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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
 

1.1. Településhálózati összefüggések,  
a település helye a településhálózatban,  

térségi kapcsolatok 
 
Üröm  
> a fővárossal – Óbudával - közvetlenül határosan,  
> a Pilisvörösvári Járás részeként  
> a Budapesti Agglomeráció települése.  

 
Területe: 665 ha, Népessége: 7210 fő (2014) 
 

 
Elhelyezkedés az Agglomerációban – BATrT - TEIR 
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Járási elhelyezkedés - TEIR 

 
Az állapot kialakult, a tervmódosítás nem hoz változást a viszonyokban. 
 
Üröm  
> fővároshoz való közvetlen közelsége,  
> vonzó táji környezete 
> folyamatosan fejlődő ellátási rendszere 

ideális lakóhelynek predesztinálja a települést. 
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1.2. A Pest Megyei Területfejlesztési Koncepcióval és  

Programmal való összefüggések vizsgálata  
 

 
Térségi központrendszer – PMTFK - 14. o. 
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A Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszere – PMTFK – 48. o. 
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A gazdaságfejlesztés speciális célterületei Pest Megyében  – PMTFK – 99. o. 
 
Üröm nincs nevesítve a Koncepcióban és a Programban.  
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1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

 
A Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve (TÉRPORT) 

 

  
 
A térségi területfelhasználás adatai Üröm területére vetítve 
 
A BATrT 1/3. számú melléklete 

   hektár % 
369. Üröm városias települési térség 302,67 45,50 
370. 

 

nagy kiterjedésű zöldterületi települési 
térség 

9,24 1,39 

371. erdőgazdálkodási térség 78,79 11,85 
372. mezőgazdasági térség 274,47 41,26 
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A térségi övezetek és a települési terv viszonya 
 
Térségi övezetek valamint azok kapcsolata kivonat az OTrT 1/12 mellékletéből 
 

  B.  C.  D.  
1. Országos 

Területrendezési 
Terv 

Kiemelt térségi és megyei területrendezési 
terv 

Üröm Község 
érintettsége 

2. a) Országos 
ökológiai 
hálózat 

a) Magterület igen 
b) Ökológiai folyosó igen 
c) Pufferterület nem 

3. b) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület nem 
4. c) Jó termőhelyi adottságú szántóterület nem 
5. d) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület igen 
6.   d) Erdőtelepítésre javasolt terület igen 
7. e) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület igen 
8. f) Világörökségi és világörökségi várományos terület nem 
9. g) Országos vízminőség-védelmi terület igen 

10. h) Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése 
keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók 
területe 

nem 

11.   e) Ásványi nyersanyagvagyon-terület *nem 
12.   f) Rendszeresen belvízjárta terület nem 
13.   g) Földtani veszélyforrás területe igen 
14. i) Kiemelt fontosságú honvédelmi terület nem 
15.   h) Honvédelmi terület nem 

 
• a település nem érintett, de területét érinti két bányatelek, melyek lehatárolása a 

tervben megtörténik
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1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott 

település fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai 
 

 
Üröm és a szomszédos települések egybe szerkesztett településszerkezeti tervei – 2016. 

 
A szomszédos településekkel való kapcsolatot első sorban az úthálózat határozza meg. Az 
Üröm központján átvezető négy út folytatódik a 10-es út, Pilisborosjenő, Budakalász és 
Csillaghegy (III. kerület) irányába. 
 
Tervezett térségi elem az M0 körgyűrű 10-es és 11-es utakat összekötő szakasza, mely 
egyszerre érinti a szomszédos településeket. 
 
A területfelhasználás sok helyen azonosan folytatódik a szomszédok irányában 
mezőgazdasági-, erdő-, és beépített területek formájában, de néhány helyen 
természetellenes váltást jelent a közigazgatási határ, amilyen pl. a Rókahegyi lakóterület 
és az óbudai erdőterület egymás melletti pozíciója. 
 
Az állapot kialakult, a tervmódosítás nem hoz változást a viszonyokban. 
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1.5.  Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

1.6.  A hatályos településrendezési eszközök 
 
A 101/2004. (VI.24.) számú határozattal elfogadott, később módosított településfejlesztési 
koncepció van hatályban a településen. 
 
A hatályos településrendezési szerződések 
 
Településrendezési szerződés van érvényben  
> az erdészeti bemutató terület és a  
> 21-es táblában tervezett lakóterület fejlesztés  
tárgyában. 
 
A hatályos HÉSZ szerint egyes táborföldi területeken településrendezési szerződés 
alapján lehet 5% többletbeépítéssel élni. 
 
Szakmai véleményezés után további településrendezési szerződések megkötése 
lehetséges és szükséges egyes területek vonatkozásában, ahol többlet építési intenzitásra 
nyújtanak be kérelmet a tulajdonosok. Ezekre a szabályozási elvek fejezetében térünk ki. 
 
A település településrendezési tervi előzményeinek, hatályos tervének vizsgálata 
 
Üröm hatályos településrendezési eszközei 2017-ben kerültek jóváhagyásra. 
 
> 77/2017. (VI.28.) Kt. sz. határozat a településszerkezeti tervről. 
 
> 13/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelet a helyi építési szabályzatról. 
 
2013-ban területrendezési hatósági 
eljárásra került sor.  
 
Az Állami Főépítész PED/ÁF/36-
12/2013 számú térségi 
területfelhasználási engedélye a 
BATrT városias települési térségét úgy 
változtatta meg, hogy az északi kertes 
területet mezőgazdasági térségre 
(Sadove)), az ennek megfelelő területű 
mezőgazdasági térséget (21-es tábla) 
a település déli részén városias 
települési térségbe sorolta. 
 
A hatályos tervek az ennek megfelelő 
állapotot tükrözik. 
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1.7. A település társadalma 

1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, 
foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség 

A település területe 6,66 km2, lakónépessége 7509 fő (2016), a népsűrűsége ezáltal 1127 
fő/km2, ami nagymértékben meghaladja az országos átlag – 106 fő/ km2 – értéket.  

A lakónépesség alakulása 12 távlatában elkülönülő tendenciákat mutat. 2005 – 2011 
között erős növekedés jellemző (1. ábra), majd 2012-ben egy nagyarányú – több, mint 200 
fős – visszaesés tapasztalható. 2013-tól azonban – kisebb ütemben – újra növekedni 
kezdett a lakónépesség és 2015-re már elérte a 2010-ben mért adatokat (2010 – 7241 fő; 
2015 – 7220 fő). 

 
1. ábra Üröm lakónépességének alakulása (2005-2015) (fő) 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR), saját szerkesztés 

A korösszetétel tekintetében a lakónépesség növekedése az eltartottsági ráta – a 
gyermek- és időkorúak aránya a 18-59 éves korosztályhoz viszonyítva – növekedésével jár 
a településen, 2005-ben ez az érték 56,59 volt, azonban 2015-re 68,80-ra növekedett (2. 
ábra). Az eltartott gyermekkorúak aránya 2012-ig egyenletesen növekedett az öregkorúak 
arányával egyetemben, azonban 2012 után az előbbi mutató fokozatos csökkenést mutat, 
még az utóbbi továbbra is növekszik. Emellett az aktív munkavállaló korú népesség (18-59 
év) száma 2010-ig növekedett, majd 2013-ig 3-6 fős eltérésekkel stagnált, jelenleg viszont 
csökkenő tendenciát mutat. Tíz év távlatából látható, hogy habár – lassan is, de - 
elöregedőben van a település, az eltartottsági rátát az országhoz vagy a járáshoz 
viszonyítva nem az öregkorúak aránya növeli, hanem a gyermekkorúak aránya (3. ábra). 
Előbbi az országos értéktől (24,99%) jóval alacsonyabb (20,09%), míg az utóbbi jócskán 
meghaladja az országos, régiós, megyei értékeket is (4. ábra).  
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2. ábra Az eltartottsági ráta alakulása 2005-2015  

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR), saját szerkesztés 

 
3. ábra A korcsoportok megoszlása a lakónépességben 2005 (%) 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR), saját szerkesztés 

 
4. ábra A korcsoportok megoszlása a lakónépességben 2015 (%) 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR), saját szerkesztés 

A vitalitási index az előzőekben leírtak alapján messze elmarad a 100%-tól, 2015-re az 
aránya 44,5-re csökkent, ami a járás települései között a legalacsonyabb (5. ábra). 
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Pilis-
borosjenő Pilis-csaba Pilis-jászfalu Pilisszántó Pilis-szentiván Pilis-vörösvár Solymár Tinnye Üröm 

48,6 50,6 47,4 47,3 50,1 49,5 48,9 50,9 44,5 

5. ábra A Pilisvörösvári járás településeinek vitalitási indexe 2015 
Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR) 

A népesedési folyamatok tekintetében a település a járási átlaghoz képest alacsonyabb 
mutatókkal rendelkezik, de a megyei átlaggal már hasonló értékek mutathatóak ki. A 
természetes szaporodás negatív egyenlegű, azaz minden évben kevesebben születnek, 
mint ahányan meghalnak, így természetes fogyás jellemző, akárcsak összességében az 
országra, a megyére és a járásra is (6-7. ábra).  

 

6. ábra Természetes szaporodás/fogyás (ezrelék) 
Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR) 
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7. ábra Természetes szaporodás/fogyás (ezrelék) 
Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR) 

A természetes szaporodás/fogyás értékek alapján a település fogyó tendenciát mutat, 
azonban ez nem megegyező a fent leírt népességszám változással. Ennek oka, hogy a 
népességszám alakulásához a vándorlási egyenleget is figyelembe kell venni. Ürömön a 
járás tekintetében magasnak mondható az elvándorlások száma (463 fő) (8. ábra), de ezt 
meghaladja az odavándorlások száma (486 fő) (9. ábra), így a vándorlási egyenleg pozitív 
értékű (3,19 ‰) (10. ábra), ami a népességszám változását is pozitív irányba befolyásolja. 

 
8. ábra Elvándorlások száma (2015) 
Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR) 
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9. ábra Odavándorlások száma (2015) 
Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR)  

 
10. ábra A vándorlási egyenleg alakulása 2005-2015 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR) 

A 2011. évi népszámlálás során a lakónépességhez képest kevesen vallották magukat 
valamely nemzetiséghez tartozónak, így nemzetiségi közösségek sem alakultak ki a 
településen. A 2001. évi és a 2011. évi népszámlálási adatokból jól látszik, hogy az egyes 
nemzetiségek alig néhány fővel, egy családdal vagy csak családtaggal vannak jelen a 
településen, ezért némelyik nincs is jelen tartósan. Egyetlen nagyobb nemzetiség található 
itt, ami kivételt képez a többi közt, a német. Már a 2001. évi népszámláláskor is 147-en 
vallották magukat németnek, majd ez a szám 2011-re 204-re emelkedett, de ez még 
mindig elenyésző százaléka (2,83%) a lakónépességnek. A második legtöbb fővel 
jelenlévő nemzetiség, ami már nem csak egy családot, vagy egy-egy személyt tesz ki, a 
szlovák. A vonatkozó népszámlálási adatok szerint 2011-ben 20 fő vallotta magát ehhez a 
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nemzetiséghez tarozónak (11. ábra). Nemzetiségi önkormányzat nem alakult a 
településen.  

 
11. ábra Nemzetiségek alakulása 2001-2011 (fő) 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR), saját szerkesztés 

A település iskolázottsági viszonyai igen kedvezőek, már a 2001. évi népszámlálási adatok 
alapján is felülmúlta a megyei és a járási átlagértékeket és ez a tendencia a 2011. évi 
népszámlálási adatok alapján is csak fokozódott (12. ábra). A 18 évesnél idősebb 
korosztály, akik legalább érettségi szintű iskolai végzettséggel rendelkeznek, a településen 
67,8%-ban vannak jelen, ami több, mint 15%-al haladja meg a járási átlagot és 26%-al a 
megyei mutatót. Hasonló tendencia mutatkozik a 25 évnél idősebb korosztály arányában, 
akik legalább egyetemi, főiskolai stb. oklevéllel rendelkeznek. Az ürömi mutató - 40,2% - 
12%-al haladja meg a járási átlagot, továbbá több, mint a duplája a megyei értéknek 
(16,97%).  

 
12. ábra A népesség iskolai végzettsége a megfelelő korúak százalékában (%) – 2001, 2011 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR), saját szerkesztés 

A foglalkoztatási mutatók szintén kedvező képet festenek Ürömről. A regisztrált 
munkanélküliek száma 2015-ben 80 fő, ami elenyésző százaléka az állandó népességnek, 
továbbá a 2014-es adathoz – 89 fő – képest csökkenő tendenciát mutat. A tartós, azaz 180 
napnál több ideje munkanélküliek aránya ebből 56%, ami az országos értéknél magasabb 
ugyan, de a régiós, megyei és járási értékeknél alacsonyabb. Ezek tekintetében a 
munkanélküliségi ráta is kedvezően alakul, 2015-ben 1,83% volt csupán, ami jócskán az 
országos, régiós, megyei és járási értékek alatt van (13. ábra). További pozitívum, hogy a 
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pályakezdő munkanélküliek aránya 2014-ben 0% volt, ami ugyan 2015-re 1,25%-ra 
növekedett, de így is a járás települései között a legalacsonyabb maradt (14. ábra).  

 
13. ábra A munkanélküliségi ráta alakulása 2005-2015 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR) 

 
14. ábra Pályakezdő munkanélküliek aránya a Pilisvörösvári járásban 2015 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR) 

Üröm a fővárossal határos település, így a községen élő emberek fő munkalehetőségeit 
elsősorban a főváros adja. Az 2011. évi népszámlálás során felmért ingázási adatok is ezt 
támasztják alá. Ürömről a más településre, külföldre ingázó és változó településen dolgozó 
foglalkoztatottak száma 2353 fő, ebből 1889 fő a rendszeresen Budapestre ingázó és 
elenyésző 16 fő a járási központba, Pilisvörösvárra ingázók száma. Ez azt jelenti, hogy az 
aktív munkavállalási korú lakosság több, mint fele rendszeresen ingázik.  

A lakosság életminőségét alapvetően meghatározza a települési lakásállomány 
összetétele és a lakóingatlanok állapota, minősége. Ürömön 2664 lakás alkotja a 
lakásállományt.  
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Az ingatlanok átlagos alapterülete jellemzően nagy 109 m2. A laksűrűség 271 fő, ami 
egészen kicsivel, de meghaladja a járási átlagot (269 fő)  

A komfortosság tekintetében kedvezően változik a lakásállomány. A 2001. évi 
népszámláláskor 1110 összkomfortos és 64 komfort nélküli lakás volt a településen. A 
2011. évi népszámlálás során viszont már 2259 összkomfortos és 31 komfort nélküli lakást 
regisztráltak (15. ábra). Ezek alapján a településen az összkomfortos lakások száma 10 év 
alatt a duplájára nőtt, a komfort nélküli lakások száma pedig felére csökkent, ami igen 
nagymértékű pozitív változás.  

 

15. ábra Komfortosság változása 2001-2011 
Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR), saját szerkesztés 

Az Önkormányzat nem rendelkezik önkormányzati bérlakásokkal. 

 

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

Az Európai Unió szervezetei több dokumentumban is hitet tesznek azon célkitűzés mellett, 
hogy az Unió a szabadság, biztonság és igazságosság térségévé fejlődjön. Először az EU 
Alapszerződésébe került be a - 9 - diszkrimináció tilalma (az 1999. május 1-én hatályba 
lépett Amszterdami Szerződés 13. Cikke), majd az Alapvető Jogok Chartájának 21. Cikke 
fogalmazta meg a faji, nyelvi alapú, illetve az etnikai származáson és a nemzeti 
kisebbséghez tartozáson alapuló diszkrimináció tilalmát. Ezután megszülettek az 
esélyegyenlőségről szóló irányelvek. 

"A faji vagy etnikai származáson alapuló megkülönböztetés alááshatja az EK-Szerződés 
célkitűzéseinek megvalósítását, különösen a magas fokú foglalkoztatási szint és szociális 
védelem elérését, az életszínvonal és életminőség emelését, a gazdasági és szociális 
kohéziót és szolidaritást." Érvel az EU Tanácsa a faji egyenlőség direktívájának 
megalkotása mellett.  

A magyarországi törvények ezzel összhangban születtek meg:  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
értelmében a településrendezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendezés az 
érintett lakosság életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos 
következményekkel ne járjanak. Ennek érdekében biztosítani kell az emberhez méltó 
környezet folyamatos alakítását, értékeinek védelmét.  

Szegregált lakóterületnek minősül, ha, az egyes védett tulajdonságokkal rendelkező 
csoportok (főleg etnikai csoportok tagjai) egy adott településrészen belül elkülönülnek.  
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Az anti-szegregációs terv elkészítéséhez kidolgozott útmutató nyomán szegregátum az a 
településrész, ahol az alacsony státuszú lakosság - az aktív korú népességen belül a 
legfeljebb 8 osztályos iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők - aránya meghaladja az 50%-ot. A Sadove 
településrész a településmagtól távolabb helyezkedik el, de Ürömön klasszikus értelemben 
vett szegregátum nem alakult ki. 

