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VISEGRÁD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Az önkormányzati törvény a településfejlesztést a települési önkormányzatok feladataként határozza meg, s ez 
az önkormányzatoktól felelõsségteljes – a mûszaki-gazdasági-humán tevékenységre egyaránt kiterjedõ –
tervezõ és szervezõ munkát igényel. 

A településfejlesztés összetett feladat, jelentõs mértékben azonos a helyi politikával. Tervezése során 
figyelembe kell venni a település fizikai-ökológiai adottságait, infrastrukturális ellátottságát, földrajzi-gazdasági
helyzetét, környezetét, hagyományait, polgárainak szociális körülményeit, együttmûködési kézségét és nem 
utolsó sorban a külvilággal kialakított kapcsolatrendszerét. 
A településfejlesztési koncepció kidolgozása minden részletre kiterjedõ feltáró és egy eztetõ munkát kíván. 
Tartalmaznia kell a település hosszú távú fejlesztési elképzeléseit, elkészítése elõfeltétele a települési rendezési 
tervek kidolgozásának, illetve korszerûsítésének. 

Egy település fejlesztésének, mûködtetésének esetében három idõtávlat különböztethetõ meg. A hosszú távon 
gondolkodó tervezõi idõtáv, a politikai idõtáv, amely elsõsorban választási-önkormányzati ciklusokra épül, és a 
befektetõi idõtáv, amely az egészen rövid idõszaktól a hosszú távig terjedhet. A településfejlesztési koncepció
tervezõi, tehát hosszabb idõtávban gondolkodnak. Ez az idõszak ugyan túlhalad a település vezetõi számára 
könnyebben belátható és kiszámítható politikai idõtávon, de nem jelenti azt, hogy a koncepció nem ad rövid-,
vagy középtávú fejlesztési javaslatokat. Ezek azok a fejlesztési javaslatok, amelyeket a település számára 
segítségül lehetnek a potenciális befektetõi szándékok megjelenésekor.

Jelen településfejlesztési koncepció a korábban készült rendezési terv iránymutatásait is figyelembe vette, de
annak fõ céljai mára nagymértékben átalakultak. A gyorsan változó globális követelményekhez való igazodás 
lehetõségei szûkülnek a kisebb városok, települések esetében. A koncepció elsõdleges célja, hogy biztosítsa 
Visegrád település társadalmi-földrajzi-gazdasági adottságainak optimális hasznosítását. Ezen adottságok 
meghatározásából vezethetõk le az elérendõ fejlesztési célok, illetve az ezekhez kapcsolódó konkrét fejlesztési 
lépések, cselekvési programok. A munka közvetlen célja segíteni a testület jövõt formáló tevékenységét, 
lehetõség szerint elõkészíteni és megerõsíteni a szükséges döntéseket. 
Legelsõként a városi önkormányzat pénzügyi helyzetének és lehetõségeinek elemzését tartjuk szükségesnek 
bemutatni, a városfejlesztési koncepció megvalósíthatóságának elõfeltételeként. Ezt követõen a koncepcióban 
elsõdlegesen azok a szempontok kerülnek kiemelésre, amelyek szoros összefüggésben vannak a szerkezeti és
szabályozási tervvel.

Ezeken a mûszaki-ökológiai-esztétikai szempontokon túl a koncepció érintõlegesen foglalkozik a mindennapi élet 
oktatási-szociális és társadalmi kérdéseivel is. Tekintettel azonban arra, hogy településfejlesztési koncepciók és 
tervek kidolgozásának nincs általánosan elfogadott tematikája, a jelen koncepció a hatékony és fenntartható
Visegrádnak a településrendezés felé kötõdõ kérdéseit emeli ki.
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1. VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE (1997-2001) –
A VÁROSFEJLESZTÉS LEHETSÉGES GAZDÁLKODÁSI FORGATÓKÖNYVEI

Jelen vizsgálat alapjául szolgáló adatgyûjtést 2001. decemberében folytattuk le Visegrádon. Az adatok forrásául a Város 
1997-2001 közötti költségvetései, beszámolói, illetve az ingatlankataszter, valamint a helyszínen, az önkormányzat 
munkatársaival készített interjúk szolgáltak.
A gyûjtött adatok összesítései, valamint ezek egymáshoz viszonyított arányai, idõbeli alakulásuk a csatolt EXCEL 
táblázatokban kerültek feltüntetésre. A viszonylag rövid idõtáv, valamint az 1999-es és 2001-es tényadatok hiánya 
analitikus trendek felállítását nem teszi megbízhatóvá. Az 1999-es tényadatokat az önkormányzat nem tudta rendelkezésre 
bocsátani, a 2001-es záróértékek pedig a tanulmány elkészültéig nem álltak rendelkezésre. Ezért a táblázatokban 1999-nél
a helyi adók kivételével mindenütt tervadatok szerepelnek, míg a 2001-es évnél feltüntetésre kerültek a tervadatok is, 
valamint – külön – az elsõ félévi adatokból egyszerû felszorzással extrapolált éves értékek.
Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a táblázatokban megjelenõ minden adat nominálértéken szerepel, tehát az infláció
alakulását nem  szûrtük ki. A reáladatok az inflációs adatok ismeretében könnyen kiszámíthatók, azonban az 
áttekinthetõség érdekében ettõl eltekintenünk. 

Az 1997 és 2001 közötti inflációs adatokat az alábbiakban közöljük:

Fogyasztói árindex (CPI) növekménye az 
elõzõ évhez képest (%)

1998 14.3
1999 10.0
2000 9.8
2001 9.3
Forrás: Magyarország középtávú gazdaságpolitikai programja

Az önkormányzat bevételei és a városfejlesztési program beindításának lehetséges gazdálkodási forgatókönyvei

Visegrád önkormányzatának legfontosabb bevételi forrását 
az adók jelentik. Az önkormányzatokat megilletõ adókat két 
csoportra bontjuk: a helyi adókra és az átengedett
adókra. A két adófajta csoport egymáshoz viszonyított 
súlya a vizsgált idõszak végére az átengedett adók felé 
csúszott el (2. tábla a mellékletben). Ennek az az oka, hogy 

a helyi adóbevétel növekedési üteme 2000-2001-re erõsen 
lecsökkent, sõt reálértékében nem kis mértékû – közel
5.5%-os – csökkenés állt be. Mindez annak tudható be, 
hogy az önkormányzat az adók mértékét 2001-ben nem 
emelte, és 2002-ben is a 2000-ben érvénybe lépett 
adókulcsok maradnak érvényben. 

Az adókulcsok a következõk:
iparûzési adó     = (árbevétel – anyagköltség – alvállalkozóknak fizetett díj) * 1,8%
építményadó     = 350 Ft/m2 éves viszonylatban minden nem lakás célú ingatlan után
idegenforgalmi adó = 250 Ft/vendégéj kereskedelmi szálláshelyen

200 Ft/vendégéj nem kereskedelmi szálláshelyen

Az önkormányzat a fenti adókon kívül szed még 
ingatlanadót és 1999. óta kommunális adót is (1. tábla a 
mellékletben). A helyi adóbevételben a legnagyobb részt –
55% körüli értéket – az iparûzési adó képviseli. Ez az arány 
– noha meg kell jegyezni, hogy az országos 84%-os
arányhoz képest alacsonynak számít – nem ösztönzi arra 
az önkormányzatot, hogy az idegenforgalmat a helyi ipar 
rovására fejlessze. Az idegenforgalmi adóbevétel relatíve 
alacsony aránya az új szálláshelyek megnyitása esetén 
meredeken emelkedhet. Ugyanakkor ma az önkormányzat 
számára a szállodák kihasználtságának ellenõrzése nem 

megoldott. Erre utalhat az idegenforgalmi adóbevétel 
hektikus ingadozása is.

Az adókulcsok növelésére a vonatkozó törvények és 
kormányrendeletek alapján az önkormányzatnak tág 
határok között lenne lehetõsége, azonban a helyi lakosság 
teherbíró képessége ezt nem teszi lehetõvé, tekintettel az 
idõskorúak lakosságon belüli magas hányadára. Az 
idegenforgalmi adó növelése a turisztikai desztináció
versenyképességét valószínûleg nem rontaná jelentõs 
mértékben, viszont a szállásadókat nagyobb erõvel 
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ösztönözné a forgalom eltitkolására. Célszerû lenne az 
iparûzési adó mellett az építményadó növelése.
Az átengedett adók körébe a személyi jövedelemadó 
(SZJA) és a gépjármûadó tartozik. A lakosok által befizetett 
SZJA-nak jelenleg 5%-át automatikusan visszakapja a 
település, további 35%-ról pedig az Állam rendelkezik, 
figyelembe véve az egyes települések ún. 
adóerõképességét is. (Ezzel a módszerrel a területi 
különbségek nivellálását kívánja az adópolitika 
megvalósítani.) A 2. táblából (ld. a mellékletben)
kiolvasható, hogy a visszaosztott rész Visegrád esetében a 
helyben maradó rész 5,4-szerese, vagyis Visegrád 
adóerõképessége az országos átlagnál valamivel jobb.

Az adók együttesen az önkormányzat mûködési 
bevételeinek nagyjából 65-70%-át, összes bevételének kb. 
35%-át teszik ki (3. tábla a mellékletben). A két adófajta 
közül a nagyobb részt az utóbbi évek csökkenése ellenére 
még mindig a helyi adóbevételek képviselik, amelyek az 
önkormányzatnak bizonyos – nem túl nagy – szabad
mozgásteret biztosítanak. Ezt a szabadságot növeli az a 
tény is, hogy Visegrádon a központi támogatások és 
hozzájárulások aránya az összes bevételhez képest 
alacsony. Országos átlagban az arány 60-40% a központi 
pénzek javára!

A Város intézményi mûködési bevételei az
adókhoz képest a 2000. év kivételével elég szerények. 
Ebben a legnagyobb szerepet az játssza, hogy a 
vállalkozási bevételek minimálisak voltak. Ez egyrészt az 
önkormányzat természetes kockázatkerülõ magatartásából 
következhet, másrészt azonban azt is sejteti, hogy 
Visegrád önkormányzata nem képes a rendelkezésére álló 
adottságokat megfelelõen hasznosítani. Jellemzõ például, 
hogy a városban a parkolásért díjat szedõ vállalkozás 
bevételébõl az önkormányzat csak kisebb mértékben
részesedik, noha a parkoló önkormányzati tulajdonú 
területen van. Az önkormányzati területek rendezvény célú 
bérbeadása minimális, rosszul menedzselt. A Város saját 
vállalkozással a mozin kívül nem rendelkezik, de bizonyos 
értelemben ez utóbbi is közszolgálati feladatokat lát el. 

A felhalmozási bevételek  aránya az utóbbi két évben 
változást mutat. A korábbi évek alacsony szintû – néhány
millió forintos – felhalmozási bevétele hirtelen a 
többszörösére ugrott. Ez a változás már összefüggésben 
áll a kezdõdõ városfejlesztéssel. A 2000-es évi 53 millió Ft 
fölötti felhalmozási bevétel nagy része földterület 
értékesítésébõl származik. A 2001. évi tervekben szereplõ 
kiugróan magas, 186 millió Ft körüli bevétel a lepencei 
fürdõ tervezett eladásából származott volna, amely 
azonban meghiúsult. 

A városfejlesztési program beindulásának gazdálkodási forgatókönyvei

1. A felhalmozási bevétel nagyarányú növelésére lehet 
számítani abban az esetben, ha a Város a területén 
lévõ, egyre növekvõ értékû, jelenleg hasznosítatlan 
ingatlanokat hasznosítsa. Az ebbõl származó bevétel
a város költségvetését és pénzügyi helyzetét 
nagyságrendileg megváltoztatná. Ezzel lehetõvé 
válna, hogy az Önkormányzat fedezni tudja a turizmus 
fejlesztésének költségébõl rá esõ részt. A felhalmozási 
bevétel ilyen megugrása a privatizáció befejezõdése
után megszûnik. Ennek ellenére a költségvetés 
fõösszege a magasabb szinten stabilizálódhat, 
amennyiben a vállalkozások által szolgáltatott helyi 
adóbevétel megnövekedett színvonala a mûködési 
bevételeket magasabb szinten tartja.

2. A lehetséges másik forgatókönyv az, ha az 
Önkormányzat nem értékesíti a tulajdonát képezõ 
ingatlanokat, hanem azokat apportként az induló 
vállalkozásokba beviszi, ezáltal tulajdonrészt szerezve
ott. Ekkor az Önkormányzat a nyereségbõl részesedve 
jut majd plusz forrásokhoz. Ekkor azonban a program 
elején még nem áll rendelkezésre az a forrás, amellyel 
a szükséges infrastrukturális beruházások 
megkezdhetõk. Ezáltal a város hiteleket lenne 
kénytelen felvenni. A valódi problémát azonban inkább 
az jelenti, hogy az idegenforgalmi vállalkozások

sikerének kockázatát az Önkormányzatnak (is) viselnie 
kell. További problémát okoz az a közhelynek számító 
tény, hogy az állam rossz tulajdonos. Ahhoz, hogy az 
Önkormányzat befolyásolni tudja a területen mûködõ 
vállalkozásokat, nyilván nem szükséges bennük
tulajdonosnak lennie.

3. Végül az is járható út, ha az Önkormányzat az 
ingatlanokat bérbe adja a rajta építkezõ befektetõknek. 
Ekkor a kockázat mértéke alacsonyabb lesz, ám a 
szükséges bevételek a kezdeti idõszakban ugyanúgy 
nem állnak rendelkezésre. Így az infrastrukturális és a 
város arculatát javító beruházások csak lassan 
mehetnek végbe, ha a város nagymértékû 
eladósodását el akarják kerülni. 

Bármelyik úton is indul el Visegrád, a beruházások 
eredményeként a költségvetés mérete lényegesen meg fog
nõni. Az elsõ lépésekhez szükséges forrásbevonáshoz a 
privatizáción kívül más lehetõségek is rendelkezésre 
állnak. Ezek között – a hitelfelvételen kívül – központi
állami források is rendelkezésre állnak. Visegrád 
természetesen már az elmúlt években is rendszeresen vett 
részt pályázatokon. A következõ oldali táblázat ezeket 
mutatja be jól áttekinthetõ formában.
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Év Pályázat megnevezése Nyert összeg (Ft) Támogató neve
1998-2001 Pince és partfal megerõsítési program 29 millió Belügyminisztérium

1998 Utak felújítása, korszerûsítése 11 millió Területfejlesztési Alap
1999 Általános iskola felújítása 12 millió
2000 Bérlakásépítés – költségelvû rendszer 39 millió Gazdasági Minisztérium
2000 Vízkár megszüntetés 5 millió Pest Megyei Területfejlesztési

Tanács
2000 Kerékpárút Dunabogdány-Visegrád 0
2000 Operatív információs rendszer 

Dunabogdány-Visegrád
0

2001 Duna-parti sportpálya, öltözõ 10 millió
(kért: 20 millió)

Ifjúsági és Sportminisztérium

2001 Duna-parti terület feltöltése folyamatban
kért: 40 millió

KAC

2001 Duna-parti terület feltöltése 0
(kért: 25 millió)

Pest Megyei Területfejlesztési
Tanács

2001 Kerékpárút Dunabogdány-Visegrád folyamatban

A fentieken kívül Visegrád a következõ megvalósíthatósági 
tanulmányok, projekttervek elkészíttetéséhez nyert 
támogatást a Gazdasági Minisztériumtól:
• Témapark (10 millió)
• Egészségcentrum fejlesztés (10 millió)
• Lepence strandfürdõ (összesen 13 millió)

a) gyógyvízzé minõsítés
b) turisztikai-idegenforgalmi tanulmány
c) Duna-parti fejlesztésre vonatkozó tanulmányterv

A pályázatok között látható, hogy az önkormányzat 
aktivitása az elmúlt két év folyamán megnõtt. Visegrád a 
turizmusfejlesztési projektek megvalósítása érdekében 
elõször a 2001-ben benyújtott pályázatokon nyerhet el 

pénzösszegeket. Ebbõl a sportpálya beruházás képzi az 
egyetlen kivételt, amely azonban csak részben tekinthetõ a 
turizmusfejlesztési koncepció részének. 

A pályázatokhoz szükséges önrész elõteremtése az 
Önkormányzat számára nyilvánvalóan nem könnyû feladat. 
A lepencei fürdõ eladását megakadályozó népszavazás 
miatt elmaradó bevétel ezért nehéz helyzet elé állította a 
város vezetését. 
Az új források bevonásának lehetõségei között új, a 
korábbinál lényegesen nagyobb volumenû források 
elnyerését helyezi kilátásba a Széchenyi-terv. Visegrád a 
Széchenyi-terv turisztikai fejezetébõl a következõkre 
pályázik:

Jel Megnevezés Elosztásra kerülõ 
teljes összeg (Ft)

Támogatás aránya a 
teljes beruházás 

összegéhez képest

Önrész

TU1 Termálfürdõ fejlesztése, kialakítása + kapcsolódó 
infrastruktúra és környezet fejlesztése

1 milliárd + 200 millió max. 50% + 33 % min. 25% (kivéve 
infrastruktúra)

TU2 Termálfürdõhöz kapcsolódó szálláskapacitás 
fejlesztése

500 millió max. 20% min. 25%

TU6 Nemzetközi és országos turisztikai rendezvények 
(Palotajátékok)

20 millió max. 50% min. 25%

TU7* Települések összképének javítása (zöldfelület, 
díszkivilágítás)

5 millió max. 75% min. 25%

TU9 Turisztikai beruházási projekteket megalapozó 
megvalósíthatósági tanulmányok, fejlesztési és kiviteli 
tervek

5 millió max. 50% min. 25%

TU10* Lovasturizmus minõségi fejlesztése 30 millió max. 30% min. 25%
TU12 Ökoturizmus fogadási feltételeinek javítása, 

marketingje
20 millió max. 30-50% min. 25%

TU13 Jachtkikötõk fejlesztése 50 millió max. 30% min. 25%
TU21 Kistérségi jelentõségû termálvizû strandfürdõk

fejlesztésének támogatása
100 millió max. 75% min. 25%

* még nincs végleges döntés a beadásról



VISEGRÁD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TEAMPANNON
6

Kiadások és a költségvetés egyensúlya

Visegrádon a kiadások struktúrája különösebb 
meglepetéseket nem tartogat. A vizsgált adatok a 
kiegyensúlyozott anyagi helyzetû, de forrásokban nem 
bõvelkedõ kistelepülésekre jellemzõek. Az önkormányzat 
gazdálkodásában a fõ szemlélet – némi egyszerûsítéssel –
a következõ: „Lássuk el a kötelezõ feladatokat egy 
elfogadható, szinten, fakultatív feladatokra csak nagyon
indokolt esetben vállalkozzunk, mert az ehhez szükséges 
fedezet elõteremtése már nehézségekbe ütközne.” Az 
eszközök fenntartása, felújítása vonatkozásában hasonló 
elv érvényesül: „Amit feltétlenül el kell végezni, azt meg 
tudjuk csinálni, de ennél többre nem gondolhatunk.” Ez az 
alacsony-közepes volumenen gazdálkodó költségvetés 
konzerválódott, a magasabb szintre lépésre pedig akkor 
lenne lehetõség, ha a bevételek mennyisége és struktúrája 
átalakulna.

