézilabda pálya épült 

Az alsó tagozatos gyerekek testi 
fejlődését szabadidő egészsége 
eltöltését szolgálja 

  18 000   0 

104 5286 Fő út 67. Kerkai Jenő park         •     •   A kialakítandó tanösvény egyik megközelítését biztosító 
parkosított lejáró. 

Zöldfelületi rendszer épül ki a 
városközpontban   3 000   0 

105 35 Fő út 172. Laffert-kúria (Granárium, 
műemlék)   •           •   A műemlék teljes restaurálása 

A műemlék épület megmentésével 
az örökségvédelem céljai teljesülnek, 
az épület közcélú használata 
(helytörténeti múzeum, kortárs 
galéria, lakossági fórumok tere) 
biztosított lesz. 

  269 859   229 380 

106 5296 Fő út 85. lakóház, udvar   •           •   Kistérségi civil ház és oktató központ 

Megvalósul a mozgáskorlátozottak, 
kisebbségek és hátrányos helyzetűek 
képzése, a térségi nevelési 
tanácsadó szolgáltatás 

  34 864   29 634 

107 5288 Fő út 71. Humyadi J.  Ált. Isk.    •         •     Hunyadi János Ált. Isk. alsó tagozat felújítás I.ütem 
A körzethez tartozó kisikolások 
igényes, őket megbecsülő oktatási 
környezet kialakítása. 

  39 000   0 

108 5283/1 Fő út 61. Iroda   •           •   Kisebbségek háza (német, cigány és bolgár 
Önkormányzatok) kerül kialakításra. 

Városban élő kisebbségek 
hagyományőrzése töretlen marad   53 235   45 249 

109 5276 Fő út 49. volt gázcseretelep   •           •   A kialakítandó tanösvény egyik megközelítését biztosító 
parkosított lejáró. 

Zöldfelületi rendszer épül ki a 
városközpontban   5 000     

110 5270 Fő út 35. lakóház, udvar   •         •     Gyermekorvosi rendelő bővítése 
A korábbi szükségmegoldás helyett a 
létesítési előírásoknak megfelelő 
intézmény valósult meg. 

    magánberuházás   

111 3637 Fő út 118. lakóház, udvar     •           • Az ingatlan értékesítésének bevételét az önkormányzat 
fejlesztési célú beruházásra használta fel.   18 000      

112 4253 Fő út 48. DHRV Kft iroda   •         •     
Az ingatlant Önkormányzat apportálta a többségi 
tulajdonában álló DHRV Kft-be. Az épület felújítását DHRV 
Kft végezte. 

A  város víziközmű és 
környezetvédelmi szolgáltatása 
magasabb színvonalon biztosított. 

21 000      

113 5249, 5248/12 Sziget u. beépítetlen terület   •           •   Majdani Idegenforgalmi, turisztikai fogadóépület és ligetes 
parkoló 

Idegenforgalmi ágazati fejlesztés első 
lépcsője, Sport-sziget 
autóforgalmának csökkentése 

  27 594   23 454 



Az alábbi térkép az I. akcióterület ingatlangazdálkodási tervéhez készült értelmező térkép: 

 



Az alábbi táblázat az II. Akcióterület ingatlangazdálkodási tervét mutatja be: 
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201 3533, 3532 Dózsa György út 14. Könyvtár   •         •     Városi Könyvtár épületének építése 

A több helyszínen működő 
könyvtárak összevonásával 
az új könyvtárépületben 
teljes körű kulturális 
szolgáltatás valósult meg. 

  33 
105     

202 3530 Báthori u. 1. beépítetlen terület     •       •     

Az ingatlan értékesítése fejében a város az 
ingatlanra épült társasház földszintjén az 
Okmányiroda kialakítására alkalmas 
helységeket kapott.  

Az Okmányiroda építésével 
lehetővé vált a területi 
illetékesség kiterjesztése és a 
szolgáltatás igényes 
színvonalának biztosítása 

15 
000 

15 
000     

203 3534/5 Baktay tér városközpont     •       •   • 

Az ingatlan értékesítésének bevételét az 
önkormányzat közmű kiváltásra, a Baktay tér 
parkolóinak és burkolt felületeinek 
kialakítására, közvilágítás kiépítésére költötte 
el. 

Kialakult a település első 
városias megjelenésű tere 

50 
000 

50 
000     

204 3534/6 Baktay tér városközpont   •         •     
Baktay tér parkosítása térvilágítás 
kiépítésével, köztéri szobor, szökőkút 
elhelyezésével. 

A város pihenésre alkalmas 
zöldfelülettel bővült.   7 500     

205 464 Dózsa Gy. út 47. lakóház, udvar     •           • 
Az ingatlan értékesítésének bevételét az 
önkormányzat fejlesztési célú beruházásra 
használta fel 

Az ingatlanon 
magánberuházásban 
üzletek épülnek 

20 
000      

206 141 Dózsa Gy. út 25. lakóház, udvar     •       •     
Az ingatlan értékesítésének bevételét az 
önkormányzat fejlesztési célú beruházásra 
használta fel 

Az ingatlanon a lakosság 
színvonalasabb kiszolgálását 
biztosító új OTP Bank fiók 
létesült. 

22 
000       

207 142/1,2 Dózsa Gy. út 25/a-27 parkoló, társasház     •       •   • 
Az ingatlan értékesítésének bevételét az 
önkormányzat fejlesztési célú beruházásra 
használta fel 

Az ingatlanon a lakosság 
színvonalasabb kiszolgálását 
biztosító új ERSTE Bank fiók 
létesül. A gyógyszertár és 
emeleti lakások 
magántulajdonba kerültek, 
a felújításra az 
Önkormányzatnak már nem 
kell költenie. 

96 
000       

 



Az alábbi térkép az II. akcióterület ingatlangazdálkodási tervéhez készült értelmező térkép:

  



Az alábbi táblázat az III. Akcióterület ingatlangazdálkodási tervét mutatja be: 
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301 6303 Sport sziget erdő, rét 

  •         •     
Parkerdő fejlesztési terv – Sport-sziget területén 
a Parkerdő teljes rehabilitációja, játszótér 
kiépítése sétányok kialakítása 

Zöldfelületi rendszer és 
rekreációs zóna fejlődése   30 000 Állami Erdészeti 

Szolgálat 5 399 

              •   
Tanösvény kialakítása, Sport-szigeten parti 
sétány, sétautak, piknikező helyek, 
szórakozóhely kialakítása 

Zöldfelületi rendszer és 
rekreációs zóna fejlődése   30 000     

302 6301/4 Sport sziget erdő, rét   •           •   Szánkózó domb kialakítása Szabadidős tevékenység a 
városlakók számára   10 000     

303 6461 Sport sziget Csónakház   •           •   Turisztikai és idegenforgalmi célú fejlesztési 
terület 

Idegenforgalmi ágazati 
fejlesztés második lépcsője         

304 5236 HÉV sétány Mahart üdülő   •           •   Az ingatlan Önkormányzati tulajdonba történő 
megszerzéséért elbirtoklási per folyik. 

Rendezett tulajdonviszonyok 
megteremtése a központi 
fejlesztési területeken 

        

305 5231/1-4 Duna part volt Autótechnika 
telep (Duna telep)   •           •   Az ingatlanon turisztikai célú fejlesztés (strand, 

uszoda, szálloda, csónakkikötő) 
Idegenforgalmi ágazati 
fejlesztés második lépcsője         

 

Az alábbi térkép az III. akcióterület ingatlangazdálkodási tervéhez készült értelmező térkép: 

 



Az alábbi táblázat az IV. Akcióterület ingatlangazdálkodási tervét mutatja be: 
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501 0101/1 külterület rekultivált szeméttelep, erdő   •           •   Üdülőterület környezetének rendezése Üdülőövezet funkciójának egységesítése, 
feltételek megteremtése         

502 6793/2 Knézich utca Hétszínvirág Óvoda   •         •     Knézich utcai 150 férőhelyes Óvoda építése Az Óvodai férőhely hiány jelentősen 
csökkent   343 

000 
DV 
Kft. 0 

503 6793/10 Knézich utca beépítetlen terület     •             
Az ingatlan értékesítésének bevételét az 
önkormányzat fejlesztési célú beruházásra 
használta fel 

Az ingatlanon műjégpálya épül. 38 
000       

504 6793/6 Határ út beépítetlen terület     •             
Az ingatlan értékesítésének bevételét az 
önkormányzat fejlesztési célú beruházásra 
használta fel 

  30 
000       

505 6793/6 Golgota utca temető     •             
Golgota utcai régi temető felszámolását 
követően az ingatlan társasházak építésére 
eladásra került. 

A kialakuló városias beépítéssel új lakossági 
szolgáltatások valósultak meg (pl. 
gyógyszertár) 

70 
000 

21 
000     

 

Az alábbi térkép az IV. akcióterület ingatlangazdálkodási tervéhez készült értelmező térkép: 

 



Az alábbi táblázat az V. Akcióterület ingatlangazdálkodási tervét mutatja be: 
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401 több ingatlan MÁV-alsó beépítetlen területek           •     • 
Az ingatlanok a szükséges telekalakítást 
követően értékesíthetők. A bevétel 
értéknövelő beruházásra használandó. 

Az ingatlanok eszközként szolgálnak a terület 
rendezéséhez, amellyel a Szabályozási Terv 
előírásainak megfelelő telkek alakíthatók ki. 

105 
000 

40 
000     

 

Az alábbi térkép az V. akcióterület ingatlangazdálkodási tervéhez készült értelmező térkép: 

 



Az alábbi táblázat a város egészére vonatkozó, az akcióterületeken kívül eső ingatlanok ingatlangazdálkodás tervét mutatja be: 
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001 571/11-17 Baktay E. u. beépítetlen területek   •         •     

Az ingatlan értékesítéséből 
származó bevétel részben a 
Hétszínvirág Óvoda építésére 
adott fedezetet.  

    221 
000     

002 571/3.6 Móricz Zs. u. piac terület   •           •   
Piac területén térburkolat 60%-ban 
történő kialakítása, meglévő 
jelentős fás állomány védelme 

A szolgáltatás színvonala 
emelkedett.   30 

000     

003   Móricz Zs. u. piac terület           •     • Az ingatlan eladásra kerül egy 
SPAR áruház létesítésére. 

A kisvárosias környezet népes 
lakossága a közelben 
bevásárlási lehetőséget kap. 

        

004 571/5 Móricz Zs. u. játszóudvar   •         •    Az Önkormányzat labdajáték 
pályákat alakított ki. 

Szabadidős tevékenység a 
városlakók számára   7 000     

005 571/1 Temető u. 24. Mese Óvoda   •           •   Az óvoda bővítésére pályázat 
került benyújtásra. Óvodai ellátás javult         

006 341 Temető utca  kegyeleti park   •         •     

Kegyeleti park kialakítása, és 
öntözőrendszer kiépítése - volt 
elhagyott, és rendezetlen 
temetőterület rehabilitációja, park 
kialakítása és a hozzá tartozó 
infrastruktúra kiépítése 

Fejlesztés hatására a város 
zöldterületeinek nagysága 
18.450 m2-el nőtt, és létrejött 
egy kulturált pihenő park. 

  53 
000     

007 7287 Bezerédi lakóterület játszótér   •   •     •     
Az ingatlan megszerzése a 
Bezerédi lakóterülethez tartozó 
játszótér kialakítását szolgálta 

Kertvárosias lakókörnyezet 
minőségének javulása   12 

000     

008 1450 Temető utca  Temető és ravatalozó   •         • •   

Urnafal építése és ravatalozó 
bővítése - a temető környezetének 
rendezésével egybekötött új 
urnafalak kialakítása, ravatalozó 
épületének teljes felújítása és 
bővítése, környezetrendezése 

a kegyeleti szolgáltatás 
színvonalának emelése, a 
halottaink tisztelete, a végső 
búcsú szebbé tétele. 

        

009 0146/3 Paál László út beépítetlen terület       •       •   
Temetőbővítés - területvásárlás a 
bővítés céljából, terület 
átminősítése, újraparcellázás 

    120 
000     

010 7641 Festő u. beépítetlen terület         •     •   
Az Önkormányzat 5000 m2 
területet kap (térítésmentesen) 
intézmény elhelyezése céljára 

    0     

011 2310 Andrássy u. 32. beépítetlen terület     •         •   

Az ingatlan értékesítésének 
bevételét az önkormányzat 
fejlesztési célú beruházásra 
használta fel 

Andrássy úti egészségház 
építése – 4 orvosi rendelő, 3 
fogászati rendelő, fizioterápia 
és kislabor 

46 
453       

012 0168/21 külterület szennyvíz tisztító   •   •     • •   Szennyvíztisztító további bővítése 
szükséges Kapacitásnövelés         

013 1273 (több ingatlan) Aranypart lakóterület     •           • 

Az ingatlan értékesítésének 
bevételét az önkormányzat 
fejlesztési célú beruházásra 
használta fel (útépítések) 

  288 
000       



014 0212/5 Fő út Kálvária kápolna •           •     

Kálvária domb rehabilitációja – a 
város Taksony felőli határában 
helyezkedik el, helyi védettséget 
élvez 

Kulturális identitás és 
értékmegőrzés, 
örökségvédelem 

  4 500     

015 0221/10, 0221/19 külterület védett erdő, rét, nádas   •         •     

A terület 
egy részén 
lovas klub 
működik. 

évente Kulturális identitás és 
értékmegőrzés   500     

016 7615-7618, 7623 Jedlik Ányos út gazdasági építési telkek     •           • 

Az ingatlan értékesítésének 
bevételét az önkormányzat 
fejlesztési célú beruházásra 
használta fel (útépítések, 
csatornázás) 

  170 
000       

017 2991/1 Rákóczi u 28. II. Rákóczi F. Ált. Isk.   •         •      II. Rákóczi Általános Iskola 
könyvtárának rekonstrukciója 

Igényes kulturális közösségi 
hely alakult ki.   35 

000 

Beruházás a 
XXI.sz . iskolába 
pályázat 

  

018 3317 Rákóczi u.1. II. Rákóczi F. Ált. Isk.   •         •      II. Rákóczi Általános Iskola 
felújítása. Oktatás-fejlesztés         

019 4530/1 Eötvös u. 52. Kőrösi Csoma Ált. Iskola    •         •     
Kőrösi Általános Iskola bővítése – 
Tornacsarnok és külső futópálya 
építése 

A sporttagozatos iskola 
oktatási lehetőségei bővültek 
és a városi rendezvényeknek 
ad helyt 

  220 
000 

Beruházás a 
XXI.sz . iskolába 
pályázat 

  

020 több ingatlan Újhegyi-dűlő beépítetlen területek           •     • 

Az ingatlanok a szükséges 
telekalakítást követően 
értékesíthetők. A bevétel 
értéknövelő beruházásra 
használandó. 

Az ingatlanok eszközként 
szolgálnak a terület 
rendezéséhez, amellyel a 
Szabályozási Terv előírásainak 
megfelelő telkek alakíthatók 
ki. 

120 
000 

45 
000     

021 4627, 4626/3 Fő út 8-10. gazdasági épületek       •       •   

P+R parkoló kiépítéséhez szükséges 
területek felvásárlása, elhagyott 
iparterület felszámolása a 
lakóterületen belül – a P+R parkoló 
Dunaharaszti felső HÉV állomás 
mellett kerül kialakításra, az 
Önkormányzat elhagyott 
iparterületet vásárolt meg, hogy 
biztosítsa  

Közlekedés fejlődik, ingázók 
bejárásának megkönnyítése, 
parkolási problémák 
megoldása 

32 
000 

80 
000     

022 3825 Kossuth L. u. 4. Bölcsőde+Kincstár   •           •   Bölcsődebővítés a szükséges 
férőhelyek kialakítása érdekében Bölcsődei ellátás fejlődése   34 

000     

023 3278 Táncsics u.2. Művelődési Ház   •         •     Művelődési Ház felújítása, bővítése 
és akadálymentesítése 

A városi kulturális élet 
központja a feladatához 
méltó külső és belső 
átalakulása értékes városképi 
látvány és alkalmas lett a 
fogyatékkal élők fogadására 
is. 

