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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Visegrád Önkormányzatának fejlesztése azt a célt szolgálja, hogy egy nemzetközileg is 

megjeleníthető arculattal rendelkező, élhető, turisztikai szempontból is vonzó várost alakítson 

ki. 

 

A projektjavaslat a városkép megújítását és a település bizonyos infrastrukturális fejlesztését 

foglalja magába, melynek négy különálló, de egymást erősítő eleme a következő: 

− Visegrád városközpont fejlesztése 

− Kandelláber-program 

− Közterületek megújítása 

− Ágasházi parkoló fejlesztése 

 

A fejlesztés ezeken túl esztétikus, hangulatos, a város múltjához illő környezet megteremtését 

is szolgálja, valamint elősegíti az egyszerűbb és gyorsabb, egy helyen történő önkormányzati 

ügyintézést is. Továbbá munkahelyeket teremt, és növeli a vállalkozói, befektetői kedvet, a 

településre történő tőkebeáramlás segítve elő. 

 

A város elmúlt években tapasztalt fejlődésében, az itt élők munkája és lakóhelyük iránti 

elkötelezettsége mellett az önkormányzatnak a település adottságait, lehetőségeit felismerő, 

tudatos városfejlesztő politikája is nagy szerepet játszott. Ehhez nagy segítséget jelentett, a 

2002-ben, majd az újabb, 2006-ban elfogadott, a város fejlődésének irányát, a továbblépés 

módozatait megfogalmazó ciklusprogram. Ez a gazdasági program az önkormányzat részére 

helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési 

lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó 

figyelembevételével – a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve – az 

önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését 

szolgálják. A gazdasági program tartalmazza azokat a fejlesztési irányok, amelyek a 

következő feltételekhez járulnak hozzá: 

− a helyben foglalkoztatás feltételeinek megteremtése; 

− az önkormányzat gazdasági-, pénzügyi pozíciójának folyamatos javítása; 

− az önkormányzatnak folytatnia kell a táji-, a természeti és az épített környezet védelmét 

szem előtt tartó önkormányzati politikát, amely a fenntartható fejlődés alapja; 
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− az új városközpont kialakítása elsősorban a helyi lakossági igények kielégítését 

szolgálja, azonban jelentős turisztikai szerepe és hatása is lesz; 

− Visegrád térségi szerepének erősítését tovább kell folytatni, ezt szolgálják a 

városközpontban létrejövő új szolgáltatások is 

 

A projekt elemei a következők:  

− Visegrád városközpont fejlesztése: a projekt nyomán egy olyan új, korszerű 

városközpont jönne létre, mely a mai kor igényeit kielégítve egyszerre szolgálná az itt 

lakók és a turisták igényeit, hangulatos tereivel biztosítaná a pihenés és a szórakozás 

feltételeit. Elemei: 

• a fejlesztés alá vont ingatlanok megfelelő szintű közművesítése; 

• felszín alatti parkoló létesítése; 

• közlekedésszervezéshez, úthálózat fejlesztéshez kapcsolódó munkálatok 

elvégzése; 

• önkormányzati intézmények egy helyre telepítése; 

• lakó-, üzleti és szolgáltató épületek kialakítása; 

• kereskedelmi tömb létesítése. 

− Kandelláber-program: folytatódik a település utcai világítótesteinek lecserélése, a 

műemléki és nemzeti parki környezetet „szennyező” világítótestek lecserélése. 

− Közterületek megújítása: Visegrádon a szerencsés adottságok ellenére, jelenleg a 

zöldfelületi szerkezet nagyrészt hiányos, nem áll össze egy egységgé, szükséges tehát 

ezen rendszer kialakítása 

− Ágasházi parkoló fejlesztése: a Királyi Palota szomszédságában található parkoló 

jelenleg igen leromlott állapotban található, melynek felújítása egyrészt a város képének 

esztétikai rendbetételéhez illeszkedik, másrészt a turizmus alapinfrastruktúrájaként az 

ide érkező vendégek igény-kielégítése szempontjából is fontos feladat. A Királyi Palota 

látogatóinak fogadását végző jelenlegi parkoló sem arculati, sem funkcionális 

szempontból nem felel meg az elvárásoknak. Az üres, rosszul kialakított aszfaltsávok a 

tárolás korszerű igényeit nem tudja kielégíteni, hiányzik a W.C. blokk, a vízbázis, egy a 

mozgáskorlátozottakat kiszolgáló létesítmény, kellemes, (gyors) étkezőhely, tájékoztató 

iroda, stb. A jelenlegi állapot nem vonzó a befektetőknek sem, hiszen a hiányzó 

szolgáltatásokat nem lehet idetelepíteni. A terület rendezésekor piac, 
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rendezvényhelyszín, információs pont (akár Tourinform iroda), korszerű, az 

esélyegyenlőséget biztosító vizesblokk jön létre. 

−  

 

A városközponti projekt fejlesztéseinek fő célja, hogy megteremtse az ország egyik 

kiemelkedő turisztikai vonzerejével rendelkező település egységes városképét úgy, hogy 

kialakuljon egy térségszervező erővel rendelkező központ, megerősödjenek a városi funkciók, 

és létesüljön egy klasszikus városközpont – központi hely a település lakosainak és az 

idelátogató turistáknak egyaránt –a szükséges kulturális, logisztikai, szórakoztató és 

turisztikai infrastruktúra kiépítésével. 