 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők 

A kulturális élet színtere a Kossuth Lajos Közösségi Ház és Könyvtár. A cél egy olyan 
közösségi színtér kialakítása volt, amely a legkülönbözőbb tevékenységekkel helyt ad a 
fiatalok, kulturális, sport, társas összejövetel iránti igényének megvalósításához, formálja 
szemléletüket és lehetőséget teremt életvitelük számukra és környezetük számára is 
megnyugtató, előrevivő alakításába. Jelenleg a közösségi házban több alkotó csoport 
működik. Elsősorban a mozgásművészet – torna, zumba, jóga, Shaolin kung-fu, thai-boksz 
és a néptánc – kap helyet.  Kiemelkedő a közösségi ház keretein belül működő Ürömi 
Öröm Néptáncműhely Alapítvány működése, mely több mint 30 éves múltra tekint vissza. 
A néptáncoktatás 5 korcsoportban, heti 20 órában folyik.  
A községben immár 18. éve rendezik meg az Ürömi Nyári fesztivált. Napközben 
táncbemutatók Duna karnevál szórakoztatja az ide látogatókat, bemutatkoznak a helyi 
tánccsoportok, míg este neves fellépők és utcabál teszi színesebbé a programot. A Duna 
karnevál keretében külföldi vendégek, tánccsoportok is részt vesznek. Bemutatják saját 
hagyományaikat ezzel is gazdagítva a község lakosainak tudását. A fesztivált több ezer 
látogatót vonz minden évben.  
Az általános iskola tornaterme is sok közösségi programra ad lehetőséget. Minden évben 
itt kerül megrendezésre az Ürömi Gyermekfesztivál ahol különböző községekből lépnek fel 
néptáncos gyerekek megmutassák tehetségüket. 
Minden évben megemlékezünk idősek napján az idősebbekről. Polgármester úr egy kis 
beszéddel köszönti az időseket, Idősek napja alkalmából. Majd az iskola vagy óvoda 
gyermekei is meglepetés műsorral kedveskednek nekik, melyre nagyon sokat készülnek. 
A települési identitást erősítik a helyi kulturális élet tevékenységei és rendezvényei, a civil 
szervezetek tevékenységei, helyi nemzetiségi kezdeményezések, a környéken található 
természeti értékek, valamint a település történeti adottságai és a lakosság identitástudata.   
A civil szervezetek tevékenységei széles körre kiterjednek (kulturális és művészeti 
tevékenységek, hagyományok ápolása, sport, környezetvédelem, nyugdíjas klub), s 
egyaránt fognak össze fiatalokat és időseket. A helyi közösség életében jelentősebb, 
fontosabb alapítványok, társadalmi szervezetek, egyesületek: 
 Hegyvidék Polgárőr Egyesület: Üröm területén közbiztonsági, vagyonbiztonsági, 

természet- és környezetvédelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása  
 Ürömi-Öröm Néptáncműhely: Kultúra, információ, kommunikáció 
 Ürömi Teleház Egyesület: Kultúra, telekommunikáció, közművelődés, 

hagyományápolás  
 Ürömiek Baráti Társasága: Lakóhelyünk kulturális és természeti értékeinek megőrzése  
 Ürömért egyesület: kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, 

környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 
emberi és állampolgári jogok védelme, sport, fogyasztóvédelem, bűnmegelőzés és 
áldozatvédelem 
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 Ürömi Sport Club (ÜSC) 
 Hagyományőrzők 
 Ürömi Szépkorúak Egyesülete 
 ÜFE Ürömi Fiatalok Egyesülete 
 Ürömi Szent György Egyesület 

 

 

1.8. A település humán infrastruktúrája 

1.8.1. Humán közszolgáltatások (egészségügy, oktatás) 

Egészségügy 
A község egészségügyi alapellátását három felnőtt háziorvos, két gyermekorvos és egy 
fogorvos látja el. Emellett az egészségházban működik védőnői szolgálat, így a 
háziorvosok mellett három ápoló segíti a munkát. 
A település a Pomáz környéki orvosi ügyelethez tartozik, fogorvosi ügyelet pedig 
legközelebb Budapesten a Bulcsú utcában található, Ürömtől 12 kilométerre. Szakorvosi 
ellátás széles köre a Szent Margit korházban vehető igénybe Budapesten.  
A településen egy gyógyszertár működik, gyógyszertári ügyelet azonban több kilométerre 
Óbudán illetve Csillaghegyen található. 2015. évi adatok alapján négy védőnő vigyáz a 
csecsemők és kisgyermekek biztonságára, egészségére. Fogyatékos személyeket ellátó 
nappali intézmény nincs a településen.  
2015-ben a háziorvosi ellátásban megjelentek és meglátogatottak száma összesen 29.943 
eset volt, ami a járás tekintetében átlagon felüli érték (16. ábra). 

 
16. ábra A háziorvosok betegforgalma 2015 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR) 

A háziorvosok terheltsége – felnőtt és gyermekorvosok összesen – igen magas, átlagosan 
egy háziorvoshoz 1540 fő tartozik, az egy háziorvosra jutó lakosok száma pedig 1444 fő. A 
háziorvosok terheltsége ezáltal folyamatos, ami országos méretű probléma. 
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Szociális ellátás 
A településen igénybe vehető szociális közszolgáltatások a következők: oktatás, óvodai 
ellátása, bölcsődei ellátása, közművelődés, alapfokú egészségügyi ellátása, gyógyszertár, 
idősellátás, család és gyermekvédelem, köztisztasági feladatellátás, zöldterület fenntartás, 
temető fenntartás, víziközmű szolgáltatás. 
Ürömön magas az időskorúak és a gyermekkorúak aránya – 2015-ben mindkettő több, 
mint 20% - ennek megfelelően található a településen időseket ellátó nappali intézmény és 
gyermekjóléti szolgálat is.  
Az időskorúak ellátását és szociális gondozását a településen két intézmény látja el. Az 
Önkormányzati tulajdonú Idősek Klubja, mely az önmaguk ellátására részben 
képes személyek napközbeni ellátását biztosítja (étkeztetés, segítségnyújtás) 30 fő 
részére minden nap 8-16 óra között. A magántulajdonban lévő Platán Idősek Otthona, 
mely teljes körű szolgáltatást nyújt az ott élő időseknek, heti, havi, és éves 
rendszerességgel ismétlődő közösségi, csoportos programokkal. Továbbá az 
alapszolgáltatásokon felül igénybe vehetők plusz (wellness, gépkocsi tárolás, 
személyszállítás stb.) szolgáltatások is.  
Népkonyha a településen nem üzemel, azonban szociális étkeztetést az Idősek Klubja 
biztosít. 
Házi segítségnyújtásban részesülők száma 2015-ben 14 fő volt. 
A településen a gyermekjóléti szolgálat által gondozott kiskorúak száma 2015-ben 34 fő 
volt. A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma pedig 125 fő volt.  
Ürömön 2010 óta működik bölcsőde, melynek befogadóképesség 2017. évi adatok alapján 
52 fő, kihasználtsága pedig 96%-os (50 fő). Hozzájuk jelenleg 8 pedagógus tartozik, így az 
egy pedagógusra jutó gyermekek száma 6 fő, ami megfelelő terheltségnek számít.  
Intézmény Jellemzők 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bölcsőde 

Befogadó képesség 
(fő) 

52 52 52 52 52 52 

Létszám (fő) 
48 48 48 48 48 50 

Kihasználtság (%) 
92% 92% 92% 92% 92% 96% 

(Forrás: Üröm Község Önkormányzata) 

 
Oktatás-nevelés 
Üröm oktatási tevékenységét egy önkormányzati fenntartású óvoda és egy általános iskola 
látja el. Emellett a Közösségi Házban az Ürömi Öröm Néptáncműhely Alapítvány 
szervezésében néptánc oktatás és az általános iskolán belül működő Művészeti Iskolában 
képzőművészeti órák is igénybe vehetők.  
A községen az elmúlt 10 év során felújításra, majd bővítésre került az óvoda, így az óvodai 
férőhelyek száma 2017 elején 263 fő volt (100%-es kihasználtság), majd 2017 
szeptemberétől 316-ra növekedett. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok száma 
2017-ben 23 fő. Az egy pedagógusra jutó gyermekek száma ebben az évben 11 fő.  
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17. ábra Óvodába beíratott gyermekek száma Ürömön 2005-2015 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft (TeIR) 

 
18. ábra Óvodába beírt gyermekek száma a Pilisvörösvári járásban (2015) 

Forrás: Lechner Tudásközpont (TeIR)  

A település alapfokú oktatási intézménye a József Nádor Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola (Öko Iskola) Deutsche Nationalitätenschule Irm, működtető a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Pilisvörösvári tankerülete. Az intézményben általános iskolai 
oktatási-nevelési tevékenység (alsó- és felső tagozaton), valamit alapfokú művészeti 
képzés és német nemzetiségi képzés is zajlik. 
Az általános iskolában tanuló nappali tagozatos diákok száma 2015-ben 424 fő volt, 18 
osztályban. A főállású általános iskolai pedagógusok száma pedig 48 fő. Az egy osztályra 
jutó tanulók száma 24 fő, az egy pedagógusra jutó tanulók száma pedig 9 fő volt.  
Nemzetiségi oktatásban a településen – egy nemzetiségi iskola lévén - minden általános 
iskolai tanuló részt vesz. 
Közép- és felsőfokú oktatási intézmény a településen nem található. Középfokú oktatási 
intézmény legközelebb Budapesten és Pilisvörösváron elérhető, előbbinél széles 
választékban. Felsőfokú oktatási intézményi lehetőségek széles választéka szintén 
Budapesten található. Ilyen tekintetben a község kedvező elhelyezkedésű, mivel könnyen 
és gyorsan elérhető tömegközlekedéssel is számos megfelelő, elismert oktatási intézmény 
(pl. Óbudai Egyetem, Piliscsaba Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Óbudai Waldorf 
Iskola) 
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1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól 
és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) 
EMMI rendelet rendelkezéseivel, Üröm Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi 
Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában 
lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program 
elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés 
állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Üröm Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 
kívánja: 
 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 szegregációmentességet, 

 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 
területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 
szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – 
érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi 
szerveivel (tankerülettel). 

Az esélyegyenlősség megvalósításának alapfeltétele a diszkrimináció- és szegregáció 
menetesség. Az esélyegyenlőségi programnak a településen élő hátrányos helyzetű 
csoportokra kell irányulnia, akik számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a 
helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások ellenére korlátozott marad a 
különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések 
nélkül. Üröm Község Önkormányzatának alapvető célja, hogy Üröm olyan település 
legyen, ahol érvényesül az az elsődleges alapelv, miszerint minden embert egyenlőnek 
kell tekinteni és közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés 
ne érjen senkit. 
Az ürömi HEP célja a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, 
amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz 
tartozók helyzetének javítása szempontjából. További cél meghatározni a 
beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén cél annak az együttműködési rendszernek a felállítása, amely a programalkotás és 
végrehajtás során biztosítja a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, 
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 
tematikus munkacsoportokat. 
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1.9. A település gazdasága 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

Üröm Pest megye északnyugati részsén helyezkedik el. A település Budapesttel 
szomszédos, része a Budapesti Agglomerációnak. Ennek következtében a főváros 
népességvonzó hatása és az agglomerációra jellemző nagyarányú népességnövekedés 
jellemzi. Budapest közelsége gazdasági szempontból is meghatározó, jó helyzeti előnyt 
biztosít a településnek (munkalehetőség, szabadidős tevékenységek, felsőfokú és 
középfokú szolgáltatások), továbbá az agglomerációs kapcsolatok is számos lehetőséget 
hordoznak magukban. A település lakosai számára fő munkalehetőséget a főváros nyújt, 
így nem bővelkedik helyi munkalehetőségekben, azonban minden fontosabb szolgáltatás 
(bankfiók, posta, gyógyszertár, vendéglő, cukrászda, stb.) igénybe vehető Ürömön. 
Mindezek által a lakók számára a Budapesti munkaerőpiac meghatározó, számos család 
megélhetési alapja a napi ingázás a főváros és a község közt.  

A településen fő munkalehetőséget az egyes kereskedelmi-szolgáltató egységek és 
magánvállalkozások nyújtanak.  

 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

Ürömön 2005. év végén 865 db vállalkozást regisztráltak, a 2015. év végén azonban már 
1396 db vállalkozás működött. Így a vizsgált 10 év alatt több mint 1,6-szorosára nőtt a 
regisztrált vállalkozások száma.  

A KSH adatok alapján megállapítható, hogy a vállalkozások tevékenységei 2005-ben 11- 
(19. ábra), míg 2015-ben már 14 nemzetgazdasági ágat öleltek fel (20. ábra).  

A településen jelenlévő nemzetgazdasági ágazatok: kereskedelem, javítás; 
mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás; pénzügyi közvetítés; 
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás; szállítás, raktározás, posta, távközlés; 
egészségügyi, szociális ellátás; egyéb közösségi, személyi szolgáltatás; építőipar; 
ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás; oktatás; művészet, szórakoztatás, szabadidő; 
szakmai, tudományos, műszaki tevékenység; adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenység; információ, kommunikáció.  
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199. ábra A településen jelenlévő nemzetgazdasági ágak 2005 (db) 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR), saját szerkesztés 

 
200. ábra Ürömön jelenlévő nemzetgazdasági ágak 2015 (db) 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft (TeIR), saját szerkesztés 

A mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás ágazatban 
tevékenykedők száma 2005 után jelentősen megnövekedett, azonban a helyi 
vállalkozások elenyésző 2,3%-a működik ebben a nemzetgazdasági ágban.  
A korábban a vállalkozások 4,8%-át kitevő szállítás, raktározás, posta, távközlés 
nemzetgazdasági ág 2015-re visszaesett 1,8%-ra. A kereskedelem, javítás ágazatba 
tartozó vállalkozások száma nőtt az elmúlt években, viszont százalékos aránya csökkent - 
míg 2005-ben 17,9% volt, úgy 2015-re 12,9% lett -, így az arány jelentős csökkenése nem 
a vállalkozások megszűnésének köszönhető, hanem más (új) ágazatok betelepülésének 
és a jelenlévők nagyobb arányú növekedésének.  
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Az építőiparban 96 db vállalkozás működik. 
Az újonnan betelepült nemzetgazdasági ágak a 2015. évi adatok alapján: művészet, 
szórakoztatás, szabadidő (60 db); szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (263 db); 
adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (87 db), információ, kommunikáció 
(117 db).  
Megszűnő nemzetgazdasági ágak a községben a bányászat, feldolgozóipar, 
villamosenergia, gáz-, gőz-, vízellátás. 
A betelepült és eltűnő nemzetgazdasági ágakból látható a fejlődés iránya, a településen 
egyre több a digitalizációhoz köthető tevékenység és a „hagyományos” ágak kiszorulnak 
ennek következtében.  
 

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést 
érintő fejlesztési elképzelései 

A gazdasági szervezetek száma 2005-ben 902 db volt, mely 2015-re 1542 db-ra 
növekedett. 
A községben 10 év távlatában a legnagyobb változást az egyéni vállalkozások és a 
korlátolt felelősségű társaságok aránya mutatja. Valószínű, hogy az egyéni vállalkozások 
olyan fejlődésen mentek át, hogy érdemes volt számukra társas vállalkozóvá válni. Az 
újonnan alakuló vállalkozások pedig vélhetően kihasználva, hogy a Kft. alapításához 
szükséges alapító tőke csupán 500 ezer forint volt a 2010-es évek elején, így szívesebben 
alapítottak Kft-t, mint egyéni vállalkozást.  

 
21. ábra Gazdasági szervezetek 2005  

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR), saját szerkesztés 
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22. ábra Gazdasági szervezetek 2015  

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR), saját szerkesztés 

A nonprofit szervezetek aránya jóval alulmúlja a többi területegységen tapasztalható 
arányokat, hiába nőtt a számuk 10 év alatt 32-ről 58-ra a településen. Az átalakulások 
következtében a községben jelenleg 583 Kft és 314 egyéni vállalkozás működik a korábbi 
241 Kft és 380 egyéni vállalkozáshoz képest. A betéti társaságok száma nem jelentős 
mértékben 13 darabbal nőtt, a részvénytársaságok száma pedig egyről, hatra növekedett. 
A településen jelenlévő legfontosabb vállalkozások: 

- CBA 
- Samata Kft 
- Reneszánsz Zrt. 
- COOP 
- SPA Trend 
- Sauna Bau 
- Supra Trend 

A vállalkozások felől munkaerő képzettségi valamint telephely-fejlesztési igény nem 
érkezett az Önkormányzat felé. 
 

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, 
munkaerő képzettség, K+F stb.)  

Üröm gazdasági fejlődésében mindig is meghatározó szerepe volt a főváros közelségének. 
Ebből kifolyólag a lakosság nagy része – több, mint az aktív munkavállaló korú népesség 
fele – napi rendszerességgel ingázni kényszerül. 
A település gazdasági életének befolyásoló tényezői elsősorban a földrajzi helyzet, az 
elérhető munkaerős képzettsége, a helyben foglalkoztatási lehetőségek jelenléte és a K+F 
ráfordítás nagysága.  
A foglalkoztatottság – a gazdasági aktivitás 2011. évi adatai alapján - jóval kedvezőbben 
alakul, mint az országban, régióban, megyében és járásban egyaránt.  
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23. ábra A foglalkoztatottság alakulása a lakónépesség százalékában 2001 

Forrás: Népszámlálási adatok 2001 

 

24. ábra A foglalkoztatottság alakulása a lakónépesség százalékában 2011 
Forrás: Népszámlálási adatok 2011 

A foglalkoztatottak aránya a legkedvezőbben alakul a térségben, a munkanélküliség 
aránya pedig szintén meghaladja mind az országos, régiós, megyei és a járási értékeket 
is. A 2001-es évhez képest tehát kedvezőtlenebb gazdasági helyzet jellemző a településre, 
azonban ez a tendencia országos mértékű. 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korú (15-59 éves) 
népességen belül 2011-ben 32% volt, a gazdaságilag aktív népesség (foglalkoztatottak 
és munkanélküliek) száma pedig 3440 fő. 
A gazdaság fejlődése nagymértékben függ a munkaerő minőségétől. A település 
iskolázottsági aránya jóval kedvezőbb a járási és a megyei átlagnál. Ahogyan a település 
társadalmáról szóló fejezet is tárgyalja, a 25 éves és idősebb népesség aránya, akik 
felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, kiugróan magas, 40,2%, mely jelentősen 
hozzájárul a munkavállalók jó elhelyezkedési esélyeihez a piacon. 
Az ezer főre jutó működő vállalkozások száma 2006-ban 100,99 volt, még Pest 
megyében csupán 71,26. 2012-re ez az arány tovább javult a község szempontjából, 
hiszen az Ürömön mért érték 104,22 lett, ami nagyon kedvezőnek mondható, mert a 
megyei érték átlagosan romlott, 69,28-ra esett vissza. 
A foglalkoztatáspolitikában jelenleg is első számú cél a foglalkoztatottak körének 
bővítése. Az eszközökről folyamatos vita van, de jelenleg dominálnak a pénzügyi jellegű 
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ösztönzők, és kisebb figyelmet kapnak azok az eszközök, amelyek az érintettek 
öntevékenységének segítésére, azaz az információhoz való hozzáférésre, a célirányos 
képzettség megszerzésére koncentrálnak. 
Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj 
előtt álló korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, 
valamint a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. 
Alacsony a 18-29 éves korosztály munkaerő-piaci részvétele. A fiatalok távolmaradását 
főként az oktatási, képzési idő meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor jelentősen 
megnőtt az iskola befejezése utáni munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő fiatalok 
elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek száma, a nem megfelelő 
szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség befolyásolja. Az 
ifjúsági munkanélküliség, strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai ma 
már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző személyes 
kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak. 
 

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

A település lakásállományát 2015-ben 2664 lakás alkotta. A lakásállomány 2011-ig 
dinamikusan növekedett, onnantól viszont jóval kisebb mértékű növekedés, szinte 
stagnálás volt jellemző. Míg 2010-2011 között 105-vel nőtt a lakásállomány, 2011-2015 
között csupán 36-val.  