A 4. táblából (ld. a mellékletben) kiolvasható a mûködési 
és felhalmozási kiadások aránya. A felhalmozási
kiadások tartósan a költségvetés 15% körüli összegét 
teszik ki, amelybõl csak a meglévõ tárgyi eszköz színvonal 
szinten tartására futja. A felhalmozási kiadások között 
szereplõ összegek legnagyobb részben a pályázatokon 
nyert források mellé elõírt önrészt képezik, nagyobb önerõs 
beruházásra a vizsgált idõszakban tudomásunk szerint 
nem került sor. 

A mûködési kiadásokon belül figyelemre méltó a 
személyi költségek magas aránya, a szociálpolitikára 

fordított összeg relatíve alacsony hányada. Különösen 
érdekes a kamatfizetés minimális összege, amely azt 
bizonyítja, hogy a Város nincs eladósodva, kizárólag 
likviditási hiteleket vesz fel a folyószámlájáról. A mûködési 
kiadások között a legjelentõsebb tételeket az általános 
iskola és az önkormányzat mûködtetése jelenti. Az összes 
többi kiadás e kettõhöz képest nagyságrendekkel kisebb. A 
2001-ben tervezett rendkívül magas mûködési kiadás érték 
csupán technikai jellegû elszámolás. (A lepencei fürdõ 
eladásából befolyó bevételt kívánták tartalékba helyezni, 
azonban mint tudjuk, ez a bevétel elmaradt.) 

A költségvetés kiadási és bevételi oldalát együtt vizsgálva 
érdekes megfigyeléseket tehetünk. Az 5. tábla (ld. a 
mellékletben) bemutatja, hogy a kiadások hogyan 
viszonyulnak a bevételekhez. Az alsó táblázatot vizsgálva 
kiderül, hogy Visegrád városában a költségvetés a vizsgált 
idõszakban összességében egyensúlyban van. Figyelemre 
méltó azonban, hogy 2000-ben a kiadások 18%-kal
elmaradtak a bevételek mögött, és a tervekkel ellentétben 
2001 elsõ félévben is bevételi többlet mutatkozott. A 
többletbõl az elõzõ évek (1997 és 98) hiányát pótolhatták, 
ugyanakkor valamennyi tartalék is keletkezett. Ebbõl 
azonban nagyobb beruházások biztosan nem végezhetõk 
el. A kiadásokban megmutatkozó mínusz a táblázat alapján 
a felhalmozási kiadások elmaradására vezethetõ vissza. A 
felhalmozási kiadások elmaradása árán való megtakarítás 
aligha tekinthetõ kívánatos folyamatnak.

Önkormányzati vagyon

Az önkormányzatok vagyona három részre oszlik: 
forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és 
vállalkozói részre. A forgalomképtelen vagyon rendszerint 
a kötelezõ feladatok ellátásával van összefüggésben, 
azonban törvényi kötelezettség miatt ide kell tartozzanak a 
közterületen található mûalkotások és a természetvédelmi 
területek. Visegrád esetében forgalomképtelennek
nyilvánították a következõket:
• Közutak,
• terek, parkok, zöldterületek,
• szobrok,
• óvodaépület,
• orvosi rendelõ,
• mozi,
• lepencei fürdõ (korábban átsorolták, jelenleg azonban 

sorsa bizonytalan),

A korlátozottan forgalomképes kategóriába tartoznak a 
következõk:
- felszíni vízfolyások (patakok),

• mûvelõdési ház,
• mûhely,
• rendõrõrs,
• iskolaépület,
• gyógyszertár,
• a Polgármesteri Hivatal épülete,
• tornacsarnok,

Vállalkozói vagyont képeznek a következõk:
• kertek, bányák, szántók (7 terület),
• pincék (4 db),
• helyiségek, üzletek (5 db),
• lakások (8 db),
• lakótelkek (13db),
Jelenleg értékesítésre csak 7 db résztulajdont szánnak: 
köztük egy-egy lakást, házat és szántót.

Van néhány olyan terület, amely jelenleg bizonytalan 
státusú (azon területek gyûjtõkategóriája, melyek 
tekintetében az Önkormányzat kis befolyással bír, vagy 
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jelenleg nem törekszik velük kapcsolatban érdemi 
fejlesztésre, bár városrendezési szempontból hangsúlyos 
szerepet kaphatnak, esetlegesen konfliktust okozhatnak). 
Ezek a városfejlesztési koncepció tervezése és 
megvalósítása folyamán még sok problémát okozhatnak.
• lovas iskola,
• a fafeldolgozó (Lepence),
• Alsódiós, le nem zárult kincstári kisajátítás 

(vízlépcsõépítés)
• Az egykori szennyvíztisztító területe
• Újhegy

A különbözõ vagyonelemek területi elhelyezkedésével 
kapcsolatban az ingatlankataszter ad felvilágosítást. Az 
elidegeníthetetlen vagyonelemek nulla értéken 
szerepelnek.

Az önkormányzati vagyont összegzett, csoportosított 
formában jeleníti meg a Mérleg. A 6. tábla (ld. a 
mellékletben) az 1997, 1999 és 2000. évi Mérlegek fõ 
sorait ismerteti. Az eddigi vizsgálatokhoz képest 

meglepõnek tûnik a mérleg fõösszegek drasztikus 
emelkedése. Ennek forrása eszköz oldalon az ingatlanok 
növekedése, illetve a rövid lejáratú értékpapírok eszközök 
közötti megjelenése. A források között a saját tõke nõ meg 
ugrásszerûen. Eközben a követelések és kötelezettségek 
szintje meglepõen alacsony szinten marad meg. E mögött 
a folyamat mögött nem áll valós gazdasági esemény. 
Visegrád 1999-2000-ben vette át az államtól a Duna-parti
területeket, és ezek értéke jelenik meg a Mérlegben. 
Elindult illetve elõkészítõ fázisban van itt a sportpálya és a 
jachtkikötõ. (A 2000-ben megjelenõ értékpapír állomány 
eredetérõl és összetételérõl nincsenek információk). A 
számok indokolatlanul konzervatív befektetési politikára 
engednek következtetni, amely mindig csak a szigorúan az 
adott pillanatban rendelkezésre álló forrásokkal számol, 
viszont az összes rendelkezésre álló likvid eszközt
pénzformában, lekötetlenül õrzi, illetve elkölti. Ez a 
rendkívül rugalmatlan gazdálkodás összefügghet a 
bizonytalan szabályozási környezettel, de bizonyára a 
menedzsment hiányosságai is közre játszhatnak benne.

A szokásos likviditási mutatók Visegrád esetében a következõ képet festik:
1997 1999 2000

Likvid eszközök hányada = (FE – RLK) / •E = 0.457 0.3 0.329
Likviditási ráta = FE / RLK = 75.55 22.51 181.68
Likviditási gyorsráta = (FE – K) / RLK = 74.08 22.14 180.04
Pénzhányad = ÉP + PE / RLK = 40.85 13.83 133.76

Jelek magyarázata:
FE = forgóeszközök RLK = rövid lejáratú kötelezettségek
•E = összes eszköz K = követelések
ÉP = értékpapírok PE = pénzeszközök

A likviditási adatok is alátámasztják az iméntieket. Visegrád 
a mutatók alapján túlzott, értelmetlenül magas likviditással 
rendelkezik, pénzeszközeit nem használja ki. Annyiban 
azonban nem hiteles a felfestett kép, hogy a pénzeszközök 
állománya is mindössze 30 millió forint, és ez az érték évek 
óta nem változik. A Mérleg alapján felvázolható összkép 
inkább az, hogy Visegrád nagy, forgalomképtelen, illetve 
bizonytalan státuszú vagyonnal rendelkezik, viszont 

gazdálkodó tevékenységet ma tulajdonképpen nem folytat. 
A fejlesztési elképzelések megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges lenne a bizonytalan területek 
helyzetének tisztázása, mert e nélkül a hitelfelvételhez 
nincsen fedezet, a privatizáció nem lehetséges, források 
nélkül pedig az önkormányzat a szükséges fejlesztési 
projekteket nem fogja tudni elindítani.

A fejlesztési elképzelések értékelése a város szempontjából

A városfejlesztési terv végrehajtása Visegrádot 
kimozdíthatja a falusias életmódból. Ezen a ponton 
választani kell aközött, hogy Visegrádból turisztikai 
tömegtermék lesz-e, vagy exkluzív hangulatú hellyé válik. 
Ha a több száz férõhelyes lepencei gyógyszállók 
megépítése mellé még társul a vízi-, a lovas-, és a 
kerékpáros turizmus is, akkor állandósuló nagy 
turistaforgalomra kell számítani, ami a történelmi 
hangulatot nagy mértékben rontani fogja. Visegrád 
turisztikai kapacitása véges, a nagy forgalomhoz 

szükséges területi és személyi erõforrások nem állnak 
rendelkezésre.

Visegrád lakosságának a tapasztalatok szerint a turista 
központtá válás nem érdeke. Bár számos anyagi elõny 
forrása lehet ez, ebbõl a haszonból a nagyrészt idõskorú 
lakosság nem fog részesedni. Az önkormányzattal folytatott 
konzultációk alapján úgy tûnik, hogy a lakosság igen 
érdektelenül viszonyul a fejlesztésekhez. Ugyanakkor a 
turizmus kínálatában a helyi lakosság szolgáltatásai
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(kávézók, fagyizók, szuvenírboltok, helybeli kisipar 
szolgáltatásai stb.) fontos részt képviselnek. Ennek alapján 
célszerû, ha idõvel a helyi ipar és mezõgazdaság is a 
turizmus számára kezd el termelni. Ha a helyi lakosság 
ebben nem vesz részt, akkor ellenérdekeltté válik, mivel a 
turizmus hasznaiból nem részesedik, de a hátrányaiból 
(magasabb árak, zsúfoltság, esti zaj) igen. A helyiek tehát 
feltehetõleg inkább támogatnák egy kisebb forgalmat 
generáló, exkluzív turisztikai szolgáltatási struktúra
kialakítását.

Visegrád Önkormányzata számára a turisták számának 
növekedése a költségvetés bevételeinek és kiadásainak 
megnövekedéséhez vezet. A turizmus fejlõdése a helyi 
adóbevételt megnöveli. Közvetlenül nõ az idegenforgalmi, 
az ingatlan- és a telekadó, a parkolási bevétel, de a 

turizmus által vonzott gazdálkodási tevékenység növeli a 
település SZJA-ját, továbbá növekedhet az iparûzési 
adóbevétel is.  Ezzel szemben a kiadások is 
megemelkednek a kommunális feladatok bõvülésével. A 
bevétel növekedése azonban várhatóan meghaladja a 
kiadások növekedését, így lehetõvé válnak olyan 
beruházások is, amelyek a helyiek számára lehetnek 
hasznosak. Az ilyen beruházásokkal a turizmus legitimitása 
növelhetõ. Helytelennek tûnik az az elképzelés, mely 
szerint minden értékes területet a turizmus szolgálatába 
kell állítani, mert az így több pénzt hoz a kasszába. A 
Duna-parti területen is szükség van szabad, beépítetlen 
részek megtartására (ld. sportpálya), még ha ezáltal 
bevételektõl esik is el az önkormányzat. A túlzott terület 
felhasználás a turizmus szempontjából is káros, mert az 
attrakció összértékét – lásd a Balatonnál – rontani fogja.
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2. A TELEPÜLÉS ADOTTSÁGAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA

2.1. Regionális kapcsolatok 

Kapcsolat a régióval
Visegrád a Központi régió északi részében a budapesti 
agglomeráció külsõ gyûrûjében fekszik. Ebben a 
településszektorban most kezdi éreztetni hatását a Fõváros 
immár tíz éve tartó dinamikus gazdasági növekedése. 

Ennek jelei:
• az intenzívebb kapcsolatok az ingázás-költözés terén;
• a szuburbanizáció terjedése, aminek manapság az 

egy órás elérhetõség szabja meg határát;
• a szabadidõs mozgások növekvõ aránya;
• a közlekedési nehézségek;

Kapcsolatok a szomszédos településekkel
A város legfontosabb kapcsolatát a Duna jobb partján 
haladó 11-es fõközlekedési út biztosítja. Ez köti össze a 
települést - Szentendrén át – Budapesttel, illetve nyugat 
irányába a legközelebbi nagyvárossal, Esztergommal. 
További kapcsolatot jelent a város számára a Lepencérõl 
Pilisszentlászlóra vezetõ alsóbbrendû út. 

Kapcsolat a Duna túlpartján található településekkel
Visegráddal szemben, a Duna bal partján található 
Nagymaros. A 4500 fõs város és Visegrád közötti 
kapcsolatot a rendszeres kompjárat biztosítja. Ennek helyi 
kistérségi kapcsolatok terén van elsõsorban jelentõsége, 
de a Budapest-Vác-Szob vasútvonalon a járatok sûrítése 
esetén ez a jelentõség megnõhet.
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2.2. A település adottságai és a településen zajló folyamatok bemutatása

A Duna-kanyar egységes üdülõkörzetének fõ funkciója a 
fõváros népessége, valamint az idelátogató külföldi turisták 
számára a komplex turisztikai-kiránduló szolgáltatások 
biztosítása. Visegrád ennek az üdülõkörzetnek a központi 

térségében található. Páratlan természeti adottságai, 
fürdésre, sportolásra, kirándulásra alkalmas tájai és 
történelmi nevezetességei következtében a település és 
környéke jelentõs idegenforgalmi vonzerõvel rendelkezik.

Társadalmi adottságok

Népességszám
A település népességszáma az elmúlt 100 évben nem 
túlságosan változatos képet mutatott. A vizsgált idõszak 
alatt a lélekszám 1500 és 1900 fõ között helyezkedett el. 

év fõ
1900 1508
1910 1506
1920 1594
1930 1720
1941 1670
1949 1932
1960 1830
1970 1738
1980 1896
1990 1645
2000 1679

      Forrás: KSH

Visegrád népességszámában kisebb emelkedés figyelhetõ 
meg a századfordulótól az 50-es évekig. A vizsgált 
idõszakon belül ekkor volt a lakosság száma a 
legmagasabb, meghaladta az 1900 fõt. Ezt követõen 2 

évtizeden át csökkenés, majd 1970 és 1980 között újabb 
emelkedés következett be. 1990-re azonban több mint 200 
fõvel csökkent a település népessége. Ez elsõsorban az 
elvándorlás miatt következett be, melynek legfõbb okaként 
a Bõs-Nagymarosi vízlépcsõ építkezése jelölhetõ meg. Az 
utóbbi években történt beköltözéseknek köszönhetõen 
Visegrád népességszáma csekély emelkedésnek indult.

Korösszetétel
Visegrád lakosságszáma 2001 évközepi adatok alapján 
1.605 fõ volt. A korösszetétel táblázatát figyelembe véve 
megállapítható, hogy viszonylag magas az idõs, 60 év 
feletti népesség aránya, amely a lakosságszám 
egynegyedét teszi ki. A fiatal korosztály aránya alacsony, 
alig éri el a 16 %-ot.

korosztályok fõ %
- 18 253 15,7

19 - 60 941 58,6
61 - 411 25,6

Össz. 1605 100
             Forrás: Önkorm. Adatszolg.

Gazdasági adottságok

Vállalkozások
A Visegrádon mûködõ gazdasági társaságok közül 
legnagyobb szerepe a település életében a Pilisi Parkerdõ 
Rt-nek van. Mûködése az erdõgazdasághoz és a faiparhoz 
kapcsolódó tevékenységek teljes körét felöleli. 
További jelentõsebb vállalkozás a településen a Visegrádi 
Ásványvíz Kft., a Visegrádi Faipari Kft., a Castrum Kft., 
valamint a turizmussal-vendégfogadással foglalkozó 
vállalkozások, mint pl. a Hotel Silvanus, a Sirály étterem. 
Települési szinten jelentõs szereppel bírnak az építõipari 
vállalkozások is.