A projekt megvalósításától elsősorban elvárható eredmények a Visegrádra érkező vendégek 

számában, a foglalkoztatottság növekedésében, a lakossági szolgáltatások bővülésében, 

minőségi színvonaluk emelésében, az ügyintézések felgyorsulásában, a lakossági elégedettség 

növekedésében, illetve az önkormányzati bevételek emelkedésében jelentkezik, melyek mind-

mind hozzájárulnak egy élhetőbb város kialakításához. A projekttől elvárt eredmények: 

− a fejlesztések hatásait élvező lakosság száma 1.718 fő Visegrádon; 

− a városközpont fejlesztése során 28.407 m2 új épületnagyság kerül megépítésre; 

− a kertészetileg rendezett terület nagysága 35.030 m2; 

− a kihelyezett kandeláberek száma 102 db; 

− a felújításra kerülő felszíni parkoló nagysága 7.470 m2; 

− 170 db új parkolóhely kerül kialakításra a felszín alatti parkolóban; 

− 40-50 db új bérlakás készül el a projekt végeztével; 

− 50-60 új munkahely létesül Visegrádon a fejlesztéseknek köszönhetően; 

− a jelenlegi éves visegrádi  vendégéjszakák száma (pontos adatok nem állnak 

rendelkezésre) 100.000-ről 220.000-re növekszik 2013-ra; 

− a jelenlegi cca. 1,9 napos átlagos tartózkodási idő 2,4 napra emelkedik 2013-ra. 

 

A projekt szükségszerűsége, indokoltsága: 

− Visegrád, Magyarország egyik legszebb városaként, jelentős idegenforgalmi 

központként, nem rendelkezik a város jellegzetességéhez, arculatához hozzájáruló 

városközponttal; 

− a közelmúltban (2003-ban) megnyílt, a most épülő (Löfler-bányai) és a jövőre induló 

szálloda beruházás és fürdőberuházás minőségi turizmust hoz Visegrádra; 
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− a városközpont kialakítása lehetővé tenné, a visegrádiak megfelelő környezetben történő 

szabadidő eltöltését, és számos szolgáltatás helyben, illetve egy helyen elérhetőségét; 

− a kulturális intézmények fejlesztése segít abban, hogy ismét fellendüljön a jelentős 

kulturális örökséggel megáldott város szellemi élete; 

− az új városközpont hozzájárulhat ahhoz, hogy az ideérkező turisták több időt töltsenek el 

a városban, a különböző szolgáltatások, a bővülő kulturális kínálat miatt, mely növelné a 

turizmusban keletkező fajlagos költést, és így a turizmusból származó bevételeket is; 

− kedvezően hathat a fejlesztés a városban egyébként is erős, turizmust kiszolgáló 

vállalkozói hajlandóságra; a befektetői kedv növekedésére. 

 

A teljes projekt megvalósításának kezdete 2007. július, befejezésének várható időpontja 2010. 

június. 

 



Megvalósíthatósági tanulmány Ezeréves Visegrád – Új városközponttal ünnepel 
 

___________________________________________________________________________ 

Készítette: Raiffeisen Consulting 8 

2. HELYZETELEMZÉS, ÁLLAPOTFELMÉRÉS 
 

2.1. A fejlesztési környezet általános bemutatása 

 

2.1.1. Közép-Magyarországi Régió 

 

A régió Budapestet, illetve a fővárost körülölelő Pest megyét foglalja magába, s ez 

önmagában is centrális szerepre ítéli. Területét tekintve a hét tervezési-statisztikai régió közül 

a legkisebb, kiterjedése 6.919 km2, ami az ország területének 7,4 százalékát teszi ki. Csaknem 

hárommillió lakosával (2001-ben 2 860 265 fõ, akiknek több mint kétharmada budapesti) a 

legnépesebb régió, az ország népességének 28 százaléka lakik itt. A főváros 1.000 fő/km2 

feletti népűrűsége mellett az agglomerációs településeken és a fő közlekedési útvonalak 

mentén fekvő településeken 120 fő/km2 feletti a koncentráció mértéke. A 186 településéből 31 

városi rangú; s megalakult 15 kistérségi társulás is, melyek szerepe elsősorban a 

területfejlesztés szempontjából jelentős. Az alföldi területek mezővárosai, valamint a 

felduzzadt agglomerációs települések történeti fejlődésük okán gyakran falusi arculatot 

mutatnak.  

 

        1. számú táblázat: A régiók sajátosságai (2001.) 

Megnevezés 
Terület 

az ország %-ában 
Települések száma 
az ország %-ában 

Lakónépesség 
az ország %-

ában 
Dél-Alföld 20 8 13 
Dél-Dunántúl 15 21 10 
Észak-Alföld 19 12 15 
Észak-Magyarország 14 19 13 
Közép-Dunántúl 13 13 11 
Közép-Magyarország 7 6 28 
Nyugat-Dunántúl 12 21 10 
Ország összesen 100 100 100 

 

Földrajzi adottságok 

A régió több tájegység találkozásánál fekszik, így domborzata is igen változatos. Északon 

hegyek, délen lösz- és homokhátságok jellemzik, s észak-déli irányban kettészeli a Duna is, 

amelynek ide eső száz kilométeres szakasza a magyarországi rész negyede. A folyóvizek 

közül említést érdemel az északon a Dunába torkolló Ipoly, valamint a térség keleti végein a 



Megvalósíthatósági tanulmány Ezeréves Visegrád – Új városközponttal ünnepel 
 

___________________________________________________________________________ 

Készítette: Raiffeisen Consulting 9 

Tisza felé siető Galga és Tápió. A vízfolyásokkal ellentétben a régió tavakban rendkívül 

szegény, említést érdemlő természetes tó nincs is, a mesterséges tavak elsősorban tározó és 

bányatavak. 