 
25. ábra Lakások számának alakulása 2005-2015 (db) 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. (TeIR) 

Pest megyében az ingatlanok átlagos értékesítési ára 235 763 Ft/m2, melyhez képest a 
településen található ingatlanok átlagos kínálati ára rendkívül magas, 368 636 Ft/m2. Az 
elmúlt 5 évben az átlag négyzetméter ár 319 240 forintról 345 095 forintra nőtt, ami 25 855 
forintos emelkedést jelent. A lakóingatlanok között 2017 júliusában a legmagasabb 
négyzetméter ár 519 230 forint, a legalacsonyabb 237 442 forint, valamint az átlagár 
368 636 forint. 
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26. ábra Ingatlanárak alakulása 2017 augusztus 

Forrás: https://www.ingatlannet.hu/statisztika/%C3%9Cr%C3%B6m 

 
 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és 
intézményrendszere 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

Költségvetés 
Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati 
rendelete szól az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről. 
A rendelet hatálya kiterjed Üröm Község önkormányzatára, valamint költségvetési 
szervére. 
A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési bevétel főösszegét: 1 658 190 e/Ft-ban 
állapította meg. Ez az alábbi bevételi típusokból tevődik össze: 
 Intézményi működési bevételek 
 Közhatalmi bevételek (az önkormányzat sajátos működési bevételei) 
 Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi főösszegét  
 Működési és felhalmozás célú támogatások államháztartáson belüli bevételek 

működési célú támogatások 
felhalmozás célú támogatások 

 Felhalmozás és tőkejellegű bevételek 
 Pénzforgalom nélküli bevételek 

https://www.ingatlannet.hu/statisztika/%C3%9Cr%C3%B6m
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 Finanszírozási bevételek 
belföldi finanszírozási bevétel 

A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési kiadások főösszegét 1 658 190-Ft-ban 
állapította meg. 
 
Vagyongazdálkodás 
Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2012 (X. 31.) számú 
önkormányzati rendelete szól az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól. 
A rendelet hatálya Üröm Önkormányzat tulajdonában levő nemzeti vagyonára terjed ki, 
(önkormányzati vagyon) beleértve: az önkormányzat által alapított és fenntartott 
költségvetési intézményi vagyonát, az önkormányzat vállalkozásba vitt vagyonát és az 
önkormányzat társulásba vitt vagyonát. A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati 
vagyon: 
 az önkormányzat ingatlan és ingó tulajdona, 
 az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogok, illetve, 
 az önkormányzat követelései. 
A rendelet hatálya alá tartozó vagyon tulajdonosi jog gyakorlója: Üröm Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete. 
A vagyonrendelet 1. sz. melléklete határozza meg a korlátozottan forgalomképes 
vagyonelemeket, amelyek az alábbiak: közösségi ház, óvoda, bölcsőde, öregek napközi 
otthona, közösségi ház könyvtár, orvosi rendelő, iskolaudvar, tagóvoda, általános iskola, 
polgármesteri hivatal, vízelvezető csatorna. 
Üröm Község Önkormányzata ingatlanvagyona összesen 332 db rendezett ingatlanból áll. 
Ebből 230 belterületi, mintegy 50 hektáros együttes nagysággal, és 102 db külterületi 
ingatlan, 38 hektár kiterjedésben. A bel-, illetve külterületi ingatlanok összesen csaknem 88 
hektárt tesznek ki. Az ingatlanvagyon nagyobb része forgalomképtelen (270 db), 12 db 
korlátozottan forgalomképes, és mindössze 50 db a forgalomképes ingatlan. 142 beépített 
és 179 beépítetlen terület szerepel az önkormányzati ingatlanok között. 2 beépített ingatlan 
közös tulajdonban van más önkormányzattal. 
Az 55 beépítetlen földterületi ingatlanból 48 művelés alól kivett terület van, és 4 
lakóépülettel beépíthető építési telek. A kivett területek kiterjedése együttesen 5,4 hektár. 
Közpark 4 van az önkormányzati ingatlanok között, mintegy 6000 m2 kiterjedésben. 
A közintézmények épületei közül az általános iskola, az óvoda, a bölcsőde, az idősek 
otthona, a háziorvosi rendelő, a polgármesteri hivatal és a művelődési ház képez 
önkormányzati tulajdont. 
 
Gazdasági program 
Üröm Község Önkormányzat gazdasági programja a 2014-2019 közötti időszakra szól, 
melyet Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 35/2015. (III.30.) Kt. számú 
határozatával fogadott el. 
A gazdasági program célkitűzéseinek megfogalmazása során a következő alapelvek 
veendők figyelembe: 
 Mindenek előtt az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás, mely jó gazda módjára 

ésszerűen és racionálisan történhet. 
 Gondoskodni kell arról, hogy azok a vagyonelemek, melyek a jelenlegi jó színvonalon 

nyújtott szolgáltatást biztosítják, továbbra is működőképes állapotuk folyamatos 
fenntartásáról, megőrzéséről gondoskodni szükséges.  

 Fontos, hogy az eddig jól működő tartalékképzés fennmaradjon, az önkormányzat 
bármilyen helyzetben pályázóképes legyen.  
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 Az éves költségvetések tervezésénél a mértéktartás és a takarékosság 
szempontjainak érvényesülnie kell úgy, hogy a kötelező feladatellátás biztosított 
legyen.  

 Az esetleges vagyonértékesítésből származó bevételt elsősorban 
vagyongyarapodásra kell fordítani.  

 Önként vállalt feladat csak a kötelező feladatok prioritásának szem előtt tartása mellett 
vállalható. 

 
A 2014-2019-es ciklus szolgáltatási és gazdasági fejlesztési feladatai: 
 A település által nyújtott szolgáltatások jó színvonalon való működtetése 
 Zökkenőmentes településüzemeltetés biztosítása 
 Fejlesztési célkitűzések helyes megválasztása 
 A helyi szociális háló ellátási színvonalának megőrzése 
 A környezetvédelem kiemelt kezelése 
 Az egészségügyi alapellátás biztosítása 
 A helyi kulturális lehetőségek szélesítése, feltételeinek megteremtése 
 Stabil és jól működő helyi közbiztonság megteremtése 
 Helyi közlekedés feltételeinek javítása 
 Hulladékgazdálkodás szolgáltatásainak fenntartása 
 
A programban megfogalmazott célok forrásai: 
 Központi forrásból származó, állami támogatás (feladatfinanszírozás) 
 Helyi adóbevételek (iparűzési adó, építményadó) 
 Megosztott bevételek (gépjárműadó 40 %-a) 
 Intézményműködtetési bevételek (térítési díjak, bérleti díj) 
 Átvett pénzeszközök (OEP, DMRV) 
 Tőke és felhalmozási bevételek  
 
A program célkitűzéseinek meghatározásakor a hangsúlyt a helyi anyagi és szellemi 
erőforrások felmérésére és feltárására, az e településen élők aktív részvételére, s nem 
utolsó sorban az ésszerű, takarékos és hozzáértő gazdálkodás folytatására, és 
feltételeinek megteremtésére kell helyezni ahhoz, hogy a kitűzött célok időben és 
következetesen végrehajthatóak legyenek. E célkitűzések ismeretében állítottuk össze a 
település 2011. évi tervkoncepcióját, illetve költségvetését, mely tervekben a fő hangsúlyt, 
illetve prioritást a takarékos gazdálkodás kapta.  
A ciklusprogram öt évre szóló célkitűzése elsősorban az, hogy Üröm Község lakossága 
felé tudatosítsa a választások során meghirdetett és felvállalt célkitűzések 
megvalósíthatóságának realitását, ne hallgassa el a fennálló problémákat, reális 
helyzetelemzésre épüljön, ugyanakkor adjon választ a problémák kezelésének módjára, és 
tegye világossá, hogy a célok megvalósítása milyen intézkedés-sorozatok következetes 
megfogalmazást és végrehajtást igényelnek.  
 
A főbb célkitűzések: 
 A településművelődési, kulturális életének gazdagítása, ehhez egy színvonalas 

művelődési központ kialakítása a jelenlegi épület felújításával, bővítésével 
 Dózsa György út- templom közötti szakaszon járda kiépítése 
 Futópálya kiépítése (Templom tér - Fő utca – Pilisborosjenőig)  
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 Járdaépítés Boglárka utca – Mészégető útig 
 Felszíni vízelvezetés I. ütem tervelőkészítés 
 Deák Ferenc utca rendezéséhez terület megszerzése 
 Helyi közlekedés feltételeinek javítása, irányjárat beállítása, 
 Zöldterület bővítés erdőtelepítéssel 5002 m2-en 
 Meglévő úthálózat folyamatos karbantartása 
 Ahol indokolt, új szilárdburkolatú út kiépítése 
 Az önkormányzat által fenntartott intézményhálózat által nyújtott szolgáltatások szinten 

tartása 
 Településüzemeltetés, közterület, köztemető feladatainak folyamatos biztosítása 
 A helyi közbiztonság erősítése 
 Ifjúsági és sportélet támogatása 
 Óvodai-bölcsődei ellátás színvonalának megőrzése 
 Pályázati lehetőség esetén óvodai férőhelybővítés 
 Őstermelők részére árusító hely kijelölése 
 Nemzetiségi önkormányzattal, a lakosság önszerveződő közösségeivel maximális 

együttműködésre való törekvés. 
 
A kitűzött célok között természetesen szerepelnek a kötelezően ellátandó feladtok, illetve 
önként vállalt feladtok is. Az éves költségvetések előkészítése során, figyelemmel az adott 
gazdasági év tervezhető bevételeinek nagyságára, prioritást a kötelezően ellátandó 
feladatoknak kell adni. 
 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, 
intézményrendszere 

A polgármester, alpolgármester, jegyző általános feladatai részeként és a település 
főépítésze foglalkozik a településfejlesztés ügyeivel. A településfejlesztéssel kapcsolatos 
feladatokat az önkormányzat a bizottsági és a képviselőtestületi munka keretében végzi. 
Ezen túlmenően pályázatíró megbízási szerződéssel, valamint a polgármesteri hivatal 
pénzügyi irodája foglalkozik a településfejlesztés feladataival. Nincs külön intézmény, 
szervezet, amely fentieken túl a településfejlesztéssel foglalkozik. 
 

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 

Az önkormányzatnak a gazdaság fejlesztésére, ösztönzésére vonatkozóan közvetett 
eszközei állnak rendelkezésre: 
 az infrastruktúra fejlesztése,  
 a helyi adórendszer,  
 a befektetések elvi lehetőségének biztosítása. 
A település az elmúlt évtizedben számos helyi vállalkozásnak is közvetlenül vagy 
alvállalkozóként közvetetten is munkát biztosított a megvalósított sok beruházás által. 
Üröm Község Önkormányzata adópolitikájával ösztönzi a helyi gazdaság fejlődését, 
beruházások vonzását. 
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1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 

Az önkormányzat él a közmunka program adta lehetőségekkel. Azonban az engedélyezett 
néhány fő felvétele is sok esetben gondot jelent, nincs jelentkező. 
 

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

Ürömön önkormányzati lakások, helyiségek nincsenek. Az Önkormányzat nem rendelkezik 
bérlakásállománnyal. 
 

1.10.6. Intézményfenntartás 

Az intézményfenntartás jórészt a költségvetési támogatásokból (normatíva) történik, 
kipótolva a saját bevételekkel (helyi adóbevétel). 
 

1.10.7. Energiagazdálkodás 

Az Önkormányzat törekszik azoknak a megújuló energiák mind nagyobb arányú 
alkalmazására és ezzel összefüggésben az intézmények energiahatékonysági 
korszerűsítésére. Ezek a fejlesztések pályázati forrást is igényelnek, ezért az 
Önkormányzat igyekszik a pályázatok nyújtotta lehetőségeket is kihasználni. Energetikai 
felújítási pályázatokon való részvétel a közelmúltban: 
 Üröm Község Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése KEOP-

5.7.0./15-2015-0243" az általános iskola és a tagóvoda épületének teljes 
hőszigetelése - megvalósult 

 KEHOP-5.2.9. számú energetikai korszerűsítési program óvoda és bölcsőde 
épületének hőszigetelése - pályázat benyújtva, elbírálásra vár 

 
Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően: 
 az óvoda és az egészségház épületén napelemek és napkollektorok működnek, 
 a közvilágítás a Sarolta sétányon és a Kálvária sétányon napelemmel működik, 
 a Rókahegyi játszótér közvilágítása szélkerékkel van megoldva. 
 
 

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város települési 
szolgáltatások 

A településüzemeltetés célja: 
A településen élő lakosság, valamint az ott működő intézmények, gazdálkodó szervezetek 
egyéni és közösségi közszolgáltatási szükségleteinek, igényeinek elvárható szintű 
folyamatos és zavartalan kielégítése, a települési komfort érzet elősegítése, erősítése, az 
élhető település feltételeinek megteremtése, a fenntarthatóság biztosítása. 
A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 2. pontja 
szerint településüzemeltetés: a köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról 
való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 
fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása. 
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Ürömön az alapvető közszolgáltatások kivétel nélkül elérhetőek. Emellett számos speciális 
emelt szintű szolgáltatás is igénybe vehető. 
Az elérhető településüzemeltetési, illetve közszolgáltatások: 
 oktatás 
 óvodai ellátása 
 bölcsődei ellátása  
 közművelődés 
 alapfokú egészségügyi ellátása 
 gyógyszertár 
 idősellátás 
 család és gyermekvédelem 
 köztisztasági feladatellátás 
 zöldterület fenntartás 
 temető fenntartás 
 víziközmű szolgáltatás 
 
 
 



ÜRÖM KÖZSÉG – MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 36 

  2017. SZEPTEMBER 

 
 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 
Üröm Pest megye észak-nyugati részén, a Pilis legdélebbi nyúlványainak lábánál, a Pilis-
völgy bejáratánál, a Kevély-csoport közvetlen közelében helyezkedik el. 
 
1.12.1. Természeti adottságok 
Domborzat, geológia 
A településrõl 2000-ben megjelent monográfiában fellelhetõ hiteles adatok, tanulmányok 
szerint a következõket érdemes megemlíteni: Mint a Pilisi-medence települését északon 
magas hegyek vonulata: Rókahegy (254 m), Kõhegy (335 m), Ezüsthegy (405 m), Nagy-
Kevély (535 m) Kevély-nyereg-Kis-Kevély (483 m), míg délen alacsonyabb, erdõs dombok: 
Péterhegy (237 m) Aranyhegy (177 m) Ürömhegy (192 m) Kövesbérc (281 m) 
Fehérhegyek (283 m) határolják, illetve veszik körül. 
Több millió évvel ezelõtt tenger borította felszínét, melynek köszönhetõen a 400-500 mé-
terre kimélyült tenger aljzatán, a homokkőre agyag ülepedett. Ez az iszapos agyag vált 
késõbb az úgynevezett "Kiscelli agyag" formációjává. 
 
Talajok 
A mészkő-dolomit alapkőzeten sovány rendzina talajok képződnek, melyeket elsősorban 
erdők és legelők fedik. A löszös üledéken képződött barnaföldeket mezőgazdaságilag 
hasznosítják. A mezőgazdasági termelésre alkalmas termődföldek, azonban az utóbbi év-
tizedekben fokozatosan csökkentek. 
 
Éghajlat 
A magasabb tetőkön mérsékelten hűvös és mérsékelten nedves, míg az alacsonyabb lej-
tőkön mérsékelten meleg és mérsékelten száraz. Kimutatható a szubmediterrán jelleg. 
Az éghajlat a változatos domborzat miatt nagy eltéréseket mutat. A hegytetőkön a hőmér-
séklet alacsonyabb (évi középhőmérséklet 8,5 °C, átlaghőmérséklet 14°C körüli). az ala-
csonyabban felvő területeken és a peremvidékeken az átlaghőmérséklet  16 °C körül van. 
A csapadék évi átlaga a tetőkön a 800 mm-t is eléri, míg az alacsonyabban fekvő területe-
ken csak 650-70 mm között mozog. 
Az uralkodó szélirány a z ÉNy-i. 
 
Vízrajz 
Állandó vízfolyása a Pilisborosjenői (Cigány)-patak, melynek befogadója az Aranyhegyi pa-
tak. 
 
Növényzet 
A fontosabb erdőtársulások közé tartoznak a cseres-kocsánytalan tölgyesek, a gyertyános-
kocsánytalan tölgyesek és a karsztbokorerdő. Jelentős felületet foglalnak el a 
sztyepprétek. 
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1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet, településszerkezet 
 
1.12.2.1. tájtörténeti vizsgálat 
 
Üröm területét tekintve már több ezer éve lakott, melyet a különbözõ korokból elõkerült ré-
gészeti leletek is tanúsítanak.  
A római korból sírkövek, szarkofágok kerületek elő. 
Nevét 1137-ben már említette oklevél. A XII. században a Nyulak szigeti apácakolostor 
birtoka, majd a XII-XIII. sz.-ban a királyi vincellérek faluja volt. 
A tatárjárás utáni időkből nincs adat, a település nyilván elpusztult, de a XIV. sz. közepétől 
már újra vannak feljegyzések a szőlőműveléssel kapcsolatban. 
A vasútállomástól délre fekvő hegy lejtőjén helyezkedett el Óbudaörs, egy elpusztult kö-
zépkori falu, aminek lakosai szintén szőlőt műveltek. A település alatt meghúzódó pince-
rendszer az ürömi borkultúra évezredes hagyományait őrzi. 
A török hódoltság alatt Üröm is elpusztult, a budai szandzsák 1580–1581 évi adólajstro-
mában pusztaként szerepelt. 
Újbóli benépesítésére a XVIII. század elején került sor, németekkel. Elsősorban mezőgaz-
dasággal foglalkoztak (szőlészet, szántóföldi művelés), de megindult a kőbányászat is. 
1789-ben a település József nádor birtoka lett.  
1869-ben 700 fõ lakott Ürömön, 1949-ben 1570 fõ volt a lakosság lélekszáma. Az 1946-os 
kitelepítések során a német ajkú lakosság 97,5%-át telepítették ki, majd Tarpáról, Jász-
ságból, Mezõkövesdrõl, Szigetmonostorról, Felvidékrõl stb. telepítettek ide családokat.  
A község határában számos lemezkő-, mészkő- és terméskőbánya volt még a 20. század 
elején is. A kőbányászat csúcspontját az 1950-es években érte el. Mára már csak a falu 
központjában levő bánya működik. 
Az utóbbi évtizedekben a tájhasználatban további jelentős változás állt be azáltal, hogy a 
fővárosból egyre több család költözik ki faluba. Mivel a hagyományos lakóterületek megtel-
tek, a szőlőhegyek beépítése indult meg, emiatt a hagyományos szőlő és gyümölcster-
mesztés területe erősen visszaszorult. A szőlőhegyek beépítését követően újabb területek 
beépítése következett, mára a közigazgatási terület több mint 1/3-a (37,3 %) belterület. A 
település lélekszámának további erőteljes növekedése a jelenlegi lakóterületek beépülése 
után nem várható, további belterületbe vonásra nincs lehetőség.  
 
1.12.2.2. tájhasználat értékelése 
 
Az alább következő térkép kivágatok jól szemléltetik az urbanizáció hatását a tájszerkezet 
alakulására a XVIII. századtól napjainkig. Megállapítható, hogy egészen az 1970-es évekig 
a tájszerkezet nem mutatott jelentős változást. Az urbanizáció a közelmúltban kezdte 
éreztetni hatását, ami az 1994-es turistatérképen már felfedezhető. Kezdetben a 
szőlőhegyek, zártkertek épültek be. Drámaira akkor változott a folyamat, amikor a 
szántóföldekre került sor. Napjainkra Üröm több szakaszon összenőtt a főváros III. 
kerületével és részben összenőtt Pilisborosjenővel.  
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II. katonai felmérés (1805-1869) (forrás: Arcanum) kivágat 

 

  
III. katonai felmérés 1869-1887 (forrás: Arcanum) kivágat 

 

  
Pilis hegység turistatérképe „angyalos térkép” 1930. kivágat 
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Pilis hegység turistatérképe 1977. kivágat 

 

  
Pilis hegység turistatérképe 1994. kivágat 
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lakásszám növekedés (forrás: Ingatlannet.hu) 
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1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 
 
A község számos védett és egyedi tájértékkel rendelkezik. Ezek egyúttal a legfontosabb 
turisztikai látványosságok is, melyeket az Ürömi Tanösvény köti össze. A tanösvény egy 
ésaki és egy déli körből áll. Az alábbiakban a természetvédelemmel összefüggő állomáso-
kat emeljük ki részletesen. 
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D1 és É1 állomás közös: Templom tér. 
 