Foglalkoztatottság-munkanélküliség
Visegrád a munknélküliségi adatokat figyelembe véve 
kedvezõ képet mutat. A 2002-es év eleji települési adatok 

alapján, a településen mindössze 4 fõ regisztrált 
munkanélkülit tartottak nyilván. 
Pontos statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre, de 
valószínûsíthetõ, hogy a munkavállalók nagyobb része 
helyben, illetve a környéken talál munkát, és kisebb azon 
munkavállalók aránya, akik a nagyobb vonzáscentrumokba 
Budapestre, Esztergomba, illetve Szentendrére ingáznak.
A lakosság foglalkoztatottságát alapvetõen az 
idegenforgalom és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások 
adják. Jelentõs az oktatás, régészeti kutatás és a 
természetvédelem területén a szellemi foglalkoztatottak 
aránya, ami az egyéb foglalkoztatottak kb. 15 %-át jelenti.
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Turisztikai adottságok

A település, Szentendre és Esztergom mellett, a 
Dunakanyar idegenforgalmának meghatározó központja. A 
statisztikai adatok szerint az éves turistaforgalom a 
térségben megközelíti az 1 millió fõt.
A turisztika jellemzõje az egynapos, kiránduló jelleg, azaz 
az idelátogatók turisták a lehetõségekhez képest 
viszonylag kevés idõt töltenek a településen és környékén.
Ennek következtében az idelátogatók által elköltött pénz is 
kevés, nincsenek jól kihasználva az idegenforgalom által 
kínált lehetõségek. 
A fõ turisztikai vonzerõt elsõsorban a történelmi emlékek, 
mûemlékek, a térség természeti-környezeti szépségei, a jó 
megközelíthetõség, viszonylag jó infrastrukturális 
ellátottság és széleskörû turisztikai kínálat képezi.

A történelmi kulturális emlékek és látnivalók közül meg kell 
említeni az alsó és felsõ várat, a Királyi palotát, a Várkert 
emlékeit: sibrik-dombi római katonai tábor, késõbb 
ispánsági vár, a fõesperesi templom és az Árpád-kori
település részben feltárt maradványai valamint a XI. 
századi Szent András ortodox kolostor romjai. További 
látnivalót jelentenek a római határvédelem emlékei: 

gizellamajori erõd, õrtornyok. A középkori település 
megmaradt emlékei, lakóházak és templomok –
másodlagos beépítésben vagy feltáratlanul – nehezen
megtekinthetõk.

Másik kiemelkedõ turisztikai vonzerõt jelent a természeti 
környezet a Mogyoróhegyi szabadidõ és kiránduló központ 
a hozzá kapcsolódó vadas park, kilátók, éttermek. A Pilisi 
Parkerdõ Rt.-hez tartozó Erdei Mûvelõdés Háza és 
Oktatóközpont, amely a természeti adottságok 
megismertetésével, környezetvédelemmel foglalkozik. 
Jelentõs szabadidõs és sportlétesítmények találhatóak itt, 
mint a sípálya felvonóval, szánkópálya, valamint a 
golfpálya és a nyári bobpálya. A település kedvezõ 
lehetõségekkel rendelkezik a vizisportok területén is. 
Különleges turisztikai kínálatot jelent a Lepencei 
strandfürdõ, valamint az itt található termálvíz (gyógyvíz).
A turisztikai kínálatot erõsítik a Visegrádon található 
jelentõs szállodák (Silvanus Hotel, Mátyás Tanya, Vár 
Szálló, Visegrád Szálló, Fekete Holló Panzió, Honti Panzió, 
Akadémiai Üdülõ, ELTE vendégház), valamint a 
vendéglátóhelyek.

Összegzés

A jelenlegi helyzet fõbb ismérvei:
• A település lakosságszáma alacsony, a két évtizeddel

ezelõtt bekövetkezett jelentõs csökkenés most 
stabilizálódni látszik;

• A település korstruktúráját öregedés jellemzi;
• A település gazdasági adottságai kedvezõek, a 

munkanélküliek száma elenyészõ;
• Visegrád hazánk egyik legkorábbi és egyben 

legfiatalabb városa, lakosságát tekintve pedig az egyik 
legkisebb, amely 2000 júliusában kapta vissza ismét 
városi rangját;

• A Dunakanyarban, az ország egyik kiemelt 
üdülõkörzetében fekszik;

• A település elsõsorban a kulturális adottságairól ismert 
kirándulóközpont, jelentõs természeti, táji 
adottságokon alapuló idegenforgalommal;

• A település sajátossága a változatos turisztikai 
adottságokkal rendelkezõ területek térbeni 
elkülönülése.

• Külterületének jelentõs részét erdõk borítják, melyek a 
Pilisi Parkerdõ Rt. kezelésébe tartoznak;

• A település teljes területe az 1997-ben létrehozott 
Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képezi;

• A települési infrastruktúra kiépítettsége megfelelõnek 
mondható, a csatornahálózat és a gázhálózat azonban 
még nem teljes körû;
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2.3. Visegrád fejlõdését befolyásoló tényezõk

A város életét, fejlõdésének irányait több olyan külsõ 
tényezõ is befolyásolja, irányítja, amelyeket a tervezés 
során nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ezen folyamatok 
egy része már most is érezteti hatását, míg másokkal a 
közeljövõben lehet számolni. A következõkben azokkal a 
fõbb kihívásokkal foglalkozunk, amelyekkel Visegrádnak a 
leginkább számolnia kell az elkövetkezendõ években.

� Budapest és az agglomeráció nyomása
Visegrád szempontjából meghatározó a fõváros közelsége.
A város lassan belekerül a fõváros agglomerációs 
vonzáskörzetébe, melynek következtében az 
agglomerációban lezajló folyamatok már a településen is 
éreztetik hatásukat. A több éve elkezdõdött 
szuburbanizáció eredményeként a Budapestrõl kiáramló 
rétegek a térségben már beépítették a közeli települések, 
pl. Szentendre és Leányfalu, jobb adottságú területeit. 

A szuburbanizáció folyamata eltérõ mértékben, és eltérõ 
idõben érinti az agglomerációba tartozó településeket, attól 
függõen, hogy milyen az adott település megítélése, 
elhelyezkedése, beépíthetõ területekkel való ellátottsága, 
közlekedési kapcsolatrendszere. A 90-es években elindult 
kiköltözési folyamat elõször csak a fõvároshoz közelebb 
esõ településekben éreztette hatását. Mára ezek a 
települések telítetté váltak, elfogytak a beépíthetõ területek, 
így a kiköltözni vágyók a távolabb elhelyezkedõ 
településeken próbálnak megtelepedni. 
A folyamat mára elérte Visegrád térségét is. Az 
agglomerációs nyomás, a lakosság kiáramlása során egyre 
inkább érintve lehet Visegrád, mivel a település imázsa, 
történelmi háttere és földrajzi fekvése mind olyan 
minõséget kínálnak, amit a nagyvárosból kiköltözõ rétegek 
keresnek. Az elõbb felsorolt adottságok az agglomeráció 
egyik kiemelt településévé tehetik Visegrádot. 

A szuburbanizációs folyamatok hatása a nagyvárosi 
területek lazulásában, funkcióváltásában, a nagyvároson 
kívüli térség laza beépülésében, a társadalom térbeli 
elhelyezkedésének változásából következõen pedig a 
közlekedési igények jelentõs növekedésében nyilvánul
meg.

Az ezzel összefüggõ települési kihívások:
− a településnek ellen kell állnia a 

szuburbanizációs nyomásnak;
− elkerülendõ a település tömeges, nagymértékû 

növekedése;
− a jelenlegi szerkezet és struktúra védelmére kell 

törekedni;
− a település „szétrobbanását” meg kell 

akadályozni.

� Kedvezõ, jó fekvésû beépítetlen területek 
Fontos tényként kell megemlíteni, hogy Visegrádon 
értékes, jó fekvésû összefüggõ beépítetlen területek 
találhatók. Ennek oka egyrészt, hogy a vízlépcsõ építés 
elmaradásából jelentõs szabad területek jöttek létre, 
amelyek részben az önkormányzat tulajdonába kerültek, 
másrészt, hogy az agglomerációs terjeszkedés-építés még 
nem érte el a települést. 
A viszonylag nagy, összefüggõ szabad területek a zsúfolt 
fõvárosból „kifelé menekülõk”, valamint befektetõi körök 
számára teszik vonzóvá a települést. A felerõsödõ igények 
még inkább fokozzák a település jelentõségét.

Visegrád nagyobb üres területei a következõk:
• Dunapart – a vízlépcsõvel kapcsolatos munkálatok 

eredményeként létrejött több hektáros új terület, a 11-
es út mentén, a Duna parton, mely a KVI, illetve az 
önkormányzat tulajdonát képezi.

• Hegyláb – elsõsorban a Diósi határrészen található 
beépítetlen területek, a település magjától elkülönítve. 

• 11-es út és a Fõ utca közötti területek – a
városmaghoz szervesen kapcsolódó, kedvezõ 
elhelyezkedésû beépítetlen területek, ahol elsõsorban 
a városias szövet erõsítendõ.

Az ezzel összefüggõ települési kihívások:
• turisztikai tömegtermékek, vagy exkluzív hangulatú 

idegenforgalom dominanciája;
• a minõségi környezet megõrzése a város 

fejlesztésével párhuzamosan;
• a még beépítetlen, szabad területek optimális 

kihasználása;
• kompaktságra való törekvés a város fejlesztésénél;

• Új helyzet a történelmi és kulturális örökség 
felértékelõdése terén 
A kulturális örökség, a történelmi hagyományok 
felértékelõdése új helyzetet teremetett a település 
életében.
A városi rangra emelés, valamint a felértékelõdõ történelmi, 
kulturális környezet vonzóbbá teheti a települést a 
befektetõk és a magánszemélyek számára. 

A kedvezõ helyzetet mutatják a visegrádi vár és a Királyi 
Palota helyrehozatalának munkálatai is.

A távlati Világörökségi jelölés tovább erõsíti ezt a 
folyamatot. A cím elnyerésével Visegrád nemzetközi 
szinten is ismertté válik.

Az ezzel összefüggõ települési kihívások:
• a település történelmi örökségének megõrzése;
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• a kulturális hagyományok ápolása;
• a történelmi adottságok és hagyományok 

figyelembevétele a település fejlesztésénél;
• történelmi, kulturális adottságok turisztikai 

kihasználása;

� Város és táj
Jelenleg még harmonikusnak mondható a város és 
környezetének kapcsolata. A város szerkezete hûen tükrözi 
a korábbi õsi településszerkezetet. Az évtizedek-
évszázadok alatt szinte alig változott (lásd szabályozási 
tervi vizsgálatokban).
A település szétterülése, a zöldterületek elépítése még 
nem öltött olyan mértéket, mint több, a fõvároshoz 
közelebb esõ település esetében. A város tehát a tájban 
való „szétrobbanás” elõtt áll. A folyamat bizonyos jelei már 
fellelhetõk Visegrádon is, pl. beépítések a Sváb-hegyen,
Újkert területén, Doboskert területén. 

Ezt a folyamatot tudatosan irányítani és fékezni kell. A 
Dunakanyar egyes „negatív eredményeit” (pl. Szentendre) 
tudjuk, ismerjük, de Visegrád esetében nem ezt kell 
követni. Nap mint nap látható a szemben fekvõ Nagymaros 
„szétrobbanása”, a dombhátak szervezetlen beépítése.
A táji környezet kedvezõ helyzetét erõsíti a 
természetvédelem markáns jelenléte a térségben (Duna-
Ipoly Nemzeti Park), valamint a fõvárostól való relatíve 
távolabbi elhelyezkedése. 

Az ezzel összefüggõ települési kihívások:
• a város és a környezet kedvezõ kapcsolatának 

megtartása;
• zöldterületek kialakítása, fejlesztése; 
• a hegyoldalakra való felkúszás megakadályozása;
• a hegylábi területek nagymértékû beépítésének 

megakadályozása;
• a Dunaparti terület legoptimálisabb kihasználása;

2.4. Visegrád városfejlõdésének (településfejlõdésének) konfliktusai 

Az elmúlt évek dinamikus fejlõdése, a rendszerváltás 
következményei, a már korábban kialakult feszültségek új 
konfliktusokat teremtettek, melyek kezelése, oldása a 
közösségi szereplõk feladata. A településen jelentkezõ 
konfliktusok legfontosabb elemei:
• a településen belüli térszerkezeti egységek 

funkcionális szétválása
• egyes városi szolgáltatások kínálatában fellépõ 

problémák

• gyorsuló beköltözések
• növekvõ beépítési láz
• az idegenforgalmi potenciál és a területi/fizikai korlátok 

összehangolása

A fejlesztési koncepció többek között ezek kezelésére 
fogalmaz meg válaszokat. 
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Települési SWOT analízis

A településfejlõdés fontosabb tényezõi - folyamatai SWOT analízis formájában kerülnek bemutatásra:

ERÕSSÉGEK (S) GYENGESÉGEK (W)
Természet - környezet 

- Kedvezõ földrajzi elhelyezkedés;
- Épségben megmaradt táji környezet;
- Jelentõs erdõterületek a település környezetében;
- Rendezett vízparti terület;
- Termálvíz (gyógyvíz) a településen;
- Erõs a természetvédelem jelenléte, mivel a település területe 

a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozik;

- A fõváros extenzíven terjeszkedik pusztítva a természeti 
környezetét;

- Roncsolt területek (bányaterületek) találhatók a település 
közigazgatási területén;

- A terület morfológiája erõsen behatárolja a település 
fejlesztési lehetõségeit; 

Infrastruktúra - közlekedés

- Viszonylag jól kiépített az infrastruktúra hálózat;
- Teljes körû a villamoshálózat megléte;
- Kiépültnek tekinthetõ a gázhálózat;

- A település számára kedvezõtlen helyen van a hajóállomás;
- Csapadékelvezetés nem teljesen megoldott;
- Kevés a jó minõségû önkormányzati közút;

Település

- Megújuló mûemlékek;
- Megõrzött építészeti értékek;
- Számottevõ mûemléki környezet, épületek;
- Megfelelõ közmûellátás;
- Jelentõs, fejleszthetõ szabad területek a Duna mentén;
- A fõbb turisztikai adottságok területileg elkülönülve 

helyezkednek el;

- Nincs markáns településközpont;
- A város nem tud egységes térszerkezetet kialakítani;
- Helyenként hiányos a közvilágítás;
- Lassan megújuló szerkezet, magas mûködési költségek;
- Nincs kellõ forrás a meglévõ fejlesztési területek kiépítésére;
- Nincs kihasználva a városalapítás évfordulója (Visegrádi 

Millennium 2002-2009);
Társadalom - demográfia 

- Kedvezõ a magasabb iskolázottsággal rendelkezõ lakosság 
aránya;

- Elöregedés tapasztalható;
- Elvándorló fiatalok;
- Alacsony népességszám;

Gazdaság – ipar

- Palackozható ásványvíz a Lepence-völgyben;
- A tömeges turizmus mint bevételi forrás;
- Asztalos üzem;

- Kevés üzemi terület;

Erdészet - mezõgazdaság 

- Pilisi Parkerdõ Rt., amely az erdõterületeket kezeli (erdõk 
védelme, közjóléti szerep);

- Nincsenek kihasználva az árutermelésre alkalmas 
mezõgazdasági területek;

- Szinte teljesen eltûntek a szõlõ- és gyümölcsültetvények;
Turizmus

- Országos jelentõségû kulturális hagyományok;
- A természeti tájban jól érvényesülõ történelmi emlékek 

(Fellegvár, Salamon-torony);
- Sokrétû turisztikai kínálat (világörökségi jelölés, termál- és

gyógyvizek, különleges természeti környezet, Duna-part;
- Budapest, Esztergom és Szentendre mint kiemelt 

idegenforgalmi központok közelsége;
- Mûködõ, kulturált fogadókapacitások, panziók;
- Vendéglátó kapacitások megléte;

- A meglévõ turisztikai adottságok, vonzerõk alacsony 
kihasználtsága;

- Szolgáltatások egyenetlen színvonala;
- Komplex turisztikai termék hiánya;
- Döntõen az egynapos (kiránduló) turizmus van jelen a 

településen;
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LEHETÕSÉGEK (O) VESZÉLYEK (T)
Természet - környezet

- A természeti-táji környezetre alapozott kirándulóturizmus 
felfejlesztése;

- Kerékpáros és lovaglóútvonalak kijelölése;
- A Nemzeti Park bemutató területeinek fejlesztése;
- Termálvízkészlet további kihasználása;
- Füvészkert, vadaspark bõvítése;

- Az erdõk minõségi állapotának, élõvilágának leromlása; 
- A domboldalak beépítésének, beépülésének veszélye;
- A turizmushoz kapcsolódóan növekvõ környezeti terhelések;

Infrastruktúra - közlekedés

- Megoldottá válik a csapadékvíz elvezetés a településen;
- A vízi közlekedés fejlesztése (vízi jármûveken érkezõ 

vendégek számának növelése);
- Megfelelõ fogadóbázisok kiépítése a turizmus fogadására;

- Nem épülnek ki megfelelõ kapacitású parkolók a turisztikai 
tömegek fogadására;

- A közúti közlekedés erõsödése a település belsõ területein;

Település

- Jacht kikötõ kialakítása az öbölben;
- Nemzetközi hajókikötõ a Lepence völgy közelében
- Duna-parti fejlesztési területek;
- A település „kisvárosias” arculatának kialakítása;
- Sportpálya és sportközpont létrehozása a Duna parti 

területen;

- A domboldalakra történõ tömeges építkezések tönkreteszik 
az egyedülálló látványt; 

- Nem épül ki egy markáns városközpont;
- Nem valósul meg a Fõ utca rehabilitációja (világítás, 

útburkolat, épületek);
- A Duna-part, mint fejlesztési terület, teljes beépülése (az itt 

létrejövõ beruházások elzárják a Duna-parti területet a 
látogatóktól);

Társadalom - demográfia

- Betelepülõk számára vonzó települési környezet;
- Mértéktartó népességvonzás;
- Fiatal lakosság helybentartása;

- A betelepülõk magas száma átrendezi a város 
hagyományait, megbontja a helyi közösséget, identitást;

Gazdaság - ipar

- A helyi kisipar erõsítése (hely biztosítása);
- Új munkahelyek létesítése a turisztika erõsödésével;
- A Lepence-völgyi ásványvízpalackozó korlátozott fejlesztése;
- Kézmûves hagyományok visszahozása;

- A tömeges turizmus negatív hatásainak állandósulása,
erõsödése;

Erdészet - mezõgazdaság 

- Az erdõk turisztikai termékfejlesztésbe való bekapcsolása;
- Speciális szõlõfajtákkal visegrádi bor termelése (Sváb-

hegyen, Új-hegyen és a Mátyás-hegyen);

- Az erdõterületek túlterhelése;

Turizmus

- A Duna idegenforgalmi hasznosításának növelése;
- Turisztikai összefogás a szomszédos turisztikai központokkal 

(Szentendre, Esztergom);
- A világörökségi listára való felkerülés növeli a település 

turisztikai vonzerejét nemzetközi viszonylatban is; 
- A turisztikai marketingtevékenységek fejlesztése;
- A belföldi turizmus erõsödése;
- Sokrétû, minõségi szolgáltatások kiépülése;
- Kiépül az idegenforgalomhoz kapcsolódó szervezeti-

intézményi rendszer;
- Ökoturizmus fejlesztése (a Nemzeti Park bevonásával);
- Termálfürdõ és az erre épülõ gyógyturizmus fejlesztése;

- Koordinálatlan, rendezetlen turisztikai termékek létrejötte 
(„Diesney-Land” effektus);

- A turizmus minõségi termékeinek és szolgáltatásainak 
elmaradása;

- A belföldi kereslet csökkenése;
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3. TELEPÜLÉSI JÖVÕKÉPEK

A településfejlesztés és rendezés számára a meglévõ adottságok és folyamatok induktív elemzése mellett az elõrelátható 
nagyobb távlatú trendek is igen fontosak a stratégia megalkotásához. 