  15 
000     

024 2259 Andrássy  u. 14. Gyámhivatal   •         •     

Gyámhivatal, valamint 
Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat részére épültet-
átalakítás. Gyámhivatal 
illetékességének kiterjesztése 

egyszerűbben elérhető, 
központosított, hatékonyabb 
és jobb hatásfokú ellátás 

  5 000     

 



Az alábbi térkép a város egészére vonatkozó, az akcióterületeken kívül eső ingatlanok értelmező térképe:

  



Az alábbi térkép a város egészére vonatkozó, az akcióterületeket is tartalmazó, összesítő értelmező térkép: 

 



Az alábbi táblázat az úthálózattal, közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos, intézményi területeket érintő, valamint területrendezési ingatlangazdálkodás tervét mutatja be: 
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közutak     •         •   
Dunaharaszti 18 belterületi utcájának szilárd 
burkolattal való ellátása és csapadékvíz-
elvezetésének kialakítása 

Infrastruktúra fejlesztése, 
kiépítettség növekedése   581 

209 

Belterületi utak 
fejlesztése pályázat  
KMOP – 2007-
2.1.1./B 

392 885 

közutak     •         •   
A város területén található 4 szintbeli vasúti 
átjáró felcsapórúddal ellátott fénysorompóval 
kialakított kereszteződések kialakítása 

A közlekedés biztonságosabbá 
válik   48 000 MÁV ZRt 8 000 

közutak     •       •     

Dunaharasztin a buszmegállók fedett 
felépítménnyel való ellátása (kiépítése 
folyamatos) és akadálymentes 
megközelítésének kialakítása 

A tömegközlekedés 
komfortosabbá vált. 0       

közutak     •       • •   

Erzsébet utca 
rekonstrukciója – 
sétálóutca kiépítése, 
csapadékvízgyűjtő 
rendszer kialakítása 

I.  ütem: Fő út – Kossuth L. 
u. között (elkészült) 

Városias alközpont kialakulása, 
rendezett belvárosias környezet 
létrejötte, infrastruktúra 
kiépítettségének javulása 

  

  magánberuházás + 
DHRV   

II. ütem: Kossuth L. u. –
Petőfi S. u. között 
(elkészült) 

86 000     

III. ütem: Petőfi S. u. – 
Deák F. u. között (építés 
alatt) 

72 000     

közutak     •         •   

Fasortelepítések – 
Munkácsy utca, 
Határ út, minden 
újonnan épülő utca 
és út esetén 

évente Városias alközpont utcaképének 
javulása   2 000     

közutak     •       • •   

Rekonstrukció alatt 
lévő és új építésű 
utak 
akadálymentesítése 

évente 

Minden új út építésénél az 
akadálymentes kiépítés 
(szegélysüllyesztés) a 
keresztutcáknál biztosítva van 

  3 000     

intézmények                   
Az önkormányzati intézmények 
energiarendszerének energiaracionalizálása és 
környezetvédelmi átalakítása (fűtés és világítás) 

Eredményeképp a 2003.évi 
intézményi összgázfogyasztás 
2008-ra 48 %-kal csökkent 

  42 000     

intézmények     •       •     Oktatási intézmények előtt fekvőrendőrök 
telepítése 

A közlekedés biztonságosabbá 
válik   7 000     

intézmények     •       •     Oktatási intézmények akadálymentesítése 
A régió kiemelten magas %-ban 
akadálymentesített 
önkormányzata lettünk. 

  36 600     

intézmények     •       •     
Oktatási intézmények világításának 
korszerűsítése a „Szemünk fénye program” 
keretében 

Mintegy tíz évig díjmentesen 
karbantartott,összintézményi 
szinten  28 %-os villamos energia 
megtakarítást értünk el 

  21 000     



intézmények                   
Nevelési Tanácsadó épületének kialakítása, 
üzemeltetése önként vállalt feladatként térségi 
illetékességgel 

Régóta igényelt, magas szintű 
mentálhigiéniás és pszichológiai 
központ kialakítása egyéni és 
csoportos nevelés, gyógyítás 
helyszíne, hatékonysága, 
szükségessége és népszerűsége 
miatt lassan kinövi magát 

  7 000     

kerékpárút     •       •     Andrássy úti kerékpárút kiépítése Kerékpáros közlekedés javulása, 
biztonságosabbá tétele   10 000     

játszótér     •       • •   

Dunaharaszti játszótereinek kialakítása – Sport-
szigeten, Bezerédy lakóterületen, Honvéd 
utcában – Ligetvárosban, valamint Mese 
Óvoda mellett 

A játszóterek kihasználtsága és 
népszerűsége magáért beszél   16 000     

tömegközlekedés             •     

Helyi 
tömegközlekedés 
fejlesztése – 
alacsony 
károsanyag-
kibocsátású 
gázüzemű és hybrid 
kisbuszok 
használata, valamint 
alacsony padozatú 
járművek 
alkalmazása 

évente 
Károsanyag-kibocsátás és 
levegőszennyezettség 
csökkenése 

  15 000     

közbiztonság             • •   
Közbiztonság fejlesztése – Dunaharaszti 
bejöveteli pontjain 24 órás térfigyelő rendszer 
kialakítása 

Közbiztonság javulása   10 656     

környezetvédelem                   

Szelektív 
hulladékgyűjtés 
háztól történő 
szállításának 
beindítása 

2008-tól évente Szelektíven gyűjtött hulladékok 
mennyiségének növekedése   15 000     

környezetvédelem                   
Dunaharaszti 
csatornázásának 
98%-os kiépítése 

szennyvíz csatorna 

Infrastuktúrális ellátottság javult   

1 720 
000     

szennyvíz tisztító 1995 960 
000 

Coca-Cola Amatil 
Kft 600 000 

szennyvíz tisztító bővítés 
2002 

120 
000     

településrendezés, fejlesztés                   

Bezerédi kisvárosias lakóterület kiépítése – a 
betelepülő lakosság számára új, kertvárosias 
lakóterület kiparcellázása, infrastruktúra 
kiépítése, és a vonatkozó szabályozások 
kialakítása 

Új lakóövezet alakult ki, új 
területek épültek be a 
városszerkezetben 

  0 magánberuházás   

településrendezés, fejlesztés                   
Ipari park számára bővítés feltételeinek 
megteremtése, infrastruktúra kiépítése, 
befektetői hajlandóság támogatása 

Ipari park folyamatos fejlődése   0 magánberuházás   

településrendezés, fejlesztés                   

Kis-Duna szövetkezet ipari telephelyének 
megszüntetése – a városvezetés célja a 
lakóövezetből kitelepíteni az összes olyan 
funkciót, melyek összeférhetetlenek a nyugodt 
lakófunkcióval, főként a Bezerédi lakóterület 
környezetében 

Lakóövezeti funkciók kitisztázása, 
homogén lakóövezet 
megteremtése 

  0 magánberuházás   

településrendezés, fejlesztés             •     
2007-ben Szabályozási terv és 
Településszerkezeti Terv készítése átfogóan az 
egész város területére 

Kiszámítható, rendezett 
szabályozási környezet 
teremtődött meg 

  9 480     

 



Az alábbi térkép az úthálózattal, közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos ingatlangazdálkodás értelmező térképe:
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VI.2. A VÁROSREHABILITÁCIÓS CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ, NEM FEJLESZTÉSI JELLEGŰ 
TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 

 Tanulmányok, javaslatok elkészítése 
Beépítési javaslatok, tanulmányok és tervek elkészítése annak érdekében, hogy pontos képet 
kapjanak a városlakók, az Önkormányzat és a projektekbe később bevont tervezők, befektetők. Előre 
tervezhetők és paraméterezhetők legyenek az adott projekt elemei, adott esetben a teljes átfogó 
fejlesztés kulcsprojektjei. Összefüggéseiben vizsgálható legyen az egyes projektek megvalósításának 
hatása a városra, és időben fel lehessen készülni az esetleges kedvezőtlen változások ellensúlyozására. 

Közigazgatás szabályozása 
Az Önkormányzat működésének tervszerű szabályozása elsődleges cél, és fontos, hogy ez a 
mechanizmus a célrendszerre legyen szabva.  
Az Önkormányzatnak a helyi gazdaság és közigazgatás szabályozásában, valamint az adminisztratív 
és engedélyezési eljárások során tanúsított átlátható magatartása biztonságot jelent és csökkenti a 
befektetések kockázatát. 

Műszaki támogatás 
A városrendezési tervek időbeni módosítása és a fejlesztési irányokra alakítása, a fejlesztések 
kulcsprojektjeinek műszaki támogatása fontos tényező lehet, amikor egy befektető hirtelen 
döntéshelyzetben cselekszik. Ilyen szituációkban az Önkormányzatnak kooperatívnak és segítőkésznek 
kell lennie, ugyanakkor szem előtt kell tartania a város és lakosságának érdekeit is. 

Városmarketing 
A hatékony és következetes városmarketing-tevékenység, a pozitív arculat- és identitáserősítés csak 
kedvező hatással lehet a város gazdasági életére. A fejleszteni kívánt ágazathoz és célcsoporthoz kell 
alakítani a marketingstratégiát, valamint meg kell teremteni a kommunikáció megfelelő felületeit 
(például Dunaharaszti városának honlapja – már elérhető, helyi tájékoztatás a fejlesztésekről) . 

Tudatos ingatlangazdálkodás 
A funkcióval nem rendelkező ingatlanok hasznosítását, bizonyos ingatlanok eladását vagy 
hasznosításba adását olyan feltételekhez kell kötni, amelyek az Önkormányzat által ellátandó 
feladatok megvalósítását garantálják 
Public Art projektek 
A művészek bevonásával létrejövő, elsődlegesen a nem művészet-orientált közönségréteget 
megcélzó, illetve bevonó, s e közönség felőli visszacsatolás igényén alapuló tevékenységeket foglalja 
magába. Egyes városi terek funkcióval való feltöltésében, a lakosság közvetett bevonásában segít és 
komoly látogatottságot generál az adott területen. A közterületek szabad felületeinek ilyen célú 
bevonása a fejlesztési kommunikációs rendszerbe egyszerre oldja meg a tájékoztatás és a lakosság 
bevonásának kérdését. 
 

Pilot projektek 
Egyes projektek esetében egy ideiglenes próbaprojektet lehet indítani, mely a lakók, illetve a 
célcsoport felé bevezeti a végleges fejlesztést. Ennek monitoringja és az ebből levont következtetések 
felérnek egy komoly piackutatással, aminek az eszközei építési, településfejlesztési területen azonban 
végesek. A pilot-projekt alkalmazása segít meghatározni a végleges fejlesztés pontos irányvonalát. 
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Piackutatás 
 
Mindenféle befektetés tervezésénél, pl. kiskereskedelmi egységek betelepítésénél és 
gazdaságosságuk fenntartásának vizsgálatánál elengedhetetlen a piackutatás a lakosság, azon belül 
a meghatározott célcsoportok bevonásával. 
 
Tervalku  
Az önkormányzati partnerségen alapuló, magánkezdeményezésű fejlesztői projektek és az 
Önkormányzat közötti viszonyt meghatározó településrendezési szerződési eljárása. 
Az Önkormányzat mindig az egyes fejlesztőkkel egyedileg kíván településrendezési szerződésben 
rögzített tervalkut kötni. Az egyes fejlesztésekkel kapcsolatos elvárások megfogalmazása egyedileg, az 
adott fejlesztésre szabva történik. 
 
Helyi adó- és, illetékkedvezmények 
Különböző anyagi jellegű kedvezmények biztosításával funkcióbővítés céljából ösztönözheti a város a 
profitszegény kulturális és művészeti funkciók letelepedését. 
 
A lakosság tevékeny bevonása  
A lakókörnyezet építését, szépítését szolgáló megmozdulások szervezése, a civil szervezetek 
ösztönzése, támogatása fontos hajtóerő lehet a lakóközösség számára az adott fejlesztés és pl. egy 
összefüggő rendszert jelentő akcióterv elfogadásában. (köztisztasági program szervezése, városszépítő 
egyesületek támogatása, stb.) 
 
VI.3. PARTNERSÉG 

Az érintettek fejlesztésekbe történő bevonása – a szakszerű és hatékony projekt-előkészítési / 
projektfejlesztési modellen túlmenően – kiváló eszköze kommunikációnak. A konzultáció lényege, hogy 
részt vesznek a projekt által kezelendő helyzetek elemzésében és a prioritások, valamint a megoldás 
kijelölésében. Az előzetes véleménykéréssel elérhető az érdekcsoportok megfelelő szintű támogatása, 
ami megelőlegezi az egyes fejlesztési programok sikerét. 

Bevonandó célcsoportok/partnerek:  
 

- Civil szféra 
• Civil szerveződések képviselői 
• Polgári szerveződések képviselői 

- Jellemző kultúrák 
• Kisebbségi önkormányzatok 
• Nemzetiségi szervezetek képviselői 

- Gazdasági szféra 
• Bankok képviselői 
• Egyéni vállalkozók képviselői 

- Közösségi véleményalkotók 
• Egyházak, felekezetek 
• Oktatási, művelődési intézmények képviselői 
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A bevonás gyakorlati céljai: 

- Különböző források bevonása a civil szervezetektől, illetve vállalkozásoktól 
- Társadalmi párbeszéd, kommunikáció és tanulás elősegítése 
- A társadalmi tőke erősítése, társadalmi kapcsolatok mérhető erősítése 
- A magánszféra szereplőinek együttműködésre késztetése, kapcsolódások feltárása 
- A társadalmi interakciók, kapcsolódások fejlődésének ösztönzése 
- A lakosság, csoportok, szervezetek és a közigazgatás közötti kapcsolatok javítása 
 

A mobilizáció (célcsoportok/partnerek bevonásának) folyamata, módszertana: 

1) Előkészítés  
Az előkészítés során alkalmazott eszközök az érintettekkel folytatott konzultáció és azok információval 
való ellátása. Ennek során cél a fejlesztések szükségességének megértése, elfogadása. 

- Nyilvános fórumok (csoportbevonás): információk és tapasztalatok megosztására alkalmas, 
hogy a szereplők ugyanazt a tudásszintet képviseljék 

- Kommunikáció (honlap, hírlevél, nyilvánosság): a lakosság információval való ellátása a 
stratégia folyamatát illetően, lehetőség, hogy a lakosság megértse az opciókat 

Az előkészítés során megtörténik a városrészek célmeghatározása és az IVS jövőképének kialakítása a 
következő módszertan alapján: 

- Irányított modell: a készíttető hatóság és a tervezők egy lakossági fórumon bemutatják a már 
elkészült, végleges programtervet. A tervezési folyamat során közösségi input nincsen. A 
közösség a programterv véleményezésében játszik szerepet. 
 

2) Tervezés  
A tervezés során a konzultációs eszközök további alkalmazása, illetve a partnerségi kapcsolatok 
szorosabbra fűzése történik. 

- Támogató eszközök (jegyzetek, közös ötletelés, hangsúlyok meghatározása, megerősítés) 
tematikus műhelyek sorozata után: különböző nézőpontok megértéséhez járul hozzá, 
ötletszerzés, fontossági sorrend felállítása 

- A napi gyakorlatba való átültetés: biztosítani, hogy a hátrányos területek szükségleteit kezelték, 
vagy legalábbis foglalkoztak a megoldásával (anti-szegregációs stratégai esetén) 

- Kommunikáció (honlap, hírlevél, nyilvánosság): a lakosság információval való ellátása a 
stratégia folyamatát illetően, lehetőség, hogy a lakosság megértse az opciókat 

 

A tervezési szakaszban szerepet kap  

- az integrált beavatkozások tervezésével kapcsolatban a különböző szakpolitikai területek 
koordinációja, kapcsolatépítés;  

- a társadalmi felelősség erősítése, intézményesített együttműködés a lakosság, a magánszféra 
és a közszféra között;  

- a stratégia megvalósításában részt vevő társadalmi csoportok és személyek azonosítása, 
részvételi lehetőségei és a szükséges partnerségi kapcsolatok kialakítása. 
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A tervezés során alkalmazott módszertan: 

- Konzultatív modell: a közösség számára korlátozott visszacsatolási (feed-back) lehetőséget ad. 
Alternatívák készülnek az Önkormányzat, a fejlesztők és a tervezők részéről. A bevont közösségi 
csoportok a programtervhez választásukkal járulnak hozzá. Ez a modell az alternatívák 
bemutatásán, megvitatásán, és az érintett közösségi csoportok választásán alapul. A modell 
megaprojektek esetében használható. (IVS jövőkép, stratégia, városrész szintű célok) 
 

3) Kontroll, bemutatás 
A bemutatás szakaszában a konzultáció mellett a végső véleményezésnek is kiemelt szerepe van. 

- Nyilvános fórumok (csoportbevonás): információk és tapasztalatok megosztására alkalmas, 
hogy a szereplők ugyanazt a tudásszintet képviseljék 

- Kommunikáció (honlap, hírlevél, nyilvánosság): a lakosság információval való ellátása a 
stratégia folyamatát illetően, lehetőség, hogy a lakosság megértse az opciókat 

A harmadik fázisban megvalósul a teljes stratégia partnerségi egyeztetése. 