D2 állomás: Alexandra Pavlovna sírkápolnája: 
kertjében gazdag madárvilág talál menedéket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D3 állomás: Kálvária domb: A stáció 
kőoszlopai közötti terület parkosított, a körülötte 
levő növényzet a megmaradt molyhos tölgyes és 
karsztbokorerdő, a tisztásokon felismerhető a 
lejtősztyepprét növényzete. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D4 állomás: Régi kőhíd. 
 
D5 állomás: Kis-domb: Megtalálhatók a pusztafüves sztyepprét értékes, védett virágai, 
ősi növénytársulásai. A faunára jellemző a ragadozó madarak sokasága, a nem ragadozók 
közül is szinte a Pilisben található összes faj. 
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D6 állomás: Csókavár kőfejtő 
A Péter-hegy Ény-i tövében levő aránylag 
kis területű, de mély, egészen különlegesen 
szép látványt nyújtó, kerek kőbánya. Az 
1960-as években mérgező gázmasszával 
töltötték fel. A gázmasszát 2008-2010 között 
távolították el, azóta látogatható. A bánya 
mélyére egy ma is meglevő szerpentínút 
vezet, melyen lejuthatunk a bánya aljáig, 
melyet kis tó formájában kitölt a karsztvíz. A 
bánya oldalában számos üreg és barlang 
található. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
D-7 állomás: Péter-hegy északi lejtője, 
növényvilága 
A területet szintén a kopárfásítási program keretében ültették be erdei és fekete fenyővel. 
A tisztásokon megmaradt lejtősztyepprét és pusztafüves lejtősztyepprét értékes 
növényvilága. 
 
D-8 állomás: Rókahegy Természetvédelmi Terület, a kőfejtő legfelső udvara 
A kőfejtő nagy része Budapest területén van, Ürömhöz a felső udvara tartozik. A karsztos 
formák mellett a hévizes üstök egész csoportja látható. A hegytetőről páratlan kilátás nyílik. 
 
D-9 állomás: Laposkő, elhagyottkőfejtő 
A kőfejtőben bányászták az „ürömi laposkövet”. A kőfejtő feletti dombon további kisebb 
kőfejtők nyomai még felfedezhetők. A domb értékes növényzettel rendelkezik (számos 
vadrózsa faj és sok lágyszárú) és a dombtetőről nagyon szép a kilátás. 
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D-10 állomás: Ürömi víznyelő 
A víznyelő Budapest környékének egyetlen aktív 
víznyelője, ex lege védett. Legmélyebb része 25-30-
rel van a karsztvíz felett. A víznyelő egy ma is 
nagyobbodó aktív barlangban van, mely járatokkal 
kapcsolódik egy nagy barlangrendszerhez. 
Jelenleg a víznyelő gazdasági területekkel van 
körülvéve. 
 
D-11: Fő utca 
 
É-2 állomás: Rákóczi utca 
 
 
É-3 állomás:  Karsztbokorerdő 
A Kő-hegy és az Ezüst-hegy erdővel borított része jellemzően sajmeggyes-molyhos 
tölgyes növénytársulás. A két uralkodó fafaj mellett megtalálhatók más melegkedvelő fajok 
is, mint a mezei juhar, virágos kőris, mezei szil. Az ide telepített erdei és fekete fenyő 
lassanként kipusztul, helyén megindul a szukcesszió. A tisztásokon a gyepszint rendkívül 
gazdag számos növényekben. 
 
É-4 állomás: Ezüsthegyi bánya 
A homokkő bánya Üröm, Pilisborosjenő és 
Budakalász területére is kiterjed. A már nem 
üzemelő kőbánya kedves turistacélpont, ahonnan 
páratlan kilátás nyílik a környező tájra. A bánya 
fedetlen sziklafalai is különleges látványt 
nyújtanak. 
 

 
 
 
É-5 állomás: Kő-hegy és DNY-i lejtője: 
A szőlőhegy feletti meredek sziklafal mészkő-
dolomit kőzetfelszíneiértékes és látványos 
tájalkotó elemek. A kopár felszínek 
talajpusztulásának megakadályozására (a közel 
100 éve kezdődött kopárfásitási programjának 
keretében) erdei és feketefenyővel ültették be. 

Az utóbbi évtizedekben a fekete és erdei fenyő állományok erőteljes pusztulásnak indultak. 
a megritkult állományban tisztások keletkeznek, 
melyekbe lassanként visszaköltöznek az eredeti 
növénytakaró (sajmeggyes-molyhostölgyes 
bokorerdő, sziklagyepek, lejtősztyepp rétek) 
elemei. Már most is számos növényfaj 
megtalálható ezen a területen. 
 
É-6 állomás: Jókai utca, „Pincetelep” 
 
É-7 állomás: Diófa utca, Iskola utca 
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1.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
 

Üröm méltán tartozik az 
országos tájképvédelmi 
övezetbe. Domborzati 
adottságai olyanok, hogy vagy a 
Pilis vagy a Budai hegység, 
esetleg mindkettő megjelenik a 
látványban. Az emelkedő és 
süllyedő hegyvonulatok, az 
erdővel borított és gyeppel 
fedett foltok váltakozása a 
természetes fény változásával 
kiegészítve mindnyájunk 
védendő értéke. 
Éppen kiemelkedő értéke jelenti 
önmagára a veszélyt: a túlzott 
beépítés veszélyét. 
Bár a tájképvédelmi területet a 
DINPI adatszolgáltatásában 
kijelölte, a nem ebbe tartozó 
területek sem kezelendők 
másképp, mert a rálátások 
kölcsönösen érvényesülnek a 
település minden részéről. 
 
 
 

Tájképvédelmi szempontból kiemelt védelemben kell részesíteni a meglevő erdőket, a 
szőlőhegyet, a belterület zöldterületeit. 
 
1.12.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 
tervezett terület, érték, emlék 
 
> Országos védettséget élvez a Kálvária domb. 
> Ex lege védettséget élveznek a víznyelők és a barlangok, melyekből sok van a 

karsztjelenség következtében (l. alább a táblázatot).  
> Fokozottan védett a Csókavári kőfejtő barlangja. 
> Természetvédelmi terület a Csókavári kőfejtő területe. 
> Helyi védettséget élveznek a község belterületi szegélyzónájában levő területek 

(Kálvária, Kis-hegy) a községi zöldfelületi rendszer ökológiailag legértékesebb elemei.  
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A település (ex lege védett) barlangjai a Kevély-csoporthoz tartoznak, ezek a következők: 

barlang neve   kataszteri 
szám     

hrsz. 

Amfiteátrum-barlang Csókavári kőfejtő 4810-2   034 
Amfiteátrum 2. sz. barlang Csókavári kőfejtő 4810-4 034 
Amfiteátrum 5. sz. barlang Csókavári kőfejtő 4810-5 034 
Amfiteátrum 7. sz. 
barlang             

Csókavári kőfejtő 4810-34 034 

Amfiteátrum 8. sz. 
barlang             

Csókavári kőfejtő 4810-39 034 

Amfiteátrum 10. sz. barlang Csókavári kőfejtő 4810-40 034 
Csókavári-barlang            4810-7 034 
Kongó-barlang      4810-8 058/3 
Laposkő-bányai 1. sz. barlang   4810-35   
Laposkő-bányai 2. sz. barlang   4810-36   
Szerszámos-barlang   4810-9   
Ürömi-víznyelőbarlang   4810-3 064/26 

   
1.12.3.3. ökológiai hálózat 

  
Az országos ökológiai hálózat elemeit mutatja a fenti ábra.  

 
A jelölt területek erdő besorolásban vannak, változás nem érinti azokat.  
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1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 
 
A tájhasználatban aránytalanság alakult ki a 
lakóterületek dominanciája miatt. Az 
urbanizációs nyomás miatt az intenzív 
lakóterületi zónák minden átmenet nélkül 
találkoznak az extenzív mezőgazdasági és 
erdő területekkel és ez diszharmóniát okoz. 
Kedvezőtlen, hogy a nagy, összefüggő 
homogén lakóterületek tagolatlanok. 
Problémát jelent a lakóterületekkel körülvett 
kőbánya a környezeti ártalmak és a látvány 
miatt. 
 
Szintén problémát és feszültséget jelent Sadove településrész. A terület erdő felőli része 
belterületbe került és igényes, kulturált lakóterület alakult ki rajta, míg a keleti része maradt 
kertes mezőgazdasági övezetben. Már itt is állnak lakóházak a lakó funkcióhoz szükséges 
feltételek (közművek, utak, megfelelő telekméret stb.) nélkül. 
 
1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 
 
A település zöldfelületi rendszere a nagyarányú lakóterületbe vonás következtében 
széttagolt. Az egyes elemek közötti kapcsolat gyenge vagy hiányzik.  
 
1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei 
 
ZÖLDTERÜLETEK (közparkok, közkertek) 
Z övezeti jelű zöldterületek aránya alacsony 
a lakónépességhez viszonyítva. A kiépített 
zöldterületek nagysága nem haladja mag az 
1 ha-t. A településen három önkormányzati 
játszótér működik (Központ, Táborföld, 
Péterhegy).  

 
 
 
 

 
 
 
 
A Fő-tér zöldfelülete méretében és 
minőségében is jelentős, 
zöldterület funkciót lát el. 
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Hangulatos tájképi elem a patak mentén kialakított 
zöldterület hidakkal, padokkal. 

 
A Szánkó domb beerdősült zöldterület, zöldterületi funkciók 
kiépítése nélkül. Az egykori kőbányászat üregei még 
rekultivációra várnak, ezért a terület zöldterületként való 
használata jelenleg nem biztonságos. 
 
 
 
 
 
 
ERDŐK (részletesen l. a 1.13.1.1. sz. fejezetben) 
Erdőterületek a központi belterülettől észak-nyugatra és dél-keletre találhatók.  
 
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK (részletesen l. a 1.13.1.1. sz. fejezetben) 
A település külterülete területfelhasználás tekintetében jellemzően mezőgazdasági terület. 
 
JELENTŐS ZÖLDFELÜLETŰ EGYÉB TERÜLETEK  
Szép idős növényzettel rendelkezik a Mauzóleum kertje és a Kálvária, valamint a temető. 
A temető a Rókahegyi út déli oldalán található, területe gondozott. Bővítésére a déli 
irányban csatlakozó területen van lehetőség. 
 
LAKÓKERTEK 
Mivel a lakóterületek családiház beépítésűek, a lakókertek jelentős zöldfelületi potenciált 
jelentenek. Ez a megállapítás elsősorban a régi beépítésű területekre vonatkozik, a 
legújabb beépítések növényzete még hiányzik. 
 
KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK ZÖLDFELÜLETEI (utcafásítás, stb) 
A régi és a közelmúltban történt beépítések utcái fásítottak, szép utcaképet mutatnak. Az 
új beépítések közterületeinek fásítása nem megoldott, a tulajdonosok fásítási 
kötelezettsége nincs összehangolva, ami a fásítás elmaradását, sivár utcaképeket jelent. 
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1.13.1.1.  
1.13.1.2.  
szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert 
meghatározó elemek, a zöldfelületi ellátottság értékelése 
 
ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 
 
Az általános mezőgazdasági területek közé kerültek besorolásra a főként szántó területek. 
Az övezet döntő hányadát a nagyüzemileg művelt területek alkotják. Az övezetre jellemző, 
hogy tulajdonviszonyait nem tükrözi földhasználati módja: a földnyilvántartás szerint több 
részre felosztott táblák többségén az egységes művelés jellemző. Az övezethez tartozó 
területek jelenleg beépítetlenek és ezen adottságuk lehetőség szerinti távlati megtartása 
tájvédelmi-tájképi szempontból is kívánatos.  
 
Legelőként hasznosítják a Budakalász és Budapest irányában fekvő keleti mezőgazdasági 
területek egy részét, mely lótartással párosul 
 
Gyümölcsösként, szőlőként a Kő-hegy 
alatti terület működik a pilisborosjenői 
szőlőheggyel egy egységet alkotva. A 
belterülethez csatlakozó rész elsősorban 
gyümölcsös (többségében kiöregedett 
állományok). A szőlők a hegy lábánál a 
„szoknyán” fekszenek ahol elsősorban 
kisüzemi „hobbi” szőlészkedés-
borászkodás folyik. Értéke a hagyományos 
tájszerkezet egy még megmaradt részének 
megőrzésében és a hagyományos 
gazdálkodási módok folytatásában van. 
 
A mezőgazdasági területek rendezésének célja a termőterületek megóvása, a 
gazdálkodás érdekeinek integrálása az ökológiai, településszerkezeti és 
területfelhasználási szempontok rendszerébe. Mindezt tájrendezési, táj- és 
természetvédelmi szempontok kiemelt figyelembe vételével, törekedve az ökológiailag 
értékesebb területek megóvására, illetve területhasználati mód, művelési ág változás 
esetén ebbe az irányba történő elmozdulásra.  
 
KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 
 
Az egyik kertes mezőgazdasági terület Sadove, melyre az igen kis méretű, keskeny telkek 
a jellemzőek. Hagyományos értelemben vett kertészeti termesztés a területen már nincs, 
helyét átvette az üdülési és lakó funkció. Az infrastruktúra hiánya és a telekstruktúra miatt 
a terület sok problémával küzd, fejlesztési lehetőségek nincsenek. 
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ERDŐTERÜLETEK  
 

Erdőtagok - http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ 
 
A település erdősültsége az országos, a megyei és a kistérségi átlag alatt van: 10% körüli. 
A két nagyobb tömbben elhelyezkedő erdőterületek a belterülettől délkeleti, valamint észa-
ki irányban (Péterhegyi és a Nagykevély aljai - Kőhegyi erdőtömb) találhatók. A meglevő 
erdők talajvédelmi, vadgazdálkodási és gazdasági szempontból is jelentősek, emellett üdü-
lési szerepkörrel is rendelkeznek (József-hegy - Kőhegy - Kevély turistaút).  
A települési környezetvédelmi szempontból legértékesebb erdőtömbök közvetlenül a (DK-i) 
belterületi határokhoz kapcsolódnak.  
Az erdők területe mintegy 62 ha, dominál az erdei és fekete fenyő. 
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elsődleges rendeltetés  
zöld: védelmi 

tulajdonforma  
vörös: magántulajdon 
v.barna: közösségi tulajdon 

  
védettség (országos, helyi) 
sárga: nem védett 
lila: védett 

Natura 2000 
zöld: része a hálózatnak 

Az erdők besorolása - http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ 
 
Elsődleges rendeltetés szerint az erdők besorolása védelmi (talajvédelem), sem közjóléti, 
sem gazdasági erdő nincs a tervezési területen. 
 
Védett erdőterületek (Ev)  
Országos védelmet élvez a belterületi 7 jelű erdőrészlet, mely a település jelentős zöldfelü-
lete (a hatályos SZT szerint Z-2, ill. Z-3 övezetben van. Itt található a Kálvária és a 
sportpálya. 
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A Natura2000 hálózathoz tartozó erdőtömb (Kő-
hegy térsége), elsődleges védelmi rendeltetése 
(talajvédelem) mellett turisztikai funkcióval is bír.  
 
 
 
 
 
 
 
A Péter-hegy erdőterületei  
Ürömhöz tartozik a Péter-hegy északi oldala, Benne a Csókavári kőfejtővel és víznyelővel. 
A hegy déli oldala Óbudához tartozik. Az erdőterületeket minden irányból lakóterületek ve-
szik körül, a Kálvária utcai telkek most kezdenek beépülni. Az erdőnek, mind zöldfelületnek 
az intenzív lakókörnyezetben kiemelt jelentősége van, de a volt kőbányák területe az erdőn 
belül veszélyeket is hordoz magában. 
 
1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 
 
A kőbánya melletti közpark magántulajdonban van. 
A Rókahegyi utca 1601 hrsz. telek DK-i végében Vt-6 építési övezetben kialakított 
játszóteret Zkp-ba kellene tenni. 
A Kálvária és a sportpálya területe üzemtervezett és országosan védett erdőterület. Lakó-
területek veszik körül, ezért különös jelentőségük van. A Z-2, Z-3 övezeti besorolás nincs 
összhangban az erdészeti nyilvántartással. 
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1.14. Az épített környezet vizsgálata 

 
1.14.1. Településszerkezet 
Üröm belső szerkezetét meghatározza az a tengelykereszt, melyet  
> a 1108-as út (Budakalász és a 10-es út között) és  
> a 11105-ös út (a Budapestre vezető Csillaghegyi úttal, mint meghosszabbításával) 

alkot. 
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1.14.1.1. Helyi sajátosságok a területfelhasználásban 

 
Üröm a következő jellegzetesen megkülönböztethető településrészekből áll: 
> Az utak metszéspontjában található az Ófalu, tágabban a központi belterület. 
> A közigazgatási határ mentén északon a Sadove, délen a Széchenyi telep képezik 
a perifériális belterületeket. 
> A közbenső egykori mezőgazdasági földeken épültek ki a lakóparkok, melyek 
révén ma már csak a – korábban Budakalászhoz tartozó - Sadove maradt különálló 
lakóterület, a település többi lakott része összenőtt. 
> Mind a természeti szempontból értékes területek: Kálvária, Kisdomb, Csókavár,  
> mind a környezeti konfliktussal terhelt gazdasági tevékenységek: kőbánya, 
szövetkezeti központ utód-telepei  
a lakóterületek közé ékelődve találhatók.   
> A kőhegyi és a péterhegyi erdő alkotják a külterület tájképi és turisztikai értékeit.  
> Az egykor virágzó szőlőkultúrából a Kőhegy alatti gyümölcsös maradt. 
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1.14.1.2. A területfelhasználás funkcionális rendszere 

 
Belterület / beépítésre szánt terület 
Funkcionális tekintetben a fenti településszerkezet tükröződik vissza néhány eltéréssel. 
Az ellátási intézmények a központban vannak, a központtól távolodva a lakó felhasználás 
dominál. 
Ezt alapképletet módosítják a következők. 
> A Panorámaligetben a főútvonal mellett új kisközpont alakul ki a rendelőintézettel, az 

áruházzal, az idősotthonnal. 
> A Széchenyi telepen a 10-es út közelében sok kisvállalkozás, kisüzem működik. 
> Az ipari tevékenység a kőbányával együtt a volt szövetkezeti központ környékén 

összpontosul. 
A belterület és a beépítésre szánt terület eltérésének helyi sajátossága a kereskedelmi 
szolgáltató és ipari gazdasági területek jelentős részben külterületi státusza. 
 