Nagy távlatú jövõképek

A jelenleg zajló társadalmi-gazdasági folyamatok, fejlõdési 
tendenciák új kihívásokat eredményeznek a település 
számára. Ilyen kihívások a város számára:
• a természeti és épített környezet hosszabb távú 

fenntarthatóságának biztosítása;
• a felerõsödõ idegenforgalom kihívásainak való 

megfelelés – az „egynapos” kirándulóturizmus mellett 
a minõség irányába való elmozdulás;

• az élet minõségének javítása – települési
szolgáltatások javítása, 

• új funkciók elhelyezése a településen – a várossá 
válás új funkciók, szerepkörök megjelenését 
eredményezni;

A koncepció távlatában a településnek kiemelt figyelmet
kell fordítania a városfejlesztés azon tényezõire, 

amelyekkel lassítható a betelepülések (építkezések) 
száma, mérsékelhetõ a település szétrobbanása. 
Törekedni kell a táji környezet minõségének megtartására. 
Közvetett eszközökkel javítani kell a városon belüli 
lakásépítés feltételeit (infrastruktúra fejlesztés, közterületek 
színvonalának javítása, telek kialakítás). A környezet 
minõségének javítása érdekében szükséges a közlekedés 
csillapítása (parkolók kialakítása, gyalogos zónák, stb.). 

A város nagy távlatú jövõképeinek elemei, a fejlesztési 
koncepció szempontjából a következõk:
• települési környezet védelme,
• élhetõ városi környezet létrehozása,
• kedvezõ táji környezet megtartása, 

A város lehetséges jövõképei

Egy település fejlõdésében-fejlesztésében az 
önkormányzat mellett ma már egyre jelentõsebb szerepet 
játszanak a magánbefektetõk. 
A városvezetés és a befektetõi körök kapcsolata 
meghatározó jelentõségû. Visegrád esetében elsõsorban a 
turisztika felé irányulnak a befektetõi szándékok, de
elképzelhetõek más beruházási területek is, mint pl. idõsek 
otthona, lakóházak, temetõ.

A szereplõk egymás közti párbeszéde befolyásolhatja a 
város jövõjét is. Attól függõen, hogy milyen az 
önkormányzat és az egyes befektetni szándékozó 
vállalkozók egymás közti viszonya, többé vagy kevésbé 
érvényesülhet egy tervszerû, tudatos városfejlesztési 
irányvonal. Mindezek alapján három jövõkép 
különböztethetõ meg: 

� A biztonságot elõnyben részesítõ várospolitika
A rendezési terv mellett elkészül egy spontán 
városfejlesztési koncepció, amely egyrészrõl „szabad utat 
enged a fejlesztõk, fejleszteni akarók számára”. Másik 
oldalról viszont araszoló várospolitika jellemzi a 
településfejlõdést, amelyet elsõsorban a pénzeszközök 
hiánya jellemez. A városvezetés oldaláról nincsenek
határozott fejlesztési szándékok, elsõsorban a település 
szintentartása a cél. A beruházókkal szemben az óvatos, 
visszafogott hozzáállás a jellemzõ.

Ennek eredménye a spontán módon, különbözõ ötletektõl, 
beruházói és települési szándékoktól vezérelt
településfejlõdés. Jellemzõje a visszafogott, felügyelet és 
cél nélküli városfejlõdés, melyet elsõsorban a befektetõk 
pillanatnyi akarata befolyásol, irányít. 

A jövõkép hatása a település fejlõdésére: 
• csekély mértékû fejlesztések,
• visszafogottság a települési beruházások terén;
• a település magára hagyása (fejlesztés terén);

� Dinamikus, irányított fejlõdés, idegenforgalmi 
központ, nagy és változatos turisztikai 
vonzerõvel

A városvezetés határozott és következetes városfejlesztési 
politikát kíván megvalósítani. Ennek érdekében aktív és 
kezdeményezõ szerepet vállal, céljainak megvalósítása 
során maga mellé állítja a befektetõket. Fõ célok a 
turisztikai fogadókapacitások megfelelõ kiépítése, 
korlátozott népességnövekedés, valamint irányított területi 
expanzió. Helyi lakosok elõnyben részesítése, strukturált 
városszerkezet, a közlekedés fejlesztésének 
elsõrendûsége.
A történelmi jelleget és a tájat szervesen õrzõ és fejlesztõ 
város, a történelmi-táji adottságokra alapozott sokrétû, 
minõségi turizmussal. Cél továbbá az agglomerációba 
irányuló turizmus mértéktartó kiszolgálása. 
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A jövõkép hatása a település fejlõdésére: 
• irányított fejlesztések;
• hagyományõrzõ modernizáció;
• élhetõ város kialakítása;
• az adottságok optimális kihasználása;
• hosszú távú érdekek szem elõtt tartása;
• a város és a befektetõk érdekeinek megfelelõ 

összehangolása;

� Robbanásszerû városfejlõdés, turisztikai központ –
„ szétesõ”  termékcsomag

A városvezetés gyors és látványos fejlõdést kíván elérni. 
Saját források és eszközök hiányában rábízza (ráhagyja) a 
befektetõkre a városfejlesztés megvalósítását.
Ennek eredménye a jelentõs népességnövekedés, 

hegyoldalak és a Duna-part beépítése, kevés parkoló, 
közlekedési konfliktusok kiélezõdése – nem kellõen 
strukturált szerkezetalakítás (egyes egyéni érdekek
közérdek elé kerülése).
A beruházók oldaláról gátlás nélküli fejlesztések.
Tömeges fejlesztés a településhez és a tájhoz méltatlan 
„Diesney-land” szerû végeredménnyel. Koordinálatlan, 
szétesõ turisztikai termékek erõteljes keveredése.

A jövõkép hatása a település fejlõdésére: 
• gyors és látványos fejlõdés;
• rendezetlenség kialakulása;
• a település szétesettsége;
• konfliktusok kialakulása, kiélezõdése;
• rövidtávú érdekek szem elõtt tartása;

Szükségletek, fejlesztési törekvések és lehetõségek alapján várható optimista forgatókönyv

A fenti jövõképek közül a középsõ, dinamikus fejlõdést 
prognosztizálót tartjuk kívánatosnak. Ennek megfelelõen 
részletezzük a várható optimális forgatókönyv részleteit. 
A jelenlegi településfejlesztési koncepció feladata konkrét
fejlesztési irányok és célok megfogalmazása a település 
táji-gazdasági-kulturális adottságainak optimális 
hasznosítása érdekében. 
A lehetõségek alapján elkészített optimista forgatókönyv a 
település táji-természeti-társadalmi adottságainak 
megfelelõ minõségi fejlõdési modellt feltételez. Ennek 
érdekében szem elõtt tartja a mai és a jövõben lehetséges 
erõforrások megfelelõ kihasználását, a jelenlegi kedvezõ 
elemek megtartásával.

A következõkben röviden vázoljuk a szükségletek és 
lehetõségek alapján, a településen zajló pozitív fejlõdési 
folyamatok belátható jövõjét. A forgatókönyvet a fõ 
szerkezeti elemek – turizmus, erdõ – és mezõgazdaság, 
oktatás, ipar-szolgáltatás, települési infrastruktúra, 
természetvédelem – alapján vezetjük végig.

A település számára elkészített forgatókönyv kulcsszavai: a
meglévõ adottságokra épülõ ésszerû fejlesztések, hosszú 
távú érdekek szem elõtt tartása, települési-természeti
értékek megtartása többcélú hasznosítása és fejlesztése, 
az összetett társadalmi-gazdasági-ökológiai hatások 

figyelembevételével a fenntartható fejlõdési pálya 
kialakítása.

1. A stratégiai célok rendszere:
• Az épített és természeti környezet minõségének 

javítása;
• A sokszínû kulturális kínálat kialakítása;
• A település arculatának, kisvárosias jellegének

erõsítése,
• A város és környékének-környezetének térségi 

integrációjának javítása;
• Közlekedés és közmûrendszerek megfelelõ bõvítése, 

teljes körûvé tétele;
• Új települési funkciók kialakítása, elhelyezése

2. Kiemelt stratégiai területek Visegrádon
Tekintettel a térszerkezet jelenlegi állapotára és a várható 
közösségi és magánpiaci fejlesztési igényekre a 
településen az alábbi nagyobb területegységek, 
térszerkezeti elemek fejlesztésének kell prioritást adni: 
• Belsõ városrész (központ) kiépítése;
• Duna part értékarányos fejlesztése;
• Domboldalak, tájkép védelme;
• Üdülõterületek minõségi fejlesztése (Diós, 

Szentgyörgypuszta, Doboskert-Újhegy);
• Gazdasági, ipari lehetõségek megtartása (Bányatelep, 

Lepence-völgy);

A településre vonatkozó pozitív jövõkép fõ egységei - alrendszerei

Turizmus: történelme és hagyományai alapján Visegrád 
fejlõdésének lényeges tényezõje az összetett, több lábon 
álló turisztikai termékek láncolata. A település földrajzi 
elhelyezkedése, a fõváros közelsége, a történelmi-
kulturális értékei, a táji-természeti környezet, valamint a 
kiemelt üdülõkörzetben való fekvés eredményezik Visegrád 
turisztikai kínálatát. 

• A visegrádi „királyi” mûemlékegyüttes
Az alsó- és felsõ vár, az összekötõ falszakasz és a 
királyi palota rekonstrukciója befejezõdik. A palota 
épületeinek és a hozzájuk tartozó kertek megújulását a 
Ferences Kolostor rekonstrukciója is követi. A királyi 
palotához kapcsolódó palotajátékok mellett, várjátékok 
és más – a várhoz kapcsolódó – kulturális
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rendezvények is megjelennek.
Megújul a település központját a Kálvária-hegyen át a 
Fellegvárral összekötõ kirándulóút, és az alsó és 
felsõvárat a Várkerten át összekötõ gyalogösvény. 
A királyi épületegyüttes termékhez tartoznak a Mátyás 
Király Múzeum kiállításai, melyek részben a 
Palotában, részben a Salamon-toronyban és a 
Fellegvárban mutatják be Visegrád történelmét. A 
váregyüttes szerves részévé válik, idegenforgalmi 
szempontból, az Alsóvár: a Salamon-torony, a 
Vízibástya a Visegrádi-kapuval.
A Várkert területén tematikus park valósul meg, amely
bemutatja a Sibrik-domi ispánsági központot, a hozzá 
kapcsolódó Árpád-kori települést, a Latinovits villa 
kertjében feltárt ortodox kolostor maradványait, és 
emléket állít a Visegrád vármegyével együtt említett 
másik három vármegyének, amelyek a Veszprémi
püspökség alapító oklevelében szerepelnek. (Az 
Anjou-kori másolatban megmaradt Szt. István-kori
oklevél 1009-es keltezésû és a Veszprémi 
egyházmegye részeként négy vármegyét említ. Ezek: 
Veszprém, Visegrád, Kolon (Zala) és Fejér.)
A volt Ágasház helyén és a kapcsolódó községkert
területén valósul meg a másik tematikus park, amely 
Anjou-kori épületek másaiban, a középkori 
kézmûvesség és életmód bemutatásával szolgál.

• A római limes emlékek
A település történelmi-kulturális turisztikai kínálatához 
tartoznak a Duna mentén szabályosan elhelyezkedõ 
római kori õrtorony maradványok. Megfelelõ 
feltárásukkal megvalósul egy „limes-túra” útvonal, ahol 
a feltárt erõdök, õrtornyok, temetõ, és települési romok 
kerülnek bemutatásra.
A Gizellamajori római erõdnél, bemutatóközpont
fogadja a látogatókat, ahol az ásatások során elõkerült 
leletek (szoborleletek, használati tárgyak, stb.) 
kerülnek bemutatásra. Ez a „limes-túra” kiinduló 
pontja, ahonnan egy kiépített és megfelelõen 
kitáblázott útvonalon végigjárhatók a feltárt római kori 
emlékek. A „limes-túra” másik végpontja a Sibrik-
dombi katonai tábor.
Feltárásra kerül és – a korábban feltártakkal együtt 
említve – látogathatóvá válik a többi római kori emlék: 
szentgyörgypusztai õrtornyok, a kis-villámi õrtorony, 
rév utcai, kõbányai, lepencei õrtornyok, lepencei 
településrész és temetõ.

• Természetjárás és ökoturizmus 
A térség földrajzi-természeti adottságaira alapozva, a 
Pilisi Parkerdõ Rt., valamint a Nemzeti Park 
együttmûködésével, tovább fejlõdik a természetjáró 
turizmus és az ökoturizmus. Megújul az Erdei 
Mûvelõdés Háza, ahol az élõvilággal-természettel
kapcsolatos ismeretterjesztõ elõadások, kiállítások 

kerülnek megrendezésre. A Természet- és
Erdõvédelmi Tábor minõségileg fejlõdik, javulnak a 
kirándulók fogadási és szálláskörülményei.
Az ökoturisztikai program keretében megújul a 
Mogyoró-hegyi Vadaskert. A Pilisi Parkerdõ Rt. a 
Visegrádi-hegységben új tanösvényeket és 
túraútvonalakat alakít ki. A már meglévõ 
turistaútvonalakon az információs táblák, irányjelzõ 
táblák megújulnak, a kirándulókat megfelelõen 
kialakított, rendezett pihenõhelyek várják. 

• Termál- és gyógyfürdõ létesítmények
A lepencei strand környékén: a Lepence-pataktól
nyugatra, a 11. sz. fõút mindkét oldalán és a 
fafeldolgozó területén a termálvízre alapozva
gyógyfürdõ valamint hozzá kapcsolódva szállodák és 
gyógyszállók létesülnek. A magasabb fokozatú 
szállodákban konferenciaközpont, és egyéb 
szolgáltatások is helyet kapnak. Az így kialakulakuló 
sokrétû szolgáltatásokkal rendelkezõ gyógyközpontot 
a hazai és külföldi vendégek egyaránt látogatják. A 
gyógyászat mellet a pihenés és rekreáció lehetõségei 
vonzzák az idelátogató turistákat. A gyógyközpontnak 
köszönhetõen olyan fejlesztés valósul meg a 
településen, melynek eredményeként az 
idegenforgalmi szezon szinte az egész évre kitolódik.
A Lepencei strand bõvül és megújul. A fedett 
barlangfürdõ részleg megvalósulásával tovább 
emelkedik népszerûsége és látogatottsága, valamint 
jelentõs mértékben meghosszabbodik a nyitvatartási 
idõszak.

• Vízi turisztikai központ és sportlétesítmények 
kialakítása
A Felsõ öböl területén vízi turisztikai (vízi kemping, 
szabadstrand, horgászparadicsom) központ jön létre. 
Kiépülnek a szükséges infrastrukturális, közösségi- és
kiszolgáló létesítmények. 
Az Alsó-öböl területén jachtkikötõ létesül, a megfelelõ 
tároló funkciókkal, illetve kiszolgáló létesítményekkel 
(jacht-klub). A vízi turisztikai központ hozzájárul a 
város vendégforgalmának növeléséhez, a turizmusból 
származó bevételek növekedéséhez.
A Dunapart mentén a város központjához közelebb 
esõ területen megépül a városi sportpálya, a megfelelõ 
kiszolgáló épületekkel, parkolóval. 

• Lovas turizmus 
Kiépülnek a lovas turizmus szükséges alapfeltételei, 
amelyek lehetõséget teremtenek a vállalkozásoknak 
lókedvelõ vendégek fogadására.  Megépül egy lovas 
panzió, ahol lovaglásoktatás, valamint lovas 
bemutatók és rendezvények zajlanak.
Kijelölésre kerülnek lovaglásra alkalmas túraútvonalak 
(vízparti lovaglás, erdei lovaglóösvények). 
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Csillagtúrák, tereplovaglás szervezésével igényes és
fizetõképes vendégkör helyben tartása biztosítható. 

Erdészet-mezõgazdaság tekintetében: A település 
külterületének jelentõs részét borító erdõterületek továbbra
is megmaradnak, biztosítva ezáltal a település kedvezõ 
környezetét.