A bemutatás során alkalmazott modell: 

Participatív /partnerségi modell: A programalkotás során a döntéshozó (Önkormányzat) együtt 
dolgozik a tervezőkkel, fejlesztőkkel és a tervezés során folyamatos a konzultáció a közösséggel. Az 
Önkormányzat bevonja a fejlesztés szereplőit a döntés-előkészítésbe, akik véleményt nyilvánítanak, 
érdekeket fejeznek ki, ezzel segítve a döntés-előkészítést. A modell alkalmazható a programterv és 
stratégia (jövőkép kidolgozásának kezdetétől, a városrészek a célmeghatározásnál, illetve a konkrét 
akcióterületekre vonatkozó fejlesztések kidolgozásánál) 

A partnerségi bevonás tervezett eszközei: 

I. A fejlesztési programok, projektek elkészítési szakaszában alkalmazható 

I./1. Direkt eszközök 
- Ötletláda 

• A nagyobb élelmiszerboltokban 
• Nyugdíjasklubban, idősek otthonában 
• Orvosi rendelőben, gyógyszertárakban 
• Postán 
• A Polgármesteri Hivatalban 
• A kisebbségi önkormányzatoknál 
• Civil szervezeteknél 

- Megkeresés 
• Bevonandó célcsoportok, partnerek 

I./2. Lakossági vitafórum  

I/3. Honlap 
- www.dunaharaszti.hu 
- www.dunaharaszti.lap.hu 
- Dr. Szalay László polgármester fóruma 

I/4. Írott média 
- Dunaharaszti Hírek 

I/5. KisDuNa Tv 



   
 

 
 180

Dunaharaszti Integrált Városfejlesztési Stratégiája 

Az IPOSZ Dunaharaszti Szervezete tömöríti a helyi kisvállalkozások jelentős részét és képviseli érdekeiket. 
A központja az akcióterületen van. Szolgáltatásaik közé tartozik a KisDuNa Tv és a helyi Teleház 
működtetése. 

II. A tervezés 

- Arculat, szlogen meghatározása 
- Kiállítások rendezése a Polgármesteri Hivatalban az elfogadott tervekről 

 
III. Bemutatás 
 

- Marketing tevékenységek 
- Promóció: helyi identitás erősítése 

 
Partnerségi bevonás eredményességének bemutatása: 

 

A fenntartható (gazdasági) fejlődéshez a különböző szereplők közötti partnerségre van szükség, 

amelynek alapja a kölcsönös bizalom és a közös értékek. Az önkormányzat, a magánszektor és a civil 

társadalom által hatékony és eredményes partnerségi kapcsolatok kialakítása és végrehajtása az 

önkormányzat felelősségteljes döntésén és valamennyi releváns területi és társadalmi-gazdasági 

szereplő, és más érdekelt felek partnerségén múlik. Ezen túlmenően szükséges a partnerség 

kiépítésének módszertanát kialakítani, a szereplőket és feladatkörüket meghatározni, valamint az 

egyeztetések formáját, keretét kidolgozni, melyet Dunaharaszti Város Önkormányzata sikeresen 

teljesített. 

 

Fentiek ismeretében az önkormányzat a partnerek (civil szervezetek, magánszemélyek/lakosság és 

vállalkozások) hatékony bevonása érdekében a következő eredményeket érte el: 

♦ Konzorciumi együttműködési megállapodást kötött a Kistérségi Oktatóközpontot és civil házat 

üzemeltető vállalkozással 

♦ Együttműködési megállapodásokat, szándéknyilatkozatot kötött az akcióterületen a gazdaság 

fejlesztésében részt vevő magán- és civil szereplőkkel 

o Falugazdász 

o Ügyvédi Iroda 

o Civil Jogpont 

A város gazdaságfejlesztési stratégiájában részletesebben bemutatásra kerülnek a partnerségi 

kapcsolatokat kialakító szereplők és a velük kötött együttműködési nyilatkozatok. 

♦ Az I. Akcióterületen, a műemléki Granárium épületében egy új kávézót alakítanak ki. A 

kávézót üzemeltető vállalkozással az önkormányzat konzorciumi/bérleti szerződést fog kötni a 

Granárium teljeskörű rekonstrukcióját követően.. 
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A 2008. április 22-i lakossági fórumon zajlott egyeztetések eredményességét a pályázat első 

fordulójában csatolt jegyzőkönyv is igazolja. A részt vevők széles köre (lakosság, intézményvezetők, 

képviselők, jegyző, polgármester) tájékoztatást kapott a város operatív és stratégiai célú fejlesztéseiről, 

ezáltal azonosulni tudtak a fejlesztések kivitelezési időszakában fellépő kellemetlenségekkel és egyben 

betekintést nyerhettek a fejlesztések átadását követően a városkép megújulása és a gazdasági élet 

fellendülése okozta jótékony hatásokba. A lakossági fórum megszólította a város teljes lakosságát, 

hiszen nemcsak az I. Akcióterület fejlesztési koncepciója került bemutatásra, hanem a többi 

városrészre vonatkozó elképzeléseket is ismertették. 

 

Az előkészítés szakaszában rendezett lakossági fórum eredményességének köszönhetően a 

projektfejlesztés szakaszában is igény jelentkezett egy lakossági fórum szervezésére. Ennek 

megfelelően a lakosságot és a további érdeklődőket tájékoztatják a projekt előrehaladásáról, a 

megvalósuló és a kivételre kerülő projektelemekről, azok költség- és támogatás igényéről. 

A 2009. május 21-ére tervezett fórumon, látványtervekkel, molinókkal illusztrálják a tervezett 

fejlesztéseket, és a meghívott vendégek, illetve a város lakossága különféle kommunikációs 

csatornákon pl e-mailen keresztül mondhatja el véleményét a projektről. 

 

 

Szakpolitikai területek koordinációja 

 

Az akcióterületi fejlesztésekre legjellemzőbb szakpolitikai érintettség a műemléki épületekkel, műemléki 

környezettel kapcsolatos koordináció. Az engedélyezési tervek készítése során a tervezők, illetve az 

önkormányzat szakirányú képviselői folyamatosan egyeztetéseket folytattak a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal munkatársaival. A helyszíni találkozók témái a következők voltak: 

• Dunaharaszti Laffert-kúria műemléki épület rekonstrukciója tervezett állapotának 

bemutatása, az épület műemléki konzultációja, különös tekintettel a homlokzat és a tető 

megoldására 

• A homlokzat környezetbe illesztése 

• Az engedélyezési eljárás  és dokumentáció pontosítása 

A műemléki szakpolitikai koordináció a projektfejlesztési időszakban ezidáig három alkalommal került 

megszervezésre: 

• 2009. március 20. 

• 2009. március 26. 

• 2009. április 8. 

A helyszíni bejárásokról készített emlékeztetőket a melléklet tartalmazza. 
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VI.4. AZ IVS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁVAL KAPCSOLATOS SZERVEZETI ELVÁRÁSOK 
 
Az akcióterületi fejlesztésben meghatározott projekt lebonyolítói és egyben személyi felelősei a 100%-
ban az Önkormányzat tulajdonában lévő Városfejlesztési Társaság munkatársai. A megfogalmazott 
fejlesztéseket megvalósító önkormányzati projektmenedzsment szervezet a DV Dunaharaszti 
Vagyongazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság, amely egy önálló fejlesztési társaság. 

2003-ban döntött Dunaharaszti Város Képviselő-testülete arról, hogy racionalizálja a 
vagyongazdálkodási és városüzemeltetési feladatokat. A beruházási és vagyongazdálkodási 
feladatok legalább egy részét elkülönült társaságra a Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft.-re bízta, 
a korábban 2 társaság által végzett szennyvízkezelést pedig több más kommunális jellegű feladattal 
együtt, a DHRV Kft. feladatkörébe utalta. Így egy 100%-osan önkormányzati társaság átlátható, 
hatékony és elkülönült gazdálkodással valósíthatja meg a közösségi beruházási és fejlesztési célokat. 

A város fejlesztésében, rehabilitációjában részt vesznek az alábbi szervezetek: 

- Dunaharaszti Polgári kör 
- Gazdakör 
- Dunaharaszti Városért Egyesület 
- Dunaharaszti Városbarátok Klubjai  
- Dunaharaszti Művészeti Egyesület 

 
A Dunaharaszti Városért Egyesület célja, hogy a Dunaharaszti Önkormányzattal, civil szervezetekkel az 
Ipartestülettel, valamint a Teleházzal való szoros együttműködésben a város hatékony fejlődése 
érdekében a Dunaharaszti vonzáskörzetébe tartozó szervezetek, vállalkozások erőinek összevonása, 
érdekeik képviselete és védelme, valamint egyeztetése. A természet és környezet megóvása, ezzel 
kapcsolatos tájékoztatás, felvilágosítás segítése, végzése Dunaharasztin és vonzáskörzetében. 

 

Az egyesület tevékenysége:  

• Pályázati lehetőségek kihasználása a város érdekében. 
• Kereskedelemszervezés, beszállítói kör kialakításának segítése. 
• Érdekképviselet a gazdálkodó szervekkel szemben. 
• Érdekegyeztetés a tagok között. 
• Informatikai szolgáltatások nyújtása. 
• Kapcsolattartás belföldi és külföldi gazdálkodó szervekkel, valamint azok szervezeteivel, 

államhatalmi és közigazgatási, valamint társadalmi szervekkel. 
• Vállakozásfejlesztő konzultációs rendszer kialakítása. 
• Továbbképzés, oktatás, szaktanácsadás, jogi, pénzügyi, kereskedelmi stb. területeken. 
• Tanfolyamszervezés, ismeretterjesztés. 
• Célszerű vállalkozásban való részvétel. Helyiségek, ingatlanok hasznosítása. 

 
Az IPOSZ Dunaharaszti Szervezete tömöríti a helyi kisvállalkozások jelentős részét és képviseli érdekeiket. 
A központja az akcióterületen van. Szolgáltatásaink közé tartozik a KisDuNa Tv és a helyi Teleház 
működtetése. Az alábbiakban összefoglalva a következő szolgáltatások állnak rendelkezésre: a 
KisDuNa Tv heti rendszerességgel biztosít kábelen több városra kiterjedő regionális televízióadást, 
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melynek szüneteiben képújság kerül vetítésre. A képújság adása két részből, közszolgálati és fizetett 
hirdetésekből áll, ezek felváltva jelennek meg adáskezdésig, valamint az adás vége után. A Teleház 
alapszolgáltatásként szélessávú internet-elérési helyet biztosít bárkinek, aki a világhálót szeretné elérni. 
Ezen kívül kedvezményes áru egyéni vagy csoportos számítógépes játék, fénymásolás, szkennelés, 
nyomtatás, faxolás, fűzés, névjegykártya-készítés és laminálás szolgáltatás érhető el. 
 
A Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság kompetenciájába tartozik a 
városfejlesztési irányok meghatározása. A Bizottság a következő feladatokat végzi ennek keretében: 

• Részt vesz a Képviselő-testület településfejlesztési és környezetvédelmi döntéseinek 
előkészítésében.  

• Elemzi a város kiaknázható gazdasági adottságait.  
• Ellátja az önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos feladatokat. 
• Ellenőrzi az Önkormányzat fejlesztési feladatainak végrehajtását.  
• Részt vesz a környezetvédelmi feladatok ellátásában.  
• Koordinálja, segíti a városban működő, környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezeteket, 

csoportokat.  
• véleményezi a városrendezési és fejlesztési terveket, koncepciókat  
• véleményezi a város fejlesztésével összefüggő feladatokat, illetve érvényesíti ezen döntéseknél 

a városrendezés sajátos szempontjait 
• véleményezi a közterület elnevezésekre vonatkozó javaslatokat 
• figyelemmel kíséri a város környezet- és természetvédelmi helyzetét, a környezetvédelmi 

előírások érvényesülését, 
• részt vesz a közterület rendjének, használatának meghatározásában, 

 

A projektmenedzsment-szervezet az akcióterületi fejlesztések végrehajtásához és az elért 
eredmények fenntartásához megfelelő jogosítványokkal rendelkezik, és nagyfokú hatékonysággal 
végzi munkáját. A Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. széleskörű tapasztalatokat szerzett eddigi 
működése során.  

Néhány a korábban megvalósult feladatai, beruházásai közül: 

- A Városi Okmányiroda bővítésének lebonyolítása: Új helyen, a kor színvonalának, 
követelményeinek megfelelő, körzeti feladatokat ellátó korszerű Okmányirodát adtak át 
rendeltetésének 2004. július 28-án, egy bruttó 33,5 mFt-os beruházás keretében. 

 
- Új óvoda építése során ellátandó feladatok: Dunaharaszti lakosságának folyamatos 

növekedése együtt járt a gyermekek számának emelkedésével is. Mivel az óvodai ellátás 
kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, a férőhelybővítés elkerülhetetlenné vált, és ezt 
optimálisan csak új óvoda építésével oldhatta meg Önkormányzatunk. A minden igényt 
kielégítő 6 csoportos, 150 férőhelyes óvodát a DV Kft beruházásában 2005. augusztus 26-án, 
ünnepélyes keretek között adta át rendeltetésének, a gyermekek, a szülők és az ott dolgozók 
teljes megelégedésére. Ez a beruházás bruttó 430 mFt-jába került a DV Kft.-nek és az 
Önkormányzatnak. 

 

- Városi köztemető ravatalozójának bővítésével járó feladatok lebonyolítása: A DV Kft következő 
feladatául az Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Köztemető ravatalozójának bővítését 
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és új urnatemető építését határozta meg. Először megépült az új, fedett harangláb, a 
bemutatóterem és a raktárhelyiség. A műszaki átadás-átvételére 2006. október 16-án került 
sor. Az elhunytak hamvait és emlékük méltó megőrzését szolgáló urnatemető építése 
következett, melynek ökumenikus felszentelésére 2007. november 1-én került sor. Ezek a 
fejlesztések a DV Kft. 28,3 mFt, és 22,4 mFt-jából kerültek megvalósításra.   

- Duna kemping fejlesztésének megvalósítása: A ravatalozó felújításával egy időben a DV Kft 
folyamatosan dolgozott Dunaharaszti egyik legszebb helyén a Sport-szigeten található Duna 
kemping fejlesztésén. 2004-ben a Dunaharaszti Önkormányzat a szigeti parkerdő kialakítását 
követően a kemping mellett nagyon szép játszóteret, sétautakat építtetett, pályázati pénzeket 
is felhasználva. A Képviselő-testület a Duna kempinget a parkerdő fejlesztéshez kapcsolódva 
városi szabadidőparkká kívánta fejleszteni, ezért a kemping kezelését a DV Kft.-re bízta azzal a 
feladattal, hogy végezze el azokat a munkákat, melyek után már magántőke bevonásával 
egy kellemes, a szabadidő hasznos eltöltésére, sportolásra, kikapcsolódásra alkalmas helyet 
lehet kialakítani. Az erőfeszítéseket siker koronázta, az elvégzett munkák után a magántőke is 
fejlesztésre érdemesnek találta a területet, és 2007. május 1 óta a város által jónak ítélt 
beruházások már nem közpénzekből valósulnak meg, miközben a tulajdonviszonyokban nem 
történt változás. A Duna kemping megújítására a DV Kft. összesen 7 mFt-ot költött, a 
magánbefektető 25 mFt-jával szemben. 

A Sport-sziget további fejlesztésében a Nomád kemping rehabilitációja a DV Kft. következő feladata. 
Ez a kiemelten értékes terület sajnos nagyon lepusztult állapotba került, évek, évtizedek óta semmilyen 
felújítás, állagmegóvás nem történt. Az épületek siralmas állapotúak a környezet lehangoló. Mivel az 
egész környéken nincs kereskedelmi szálláshely, ideálisnak mondható akár a vízi, akár az átutazó 
turizmusra alapozva első ütemben egy 20-40 férőhelyes apartmanház építése, hogy ezt követően 
megkezdődhessen az elaggott épületek elbontása, a terület teljes rehabilitálása. Úgy számolunk, hogy 
a DV Kft. anyagi lehetőségei szerint ez a munka mintegy 5-6 évet vesz igénybe, amennyiben pályázati 
forrásokat sikerül szerezni, ez az idő jelentősen lerövidülhet. 

A Társaság munkáját 1 fő ügyvezető irányítja. A szakmai munkát az ügyvezető aktív szakmai részvétele 
mellett 2 fő magasan kvalifikált, tapasztalatokkal rendelkező, delegált menedzser, (egy műszaki és egy 
projektmenedzser) segíti.  