Külterület – mezőgazdaság – erdő-gazdálkodás 
Üröm földhivatali törzskönyve szerint a minőségi osztályok és a művelési ágak megoszlása 
a következő (2015. évi adat): 
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Az átlagosnál jobb minőségű termőföldek a következő osztályok: 
 

 
 

 
Az átlagosnál jobb minőségű termőföldek térképi ábrázolása 
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1.14.1.3. A területfelhasználás és a funkcionális rendszer problémái. 

 

 
A területfelhasználás rendszere  

a tervezett változtatásokkal (falusias lakóterület és erdészeti bemutatóközpont) 
 
Első sorban a volt szövetkezeti központ iparterületté alakulása jelent konfliktushelyzetet (a) 
> A terület közepén ex lege természeti védelem alatt álló víznyelő van, melybe a 
szennyező anyagok bejutását csak sok erőfeszítéssel lehet meggátolni. 
> A telepek forgalmát a központ felől csak az utóbbi időszakban sikerült kerülőútra 
terelni, a lakóterületi utcákon zajló teherforgalom durva környezetterhelést okozott. 
 
Az új lakóterületek kialakítása során a közterületekkel való nem egyszer szűk látókörű, 
azaz szűkös gazdálkodás miatt fennáll a sivár, rosszul használható utcák veszélye 
(fordulók, teresedések hiánya), mely hosszú távon a telkek értékvesztéséhez is vezethet. 
 
Gondot jelent a Sadove zártkert jellegű területrésze, melynek lakóssága a lakóterületté 
minősítést igényli, ám erre semmilyen kilátás nincs. A meglévő – keskenytelkes - 
telekstruktúra, a meglévő szétszórt beépítés, a sok tulajdonos nem teszi lehetővé az új út- 
és telekhálózat kialakítását, mely nélkül lakóterület nem jöhet létre (b) 

a 

b 

c 

a 

d 
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A 2016. június 14-től hatályba lépett új országos szabályozás (OTÉK módosítás) lehetővé 
teszi egyes beépítésre nem szánt területeken (mezőgazdaság, különleges terület) a 10%-
os beépítési maximumot. A lehetőség tulajdonosi kezdeményezéseket és igényeket 
eredményez, ezért előbb-utóbb koncepciót kell alkotni a többlet építési lehetőség helyi 
alkalmazásáról mind helyszíneit, mind funkcióját tekintve. 
 
Egyedi helyzetben, használaton kívül van a 058/3 hrsz nagyméretű, víznyelőt is magába 
foglaló ingatlan a kőbánya mellett, mely magánterületként zöldterületi besorolást kapott és 
a BATrT is „nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség” kategóriába sorolja. 
Felhasználása távlatban megoldandó (c) 
 
Az M0 tervezett csomópontjában kijelölt gazdasági terület (d) fejlesztése egyrészt az M0 
által igénybevételre tervezett területek, másrészt az átlagnál jobb minőségű 
szántóterületekkel való ütközés miatt ellehetetlenült. Területrendezési hatósági eljárás 
keretében területcserével kell kompenzálni a fejlesztési lehetőség elvesztését. 
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1.14.2. A telekstruktúra 
 
Az Ófalu egykor 20 méter széles telkei általában 
megfeleződtek, ma keskenyek, hosszúak. Első sorban 
az eredetileg szőlőhegyként használt Rákóczi és 
Kossuth utcában, de a Fő utca mentén is tapasztalható 
folyamat. 
 
 
 
 
 

 
Rákóczi utcai részlet 

Az eredeti szélességet a központban a sváb hagyományként zárt sorúan, áthajtóval 
beépített telkek esetében találunk.  
  
 

Különösen keskenyek és ahhoz mérten nagyon 
hosszúak – nadrágszíjparcellák – a sadovei volt 
zártkert telkei. 
 
 
 
 
 
 
 
Sadove részlete 
 

 
A XX. századi parcellázások telkei már kisebbek (450-
600m2), közelítenek az 1:2 oldalarányhoz. 

 
 
 
 
 
 
 

Ady utcai részlet 
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A közelmúltban kialakított kertvárosias területeken 800 m2 körüli telkek a jellemzők. 

    
Péterhegyi részlet   Panoráma ligeti részlet 
 
A telek megosztások kérdése gyakran merül föl részben üzleti okból, részben a család 
növekedése miatt. Ez az igény vezetett oda, hogy a régi - azaz nem lakóparki - lakótelkek 
esetében 450 m2 lett a legkisebb kialakítható telekméret. 

 
Ugyanezen okból merül föl igény a nyúlványos telkek 
kialakítására, melyet azonban a hatályos HÉSZ nem 
enged meg, abból a célból, hogy ne alakuljon ki a 
tömbbelsőkben rendezetlen, szórványos beépítés.  
 
Petőfi utcai zavartalan tömbbelső 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A Deák utcában már kialakultak nyeles telkek és a 
hasonló helyzetű ingatlanokon is ilyen telekalakítás a 
tulajdonosok szándéka 
   
 

A magánutak elől is elzárkózott általában az 
Önkormányzat, de erőteljes rá az igény.  
 
 
 
 
 
 
 
A Cigányárok mentén – hídkapcsolattal – kialakított 
magánút négy belső telek kialakítását tette lehetővé.
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1.14.3. Építmények - településkarakter 

 
A falu történetét hordozó régi épületek: 
a) Polgármesteri Hivatal, egykor József 

nádor dézsmaháza, alatta 
pincerendszer 

b) Hegyalja vendéglő, egykor Hartwiger 
vendéglő 

c) Posta, egykor Götz vendéglő, még 
régebben: Hangyaszövetkezet 

d) Közösségi Ház, egykor Lang kávéház 
e) Könyvtár, egykor Schieszl kocsma 
f) Katolikus templom az 1700-as évek 

elejéről 
g) Alexandra Pavlovna sírkápolnája 

1802-ből 
h) Jókai utcai kápolna 1821-ből 
i) Kálvária 1895-ből 

 
 
 
 
 
 
A történeti épülettípusra mind az oromfalas fésűs beépítésű lakóházak, mind a kapu-
áthajtós, utcával párhuzamosan, zártsorúan épült lakóházak jellemzőek. Utóbbiak kisebb 
számban és csak a történeti magban a gazdaságilag fejlett német telepesek hatásaként. 
 
 
A hosszú házak helyett a négyzethez közelítő 
alaprajzok a XX. században jelennek meg, de 
még ezek is oldalhatárra építve (Petőfitől a 
Sport utcáig) 
 
 
 
 
A Fő utca (fenn) és az Ady utca (lenn) 
hosszúházas beépítésétől elütő – később 
megnyitott – Petőfi utca (középen) beépítése  
érzékelteti az új (négyzetes) épülettípus 
megjelenéásét. 
 
 
 
A rendszerváltozás után épülő lakóparkok már minden hagyománnyal szakítva szinte 
minden esetben kétszintesek és szabadon állóak. 
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Az épületek állaga jó, viszonylagosan a régieké is, a felújításoknak köszönhetően. A 
közösségi épületeket felújítják, karban tartják, újak is épülnek. Ezek közül kiemelkedő a 
József Nádor Általános Iskola organikus épülete (Csernyus Lőrinc terve) és a katolikus 
plébánia puritán épülete (Falvai Balázs, Török Dávid, Balázs Mihály, Nagy Márton terve) 
Az új lakóépületek között is van néhány kiváló színvonalú épület. Azonban a néhány 
megmaradt régi utcaszakasz beépítésétől eltekintve az épületállomány vizuális összképe 
túlzottan vegyes, látszik, hogy az építtetők és a tervezők meg akarják mutatni magukat, 
ami nem használ az utcaképnek. 
 
A településkép összképe nem ilyen vegyes, mert magas, nagy tömegű épületek 
megvalósítását nem teszi lehetővé a szabályzat és a helyi civil mozgalmak. Kirívó példa a 
rendelő és az abc áruház lepényépülete, melyek nem illeszkednek környezetükbe. 
Magastető alkalmazását teszi kötelezővé legtöbb helyen a szabályozás. Némely új építési 
övezetben nincs megkötés a tetőformára, itt a sokszor jó színvonalú lapostetős épületek a 
magastetősökkel vegyesen épülnek. A különféle tetők kavalkádja mind az utcakép, mind a 
településkép kárára válik. 
  
A fent részletezett településszerkezet és épületállomány összképe a következő beépítési 
karakterbeli jellegzetességeket hozta létre. 
 
1.14.4. Az eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 
 

> Ófalu – központi mag 
Hagyományos beépítést foltokban őrző településmag. Hagyományos, lakóutcának széles, 
átmenő forgalomnak túl keskeny utcák. Széles, parkjellegű Fő utca. 

> Jókai utcai pince- és présház sor 
Helyi védelem alatt álló maradvány a múltból, helyenként illeszkedés nélkül épített 
bővítményekkel, átalakításokkal. 

> Az Ófalu terjeszkedése Pilisborosjenő és a Kálvária irányában. 
A településmag XX. századi, egységes képet mutató növekedése. Értéktelen 
épülettípusok, de egyenletes beépítési magasság, egyenletes előkertek.  

> Lakóparkok 
Vegyes megjelenés, esetenként túl keskeny utcák, másutt elegendő és szép közterületi 
zöldfelület jellemző. Szabadonálló kétszintes beépítés. Elszakadás a hagyománytól. 

> Sadove lakóterülete 
Alacsonyan megőrzött beépítettség, egyenletes színvonal, sok zöldfelület, színvonalas 
lakóterület, a perifériális helyzet hátrányával. 

> Széchenyi telep 
Meredek hegyoldal beépítése, vegyes többnyire régi épületállománnyal, szűk utcákra 
rányomuló, jellemző építési hely nélküli beépítések, ideális kilátással a környező tájra. 

> Szerencsétlen kakukkfiókák 
Csarnokok, lepényépületek az iparterületen, az újonnan kiépülő Dózsa György úti 
(Panoráma liget) kisközpontban jó minőségű épületek, melyek azonban környezetükben 
otrombán feszengnek. 
 
A fentiekből az is nyilvánvalóan következik, hogy a hagyományos településmag, 
szerkezetével, utcahálózatával, épületeivel megőrzendő érték. A foghíj jellegű 
beépítéseket érzékenyen alkalmazkodva kell végrehajtani. Ugyanilyen fontos, hogy a 
domborzati viszonyokból adódó kedvező rálátások, feltárulások ne sérüljenek esetlegesen 
túl nagy vagy a terepviszonyokat megerőszakoló építkezésekkel. 
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1.14.5. Az épített környezet értékei 
 
A településszerkezet és a történeti településmag kialakulását az 1.12.2 fejezet ismertette  
 
A település fejlődésének néhány állomása: 
Brigetio (Komárom) – Aquincum közti római út  
Római kori leletek 
1212 első okleveles említés 
Középkori oklevelek: Euren, Ewrim, Orim, Eöröm 
Török alatt lakatlanná válik 
1699 – német telepesek 
1700-as évek eleje – Katolikus templom 
Pincetelepek 2-3 száz évesek 
1802 – Alexandra Pavlovna sírkápolnája 
1821 – Kápolna – Jókai utca 
1849 – Kmety György hadosztálya a Táborföldön állomásozik 
1895 - Kálvária 
1925 - temetőnyitás 
1929 – Katolikus templom bővítése 
1930-as: Petőfi, Ady, Táncsics, Csókavár, Szegfű utcák kiépülése 
1946 – németek kitelepítése 
1949 – termelőszövetkezet (csatlakozik a nagykovácsi Rozmaring TSZ-hez) 
1950-es évek – kőbányászat virágkora – 300 munkás 
1960-as: Sport, Honvéd utcák 
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Védettségek: 
 

 
Országos védettségek – Műemlék, régészeti terület 
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Műemlékek 
1. Mtsz.: 7401 Görögkeleti 

sírkápolna 
 Dózsa György utca 
 Hrsz. 438, 444 

2. Mtsz.: 7400 Római katolikus 
templom 

 Fő tér 
 Hrsz. 1 

 
Műemléki környezet 
1. Hrsz. 117, Dózsa György utca 14. 
Hrsz. 118, Dózsa György utca 16. 
Hrsz. 149, Dózsa György utca 18. 
Hrsz. 413, Dózsa György utca 
Hrsz. 436/1 
Hrsz. 436/2 
Hrsz. 436/3 
Hrsz. 436/4 
Hrsz. 436/5, Patak utca 7. 
Hrsz. 438, Görögkeleti sírkápolna 
Hrsz. 439 
Hrsz. 440/1, Patak utca 5. 

Hrsz. 440/2 
Hrsz. 441, Patak utca 1. 
Hrsz. 442/1, Dózsa György utca 9. 
Hrsz. 442/2, Dózsa György utca 7. 
Hrsz. 443, Dózsa György utca 5. 
Hrsz. 444, Pavlovna köz 
Hrsz. 445, Dózsa György utca 3. 
Hrsz. 449/6, Doktor utca 10. 
Hrsz. 449/7, Doktor utca 12. 
Hrsz. 450/2, Doktor utca 14. 
Hrsz. 451/1, Doktor utca 16. 

 
2. Hrsz. 1, Római katolikus templom 
Hrsz. 2, Fő utca 49. 
Hrsz. 9 
Hrsz. 10, Fő utca 45-47. 
Hrsz. 11, Fő utca 43. 
Hrsz. 12/1, Fő utca 41. 
Hrsz. 12/2, Fő utca 39. 
Hrsz. 17, Budakalászi utca 
Hrsz. 37, Diófa utca 9. 
Hrsz. 104, Fő utca 46. 

Hrsz. 107, Fő utca 48. 
Hrsz. 108, Fő utca 50. 
Hrsz. 111/1, Fő utca 54. 
Hrsz. 112, Fő utca 52. 
Hrsz. 413, Dózsa György utca 
Hrsz. 446/3, Fő utca 56. 
Hrsz. 447/4, Fő utca 58. 
Hrsz. 469/5, Fő utca 
Hrsz. 469/9 

 
Műemléki védelemre javasolt építmények 
1. Kálvária 
 Dózsa György út 
 Hrsz. 320/2 
2. Szőlőhegyi kápolna 
 Jókai Mór utca 
 Hrsz. 1175 
3. Lakóház 
 Patak utca 7. 
 Hrsz. 436/5 

4. Lakóház 
 Patak utca 
 Hrsz. 438 
5. Kereszt 
 Budakalászi út 
 Hrsz. 065 
6. Kereszt 
 Üröm és Pilisborosjenő határán 

Hrsz. 08/23 
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Helyi védelemre javasolt építmények 
1. Ady Endre utca 3., hrsz. 411 
2. Ady Endre utca 5., hrsz. 410 
3. Ady Endre utca 17., hrsz. 404 
4. Ady Endre utca 26., hrsz. 138 
5. Diófa utca 5., hrsz. 14 
6. Diófa utca 7., hrsz. 15 
7. Diófa utca 12., hrsz 27/1 
8. Dózsa György utca 18., hrsz. 149 
9. Fő utca 10., hrsz. 66/1 
10. Fő utca 17., hrsz. 50/1 
11. Fő utca 24., hrsz. 91/1 
12. Fő utca 33., hrsz. 39 
13. Fő utca 45., hrsz. 10 
14. Fő utca 72-74., hrsz. 452/4 
15. Fő utca 73., hrsz. 486/2 
16. Fő utca 77., hrsz. 488/1 
17. Fő utca 81., hrsz. 490 
18. Fő utca 82., hrsz. 455/11 
19. Fő utca 92., hrsz. 461/1 
20. Iskola utca 4., hrsz. 4 
21. Iskola utca 8., hrsz. 6 
22. Iskola utca 11., hrsz. 585 
23. Iskola utca 14., hrsz. 642 
24. Jókai utca 1., hrsz. 649 
25. Jókai utca 5., hrsz. 638 

26. Jókai utca 6., hrsz. 656/3 
27. Jókai utca 17., hrsz. 631/1 
28. Jókai utca 19., hrsz. 631/4 
29. József Attila utca 12., hrsz. 174 
30. József Attila utca 19., hrsz. 190 
31. Kossuth utca 14., hrsz. 576 
32. Kossuth utca 18., hrsz. 572/1 
33. Kossuth utca 20., hrsz. 571/2 
34. Kossuth utca 24., hrsz. 570/1 
35. Kossuth utca 26., hrsz. 568 
36. Kossuth utca 28., hrsz. 569/1 
37. Kossuth utca 32., hrsz. 565 
38. Kossuth utca 50., hrsz. 552/2 
39. Kölcsey utca 1., hrsz. 23 
40. Patak utca 6., hrsz. 420 
41. Petőfi Sándor utca 32., hrsz. 155 
42. Petőfi Sándor utca 34., hrsz. 156 
43. Petőfi Sándor utca 36., hrsz. 157 
44. Rákóczi Ferenc utca 3., hrsz. 616 
45. Rákóczi Ferenc utca 17., hrsz. 

609/3 
46. Rákóczi Ferenc utca 57., hrsz. 

590/9 
47. Táncsics Mihály utca 2., hrsz. 381 

 
Régészeti lelőhelyek 
1. Hrsz. 10008/22 
2. Hrsz. 10010/7, 10010/71-77 
1. Hrsz. 10088/1, 10088/6-9, 
10094/14-16, 10095 
3. Hrsz. 10064/8, 10064/68-70, 676 
4. Hrsz. 489/2, 490-492 
5. Hrsz. 10064/12 

6. Hrsz. 618-619, 620/2, 621/2 
7. Hrsz. 10069/1 
8. Hrsz. 2091/1, 2092/3-4, 2093/1 
9. Hrsz. 1 
10. Hrsz. 10079 
11. Hrsz. 10064/50, 10064/58 

 
Helyi jelentőségű természetvédelmi 
területek 
1. Csókavár 
 Hrsz. 034 
2. Kishegy 

 Hrsz. 049 
3. Kálvária-domb 
 Hrsz. 320/2 
4. Ürömi Péterhegy északi lejtője 
 Hrsz. 036/11 
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1.15. Közlekedés 

 
A Parlament 19/2004. (III. 26.) OGY. számú határozatában fogadta el a 2003 – 2015-ig 
szóló Közlekedéspolitikai Koncepciót, melyben három prioritást határozott meg: 
> A hiányzó infrastruktúra kiépítése, amely összhangban áll az Unió Transz Európai 

Közlekedési hálózatfejlesztési (TEN-T) célkitűzéseivel. A megvalósítást szolgálják az 
Európa Terv, a Nemzeti Fejlesztési Terv, valamint a Kohéziós Alap Keretstratégia 
közlekedési fejlesztései. 

> Az EU közlekedésben alkalmazott szabályozásának követése a magyar 
sajátosságok és lehetőségek figyelembevételével, amelynek hazai sarokpontjai a 
vasúti reform, a személyszállítási közszolgáltatás és a szabályozott verseny. 

> Környezetkímélő közlekedési rendszer megteremtése, környezetvédelmi 
intézkedésekkel, környezetbarát közlekedési módok fejlesztésével, preferálásával. 

