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Visegrád Város településfejlesztési koncepciója 

 
 
 
 

JELEN 
 
Visegrád lélekszámát tekintve Magyarország második legkisebb városa, azonban egyike az öt 
legrégebbi településnek, amely ma is városi rangot élvez. Bánó László megfogalmazásában: 
„Visegrád megjelenésében falu, hagyományaiban ismét csak falu, de történelmében város, 
jobb korszakokban királyi székhely.” 
 
Visegrád jelenében a lakosság korfája erősen elöregedő, a település harmada nyugdíjas korú. 
Visegrád csendességéről akar híres lenni, miközben nem tudja eldönteni, hogy városként vagy 
faluként határozza meg magát, a lakók a különböző zajhatásokat a nyugalmuk 
megzavarásának tekintenek, mintha teljességgel üdülőfaluról lenne szó, nem pedig egy 
kisváros életéhez hozzátartozó jelenségről. Nem tudjuk eldönteni, hogy a turista áldás vagy 
átok, a lakosok egy része ebből él, a másik része pedig nyűgnek látja az út két oldalán a 
közlekedést szinte lehetetlenné tévő módon parkoló autókat, a belső utcákon látott idegeneket.  
 
A lakosság belső közössége felbomlott. Az elmúlt évtizedben számos házat megfelelő 
jellemzően középkorú, gyermekvállaláson már túl lévő család vásárolt meg. A településen sok 
az ismeretlen, gyakran eldönthetetlen, hogy állandó lakóról, hosszabb ideje itt dolgozó 
ideiglenes letelepedőről vagy kirándulóról van-e szó. Statisztikákból látszódóan a településen 
tendencia, hogy több temetésre kerül sor, mint születésre. Az enyhe lakosságlétszám 
szaporodása a betelepülőknek köszönhető. Az általános iskolában 1986 és 1992 között 
végzettek jelentős, hatvan százalékhoz közeli aránya hagyta el a települést. 
 
Nem csak a letelepedés, munkavállalás, hanem önálló vállalkozás indítása is szinte lehetetlen, 
ezáltal tovább csökken a munkahelyteremtő képesség a településen belül. Helyben végezhető 
minőségi munka hiánya és kényszerből más településen végzett vállalkozás miatt sokak 
számára szükséges a napi szintű ingázás, ami alapvetően befolyásolja a minőségi életérzetet. 
 
A városba érkező turisták legnagyobb része csak átsuhan a városon, felmegy a várhoz, ahol a 
drága parkolást követően megállapítja, hogy a várba való bejutás anyagi erőin felüli, de ha 
mégis meglátogatja ezt a történelmi helyszínt nem annak állapota és szolgáltatásai, hanem a 
hely szelleme és a kilátás varázsa nyűgözi le. 
A városban nem találja a „belvárost”, nem tud tájékozódni, nem lát életet, így érthető módon 
nincs ami megfogja, nincs ami itt tartsa. 
 
Visegrád a Duna-Ipoly Nemzeti park közepén fekszik, belterülete a nemzeti park része, 
külterülete többszörös védelem alatt áll. A település a negatív hatásokkal szemben semmilyen 
pozitív előnyben nem részesül a turisztikai szempontból egyébként vonzónak minősített 
nemzeti parki jelleg miatt.  
 
Visegrádon adott a vízi út, adottak a hegyek, a természeti környezet, a nemzeti park, a 
termálvíz, a kulturális örökség, az épített örökség, a főváros és két idegenforgalmi 
szempontból kiemelkedő kisváros, Esztergom és Szentendre közelsége. 
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Ezen adottságokkal élve, egy következetesen végigvitt városfejlesztési koncepciót követve 
Visegrád a Dunakanyar meghatározó kisvárosai közé tud emelkedni, ahol a helyi lakosság 
munkát, közösséget, biztonságot és boldogságot talál. 
 
 „Visegrádinak lenni ma már kevésbé kiváltság, inkább sors, kötelezettség.” 
 