• Erdészet
A települési tervezés csak a bemutató (látogatható) 
övezetekre terjedhet ki. A látogatható erdõterületeken 
egységes jelrendszerrel kijelölt, pihenõhellyel ellátott, 
gondozott turista útvonalak fogadják a látogatókat. A 
védett területek a Duna-Ipoly Nemzeti Park védelme-
felügyelete alatt állnak, tervszerû karbantartásukat a 
Pilisi Parkerdõ Rt. biztosítja. 

• Mezõgazdaság
A domborzati adottságok, lejtõviszonyok miatt a 
mezõgazdaságot elsõsorban a gyümölcs- és
szõlõtermesztés jelenti a településen.
A korábbi századokban folytatott szõlõ- és bortermelés 
részlegesen újjáéled, elsõsorban a Sváb-hegyen és az 
Új-hegyen, illetve a kõbánya feletti, Mátyás-hegy
melletti fennsíkszerû tetõn. A telepítésre alkalmas kb. 
30 ha területen évi 1500-2000 hektó termelhetõ 
„Mátyás király borából”. A palackozott borokat a 
pincesor egyes szakaszain – a Szent László utca 
elején és a pincesor végén – kínálják a látogatóknak, 
akik számára ugyanitt hangulatos borozókban 
lehetõség nyílik a borok hordóból történõ 
megkóstolására is. A fenti mennyiségbõl, amely egy 
közepes családi pincészet termelése, kb. minden 6-8.
látogató tud vásárolni. A turisztikai kínálatot a helyi 
borok jelentõs mértékben gazdagítják. 

Oktatás: A település és a településen élõk jövõjének 
szempontjából az egyik legfontosabb az oktatás
helyzetének, infrastruktúrájának fejlesztése. A megfelelõ 
iskolai képzés biztosítása érdekében komoly ráfordítással 
jelentõs fejlesztések valósulnak meg. 
A városban középfokú képzést biztosító intézmény 
mûködik országos beiskolázási lehetõséggel, kollégiumi
elhelyezéssel. A városi szintû intézményrendszer 
meghatározó eleme a középiskola, amely jelentõs 
mértékben hozzájárul a felnövekvõ generációk helyben 
tartásához.

Ipar-szolgáltatás: A településre hagyományosan jellemzõ 
kézmûves és kisipari foglalkozások számára szükséges 
mûhelyek, telephelyek területi igényét a Bányatelep fõút 
menti még beépítetlen telkeinlehetne biztosítani. 
Jelentõsebb területigényû ipari üzem megtelepedése nem 
várható és nem is kívánatos a város karakterének 
megõrzése és turisztikai jellegének védelme érdekében. 

A Visegrádi Ásványvíz Kft középtávon bõvíteni kívánja, 
szintén Lepence-völgyi telephelyét. A 
kapacitásfelfuttatással összefüggõ környezetterhelés 
növekedése – kamion forgalom – határt szab az üzem 
lehetséges növekedésének.

Település tekintetében:  A település õsi magjának 
szerkezetét, hagyományaiból adódó sajátos arculatát 
megtartja. A települési struktúra, a térségre jellemzõ táj-
város szerves kapcsolatát mutató településkép fennmarad, 
és az új fejlesztések is ezt követik. A település megõrzi 
értékeit, kedvezõ adottságait megfeleltetve a 
társadalomban bekövetkezett változások és a minõségi 
idegenforgalom által támasztott új követelményeknek.

• A település arculatának megõrzése és folyamatos 
modernizációja
A település arculatának megõrzése, illetve folyamatos 
javulása érdekében megteremtõdik a településkép 
védelem szabályozása és az egységes térszerkezet 
kialakítása. A település értékeinek pontos feltárását 
követõen megvalósul az aktív értékvédelem. A 
felújított és az újonnan épített épületek az 
értékvédelem és településképvédelem elõírásainak 
megfelelõen gazdagítják a város arculatát. 

• Hiányzó települési központ megfelelõ kialakítása
A jelenleg még kevéssé kiépült városközpont kialakul. 
Kereskedelmi és vendéglátó egységek, helyi 
intézmények, lakások, panziók kerülnek itt 
elhelyezésre. A visegrádi lakosok és az idelátogató 
turisták számára egyaránt biztosítja a városközponti 
funkciók ellátását, illetve a kisvárosias hangulat 
megerõsödését.

• Duna-part hasznosítása
A Duna-parti szabad területek hasznosítása 
megvalósul. Turisztikai, rekreációs és egyéb célú 
beruházásokkal gazdagítják a várost. A Duna-parton
kiépített sétány a helyiek és az idelátogatók számára 
is élvezhetõvé teszi a vízparttal való közvetlen 
kapcsolatot.

• Közterületek rendezése, parkosítás, virágosítás
A közterületi rendezés keretein belül megvalósulnak 
azok az elemek – utak, parkolók, járdák, világítás, 
térburkolatok, fasorok, rendezett zöldfelület, 
utcaburkolatok – amelyek egy minõségi élettér 
kialakulását eredményezik.

• Domboldalak
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A tájképi szempontból védett domboldalak beépítését 
sikerül megakadályozni az építési szándékok 
elterelésével. Az üresen álló, volt MNB üdülõ átépítése 
során az épület tömege átalakul és elõnyösen 
illeszkedik a tájba. (pl. A Duna Ipoly Nemzeti Park 
turisztikai fogadóközpontja – a megállító pontok 
egyikeként – kap itt elhelyezést.) 

• Turisztikai fogadóközpont
A város turisztikai fogadóközponttal gazdagodik, amely 
a volt Ágasház helyén kerül elhelyezésre és a 
középkori várost bemutató történelmi tematikus park 
fogadóépületeként is szolgál. A városközponthoz 
közel, a Községkert területén – épületek
elhelyezésével, utcákkal, terekkel – középkori várost 
sikerül bemutatni.

• A településszerkezetet is nagymértékben befolyásoló 
turisztikai létesítmények (megállító pontok)
Fogadóterek, parkolók létesülnek: a Panoráma út 
várkerti csatlakozásánál, a Sibrik-dombnál, a két öböl 
csatlakozásánál és a gizellatelepi erõd mellett. 
A kerékpárutak javítják a település vonzerejét, 
elõsegítve egy újszerû turisztika megjelenését. 
Útbaigazító információs táblák kerülnek kihelyezésre, 
az utcanevek, házszámok egységes megjelenést 
kapnak, közterületi szemétgyûjtõ edények, padok 
elhelyezésére kerül sor. 

• A mozi épületének többcélú hasznosítása
A mozi épülete vetítõ- és konferenciatermek, kiállító 
termek, mûvészklub, Internet café (teleház) stb. révén 
változatos programokat nyújtó városi találkozóhellyé 
válik.

• Gyökerek archívuma
A magyar kultúra honfoglalás elõtti idõszakait is 
felidézõ, valamint a rokon népek archaikus 
kultúrájának feltérképezését, filmes feldolgozását –
tudományos kutatásra is alkalmas módon – bemutató
filmarchívum jön léter. Az archívum munkájához a 
tárgykultúra folyamatosságát reprezentáló mûhelyek, 
és rendezvények kapcsolódnak.

• Famúzeum
A Duna parti területen, a sportpálya északi oldalán, a 
honfoglaláskori történelemhez kapcsolódó – a fa 

jelentõségének és használatának széles körét 
bemutató – múzeum és mûhelyek létesülnek. A 
famúzeumot a Szentendrei falumúzeummal összekötõ 
erdei kiránduló út mentén, bemutató állomások 
létesülnek.

Természetvédelem és környezetvédelem: A település 
számára elsõdleges fontosságú a környezet minõségének 
megõrzése. A fejlesztések során elsõbbséget élveznek a 
természeti erõforrások védelmét szolgáló beruházások.
A környezettudatos hozzáállás eredményeként javul a 
természeti állapot, felértékelõdik a természeti környezet. Ez 
kiterjed a tájképvédelemre, a város- és tájesztétikai 
kérdésekre is. 

• Erdõterületek
A környezetvédelmi szempontból rendkívüli 
jelentõséggel bíró nagykiterjedésû erdõterületek 
kedvezõ aránya továbbra is fennmarad, amelyek 
esetében továbbra is a védelmi funkciók 
(levegõtisztaság védelem, talajvédelem, élõvilág 
védelme, tájképvédelem) dominálnak, megtartva a 
település kedvezõ környezeti állapotát. 

• Part menti területek
A parti sávban, az öblök mentén, a fejlesztések során 
maximálisan figyelembe veszik a környezet 
terhelhetõségét. Az Alsó- és a Felsõ-öböl mentén, 
olyan zöldbe ágyazott funkciók kerülnek kialakításra, 
amelyek javítják a részben rehabilitált Duna part 
minõségét.

• Külszíni bányaterületek, bányasebek
Részletes vizsgálatok készülnek a korábban folytatott 
bányászat megmaradt területeire, és azok 
hasznosítására és rekultivációjára.

• Települési közmûvek 
A település teljes területén kiépül a csatornahálózat, a 
szennyezõ anyag kibocsátás jelentõsen csökken. 

• Települési hulladék elszállítás
A szemétszállításba be nem vont területeken is 
megoldódik a kommunális hulladék összegyûjtése és 
elszállítása. Sor kerül gyûjtõhelyek kijelölésére és 
megszervezõdik a hulladék szelektív gyûjtése és 
hasznosítása.
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4. MEGLÉVÕ ADOTTSÁGOKRA ALAPOZÓ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Bármely településfejlesztési koncepció kulcskérdése a kitörési pont/pontok megtalálása. Kitörési pontnak a település 
jövõjét legnagyobb mértékben meghatározó, fejlõdését leginkább elõsegítõ adottságot/adottságokat nevezzük. Ennek 
megtalálása és a településfejlesztési koncepció középpontjába való állítása a sikeres településfejlesztés titka. Visegrád 
esetében a város lakhatósága és a környezetminõség konfliktusai szempontjából egyfelõl, és a turisztika, mint húzóágazat 
szempontjából, másfelõl, két fõ kitörési irány adódik. 

1. A városmag környezetminõségének és arculatának, valamint komfortosságának folyamatos fejlesztése (közterületek,
utak, járdák, kerékpárutak, terek, parkolók, közvilágítás, fásítás – parkosítás, utcabútorok, vízelvezetés, stb.) és a 
városközpont megújítása és fejlesztése, amely a város polgárai számára és az idelátogató turisták számára egyaránt 
megelégedettséget és jó közérzetet eredményez. Ez a város önmagára irányuló megújítási folyamata, melyet a városi 
önkormányzat irányít és finanszíroz. Az önkormányzat teendõi:
• A közterületek megújítási programjának és mûszaki építészeti terveinek kidolgozása;
• A Fõ utca, a Nádler köz és a Schulek utca rendezése;
• A térfalak (homlokzatok, kerítések), közvilágítás, utcabútorok összehangolt, folyamatos fejlesztése a különféle 

források integrációjával (pl. vissza nem térítendõ összeggel való támogatása megfelelõ önrész esetén);
• A parkolás és forgalom szabályozására-fejlesztésére vonatkozóan a rendezési terv alapján részletes program 

készítendõ a PEMÁK, a Pilisi Parkerdõ Rt. és a Duna-Ipoly Nemzeti Park bevonásával.

2. Befektetõi projektek elõsegítése, támogatása valamint részvétel a megvalósításban. Ezek a projektek elsõdlegesen a 
turisztikai üzletág köré csoportosulnak. Ide sorolható a Duna parti szabad területek hasznosítása; a Lepencei strand –
gyógyfürdõ – gyógyszálló – rendezvényközpont együttes; a Löffler bánya hasznosítása; a történelmi emlékekre épülõ 
turisztikai termékek (tematikus parkok, limes-túra, stb.). Ezek közvetlenül a város gazdaságát megerõsítõ és
kiszélesítõ, tartós piaci szolgáltatásokat nyújtó projektek, amelyek a vállalkozók számára hosszú távú perspektívát 
ígérnek az egyre bõvülõ turisztikai (világ)piacon. Az önkormányzat teendõi a megvalósítás érdekében: 
• Telekalakítás, építési besorolás, engedélyeztetés támogatása;
• A volt Ágasház térségében létesülõ turisztikai fogadóközpont és tematikus park környezetének formálása 

(parkolók, fásítás, közvilágítás, stb.);
• Város- és turisztikai marketing biztosítása;
• Közterületek fejlesztése, rendezése.

A településfejlesztési koncepció a húzóágazatok – kitörési pontok – kijelölésén túl, a részletesebb fejlesztési irányokkal és 
a település mûködését meghatározó egyéb koncepcionális kérdésekkel is foglalkozik. Az egyes fejlesztési irányok 
kijelölésén túl megnevezi az elérendõ célokat és kijelöli a feladatokat is. Jelen településfejlesztési koncepció elsõdlegesen 
a településrendezési terv tartalmi igényeihez és követelményeihez alkalmazkodik, ennek megfelelõen fejt ki jobban, vagy 
kevésbé egy-egy területet. (A településfejlesztési koncepció készítését törvény írja elõ, de annak tartalmát nem 
szabályozza.)

4.1. Turizmus 

Visegrád számára minden lehetõség adott ahhoz, hogy 
hatékonyabban bekapcsolódhasson hazánk idegenforgalmi 
vérkeringésébe. A viszonylag korlátozott területi 
lehetõségek miatt, valamint a történelmi tradíciókra és a 
természeti adottságokra alapozott kiránduló tömegturizmus 
mellett a hosszabb tartózkodást és jelentõsebb bevételeket 
biztosító „minõségi turizmus” megteremtése a cél. 

Mivel egy kiemelt üdülõkörzetben elhelyezkedõ településrõl 
van szó, biztosan prognosztizálható, hogy a jövõben is 
jelentõs lesz a turizmus, a település fejlõdésének fõ iránya 
a turisztikai termékek fejlesztése.

A megfelelõ kihasználás érdekében több lábon álló 
turisztikai kínálat kialakítása szükséges. Ehhez 
megfelelõek az adottságok (Duna és a Duna-part, erdõk, 
gyógyvíz, kulturális értékek). Visegrád tanulmányi 
kirándulások célpontjaként is jelentõs szerepet kap, de a 
város egynapos iskolai kirándulásoknál sokkal többet
képes nyújtani. A jó adottságok és feltételek hasznosítása 
tudatos tervezõ és szervezõmunkát igényel. A 
településfejlesztési koncepció ehhez kíván hozzájárulni az 
adottságok tételes számbavételével és az ezekhez 
kapcsolódó elérendõ célok és a szükséges teendõk
megnevezésével.
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� A visegrádi „ királyi”  mûemlékegyüttes a település
elsõ számú turisztikai attrakciója

A visegrádi várat és a palotát belengõ dicsõséges 
történelmi múlt, valamint a páratlanul szépséges környezet 
Visegrádot különlegesen szerencsés adottságú várossá 
teszik. Ha ehhez hozzávesszük a fõváros közelségét, 
akkor a már kialakult és jellemzõvé vált egynapos 
kirándulóturizmust kiegészítheti egy, a város számára jóval 
elõnyösebb, hosszabb tartózkodást jelentõ minõségi 
idegenforgalom kialakulása. Ennek érdekében az európai 
turisztikai piacon Visegrád, mint a fõváros megismerését és 
a festõi és patinás környezetben való üdülést egyszerre 
kínáló utazási célpont jelenítheti meg önmagát. Visegrádról 
40 perc alatt elérhetõ a magyar fõváros, és Visegrád vonzó 
üdülõhely magas színvonalú szabadidõs, rekreációs és 
gyógyvizes szolgáltatásokkal. A város számos kiemelkedõ 
turisztikai adottsága közül ismertségénél és történelmi 
jelentõségénél fogva, mindenek fölé emelkedik a vár és 
egyre inkább a palota is. Ezek felújítási és rekonstrukciós 
munkálataihoz valamint a látogatók fogadását és 
kiszolgálását biztosító fejlesztésekhez állami források 
vehetõk igénybe. 

Elérendõ célok, feladatok:
• A fellegvár állagmegõrzésének, részletes 

rekonstrukciójának befejezése (vízelvezetés);
• A Vízibástya (Visegrádi-kapu) rendbehozatala;
• Királyi palota felújítási munkáinak folytatása, ferences 

kolostor helyreállítása;
• Jól járható, gyalogút kialakítása a fellegvárig;
• Kiállítások, bemutató helyek kialakítása;

� Régészeti és tematikus parkok kialakítása –
Középkori város feltárásával és bemutatásával

A Községkert területén megvalósítandó történelmi 
tematikus park a településközpont szomszédságában, a 
városba érkezés „pillanatában” ragadja meg a látogatót. A 
volt Ágasház helyén megépítendõ turisztikai fogadóközpont 
a város tourinform irodájaként is mûködik. A középkori 
várost megidézõ park nem csak múzeumként, de 
kereskedelmi-szolgáltató létesítményként is funkcionál, 
üzleti és munkahelyteremtési lehetõséget is biztosít a város 

polgárai számára. Az önkormányzat saját szûkös 
forrásainak biztosítása mellett aktív szerepet vállal a 
vállalkozói tõke és az állami támogatások megszerzése 
érdekében.
A Várkert területén lévõ Árpád-kori települést bemutató 
tematikus park a Panoráma út csatlakozásánál kiépülõ 
turisztikai megállítóponthoz kapcsolódik. A tematikus park 
magába foglalja a várkerti emlékek mindegyikét, és 
lehetõvé teszi azok együttes bemutatását, és szervesen 
kapcsolódik a Salamon torony területéhez is.

Elérendõ célok, feladatok:
• A területek feltárása;
• Tulajdonviszonyok rendezése;
• Partnerkeresés, beruházás elõkészítés;
• A Községkerti tematikus park és fogadóépület 

kialakítása
• A város területén részben feltárt emlékek 

helyreállítása, bemutatása (pl. középkori lakóház);
• Várkerti tematikus park kialakítása;
• A Vármegyék emlékhelyének felépítése

� A település területén elszórtan található római limes
emlékekre alapozott „ limes-túra”  kialakítása

Mátyás király udvarának reneszánsz örökségén túl 
Visegrád rendkívül gazdag római kori emlékekben is. A 
Római Birodalom egykori határvidékének életét  és 
emlékeit kívánja bemutatni az ún. „limes-túra” útvonal. 
Ennek megvalósulása is megerõsíti azt a kialakítandó 
vélekedést, hogy „Visegrád nem fér bele egy napba”.