 
E prioritásokkal kialakuló közlekedési rendszerhez a közlekedéspolitika két üzemeltetési-
forgalmi alapelvet rendelt: 
> A személyforgalomban a közforgalmú közlekedés preferálása az egyéni 

közlekedéssel szemben, a kerékpárforgalom ösztönzése, a gyalogos közlekedés 
biztonságának és kényelmének növelése. 

> A teherforgalomban a vasúti és vízi szállítás, valamint a kombinált fuvarozás 
ösztönzése. 

 
Pest Megye Területfejlesztési Koncepciója a rendezés célját közlekedési szempontból a 
következőképpen határozza meg:  
> Cél az elérhetőség javítása megyén belül, kistérségek között, vasúthálózat 

korszerűsítése, a megyei, és kistérségi területfejlesztési koncepciók célkitűzéseit 
szolgáló szerkezetfejlesztés, a hiányzó szerkezeti kapcsolatok pótlásával, elkerülő 
utak építésével, új közlekedési nyomvonaljavaslatok kidolgozásával.  

> Az intermodális közlekedés és a logisztikai szolgáltatások infrastruktúráját tovább kell 
fejleszteni, hogy a környezetkímélő közlekedési és szállítási formák térnyerési 
feltételei javuljanak. Ez azt célozza, hogy a környezetet kevésbé terhelő vasúti- és vízi 
szállítás a közúti forgalom minél nagyobb részarányát átvegye.  

 
A kistérség településeinek elérhetősége az egész kistérség versenyhelyzetét 
befolyásolja. Növeli e hatásnak a súlyát a földrajzi adottság, ahol a fejlődés alapvető 
feltétele a regionális együttműködés megteremtése és az ehhez szükséges közlekedési 
háló kiépítése. A kistérségben élők jelentős közúthálózati fejlesztéseket (M0, M10, stb.) 
tartanak szükségesnek egyrészt az utazási célok elérhetőségének gyorsítására, másrészt 
a települések belterületét terhelő káros hatások csökkentésére. 
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Ezek a követelmények természetesen levetíthetők egy település belső elérhetőségi 
adottságára is. A közlekedés fejlesztésének legfontosabb célja tehát településen belül is 
a helyváltoztatási célok elérhetőségének megteremtése a helyi társadalom, különböző 
rétegeinek megfelelő biztonságos és környezetkímélő közlekedési eszközökkel és 
azokhoz igazított közlekedési pályákon. A tervezés és jóváhagyás során nem feledkeztünk 
meg arról, hogy a közlekedési hálózat egyúttal olyan szerkezetalakító erő, amely vonzza 
a terület felhasználás elemeit, mint például az ipartelepítést, a logisztikát, de a 
lakóparkokat vagy a szabadidő központokat is. A közlekedés a településfejlesztési 
koncepcióban meghatározott alapvető értékek megőrzését, bemutatását is kell, hogy 
szolgálja. 
 
A településrendezési eszközök felülvizsgálatát megalapozó közlekedési szakági 
munkarész kidolgozásakor fentieken túl figyelembe vettük a Nemzeti Közlekedési Stratégia 
téziseit, miszerint elsődleges az új közúti kapacitások létrehozását szükségtelenné tevő 
megoldások keresése. Az élhető település érdekében a forgalomvolumen csökkentését 
céltudatos területi, települési tervezéssel, forgalomcsillapítással, a kerékpáros közlekedés 
fejlesztésével, a megfelelő parkolási rendszerek megteremtésével és tarifális 
szabályozással, valamint a környezettudatos életvitel népszerűsítésével lehet elérni, 
miközben kiemelten kell javítani a közösségi közlekedést.  
 
Tervezési program: 
Üröm település közlekedés-földrajzi helyzete – a tervezett M0 jelű autópálya, illetve 
Pilisborosjenő és Budapest Csillaghegy területe közé beszorítva – megkívánja, hogy a 
megalapozó vizsgálat keretében mutassuk be a meglévő közlekedési hálózatokat és a 
hálózati kapcsolatokat, a közúti- és a közösségi közlekedés helyzetét a gyalogos és 
kerékpáros forgalomra is kiterjesztve, továbbá a parkolási adottságokat.  
 
A tervezési programot a közlekedés fejlesztését meghatározó államigazgatási szervek 
előzetes véleménye, valamint a tervkészítés törvényi háttere alapján a következőkben 
foglalhatjuk össze: 
A felülvizsgálat célja Üröm Község közigazgatási területe felhasználásának 
meghatározása oly módon, hogy az Ürömi polgároknak a település ne csak lakóhelye, 
hanem igazi otthona legyen. A településtervezés közlekedési alátámasztó munkarészében 
javaslatot kell kidolgozni a területen lakók közlekedési igényének korszerű levezetésére.  
  
A településrendezési eszközök módosítására, azok tartalmára, elkészítésének, 
egyeztetésének és elfogadásának rendjére, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
előírásait kell alkalmazni. 
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1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
 
A helyzetfeltárás célja összefoglaló közlekedési helyzetértékelést adni Üröm Község 
közlekedésének általános jellemzőit bemutatva, rávilágítva azokra a közlekedési 
problémákra, amelyek a forgalomnövekedés és a terület-felhasználás változását is 
figyelembe véve fejlesztést tesznek szükségessé.  
 
Mindenekelőtt áttanulmányoztuk, a 2005. évben, vagyis 10 évvel ezelőtt készült, Üröm 
Község településszerkezeti tervéről (TSZT) szóló 72/2005. (V. 25.) önkormányzat 
képviselő testületének határozatát, a tervi leírást és megvizsgáltuk, hogy az abban 
dokumentált megállapítások, javaslatok ma is helytállóak-e. Vizsgálatunk három tévedést 
és három hiányt állapított meg, ezek a következők:  
 Tévedés, hogy a Pilisborosjenőre vezető 11.105 j. bekötő (Fő u) úttól délre, 
szintén Pilisborosjenőre vezető út az önkormányzati kezelésben van (7. oldal). Az út az 
országos közúthálózat része, jele 11101 bekötőút. 
 A beépítésre szánt területekkel és a tervezett fejlesztések megvalósításával 
kapcsolatos általános irányelvek és feladatok című fejezetből (12. oldal) hiányzik a telkek 
megközelítését biztosító úthálózat kiépítésének fejlesztőkre hárítandó kötelezettsége. 
 Téves a hatályos TSZT leírásának az a megállapítása, hogy az M0 tervezett 
ürömi csomópontja új forgalmakat is generál a településen belül. Megállapítását a 
tervező azzal indokolja, hogy a csomópont dél felől csak a községközponton átvezető 
jelenlegi nyomvonalon keresztül lesz megközelíthető, amely a mai némelykor a 
település számára igen terhes forgalmi helyzetet konzerválja, sőt nagy valószínűséggel 
ronthatja is. Ezért mindenképpen szükséges lenne egy elkerülő nyomvonalra a településtől 
keletre. A tévedés abból adódott, hogy a tervező nem vette figyelembe az M0 autóút Üröm 
nyugati oldalán, a 10 főút felett átívelő pontján megvalósuló csomópont szerepét a térség 
közlekedésében.   
 A beépítésre nem szánt területekkel kapcsolatos feladatok közül hiányzik a mező-
, erdő-, és vízgazdálkodási területek művelése, karbantartása feltételéül szolgáló 
megközelítő utak szabályozása és burkolása. 
 Túlhaladottá vált az a vélemény, hogy a településközpont tehermentesítésére a 
településszerkezeti tervben települési belső elkerülő út nyomvonalára megoldást kell 
keresni.  
 A Településfejlesztési Koncepció nem határozta meg a helyi társadalom 
mobilitási igényének fontossági sorrendjét, annak ellenére, hogy a közlekedéstervezés 
a településrendezés egyik kulcskérdése.  
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1.15.1.1. Vasúti hálózat 
Üröm Község területén nem vezet át vasútvonal, de a Budapest területén felújított Üröm 
vasúti megállóhely a 2. számú Budapest – Esztergom vasútvonalon, a falu központjától 2,4 
km. távolságra van, vagyis személygépkocsival 5 perc alatt elérhető.  

A vasútvonal pályakorszerűsítése 
befejeződött. A korszerű 
motorvonatok 2015. augusztus 20. 
napjától gyorsabban közlekednek. A 
vonal villamosítása folyamatban van. 
Az utasok naponta 21 pár 
vonattal juthatnak el Újpestre és a 
Nyugati pályaudvarra, vagy 
Piliscsabán keresztül 
Esztergomba.  
 

A megállóhely Budapest belvárosával is gyors összeköttetést teremt az Ürömiek számárat. 
Üröm megállóhelyről pár perc alatt elérhető – Aquincum megállóhelynél – a H5-ös HÉV 
Szentendre és a Batthyány tér felé, valamint Újpesten az M3-as metró. A vonat 
mindössze 27 perc alatt gördül be a Nyugati pályaudvarra. A távolság 14 km. Utazási 
sebesség 31 km/óra. A Fővároson belüli utazáshoz a menetjegyet a vonaton, a 
jegyvizsgálótól kell megvásárolni, és használható az utazáshoz a Budapest-bérlet is. 

 
Budapest felé az első vonat 4 óra 
30 perckor indul a megállóból, ezt 
követően 5:13-kor, 6:01-kor, 7:06-
kor és 7:49-kor, majd 8:13-tól 23:13-
ig óránként szállhatunk fel egy-egy 
Nyugati pályaudvarra tartó járatra. 
Üröm megállóhelytől Esztergomig 
egy óra a menetidő. A megállóhely 
európai falu színvonalának 
megfelelően van ellátva célszerű és 

esztétikus paddal, védőtetővel, hulladékgyűjtővel. A vasútra teherárut itt nem lehet feladni. 



ÜRÖM KÖZSÉG – MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 71 

  2017. SZEPTEMBER 

 
1.15.1.2. Közúti hálózat 
Üröm Község Pest megye észak-nyugati szegletében, a 10 és 11 jelű főutak között, a 
Fővárossal közvetlenül szomszédos területen fekszik. Közlekedés-földrajzi helyzete a 
mikro-térségben kedvező. Közúton mind a négy égtáj irányából könnyen megközelíthető a 
település. A Főváros Budai kerületei a 10 jelű főúton, a Pesti oldal a 11 jelű úton és az M0 
részeként megépült Megyeri hídon közelíthetők meg. E két főutat a falu központján 
áthaladó 1108 jelű összekötő úton lehet elérni.                                                                                            
A szomszédos Pilisborosjenő községre két bekötőút (11101, 11105 jelű) vezet.  
 

A 11101 jelű állami bekötőút 
burkolata annyira elhasználódott, 
hogy csak lépésben haladhatnak a 
gépjárművek. Lásd a mellékelt 
fényképet. 
 
 
 
 
 

 
 
Budapesttel közvetlen kapcsolatot ad a Rókahegyi utca, mely a településszerkezeti terv 
szerint is a forgalmi úthálózat részét képezni. A településnek – szerkezeti adottságaiból 
adódóan – gyűjtőúthálózata nem alakult ki, illetve az említett forgalmi utak egyúttal 
gyűjtőúti funkciót is betöltenek. 
 
1.15.1.3. Kerékpárút hálózat 
Üröm közigazgatási területét sem az országos kerékpárút törzshálózat-, sem a térségi 
kerékpárút-hálózat eleme nem érinti.                                              

A felújított vasúti megállóhelyen 22 
állásos fedett kerékpártároló (B + R) 
várja a kerékpárral és vasúttal 
közlekedni vágyó Ürömi polgárokat. 
Az eljutás kerékpárral a 
megállóhelyhez azonban még nem 
biztosított balesetveszélytől 
mentesen a gépjárműforgalomtól 
elkülönített, aszfaltozott burkolaton.  
 
 
 
 

 
1.15.1.4. Turistaút hálózat 
A település mindkét központját (Vt. övezet) turistaút köti össze Budapest Főváros III. 
kerület Csillaghegy területével és a nagyrészt Pilisborosjenő területén fekvő Ezüsthegyi 
homokkő bánya területével. 
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1.15.2. Közúti közlekedés 
 
1.15.2.1. Nemzetközi és regionális kapcsolatok 
A 10 jelű elsőrendű főút a Budapest fővárossal és Pest megye észak-nyugati részével 
biztosítja a településen élők közúti kapcsolatát. A 1108 jelű összekötőút az M0 jelű 
autópályával és azon keresztül az ország többi részével, illetve a körgyűrűből induló 
autópályákon át nemzetközi közúti kapcsolatot biztosít. Az autópálya gépjárművel 12 
perc alatt érhető el. E nagytérségi kapcsolatok tovább javulnak az M0 autóút 11 jelű főút – 
10 jelű főút közötti szakaszának, valamint az M10 jelű gyorsforgalmi út 2x2 sávos várható 
kiépítésével. Az M0 gyorsforgalmi útként történő megépítéséhez szükséges előkészítési 
feladatok megkezdődtek.(Lásd a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatalban 2015. 10. 08-án 
tartott egyeztető tárgyalásról készült mellékelt emlékeztetőt.) A hazai közlekedési ágak 
2014 – 2020 évekre tervezett fejlesztési igényei megalapozását a 2013. évben elkészült 
Nemzeti Közlekedési Stratégia szolgálja. 
 
1.15.2.2.  A település belső közlekedési hálózatának és létesítményeinek 
vizsgálata 
Üröm község belső közlekedési hálózatának és eszközeinek vizsgálatát a közlekedés 
négy ága közül csupán egyre, a közúti közlekedésre terjesztettük ki, mivel kötöttpályás, 
légi és vízi közlekedés nincs a településen. A közutakat a közlekedési eszközök széles 
skálájában használják a helybeliek: 

> Gyalogosan, 
> Kerékpárral, 
> Motorkerékpárral, 
> Személygépjárművel, 
> Tehergépjárművel, 
> Autóbusszal 

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő közutak építési területe, szabályozási szélességének 
mérete igen változó, az alig 6 méter széles Kalmár utcától a 36 - 40 méter széles 
térszerűen kialakított Fő útig terjed. A közelmúlt évtizedeiben kialakított utcák szélessége 
10-14 méter között változik. A belterületi utcák – a közelmúltban parcellázott, beépítés alatt 
lévő területeket kivéve – túlnyomó része burkolt. A burkolatok minősége jó, szélessége a 
belső forgalom tekintetében kielégítő, de egyre több karbantartási illetve felújítási 
költséggel kell számolni. A járda általában az utca egyik oldalán van kiépítve a szabványos 
méretnél (1,50 m.) keskenyebb 0,80 – 1,2 méter szélességben. Ahol pormentes burkolatú 
az úttest, ott a gyalogosok és a kerékpárosok is azon közlekednek inkább, mint a szűk 
járdán.  
 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. § (1) bekezdés szerint: „A közút kezelője 
köteles gondoskodni arról, hogy a közút biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen 
környezete esztétikus és kulturált legyen.” A közút kezelője a 33. § (1) bekezdés szerint „a 
helyi közutak tekintetében a helyi önkormányzat”. A helyi önkormányzatok és szerveik 
feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. tv.  92. § (10) bekezdése kimondja: „A közút 
kezelőjén – a helyi közutak tekintetében – a helyi önkormányzat képviselőtestületét kell 
érteni.” Ennél fogva a helyi közúti közlekedés pályáival kiemelten kell foglalkozni a 
településrendezési tervek elkészítése és jóváhagyása során. A helyi közlekedési pályák 
kiépítése, fenntartása, üzemeltetése ugyanis nem csupán a tervezés szintjén, hanem a 
megvalósítás során is az önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozandó feladat.  



ÜRÖM KÖZSÉG – MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 73 

  2017. SZEPTEMBER 

 
Üröm községben a közúti gépjármű forgalom igen jelentős hányada az országos 
mellékutakon zajlik. A város területét öt szeletre osztó úthálózat forgalma a csupán 14-18 
méter széles Dózsa György utcában, azaz a falu központjában éri el a legmagasabb (5768 
E/nap 48 %) értéket. Ez egyébként a település észak-dél irányú főutcája, melyen a 
VOLÁNBUSZ Zrt. autóbuszai is közlekednek. A gépjárműforgalomnak a 
településközpontra koncentrálódó zaj- rezgés és légszennyező hatását egyre nehezebben 
viselik el a helybeliek. Az országos mellékutak a rájuk merőlegesen nyitott utcák helyi 
gépjárműforgalmát is levezetik, tehát helyi gyűjtőút rendeltetésük is van.  
 
Az úthálózat hierarchikus rendjéről szólva, az országos közutak kiemelésén túl meg kell 
említeni a Rókahegyi utcát, mely a Fő utcával együtt alkotja a település délkelet – 
északnyugat irányú tengelyét. A Fő utca településközponttól északnyugatra fekvő 
szakasza (11105 jelű) a helyi gyűjtőút szerepén túl betölti Pilisborosjenő településsel és a 
10 jelű, 11 jelű főúttal fennálló kapcsolati funkciót is. Az autóbusz- és a tehergépjármű 
forgalom egy része ezen az úton közlekedik, tehát átmenő forgalommal terhelt.  
 

Ezzel szemben a Fő utca Templom 
tértől délkeletre húzódó szakasza a 
Rókahegyi úttal együtt, helyi gyűjtőút 
szerepét hivatott betölteni, 
kapcsolati funkciót csupán az itt élők 
számára biztosít Budapest 
Csillaghegy felé. Közösségi 
közlekedéssel, átmenő forgalommal 
jelentős mértékben terhelt. Ezen az 
úton közlekedik az Üröm – 
Csillaghegy kisbusz naponta 22 
járata. Gyűjtőút jellegét, kizárólag a 
Rókahegyen és a Péter hegyen élők 

számára tartja fenn mindkét irányba az Önkormányzat.  
 
A felsorolt utcákon túl, az utcák általában egyenrangú, kiszolgáló útként vezetik le a helyi 
forgalmat. A településen belüli forgalmat levezető, helyi kapcsolati funkciót is ellátó utcák 
gyűjtőútként való kijelölése a közintézmények és az autóbuszjáratok útvonalát is 
figyelembe véve eddig nem történt meg. Ezek meghatározására a közlekedésfejlesztési 
javaslatról szóló fejezetben teszünk javaslatot. 
 
A 12 méternél keskenyebb útszakaszok szabályozási szélessége beépítettségüknél fogva 
általában nem növelhető, ezért más megoldást kell találni (pl. vegyes használatú kiszolgáló 
utak) a gyalogos- és gépjárműforgalom balesetmentes levezetésére.  
 
A mező- és erdőgazdasági területeket feltáró külterületi utakat egyre nagyobb célforgalom 
terheli. A közlekedési eszközök aránya itt is eltolódik a korábbi gyalogos, kerékpáros, 
fogatos használattól a gumikerekes gépjárművek felé. Az utak területének 3-4 méter 
szélessége egy nyomsávú burkolat építésére és a vízelvezetésre sem elegendő, kitérők 
építésére sincs lehetőség. A közösség igényeinek és az érdekelt államigazgatási szerv 
előírásainak figyelembevételével megfontolandó a szabályozásuk.  
 