 
 
 
JÖVŐ 
 
Visegrád jövője egy jó hangulatú, barátságos, élettel és szolgáltatásokkal teli, minőségi 
turizmusból élő kisváros formájában határozható meg, ahonnan az itt élőknek ki sem kell 
mozdulniuk, viszont a látogatók tömegei érkeznek és akarnak minél hosszabb időn keresztül 
kikapcsolódni, itt tartózkodásuk idejére visegrádivá válni. 
 
Tegyük a várost olyanná, amely alkalmas arra, hogy megfogja az ide érkezőket, hogy 
lehessen az utcákon barangolni, az épületek legyenek olyanok, hogy megálljanak a látogatók 
és megnézzék őket, fejlesszük a városban lévő emlékeket, tereket.  
 
A város csak akkor lehet vonzó, ha elkezdünk költeni a külsőségekre, mind önkormányzati, 
mind lakossági és vállalkozói szinten. Nem elég a közterületek, utak, járdák folyamatos 
karbantartása, egy, a teljes településre kiterjedő, a központból kiinduló házhomlokzat 
felújítási programot kell rövid idő alatt véghezvinni. A homlokzat-felújítás összeköthető 
energiahatékonysági felújítással, viszont nem tanácsos önkormányzati pályázatra hagyatkozni, 
hanem az érintettekkel egyeztetve programszerűen kell végrehajtani. A kifestett, karban tartott 
épületek, tiszta közterek a kiindulási pontjai a város fejlődésének. 
 
Adjunk teret újabb és újabb, de minőségi vállalkozások beindításának. Részesítsük előnyben a 
helyi lakosok vállalkozói szándékát és segítsünk a munkahelyteremtésben. 
Hozzuk létre vállalkozói alapon turisztikai szolgáltatások bő kínálatát, amely mellett nemcsak 
a néhány napos, de akár a több hetes itt tartózkodás alatt is élményekkel teli szabadidő 
eltöltésre alkalmas várossá alakul Visegrád. Legyen olyan kínálatunk, amely miatt érdemes itt 
maradni a következő napra is. 
 
A munkahelyteremtéssel, amely nem elsődlegesen önkormányzati feladat, cél lehet az 
egyoldalú munkakínálat ellensúlyozása illetve amennyiben lehetséges, a hosszabb utazási 
távolságú ingázás mértékének csökkentése. 
 
Visegrád jövője a turizmusra alapozó, a turizmusból élő történelmi múlttal és páratlan 
természeti adottságokkal rendelkező kisváros. 
 
Ennek tükrében Visegrád alkalmatlan nagyobb ipari létesítmény befogadására. Egy nagyobb 
ipari üzem negatív hatása a turizmusra sokkal hátrányosabb, mint az esetleges előnyei, így 
elsősorban kisipari termelése, esetleg valamely tudásipari ágazatra lehet támaszkodni. Ezek 
közlekedési, infrastrukturális igénye is jóval kisebb, mint bármely hagyományos termelő 
iparágé.   
 
A város és a turizmus fejlesztése mellet fontos a lakosság korfájának helyreállítása és a 
lakosság létszámának duzzasztása. Elképzelésünk szerint a városközpont kialakulását és 
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további, a későbbiekben részletezett fejlesztések megvalósítását követő néhány éven belül a 
város lélekszáma kétszeresére növelendő. 
A lélekszám emelkedése szükséges a növekvő munkaerőigény, a növekvő vállalkozások 
nyújtotta szolgáltatások tartósan minőségi színvonalának biztosításához, továbbá ezen méret 
mellett hatékonyabban lehet üzemeltetni számos intézményt, beleértve az önkormányzatot is, 
és tud számos, színvonalas kereskedelmi kínálat hosszútávon sikeresen megtelepedni. 
 