 

A hegyvidéket vadban gazdag erdőségek borítják. Közülük is kiemelkedik a Pilisi Tájvédelmi 

Körzet a Pilisi Parkerdővel. Itt van a dunántúli országrész második legmagasabb pontja, a 757 

méteres Pilis. A régió túlnyomó része az Alföldhöz tartozik. A régió ásványkincsekben 

szegény (kivételt képez a mészkő, az építési homok és a kavics), talajának termőképessége és 

a csapadékviszonyok nem előnyösek a mezőgazdaság számára. Kedvező viszont Közép-

Magyarország idegenforgalmi adottsága: Budapest történelmi épületei, gyógyvizei, a 

Dunakanyar partjai és szigetei igen nagy turisztikai vonzerőt jelentenek. 

 

Közlekedés 

A régió az ország sugaras szerkezetű út- és vasút-hálózata révén egyben a legfőbb hazai 

közlekedési csomópont is. A térség az átlagosnál sűrűbb úthálózattal rendelkezik, mely 

kiépítettségének színvonala is magasabb az országosan jellemzőnél. A közlekedés, a szállítás 

gyorsítását, biztonságát elősegítő autópályák mindegyike áthalad a régió területén. E 

kiemelkedő szerepet támasztja alá az a tény is, hogy a Magyarországon áthaladó fő európai 

közlekedési folyosók is (a Helsinki-folyosók közül a IV., V., V/B., V/C., és nem utolsósorban 

a VII. folyosó, a Duna) a Közép-Magyarországi Régióban találkoznak. A fõváros határán 30 

országos útvonal halad át. Ezek közül a 15 autópályán és fõúton koncentrálódik a régió napi 

forgalmának 75 százaléka. Az úthálózat hiányosságai – a Duna-hidakat is beleértve – forgalmi 

nehézségeket okoznak, amelyek végül is terület-felhasználási és környezeti problémákhoz is 

vezetnek, az életminőséget és közvetve a területek értékét is befolyásolják. 

 

Az országos vasúti törzsvonal hálózat centrális jellege miatt, a vasúti hálózat teljes szállítási 

teljesítményének több mint 50 százaléka érinti a Budapestre befutó vonalakat. A forgalmat 

négy személyforgalmú fejpályaudvar, két központi rendező pályaudvar továbbá 45 állomás és 

megállóhely bonyolítja le. 

 

A tömegközlekedés nagyrészt kielégíti a személyszállítás mennyiségi igényeit, azonban térben 

és időben nem egyenletes a szolgáltatási színvonal. 
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Hazánk nemzetközi légiforgalmának központja, a Ferihegyi repülőtér két terminálja is itt 

található, melyet a világ több légitársaságának repülőgépei vesznek igénybe. 

Kapacitásproblémák jelenleg nincsenek, gondot jelent azonban a repülőtér kedvezőtlen 

elérése a belvárosból, valamint a MALÉV körül az utóbbi időben tapasztalható 

bizonytalanságok. 

 

Gazdaság 

Az infrastruktúra jó kiépítettsége és a stratégiai fontosságú földrajzi fekvés mellett a helyi 

munkaerő magas képzettsége is oka annak, hogy a regisztrált vállalkozások és vállalatok 

száma, valamint a hazai és külföldi tőkebefektetések mértéke 1990 óta folyamatos növekedést 

mutat, és országos szinten ebben a régióban a legmagasabb. A régió az országos GDP 42 

százalékát termeli, ebből azonban Budapest részesedése 34-35 százalék, az agglomeráció 

gazdasága további 5-6 százalékot termel, míg Pest megye többi területére 2-3 százalék GDP 

termelés jut. 

 

A régió súlya kiemelkedően magas az országba érkező külföldi tőke területi megoszlását 

tekintve. A külföldi érdekeltségű vállalkozások 59, a külföldi tőke 66 százaléka található a 

régióban. Ágazati megoszlását tekintve a külföldi tőke 51 százaléka a kereskedelem 

területére, 21 százaléka az ingatlan ügyletek területére áramlott, csupán 12 %-a preferálta az 

ipart és 4 százalékuk az építőipart. 

 

A Közép-Magyarországi Régió az ország összes mezőgazdasági termőterületének 7 

százalékával rendelkezik, melynek 54,6 százaléka szántó, 3,9 százaléka kert, 2,2 százaléka 

gyümölcsös, 11,1 százaléka gyep és 24,3 százaléka erdő. A régió 10,3 százalékkal részesedik 

a magyar mezőgazdaság által megtermelt GDP-ből. 

 

A szolgáltató (tercier) szektor régión és országon belüli legnagyobb arányát Budapesten éri el. 

Az agglomeráció hasonlóan magas értékeket mutat, elsősorban az agglomeráció északi, 

Szentendréig, Vácig terjedő részében, a keleti, Budapesttel határos településeiben és 

délnyugati, déli területein. 

 

Az ipar szerepe a gazdaság ágazati szerkezetében a szolgáltatások túlsúlya révén a második 

helyre szorult vissza (a regionális GDP 20 százalékát, az ország ipari termelésének 30 
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százalékát adja). Az ipari vállalkozások legnagyobb koncentrációja a budapesti agglomeráció 

területén jellemző. 