Az Önkormányzat a Képviselő-testület véleményének figyelembevételével támogatja a Társaságot 
egy 5 fős belső projektmenedzsment-szervezet felállításával. A döntéshozó szerepet az egyik 
alpolgármester képviseli, aki a projekttel kapcsolatos információkat továbbítja az Önkormányzat és a 
Képviselő-testület felé, illetve a kisebb volumenű kérdésekben döntéseket hoz. Az ő munkáját segíti az 
Önkormányzat részéről egy műszaki, egy pénzügyi valamint egy vagyongazdálkodási munkatárs. A 
felmerülő feladatokat (pl engedélyek beszerzése, kapcsolattartás a projektmenedzsment szervezet 
tagjaival) az asszisztens koordinálja.  

Az Önkormányzat és a projektmenedzsment-szervezet külső szakértők igénybevételével biztosítja a 
projekt megvalósításának sikerét. 

A projektmenedzsment szervezeti struktúráját az alábbi ábra szemlélteti: 
 
A fejlesztő Társaság működésének célja az Önkormányzat városfejlesztési célkitűzéseinek gyakorlati 
megvalósítása a lehető legkedvezőbb pénzügyi feltételekkel. Ennek megfelelően az Önkormányzat – 
mint tulajdonos – érdekeltsége, hogy pénzügyi szempontból a leghatékonyabban, városrendezési és 
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Önkormányzat/ Képviselő testület 

műszaki szempontból pedig az Önkormányzat által megjelenített közérdeknek a lehető legnagyobb 
mértékben megfelelve valósítsa meg a településfejlesztési célokat. 

A Társaság kisméretű, ám professzionális szervezettel, magas költséghatékonysággal végzi munkáját. 
Az egyes, Önkormányzat által kijelölt fejlesztési programok esetében a Társaság megkezdi azok 
előkészítését, elkészíti az előkészítési szakaszra vonatkozó költségvetést, meghatározza az elvégzendő 
feladatokat, illetve a sikerességet akadályozó tényezőket (ingatlanrendezési, szabályozási kérdések, 
jogviták). Az előkészítésekre vonatkozó költségvetés önkormányzati elfogadása esetében a Társaság 
elkészíti, illetve elkészítteti a szükséges műszaki-jogi dokumentációkat. 
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Dunaharaszti Város Képviselő-testülete 2009. március 30-i ülésén határozatba foglalta a városfejlesztési 

Társaság által ellátandó feladatokat, kompetenciákat, tevékenységi köröket, illetve ezen feladatok 

szétválasztását: 

„……a projekt sikeres teljesítéséhez szükséges a már működő Városfejlesztési Társaság (DV Kft.) 

következőkben ismertetett feladatokkal történő felruházása. 

 

1. A beruházás pénzügyi és adminisztratív lebonyolítása 

 Támogatás lehívása 

 Szállítók kifizetése 

 ÁFA finanszírozás 

 Gazdálkodás a rendelkezésre bocsájtott, költségvetésben szereplő forrásokkal 

 Engedélyek beszerzése 

 Szállítói számlák ellenőrzése és igazolása 

 Fizetési határidők koordinációja 

 Elkülönült nyilvántartás 

 

2. Tájékoztatási kötelezettség 

 Kölcsönös előzetes és utólagos tájékoztatási kötelezettség az önkormányzattal 

 Nyilvántartás átadása 

 Tájékoztatás a kifizetési igényről (önrész kérdésköre)  

 

3. Tendereztetés koordinálása, irányítása, bizottságokban való részvétel 

 

4. Együttműködés az ÚMFT intézményrendszerével 

 Pro Régió Kht 

 ROP IH 

 EKKE 

 

5. A külsős részvétel az alábbiakra korlátozódik: 

 Hivatalos Közbeszerzési szakértő 

 PR ügynökség 

 Műszaki ellenőrök 

 Auditor 

 Nyomdai szolgáltatások 

 Jogi szakértő 
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6. Projektmenedzsment 

 Munkaindító megbeszélés összehívása, annak irányítása; 

 A Projektötletek kidolgozásával kapcsolatos általános tanácsadás; 

 A Projekt-team koordinálása, irányítása; 

 Munkaközi megbeszélések (havonta) összehívása, annak irányítása; 

 Jogszabályi környezet ismertetése, a jogszabályok változásának figyelése, és jelzése; 

 UMFT jogszabályi környezet figyelembe vétele, betartatása és nyomon követése; 

 Tanácsadás a hatékony munkaszervezésre az Önkormányzaton belül a projekt kidolgozása 

során; 

 Projekt pénzügyi menedzsmentjéhez kapcsolódó tanácsadás: költség-haszon elemzés, 

cash-flow terv készítése, folyamatos aktualizálása, Kifizetési Kérelmek összeállítása, 

benyújtása; 

 Az önkormányzat gazdasági programjának figyelembe vétele a projekt szempontjából; 

 A projekt megvalósításához és annak elszámolásához szükséges dokumentumok 

(előrehaladási jelentések /PEJ, EPEJ/, kifizetési kérelmek, záró beszámolók) összeállításának 

koordinálása, illetve Támogatónak történő megküldése; 

 Szakmai segítség nyújtása az esetleges Támogatási Szerződés-módosítás(ok) során 

 Szerződésekben rögzített szerződéses feltételeket (pl. határidő, díj, kötbérkövetelés 

érvényesítés vagy egyéb szerződésmódosítást eredményező) érintő döntések előkészítése, 

véleményezése; 

 Fizetési határidők koordinációja; 

 A beruházásban közreműködők (projektigazgató, Megbízók, kivitelezők, lebonyolító, 

Mérnök, műszaki ellenőr, üzemeltető stb.) közötti véleménykülönbség esetén a Megbízói 

álláspont kialakításának segítése 

 A projekt ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálati jegyzőkönyvek és észrevételek 

véleményezése 

 Folyamatos tájékoztatás a projektet érintő aktuális fejleményekről;  

 Folyamatos kontroll biztosítása az ütemterv és a tényleges előrehaladás összhangját 

illetően, eltérés esetén a Megbízó tájékoztatása, illetve a szükséges intézkedéseket 

előkészítése 

 Folyamatos rendelkezésre állás a (Fő) Kedvezményezett, ill. a projektben érintettek 

(igénybe vett külső szolgáltatások nyújtói / szállítók) számára; 

 A beruházás aktiválásához és a beruházás pénzügyi lezárásához a dokumentációk 

rendelkezésre állásának biztosítása; 

 A vállalkozói szerződésekben a számlázás a cash flow tervvel történő összhangjának 

biztosítása; 
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 Előzetesen bejelentett helyszíni ellenőrzéseken való részvétel 

 Az érintettek és döntéshozók folyamatos tájékoztatása a projektet érintő aktuális 

fejleményekről az ÚMFT intézményrendszer működését illetően;  

 Kapcsolattartás az érintett Irányító Hatósággal és Közreműködő Szervezettel; 

 Kockázatcsökkentési lehetőségek felmérése és kockázatkezelési stratégia meghatározása, 

illetve megvalósítása a Projekt folyamán; 

 Helyzetfeltárás, releváns statikus és dinamikus elemek meghatározása stratégiai időtávok és 

célprioritások meghatározása; általános stratégiai tanácsadás 

 Adminisztratív és koordinációs feladatok ellátása; 

 A döntés-előkészítéshez szükséges háttéranyagok, tájékoztatók, előterjesztések igény 

szerinti elő-, illetve elkészítése és elkészíttetése; 

 Kivitelezés ütemezése, az ütemterv esetleges módosítására javaslattétel; 

 Döntés-előkészítéshez nyújtott pénzügyi és gazdasági szakértői segítségnyújtás; 

 PIU működési és eljárásrendi szabályozásának kidolgozása; 

 A PIU felkészülése a napi monitoring és irányítási munkára; 

  Kapcsolattartás a külső szakértőkkel; 

  A közvélemény tájékoztatása; 

  A közvélemény folyamatos tájékoztatásának megszervezése (vagy a PR tanácsadóval 

való együttműködés); 

  A támogatási szerződés életbe lépésével kapcsolatos teendők; 

  A projekt önálló nyilvántartási rendszerének kialakítása és beindítása; 

  Részvétel a közbeszerzési eljárások lebonyolításában, szerződéskötés a vállalkozókkal; 

  A monitoringra való felkészülés; a rendszeres monitoring jelentések elkészítése, részvétel a 

monitoring bizottsági üléseken; napi monitoring végzése; 

  A vállalkozók be- és elszámoltatása (havonta, illetve a szerződésekben rögzítetteknek 

megfelelően); 

  A biztosítandó források időben való rendelkezésre állásának biztosítása; 

  A munkák átvételének megszervezése; 

  Jótállási igények érvényesítése; 

  A beruházás aktiválásának szervezése; 

  A vállalkozói szerződések lezárása pénzügyileg is; 

  Zárójelentés elkészítése; a projekt befejezésének jelentése a közreműködő szervezet felé; 

  A projekt dokumentumainak archiválása; 

  Felkészülés az auditra; 

  A projekt megvalósítás személyi feltételeinek megteremtése, megszervezése; 
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A DV Kft, mint ajánlatkérő, jogosult a Kbt. betartásával szakértői szolgáltatásokat igénybe venni. 

A DV Kft. megnövekedett feladatainak ellátására a pályázat költségvetésében szereplő, erre a célra 

beállított költségtétel nyújt fedezetet.” 

 

Dunaharaszti Város Önkormányzata az I. Akcióterületen, a város központjában, a Polgármesteri 

Hivatalban, a városfejlesztési társaság projektmenedzseri feladatainak ellátására irodát alakít ki. A 

külön erre a célra kialakított irodát a DV Kft. bérleti szerződés keretében veszi igénybe az 

Önkormányzattól. 

 
VI.5. A TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI 

A kistérségen belül, illetve a budapesti agglomerációs térség viszonyrendszerében és a jelenlegi 
együttműködési és igazgatási rendszerek tekintetében is kirajzolódik egy agglomerációs központ 
együttes Dunaharaszti, Taksony, Dunavarsány, Szigethalom és Tököl képében. Ezen települések már 
jelenleg is többrétű stratégiai együttműködést alakítottak ki. 

A települések térbeli pozíciójának és adottságainak, valamint ágazati lehetőségeinek részletes 
elemzése által a térségi feladatok felosztása meghatározható, mely kirajzolja az egyes települések 
szerepkörét a központ együttest tekintve. Dunaharaszti, Taksony és Dunavarsány már meglévő erős 
területi, kulturális és igazgatási összeszövődése egy egymást kiegészítő erős kulturális szerepkört tölthet 
be, míg Szigethalom és Tököl infrastrukturális értelemben egészíti ki a tömbösülést. A közös jellegű 
természeti területek mindenképpen kapcsot jelentenek a települések közt.  

A települések együttműködésének funkcióját tölti be a Csepel-sziget és Környéke Többcélú 
Önkormányzati Társulás, amelynek Dunaharaszti is tagtelepülése. 
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A Társulás a kistérségben lévő települések közigazgatási területén belül összehangolt fejlesztést valósít 
meg, közös társulási programokat alakít ki, és megteremti a fejlesztések megvalósításának 
pénzalapját; érdek- és forráskoordinációt végez. 
A Társulás elsődleges feladata az összehangolt települési érdekek alapján a térségi célok 
meghatározása és megvalósítása, hozzájárulva a versenyképesség és az életminőség javításához. 
Ennek érdekében a térség köz- és magánszereplői közötti együttműködés fórumainak 
megteremtésével, a párbeszéd és az érdekegyeztetés fenntartásával, a térségben lévő kreativitás 
felszínre hozásával, az együttműködés előmozdításával horizontális kommunikációt, a térség 
érdekeinek képviseletével, közvetítésével települési, megyei, regionális, központi szervekkel és 
nemzetközi szervezetekkel való egyeztetésével vertikális kommunikációt végez. 
 
Térségi szintű programelképzelések: 

• Csepel-szigeti gerincút megvalósítása;  
• A térségi turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázása szigeti kerékpárút és vízitúra-bázis 

kiépítésével, valamint a kapcsolódó turisztikai termékek kiaknázása, a kistérség 
tömegközlekedés infrastruktúrájának fejlesztése;  

• A Ráckevei (Soroksári)- Duna partvonalának a vízminőség, ökológia és az idegenforgalom által 
támasztott igényeknek megfelelő rehabilitációja (lobbi-tevékenység). 

 
Dunaharaszti városa térségi szerepkörrel bír. Együttműködik több környező településsel a szociális és 
közszolgáltatások, a közigazgatási tevékenységek ellátása, illetve a beruházási célú fejlesztések 
könnyebb megvalósíthatósága érdekében. A város egészére vonatkozóan a következő térségi 
szerepeket tölti be:  

- Okmányiroda illetékessége: Dunaharasztiban kötelező, de ide tartozik Taksony és Dunavarsány, 
kistérségi szinten Szigethalom és Alsónémedi is, 

- Nevelési Tanácsadó: Dunaharasztin kívül a Taksony részéről felmerülő igényeket is kielégíti, 
- Orvosi ügyelet: Dunaharaszti, Taksony, Szigethalom, Szigetszentmiklós, 
- Építésügyi hatósági illetékesség: Dunaharaszti önálló építésügyi hatósággal rendelkezik, rajta 

kívül még Tököl és Szigethalom is ide tartozik. 
 
Dunaharaszti jó kapcsolatokat ápol a környező településekkel. Több rendezvényt, programot együtt 
szerveznek meg, például: 

- Köztisztviselői napokat a környező települések együtt tartják, a rendezés joga évente változik, 
- A Duna menti svábok közössége közös rendezvény keretében gyertyát úsztat minden 

májusban a Dunán. 
 
Dunaharaszti a településközi koordináció keretében az alábbi településekkel tart állandó kapcsolatot: 
Dunavarsány: 

- Közlekedési kapcsolat a Budapest-Kelebia vasútvonalnak köszönhetően 
- Kereskedelmi, szolgáltatási kapcsolatot alakítottak ki (pl. a dunaharaszti heti piac) 
- Dunaharaszti pénzintézeteit használják 
- Dunaharaszti iparterületre járnak dolgozni 
- DHRV Kft. Dunavarsányban is végzi a kommunális és szelektí hulladékgyűjtést  
- Sok dunavarsányi diák a dunaharaszti középiskolába jár 
- Dunaharaszti egészségügyi ellátását veszik igénybe 
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- A dunaharaszti Okmányiroda és Gyámhivatal látja el őket (elektronikusan be tudnak 
jelentkezni az Okmányirodába, így már csak az előre egyeztetett időpontban kell 
megjelenniük) 

- A dunaharaszti székhelyű KisDuNa televízió adást sugároz Dunavarsányba, Taksonyba és 
Szigethalomba is, 

- Dunaharaszti és Dunavarsány német kisebbsége közt kulturális kapcsolat alakult ki, egymás 
nemzetiségi rendezvényeire járnak 

- Augusztus 20-án 2-3 napos rendezvénysorozatot tartanak mindkét városban 
- Szeptemberben közös lovas rendezvényt tartanak 

Alsónémedi 
- A Dunaharasztin tartandó heti piacon összesen 83 őstermelő van ebből 11 Dunaharasztiból, a 

többi Alsónémediből és Dunavarsányból 
 

Szigetszentmiklós 
- A szigetszentmiklósi Tűzoltóság és Mentőállomás látja el a Dunaharasztiban felmerült eseteket is 
- Közigazgatásilag és kereskedelmileg több szálon kapcsolódik a két város egymáshoz 
- A Szakorvosi Rendelőintézetet veszik igénybe a dunaharaszti lakosok is 

 
Taksony 

- Dunaharaszti pénzintézeteit használják 
- közös plébániája van a két településnek 
- közösen kivitelezik a két település közötti közvilágítást  

 
Szigethalom 

- Nagyon jó a kapcsolata két város között, 
- Közösen működtetett intézményeik vannak – Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Nevelési 

Tanácsadó 
- Kistérségi közös belső ellenőre van az alábbi településeknek: Dunaharaszti, Taksony, 

Szigethalom, Szigetszentmiklós, Tököl 
- Közös pont - úszólápok 

 
XXIII. ker. 

- Kistérségi mikrotársulást hozott létre a város Dunavarsánnyal, Taksonnyal és Alsónémedivel, és a 
Kis-Duna kotrására közös nyertes EU-s pályázatot nyújtottak be 

 
Ráckeve 

- Több közigazgatási intézmény csak ezen a településen található meg: bíróság, ÁNTSZ, 
Földhivatal  

- kulturálisan a legmélyebb gyökerekkel rendelkezik a térségben 
- vízi kapcsolat a várossal – csónakkal megközelíthető 
- közös turista útvonalak 
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VI.6. A STRATÉGIA MEGVALÓSULÁSÁNAK MONITORINGJA 
 
A stratégia megvalósításának nyomonkövetését az IVS stratégiai fejezetében megfogalmazott célok 
figyelembevételével alakítottuk ki.  