 
Városközpont 
 
A városközpont alapvető ötlete, terve helyes. A városközpontra szükség van. 
Ki kell alakítani egy egységes, vonzó és szerethető belvárost, amely folyamatnak két főbb 
eleme van. A meglévő tereket, homlokzatokat, utakat és járdákat fel kell újítani és a tervezett 
városközpontot meg kell valósítani. 
Az új városközpontnak szervesen kell illeszkednie a meglévő, kialakult városszerkezethez, 
teret kell adnia kereskedelmi, szolgáltató és lakó funkciók kialakulásának, továbbá 
biztosítania kell hosszútávon a parkolás problémájának megoldását. 
 
Alaptézisként a Scheili-ház kisebbik oldalának megszerzésével és lebontásával, a jelenlegi 
egyházi ingatlannal és az egészségházzal valamint a tornaterem felőli önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokkal megfelelő, a város szövetébe beágyazott, helyi méretekhez 
alkalmazkodó főtér létrehozása említhető. A paplakot az egészségház irányába fejlesztve 
létrejöhetne az új városháza, továbbá a Moziközig egy nagyon korlátozott forgalmú 
utcaszakasz (sétálóutca) hozható létre.  
Az önkormányzat jelenlegi épülete a szükséges ingatlanok megszerzésére cserealap lehet. 
A területen létre kell hozni azt a piacteret, amely nem a főtéren, de a városháza közvetlen 
szomszédágában tudna működni, a tornacsarnok és a paplak közötti részen. A paplak 
önkormányzati tulajdonba kerülése azért lényeges, mert egyébként egy önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokkal övezett terület egységes fejlesztését biztosítaná. 
A Scheili-ház Rév utcai és Fő utcai homlokzatai megmaradhatnának, a városi teret 
övezhetnék, egyben zárhatnák a város fő terét egy oldalról. A megmaradó házrész üzleti 
értékét a központi tér javítaná. 
 
A városközpont fejlesztését szükség esetén kettő vagy több szakaszra lehet bontani. Első 
ütemben a Moziközig, majd azon túl, a Moziköz –Ágasházi parkoló közötti terület érdemes 
fejleszteni. 
Meg kell oldani a feltöltést, az árvízmentesítést és a zajvédelmet. 
 
Szükséges az újonnan kialakuló városközpont szerkezeti struktúráját úgy alakítani, hogy az a 
Rév, Fő utca és Ágasház parkolóval szerves egységet képezzen. 
Az újonnan kialakítandó főtéren és a Moziközön túl a Fő utca felőli oldalon bejárási 
lehetőségeket kell teremteni. 
A jelenlegi megközelíthetőséget, a beépítési lehetőségeket nagyban növelné a Visegrád 76 
hrsz-ú ingatlan megszerzése, amely a Fő utcai kijárat biztosítása mellett alkalmas házak 
építésére is. Szélessége és a beépítendő területhez képest központi csatlakozása miatt 
kiemelkedő jelentőségű a jelenleg bányászüdülőként hasznosított telek.    
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További lakás célú fejlesztések 
 
Széchenyi utcai kemping és Pataksétány 
Visegrád 333 hrsz- volt Dunakanyar camping területén kertes házakat kell kialakítani, kis 
telekmérettel és beépítéssel. A területen belül utcák kialakítása tulajdonképpen adott, a 
hálózat egyben a Pataksétány folytatása, amit a patak mellett egészen a Temetőig célszerű 
folytatni, két híddal biztosítva a patakátkelést és hangulatos utcaképet.  
A területet utcai frontokra kiépült házakkal a hagyományos utcaképnek megfelelően lehet 
beépíteni, hagyományos homlokzatokkal, a beépítés a Pázmány Péter utcához - Temető 
sorhoz hasonló módon történhet. A patak medrének rendezésével a természetbe illő épített 
környezet kellemes lakhatási feltételeken túl bővíti a város látványosságainak kínálatát.  
 
Visegrád Sziget utcai lépcsős házak melletti üres telken (236/13,236/5 hrsz) a mellette épült 
önkormányzati társasházhoz hasonló módon társasházak jöhetnek létre. 
 