Elérendõ célok, feladatok:
• Az eddig feltáratlan területek kutatása;
• Meg kell teremteni az emlékek látogathatóságának 

feltételeit (helyreállítás);
• Bemutatóközpont kialakítása a Gizella-majornál;
• Bemutató limes szakasz helyreállítása;
• A feltárt romokat összekötõ túraútvonal kialakítása;
• A lepencei õrtoronynál a 11. sz. út kiváltása (híd vagy 

aluljáró), vagy új nyomvonalon való kiépítése és 
ezeknek a strand bejáratával való összekapcsolása;
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• Jelzõtáblák, tájékoztató rendszer létesítményeinek 
elhelyezése;

• Erõdhöz kapcsolódó rendezvények;

� A Duna-kanyar gyöngyszeme Visegrád – pihenés és 
üdülés

Ahhoz, hogy Visegrád vonzó üdülõhellyé is váljon és 
hosszabb tartózkodásra csábítsa a fizetõképes hazai és 
külföldi vendégeket, a fentebb említett magas színvonalú 
szabadidõs, rekreációs és wellness szolgáltatások széles 
kínálatának is meg kell megvalósulnia. 

Elérendõ célok, feladatok:
• Összehangolt idegenforgalmi beruházások 

megvalósítása a városfejlesztési koncepcióban és 
városrendezési tervben meghatározott fejlesztési 
irányok és kijelölt területek szerint;

• Idegenforgalmi városmarketingért felelõs szervezet 
létrehozása;

� Természetjárás és ökoturizmus fejlesztése
A természetjárás és ökoturizmus változatos lehetõségei 
pompásan kiegészítik a történelmi és kulturális vonzerõket. 
A hosszabb ideig itt tartózkodó vendégek, a visszatérõ 
kirándulók és a helyi lakosok számára egyaránt sokoldalú 
szabadidõs programokra nyílik lehetõség a megvalósuló 
gyalogos és kerékpáros, valamint lovas túraútvonalak 
révén. A Pilisi Parkerdõ Rt. és a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
fontos partnerei az önkormányzatnak, a lovas turizmus 
fejlesztése pedig elsõsorban vállalkozói tõkébõl valósítható 
meg.

Elérendõ célok, feladatok:
• Megfelelõ parkolók, fogadóbázisok kialakítása;
• Az Erdei Mûvelõdés Házának felújítása;
• A Természet- és Erdõvédelmi Tábor minõségi 

fejlesztése;
• Kerítés és karám felújítása a nagyvadbemutató 

kertben;
• Túraútvonalak, tanösvények kialakítása;
• A túraútvonalak menti pihenõhelyek felújítása;
• Nemzeti Park látogató központ létrehozása (pl. a volt 

MNB üdülõ megmaradó részén);
• Lovas turizmushoz szükséges feltételek megteremtése 

(pl. lovas panzió, Mócsai tanya fejlesztése);
• Lovas túraútvonalak kijelölése;
• Lovas bemutatók, rendezvények szervezése;

� Lepence – „ termálvölgy”
A Lepence pataktól délnyugatra a hegy lábánál, illetve a 
Dunaparton, valamint a megszüntetendõ fafeldolgozó 
területén, termálvízre alapozott gyógyfürdõk és
gyógyszállók megvalósítása új elemmel gyarapítja 
Visegrád amúgy is sokoldalú idegenforgalmi kínálatát. A 
gyógyszállók és a hozzá kapcsolódó rendezvényturizmust 
kiszolgáló létesítményegyüttes multiplikatív hatással lesz a 
város idegenforgalmának alakulására (kikötõ, speciális 
kereskedelem, egészség szolgáltatások). Ennek a 
kínálatnak a belépése a minõségi turizmus felé való 
elmozdulást, illetve az egy látogatóra jutó vendégéjszakák 
számának növelését fogja eredményezni. A fejlesztési 
koncepciónak megfelelõ befektetési programot magán 
források és állami támogatás igénybevételével lehetséges 
megvalósítani.

Elérendõ célok, feladatok:
• Rekreációs pihenõ és gyógyító létesítmények 

kiépítése, beleértve a strand bõvítését és megújítását, 
valamint a gyógyszálló és rendezvényközpont/szálloda
építését;

• Egész éven át tartó vendégforgalmat biztosító 
idegenforgalmi létesítmények létrehozása;

• Nemzetközi vendégkör kialakítása;
• Sokrétû szolgáltatások biztosítása;

� Jachtkikötõ, szabadstrand, sportlétesítmények a
Dunaparton

A Dunaparti szabad területek hasznosításának egyik 
javasolt módja jachtkikötõ, lehetõség szerint nemzetközi 
kikötõ valamint szabadstrand létesítése. A viziturizmus, a 
vízparti szabadidõs programok, valamint a sportolási 
lehetõségek (sportpálya) tovább növelik a város turisztikai 
kínálatának sokoldalúságát. A megvalósítás jelentõs 
részben vállalkozói és kisebb részben önkormányzati 
forrásokból finanszírozandó.
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Elérendõ célok, feladatok:
• Jachtkikötõ kialakítása az Alsó-öbölben;
• Szabadstrand és horgászterület kijelölése a Felsõ-

öbölben;
• Városi sportpálya megépítése;
• Fogadó létesítmények létrehozása;
• Kiszolgáló létesítmények létrehozása;

• Vízi kemping kialakítása;
• Hajómúzeum létrehozása;
• Famúzeum létrehozása
• Parkoló kialakítása;
• A Duna part közös használatának biztosítása, parti 

sétány kiépítése.
• Csónakkikötõ az egykori dömösi hajókikötõ helyén

4.2. Erdészet-mezõgazdaság

Erdészet

A Duna-Ipoly Nemzeti Park részeként a Pilisi Parkerdõ Rt. 
kezelésében álló erdõterületek védelmének és 
gondozásának biztosítása létfontosságú a város számára. 
A környezet, a táji kapcsolat, a klíma és a turisztikai 
vonzerõ szempontjából egyaránt kiemelt fontosságú, de az 
önkormányzat hatáskörén jórészt kívül esõ területrõl van 
szó.

Elérendõ célok, feladatok:
• Az erdõterületek integritásának megõrzése;
• A látogatható területek folyamatos karbantartásának 

támogatása;
• Vöröskõi vándortábor hely kialakítása
• Megfelelõ marketing a kirándulóturizmus számára
• Tanösvények bõvítése

Mezõgazdaság

Visegrád területi szûkössége, földrajzi elhelyezkedése
és adottságai nem teszik lehetõvé a mezõgazdasági 
területek árutermelési célú kihasználását. Ha 
mezõgazdaságról, mint fejlesztési célról beszélünk, a 
szõlõágazat az, amely számításba vehetõ, mivel a 
szõlõkultúra a település tradíciójához szervesen
kapcsolódó agrárágazat. Az évszázadok során, 
azonban a település korábbi szõlõterületeit, néhol 
beépítették, illetve a domboldalakat meghatározó 
mértékben védelem alatt álló erdõterületek, rétek 
borítják. Napjainkban Visegrádon 30 ha a 
gazdaságosan mûvelhetõ, szõlõültetvény számára 
alkalmas terület. 

Elérendõ célok, feladatok:
• A szõlõ újratelepítését támogatók körének 

megszerezése;
• Szõlõtelepítés céljára önálló gazdasági társaság 

létrehozása;
• A kijelölt területek értékelése a szõlõtermõhelyek 

vizsgálati módszereivel (Szõlészeti és Borászati 
Kutató);

• Megfelelõ tereprendezési munkálatok elvégzése a 
szõlõtelepítésre kijelölt területeken;

• Az ökológiai adottságoknak megfelelõ fajták 
kiválasztása;

• Telepítés, bortermelés elindítása;
• „Mátyás király borának” bevezetése a piacra;
• Borozók kialakítása a pincesor egyes szakaszainál; 

4.3. Kultúra

Visegrád, mint az egyik legismertebb történelmi település –
„királyok települése” – virágzó kulturális élettel 
büszkélkedhetett. A település egykori hangulatát ha nem is 
tudjuk teljes mértékben visszaadni, de segíthetjük 
feleleveníteni és bõvíteni a mûvelõdéshez (zenéhez, 
tánchoz, kézmûvesiparhoz) kapcsolódó közösségi életet. 
Ezzel elérhetõ lenne egy olyan egész évben pezsgõ életû 
kisváros kialakulása, amely az „alvó”, csak és kimondottan 
üdülést, illetve az itt nyaralókat szolgáló szezonális 
település helyét venné át. A közmûvelõdés fejlesztésének 
jelentõs szerepe van a település életében. Egyfelõl a 
település lakosságának életminõségét, mentális 
közérzetének ápolását, másfelõl pedig a turisztikai 

bevételek növelését, a turisztikai vonzerõ fokozását 
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szolgálja a helyi kulturális élet sokszínûsége. 

Elérendõ célok, feladatok:
• Közösségi ház kialakítása;
• A mai mozi épületének kulturális rendezvényhellyé 

fejlesztése;
• A Palotával szemben fekvõ területen hippodrom -

középkori tornapálya létesítése
• A Palotajátékok mellett erõdjátékok és várjátékok

• Kulturális-turisztikai attrakciók (tematikus parkok, 
múzeumok, régészeti feltárások, mûemlékek);

• Gyökerek archívuma és hozzá kapcsolódó szabadtéri
színházi rendezvények

4.4. Oktatás

A település fejlõdésének, az itt élõ népesség jövõjének 
záloga az oktatás színvonalának folyamatos emelése, a 
felnövekvõ generációk iskolai végzettségi szintjének 
jelentõs javítása. A korszerû és jó színvonalú oktatás 
emberi és tárgyi feltételeinek biztosítása komoly 
ráfordításokat igényel. Visegrád várossá válásával 
sürgetõen fontos feladattá vált a középfokú oktatás 
feltételeinek megteremtése. A fiatalok helybenntartása a 
település egészének érdeke. Az oktatási színvonal 
emelkedésének a város fejlõdése is közvetett eredménye 
lesz. A fejlesztési célok igazodnak a település 
adottságaihoz, annak legoptimálisabb kihasználása az 
elsõdleges feladat.

Elérendõ célok, feladatok, lehetõségek:
• Dunakanyari Erdei Iskola (12 osztályosra bõvítése);
• Rév utcai Általános Iskola (12 osztályosra bõvítés, 

országos beiskolázás kollégiumi elhelyezéssel);
• További lehetõségként:
• Német-magyar kéttannyelvû iskola megszervezése;
• Régészeti, vagy kõfaragó és restaurátor szakképzés 

beindítása (kiegészítõ képzésként);
• Óvoda fejlesztése (építése);
• Posztgraduális turisztikai ill. nyelvi képzések 

beindítása

4.5. Ipar – szolgáltatás

A történelmi múltú Visegrádon elsõsorban a hagyományos 
kézmûvesipar a meghatározó, amelynek a turisztikai 
potenciálját is kihasználva igazodnia kell az 
idegenforgalomhoz. A palotajátékok egyik fontos 
mozzanataként, célszerû felkutatni az õsi kézmûves 
foglalkozásokat és átültetni azok hagyományait a mai 
modernebb ipari ágazatokba. Cél a termékek skálájának 
kiszélesítése, a minõségi kézmûves cikkek gyártása 
kisüzemben, családi vállalkozásokban: kerámiaipar, 
textilipar, asztalosipar, fa-, üveg-, tûzzománc-termékek
készítése, melyek egy részéhez a már meglévõ üzemek is 
rendelkezésre állnak a településen.
A település méretéhez illõ, a szezonális 

keresletingadozáshoz alkalmazkodó szokásos 
szolgáltatások biztosítása kívánatos. 
Fontos a településen található üzemi területek 
szabályozása, valamint megfelelõ közmûvesítése. A 
kedvezõ területkínálatot az Önkormányzatnak a rendezési
terv segítségével kell biztosítania. A várostesthez közel 
nem nagyon található kisipari tevékenységek céljára 
alkalmas terület.

Elérendõ célok, feladatok:
• A felmerülõ területigények biztosítása 
• A városkép, az idegenforgalom és az ipari-gazdasági

tevékenységek összehangolása;
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4.6. Település

Infrastruktúra

A meglévõ rendszerek körültekintõ fejlesztésével az 
önkormányzat befolyásolhatja a városüzemeltetés 
költségeit, irányíthatja Visegrád térbeli kiterjedését, új 
területek fejlesztésbe vonását.
A hegyvidéki üdülõterületek infrastruktúra ellátásának – a
forráshiányon kívül – jelentõs akadálya az utak és 
közterületek hiánya, illetve nagymértékû rendezetlensége. 

A középtávú (5-7-éves) fejlesztési ciklusban a domboldalak 
üdülõterületeinek közmûvesítése nem javasolt. E 
területeken legfeljebb a felszíni vízelvezetés rendszerének 
fejlesztése indokolt. Ennek során a természetszerû –
ökologikus rendszerek kialakítása támogatandó.

Épített környezet, településszerkezet

Koncepcionális értelemben a szabályozásnak a 
településszerkezet hagyományos jellegének a 
fenntartására kell törekednie, beavatkozás csak a 
feltétlenül szükséges helyeken történhet. A fejlesztési 
területek kapcsolódása során törekedni kell a 
településszerkezet meglévõ jellegéhez történõ
illeszkedésre.

A településszerkezeti terv szintjén szükséges kijelölni 
azokat a területeket, illetve a szabályozási tervben azokat 
az épületeket, amelyek az értékvédelemben érintettek. 
Az esetleges helyi értékvédelmi területek kijelölésnél kettõ 
szempontot kell figyelembe venni, egyrészt a meglévõ 
értékek megmaradásának biztosítását, másrészt az 
esetlegesen megbomlott egyensúly visszaállításának 
fokozott érvényesíthetõségét. Az értékvédelmi 
tevékenységek során az integrált örökségvédelem 
szempontjainak kell érvényesülnie.

Az egyedileg megjelenõ hagyományos épületek esetében 
kiemelten érvényes, hogy a védettség egyszerre jelentse a 

fennmaradás lehetõségét, és egyben a korszerûsítés, 
továbbépíthetõség lehetõségét is, ezért szükséges, hogy 
az önkormányzat általános érvényû rendeletet hozzon a 
helyi épített és természeti értékek védelmére. A teljes 
közigazgatási területre kiterjedõ „értékvizsgálatra” 
alapozva, egyben támogatási rendszer kidolgozásával is 
segíteni kell az értékek fennmaradását. 

A rendelet célja tehát, hogy biztosítsa a település területén 
a kulturális örökség – táji, természeti, építészeti, történelmi, 
képzõ vagy iparmûvészeti, ipartörténeti, régészeti –
értékeinek megõrzését, hosszútávú fennmaradását, és 
ennek érdekében korlátozásokat és közforrásokon alapuló 
támogatást biztosítson. Ez utóbbival összefüggésben a 
rendelet keretein belül meg kell teremteni „Értékvédelmi 
Támogatási Keret” néven egy szabályozott pályázati 
feltételek mellett mûködõ támogatási rendszert, melynek 
forrását – az önkormányzat teherbíró képességének 
függvényében – az éves költségvetés tartalmazza. 

Település-struktúra

A település adottságai és a településen zajló folyamatok 
alapján megrajzolható Visegrád hosszú távú térszerkezeti
modellje, melyet az alábbi meghatározó szempontok 
alapján vázoltunk fel:
• a hagyományos településstruktúra minél nagyobb 

mértékû megõrzése,
• a hagyományos erdõgazdálkodás folytathatóságának 

biztosítása,
• az átalakuló és új gazdasági folyamatok 

területigényének biztosítása és városszerkezetbe való 
beillesztése,

• kedvezõ életminõség biztosítása a környezetalakítási, 
környezetvédelmi és tájvédelmi követelmények 
érvényesítésével,

• a természetvédelem szempontjainak fokozott 
figyelembe vételével tagolt térszerkezet.

Visegrád belterülete több darabból áll. Ezek közül Felsõ-
Diós közvetlenül Dömös belterületéhez, Szentgyörgypuszta 
pedig közvetlenül Dunabogdány üdülõterületéhez 
csatlakozik. Visegrád másik alapvetõ jellemzõje a linearitás 
és a Dunához szorítottságból adódó területszûkösség. 
Miután a településrendezési terv egyik alapvetõ kérdése,
hogy az adott település hol, milyen irányban és mértékben 
növelheti belterületét, ezért a mûemlékileg kevésbé értékes 
épületeken ill. területeken meg kell engedni a ráépítést 
illetve a sûrûbb beépítést.

• A településközpont
Visegrádnak nincsen teljes értékûen településközpontnak 
nevezhetõ markáns központi része, a központi funkciók 
szétszóródva találhatók meg a településen belül. A 
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visegrádi városközpont bõvítésének a legmegfelelõbb 
helye a tornacsarnok elõtti beépítetlen terület:  a Fõ utca –
Rév utca – 11. sz. fõút – Mozi köz által határolt terület.tud 
ezeknek a funkcióknak helyet biztosítani. Ez a terület 
jelenlegi formájában nem képes határozott, 
összetéveszthetetlen karaktert kölcsönözni a városnak, 
elsõsorban a kereskedelem-vendéglátás-szolgáltatás
területén nem kelti a „komfortos kisváros” érzetét. A Rév 
utca - Fõ utca – Mozi köz találkozásánál a fejlesztés 
elsõdleges célja a meglévõ településszerkezet megõrzése 
mellett a jelentkezõ fejlesztõi igények ezen céloknak való 
alárendelése, a városközpont térbeli és funkcionális 
megvalósításának elõsegítése. 
A városias mag bõvülésére igazi megoldás a mai 
„településközpont” közelében egy olyan terület kialakítása, 
ahol városias jellegû lakófunkciók, intézményi funkciók 
(Polgármesteri Hivatal új épülete, új egészségház, mozi 
bõvítése) illetve turisztikai célú intézmények kerülnének 
kialakításra.