Oktatás, K+F 

A lakosság magas képzettsége – például az egyetemet végzettek száma, vagy az a tény, hogy 

a hazai tudományos kutatás-fejlesztésben dolgozók hatvan százaléka itt tevékenykedik – a 

régiónak az oktatásban, kutatásban elfoglalt központi szerepét hangsúlyozza. 

 

Turizmus 

A Közép-Magyarországi Régió kiváló turisztikai adottságokkal rendelkezik, melyeken 

alapulva a turizmus jelentőségét tekintve a régiók között vezető szerepet játszik. A természeti 

és kulturális adottságok mellett az idegenforgalmi infrastruktúra, a többi régióhoz képest 

fejlett, azonban a belső aránytalanságok (Budapest túlsúlya) meghatározóak. Előnyt jelent, 

hogy a szezonalitás a térségben nem jelentkezik olyan extrém módon, mint például a Balaton 

partján. A régióban található az ország kereskedelmi szálláshelyeinek több mint egyharmada. 

A régió – benne elsősorban a főváros – kiemelkedő részesedést mondhat magáénak a 

minőségi turizmus terén (üzleti-, konferencia- és gyógyturizmus). 

 

2.1.2. Pest megye és a Főváros 

Pest megye Magyarország középső részén, a fővárost körülölelően helyezkedik el. A megye 

területén, Pusztavacs határában van az ország mértani középpontja. A megye területének 

nagysága 6.394 km2. Határa a történelem során gyakran változott, mai alakját és kiterjedését 

1950-ben nyerte el. Lakossága napjainkban növekszik, 2002-ben meghaladta az egymillió 80 

ezer főt. Budapest, az ország fővárosa egyben Pest megyének is történetileg kialakult 

székhelye. 

 

Pest megye az Árpád-kori magyar királyság központi helyén fekszik. Itt alakult ki az egyik 

királyi székváros, Visegrád is, melynek várát egyházakkal és a hozzájuk tartozó területekkel 

együtt Szent István király a veszprémi püspökségnek adományozott. Az 1009-ben kelt 

adománylevélben megnevezett Visegrád vár ispánsága – azaz a Visegrád vármegye – magába 

foglalta a későbbi Pest és Pilis megyék területét is. A megye a XIII. század végén alakult ki, 

működése kisebb-nagyobb megszakításokkal folytonosnak mondható. A XIX. század első 

felében épült fel Pesten a vármegyeháza, amely hosszú ideig szolgálta építtetője, Pest-Pilis-

Solt, illetve 1867 után Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyét. A legnagyobb változás 1950-ben 
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következett be, amikor vármegye helyébe a Pest Megyei Tanács, majd 1990-ben a Pest 

Megyei Önkormányzat lépett. Pest megye jelenlegi közigazgatási határa az 1950-es 

megyerendezés után alakult ki. 

 

Az országra jellemző valamennyi domborzati forma – középhegység, dombság, síkság – 

megtalálható itt. Pest megye legmagasabb pontja a 939 m-es Csóványos, de említésre méltóak 

még Dobogókő (700 m) és a Pilis (757 m) csúcsai is. A domborzattal szoros összefüggésben 

Pest megyében egyaránt előfordul meleg, mérsékelten meleg, hűvös éghajlatú terület is. A 

hegységekben a júliusi középhőmérséklet nem éri el a 19 Celsius-fokot sem, ugyanakkor a 

megye déli területein 21 Celsius-foknál is magasabb. A megye déli peremén a napsütéses órák 

száma évi 2.100, az északi és magasabb területeken viszont csak 1.950-2.000 óra. Nagy 

különbség van a lehullott csapadék mennyiségében is a megye különböző részei között. Az 

alacsonyabb tájak és a síkvidékek aszályosak.  

 

A Duna átszeli Pest megyét, a folyó hazai szakaszának mintegy negyede (kb. 100 km) jut erre 

a területre. A Duna egyetlen jelentős Pest megyei mellékfolyója az Ipoly, a Tisza vízgyűjtő 

területéhez tartozó folyók közül ebben a megyében a legnagyobb a Galga és a Tápió. 

Természetes tavak ugyan nincsenek, viszont magas a mesterségesen kialakított tavak, tározók 

száma. Ezek közül a legnagyobb a közel 50 hektáros délegyházai tórendszer.  

 

A középhegységeket főleg tölgyesek és bükkösök takarják. A síksági és dombsági területeken 

a homoki tölgyesek, tatárjuharos lösztölgyesek, homokpuszták találhatók. A folyók mentén 

ártéri ligeterdők alakultak ki. A megye vadállományának jelentős része – szarvas, őz, 

vaddisznó – az erdőkben él. A Börzsönyben előfordul muflon is. Az alföldi részek jellegzetes 

állatai: a nyúl, a fogoly, a fácán és a fürj.  

 

A természetvédelmi területek közül a megyében található a Kiskunsági Nemzeti Park 5.000 

hektáros része, valamint a Péteri tó természetvédelmi terület. Természeti értéknek számít még 

a Vácrátóti Arborétum, a csévharaszti Ősborókás, az albertirsai Gyurgyalagos, az apaji Szikes 

puszta, a tápiószentmártoni Attila-domb, a Budakeszi Vadaspark, valamint a százhalombattai 

Halomsírok. Idegenforgalmi szempontból is különlegességnek számít, hogy itt van 

Magyarország földrajzi középpontja, Pusztavacs.  
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Pest megye számára gazdasági szempontból is különleges lehetőségeket teremt, hogy 

körülveszi a fővárost. Az itt élők közül nagyon sokan Budapesten dolgoznak. A megyében 

korábban a mezőgazdaság volt az erősebb, de mára a gazdaság szerkezete ipari-agrár jellegű. 