A Sziget utca, Nap utca, Fő utca által határolt területen a Sziget utcai oldalon a már elkészült 
három ház mintájára további 2*3lakásos családi ház (237/4-237/9 hrsz-ok) kialakítása, a Nap 
utca és a Sziget utca közötti területen (236/9,236/10 hrsz) közös belső kerttel rendelkező, 
utcafrontos társasházak létrejötte javsolt a Nap utcaiak parkolási gondjai megoldása mellett. 
 
Visegrád 298 hrsz ELTE üdülő panelépületének elbontásával, annak helyén a Fő utcát és a 
Széchenyi utcát összekötő kis utca létrehozásával (a Váradi-villa mintájára) házakat lehet 
építeni. A telek egy kisebb részét, rajta az öreg gesztenyefákkal a Kápolna előtti térhez kell 
csatolni.  
 
Visegrád 353,354 hrsz telkein a Műemlékvédelmi Igazgatóság területe és a mellette lévő üres 
telek található. A jelenlegi homlokzatot megtartása mellett szükséges bontani az ott álló 
csarnokot, beépítési lehetőség biztosítva ezzel egy zöld teret körbeölelően a telekhatárok 
mellett két vagy háromszintes társasház formájában kialakuló városrésznek. A most meglévő 
homlokzatot folytatni lehet a következő házig, így a területet az utcai oldalról zárni lehet, 
belül pedig létrejön egy hatalmas belső tér. Ez a tér alkalmas olyan építészeti megoldásokra, 
amelyek eltérnek a hagyományos képtől, egyfajta új lehetőségeket megnyitva, amely nem 
rontja a város megszokott arculatát, de a betévedők valami újat is láthatnának. Elképzelhető 
ugyanakkor a hagyományos, kis teret övező, akár három emeletes házakkal megvalósított 
fejlesztés is. 
 
A volt Diófa étterem és annak hátsó telekszomszédja, amely a Rév utcára nyílik, a régészeti 
feltárás miatt megakadt építkezés helyszíne. Az itt megtalált és lefedett műemlék mellett, azt 
szervesen befoglalva a Műemlékvédelmi igazgatóságnál megvalósított fejlesztéshez hasonló 
házas beépítés valósítható meg. Egyik telek sincs önkormányzati tulajdonban, de a Diófa 
étterem évek óta romló állapota illetve a megakadt fejlesztés lehetőséget biztosít méltányos 
cserékre. Szintén nagyobb mennyiségű, használható lakás jöhetne a területen létre. 
 
Sziget utca volt ABC épülete (236/23 hrsz) megérett a lebontásra. Helyette kétszintes, a 
mellette épült társasházakkal azonos magasságú épület emelhető, középület funkciókkal, az 
eddig kialakult ifjúsági központ mellett más közellátások is biztosíthatóak. Érdemes volna egy 
további szintet megépíteni annak kihasználásával, hogy az épület egy magasabb talapzaton 
helyezkedik el. 
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Visegrád 400 hrsz üres terület, a patak mellett többféle megoldással is ki lehetne alakítani 
letelepedésre alkalmas területet, a legideálisabb a környezethez hasonló családi házas 
felosztás lehet.  
 
A Schulek utca a jelenleg zajló apartmanház-építést követően megnyitható, így az 
Apartmanház és a Káosz-bolt közötti részen található 3-4 telek, amelyből kettő jelenleg is 
eladó, kínál fejlesztési lehetőséget. A 11-es út közelsége miatt lakóház építése 
meggondolandó vagy megfelelő zajvédelmet kell biztosítani. 
 