A közúti közlekedés pályáinak hálózata (vonalvezetés, szabályozási szélesség) a 
településen belüli közlekedési igények kielégítésére tehát sok helyen nem felel meg a 
szabványoknak és az igényeknek.  
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1.15.2.3.  Csomópontok 
A község központjában történelmi időben kialakult csomópontban keresztezi egymást a 
1108 jelű összekötőút (Dózsa György utca), és a 11105 jelű bekötőút (Fő út).  
 

A csomópont gyalogos, kerékpáros 
és gépjármű forgalmát a forgalmi 
jelzőlámpa jól szabályozza, a lámpa 
üzembe helyezése óta súlyos 
baleset a csomópontban nem 
történt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A település déli határán, a 10 jelű 
főút és a 1108 jelű összekötőút 
(Ürömi utca) kereszteződésében 
megépült az Ürömiek által régóta 
áhított körforgalom és felüljáró a 
vasút felett, mely a reggeli és esti 
forgalmi dugókat nagymértékben 
enyhíti.    
 
 
A Tücsök utca csatlakozása a 10 jelű főútra egyszerű, háromágú csomóponton történik, a 
keleti szögletében kiépült üzemanyag töltőállomás megközelítését biztosító balra 
kanyarodó sávval kiegészítve. Ezt a sávot azok is előszeretettel használják, akik nem 
üzemanyagot akarnak venni, hanem a Tücsök utcába tartanak.  
A 11101 jelű Budai út (Pilisborosjenőre vezet) és az Ürömi utca kereszteződését – a 
forgalomszámlálás adataiból következtetve – nem terheli jelentős gépjárműforgalom, 
balesetveszély nem áll fenn. 
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1.15.2.4. Forgalmi adatok 
A környéki közúti kapcsolatot a 10. jelű I. rendű főút, a 1108 jelű összekötőút, a 11101 jelű 
és a 11105 jelű bekötőút biztosítja közúton Budapest, Esztergom, Szentendre illetve 
Pilisborosjenő felé. A közút forgalom-terhelése a 2014. évi forgalomszámlálás adatai 
alapján a vizsgált szelvények között a következő: 
 

Közút 
száma 
Kap. 
kihasz. 

Határ 
szelvé- 
nyek  

Összes 
forgalom 

Szgj. Autóbusz Tehergépjármű Mot
or 
ker. 
pár 

Ker
ék 
pár 

Kis 
seb. 
jármű J/nap E/nap szól

ó 
csuk 
lós 

könnyű nehé
z 

szerel 
vény. 

10 
86 % 

10+609-
14+602 

1758
6 

19140 13311 140 164 2538 674 566 159 30 4 

1108 
48 % 

3+123-
9+181 

5534 5768 4060 10 0 1058 286 64 39 12 5 

11101  
15 % 

0+000-
2+550 

1587 1644 1210 11 0 2573 75 10 19 5 0 

11105 
31 % 

0+000- 
2+272 

3262 3366 2682 18 49 363 61 4 60 21 4 

 
A táblázatban olvasható % érték az út kapacitása kihasználtságának mértékét mutatja.  
 
A tervezési terület közúti közlekedését érintő önkormányzati úthálózaton 
forgalomszámlálás nélkül is megállapítható, hogy a teljes gépjárműforgalom mértéke sehol 
nem éri el a megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó megengedett forgalomnagyság (800 
E/h) mértékét.  
 
Összehasonlítva a 2010. évi forgalmi adatokkal megállapítottam, hogy a 10. jelű I. rendű 
főúton és a 1108 jelű összekötőúton a gépjárműforgalom az elmúlt 4 év alatt 2,8 %, illetve 
1,1 % mértékben növekedett. A Pilisborosjenőt bekötő két út közül a falu központjából 
induló 11105 jelű úton 3,9 % mértékben nőtt-, ezzel szemben a 11101 jelű bekötőúton 9,2 
% mértékben csökkent a gépjárműforgalom, melynek legfőbb oka a burkolat 
elhasználtsága. 
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1.15.3. Közösségi közlekedés 
  
1.15.3.1. Közösségi közúti közlekedés 
A távolsági közúti közlekedési igényüket a személygépkocsival nem rendelkező helybeliek 
a VOLÁNBUSZ autóbusz járataival elégíthetik ki. Az autóbusz közlekedés helyközi 
viszonylatban elég gyakori és rugalmasan igazodik az igények változásához.  
 

A VOLÁNBUSZ 840 
számú, Bp. Árpádhíd- 
Bécsi út- Üröm- 
Pilisborosjenő járata a 
1108 jelű összekötő úton 
és a 11105 jelű 
bekötőúton közlekedik 
Pilisborosjenő iskoláig. A 
menetidő 20 és 32 perc 
között változik annak 
függvényében, hogy 
csúcsforgalomban vagy 
azon kívüli időszakban 
közlekedik az autóbusz, 
illetve érinti-e a Bp. III. 
Gémeskút utcai 
megállóhelyet. Ez idő alatt 

megtett távolság 11,5 km, illetve 13,1 km. Az utazási sebesség tehát 25,6 km/óra, illetve 
24,6 km/óra.  
 

 A járatok a déli és a késő esti 
időszakot kivéve fél órás 
gyakorisággal követik egymást. 
Üröm településen a buszok 6 
megállóban állnak meg. A 
megállókban a várakozó utasokat 
tájba illő, fedett váró védi az időjárás 
viszontagságaitól. 
 
 
 
 
 

 
A BKK III. kerület Szentlélek térről induló 218 jelű járatának Üröm vasúti megállónál és a 
Tücsök utcánál is van a megállója. A menetidő a Tücsök utcáig csupán 17 perc. A megtett 
távolság 7,8 km. Utazási sebesség 27,5 km/óra. A megállóhelyek száma 11. Az utasokat a 
megállóhelyeken jól olvasható ábra és menetrend tájékoztatja a járatok indulási 
időpontjáról. A megállóknál az utasokat esőtől, széltől megvédő váróhelyek vannak.  
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Helyi autóbusz közlekedésként is jól 
szolgálja Üröm lakosságát az Üröm – 
Csillaghegy között közlekedő kisbusz 
napi 22 járata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.15.3.2. Közösségi kötöttpályás közlekedés 
A távolsági kötöttpályás közlekedési igényüket a személygépkocsival nem rendelkező 
helybeliek az 1. fejezetben bemutatott vasútvonal járataival elégíthetik ki. Az Ürömi vasúti 
megállóhely a 2. számú Budapest – Esztergom vasútvonalon, a település középpontjától 
2,5 km. távolságra van. A vasútra teherárut itt nem lehet feladni.  
 
1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
 
Tekintettel arra, hogy Üröm közigazgatási területét sem az országos kerékpárút 
törzshálózat-, sem a térségi kerékpárút-hálózat eleme nem érinti, továbbá az 
Önkormányzati kezelésű úthálózat sem tartalmaz kerékpárutat, a ma még igen elenyésző 

kerékpárforgalom a közúti 
forgalommal egy pályán bonyolódik 
le.  
A tervezési területet behálózó állami 
és önkormányzati kezelésű utak a 
kerékpárforgalom levezetésére 
alkalmasak, ha ezt a funkciót 
jelzőtáblákkal elismeri az út kezelője. 
A gyalogos és kerékpáros forgalom 
elkülönítésének igénye a 
gépjárműforgalomtól – a balesetek 
elkerülése érdekében – jogos. 
Megvalósításáig más eszközökkel – 
kijelölt, megvilágított 

gyalogátkelőhely (zebra) – indokolt a balesetek megelőzése. 
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A gyalogosok közlekedését legalább az utca egyik oldalán kiépített járda szolgálja. Ezek 
szélességi mérete általában keskenyebb (1,0 méter) a szabványos méretnél (1,50 méter). 
Ilyen esetben, ha két babakocsit toló anyuka megy szembe egymással az egyik kénytelen 
az útburkolaton vagy az útpadkán közlekedni. 
 
Üröm vasúti megállóhelyen korszerű gyalogos átkelőhely épült. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.15.5. Parkolás 
A településen általában még nem okoz súlyos gondot az egyre nagyobb parkolási igény, 
de a központban már nem elegendő a parkolóhelyek száma. 
 

A Fő téri katolikus templom körül sok 
szép térkővel kiépített parkolók van, 
de nem elég, a gépjárművek 
szabálytalanul parkolnak a zöld 
területen. 
 
 A lakóterületek telkein ez nagyrészt 
megoldott a hagyományos módon, 
de itt is szaporodik a közúton való 

parkolás, mely egyre gyakrabban zavarja a közlekedőket.  
 
Egyre több szolgáltató-kereskedő cég biztosítja vendégei részére közterületen a parkolás 
lehetőségét. Telken belüli csak a nagy telephelyű cégek oldják meg a parkolást.  

 
Megoldatlan, a Polgármesteri Hivatal 
előtti parkolás, mert ügyfélfogadás 
idején kevésnek bizonyul a 
parkolóhelyek száma. E célra 
ügyfélfogadási időben használható a 
Fő téri parkoló, mely a hivataltól csak 
300 méterre van.  
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A közintézmények előtt közterületi 
várakozóhelyek ki vannak építve, ám 
legtöbb esetben méretük nem 
szabványos és nem elegendő.  
 
 
 
 
 

 
A temető bejárata mellett a gyűjtőút 
mindkét oldalán 8 - 8 férőhelyű, ám 
a szabványosnál kisebb, 4,0 méter 
méretű, kiemelt szegéllyel határolt 
gépjármű parkoló szolgálja a 
temetőbe látogatókat.  
 
 
 
 

 
A gazdasági terület jelenlegi bejárata, a zsákutca jellegű Kőbánya utca egyik oldalán 12 
férőhelyes, ám nem szabványos méretű, gépjármű parkoló szolgálja a vásárlókat. 
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1.16. Közművek 

 
Üröm, Budakalász, Pilisborosjenő, Solymár települések és a főváros III. kerülete között 
helyezkedik el. 
A település kedvező fekvése következtében, az elmúlt időszakban jelentős fejlődésen 
ment keresztül. Ez különösen érezhető az infrastruktúra, és ezen belül is a közművesítés 
területén. 
 
Az elmúlt tíz évben szinte valamennyi közmű település szintűre kiépült, jelenleg már a 
lakásállomány 82 %-a veszi igénybe a teljes közműellátás komfortját, a lakásállomány 12 
%-a részleges ellátásban részesül, a lakásállomány mindössze 6 %-a, amely hiányosan 
ellátott, vagy ellátatlan. A közműellátásra rendelkezésre áll a vízellátás, a villamosenergia-
ellátás, a földgázellátás és a vezetékes, vezeték nélküli elektronikus hírközlési 
szolgáltatás. 
 
A településen a közműhálózatok fejlesztése a már beépített területeken kívül a fejlesztésre 
javasolt területeket is érinti. A kijelölt új lakóterületek, lakóparkok közművesítését 
előközművesítés keretében építették ki, hogy újabb közműhiányos területek ne 
alakulhassanak ki. 
 
A településközpont és környékének csatornahálózata a kiépült Bécsi úti 
szennyvízcsatornánál csatlakozik a fővárosi rendszerhez, a Rókahegyi, Péter-hegyi 
területek lakóparkjai a csillaghegyi rendszeren keresztül csatlakoznak a fővárosi 
rendszerhez. 
 
A csapadékvíz-elvezetés még mindig elmarad a többi közmű kiépítettségétől, habár az 
elmúlt években ez is fejlődésnek indult. 
 
A község népessége folyamatosan nő részben a fővárosból kitelepülőkkel, részben más 
településekről az új lakóparkokba költözés miatt. A 2016-os a statisztikai adatok szerint 
7380 fő volt a község lakónépessége. A növekedés átlagos évi 5 %-os trendje ugyan az 
utóbbi időkkben csökkent, de az elmúlt 5 évben is kb. 400 fővolt a népesség növekedés. 
Ez a közművek terhelésében is jelentkezett. 
 
A vízi közművek fejleszthetősége tekintetében mind a vízellátás, mind pedig a 
szennyvízcsatornázás ugyan kedvező, de például tisztázni kell a szennyvízkontingensek 
lekötésének kérdését, amely jelenleg is folyik a Fővárosi Csatornázási Művek ZRt-vel. 
 
A vízellátást a Duna menti Regionális Vízmű ZRt biztosítja. A regionális vízellátó rendszer, 
és a hozza tartozó ellátó vezetékek a település jelenlegi vízigényei mellett a távlati 
fejlesztések vízellátásának biztosítására is megfelelő alapot adhatnak. 
 
A szennyvízcsatornázás rendszerét szinten a DMRV ZRt. üzemelteti, a befogadó a már 
jelzett fővárosi csatornahálózat és azon keresztül a főváros szennyvíztisztító telepe. 
 
Az energiaközművek fejlesztési feltételei szinten kedvezőek, bár a gerincvezetékek, a 
bázislétesítmények kapacitását felül kell vizsgálni. 
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Valószínűsíthető, sőt a javasolt egyre növekvő megújuló energiaforrás felhasználás, 
különösen a fotovoltaikus berendezések (napelemes technológia, naperőművek és 
napkollektorok) elterjedése, valamint a 2018-ban majd életbe lépő szigorúbb energetikai 
előírások a hagyományos vezetékes energiahordozók felhasználását csökkenteni fogja. A 
gázszolgáltató szóban már jelezte is,hogy az utóbbi években már nem növekedett a 
földgáz fogyasztás. 
 
A vezetékes közművek fejlődésétől elmaradt a csapadékvíz-elvezetés megoldása, főleg a 
befogadó rendszereké. 2004-ben ugyan elkészült a település csapadékvíz-
csatornázásának vízjogi létesítési engedélyezési terve, mely alapot adott a vízrendezés 
megoldásához, de annak megvalósítása nem teljes körű. 
 
Az eltelt időszakban, az útfelújításokkal egy időben elkészült számos közterület 
vízelvezetése, árokfelújítása is, de az új és meglévő beépítések csapadékvíz-elvezetése 
továbbra is jelentősebb fejlesztésekre váró feladatokat jelentenek. Elsődleges szempont, 
hogy a település fenntartható fejlődésébe harmonikusan illeszkedjen a közmű-
infrastruktúra fejlesztése. 

 
Közmű és elektronikus hírközlés fejlesztési javaslat 
A fejlesztési elképzelések időbeni megvalósítása, ütemezése ismeretében a rövid-, közép- 
és hosszútávon jelentkező többlet közmű igényeket a szolgáltatók felé jelezni kell, hogy a 
szükséges hálózatfejlesztési munkálatok - összehangolva a régió egyéb településein 
jelentkező igényekkel - időben elvégezhetők legyenek. 
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1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

 
A település egyes részei között a környezet állapota tekintetében nagy különbségek van-
nak. A Sadove lakóterület a Kő-hegy lábánál, erdőkkel körülvéve ideális lakókörnyezet, 
míg a 10-es út mentén a környezeti ártalmak halmozottan keletkeznek. 
Környezeti ártalmak a településen a közúti közlekedésből és a bányászat során keletkez-
nek. 
 
1.17.1. talaj  
(l. 1.12.1.fejezetet) 
 
1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek 
A település felszíni vizekben szegény. Egyetlen vízfolyása Pilisborosjenői (Cigány)-patak. 
A patak medréhez több szakaszon vízmosás jellegű, természet-közeli növénytársulással 
rendelkező keskeny sávok csatlakoznak, melyek a mederrel együtt természet-közeli 
területek. 
Források, fakadó vizek, buzgárok több helyen is előfordulnak, a lakóterületeken súlyos 
gondot okoznak. 
Nyílt, állandó víztükörrel rendelkezik a Csókavári kőfejtő. 
 
A csapadékvíz elvezetés a belterületeken nyílt burkolt árkokkal, folyókákkal történik. Zárt 
csapadékvíz csatorna az újonnan beépült vagy beépülő lakóparkokban készült, mint a Ró-
kahegyi. Péterhegyi és Táborföldi lakópark. 
 
Csatornázás 
A belterület szennyvíz-csatornázott itt talaj-, talajvíz szennyezéstől nem kell tartani. A 
Sadove dűlő nem csatornázott, ezért az intenzíven használt, sok esetben lakó funkciót is 
betöltő területen, különösen nyári időszakban komolyan fennáll a talaj, talajvíz szennyezés 
veszélye. 
 
1.17.3.  levegőtisztaság és védelme 
Levegőtisztaság szempontjából a település a Budapesti Légszennyezettségi Agglomeráci-
óhoz tartozik. 
A 4/2002(X.7.). KvVM rendelet alapján a település légszennyezettségi zónáját és a hozzá 
kapcsolódó légszennyezettségi értékeket az alábbi táblázat tartalmazza: 
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B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt 
meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a 
területen e légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szint meghaladja a 
határértéket 
C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a le-vegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 
D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van. 
E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja 
meg. 
O-I csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 
 
A táblázat alapján is kimutatható, hogy a Budapest közelségével összefüggő közúti közle-
kedésből származó NOx és PM10 (szálló por) koncentráció tekintetében a legrosszabb a 
helyzet.  
A levegőszennyezés tekintetében, azonban a településen belül jelentősek az eltérések. 
A 10. sz. főközlekedési út gépjármű forgalmából származó levegőszennyezés az úttól való 
távolsággal arányosan csökken, de az út menti sávban jelentős. Ugyancsak jelentős a ter-
helés a 1108, és a 11105 jelű utak mentén az átmenő forgalom, valamint a kőbánya szállí-
tási útvonala miatt. 
 
A működő kőbánya működése szintén jelentős porszennyezést okoz. 
 
1.17.4. zaj- és rezgésterhelés 
 
A környéki közúti kapcsolatot a 10. jelű I. rendű főút, a 1108 jelű összekötőút, a 11101 jelű 
és a 11105 jelű bekötőút biztosítja közúton Budapest, Esztergom, Szentendre illetve Pilis-
borosjenő felé. A közút forgalom-terhelése a 2014. évi forgalomszámlálás adatai alapján a 
vizsgált szelvények között a következő: 
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31 % 

0+000- 
2+272 

3262 3366 2682 18 49 363 61 4 60 21 4 

 
A táblázatban olvasható % érték az út kapacitása kihasználtságának mértékét mutatja.  



ÜRÖM KÖZSÉG – MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 84 

  2017. SZEPTEMBER 

 
A tervezési terület közúti közlekedését érintő önkormányzati úthálózaton forgalomszámlá-
lás nélkül is megállapítható, hogy a teljes gépjárműforgalom mértéke sehol nem éri el a 
megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó megengedett forgalomnagyság (800 E/h) mértékét.  
 
Összehasonlítva a 2010. évi forgalmi adatokkal megállapítható, hogy a 10. jelű I. rendű fő-
úton és a 1108 jelű összekötőúton a gépjárműforgalom az elmúlt 4 év alatt 2,8 %, illetve 
1,1 % mértékben növekedett.  
 
A zsúfoltság érzetét a községközpontban a szűk utcák kis áteresztő képessége okozza.  
Az egyes védendő épületek (lakóházak) úttengelytől mért távolságát figyelembe véve a 
zajterhelés jóval meghaladja a jogszabályban előírt határértéket. 
 