Stratégiailag a fő cél: 

- Az identitás és a tudásalap létrehozásával a fenntartható fejlődés megteremtése.  
- Az identitás megteremtése az élhető város kialakításának fogalomköréhez köthető, valamint a 

megfelelő rekreációs területek létrehozásának folyamatához, mely biztosítja a jövőbeli 
hosszútávú fejlődés meglétét. 

- A tudásalap létrehozása a helyi oktatáson alapszik, valamint az igazgatás és pénzügy 
területeken. Fontos kitermelni egy olyan értelmiségi kört, mely a lakókörnyezetéhez kötődik és 
annak jövője iránt elkötelezett. Ezért is fontos, hogy olyan potenciállal rendelkezzen a terület, 
ahova érdemes visszajönni.   

 
Ezen két fejlesztési irány képezi az alapját a város fejlesztésének, mely lehetőséget teremt a város 
számára egy, az ott lakóknak élhető környezetet és valódi városi életet kialakítani. 

A projekt megvalósításának menedzselése két fontos tevékenységből áll: monitoring és 
kommunikáció. A monitoring, azaz nyomon követés a realizálási folyamatok követését jelenti.  

A projektmenedzsment-szervezet (DV Kft.) célja elsősorban: 

- a projekt előrehaladásának teljesítése,  
- a projekteredmény minőségének biztosítása,  
- az eltérések, valamint  
- a projekt kimenetelét negatívan befolyásoló tényezők elleni védekezés, 
- magas fokú kommunikáció megszervezésével. 

A projekt megvalósítása során a városfejlesztési társaság felelőssége, hogy folyamatosan 
figyelemmel kísérje a projekt alakulását: 

- felülvizsgálja a feladatok teljesítését,  
- tartották-e az időtervet,  
- a pénzügyi teljesítés a költségtervvel szinkronban van-e.  

 
Ebben a tevékenységében segítségére van az Önkormányzat, amely szakértői (főépítész, pénzügyi 
menedzser, koordinátor) rendelkezésre bocsátásával támogatja a Társaság munkáját és a stratégiai 
célok elérését (identitás megteremtése, tudásalap létrehozása). 

A DV Kft a megvalósítás során folyamatosan ellenőrzi, elemzi az elvégzett tevékenységeket, és 
következtetetéseket von le, megoldásokat talál ki az esetlegesen előforduló problémákra. Az ellenőrző 
rendszer kiterjed a költségekre, a kockázatokra, a minőségre, a kommunikációra, az időre, a 
változásokra, a beszerzésekre, valamint az emberi erőforrások területére. 

A Kft. kéthavonta riportot készít az Önkormányzat számára az IVS-ben foglalt fejlesztések 
megvalósulásáról, az elért eredményekről. 
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A nyomon követés során a következő négy lépéssorból álló folyamat szerint ellenőrzik a projekt 
teljesítését: 

- Az első lépésben a projekt előkészítési szakaszában meghatározásra kerül a határidő, a 
költségkeret, illetve maga az elérendő eredmény, 

- A második lépés az információgyűjtés, amelyet a DV Kft. heti rendszerességgel fog elvégezni,  
- A harmadik lépésben összevetik a kitűzött célokat az összegyűjtött információkkal,  
- A negyedik lépésben pedig a szükséges korrekciós beavatkozásra kerülhet sor. 

Ezzel a négy lépésből álló nyomon követési folyamattal elősegítik a célok eléréssét, amely a projekt 
sikerességét eredményezi. 

A projektmegvalósítás keretében továbbítják a releváns és aktuális információkat a 
projektmenedzsment-szervezeten belül, valamint a szervezet és a bevonandó célcsoportok között is. A 
kommunikáció során az aktuális információkat folyamatosan eljuttatják az érintettekhez (lakossághoz, 
civil szervezetekhez, vállalkozásokhoz) illetve reagálnak a projekttel kapcsolatos külső információkra is. 
A kifelé irányuló kommunikáció célja, hogy a projekt céljáról, tartalmáról és eredményeiről az érintett 
célcsoportok is értesüljenek.  

A belső kommunikáció célja, hogy a projektmenedzsment-szervezeten belül az információáramlás 
folyamatos és zökkenőmentes legyen. Megfelelő kommunikáció nélkül a projektmenedzsment tagjai 
képtelenek a közös cél érdekében összehangoltan cselekedni.  

Ennek érdekében a DV Kft. heti gyakorissággal projektértekezleteket fog tartani a DV Kft. 
projektmenedzsment-szervezet, a külső szakértők, az önkormányzat és a partnerek részvételével. Az 
értekezlet célja: 

- a projekt állapotának közös értékelése;  
- a problémafeltárás, a problémákra adott megoldási javaslatok értékelése;  
- a legkedvezőbb alternatíva kialakítása;  
- a korrekciós döntések meghozatala;  
- a projekttel kapcsolatos tájékoztatások és utasítások közlése.  

A projektértekezletek mellett belső helyzetjelentések is készülnek. Ennek során összefoglalják a nyomon 
követési folyamat alatt keletkező elemzési eredményeket. A helyzetjelentés három beszámolóból 
tevődik össze, amelyeket önállóan is alkalmaznak. 

- Státusz-jelentés: meghatározza, hogy hol tart a projekt az erőforrások, a költségek, a 
terjedelem és a minőség tekintetében; 

- Haladás-jelentés: leírja, hogy milyen eredmények valósultak meg eddig, milyen előrejelzés 
várható a következő szakaszban; 

- Eltérés-jelentés: megállapítja, hogy milyen eltérések következtek be, mely eltérések esetén kell 
beavatkozni és milyen módon. 

A DV Kft. negyedévenként beszámol a kitűzött projektcélokkal összehasonlítva a megvalósult 
eredményekről, a felmerült problémákról, a pénzügyi előrehaladásról, a lehetséges kockázatokról, az 
ütemezési módosításokról az Önkormányzat, illetve a Képviselő-testület felé. 

A projektmenedzsment-szervezet folyamatosan bemutatja az elért eredményeket a következő 
módokon: 
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- személyes konzultáció 
- honlap 
- írott média (Dunaharaszti Hírek) 
- KisDuNa Tv 

 
Az eredmények bemutatása nagymértékben hozzájárul a projekteredmény fenntartásához, 
népszerűsítéséhez és elterjesztéséhez. 
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VII. ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV 
 

A hazai jogrendszerekben az Európai Unióhoz való csatlakozásig nem szerepelt kiemelten az 
esélyegyenlőségi szempontok figyelembevétele. Ez a csatlakozással módosult: az esélyegyenlőség 
érvényesítése – a régi tagállamokhoz hasonlóan – Magyarországon is a fejlesztéspolitika alapvető 
szempontjává vált.  

Tekintettel az Alkotmány ide vonatkozó rendelkezésére, a Magyar Köztársaság nemzetközi 
kötelezettségeire és az Európai Közösség jogi vívmányaira az Országgyűlés megalkotta az Egyenlő 
Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt. E törvény 35. §-a 
szerinti települési esélyegyenlőségi program elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok 
helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. 

Dunaharaszti városa a fejlesztési projektek előkészítő szakaszában, még az Integrált Városfejlesztési 
Stratégia és a konkrét Akcióterületi Terv elkészítését megelőzően az Egyenlő Bánásmódról és az 
Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény elvárásait és szellemiségét 
felhasználva elkészítette a város Esélyegyenlőségi Tervét, illetve a Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Helyzetelemzését és Intézkedési Tervét. Az önkormányzati esélyegyenlőségi program tartalmazza 
különösen a helyi közügyekkel és a települési önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos 
célokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését. 

A város a korábban elkészített dokumentációk alapján, illetve az Integrált Városfejlesztési 
Stratégiában meghatározott Anti-szegregációs tervre vonatkozó előírásoknak megfelelően a stratégia 
elkészítése során vizsgálta a város szegregációs helyzetét, és a mentori segítségnyújtást igénybe véve 
elkészítette az Anti-szegregációs tervet. 

Dunaharaszti Város 2007-ben elkészítette Esélyegyenlősig Tervét, melyben külön található Települési 
Esélyegyenlőségi Terv, valamint Önkormányzati Esélyegyenlőségi Terv. A dokumentum a település 
egészére, illetve az önkormányzati intézkedési rendszerre vonatkozóan is tartalmaz az 
esélyegyelőséget elősegítő intézkedési terveket. A város az IVS-ben kidolgozott Anti-szegregációs terv 
megvalósításában támaszkodik a korábban elfogadott Esélyegyenlőségi Tervre.  

Bár a Városfejlesztési kézikönyv alapján nem kötelező az Anti-szegregációs terv elkészítése azon 
városok számára, ahol nincs körülhatárolható szegregátum, Dunaharaszti Város mégis fontos 
feladatának tartja az esélyegyenlőség biztosítását, kisebbségeinek való segítségnyújtást.    
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VII.1. HELYZETELEMZÉS AZ ALACSONY STÁTUSZÚ NÉPESSÉG TERÜLETI 
KONCENTRÁCIÓJÁRÓL A VÁROS EGÉSZÉNEK TEKINTETÉBEN 
 
Az Anti- szegregációs terv elkészítéséhez a Városfejlesztési kézikönyvben megadott indikátor-táblák és 
helyzetelemzést segítő adatlapok nyújtottak segítséget. Ezek alapján megtörtént a város területeinek, 
a szegregátumokra és az ellátásra, illetve a lakosság összetételére vonatkozó helyzetelemzése. 
1. tábla (2001-es Népszámlálás adataiból előállítandó mutatók; FORRÁS: KSH) 

Adat  Város 
egésze 

ÓVÁROS  LIGET‐
VÁROS 

KERT‐
VÁROS 

ÚJHEGYI 
DŰLŐ 

SZIGE‐
TEK 

TAVAK  IPARTERÜLET
EK 

KÜLTERÜLET

Lakónépesség 
száma (fő) 

16561  8400  6801  268 437 513 A kijelölt  
területekre  

nem áll rendelkezésre adat.  
 

132

Lakónépességen 
belül 0‐14 évesek 
aránya 

16,1  15,1  17,5  18,3 13,7 14,6 22,7

Lakónépességen 
belül 15‐59 
évesek aránya  

63,2  62,2  64,0  72,0 66,1 63,2 62,9

Lakónépességen 
belül 60‐ x 
évesek aránya 

20,6  22,7  18,5  9,7 20,1 22,2 14,4

 Legfeljebb 
általános iskolai 
végzettséggel 
rendelkezők 
aránya az 
aktívkorúakon 
(15‐59 évesek) 
belül 

25,0  21,9  27,9  42,5 21,5 21,0 55,4

Felsőfokú 
végzettségűek a 
25 éves és 
idősebbek 
arányában 

10,0  11,2  8,4  3,4 13,4 14,6 0,0

Lakásállomány 
(db) 

5 947  3 057  2 353  80  178  225  54 

Alacsony 
komfort fokozatú 
lakások aránya  

17,2  14,7  18,2  35,0  17,4  25,8  48,1 

Rendszeres 
munka 
jövedelemmel 
nem rendelkezők 
aránya az aktív 
korúakon (15‐59 
évesek) belül  

39,7  37,8  41,6  44,0  40,8  38,6  53,0 

A legfeljebb 
általános iskolai 
végzettséggel 
rendelkezők és 
rendszeres 
munkajövedelem
mel nem 
rendelkezők 
aránya az 
aktívkorúakon 
belül 

14,5  11,9  16,9  23,3  14,9  14,2  34,9 

Foglalkoztatottak 
aránya a 15‐64 
éves népességen 
belül 

56,1  57,8  54,4  52,4  55,9  55,8  44,8 
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Foglalkoztatott 
nélküli 
háztartások 
aránya 

36,1  36,5  36,0  32,2  33,3  33,9  43,1 

Állandó népesség 
száma 

16 411  8 334  6 729  267  430  514  127 

 
A táblázat adatai a 2001. évi Népszámlálásra vonatkoznak. A Külterületekre vonatkozó adatok 
jelentősen változtak az azóta eltelt időben, a városban számtalan fejlesztés ment végbe, és az akkori 
Külterületekből számos terület belterületté lett nyilvánítva és átépítések történtek. Jelenleg 
önkormányzati nyilvántartások alapján összesen 3 fő él a jelenleg külterületként kiszabályozott 
területeken, számuk tehát jelentősen csökkent a 2001-es 132 főhöz képest.  
Alacsony státuszú, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkező lakosok száma városrészenként (2007-es adatok az 
Önkormányzat nyilvántartása alapján): 

1.  Óváros:  25 
2.  Ligetváros: 34 
3.  Kertváros:  11 
4.  Újhegyi-dűlő:  3 
5.  Szigetek:  18 
6.  Tavak:   0 
7.  Iparterületek:  0 
 
2. tábla Városrészek és szegregátumok segélyezési mutatói (forrás: önkormányzati nyilvántartások 
2007-es adatai) 
 

Az IVS-ben 
azonosított 

városrészek és 
szegregátumok 

neve 

Lakónépess
ég száma 
(jelenlegi 

népesség-
nyilvántartá

si adatok 
alapján) 

Lakások 
száma 

(jelenlegi 
népesség-

nyilvántartás
i adatok 
alapján) 

LFT –ben 
részesülő
k aránya a 

lakások 
számához 
viszonyítv

a 

Rendszere
s szociális 
segélyben 
részesülők 

aránya a 
lakások 

számához 
viszonyítv

a 

Rendszeres 
gyermekvédel

mi 
kedvezmény-

ben részesülők 
aránya a 
lakások 

számához 
viszonyítva 

HHH gyerekek 
aránya a 

településrészen, 
a 

lakónépességhe
z viszonyítottam 

Romák aránya 
a 

lakónépessége
n belül 

ÓVÁROS 9679 4230 0.56 % (24 
fő) 

0.37 % (16 
fő) 

1.77 % (75 
gyerek,25 

család) 

0 % (-)   

LIGETVÁROS 7552 2815 1.03 % (29 
fő) 

0.92 % (26 
fő) 

8.52 % (240 gy, 
80 cs) 

0.29 % (22 fő)   

KERTVÁROS 1350 638 0.47 % (3 
fő) 

0.31 % (2 
fő) 

7.05 % (45 gy, 
15 cs) 

1.85 % (25 fő)   

ÚJHEGYI-DŰLŐ 399 273 0 % (-) 0 % (-) 4.39 % (12 gy, 4 
cs) 

0.75 % (3 fő)   

SZIGETEK 132 20 0 % (-) 0 % (-) 15 % (3 gy, 1 cs) 2.27 % (3 fő)   

TAVAK 2 0 0 % (-) 0 % (-) (3 gy, 1 cs) (6 fő)   

Város egészére 
vetített mutató 

19115 7976 0.7 % 0.55 % 4.73% 0.3 %   

Város egészére 
az adott 
segélytípus 
száma  

    56 44 378 59   
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3. tábla Általános iskolai közoktatás integráltságának felmérése 
OM 

azonosít
ó 

intézmén
y neve 

tanulólétszám az 
intézményben 

tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint 
Normál tanterv Emelt szintű oktatás 

és/vagy két tanítási 
nyelvű iskolai oktatás 

Gyógypedagógiai 
tagozat 

Összese
n 

HH
H 

SNI Összese
n 

HH
H 

SN
I 

Összese
n 

HH
H 

SNI Összese
n 

HH
H 

  

32466 Hunyadi 
János 

Általános 
Iskola 

576 1  

18 

 

-  -  -  576 1  

18 

 

 -  - -
  

32468 Kőrösi 
Csoma 
Sándor 

Általános 
Iskola 

400 1 13  - -  -  400 1 13  -  -  
- 

32467 II. Rákóczi 
Ferenc 

Általános 
Iskola 

464 9 1 132 4 1 332 1 0 30 4 -
  

 
4. tábla: A település infrastruktúrája 

  Azon utcák, ahol részben, 
vagy egészben nem 

találhatóak 

A halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekek száma az el 

nem látott utcában 

A városrészek nevei, 
ahol az utcák 
találhatóak 

Vezetékes víz Csokonai u. (fejlesztési 
terület) 

  Óváros                  

Dr. Pósta S. u. (fejlesztési 
ter.) 

  

Határ út   Ligetváros 

Vércse u.  

Kikelet u.  

Orgona u.  

Mandula u.  

Bethlen G. u.  

Andrássy Gy. u.  

Szt. István u.  

Jedlik Á. u. folytatása  

Árok u.   

Paál László u.   Kertváros 

Haraszty F. u.  

Somogyváry Gy. u.  

Munkácsy M. u. folytatása  

Zágoni K. u.  