 
A Visegrád 46 hrsz-ú ingatlan többszöri sikertelen értékesítésen van túl, teljes hátsó kertje 
örökségvédelmi szempontból kiemelkedő, itt található a város egyik középkori katedrálisa, 
olyan területen, amely alkalmas lehet a feltárásra és bemutatásra. Az ingatlan éppen ezért 
lakóház építésére nem megfelelő, viszont közintézmény, múzeumi épület elhelyezhető lenne, 
akár cserecélra is szükséges lenne megszerezni illetve tárgyalni szükséges a Múzeummal egy 
közös hasznosítási cél kijelölésében, amely leginkább oktatási, kulturális lehet. 
 
Távlati célként szerepel a Várkert-, Latinovits-villa, Sibrik-dombi római tábor, Salamon-
torony vonalon belül az Árpád-kori Visegrád helyén a Nagyvillámra felvezető útra fűzve egy 
komplett településrész kialakítása. 
 
 
Egyéb  belvárosi lehetőségek 
 
Visegrád 639 hrsz, Gamesz telep- a telep elhelyezésére a város központi része helyett kellene 
megoldást találni, egy nagyobb, raktározásra, gépek elhelyezésére alkalmasabb telephely 
megszerzésével- javasolnám a Zeller Ferenc kárpitos műhelyével szemben a Bányatelep 
utcában található beépítetlen területet (187,188 hrsz). A Gamesz telephely helyén a korábban 
lebontott házak mintájára megépíthető egy parasztház a település jellegzetességeinek 
felhasználásával (kőoszlopos kapu, gang, faragott lépcsők, fakorlát, kiemelt ablakkeretek és 
homlokzatkeret, Szűz Mária szobor, stb), részben a német kisebbség összegyűjtött tárgyainak 
befogadására, részben a kisebbség hivatalos szerve központjának. 
 
A volt rendőrségi nyaralóházat az Óvoda mellett célszerű volna megvásárolni. A fenntartónak 
érzékelhetően nincs elegendő pénze az épület rendbehozatalára. Az városi tulajdon az Óvoda 
bővítésének célját tudná szolgálni, de elképzelhető más ingatlanok megszerzéséhez 
cserealapnak is.    
 
A jelenlegi Moziépület (84/1 hrsz), annak használaton kívüli melléképülete, udvara 
beépítésével, átalakításával az alatta lévő pince felújításával illetve a hozzá kapcsolódó Duna 
felőli telek bevonásával (83/4 hrsz) egy modernebb könyvtár, rendezvénytér, oktatási és a 
helyi kultúra ápolására alkalmasabb épület jöhetne létre, egyben újabb középület kerülne a 
város központjába. Amennyiben a legtöbb középületet egy aránylag kis területre lehet 
koncentrálni, meggondolandó az épületek fűtésének, melegvíz-ellátásának egy helyről való 
biztosítása. 
 
Gyerekbarát város- játszótérprogram. A jelenlegi két játszótér mellé több más helyen- 
sportpálya, Sziget utca-Nap utca közötti terület, Ágasház és Óvoda közötti telek, Dunakanyar 
Camping területe, stb- kisebb-nagyobb játszótereket kellene telepíteni.  A meglévő 
játszótereket fel kellene újítani 
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Turisztikai fejlesztések 
 
 
Múzeumi negyed 
A Múzeum és környezete jelentős és tervezett átalakuláson ment keresztül az elmúlt években 
és még számos lehetőséget rejt magában. Amennyiben a Múzeum megszerzi a Gróh-házat, 
érdemes volna elgondolkodni egy múzeumi negyed kialakításában, amely a Fő utca két 
oldalán, a platánsoron épült gáttól kezdődne és nagyjából a Wéber-ház vonaláig tartana. Bár 
több magántulajdonú ingatlan található itt, ezek részbeni megszerzésével, részben a 
fejlesztésbe való bekapcsolásával egységesen fejlesztett, kiállítási, közgyűjteményi és más 
kulturális célú épületek, stb. alakíthatóak ki. Cél lehet, hogy a Visegrádhoz kapcsolódó, 
Visegrádon fellelt régészeti és tárgyi emlékek itt legyenek megtekinthetőek, ne a Nemzeti 
Múzeum vagy egyházi gyűjtemények pincéjében, tárolóiban porosodjanak. Nem tartjuk 
szentségtörésnek a gondolatot, hogy a Szent Korona is visszakerülhetne eredeti őrzési helyére. 
 