Ipari ágazatokon belül a feldolgozó, a gépipar és a vegyipar túlsúlya jellemző. Számtalan 

nagyvállalat nyitott áruházat, raktárt a fővároshoz közeli településeken. A statisztikák szerint 

néhány termék esetében kiemelkedő eredményt ért el a megye: itt állítják elő a hazai a film és 

fotóipari termékek 100, a fűtőolaj 82, a gázolaj 78, a benzin 75, a cement 24 és a 

gyümölcskonzervek 22 százalékát. Mezőgazdasági tevékenységek közül a 

gyümölcstermesztés a legsikeresebb.  

 

A megyében több ipari park várja a betelepülő cégeket, így például Tököl, Cegléd, 

Szentendre, Fót, Pécel, Ráckeve és Páty nyújt különféle kedvezményeket a befektetők 

számára. 

 

Gazdasági erejét, fejlődési lehetőségeit tekintve Pest megye az ország több más területéhez, 

de különösen a fővároshoz képest évtizedeken keresztül a lemaradók között volt. Mára az egy 

főre jutó bruttó hazai termék (GDP) a megyék átlagánál 14,5 %-kal magasabb, 1.452.000 

forint, mely az európai uniós átlag 47 %-a. A növekedés meghaladja az országos átlagot. A 

megye gazdasági fejlődését egyaránt magyarázza a vállalkozások magas száma, a külföldi 

befektetések nagy aránya és a korszerűsödő gazdasági szerkezet. 

 

A megye lakosságának jelentős hányada még mindig a fővárosban vállal munkát, de Pest 

megyében a folyamatosan bővülő vállalkozási infrastruktúra egyre szélesebb körben biztosít 

lehetőséget a foglalkoztatásra. 1995 óta mintegy 30 %-kal növekedett a megyében az 

alkalmazásban állók száma, ennek közel 32 %-a dolgozik az iparban, 22 %-a a 

kereskedelemben, így ez az ágazat ma már a második legtöbb munkahelyet biztosítja. Ennek 

megfelelően csökkent a munkanélküliek száma, mintegy 6,7 %-kal. 

 

Pest megyében 7 településen folyik felsőfokú képzés, az itt lévő intézményekben mintegy 12 

ezer egyetemi, főiskolai szintű képzésben részesülő hallgató folytatja tanulmányait. A 

megyében folyó tudományos kutatások jórészt a mezőgazdasághoz, az állattenyésztéshez, 

valamint a kőolajszármazékokhoz kapcsolódnak. A kutatási témák, fejlesztési feladatok közel 

egytizedét nemzetközi együttműködés keretében végzik.  
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Pest megye egészségügyi intézményei ma már jóval több, mint egymillió ember 

gyógyításáról, s egyre inkább a betegségek megelőzéséről gondoskodnak. Pest Megye 

Önkormányzata növekvő számú egészségügyi intézményt működtet.  

 

2.1.3. Visegrád 

Történelem 

Visegrád kedvező adottságai és kulcsfontosságú stratégiai szerepe miatt a történelem során 

mindig is az érdeklődés középpontjában állt. Az emberi jelenlét legkorábbi nyomai az 

újkőkorba vezetnek, s a bronzkortól folyamatosan lakott terület a város és térsége.  

 

A történelmi idők során kelták, germánok, rómaiak, avarok, magyarok lakták a Dunakanyar 

térségét. A rómaiak Nagy Constantin idején építették a Sibrik-dombon a Ponts Novatus nevű 

castrumot (erődöt), mely a Duna menti limes legjelentősebb építménye volt. E mellett a város 

területén több helyen is láthatunk római emlékeket, így őrtorony maradványokat 

Szentgyörgypusztán, egy 330 körül épülhetett erőd maradványait a Gizella-majornál.  

 

A magyarság letelepedésekor e terület Árpád fejedelem testvérének, Kurszánnak lett 

szállásbirtoka. Az első, latin nyelvű oklevél 1009-ben említi Visegrádot (mely magas várat 

jelent), amely nevét a népvándorlás idején itt élt szláv telepesektől kapta. 

 

Visegrád első vára a castrum-ra, annak köveinek felhasználásával épült. Szent László 

parancsára 1083-ban itt tartották fogva Salamon királyt. Ezen ispáni erősség, melyben 

Visegrád megye igazgatása is székelt, a tatárjárás idején elpusztult.  

 

A mai várrendszert IV. Béla és felesége Mária királyné kezdte el építtetni a tatárjárás után, az 

1250-es években, ennek részei a 328 m magas hegyen álló Fellegvár, a Várhegy alatti 

dombon az Alsóvár, a Duna parton pedig a Vízibástya. 