Kaszala K. u. 2 

Lehmann kapitány u.  

Levendula u.  

Pitypang u. 1 

Homoktövis u.  

Király köz 3 
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Zsálya u.  

Cickafark u.  

Fecskefű u.  

MÁV-alsó u. 3 

Lovas u.   Újhegyi-dűlő 

Pannónia u. 1 

Érme u.  

Őrtorony u.  

Milleniumi u.  

Dárda u.  

Római u.   

Hókony sor   Szigetek                 

Csárda sor  

Vadvirág u.  

Miklós sor  

Csatorna sor  

Tátika u.  

Ponty u.  

Ponty köz  

Gyöngyvirág u.  

Csillag köz  

Erdő sor  

Taksony sor  

Búzavirág sor   

Némedi út 3 Tavak                   

Napsugár u.  

Hold u.  

Fészek u.  

Csilag u.  

Gyep u.  

Avar u.  

Avar köz  

Lomb u.  

Gyökér u.  

Fatörzs u.  

Erdőszél u.  

Erdő köz   

Déri Miksa u.  Déli Iparterület            
(Iparterületek) Ganz Á. u.   

Áram -   - 

Közvilágítás Dr. Pósta S. u. (fejlesztési 
terület) 

- Óváros  

Jedlik Á. u. folytatása   Ligetváros 

Árok u.   

Paál László u. 1 Kertváros 

Somogyváry Gy. u.  

Munkácsy M. u. folytatása  

Homoktövis u.  

Fecskefű u.   
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Lovas u.   Újhegyi-dűlő 

Pannónia u. 1 

Érme u.  

Őrtorony u.  

Milleniumi u.  

Dárda u.  

Római u.   

Hókony sor   Szigetek                 

Csárda sor  

Vadvirág u.  

Miklós sor  

Csatorna sor  

Tátika u.  

Ponty u.  

Ponty köz  

Gyöngyvirág u.  

Csillag köz  

Erdő sor  

Taksony sor  

Búzavirág sor   

Némedi út 3 Tavak                   

Napsugár u.  

Hold u.  

Fészek u.  

Csilag u.  

Gyep u.  

Avar u.  

Avar köz  

Lomb u.  

Gyökér u.  

Fatörzs u.  

Erdőszél u.  

Erdő köz   

Raktár u.   Északi Iparterület         
(Iparterületek) Jedlik Á. u.  

Puskás T. u.  

Gábor Á. u.  

Bláthy O. u.  

Csonka J. u.  

Bánki D. u.  

Irinyi J. u.  

Gomba u.   

Homoktövis u. folytatása  Déli Iparterület            
(Iparterületek) Déri Miksa u.  

Mechwart A. u.  

Ganz Á. u.   

Szennyvíz-csatorna Csokonai u. (fejlesztési 
terület) 

  Óváros                  

Dr. Pósta S. u. (fejlesztési   
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terület) 

Határ út 2 Ligetváros 

Vércse u.  

Kikelet u.  

Orgona u. 2 

Mandula u.  

Bethlen G. u.  

Andrássy Gy. u. 4 

Szt. István u. 5 

Jedlik Á. u. folytatása  

Árok u.   

Paál László u. 1 Kertváros 

Haraszty F. u.  

Somogyváry Gy. u.  

Munkácsy M. u. folytatása  

Zágoni K. u. 2 

Kaszala K. u.  

Lehmann kapitány u. 3 

Levendula u. 1 

Pitypang u. 1 

Homoktövis u.  

Király köz 3 

Zsálya u.  

Cickafark u.  

Fecskefű u.  

MÁV-alsó u. 3 

Lovas u.   Újhegyi-dűlő 

Pannónia u. 1 

Érme u.  

Őrtorony u.  

Milleniumi u.  

Dárda u.  

Római u.   

Hókony sor   Szigetek                 

Csárda sor  

Vadvirág u.  

Miklós sor  

Csatorna sor  

Tátika u.  

Ponty u.  

Ponty köz  

Gyöngyvirág u.  

Csillag köz  

Erdő sor  

Taksony sor  

Búzavirág sor   

Némedi út 3 Tavak                   

Napsugár u.  
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Hold u.  

Fészek u.  

Csilag u.  

Gyep u.  

Avar u.  

Avar köz  

Lomb u.  

Gyökér u.  

Fatörzs u.  

Erdőszél u.  

Erdő köz   

Déri Miksa u.  Déli Iparterület            
(Iparterületek) Ganz Á. u.   

Gáz Csokonai u. (fejlesztési 
terület) 

  Óváros                  

Dr. Pósta S. u. (fejlesztési 
terület) 

  

Határ út   Ligetváros 

Vércse u.  

Kikelet u.  

Orgona u.  

Mandula u.  

Bethlen G. u.  

Andrássy Gy. u. 4 

Szt. István u. 5 

Jedlik Á. u. folytatása  

Árok u.   

Paál László u.   Kertváros 

Haraszty F. u.  

Somogyváry Gy. u.  

Munkácsy M. u. folytatása  

Zágoni K. u. 2 

Kaszala K. u.  

Lehmann kapitány u. 3 

Levendula u. 1 

Pitypang u. 1 

Homoktövis u.  

Király köz 3 

Zsálya u.  

Cickafark u.  

Fecskefű u.   

Lovas u.   Újhegyi-dűlő 

Pannónia u. 1 

Érme u.  

Őrtorony u.  

Milleniumi u.  

Dárda u.  

Római u.   

Hókony sor   Szigetek                 
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Csárda sor  

Vadvirág u.  

Miklós sor  

Csatorna sor  

Tátika u.  

Ponty u.  

Ponty köz  

Gyöngyvirág u.  

Csillag köz  

Erdő sor  

Taksony sor  

Búzavirág sor   

Némedi út 3 Tavak                   

Napsugár u.  

Hold u.  

Fészek u.  

Csilag u.  

Gyep u.  

Avar u.  

Avar köz  

Lomb u.  

Gyökér u.  

Fatörzs u.  

Erdőszél u.  

Erdő köz   

Homoktövis u. folytatása  Déli Iparterület            
(Iparterületek) Déri Miksa u.  

Mechwart A. u.  

Ganz Á. u.   

Pormentes út      

Összesen a városban nyilvántartott 
halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 

  120   

 

 
Dunaharaszti Városa az Anti-szegregációs terv elkészítéséhez beadta adatkérelmi igényét a KSH-hoz, 
valamint kikérte a Központi Statisztikai Hivatal szegregált területek lehatárolására vonatkozó 
adatszolgáltatását is. A fent bemutatott táblázatok egy része a KSH adatszolgáltatása alapján került 
kitöltésre, a fennmaradó rész pedig az Önkormányzat legfrissebb, egész évre vonatkozó adatait 
tartalmazza. 
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A KSH megküldte a város számára az szegregált területekre vonatkozó térképeket is: 
 

 
 

 

A térképekhez a KSH szöveges mellékletként megküldte megállapítását a városban található 
szegregátumokkal kapcsolatban: 
„ADATAINK SZERINT AZ ÖNÖK TELEPÜLÉSÉN NEM TALÁLHATÓ OLYAN TERÜLET, MELY A SZEGREGÁCIÓS 
MUTATÓ ALAPJÁN MEGFELELNE A TÉNYLEGES SZEGREGÁTUM FELTÉTELEINEK. 
Az elkészített térképvázlat megküldésre kerül az anti-szegregációs mentor számára is, hogy munkája 
során kellő információval rendelkezzen.” 
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A Központi Statisztikai Hivatal a 2001-es Népszámlálási adatok alapján, a fenti térképeken két olyan 
területet jelölt ki, melyek szegregációs mutatói megközelítik, de még így sem érik el a szegregált 
területre vonatkozó adatokat. Dunaharaszti városában a 2001-es Népszámlálás óta eltelt években 
ezeken a területeken komoly fejlesztések, területrendezések, és a területekre vonatkozó Szabályozási 
Tervben módosítások történtek. 
 
A kisebbik rózsaszín terület az IVS-ben meghatározott városrészek közül Óváros területén helyezkedik el, 
közvetlenül Óváros és Ligetváros határánál. A terület a város vasútállomásának közvetlen közelében 
található. A vasútállomás épülete azóta helyi védettséget élvez, valamint rendezésre került a vasúti, 
nem szintbeli gyalogosátjáró és környezete. A területen található József Attila Művelődési Házat és 
környezetét szintén felújította és rendezte a városvezetés. Mindezek a beavatkozások lehetővé tették 
a terület jobb integrálását a város szerkezetébe, illetve az ott élő lakosok számára jobb környezeti 
minőséget hoztak létre, mely a szegregátumok valódi kialakulásának megelőzését teszik lehetővé. 
 
A nagyobbik rózsaszín terület a KSH-tól lekért térképen a város egyik legdinamikusabban fejlődő 
területe. A városvezetés 2004-ben módosította a Szabályozási Tervét, illetve a Településszerkezeti 
Tervét. A KSH 2001-es térképei alapján ezek a területek még külterületnek számítanak, ma már 
azonban Beépítésre szánt területként szerepelnek, és fontos alközpontja lett e terület Ligetváros 
városrésznek. A Némedi út, valamint az 51-es főút kereszteződésénél található területeken azóta több 
áruház, benzinkút épült, valamint lámpás kereszteződések, új bekötőutak is. Közvetlenül a lehatárolt 
területen épült meg a város legújabb óvodája, a Hétszínvirág Óvoda. A városvezetés a Szabályozási 
terv kialakításakor ügyelt arra, hogy az itt kialakuló vegyes területek védőzónás fásítással lehatárolásra 
kerüljenek a közvetlen e terület mellett megtalálható lakóterületektől.  
  
A VÁROSFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYVBEN MEGHATÁROZOTT MUTATÓK SZERINT A VÁROSBAN ÉS A 
LEHATÁROLT VÁROSRÉSZEKBEN SZEGREGÁTUM NEM TALÁLHATÓ, MÉG VESZÉLYEZTETETT 
TERÜLETEK SEM. 

 

Munkanélküliségre vonatkozó adatok: 

A 2007-es adatok alapján összesen 268 fő regisztrált munkanélküli található Dunaharasztin, a 
lakosságszám az Önkormányzat 2007-es adatai szerint 19 784 fő. A munkanélküliek aránya a 
lakosságszámhoz viszonyítva 1,35 %, az országos átlag 7,5 %, tehát minden tekintetben igen alacsony. 
Az aktív korúakon belül (15-59 évesek) a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 5 
%. A szociális ellátásban részesülők aránya 1 823 fő, ami a lakosságszámhoz viszonyítva 9,2 %. 
 

A munkanélküliség elsősorban a középfokú végzettséggel rendelkezőeket sújtja, míg harmad annyian 
vannak az általános iskolát végzett, és elenyésző számban a felsőfokú végzettséggel rendelkező 
álláskeresők. 
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A regisztrált munkanélküliek állománycsoport és ágazat szerinti megoszlása 2007-ben (forrás: 
önkormányzati nyilvántartás): 

 Állománycsoport 2007 

 Férfi Nő Összesen 
Szakmunkás 49 36 85 

Betanított 37 59 96 

Segédmunkás 8 8 16 

Felső vezető 0 0 0 

Vezető 1 1 2 

Irányító 4 3 7 

Ügyintéző 11 43 54 

Ügyv. alk. 1 7 8 

Összesen 111 157 268 

 
 Ágazat 2007 

 Férfi Nő Összesen 

Mezőgazd. 6 8 14 

Halászat 0 0 0 

Bányászat 1 0 1 

Feldolg.ip. 29 24 53 

Villamos.e 1 0 1 

Építőipar 11 3 14 

Keresk. 8 28 36 

Szállás.v 1 9 10 

Szállítás 8 2 10 

Pénzügyi.t 2 1 3 

Ing.berb. 4 14 18 

Közigazg. 1 1 2 
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Oktatás 5 17 22 

Eü. szolg. 0 7 7 

Közös szolg. 33 39 72 

Üres 1 4 5 

Összesen 111 157 268 

 
A regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlása 2007-ben (forrás: önkormányzati 
nyilvántartás): 

 Iskolai végzettség 2007 

 Férfi Nő Összesen 

8 ált. alatt 0 2 2 

8 általános 26 44 70 

Szakm.képző 39 25 64 

Szakiskola 2 7 9 

Szakközép 8 40 48 

Technikum 13 4 17 

Gimnázium 16 26 42 

Főiskola 4 6 10 

Egyetem 3 3 6 

Spec. szakiskola 0 0 0 

Összesen 111 157 268 

  
A regisztrált munkanélküliek közül a nemek szerinti megoszlást vizsgálva megállapítható, hogy 
nagyobb arányú a nők munkanélkülisége, ami betudható annak, hogy szülés után nem tudnak 
visszatérni a munkaerőpiacra. Kor szerinti megoszlás szerint a 30-50 éves korosztály tekintetében a 
legmagasabb a munkanélküliség aránya, leginkább a fizikai foglalkozásúak körében. Végzettség 
tekintetében az általános iskolát végzettek és (szakmunkás, technikumi, gimnáziumi) érettségivel 
rendelkezők között magas a munkanélküliség. 
A regisztrált munkanélküliek összetétele tekintetében kedvezőtlen, hogy 72 fő azoknak a száma, akik 
szakképzetlenek, ez a regisztrált munkanélküliek közel 27 %-át teszi ki. A rendszeres szociális segélyben 
részesülők száma 44 fő. A Munkaügyi Központ számos eszközzel igyekszik a foglalkoztatásokat, 
elhelyezkedéseket támogatni.(pl.: képzések, vállalkozóvá válás támogatása, bértámogatás, 
közhasznú foglalkoztatás támogatása, stb.) 
 
A város Önkormányzata biztosítja a jogszabályban meghatározott rendszeres megélhetést nyújtó 
segélyeket (rendszeres szociális segély, ápolási díj), a meghatározott szükségletekhez igazodó 
támogatásokat (lakásfenntartási támogatás, temetési segély, szemétdíj támogatás), valamint az eseti 
segélyeket (átmeneti segély, adósságkezelési program). 
 
Az integrált nevelés-oktatás elterjesztése érdekében, a sajátos nevelési igényű gyermekek 
képzéséhez szükséges feltételeket folyamatosan javítják. Ennek érdekében Dunaharaszti városa 
önként vállalt feladatként Nevelési Tanácsadót tart fenn. A városban élő gyermekek, tanulók speciális 
ismereteket igénylő képzését a Nevelési Tanácsadó szakemberei (gyógypedagógus, fejlesztő 
pedagógus, logopédus, pszichológus stb.) végzik. Ezzel párhuzamosan felkészítik a helyi közoktatási 
intézmények pedagógusait is az integrációs feladataik ellátására. 



   
 

 

208 

 

 

Dunaharaszti Integrált Városfejlesztési Stratégiája 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma eléri azt 
az arányt, ami felett az intézmény köteles volt háromoldalú együttműködési megállapodást kötni az 
ilyen tanulók képesség kibontakoztató felkészítésének szakmai támogatására (a 11/1994 OM rendelet 
39/D (8) alapján) az Országos Integrációs Hálózattal. Az intézményben a 2003/2004-es tanév óta 
működik ilyen csoport. 
A 2006-os adatokhoz képest a rendszeres szociális segélyben részesített háztartások száma 
emelkedett. A szociális segélyen kívül az Önkormányzat lakásfenntartási támogatást, átmeneti segélyt 
is nyújt. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben kevesebb gyermek részesült, mint az előző 
évben, ami a javuló szociális körülményeknek tudható be. 
 
A településen 8 háziorvos és 3 gyermekorvosi szolgálat működik. A városban biztosított a bölcsődei 
ellátás. Ugyanakkor a növekvő gyermeklétszám miatt szükségessé vált a bölcsődei férőhelyek 
számának bővítése, mert jelenleg a 60 férőhelyen 70 kisgyermek ellátását végzik, és még így is sok 
kisgyermek szorul ki a bölcsődei ellátásból, ezáltal kevesebb anya tud visszatérni a munkerőpiacra. 
 
A szociális gondoskodás önkormányzati fenntartású intézményei a településen: 

• Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
• Területi Gondozási Központ 
• Nappali ellátást nyújtó Idősek Klubja 

 
A szociális gondoskodás nem önkormányzati fenntartású intézményei a településen: 

• Bárka Alapítvány 
• EPK Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon 
• Orchidea Szeretetotthon 
• Szent Erzsébet Idősek Otthona 

Az infrastruktúra kiépítettsége a térségi átlagnál jóval magasabb. A villany-, víz-, gáz- és telefonhálózat 
teljesen kész. A csatornázás kiépítése befejeződött. A szilárdburkolatú utak aránya megközelítőleg 
60%, a csapadékvíz-elvezető rendszert kiépítése folyamatos. 