A kialakítandó „Múzeumi negyedben” korabeli kézművesek műhelyei és értékesítő pontjai, 
középkori hangulatú kereskedelmi és vendéglátó egységek kaphatnak helyet. 
 
 
Vár 
A vár városi vagy Múzeum tulajdonában és látogatóközpontú kezelésében kell álljon. Számos 
fejlesztést és turisztikai vonzerőt növelő beruházás végrehajtását követően újra kedvelt 
turisztikai látványosságként növeli Visegrád hírnevét. 
Cél, hogy a Fő utcai Palota és Múzeumi negyeddel szoros összeköttetésben működjön a vár. 
Visegrád 29/1 és 29/3 hrsz- a volt Vadászkastély és a mögötte található teniszpálya területén a 
hegyoldal adta lehetőségek kihasználásával, a Vadászkastély rekonstruálásával az egész 
épületegyüttes új hasznosítási célt kaphat, csatlakozva ezzel a Múzeumi negyedhez. 
Az udvarból kihasználva a közelben lévő parkoló és városközpont adta lehetőséget innen 
indul a Vár felé az a régóta emlegetett libegő, amely tájképvédelmi szempontból a Duna felőli 
oldalon bizonyosan nehezen engedélyeztethető, de az innen induló libegő szinte rögtön 
átvihető a Kálvária-gerincen és a Holdampf-rét felőli oldalon, még mindig gyönyörű kilátást 
biztosítva, de a gerinc védelme alatt egyenesen a vári parkolóba érkeztethető.  
 
 
Strand és szabad strand 
A lepencei strandfürdőt követően világossá vált, hogy ott a korábbiakhoz nem hasonlítható 
turisztikai beruházás fog létesülni, mely a város lakói számára a korábban megszokott 
strandszolgáltatást nem fogja nyújtani. 
Cél egy olyan részben vagy egészben városi tulajdonban és üzemeltetésben lévő strand 
létrehozása, mely a szabadidős és sport célokat egyaránt kiszolgálja és biztosítja a termálvíz 
adta lehetőségeket is. 
Gizella-telepen a volt focipálya mellett, a megszűnt strand helyének hasznosításával a 
korábban működtetett medence aránylag kis költséggel újra hasznosítható lenne termálvizes 
medenceként. Környezetében úszómedence és kiszolgáló egységek biztosíthatnak komplex 
egységet. Lepencéről a vízvezeték létezik, csak fel kell újítani. A focipálya és a strand melletti 
lucernaföld a kórház második feljáró útjáig ár mentesíthető és így hasznosítható. 
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Visegrád 1209/2 hrsz-ú, jelenleg kivett üzemi terület, a volt Lepencei Fafeldolgozó üzem 
területén szabadidő vagy gyógy turizmusra létrejött nagyméretű beruházás jöhet létre, mely 
alapvetően használja a terület szomszédságában felszínre törő termálvizet. 
 
Visegrád régóta irigyelve tekint a Dunabogdányi strandfejlesztésre, amely látványosan 
gyarapszik évről-évre, ebben az évben pedig hivatalos strand címet is elnyert. Visegrádon 
hasonló fejlesztés lehetséges a Szentgyörgypusztát Kisoroszival összekötő révtől Visegrád 
felé eső zöldterületen és partszakaszon vagy a Lepence patak torkolata feletti részen.  
Mindkét szakasz aránylag nyugodt, erős sodrástól kímélt, mindkét szakasz közúti 
kapcsolattal, parkolási lehetőséggel rendelkezik. 
Zöldterület és közút kapcsolata miatt hasonló fejlesztési lehetőséget kínál a volt 
szennyvíztisztító telep alatti partszakasz is.    
 