 

Az Árpád-ház kihalása után (1301) Vencel cseh király birtokolta egy rövid ideig, majd Csák 

Máténak, a felvidéki kiskirálynak tulajdonába került. 1315-ben szerezte meg tőle Károly 

Róbert, aki miután összeveszett a budai polgárokkal, udvarával együtt 1323-ban Visegrádra 

költözött. Innen számítjuk a város fénykorát. Károly Róbert 1320 körül kezdte el a királyi 

palota építését a város főutcájában, a Duna parthoz közeli területen. Pár év alatt e központ lett 
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a királyi székhelye, s az uralkodó kedvelt tartózkodási helye. A falak között a királyi család 

ellen irányuló, Zách Felicián által vezetett, sikertelen merényletről és annak véres bosszújáról 

szól Zách Klára híres balladája. 

 

1335-ben volt az a híres királytalálkozó, melyre Károly Róbert magyar király meghívására 

János cseh, Kázmér lengyel király, Károly morva őrgróf, Wittelsbach Henrik bajor és Rudolf 

szász herceg érkezett, s oly nagy jelentőségű egyezmény született, mely biztosította az érintett 

országok gazdasági függetlenségét Bécstől és a nyugati kereskedőktől. (A királyi palota 

történelmi falai között 1991-ben a magyar, csehszlovák és lengyel miniszterelnök őseik 

példáját követve aláírásával létrehozta azt az együttműködést, melynek neve először 

Visegrádi Hármak, majd Csehszlovákia szétválása után Visegrádi Négyek. 2006 őszén szintén 

itt, Visegrádon találkoztak a „visegrádi országok” miniszterelnökei, megünnepelve az 

együttműködés 15 éves sikerét.) 

 

Károly Róbert halála után, fia, Nagy Lajos király lett utódja, aki ugyan áthelyezte székhelyét 

Budára, de folytatta tovább az építkezéseket, és megtartotta a város régi jogait. 1370-ben 

Nagy Lajos király itt fogadta a lengyel küldöttséget is, amely felajánlotta számára a lengyel 

koronát. A koronázási ceremónia után a magyar Szent Korona mellett a lengyel koronát is a 

Fellegvár kincseskamrájában őrizte a koronaőrség.  

 

1360-ban az udvari kancellária is elköltözött Visegrádról. A város fejlődése megállt. A királyi 

palota Zsigmond király idejében nyerte el gótikus pompáját, de Zsigmond király a hanyatlást 

már szigorú rendszabályokkal sem tudta megállítani. 

 

Új fellendülést és virágzást Mátyás király uralkodása hozott. A király nagyszabású 

építkezésekbe, felújításokba kezdett: kialakult a késő gótikus részletekkel gazdagított palota 

együttes. Az ő idejében, 1458-1490 között hatalmas méretű reneszánsz átépítés folyt. Az 

udvarban a kor jelentős személyiségei fordultak meg, s bölcselkedtek a tudományok, a 

filozófia, az irodalom témájában, támogatták a művészeteket, élen jártak az újításokban. 

Mátyás király a várat és a palotát teljesen megújította, a városi házak helyreállítására pedig 

1474-ben erdélyi szászokat telepített Visegrádra. Mátyás királynak 1463-ban sikerült 

visszavásárolnia a magyar Szent Koronát 80 ezer aranyforint váltságdíj ellenében Frigyestől. 

(A Koronát ugyanis itt őrizték több évszázadon át, ám 1440. február 21-e éjjelén Erzsébet 



Megvalósíthatósági tanulmány Ezeréves Visegrád – Új városközponttal ünnepel 
 

___________________________________________________________________________ 

Készítette: Raiffeisen Consulting 16 

királyné ellopatta komornájával, és néhány hetes fiát, V. Lászlót Székesfehérvárott 

megkoronáztatta. Ezt követően a koronát elzálogosította.) 

 

A mohácsi csatavesztést követően a várost feldúlták a török csapatok. 1529-ben Szulejmán 

szultán katonái találták meg a Szent Koronát, amit a szultán Budára küldött Szapolyai 

Jánosnak. A török hódítás idejében a vár-együttes számtalanszor cserélt gazdát, a város sorsát 

gyakori várostromok pecsételték meg. A várért és városért folytatott harcokban Visegrád 

szinte teljesen megsemmisült. Az életben maradt emberek elbujdostak, elhagyták a 

lakhatatlanná lett települést. A török uralom alól 1686-ban szabadult fel a néptelen település. 

Elsőnek német telepesek költöztek be, házaikat a régi palota romjaiból építették fel. A vár 

megmaradt részeit 1702-ben I. Lipót osztrák császár parancsára robbantották fel. Az 1704-es 

országgyűlés visszaadta a városka jogait, de hosszú pereskedés után mégis csak kamarai 

birtok lett. A községbe a XVIII. században németek települtek nagyobb számban. 

 

A település újbóli fellendülése a XIX. században kezdődött el a dunai gőzhajózás 

megindulásával, amikor is a Dunakanyar, a Pilis-Visegrádi-hegység kedvelt kirándulási 

célpontja lett a fővárosból induló túrázóknak. Erre az időre tehető a feltáró munkák kezdete is, 

Viktorin József szlovák származású plébános ösztönzésére indul meg a romok feltárása és a 

műemlékek helyreállítása, amely munkában a kor legnevesebb régészei – köztük Schulek 

János – vettek részt.  

 

Ma Visegrád a hazai és nemzetközi turizmus kedvelt célpontja, mely az ország egyik 

leglátogatottabb üdülőkörzetében, a Dunakanyarba fekszik. Bár lakóinak száma alig 1.700 fő, 

s ezzel az ország egyik legkisebb városa, nem kevesebb, mint 100 ezer szállóvendéget és 

közel egymillió kiránduló vendéget fogad egy évben. 