• A lakó- és intézményi terület
Visegrád központi településrészén a területszûkösségébõl 
nem lehet kitörni, ezért a koncepció lényege a sûrûbb, 
kisvárosias beépítés, a történelmi környezethez méltóan. Itt 
nincs helye a kertes villáknak, a nagy kiterjedésû 
zöldfelületeknek, itt sajátos sûrû szövetû várost kell építeni. 

• Visegrádon a város kulturális, turisztikai valamint 
sajátos geográfiai adottságaiból kifolyólag a 
lakónépesség nagyobb mértékû növekedése nem 
kívánt folyamat, az agglomerációs nyomásnak ellen 
kell állni, és a lakónépesség hosszú távú 
állandósulására, kis mértékû növekedésére kell 
törekedni.

• Jelenlegi ismereteink szerint Szentgyörgypuszta 
beépítésre szánt területének bõvítését semmi nem 
indokolja. Ezen a területen a fejlesztés csak a 
kisoroszi komp környékén merülhet fel.

• A szentgyörgypusztai volt bánya területe alkalmas a 
városgazdálkodási telephely kialakítására, ahol a 
városgazdálkodással kapcsolatos nem
környezetszennyezõ tevékenységek 
(hulladéktömörítés) és munkagépek parkja helyezhetõ 
el.

• Felsõ-Diós esetében a 11-es számú fõút új dömösi 
átvezetése és a parttól távolabbi kiépítése esetén 
indokolt lehet az akkor már közlekedésmentes parti 
sáv turisztikai célú hasznosítása a meglévõ lovardára 
alapozva, s egy részének beépítésre szánt területté 
minõsítése a lakásépítési igények kielégítése 
érdekében is.

• Hasonló jellegû fejlesztés képzelhetõ el a Gizellatelepi 
Kórház esetén is, ha a kórház funkció a rekreációs,
pihenõ – szolgáltató irányba fejlõdik, hiszen a 
kórházhoz tartozó hatalmas zöldfelületek még 
területigényes sportok számára is igénybe vehetõk. A 
felsõ erdõterületek beépíthetõségének korlátozása 
szükséges.

• Értelemszerûen beépítésre szánt területté kell
minõsíteni a Felsõ- és a Alsó-öböl melletti parti 
területeket a turisztikai fejlesztés befogadhatósága 
miatt. Az út másik oldalán a lepencei római õrtoronyig 
terjedõ szakaszon nem javasoljuk a beépítésre szánt 
terület növelését, itt azonban felmerülhet – szakértõi
vizsgálatok alapján – a régi bányaterület ipari vagy 
speciális sportcélú (pl. sziklamászás) hasznosítása, 
illetve a Sváb-heggyel szemközti völgy esetleges 
lakóterületi hasznosítása. A bányához kivezetõ út 
megépítése esetén a volt kisvasút nyomvonalán
feltárható a vízmosásos völgy mindkét oldala (északi, 
nyugati lejtõ) is.

• A Csuka-völgy felsõ szakaszán, a Sváb-hegy egész 
területén azonban nem a belterület növelését, hanem 
a tájilag rendkívül érzékeny területek miatt, annak 
csökkentését kell megvizsgálni. (Megfelelõ gazdasági 
háttér mellett a Sváb- ill. az Új-hegy és az Új-osztás
területén a szõlõtermesztés felújítása, történeti jellegû 
visegrádi bor „királyi bor” termelése gazdagítaná a 
turisztikai kínálatot, és néhány ember számára újabb 
munkaalkalmakat teremtene).

• Visegrád fejlesztését a belsõ, Duna parti területein kell 
megvalósítani, a gyógy- és sportfunkciókat az öblök 
környékén és a Lepence-patak völgye mentén, a lakó 
és vendéglátó-ipari fejlesztéseket a meglévõ, azaz a 
hátrányos adottságok szûkös kereteinek 
feszegetésével.

• A temetõt a szomszédos telkek felé kell bõvíteni, így a 
ravatalozó felépítése is megoldódik.
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A településközpont megújítása

A településfejlesztési koncepció kiemelt kérdésként kezeli 
a funkcionálisan hiányos településközpont nagymértékû 
fejlesztését, bõvítését. A város jövõképének 
elengedhetetlen része a település kirakatát jelentõ, a 
települési identitást kifejezõ, komfortos, mintegy a település 
„nappali szobájaként” funkcionáló városközpont. 
Megfogalmazhatjuk azokat az alapvetõ tényezõket, melyek 
a központ jövõbeli alakulását befolyásolják.
• hagyományos településszerkezet, térfalak 

visszaállítása;
• parkolás megoldása (személygépkocsik, autóbuszok 

fogadása);
• városközponti többfunkciós tér kialakítása
• a korábbi rendezési terv egyes szerkezeti 

javaslatainak átértékelése, a javasolt – részben
megkezdett– utcanyitások befejezése;

• fejlesztési területek összekapcsolhatósága;
• új funkciók megjelenésének biztosítása; 
• helyi védelem, építészeti minõség megteremtése;
• gyalogoselsõbbségû zónák kijelölése;
• korlátozott forgalmú zóna kijelölése;
• fásítás, zöldfelületek megújítása;
• turizmus településszerkezeti feltételrendszerének 

megalapozása;
• helyi, idõszakos tömegközlekedés mûködtetése;

Hagyományos településszerkezet, térfalak visszaállítása
A település egyik értéke a történeti területek sajátos 
településszerkezete. Ehhez kapcsolódtak hozzá az újabb 
településrészek területek. A szabályozási terv keretében 
törekedni kell a még megmaradt hagyományos 
utcaszerkezet, telekszerkezet fenntartására, a beépítési 
módok meghatározásánál pedig a hagyományos környezet 
kialakíthatósága mellett biztosítani kell az épületek 
szakszerû cseréje során a szükséges mértékû 
modernizációt.

Központfejlesztési területek bekapcsolása
A jelenlegi „központi terület” mellett már most valós igények 
jelentkeznek egyes központi funkciókat is ellátó fejlesztési 

területek kialakítására. Cél a központ viszonylagos kis 
területen történõ kiteljesedése, kapcsolódó területek 
összeillesztése. Ilyen, kisebb alközpont kialakítására
lehetséges terület Visegrádon, a buszforduló környéke.

Új funkciók megjelenése
A jövõképeknek megfelelõen a turizmus fejlõdése a 
település egyik lehetséges kitörési pontja. Ez eddig nem 
jellemzõ, vagy meglévõ, de jelentõsen erõsödõ funkciók 
megjelenését is jelenti. Ilyenek lehetnek a különféle 
gazdasági-szolgáltató kisipari háttértevékenységek, az itt 
megálló, látogató utazók kiszolgálása (turisztikai 
információ, vendéglátás, szálláslehetõségek, pénzügyi 
szolgáltatások). Ezek várhatóan elsõsorban a központi
részen, illetve a turisztikai fogadóközpontokban fognak 
koncentrálódni.

Mûemléki környezet méltó alakítása
A szabályozási terv feladata a beépítési paraméterek 
meghatározásával közelíteni ahhoz az állapothoz, ahol 
megfelelõen érvényesülnek a mûemlék jellegû épületek, 
egyben harmonikus egységet képeznek közvetlen 
környezetükkel.

Helyi védelem, építészeti minõség megteremtése
A szabályozási terv kijelöli a helyi védelem alá sorolt 
értékeket. Az építészeti minõség biztosítására a 
szabályozási terv beépítési elõírásainak következetes 
betartatásával és pozitív minták segítségével kell törekedni.

Gyalogos forgalom kijelölése, valamint parkosítás -
növénytelepítés
A városközpont általános fejlesztésének egyik célja lehet a 
betelepülõ funkciók gyalogos megközelíthetõségének
lehetõsége. További cél, hogy ezen kapcsolatokhoz méltó 
környezet teremtõdjön. Ezzel együtt kezelendõ, 
folyamatosan fejlesztendõ a közterületek, zöldfelületek 
arculata.
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Parkolás megoldása
A parkolás problémájának kérdése a település és a 
központ fejlõdésével fokozatosan fog elõtérbe helyezõdni, 
különösen a központhoz csatolandó fejlesztési területek 
vonatkozásában, valamint a turisztikai fogadóközpontok 
kialakításánál. A szabályozás során elébe kell menni az 
ilyen irányú jövõbeni igényeknek, meg kell határozni a 
közterületi parkolás szabályait, és ki kell jelölni a 
jelentõsebb parkolókat. Fontos cél a településközpont 
autóforgalmának csillapítása. A kiránduló-jármûforgalom
megfelelõ irányításával elérhetõ a településközpont 
elkerülése, és a célpontok közelében történõ parkoltatása.

A turizmus feltételrendszerének megalapozása
Korábban az új funkciók megjelenésénél már érintettük ezt 
a területet. Ha a jövõ valóságának tekintjük Visegrád 
esetében a turizmus fogadásában és tovább bocsátásában
rejlõ lehetõségeket, akkor értelemszerûen kell ennek 
feltételrendszerét a településszerkezethez kapcsolódó 
gazdasági eszközökkel is megteremteni. 
Visegrád esetében elsõsorban a város egész hosszában, a 
11-es út mentén, alakíthatók ki azok a részben már
meglévõ megálló pontok – parkoló és megállóhelyek –,
amelyek a turisztika fogadására megfelelõek lennének. 
Ilyen fogadóhelyek a következõk:
• Panoráma út várkerti csatlakozása – Árpád kori 

települést bemutató tematikus parkhoz kapcsolódva, 
illetve a Sibrik-domb – Salamon torony parkolója;

• Hajóállomás környéke – a villanegyedhez, 
éttermekhez, Salamon-toronyhoz kapcsolódva;

• Volt Ágasházi parkoló – Királyi Palotához és a 
középkori várost bemutató tematikus parkhoz 
kapcsolódva;

• Tornacsarnok elõtti terület – városközponthoz
kapcsolódva;

• Lepence – strandhoz, termál turizmushoz és római 
emlékekhez kapcsolódva;

• Gizellamajor – Limes Múzeumhoz és lovas 
turizmushoz kapcsolódva;

• A Mogyoró-hegyi kirándulóközponthoz (Fellegvár, 
bobpálya, vadaskert), Erdei Mûvelõdés Házához,
Természet- és Erdõvédelmi Táborhoz és 
természetjáráshoz kapcsolódva;

• A két öböl térségében.

Árvízvédelem
Visegrád jelenlegi, árvízvédelmi szempontból meghatározó 
eleme a 11. sz. fõközlekedési út. Ennek építésekor 
helyeztek el lezárható átereszeket, ezek azonban nem 
zárhatók le, mivel az út alépítménye nem vízzáró. A 11. út 
koronaszintje a településközpont területén 106,1 mBf, a 
mértékadó árvízszint 107,1 mBf.
A településközpont árvízmentesítése elengedhetetlen 
feladat.
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4.7. Természetvédelem és környezetvédelem

A környezet állapota meghatározó tényezõ a város 
fejlõdésében, de ugyanúgy meghatározónak tekinthetõ az 
idegenforgalom területén is.

A térség állapota levegõtisztaság szempontjából megfelelõ. 
A település külterületén megszûnt a szennyvíztisztító (a 
szennyvíz közmûalagúton keresztül a Duna túlpartján a 
váci tisztítóba kerül), és bár hulladékgyûjtõ van, az ebbõl 
eredõ szennyezések nem veszélyeztetik a települést. A volt 
szennyvíztisztító telep rekultivációjáról azonban 
gondoskodni kell.

Mivel a 11-es út végighalad a településen, a közlekedésbõl 
származó szennyezés az egyetlen nagyobb szennyezõ 
forrás. A közeljövõben is számolni kell az úton zajló 

közlekedés szennyezésével. A turisztikai forgalom 
megfogásával, csillapításával, parkolók kiépítésével a 
fogadóközpontokban, elsõsorban a város belsõ területén 
csökkenthetõk a szennyezõ források.

Fejlesztési célok, feladatok a természetvédelem és 
környezetvédelem területén:
• A Dunaparti beruházások megvalósításánál a parti 

területek és a víz terhelhetõségének figyelembe vétele;
• A turizmusból eredõ közlekedési forgalom csillapítása 

a település belterületén;
• Természeti területek védelme; 
• A település hiányzó közmûveinek kiépítése;
• A szelektív hulladékgyûjtés bevezetése;
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5. INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A településfejlesztési koncepció a város életének több területén is érvényesülni fog. Ezek a folyamatok a települési 
önkormányzati döntéseknek éppúgy a részesei lesznek, mint a magánbefektetõi döntések, valamint a település 
mûködésébõl, zajló életébõl következõ hatások. 

A településfejlesztési koncepció elfogadása esetén részben az egyszeri, projekt jellegû fejlesztések, részben a passzív 
településrendezési szabályozás révén lehet belépni a települési folyamatok irányításába, alakításába. Tehát az intézkedési 
javaslatok során alkalmazható intézkedéstípusok egyike az egyszeri, akciószerû beavatkozás míg a beavatkozások másik 
típusa, amikor a mûködõ települési folyamatok alakításáról beszélünk (pl. adózási kedvezmények a gazdálkodó 
szervezeteknek).

Az intézkedési javaslatok a településfejlesztési koncepcióban leírtakra épülnek, megvalósíthatósági keretet, javaslatokat 
adva az azokban megfogalmazott célok elérésére. Meghatározza továbbá az intézkedések megvalósításának idõbeli 
sorrendjét. Ennek megfelelõen megkülönböztethetõk rövid-, közép- és hosszú távú intézkedési javaslatok.

Az intézkedési javaslatok elfogadását követõen az elõzõ fejezetben felvetett prioritásokat követve, az önkormányzat 
képviselõinek cselekvési programot kell meghatároznia.

5.1. Általános intézkedési javaslatok

• A Városi Önkormányzat 5 évenként aktualizálja a Településfejlesztési Koncepciót.

• Az Önkormányzat a lehetõségekhez mérten a városfejlesztési koncepciónak megfelelõ programokat dolgoztat ki.

• A Városi Fõépítésznek évente be kell számolnia a Bizottságok és a Testület elõtt a fejlesztési koncepcióval 
összefüggõ városépítési eredmények alakulásáról és a várospolitika részérõl szükséges teendõkrõl.

5.2. Rövidtávú intézkedések

• Az Önkormányzatnak programot kell kidolgozni a jelenleg még állami tulajdonú, de kedvezõ helyi és helyzeti 
potenciálokkal rendelkezõ területek tulajdonba vételére és megfelelõ hasznosításukra.

• A városközpont megújítási folyamatának szakszerû és értékalkotó megvalósítása érdekében az Önkormányzat 
részletes programot készíttet. A program egyes elemeihez a lehetséges forrásokon túl felelõsöket és határidõket is 
meg kell jelölni.

• A városközpont történelmi és kulturális szempontból meghatározó közterületeire közterületépítési és kertészeti tervet 
kell készíteni (ez a pénzügyi helyzetnek megfelelõen részletekben is kidolgoztatható). A tervnek a helyszínrajzi 
kialakítás, elrendezés, a magassági méretek, keresztmetszetek, a berendezések, utcabútorzat, burkolatok, városképi 
megjelenés, a közmûhálózat kialakítása, a köz- és díszkivilágítás, a mûtárgynak nem minõsülõ építmények létesítési, a 
parkolás megoldás és a terület kertészeti kialakításának megoldását összehangoltan kell tartalmaznia. A terv 
méretaránya legalább M=1:500, egyes részmegoldások esetében M=1:200, M=1:100. A közterületépítési és kertészeti 
tervet az Önkormányzat illetékes szakbizottságának be kell mutatni.

• A Helyi Építési Szabályzat elkészítéséig meg kell alkotni a Helyi Parkolási Rendeletet, mely a Településrendezési 
Tervvel összhangban meghatározza a várost tehermentesítõ parkolási megoldásokat.

• 1 éven belül ki kell dolgozni a fejlesztéseknek megfelelõ pénzügyi politikát.

• A város szerepének megfelelõen programot kell kidolgozni a város turisztikai illetve nyelvi oktatás beindítására.
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5.3. Középtávú intézkedések

• A Város tematikus parkjainak (Községkert, Várkert) kialakítására és fejlesztésére, a kapcsolódó létesítmények 
kialakítására, az érintettek bevonásával az Önkormányzatnak programot kell kidolgoznia.

• A település területén a szõlészet és a borkultúra – mint a kulturális értékek kiegészítõ turisztikai termékcsomagja –
támogatására az Önkormányzatnak programot kell kidolgoznia.

• A – részben vagy egészben – önkormányzati területekre és hozzá kapcsolódó fejlesztésekre (sportpálya, lovarda 
környéke, strandbejárat–lepencei õrtorony) az Önkormányzatnak programot kell kidolgoznia.

• Az önkormányzati kulturális létesítmények (mozi, mûvelõdési ház) illetve közintézmények (polgármesteri hivatal, 
egészségház, óvoda) fejlesztésére, bõvítésére az Önkormányzatnak programot kell kidolgoznia.

5.4. Hosszútávú intézkedés

• A turisztikai fejlesztések megvalósításával összehangolt programot kell kidolgozni a turisztikai megállítópontok és 
információs létesítmények kialakítására

• A Duna parti fejlesztési területekhez kapcsolható, jelenleg még nem ismert fejlesztési lehetõségek (pl. nemzetközi 
kikötõ) illetve hosszú távon megvalósítandó kulturális létesítmények kialakítására az Önkormányzatnak programot kell 
kidolgoznia.
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FELHASZNÁLT IRODALOM, TERVEK

Pest megyei területfejlesztési koncepció
Quo Vadis Consulting Kft., 1997.