A szabad strandi fejlesztéseknél közül azonban a legfontosabb az Öböl kérdésnek és 
környezetének rendezése. 
A felső öböl belső partján homokos szabadstrtandot kell kialakítani, a hozzá tartozó 
öltözőkkel és vendéglátó egységekkel. 
A homokföveny mellett sportolási lehetőségeket biztosító strandröplabda, strandfoci és egyéb 
pályák kialakítása szükséges. 
A felső öböl vízfelületén köteles vízisípálya és evezős sportoknak fenntartott részt kell 
kialakítani a hozzá kapcsolódó stég és szárazföldi csónakházban történő eszköztárolás 
lehetőségével. 
 
Az öböl külső, nagy Dunához közeli oldalán horgászat céljára kialakított stéggel ellátott 
bungalók biztosíthatják a horgászok szerelmeseinek az aktív kikapcsolódást. 
 
Az öböl Lepence felőli csücskében az ún. strandparkoló alatt dunai kemping kialakítására 
nyílik lehetőség. 
 
Az alsó öböl a motoros jachtok és motorcsónakok kikötésére kialakított jachtclubnak ad 
helyet kikötési, tárolási és a klubházak életére jellemző szolgáltatások, úgymint szállás, 
vendéglátás kialakítása mellett. 
 
A hajókikötő továbbfejlesztése a benzinkút irányába a közvetlen műút kapcsolat miatt 
javasolt, de ugyancsak célszerű a volt gizellai hajókikötő rekonstrukciója és nemzetközi 
szintűvé tétele.  
Mindkét részen állóhajók, hajószállodák jelenthetnének változatosságot az idegenforgalmi 
kínálatban. 
 
 
Gizellamajori lovarda és őrtorony 
Az évtizedek óta lovardaként működő, jelenleg még állami tulajdonban lévő területet a 
jelenleg is bérlőként üzemeltetőnek amgánkézbe kerülést követően Gencsi Tibor-i szintre kell 
fejlesztenie és a hazai lovaselit berkein belül ismertté tennie. 
A lovarda mindkét oldalán elhelyezkedő területeken nemzetközi szintű akadály, díjugrató és 
kocsizó pályákat kell kialakítani. Ehhez a fedett lovarda és lelátó építése is elengedhetetlen. 
A lovarda feletti, jelenleg városi tulajdonban lévő területek értékesítésével lehetőséget kell 
biztosítani a lovardához kapcsolódó szállás, vendéglátó és alapvető klubélet helyéül szolgáló 
beruházás megvalósításához. 
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A lovarda mellett található Római őrtorony rekonstrukciójával, eredetihez hasonló 
felépítésével olyan további turisztikai látványosság jön létre, amely a lovas élet kínálta 
lehetőségekkel fűszerezve egyedi látványosságot biztosít. 
 
 
Művészet és oktatás 
A jelenlegi két általános iskola összevonásával egy olyan művészeti és reál irányultságú 
oktatási centrumot javasolunk létrehozni, mely a jövőben, mint agglomerációs gócpont 
óvodától a középiskoláig folyamatosságot és képzésben csakúgy, mint környezetben valami 
rendkívülit biztosít a főváros északi agglomerációja számára. Ennek az oktatási központnak 
Madas Laci bácsi által megálmodott Mogyoróhegy adhatja a legideálisabb otthont. 
A Mogyoróhegyen az oktatási centrum közelében javasoljuk művésztelep létrehozását is. A 
környezet adta páratlan adottságok a modern művészeket minden bizonnyal kiemelkedő 
alkotásokra inspirálják, melyekkel öregbíthetik városunk hírnevét. 
Az alkotótelep létrehozása a Múzeumi negyedben is elképzelhető. 
 