 

Visegrád neves lakói voltak: Görgey Artúr az 1848-49-es szabadságharc tábornoka, aki István 

bátyja villájában töltötte a nyarakat és élete utolsó 30 esztendejét, valamint Schulek János 

építészmérnök, a XX. században pedig Áprily Lajos (1887-1967) költő kötődött a 

településhez. 

 

Demográfia 

Visegrád népessége 1.718 fő volt 2005-ben, a népsűrűség 51,63 fő/km². A település területe 

3.326 ha, ebből a belterület 281 ha. A város külterülete 3.045 ha. A nagymarosi vízlépcső 
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építkezései (a Duna-part elvesztése, a zaj, a por, a felfordulás) jelentősen visszavetették a 

település fejlődését. Visszaesett a turizmus, jelentős számú munkahely (több mint 100) szűnt 

meg. Jelenleg – az építkezési veszély elmúltával – Visegrád népességmegtartó képessége, 

fejlődési lehetősége alapvetően megváltozott. A munkaképes korúak (987 fő) többsége (742 

fő) helyben talál munkát és az eljáró ingázók számának (165 fő) öt-hatszorosa (933 fő) talál 

munkát Visegrádon. A lakosság képzettségi színvonala a térségi átlagot is meghaladja. A 

középfokú végzettségűek aránya 34 %, a felsőfokú végzettségűek súlya 13 % a korosztálynak 

megfelelő népességen belül. Figyelmet érdemel, hogy a lakosság foglalkoztatottságát jelentős 

mértékben az idegenforgalom és a kapcsolódó szolgáltatások adják (oktatás, régészeti 

kutatások és a természetvédelem területén foglalkoztatott szellemi dolgozók). 

 

Infrastruktúra, közművesítettség 

A város sokszínű turisztikai vonzereje a Palota és a Fellegvár környezetére koncentrálódik, de 

a táj-rehabilitációval a Duna parti sétánynak, a település utcai hangulatának a szerepe is 

növekszik. A történelmi és természeti értékek tagoltságára is figyelemmel egyre inkább 

hiányzik a város jellegzetességéhez, arculatához hozzájárulni képes városközpont. A város 

belső úthálózata jól kiépített, az utak állapota jó. A turisztikai látnivalók egymáshoz 

viszonyított távolsága jelentős. A távolabbiakat helyközi buszjáratokkal, helyi iránytaxikkal 

lehet elérni. A nagymértékű nyári kirándulóforgalom, rendezvények levegőszennyezését és 

zajterhelését ellensúlyozza a város nagy és gondozott zöldterülete, valamint a település 

nagysága és kedvező földrajzi elhelyezkedése. A rendelkezésre álló szabad területek további 

parkosításokat tesznek lehetővé. Az utcák virágosítása jó, városképi arculata megfelelő. A 

település adottságai több virág kihelyezését tenné lehetővé, amely hozzájárulhatna a város 

barátságos, otthonos jellegének növeléséhez. A Duna-part, az árok és patakpartok 

megfelelően ápoltak, a porták, kertek gondozottsága – a turizmus fontossága miatt – 

helyenként javítandó, az egységesen magyar színvonal elérése érdekében. A köztisztaság 

szintje közepes, az üdvözlő és irányító táblák számát bővíteni indokolt. Visegrád növekvő 

turisztikai jelentősége több busz-, személygépkocsi parkolót, padot, pihenőhelyet tesz 

szükségessé. Kerékpáros, gyalogtúra, kiránduló – és séta – útvonalak összefüggő rendszerét 

célszerű kialakítani, figyelemmel arra is, hogy Visegrád számos ilyen útvonal kiinduló pontja.  

 

Visegrád infrastrukturális ellátottsága a térség átlagához képest is kedvező. 
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1. A város villamos- és vízvezeték kiépítettsége teljes körű. A vezetékes ivóvízzel 

ellátatlan ingatlanok a domborzati viszonyok miatt nem kapcsolhatók be a 

vezetékrendszerbe. 

2. 1997-ben erőteljes földgázellátást javító beruházás kezdődött. Jelenleg a lakások 70 

%-a vezetékes földgázzal ellátott. Csak olyan területek maradtak ellátatlanul, amelyek 

természeti adottságaik miatt műszakilag nem alkalmasak a gázvezeték kiépítésére. 

3. A csapadékvíz elvezetése a városban teljes körű. 

4. A szennyvízhálózat az 1980-as évektől kezdődően épül. Jelenleg a közműolló a 

hasonló településekhez képest is kedvezőnek ítélhető (a vezetékes ivóvízzel ellátott 

lakásoknak több mint 75 %-a csatornázott). A szennyvíz tisztítása megoldott, a 

szennyvizet a Duna alatti átvezetések a nagymarosi tisztítóba szállítja. Az 1999. évben 

elkészült Visegrád-Doboshegy és Visegrád-Diós üdülőterületeinek csatornázása, és 

folytatódott a Visegrád-Szentgyörgypuszta csatornahálózatának kiépítése. 

5. A telefonhálózat erőteljes bővítésének eredményeként a város vezetékes telefonnal 

való ellátottsága teljes körű. 