Duna-Ipoly Nemzeti Park térsége területrendezési terve
VÁTI Kht., 2000.

Dunakanyar üdülõkörzet hosszú távú fejlesztési programja és regionális rendezési terve
VÁTI Kht., 1989.

Dunakanyar-Pilis-Sziget kisrégió fejlesztési alapelképzelés
Quo Vadis Consulting Kft., 2000.

Visegrád Általános Rendezési Terve
VÁTI Kht., 1984.

Visegrád-Dunapart Részletes Rendezési Terve
TÉRTERV Mérnökszolgálati Kft., 1994.

Visegrád település „ Esztergom városkapuja”  és községi sportterületének kialakításához készített beépítési
tanulmányterv
TÉRTERV Mérnökszolgálati Kft., 1999.

Visegrád város turizmusfejlesztési stratégia és operatív programja
Magyar Turizmus RT., 2001.

Visegrád termálprogram – megvalósíthatósági tanulmányterv
AQUAPROFIT Hungary Kft., 2000.

Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára - Alsóvár Salamon-torony; Fellegvár; Királyi palota; Római kori 
emlékek;
TKM Egyesület, 1995., 1997., 1999., 2001.

ALTUM CASTRUM a Visegrádi Mátyás Király Füzetei 
Visegrád, 2000.

Napos oldalon, avagy szuburbanizáció a fõváros hatásain innen és túl
Kovács Katalin; Falu város régió 99/3.

A turizmus általános elmélete
Lengyel Márton, Budapest  1994.

Pest megye statisztikai évkönyve 1999
KSH Budapest 2000.
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1997 1998 1999 2000 2001* 2001 terv
Telekadó 2106 2248 982 2234 2368 2000
Iparûzési adó 8404 14131 20031 25848 27296 27000
Idegenforgalmi adó 1566 1755 543 3732 2960 5000
Építményadó 6049 8122 4866 9957 9896 9800
Kommunális adó -- -- 8133 4811 4838 4700
Egyéb 421 37 0 0 120 0
Összesen 18546 26256 34555 46582 47478 48500

1997 1998 1999 2000 2001* 2001 terv
Telekadó 11,36% 8,56% 2,84% 4,80% 4,99% 4,12%
Iparûzési adó 45,31% 53,82% 57,97% 55,49% 57,49% 55,67%
Idegenforgalmi adó 8,44% 6,68% 1,57% 8,01% 6,23% 10,31%
Építményadó 32,62% 30,93% 14,08% 21,38% 20,84% 20,21%
Kommunális adó -- -- 23,54% 10,33% 10,19% 9,69%
Egyéb 2,27% 0,14% 0% 0% 0,25% 0%
Összesen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

(2000=100%)
1997 1998 1999 2000 2001* 2001 terv

Telekadó 94,27% 100,63% 43,96% 100,00% 106,00% 89,53%
Iparûzési adó 32,51% 54,67% 77,50% 100,00% 105,60% 104,46%
Idegenforgalmi adó 41,96% 47,03% 14,55% 100,00% 79,31% 133,98%
Építményadó 60,75% 81,57% 48,87% 100,00% 99,39% 98,42%
Kommunális adó -- -- 169,05% 100,00% 100,56% 97,69%
Összesen 39,81% 56,37% 74,18% 100,00% 101,92% 104,12%

Megjegyzés: 2001* oszlopok adatai az elsõ félévi tényadatok alapján, azokat 2-vel szorozva készültek.

1997 1998 1999 2000 2001* 2001 terv
Helyi adóbevétel (A) 18546 26256 34555 46582 47478 48500
Gépjármûadó (B) 800 1114 1600 1390 1488 1500
SZJA helyben marad 11357 13339 n.a. 4343 5914 5487
SZJA normatíva alap 4883 4042 n.a. 23119 32014 29698
Összes SZJA (C+D) 16240 17381 19675 27462 37928 35185
Összes átengedett a 17040 18495 21275 28852 39416 36685
Összes adóbevétel ( 35586 44751 55830 75434 86894 85185
Helyi adó részesedé 52,12% 58,67% 61,89% 61,75% 54,64% 56,93%
Átengedett adó rész 47,88% 41,33% 38,11% 38,25% 45,36% 43,07%

Megjegyzés: 2001* oszlopok adatai az elsõ félévi tényadatok alapján, azokat 2-vel szorozva készültek.

II. TÁBLA

AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓBEVÉTELÉNEK SZERKEZETE 1997 ÉS 2001 KÖZÖTT
adatok eFt-ban

HELYI ADÓNEMEKBÕL BEFOLYÓ ÖSSZEG NOMINÁLÖSSZEGÉNEK VÁLTOZÁSA

I. TÁBLA

adatok eFt-ban
HELYI ADÓBEVÉTELEK 1997 ÉS 2001 KÖZÖTT

HELYI ADÓNEMEK RÉSZESEDÉSE AZ ÖSSZES HELYI ADÓBEVÉTELBÕL



1997 1998 1999 2000 2001* 2001 terv
Mûködési célú bevételek 60379 78252 98638 113334 133138 146311
Helyi adóbevétel 18546 26256 34555 46582 47478 48500
Átengedett adóbevétel 17040 18495 21275 28852 39416 36685
Intézményi mûködési bevétel 12310 18515 14189 37900 13220 34181
Ebbõl: Vállalkozási bevétel 1617 1822 663 769 0 0
Ebbõl: Alaptevékenység bevétele 4703 4227 4924 6659 7938 9397
Ebbõl: Kamatbevétel 2158 3909 n.a. 1864 1224 1000
Felhalmozási bevételek 7667 5887 2550 53632 19648 185866
Ebbõl: Ingatlan értékesítés, privatizáció 3949 1949 1500 39704 1188 119057
Saját bevétel 68046 84139 101188 166966 152786 332177
Állami támogatás, hozzájárulás 42738 45506 54923 45686 58706 51452
Összes bevétel 110784 129645 156111 212652 211492 383629

1997 1998 1999 2000 2001* 2001 terv
Mûködési célú bevételek 54,50% 60,36% 63,18% 53,30% 62,95% 38,14%
Helyi adóbevétel 16,74% 20,25% 22,13% 21,91% 22,45% 12,64%
Átengedett adóbevétel 15,38% 14,27% 13,63% 13,57% 18,64% 9,56%
Intézményi mûködési bevétel 11,11% 14,28% 9,09% 17,82% 6,25% 8,91%
Ebbõl: Vállalkozási bevétel 1,46% 1,41% 0,42% 0,36% 0,00% 0,00%
Ebbõl: Alaptevékenység bevétele 4,25% 3,26% 3,15% 3,13% 3,75% 2,45%
Ebbõl: Kamatbevétel 1,95% 3,02% n.a. 0,88% 0,58% 0,26%
Felhalmozási bevételek 6,92% 4,54% 1,63% 25,22% 9,29% 48,45%
Ebbõl: Ingatlan értékesítés, privatizáció 3,56% 1,50% 0,96% 18,67% 0,56% 31,03%
Saját bevétel 61,42% 64,90% 64,82% 78,52% 72,24% 86,59%
Állami támogatás, hozzájárulás 38,58% 35,10% 35,18% 21,48% 27,76% 13,41%
Összes bevétel 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1997 1998 1999 2000 2001* 2001 terv
Mûködési célú bevételek 88,73% 93,00% 97,48% 67,88% 87,14% 44,05%
Helyi adóbevétel 27,26% 31,21% 34,15% 27,90% 31,07% 14,60%
Átengedett adóbevétel 25,04% 21,98% 21,03% 17,28% 25,80% 11,04%
Intézményi mûködési bevétel 18,09% 22,01% 14,02% 22,70% 8,65% 10,29%
Ebbõl: Vállalkozási bevétel 2,38% 2,17% 0,66% 0,46% 0,00% 0,00%
Ebbõl: Alaptevékenység bevétele 6,91% 5,02% 4,87% 3,99% 5,20% 2,83%
Ebbõl: Kamatbevétel 3,17% 4,65% n.a. 1,12% 0,80% 0,30%
Felhalmozási bevételek 11,27% 7,00% 2,52% 32,12% 12,86% 55,95%
Ebbõl: Ingatlan értékesítés, privatizáció 5,80% 2,32% 1,48% 23,78% 0,78% 35,84%
Saját bevétel 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 1997-2001 KÖZÖTT

A SAJÁT BEVÉTEL MEGOSZLÁSA

III. TÁBLA (2 oldal)

A BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA

adatok eFt-ban



1997 1998 1999 2000 2001* 2001 terv
Helyi adóbevétel 30,72% 33,55% 35,03% 41,10% 35,66% 33,15%
Átengedett adóbevétel 28,22% 23,64% 21,57% 25,46% 29,61% 25,07%
Intézményi mûködési bevétel 20,39% 23,66% 14,38% 33,44% 9,93% 23,36%
Ebbõl: Vállalkozási bevétel 2,68% 2,33% 0,67% 0,68% 0,00% 0,00%
Ebbõl: Alaptevékenység bevétele 7,79% 5,40% 4,99% 5,88% 5,96% 6,42%
Ebbõl: Kamatbevétel 3,57% 5,00% n.a. 1,64% 0,92% 0,68%
Mûködési célú bevételek 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1997 1998 1999 2000 2001* 2001 terv
Mûködési célú bevételek 53,28% 69,05% 87,03% 100,00% 117,47% 129,10%
Helyi adóbevétel 39,81% 56,37% 74,18% 100,00% 101,92% 104,12%
Átengedett adóbevétel 59,06% 64,10% 73,74% 100,00% 136,61% 127,15%
Intézményi mûködési bevétel 32,48% 48,85% 37,44% 100,00% 34,88% 90,19%
Ebbõl: Vállalkozási bevétel 210,27% 236,93% 86,22% 100,00% 0,00% 0,00%
Ebbõl: Alaptevékenység bevétele 70,63% 63,48% 73,95% 100,00% 119,21% 141,12%
Ebbõl: Kamatbevétel 115,77% 209,71% n.a. 100,00% 65,67% 53,65%
Felhalmozási bevételek 14,30% 10,98% 4,75% 100,00% 36,63% 346,56%
Ebbõl: Ingatlan értékesítés, privatizáció 9,95% 4,91% 3,78% 100,00% 2,99% 299,86%
Saját bevétel 40,75% 50,39% 60,60% 100,00% 91,51% 198,95%
Állami támogatás, hozzájárulás 93,55% 99,61% 120,22% 100,00% 128,50% 112,62%
Összes bevétel 52,10% 60,97% 73,41% 100,00% 99,45% 180,40%

Megjegyzés 1: 2001* oszlopok adatai az elsõ félévi tényadatok alapján, azokat 2-vel szorozva készültek.
Megjegyzés 2: 1999-ben a Helyi adóbevétel kivételével az adatok tervadatok.

(2000=100%)
A BEVÉTELEK NOMINÁLÖSSZEGÉNEK VÁLTOZÁSA

A MÛKÖDÉSI BEVÉTEL MEGOSZLÁSA



1997 1998 1999 2000 2001* 2001 terv
Mûködési kiadás 109349 109711 134675 153662 172798 372194
Személyi juttatások és járulékaik 57147 62775 71931 76829 100350 96130
Dologi kiadások 35012 37877 55097 61410 63362 63244
Mûködési célú pénzeszközátadás 8636 4886 5147 4870 n.a. 3815
Társadalom- és szoc.politika 8500 3972 2500 2117 4850 4390
Kamatkifizetés 54 201 n.a. 0 0 0
Felhalmozási kiadás 9661 22353 20918 20883 30990 84303
Felújítás 2959 20644 n.a. 5405 722 21650
Intézményi beruházás 6702 1709 n.a. 15287 30152 62653
Összes kiadás 119010 132064 155593 174545 203788 456497

1997 1998 1999 2000 2001* 2001 terv
Mûködési kiadás 91,88% 83,07% 86,56% 88,04% 84,79% 81,53%
Személyi juttatások és járulékaik 48,02% 47,53% 46,23% 44,02% 49,24% 21,06%
Dologi kiadások 29,42% 28,68% 35,41% 35,18% 31,09% 13,85%
Mûködési célú pénzeszközátadás 7,26% 3,70% 3,31% 2,79% n.a. 0,84%
Társadalom- és szoc.politika 7,14% 3,01% 1,61% 1,21% 2,38% 0,96%
Kamatkifizetés 0,05% 0,15% n.a. 0,00% 0,00% 0,00%
Felhalmozási kiadás 8,12% 16,93% 13,44% 11,96% 15,21% 18,47%
Felújítás 2,49% 15,63% n.a. 3,10% 0,35% 4,74%
Intézményi beruházás 5,63% 1,29% n.a. 8,76% 14,80% 13,72%
Összes kiadás 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1997 1998 1999 2000 2001* 2001 terv
Személyi juttatások és járulékaik 52,26% 57,22% 53,41% 50,00% 58,07% 25,83%
Dologi kiadások 32,02% 34,52% 40,91% 39,96% 36,67% 16,99%
Mûködési célú pénzeszközátadás 7,90% 4,45% 3,82% 3,17% n.a. 1,03%
Társadalom- és szoc.politika 7,77% 3,62% 1,86% 1,38% 2,81% 1,18%
Kamatkifizetés 0,05% 0,00% n.a. 0,00% 0,00% 0,00%
Mûködési kiadás 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Felújítás 30,63% 92,35% n.a. 25,88% 2,33% 25,68%
Intézményi beruházás 69,37% 7,65% n.a. 73,20% 97,30% 74,32%
Felhalmozási kiadás 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1997 1998 1999 2000 2001* 2001 terv
Mûködési kiadás 71,16% 71,40% 87,64% 100,00% 112,45% 242,22%
Személyi juttatások és járulékaik 74,38% 81,71% 93,62% 100,00% 130,61% 125,12%
Dologi kiadások 57,01% 61,68% 89,72% 100,00% 103,18% 102,99%
Mûködési célú pénzeszközátadás 177,33% 100,33% 105,69% 100,00% n.a. 78,34%
Társadalom- és szoc.politika 401,51% 187,62% 118,09% 100,00% 229,10% 207,37%
Felhalmozási kiadás 46,26% 107,04% 100,17% 100,00% 148,40% 403,69%
Felújítás 54,75% 381,94% n.a. 100,00% 13,36% 400,56%
Intézményi beruházás 43,84% 11,18% n.a. 100,00% 197,24% 409,84%
Összes kiadás 68,18% 75,66% 89,14% 100,00% 116,75% 261,54%

Megjegyzés 1: 2001* oszlopok adatai az elsõ félévi tényadatok alapján, azokat 2-vel szorozva készültek.
Megjegyzés 2: 1999-ben  az adatok tervadatok.

(2000=100%)
A KIADÁSOK NOMINÁLÖSSZEGÉNEK VÁLTOZÁSA

adatok eFt-ban

IV. TÁBLA

KIADÁSOK 1997-2001 KÖZÖTT

KIADÁSOK MEGOSZLÁSA

MÛKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MEGOSZLÁSA



1997 1998 1999 2000 2001* 2001 terv
Mûködési bevétel 60379 78252 98638 113334 133138 146311
Állami támogatás mûködési célra n.a. 28506 37923 34686 44706 37452
Mûködési kiadás 109349 109711 134675 153662 172798 372194

Felhalmozási bevétel 7667 5887 2550 53632 19648 185866
Állami támogatás felhalmozási célra n.a. 17000 17000 11000 14000 14000
Felhalmozási kiadás 9661 22353 20918 20883 30990 84303

Összes bevétel (támogatással együtt) 110784 129645 156111 212652 211492 383629
Összes kiadás 119010 132064 155593 174545 203788 456497

1997 1998 1999 2000 2001* 2001 terv
Mûködési kiadás n.a. 102,77% 98,62% 103,81% 97,16% 202,54%

Felhalmozási kiadás n.a. 97,67% 107,00% 32,31% 92,10% 42,18%

Összes kiadás 107,43% 101,87% 99,67% 82,08% 96,36% 118,99%

Megjegyzés 1: 2001* oszlopok adatai az elsõ félévi tényadatok alapján, azokat 2-vel szorozva készültek.
Megjegyzés 2: Az Állami támogatás felhal mozási célra oszlopban szereplõ számok az önkormányzat által.
elnyert beruházási célú pályázati forrásokat jelölik, és a megvalósíthatósági tanulmányokra kapott 
támogatásokat nem tartalmazzák.

V. TÁBLA

KIADÁS A BEVÉTEL ÉS A TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉNEK SZÁZALÉKÁBAN

adatok eFt-ban
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEVETÉSE



VI. TÁBLA

adatok eFt-ban
1997 1999 2000

Immateriális javak 2392 3182 11721
Tárgyi eszközök 51040 99421 177200
  Ebbõl ingatlan: 43803 85896 165573
Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejárattal) 2100 1723 1642
Befektetett eszközök összesen 55532 104326 190563
Készletek 934 781 849
Követelések 18922 11921 16965
Értékpapírok (rövid lejárattal) 0 0 40019
Pénzeszközök 25937 29389 29404
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 2184 5724 7056
Forgóeszközök összesen 47977 47815 94293
Eszközök összesen 103509 152141 284856

Saját tõke 74758 115054 248130
Költségvetési tartalékok 16201 25820 24051
Vállalkozási tartalékok -3126 -1083 -707
Tartalékok összesen 13075 24737 23344
Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0
Rövid lejáratú kötelezettségek 635 2124 519
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 15041 10226 12863
Kötelezettségek összesen 15676 12350 13382
Források összesen 103509 152141 284856

TÁJÉKOZTATÓ VISEGRÁD VÁROS MÉRLEGÉNEK ADATAIRÓL
1997, 1999 ÉS 2000 ÉVEKRE