Az egyes útszakaszokon a gépjárműforgalom okozta zaj mértéke (korrekciós adatok nél-
kül): 
út jele vizsgált szakasz lakóépület 

úttengelyt
ől mért 

távolsága 
(m) 

zajszint 
nappal 
(dB) 

zajszint 
éjjel 
(dB) 

 

megenged
ett zajszint 

nappal 
(dB) 

 

megenged
ett zajszint 
éjjel (dB) 

 

10 Tücsök u. és 10-es út 
közötti lakóterület 
legkedvezőtlenebb 
helyzetben levő 
lakóépületei 

10 70 60 65 55 

1108 Táncsics M. u – 
Budakalászi út közötti 
legkeskenyebb 
szakasz 

4-5 68-70 56-58 60 50 

11105 Kossuth u. 
legkeskenyebb 
szakasza 

5 65 56 60 50 

11101 Üröm belterületi 
szakasz 

20 56 44 60 50 

 Rókahegyi út 
Kőbánya utcai 
kereszteződés (2011. 
évi számlálás) 4160 
EJ/nap 

10 63 52 60 50 

 
A táblázatból megállapítható, hogy legrosszabb helyzetben vannak a nagy átmenő forgal-
mú, keskeny utcák és a 10-es út menti lakóterület. Ezeken a szakaszokon a helyzetet sú-
lyosbítja a nehézgépjárművek magas aránya. A 11101 j. út mérsékelt forgalma a rossz út-
minőségnek köszönhető. 
 
A Rókahegyi úton a Kőbánya utca kereszteződésében az összes nehézgépjármű a bá-
nyából a település centruma felé haladt, ami nagyon kedvezőtlen a községközpont környe-
zetterhelése szempontjából. 
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Zaj és rezgésterhelést jelent a kőbánya működése. 
 

  
   Forrás: Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérképe 

 
1.17.5. sugárzás védelem 
Sugárzás nem játszik szerepet a településen. 
 
1.17.6. hulladékkezelés 
A kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása a településen a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően szervezett keretek között történik. 
A üzemek egyedileg oldják meg a keletkező hulladékok gyűjtését, átmeneti tárolását és el-
szállítását. 
 
1.17.7. vizuális környezetterhelés 
A zavaró látványú kőbányára és a környező gazdasági területekre a település számos 
pontjáról van rálátás. 
Ugyancsak esztétikailag kifogásolható a 10-es út menti beépítés. 
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1.18. Katasztrófavédelem  (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló 

vagy korlátozó tényezők) 
 
1.18.1. építésföldtani korlátok 
 
Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

A község egykori bortermelő szerepéből adódóan sok pince épült Ürömön, melyek teljes-
séggel nem ismertek sem méretüket sem helyüket tekintve  A Polgármesteri Hivatal köze-
lében lévő nagy pincerendszer hozzávetőleges helye ismert. Jelenleg is omlás veszélyes 
építmény. 
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Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 
 
A volt bányaterületek beépítés szempontjából veszélyes területek, jelölésüket a korábbi 
rendezési tervi dokumentumok – Urban-Lis KFT. 1998 - alapján a szabályozási terv tartal-
mazza. 
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Földrengés veszélyeztetettség 
  

 
 
Üröm a közepesnél valamivel jobb helyzetben van PGA skálán 
 
1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 
Árvíz, belvíz nem érinti a települést. 
Mély fekvésű terület, mely a beépítést korlátozza a Völgy-liget lakópark területén található. 
Itt feltöltési kötelezettséget tartalmaz a helyi építési szabályzat. 
 
1.18.3. Ásványi nyersanyag lelőhely 
A Bányafelügyelet nyilvántartása szerint az  

> Üröm I. – budai márga és az  
> Üröm II. (Ezüsthegyi) – homokkő 

védőnevű bányatelek található a község területén. 
Az ezüsthegyi bánya a Bányafelügyelet PE/V/9-2/2017 ügyiratszámú határozata alapján 
2018. december 31-ig üzemi tervvel rendelkezik. 
Mindkét bánya jogosítottja a Stonemine Bányászati és Szolgáltató KFT. 
Ezen kívül megkutatott, nyilvántartott ásványi nyersanyag nincs a településen. 
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2. HELYZETELEMZÉS  

 
a) Általános összefoglalás 

 
Üröm pozícióját vonzó tájképi jellege és történeti múltja mellett a főváros szomszédsága és 
azzal való közvetlen közlekedési kapcsolatai határozzák meg.  
 
A helyzetfeltárás során összegyűjtött különböző folyamatokat, képzeteket egységes 
egésszé, rendszerré kell összeállítani annak érdekében, hogy a fejlődés iránya 
meghatározható legyen. Üröm a Budapesti Agglomeráció jelenleg is vonzó és élhető 
lakóhelye.  
Üröm az Agglomeráció két jól elkülönülő mikro térsége közül a városiasodó zónához 
tartozik. Fejlődési pályájában a lakóterületek gyors növekedése hangsúlyos, minőségi 
kertvárosi élettér kialakulása zajlik párhuzamosan az ellátási színvonal emelkedésével. 
A Budapestről kiköltözők számára nyújtott lakókörnyezete különbözik a fővárosi 
lehetőségeitől. A fővárossal ellentétben a zöldfelületek a lakott területekhez egészen közel 
helyezkednek el, jobb a levegő, csendesebbek a közterületek. A társadalmi környezet is 
gyökeresen más, hiszen erős a közösségi kontroll, tartalmat őriznek a közösségi 
kapcsolatok, így ezek a hagyományos falusias viselkedési normák még ma is képesek 
integrálni az egyént a közösségbe. 
Településközi kapcsolatrendszere többirányú, a kistérségi központ Pilisvörösvár sok szállal 
kötődik, azonban megvan a kapcsolódása Óbuda és Szentendre irányába is.  
A település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések 
(igényes burkolatok kialakítása, utcabútorok elhelyezése), a zöldfelületek; látvány és 
használati térelemek kialakítása, meglévők fejlesztése a lakosság komfortérzetének 
növelése és a turizmus szempontjából is kívánatos. 
Meg kell határozni, mi legyen Üröm profilja. Mennyiben maradjon jellemző a falu karakter, 
esetleg elégedjünk meg az alvó település profillal, vagy alakuljon egy agglomeráción belüli 
egyedi szolgáltatásokat nyújtó kisvárosias karakterű településsé. 
 
A helyzetfeltárás alapján megállapítható, hogy a községnek vannak gyenge pontjai, 
melyek felszámolására kell törekedni, és vannak erősségek, melyek a fejlődés feltételeit 
javítják. Fontos, hogy ismerjük ezeket, mert egymáshoz viszonyított arányuk – adott 
erőforrás-keretek között – meghatározza a fejlesztések nagyságrendjét és időhorizontját, 
továbbá segítségül szolgálhat az erőforrások előteremtésében. Viszont ha nem ismerjük a 
segítő és fékező körülményeket, továbbá ha nem tárjuk fel a veszélyeket, akkor nem 
adhatunk helyes választ a mit, mennyit, hová, és hogyan kérdésekre. 
 
A hullámvölgyekkel megszakított, de fokozódó lakó-használat, növekvő népesség együtt 
jár annak árnyoldalaival: az ingázással, az önkormányzat ellátási feladatainak 
növekedésével. 
A folyamatokat korlátok között tartják a magasabb rendű jogszabályok: az Agglótörvény 
határértékei, a földvédelem, az erdővédelem, a természetvédelem szabályai.  
A fejlesztések rendezett viszonyok közé terelésének másik fontos eszköze a 
településrendezési szerződés, melynek alapján az építési jogokhoz jutók a közösség 
javára vállalnak ellenszolgáltatásokat. 
Extenzív, területi fejlődésre már alig van – néhány hektárnyi - lehetőség a településen, a 
továbbiakban a meglévő állapotok minőségi szintjének emelése a cél. 
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b) Az állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, folyamataik 

elemzése (SWOT analízis) 
 
b.1  Hátrányos körülmények: 
> A természetes szaporodás negatív egyenlegű, azaz minden évben kevesebben 
születnek, mint ahányan meghalnak, így természetes fogyás jellemző. A 
népességnövekedés csak a vándorlási aktívumból táplálkozik. 
> A település lakosai számára fő munkalehetőséget a főváros nyújt, így nem 
bővelkedik helyi munkalehetőségekben. 
> Az aktív munkavállalási korú lakosság több, mint fele rendszeresen ingázik, döntő 
hányaduk Budapestre. A napi ingázás más, pl. szabadidős tevékenységektől veszi el az 
időt. 
> A fejleszthető területek szinte teljesen elfogytak 
> Az intézmények számára sincs elegendő bővítési terület 
> Az új beépítések színvonala vegyes, a divatok kavalkádja uralja a látványt 
> A (közösségi) zöldterület nagyon kevés 
> Nagy az átmenő forgalom  
(Óbuda Csillaghegy és a 10 jelű főút menti települések felől a Főváros Pesti oldalára és az 
Agglomeráció keleti részére irányuló hivatásszerű napi gépjárműforgalom reggel és 
délután áthalad a falu központján)  
(Kedvezőtlen a település beépítésre szánt területének úthálózata, mert az országos 
összekötő utakon összpontosul mind a távolsági, mind a helyi közlekedés jelentős része. 
Az utóbbi évtizedekben beépült területek kapcsolata a városközponttal korlátozott, mert a 
helyváltoztatási célokat (polgármesteri hivatal, templom, óvoda, iskola, temető, stb.) csak 
az átmenő forgalommal terhelt országos főúton és a Rókahegyi úton haladva érik el a 
gépjárművel közlekedők) 
> Szűkös útkeresztmetszetek 
(A járdák szélességi mérete messze elmarad a szabványos 1,50 métertől, ezért két 
babakocsival közlekedő szülő már nem tud elhaladni a járdán egymás mellett) 
> A kerékpáros közlekedésre kevéssé alkalmasak a terepviszonyok 
(Kerékpárutak a kerékpárosokra veszélyesen nagy gépjárműforgalmat levezető utakon 
sem épültek ki, azokon a szakaszokon sem, ahol az út szabályozási szélessége a 
kerékpárúthoz szükséges területet biztosítja. A keskeny járdák a kerékpár közlekedésre 
nem alkalmasak a gyalogos forgalom mellett. A balesetveszély fenn áll.) 
> A valamikori zártkert (Sadove) telekszerkezete és úthálózata alkalmatlan az 
átstrukturálására 
> Az településképi szempontból értékes épületek sok esetben rossz állagúak 
 
b.2  A település erősségei 
> Teljes körű alapfokú ellátó intézményhálózat, mely magas színvonalú szolgáltatásokat 
nyújt az itt élők számára. 
> A település iskolázottsági viszonyai igen kedvezőek, a középfokú és a felsőfokú 
végzettségűek arányát tekintve is. 
> Ürömön a 2015. év végén 1396 db vállalkozás működött. A megelőző 10 év alatt több 
mint 1,6-szorosára nőtt a regisztrált vállalkozások száma a településen. 
> A foglalkoztatási mutatók szintén kedvezőek. A regisztrált munkanélküliek száma 
2015-ben 80 fő, ami elenyésző százaléka az állandó népességnek. 
> További pozitívum, hogy a pályakezdő munkanélküliek aránya a járás települései 
között a itt a legalacsonyabb. 
> A történeti mag őrzi a falu karakterét 
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> A tájképi elemek a látványban meghatározó módon érvényesülnek 
> Van még sok beépítetlen (foghíj) telek 
> Az ellátási színvonal – intézmények, közterületek, közműellátás - kiváló 
> A nemzetközi forgalmat lebonyolító közlekedési folyosók (vasúti, közúti, vízi, légi) a 
község központjától nem nagy távolságra vannak, viszonylag rövid idő alatt elérhetők.  
Autópálya                                                     6,2 km 
Vasúti fővonal                                               2,4 km 
Repülőtér (Bp. Ferihegy II. terminál)                48,8 km 
Sportrepülőtér (Dunakeszin)                            12,0 km 
Vízi út (Duna, Bp. Vigadó téri kikötő)               18,1km. 
> A faluban megfelelő sűrűséggel 6 db. autóbusz megálló működik. 
> A vasút, mint a legkorszerűbb közösségi közlekedés rendelkezésre áll 
> Kiemelt környezeti értékű területek, melyeket tanösvény köt össze 
 
b.3  Veszélyek: 
> A települési közösségi összetartó erők fellazulása, identitás gyengülése, egymástól 

elszigetelt mikroközösségek a község új lakóterületein 
> Az urbanizációs nyomás, ezzel a beépítések, a forgalom, az ellátási igény növekszik. 
> A falu hagyományos karaktere – történeti beépítésű utcakép, jellegzetes épülettípus, 

anyaghasználat – elvész. 
> A táj látványát az építés mennyiségi szemlélete – nagy területű, esetleg nagy tömegű 

beépítés – tönkreteszi 
> A természetes környezet élvezhetősége elvész. 
> Az országos védettségű víznyelőt ipari szennyezés veszélyezteti. 
> Az intézmények parkolóigénye telken belül megoldhatatlan  
> A közterületeken, különösen a központi intézmények környezetében nincs elég 
parkolóhely  
(A falu beépítésre szánt területének tovább növelése a buszmegállóktól több mint 500 
méterre, olyan mértékű helyváltoztatási igényeket generál, melyek korlátozzák a gyalog 
közlekedést és növelik a helyi gépjárműforgalom mértékét. Ez utóbbi zaj és 
légszennyezésével, valamint újabb parkolóhely igényével jelentős mértékben terhelné a 
települést. Ha ennek teret ad az Önkormányzat, akkor a virágágyak helyén burkolt 
parkolók kell, hogy épüljenek) 
> A közterületi parkolók hiánya távol tartja az idegenforgalmat a településtől. 
> A 10%-os „külterületi” beépítés eluralkodása  
> A fejlesztési gazdasági terület olyan helyen van kijelölve – átlagnál jobb minőségű 
termőföld - ahol a földvédelmi törvény alapján nem fogják engedélyezni a beépítésre szánt 
terület szabályozását 
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b.4  Lehetőségek: 
> Távmunkaprogramokban részt vevők számának növekedésével az ingázás magas 
arányának mérséklése. 
> Szolgáltatási kínálat bővítése, rekreációs, szabadidős, sportolási feltételek 
gazdagítása, hozzájárulva a helyi életminőség javításához. 
> Az intézmények, a közterületek, a zöldfelületek minőségi színvonalának további 
emelése 
> Új közösségi létesítmények megvalósítása: pl. 
sport létesítmény 
erdészeti – turisztikai létesítmény 
speciális oktatások 
idegenforgalmi csemegék 
> A potenciális akcióterületek: 
Gazdasági termelő létesítmények megvalósítása az M0 csomópont mellett 
A bányaterület rekultivációja 
A nagykiterjedésű zöldterület rehabilitációja 
21-es táblában a lakóterület bővítése 
> Illeszkedés a terepviszonyokhoz az új beépítések során 
> Az új beépítések igényes – változatos közterületekkel strukturált – kialakítása 
> Az urbanizációs nyomás és a közúti közlekedés ellenhatását csökkentheti az 
elkövetkező évek sikeres munkahelyteremtése a községben.  
> Az M0 kiépítése csökkenti az átmenő forgalmat 
> A fejlesztésre kijelölt beépítésre szánt területek megközelítését szolgálandó, gyűjtő 
utakat lehet kijelölni. 
> A vasúti közlekedési eszköz fokozottabb használata az utazási sebesség növelésével 
(villamosítás), a P + R parkoló kihasználásával az Üröm vasúti megállóhelyen. 
> A beépítettség miatt nem növelhető szabályozási szélességű utcákban a gyalogos és 
kerékpáros közlekedést előnyben lehet részesíteni.  
> Korszerű kerékpártárolók telepítésével a jelenleginél vonzóbbá lehet tenni a 
kerékpáron közlekedést.  
> Az átmenő gépjármű forgalom elterelését egyedül az M0 autóút 11. jelű és 10. jelű 
főút közötti szakaszának kiépítése oldaná meg, de erre még várni kell. 
> A 10%-os „külterületi” beépítés olyan racionális alkalmazása, melyből – mint többlet 
építési jog biztosításból – közösségi bevétel keletkezik 
> Az M0 csomópontja által távlatban elfoglalandó kb. 2 hektáros gazdasági terület 
cseréjét – területrendezési hatósági eljárásban – meg kell valósítani, hogy az ottani 
fejlesztési potenciál és az abból eredő közösségi bevétel el ne vesszen a falu számára  
> A bányaterületek rekultivációja formagazdagságuk megőrzésével 
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3. HELYZETÉRTÉKELÉS 

 
3.1. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 
 
A településrendezési eszközök módosításában szereplő megoldások az újonnan készülő 
településfejlesztési koncepcióban megfogalmazottakkal összhangban vannak, attól eltérő 
elemeket nem tartalmaznak. A településrendezés során a koncepcióban rögzítetteken 
túlmenően a településen érvényesülő jelenlegi gazdasági, társadalmi folyamatok hatásait 
egyaránt figyelembe vettük. 
A településfejlesztési koncepció „A településszerkezetnek a helyi sajátosságokkal és a 
mértéktartó fejlesztési igényekkel összehangolt tudatos alakítása” átfogó célja, azon belül 
is a „Optimális területhasználat, kompakt településszerkezet megvalósítása” részcél 
tartalmaz olyan célokat, alapelveket és nevez meg konkrét beavatkozásokat, amelyek a 
településrendezési eszközök készítése során irányadó, és közvetlenül is kezelhető. Ezeket 
az alábbiakban foglaljuk össze: 
 A település hosszú távon is fenntartható fejlesztése érdekében a területekkel való 

körültekintő, tudatos gazdálkodás szükséges. 
 Egy átgondolt, megalapozott területfelhasználási rendszer kialakítása a cél. 
 Ürömben új beépítésre szánt területek kijelölése tisztán lakó célra csak bizonyos 

feltételek megléte esetén, kivételes esetekben - amennyiben az közvetlenül, vagy 
közvetetten az egész település fejlődését szolgálja - korlátozottan támogatható. 

 Lakásépítésre lehetőleg vegyes területeken, kereskedelmi, szolgáltató 
létesítményekkel együtt kerüljön sor. 

 A Péter-hegytől északra kialakuló lakóterület bővítése nyugati irányban továbbra sem 
javasolt. A völgy felől kiépült új lakóterületektől beépítésre nem szánt övezettel kell 
elválasztani. A Kárókatona zsákutcaként megtartása a cél. A Péter-hegyi erdő pedig 
semmiképp nem válhat beépített területté, annak megtartása a település hosszú távú 
érdeke. 

 A Rókahegyi út déli oldalán, a temetőtől keletre, az új lakóterületek szomszédságában 
elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú terület hasznosítása vegyes övezetként 
javasolt. 

 Lakóterület bővítés lehetséges területe a Völgyliget - Völgypark folytatása. 
 A Sadove keleti része továbbra is kertes mezőgazdasági besorolású marad. A 

Sadovéban a kialakult szerkezet (telekstruktúra, utcahálózat) rendezetlenségének 
felszámolása jelenti a legfontosabb fejlesztési feladatot. 
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3.2.1. Problématérkép 
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3.2.2. Értéktérkép  
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