 
Környezettudatosság, tájgazdálkodás 
Továbbra is alapkövetelmény, hogy a hegyoldalak beépítése elkerülhetővé váljon. Különösen 
igaz ez az Újhegy tetőre, mely a Rákóczi utca, a Csuka-völgy meghosszabbításával 
kialakítható úthálózat mentén feltárható ingatlanokat takar.  
Visegrád egykori mezőgazdasági tevékenységeinek, tájgazdálkodásának újbóli életre 
keltésének ez a terület helyszínéül szolgálhat. 
A szaporodó szállodákban, valamint az iskolákban, nagyobb rendezvényeken – pl. 
palotajátékok – helyi termékkel történő megjelenés, valamint a gazdálkodás és a turizmus 
párhuzamos jelenléte a tájban új vonzerőt és hangulatot jelent majd a városnak, egyben 
megélhetést és egészséges élelmet termelőnek és vevőjének egyaránt.   
A korábbi koncepció kidolgozói a ’70-es,’80-as évek elején nem láttak előre ebben a 
kérdésben és mint olyan sok helyen Visegrádon is sikerült felszámolni a gazdálkodás 
hagyományait. Véleményünk szerint ezzel jelenleg jelentős potenciál marad kihasználatlanul. 
A témának több hozadéka is lehet a felsoroltakon kívül, úgymint a külterületek gondozása, 
felügyelete vagy a Nemzeti Parkkal történő szorosabb együttműködés. 
Mivel a NPI  lehetőségei korlátozottak, szükséges olyan jellegű terveket készíteni, milyen 
módon válhatna a település szép fokozatosan a park központjává. Számos jó példát lehet látni 
az osztrák, bajor parkok és a települések kapcsolatának kölcsönös előnyeiről. Nem használtuk 
eddig még ki, de lehetőség lenne pályázat útján a nemzeti park, az áramszolgáltató és a város 
közös programjaként a települést csúfító elektromos vezetékek föld alá vitelére. 
A jövő útja az energiagazdálkodás, amelynek keretében városunk vállalhat úttörő szerepet 
kezdve a modern, hulladékudvarban történő hulladékkezelés, megújuló energiaforrások 
használatában. 
 
 
Egyebek 
 
Árvízvédelem 
A város dömösi határától a dunabogdányi határig az árvízi védelmet el kell végezni, hogy az 
immár évente jelentkező vízi katasztrófák ne befolyásolják se a lakosok, se a vállalkozások 
mindennapi életét, se az oly fontos turizmus alakulását. 
Az Apátkuti patak torkolatától a városkapuig ez megoldódni látszik, de ezt a felsőbb 
szakaszokon is el kell végezni. 
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A Gizella-Dömös szakaszon a 11-es út megemelésével és árvízvédelmi gáttá történő 
átalakításával, a jelenlegi nyomvonalon tartás mellett kell a védekezést elvégezni. 
 
Kerékpárút 
A megtervezett és jelenleg már építési engedéllyel bíró, a Bécs-Budapest kerékpárútvonalba 
szervesen illeszkedő, városunk széleit összekötő kerékpárút megépítésére mielőbb szükség 
van, hogy a mind kedveltebb közlekedési eszközzel érkezők számára városunkat feltárjuk és, 
hogy az itt élő lakosság, és az itt időző turizmus számára az egyes pontokat csakúgy, mint az 
egyes településeket összekössük. 
 
Visegrád számára rövidtávon is megoldandó probléma egy új temető kijelölése. Számos 
elképzelés létezik már ma is, ezek közül egyik a Rabanek-kert megvétele is felkészítése a 
célra. Az ingatlant hosszabb ideje árulják, így vizsgálni kellene, milyen lehetőségek (csere, 
más megoldások) vannak a Visegrád 390 hrsz megszerzésére, egymástól való leválasztására, a 
leválasztott telek temetkezési helynek való kijelölésére, a patakon keresztüli bejutás 
megoldására, a temetőként nem hasznosított telekrész és ház más célú hasznosítására. 
 
 
Készült: 
Visegrád, 2010 november 
Eőry Csaba, Hintenberger András, Hibbey Zsombor, Lelkes László 