Dunaharasztin - kultúráját megtartva és művelve - több nemzetiség él együtt: Német, Cigány és 
Bolgár Kisebbségi Önkormányzata is működik. 
A város társadalmi élete nagyon gazdag. Több mint 30 különböző célú egyesület és alapítvány 
működik a városban, a sportegyesületek és szakosztályok száma is húszon felül van. A történelmi 
egyházak mellett megjelentek a településen az új felekezetek is. A településen 9 templom, illetve 
imaterem van. 
 
A város korábban 2 szociális bérlakással rendelkezett. Mindkettőt a roma kisebbséghez tartozó 
rászorulók részére utalta ki az Önkormányzat, akik további önkormányzati segítséggel felújították és 
belakták az adott ingatlanokat. A város jelenleg 1 db szociális bérlakást tart fenn az esetleges 
rászorulók részére. 
 
Fogyatékkal élők 

A tartós egészségi problémával, fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci lehetőségei erősen 
behatároltak, tíz érintettből mindössze csak egy dolgozik.  
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A városban több megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cég is működik, akiknek jelenléte 
hozzájárul ahhoz, hogy a fogyatékkal élők a munkájukon keresztül is a társadalom hasznos tagjainak 
érezhessék magukat. Az Akcióterületen létesítendő Térségi Integrált Szakképző Központ a fogyatékkal 
élők integrálásának elősegítése céljából szerepel a fejlesztési célok között. A fogyatékkal élők 
tekintetében a civil szervezetek szerepe igen jelentős: Dunaharasztiban a Pest Megyei 
Mozgáskorlátozottak „Dunaharaszti Város és Környéke Egyesülete” és „Mozgáskorlátozottak 
Dunaharaszti Szervezete” is működik. 
 
Közszolgáltatások: 
 
A település népessége a közszolgáltatásokat jellemzően helyben éri el. A közoktatási intézményi 
feladatokat 3 általános iskola, 2 óvoda (+2 tagóvoda), egy középiskola és egy alapfokú 
művészetoktatási intézmény látja el. A közoktatási szakszolgálati feladatok ellátására önkormányzati 
fenntartású intézmények állnak rendelkezésre. A gyermekjóléti alapellátások csaknem mindegyike 
megtalálható a településen, hiányt képez a házi gyermekfelügyelet, illetve a családok átmeneti 
otthona gyermekjóléti szakellátás. 
 

 
Általánosságban elmondható, hogy a városban az alapfokú közoktatási intézmények, illetve a 
középiskola rendszeres kapcsolatban állnak a Gyermekjóléti szolgálattal, a védőnővel, a civil 
szervezetek közül pedig a Nevelési tanácsadóval és a kisebbségi Önkormányzatokkal illetve a 
Családsegítővel. A településen élő gyermekek gyakran látogatnak a Könyvtárba illetve a Művelődési 
Házba, ahol számos ingyenes gyermekelőadást tartanak, rendezvényeket szerveznek, illetve a 

Közszolgáltatások Helyben Más településen, 
éspedig... (km) 

Helyben, más településről kijáró 
szakember(ek). Havonta hány alkalom? 

A szolgáltatás 
ellátatlan 

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELADATOK 
Óvodai nevelés x    

Általános iskolai oktatás 1-4. x   

Általános iskolai oktatás 5-8. x   

Alapfokú művészetoktatás x    

SNI oktatás x    

KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK 
Gyógypedagógiai 
tanácsadás 

x    

Korai fejlesztés és gondozás x    

Fejlesztő felkészítés x    

Nevelési tanácsadás x    

Logopédiai ellátás x    

Továbbtanulási, 
pályaválasztási tanácsadás 

x    

Gyógytestnevelés x    

GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 
Gyermekjóléti szolgáltatás x    

Bölcsőde x    

Családi napközi x   

Iskolai napközi x   

GYERMEKJÓLÉTI SZAKELLÁTÁSOK 
Családok átmeneti otthona nincs   x 
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Művelődési Ház különböző szakkörök színhelye: modellezés, kézműves szakkör, folt varázsló szakkör, 
bélyegszakkör. 

 
 
Intézményi és szervezeti együttműködés: 

Az adatok tükrében megállapítható, hogy a településen biztosítottak és elérhetők az esélyegyenlőség 
szempontjából legfontosabb közszolgáltatások. A közszolgáltatásokat az önkormányzat folyamatosan 
biztosítani kívánja, fenntartani a jelenlegi állapotot és a jövőben szeretne elérni minőségi és a 
mennyiségi fejlődést egyaránt.  

Az Önkormányzat a hivatalán, valamint a közoktatási intézményeken keresztül biztosítja a hátrányos 
helyzetűek jogainak érvényesülését, illetve lehetőségeihez mérten támogatja az intézmények 
pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását. 

                                                            
1 Önként vállalat feladatként működteti az Önkormányzat 

Szervezetek, intézmények Együttműködés jellege 
Rendszeres kapcsolat 

(gyakoriság) 
Alkalmi találkozók (jelölje 

X-szel) 
Nincs kapcsolat (jelölje 

X-szel) 
Bolgár Kisebbségi 
Önkormányzat 

x   

Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 

x   

Német Kisebbségi 
Önkormányzat 

x   

Családsegítő x   
Gyermekjóléti szolgálat x   
Védőnők x   
Művelődési Ház x   

Könyvtár x   
Nevelési Tanácsadó1 x   
Civil szervezetek 

DMTK Sportegyesület x   
Hagyományőrző Egyesület x   
Heimatland Harast 
Alapítvány 

x   
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VII.2. A ROMA NÉPESSÉGET MAGAS ARÁNYBAN KONCENTRÁLÓ VÁROSI 
SZEGREGÁTUMOK, TELEPEK, TELEPSZERŰ KÉPZŐDMÉNYEK HELYZETÉNEK ELEMZÉSE  

 
Dunaharaszti kisebbségei: 
A kisebbségek pontos adatainak meghatározására a népszámlálási adatok alapján nyílik lehetőség. 
Ez alapján Dunaharasztiban a kisebbségek száma és aránya a legutolsó népszámláláskor, azaz 2001. 
évben az alábbiak szerint alakult: 
 

A népesség nemzetiségi hovatartozás szerint fő / 2001 %-os arány 
Népesség összesen 16561 100,00% 
ruszin 4 0,02% 
arab 2 0,01% 
afrikai 2 0,01% 
ukrán 14 0,08% 
magyar  14958 90,32% 
görög  13 0,08% 
szlovén, vend 6 0,04% 
szlovák 14 0,08% 
örmény 2 0,01% 
modern héber, zsidó 0 0,00% 
lengyel 4 0,02% 
horvát 11 0,07% 
 cigány, romani, beás 131 0,79% 
Hazai kisebbséghez tartozó együtt 751 4,53% 
szerb  8 0,05% 
román  15 0,09% 
kínai  0 0,00% 
bolgár 17 0,10% 
Kisebbség német 512 3,09% 

 
A város lakosainak mintegy 10 %-át teszik ki a mintegy 17 különböző féle kisebbséghez tartozó lakosok. 
A város legnagyobb kisebbségét a német kisebbség adja, mintegy 512 fő, ami a teljes lakosság több, 
mint 3 %-a, a kisebbségeknek pedig a 68 %-át teszi ki.  
A roma népességre vonatkozóan rendelkezésre álló adatok a népesség saját bevallásán alapulnak. A 
2001-es népszámlálási adatok szerint Dunaharasztiban 131 fő (a lakosság 0,8 %-a) vallotta magát 
roma származásúnak.  
Egyes szociológiai felmérések szerint a lakosság mintegy 3-4%-át alkotják a roma származásúak. A 
roma lakosság szociális helyzetére vonatkozóan sincsenek pontos adatok, azonban megállapítható, 
hogy a roma népesség átlagos életszínvonala, lakhatási körülményei, egészségi állapota, 
iskolázottsága, foglalkoztatottsága a társadalom egészéhez viszonyítva lényegesen rosszabb. 
Munkaerő-piaci szempontból a rendszerváltást követő piacgazdasági átalakulás legnagyobb 
vesztese a roma népesség. A szakképzetlen munkát igénylő munkahelyek csökkenésével és 
megszűnésével munkanélküliségi rátájuk jelentősen meghaladta a nem roma származásúakét.  
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Pozitívumként mondható el azonban, hogy javultak az arányok az általános iskolát elvégző személyek 
számát tekintve, valamint az ösztöndíjprogramoknak is köszönhetően javult a közép- és felsőfokú 
végzettséget szerzők aránya is. 
 
Dunaharasztiban a roma családok elszórtan helyezkednek el a városszerkezetben, szinte minden 
lehatárolt városrészben élnek roma családok: egy-egy utcában maximum 2 roma család él egy 
helyen. Mind az Önkormányzatnak, mind a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnak napi 
kapcsolata van a roma családokkal, rendszeres ellátásban részesülnek. Többségük kereskedő család, 
rendelkeznek jövedelemmel, és mind munkában, mind iskolázottságban beilleszkedtek. 
 
A városban nincsenek telepszerűen elhelyezkedő szegregált, kisebbségeket, vagy alacsony státuszú 
lakókat tömörítő területek. A településen elő roma családok elszórtan leginkább Ligetváros 
városrészben Petőfi-liget és Rákóczi-liget területén, valamint Kertváros városrészben MÁV-alsó 
területén élnek. Az említett városrészekben az infrastrukturális ellátottság ugyanolyan kiépített, mint a 
város teljes területén. A városrészekben a családok egylakásos, családi házas jellegű épületekben 
élnek.  
 
A város hosszú távú fejlesztési területei közé tartozó MÁV alsó terület rendezése lehetővé teszi az itt élő 
lakók számára a Kertvároshoz való jobb integráltságot. A tervezett fejlesztések e terület valódi 
összekapcsolását és beépülését célozzák. A város ezen a területen is meg kívánja teremteni a 
feltételeket a következő évekre prognosztizált, várhatóan Dunaharasztiba érkező lakosok számára.  
 
Fejlesztések: 

• Mese Óvoda bővítése 
• Munkácsy utca továbbvezetése a MÁV alsó területére 
• MÁV alsó területén a még rendezetlen telekkiosztás és infrastruktúra kiszabályozása, a 

lakóterületek telekkiosztásának kialakítása (folyamatban) 
• A szabályozásig építési tilalom kiadása 
• A területen még megtalálható volt iparterületek kivásárlása (megtörtént), valamint a még 

működő nem lakóterülethez tartozó tevékenységek kitelepítése (folyamatban) 
 
VII.3.  ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM 
 
DUNAHARASZTI VÁROSÁBAN A FENT BEMUTATOTT INDIKÁTOR TÁBLÁK, ADATOK ÉS ELEMZÉSEK ALAPJÁN 
MEGÁLLAPÍTHATÓ, HOGY NINCSENEK TELEPSZERŰ, SZEGREGÁLT LAKÓTERÜLETEK. A város vezetése és a 
működtetett szociális intézmények folyamatos kapcsolatban vannak a településen élő 
kisebbségekkel, és szociálisan rászoruló családokkal. 

A város éppen ezért az Anti-szegregációs terv elkészítésekor a hangsúlyt a MEGELŐZÉSRE, VALAMINT A 
KULTURÁLIS IDENTITÁS ERŐSÍTÉSÉRE helyezte. A városvezetés számára kiemelkedő fontosságú, hogy az 
eddig elért eredmények megfelelő odafigyeléssel, és a szociális szolgáltatások folyamatos 
fejlesztésével tarthatóak legyenek. A megelőzés a város számára az IVS stratégiai fejezetben leírt 
fejlesztések egyik kulcsa, hiszen Dunaharaszti olyan közép- és hosszútávú fejlesztési célokat tűzött 
maga elé, melyek a jelenlegi szociális háló fejlettségét veszik alapul, és számolnak annak szinten 
tartásával és fejlődésével.  
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KULTURÁLIS IDENTITÁS ERŐSÍTÉSE: 

• kistérségi kapcsolatok erősítése 
• jelenlévő kisebbségi kultúrák támogatása 
• Dunaharaszti német, bolgár és roma kisebbségeinek integrálása, városi és térségi 

együttműködés szintjén, városi programok szintjén 
• az Akcióterületen létesítendő Granárium Kulturális Központ, Kisebbségek Háza, és Térségi 

Integrált Szakképző Központ közötti szoros együttműködésének kialakítása 
• az Akcióterületen kialakításra kerülő Térségi Integrált Szakképző Központ működtetése 
• Közoktatási Intézmények fejlesztése 
• Helytörténeti Múzeum, Képtár, valamint szabadtéri színpad kialakítása az Akcióterületen 
• a Ráckevei (Soroksári) -Duna természetvédelmi területeinek városközpont-közeli határán 

további tanösvények kialakítása (Akcióterületi terv) 
• a helyben megtalálható természetvédelmi és táji értékek védelme és kulturális integrálása 

 
MEGELŐZÉS: 
 

• betelepülések szempontjából veszélyeztetett területek folyamatos kiszűrése 
• a rendezetlen területek kiszabályozása 
• a Szabályozás Tervben meghatározott irányelvek betartása 
• Szabályozási Terv módosításainak fokozott figyelme, lakhatási szempontok érvényesítése 

(védőzónás fásítások, területrendezések, terület bevonások) 
• alacsony státuszú lakosok szociális támogatása és azok fokozott és folyamatos ellenőrzése 
• közvetlen kapcsolat biztosítása a veszélyeztetett lakosok és a szociális intézmények között 
• megkezdett intézményi akadálymentesítések folytatása 
• az Akcióterületen tervezett intézmények (Granárium, Kisebbségek Háza) akadálymentes 

kialakítása   
 
VII.2.1.A szegregációs programok eszközrendszere 
  
1. Lakhatási integrációt biztosító eszközök: 
 
Dunaharasztiban az alacsony státuszú lakosság és az ott élő kisebbségek lakhatása jelen pillanatban 
megoldott. Az Önkormányzat tulajdonában korábban 2 szociális bérlakás volt, melyek mára 
magántulajdonba kerültek kiutalás révén. A gyakorlat szerint az Önkormányzat jelenleg is rendelkezik 
egy szociális bérlakással, melynek kiutalására szükség esetén lehetőség van. 
 
2. Mobilizációs program:  
 
Dunaharasztiban az infrastrukturális ellátottságnak, illetve a kialakult lakókörnyezet minőségének 
köszönhetően magasak az ingatlanárak. A városba letelepülni vágyók olyan réteget képviselnek, 
akiknek betelepülése esetén nem számolhatunk a szegregáció lehetőségével. A város szabályozási 
tervében pontosan ki vannak jelölve és szabályozás alatt állnak azok a területek, melyek jövőbeni 
beépítése várható. A fenti két adottságnak köszönhetően a város képes elkerülni és megelőzni a 
szegregált telepek kialakulását. 
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Mobilizációs szempontból különös figyelmet érdemel az Újhegyi-dűlő városrész 510-es út és M0-s közötti 
területe. Az itt megtalálható telkek ingatlanárai területi szeparáltságuk miatt alacsonyabbak a 
település többi területén lévő telkek ingatlanárainál. Szerencsés helyzet azonban, hogy a terület 
közvetlenül határos Budapest XXIII. kerületével. A környező településekről Budapest irányába 
menekülő alacsony státuszú lakosok számára kedvező területet azonban a városvezetés a 
szabályozási tervében szigorúan kiszabályozta, az építési hatóság pedig folyamatos kontroll alatt 
tartja. 
Dunaharaszti másik, mobilizációs szempontból érzékeny területe a MÁV alsó terület Kertvárosban. A 
városvezetés az itt található telkeket szintén a Szabályozási Tervben szigorúan kiszabályozta, és a 
terület az IVS-ben is, valamint a szabályozási és városvezetési szándékok szerint is Kertváros 
lakónegyedének továbbfejlesztését célozza.  
 
3. Oktatási integráció: 
 
Dunaharaszti városa elkészítette a Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését és Intézkedési 
Tervét.  
A közoktatási esélyegyenlőségi programban és az anti-szegregációs tervben a következő hangsúlyos 
elemek megvalósítására törekszik Dunaharaszti Városa: 

• teljes körű óvodáztatás kiemelten a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre; 
• az általános iskolában a már bevezetett képesség-kibontakoztató oktatásra épülő integrált 

oktatás fenntartása; 
• a Közoktatási törvény 66. §-ában megfogalmazott elvek betartása a körzethatárok 

kialakításánál; 
• az eddig szegregáltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók inklúziójának megvalósítása, 

az integrált oktatás megvalósítása felmenő rendszerben, valamint a középsúlyos értelmi 
fogyatékos gyerekek kiemelt ellátásának folytatása a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolában; 

• a társadalmi és szakmai környezet jobb megismerése, együttműködése érdekében 
fórumok szervezése. 

 
 
Középiskolák ellátottsága Dunaharasztiban: 
 

 
Feladatellátási hely Funkció Főállású 

pedagógusok 
létszáma 

Gyermekek 
száma 

HH / HHH 
gyermekek 

száma 

SNI 
gyermekek 

száma 
Baktay Ervin 
Gimnázium és Vízügyi 
Szakközépiskola 

Gimnáziumi 
oktatás 

33 296 65/2 3 

Baktay Ervin 
Gimnázium és Vízügyi 
Szakközépiskola 

Szakközépisk
olai oktatás 

6 172 36/1 2 
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Általános Iskolák ellátottsága Dunaharasztiban: 

 
A közoktatásban megvalósítandó egyes további esélyegyenlőségi feladatok meghatározása és 
végrehajtása az érintett intézmények feladata. A speciális feladatok és célok meghatározását, 
valamint a végrehajtásuk módját az intézmények az intézkedési tervben határozzák meg, valamint a 
város Közoktatási Esélyegyenlőségi és Intézkedési Tervében leírt konkrét célok és intézkedési feladatok 
végrehajtására időbeni korlát és felelős személy került meghatározása. 
 
4. Az érintett lakosság foglalkoztatási helyzetének javítása: 
 
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában kijelölt I. Akcióterület egyik projektje egy térségi feladatokat is 
ellátó kisebbségeket és mozgáskorlátozottakat foglalkoztató központ kialakítása. A Civil Ház helyileg a 
város központjában helyezkedne el, kistérségi, térségi feladatok ellátására vállalkozik, valamint 
partnerként kívánja bevonni a helyi kisebbségi önkormányzatokat, különös tekintettel a helyi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzatra (melynek jelenlegi épületében kerülne kialakításra a központ). Ezen kívül 
partnerként említhetőek meg a helyi civil szervezetek és nem önkormányzati fenntartású szociális 
intézmények (Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Szervezete, Bárka Alapítvány). 
 
5.  A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása: 
 
A közszolgáltatások esetében a lakosok jelenleg is gyakorlatilag minden szolgáltatást helyben érnek el, 
ezen kívül a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat napi kapcsolatban van az érintett családokkal. A 
településen az Okmányiroda és a Gyámhivatal kistérségi illetékességgel rendelkezik: A környező 
települések (Taksony, Dunavarsány) ellátását is biztosítják. A város telket vásárolt egy új, korszerű 
rendelőintézet kialakítására, melynek tervei már elkészültek, a szabályozás módosítása és az építés 
megkezdése folyamatban van. 

Fontos közszolgáltatás a településen élők kulturális igényeinek kielégítése, valamint fejlesztése. Az 
Akcióterületen a Granárium épületében kialakításra kerülő kulturális rendezvényközpont e szerep 
ellátására alkalmas hely. 
 

Feladatellátási hely Funkció Főállású 
pedagógusok 

létszáma 

Gyermekek 
száma 

HH / HHH 
gyermekek 

száma 

SNI 
gyermekek 

száma 

Hunyadi János 
Általános Iskola 

Általános 
iskolai 
oktatás  

41 578 48/1 18 

Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola 

Általános 
iskolai 
oktatás 

32 403 43/1 13 

II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola 

Általános 
iskolai 
oktatás 

39 438 -/4 
 

2 

II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola SNI 
tagozat 

Általános 
iskolai 
oktatás 

3 30 -/4 30 



   
 

 

216 

 

 

Dunaharaszti Integrált Városfejlesztési Stratégiája 

Itt méltó helyet kap a Helytörténeti Múzeum, egy városi képtár, egy lakossági fórum terem, ahol a 
lakosok értesülhetnek a legfrissebb fejlesztésekről, valamint egy kamara színház, és egy szabadtéri 
színpad. Az új központ egyik fő célja, hogy a jelen lévő sváb, cigány, és bolgár kultúra és 
hagyományok integrálódjanak a város kulturális életébe. 
 
6.  A településrendezési, fejlesztési tervben foglalt intézkedések megjelenítése: 
 
A városban a megelőzés szempontjából kiemelkedő terület jelenleg a MÁV alsó rendezése. A 
Településszerkezeti Tervben és a Szabályozási Tervben e terület minden, korábban nem lakófunkcióval 
bíró területe is lakóövezeti minősítést kapott, és megkezdődött a jelenlegi telekkiosztás kiszabályozása. 
Az Önkormányzat a területen lévő temető számára volt iparterületeket vásárolt meg, valamint a 
jelenlegi temetőben kialakításra került egy urnafal és egy új ravatalozó épület. A MÁV alsó területén 
még működő, ipari jellegű tevékenységet folytató vállalkozások közös megállapodás alapján türelmi 
idővel működnek, kitelepülésük a lakóterületeken kívülre folyamatos. 
 
VII.2.2.Jelenleg megvalósítás alatt lévő program(ok) 
 
Dunaharaszti városában jelenleg nincsenek lakótelepek, szegregált telepszerű területek, ezért a 
városban nincsenek folyamatban telep-felszámolási programok. 
Jelenlegi fejlesztési programok: 
 

• MÁV alsó területének folyamatos kiszabályozása 
• MÁV alsó területéről a nem lakófunkcióval jelenlévő telektulajdonosokkal megállapodások, 

kitelepítés 
• MÁV alsó területén telekfelvásárlás a temető bővítése céljából 
• MÁV alsó területével határos Piac terület fejlesztése 
• Újhegyi dűlő területének folyamatos kiszabályozása, szabályozási előírások betartatása és 

szükség esetén építési tilalom kiadása 
• Újhegyi-dűlő beintegrálása a városi szövetbe 
• Új rendelőintézet kialakítása 
• Általános iskola felújítása és bővítése 

 
VII.2.3.A városfejlesztési programok szegregációs vonatkozása 
 
I. Akcióterület - VÁROSKÖZPONT szegregációs szempontból jelentős fejlesztései: 
 

• Granárium épületében Kulturális Központ kialakítása, Helytörténeti Múzeum elhelyezése, Képtár 
kialakítása, helyi identitást erősítő funkciók telepítése (lakossági fórumok terme) 

• Civil Ház kialakítása a Dunaharasztin és térségében fogyatékkal élők számára – oktatási és 
foglalkoztatási funkciók telepítése 

• Kisebbségek Háza – a helyi Kisebbségi önkormányzatok integrált elhelyezése, 
együttműködésük elősegítése érdekében 

• a természetvédelmi területek határán a táji jelleget erősítő, és kulturálisan integráló tanösvény 
kialakítása 
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II. Akcióterület- VÁROSI ALKÖZPONT szegregációs szempontból jelentős fejlesztései: 
 

• Baktay Gimnázium és Szakközépiskola épületének felújítása és bővítése 
• A felhagyott zsidó temető szabadtéri múzeumkertként történő hasznosítása 

 
III. Akcióterület – REKREÁCIÓS KÖZPONT szegregációs szempontból jelentős fejlesztései: 
 

• a természeti területeken a tanösvények hálózatának teljes körű kialakítása, a parti tanösvény 
rendszerének befejezése 

 
IV. Akcióterület – CSUKLÓPONT szegregációs szempontból jelentős fejlesztései:  
 

• a Szabályozási Tervben meghatározott védőzónák kialakításának biztosítása 
• Pál László utca teljes kiépítése, infrastrukturális fejlesztése 
• Nyelvi Tagozatos iskola építése 

 
V. Akcióterület – MÁV ALSÓ szegregációs szempontból jelentős fejlesztései:  
 

• MÁV alsó területének folyamatos kiszabályozása és területrendezése 
• MÁV alsó területéről a nem lakófunkció kitelepítése 
• MÁV alsó területén a temető bővítése  
• A lakóterületen utak és utcák kialakítása, infrastruktúra teljes kiépítése önerő bevonásával 
• Munkácsy utca kiépítése és így MÁV alsó bekapcsolása a városszerkezetbe 

 
VII.4. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA ÉS PARTNERSÉG 
 
A program megvalósításának felelőse: 

Daróczi Pál 
Alpolgármester 

 
Partnerség a szegregációs tervben: 
 
A település Anti-szegregációs terve a helyi kisebbségi önkormányzatok és civilek egyeztetése mentén 
készült: 

• Kistérségi és térségi városok 
• Helyi és térségi kisebbségi önkormányzatok 
• Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
• Civil szervezetek: 

Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Szervezete 
Bárka Alapítvány 
 

 



INDIKÁTOR TÁBLÁZAT: 

 

KONKRÉT CÉLOK INTÉZKEDÉS LEÍRÁSA AZ INTÉZKEDÉS FELELŐSE AZ INTÉZKEDÉS 
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
HATÁRIDEJE 

BEVONT PARTNEREK 
(TERVEZETT) 

INTÉZKEDÉS 
EREDMÉNYESSÉGÉT 
MÉRŐ INDIKÁTOR  
RÖVID TÁVON (1 ÉV) 

INTÉZKEDÉS 
EREDMÉNYESSÉGÉT 
MÉRŐ INDIKÁTOR  
KÖZÉP TÁVON (3 ÉV) 

INTÉZKEDÉS EREDMÉNYESSÉGÉT 
MÉRŐ INDIKÁTOR  
HOSSZÚ TÁVON (6 ÉV) 

Mese óvoda bővítése Intézményfejlesztés a teljeskörű 
óvodáztatás érdekében 
(esélyegyenlőségi program alapján) 

Vagyongazdálkodási Iroda, Műszaki Iroda, Pénzügyi 
Iroda 

Eu-s pályázat van 
folyamatban. Nyertes 
pályázat esetén 2010-ig. 

Közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően 
lesz meghatározható.  

A városban élő 
óvodáskorú gyermekek 
nagyobb arányú 
elhelyezése 

A városban élő 
óvodáskorú gyermekek 
teljes arányú 
elhelyezése 

A városban élő óvodáskorú gyermekek 
teljes arányú elhelyezése 

Munkácsy u. 
továbbvezetése a 
MÁV-Alsó területére 

Ligetváros-Kertváros összekötése, 
ezáltal Ligetváros területének jobb 
integrálása a város szerkezetébe  

Műszaki Iroda, Pénzügyi Iroda 2015 után  Közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően 
lesz meghatározható. 

Forgalomcsökkentés a 
többi útvonalon, valamint 
integrálódás a város többi 
részéhez. 

MÁV alsó telkeinek 
értéknövekedése 

MÁV alsó telkeinek értéknövekedése, 
lakosságnövekedés beépítés miatt 

Granárium Kulturális 
Központ létrehozása  

Helytörténeti Múzeum elhelyezése, 
Képtár kialakítása, helyi identitást 
erősítő funkciók telepítése 

Vagyongazdálkodási Iroda, Pénzügyi Iroda  2013-ig Közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően 
lesz meghatározható. 

kulturális programokon, 
rendezvényeken való 
részvétel lehetősége 

korcsoportok (gyerekek, 
fiatalok, nyugdíjasok) 
rendszeres időtöltési 
lehetőségei 

országos, illetve nemzetközi szintű 
rendezvények, idegenforgalom növelése, 
kultúra színvonalas terjesztése 

Kisebbségek Háza 
kialakítása 

A helyi kisebbségi önkormányzatok 
integrált elhelyezése, 
együttműködésük elősegítése 
érdekében 

Kisebbségi önkormányzatok, Műszaki Iroda, Pénzügyi 
Iroda 

2013-ig Közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően 
lesz meghatározható. 

kisebbségi 
önkormányzatok közös 
épületben való működése 

kisebbségi 
önkormányzatok 
folyamatos 
együttműködésének 
megteremtése 

kisebbségi önkormányzatok folyamatos 
együttműködésének megteremtése 

TISZK kialakítása A dunaharasztiban és térségében 
fogyatékkal élők számára oktatási és 
foglalkoztatási funkciók telepítése 

Területi Gondozási Központ, Bárka Alapítvány, 
Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Szervezete, Pest 
Megei Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Város és 
Környéke Egyesülete 

2013-ig Közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően 
lesz meghatározható. 

Dunaharasztin élő 
fogyatékosok 
életminőségének javítása 

Térségben élő 
fogyatékosok 
életminőségének 
javítása 

Országos, illetve nemzetközi fogyatékos 
rendezvények szervezése, szervezetek 
létrehozása, összefogás elősegítése 
(esetleges központként) 

Ráckevei-Soroksári 
Duna 
természetvédelmi 
területén tanösvény 
kialakítása 

A természetvédelmi területek határán 
a táji jelleget erősítő és kulturálisan 
integráló tanösvény kialakítása 

Műszaki Iroda 2013-ig Közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően 
lesz meghatározható. 

lakosság pihenése lakosság pihenése 
gyermekek oktatása 

lakosság pihenése 
gyermekek oktatása 
idegenforgalom erősítése 

Intézményi 
akadálymentesítések 

Granárium, Kisebbségek Házának 
akadálymentesítése 

Vagyongazdálkodási Iroda, 
Műszaki Iroda, Pénzügyi Iroda 

Folyamatosan. Az összes, 
ezt követően létesítendő 
épület kötelezően 
akadálymentes lesz. 

Közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően 
lesz meghatározható. 

Az intézmények 
épületeinek elérhetővé 
tétele mindenki számára 

Az intézmények 
épületeinek elérhetővé 
tétele mindenki számára 

Az intézmények épületeinek elérhetővé 
tétele mindenki számára 

Baktay E. Gimnázium 
korszerűsítése 

A gimnázium és szakközépiskola 
épületének felújítása, bővítése 

Műszaki Iroda, Pénzügyi Iroda 2018-ig Közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően 
lesz meghatározható. 

diákok jobb 
körülményeinek 
megteremtése 

diákok jobb 
körülményeinek 
megteremtése 

térségből diákok idevonzása 

Szabadtéri 
Múzeumkert 
kialakítása 

A felhagyott zsidó temető szabadtéri 
múzeumkertként történő hasznosítása  

Műszaki Iroda, Pénzügyi Iroda 2015 után Közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően 
lesz meghatározható. 

rendezvények szervezése 
(iskolák, óvodák számára 
is) 

rendezvények 
szervezése térség 
számára is 

rendezvények szervezése akár országos és 
nemzetközi szinten 

A IV. akcióterületen 
védőzónák kialakítása 

Lakó- és gazdasági övezetek 
fásítással és egyéb védőzónával való 
elkülönítése 

Műszaki Iroda, Pénzügyi Iroda 2015-2020 Közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően 
lesz meghatározható. 

lakó- és gazdasági övezet 
elkülönítése, egyben 
összekapcsolása 

  

Paál László u. 
kiépítése, 
infrastrukturális 
fejlesztése 

 Műszaki Iroda, Pénzügyi Iroda 2015-2020 Közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően 
lesz meghatározható. 

értéknövelés 
 

telkek értéknövekedése telkek értéknövekedése, 
lakosságnövekedés beépítés miatt 

MÁV-alsó területének 
folyamatos 
kiszabályozása, 
területrendezése 

A jelenleg rendezetlen telekviszonyok 
rendezése, utak, utcák kialakítása, 
infrastruktúra teljes kiépítése önerő 
bevonásával. 

Főépítész, Műszaki Iroda 2015 után  Beruházók, 
ingatlanközvetítők, 
lakosság 

Szabályos telekviszonyok 
kialakítása 
 

ingatlan- értéknövelés Szegregált városrész kialakulásának 
megelőzése 

Újhegyi Dűlő városrész 
terültének rendezése 

A szabályozási előírásoknak 
megfelelő folyamatos kiszabályozás. 

Főépítész, Műszaki Iroda 2020 után  Beruházók, 
ingatlanközvetítők, 
lakosság 

Szabályos telekviszonyok 
kialakítása 
 

ingatlan- értéknövelés Szegregált városrész kialakulásának 
megelőzése 

Új rendelőintézet 
kialakítása 

Labor, lakások, körzeti orvosi rendelő, 
üzlethelyiségek, orvosi ügyelet 
kialakítása 

Műszaki Iroda, Pénzügyi Iroda 2010-ig Miniplaza Kft. Kulturált, a betegek 
igényeit kielégítő 
egészségügyi intézet 
megalakítása. 

  

Általános Iskola 
korszerűsítése 

Az iskola felújítása, bővítése Vagyongazdálkodási Iroda, Műszaki iroda, pénzügyi 
Iroda 

2009-ig A  folyamatban lévő 
közbeszerzési eljárás 
lezárását követően lesz 
meghatározható. 

Több férőhelyes, 
modernebb iskola 
kialakítása 
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