6. A hulladék szervezett gyűjtésére és elszállítására heti egy alkalommal kerül sor. 

 

A városban élénk a turizmust segítő vállalkozási készség (191 vállalkozás, melyből 38 jogi 

személyiséggel rendelkezik és többségében az idegenforgalomhoz kapcsolódik.) Visegrádon 

számos civil szervezet működik, s közülük több a turizmus fejlesztésének támasza (Visegrádi 

Vállalkozók Egyesülete, Visegrád Turisztikai Egyesülete, Visegrád Sportjáért valamint 

Köztisztaságáért Közalapítvány, Szent György Lovagrend tagozatai, Környezet és 

Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége). Több szervezetnek térségi és 

országos szerepe, jelentősége van. 

 

Közlekedés 

Visegrád turisztikai megközelíthetősége kedvező, mivel a térség centrális elhelyezkedése 

miatt az országot átszelő főbb nemzetközi útvonalak többsége Budapestet eléri. A 11. számú 

főközlekedési út köti össze a dunakanyari településeket Budapesttől Esztergomig. Ezt, a 

gyakran zsúfolt főközlekedési utat tehermentesíti a Szentendre-Pilisszentlászló-Visegrád 

településeket összekötő út. Visegrád belterületén a nagyobb forgalmú útvonalak szilárd 

burkolatúak. A távolsági buszjáratok Budapest és Visegrád között viszonylag gyakoriak (45-

60 percenként), az utazási időtartam pedig valamivel több mint egy óra 20 perc. A turisztikai 

szezonban hajó- és szárnyashajó járatokkal is megközelíthető a település Budapestről. A város 
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vasúton a Budapest-Vác-Szob vonalon a Visegrád-Nagymaros megállón keresztül érhető el. A 

dunántúli, illetve Budapestről a sugárirányú közlekedés kedvező feltételeivel szemben a régió 

haránt-irányú (Dunát átszelő) összeköttetések hiányosak, a közelben lévő települések közötti 

kapcsolatok helyenként bonyolultabbak és időigényesebbek, mint a főváros elérése. 

Visegrádról óránként indul kompjárat Nagymarosra. A térségben található Magyarország 

jelentős napi légiforgalmat lebonyolító nemzetközi repülőtere (Ferihegy), amely Budapest 

közlekedési körgyűrűjének kiépültét követően jelentősen javítja a település turisztikai 

elérhetőségét, főként a fizetőképesebb vendégkörszámára. A közlekedési feltételeket javítja az 

Esztergomot Párkánnyal összekötő híd. Potenciális lehetőséget jelent az Esztergomi Repülőtér 

fejlesztése és egy visegrádi leszállópálya kialakítása is, ez utóbbi kizárólag turisztikai célú 

hasznosítást jelenthet. 

 

Közművelődési feladatokat ellátó intézmények 

− Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 

− Dunakanyar Erdei Iskola Egyesület, 

− Visegrád Város Napközi-otthonos Óvoda, 

− Mátyás Király Művelődési Ház és Könyvtár, 

− Városi Mozi, 

− Fellegvár Óvoda, 

− Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma. 

 

Egészségügyi, és szociális intézmények 

− Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórháza, 

− Orvosi rendelő (háziorvosi és fogorvosi rendelés, nővéri ellátás), 

− Fővárosi és Megyei Idősek Otthona (95 férőhellyel), 

− Gyógyszertár. 

 

Turizmus 

Látnivalók 

A középkorban a magyar királyok rezidenciájának helyet adó város a Dunakanyar 

műemlékekben gazdag települése. 

− Fellegvár: A kettős várrendszert 1250-1260 körül építtette IV. Béla és felesége, Lascaris 

Mária Bizáncból magával hozott ékszereinek árából. A vár a hegycsúcsot övező 
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erődítésfalakból, két toronyból és egy lakópalotából állt. Bárhonnan is érkezzünk, jól 

látható a város fölé magasodó fellegvár A várat az évszázadok alatt az Anjou-királyoktól 

Hunyadi Mátyásig számos magyar uralkodó bővítette, korszerűsítette. Az 1251-re 

elkészült, menedékvárként is szolgáló várban az öregtorony a támadásnak legjobban 

kitett északkeleti oldalra épült. Az ötszög alaprajzú, kelet felé ék alakú, tömör épületnek 

fontos szerepe volt a vár védelmében. Masszív falairól lepattantak az ellenséges 

hajítógépek lövedékei, és a falak védelmében az íjászok ellencsapást mérhettek a 

támadókra. A kutatások szerint a torony második emeletén lehetett az Árpád-házi Szent 

Erzsébetnek szentelt várkápolna. A fellegvár a Nyulak-szigeti domonkos apácáknak, 

köztük Margit királyleánynak készült menedékvárként, ezért a tornyokon kívül egy 

lakópalotát is építettek, ennek a falmaradványait is feltárták a régészek. 

− Királyi Palota: Az egykori palota feltárt és rekonstruált részei gótikus és reneszánsz 

stílusjegyeket mutatnak. Egy ideig itt volt a magyar uralkodók hivatalos székhelye, majd 

nyári rezidenciája. A XIV-XV. században épült palota feltárt maradványai mintegy 

ötszáz méter hosszúságú és százötven méter szélességet meghaladó területet foglalnak el 

a hegy lábánál. A lépcsőzetesen megépített palota-együttes három nagy egységből áll: az 

északi Mátyás-palotából, a Kápolnából és a déli Beatrix-palotából. A hatalmas 

épületkomplexumot mintegy 350 terem, szoba alkotta. Ezt Antonio Bonfini – Mátyás 

király közvetlen környezetéhez tartozó humanista – könyvéből tudjuk. Ő írt a palota 

függőkertjéről, az oszlopcsarnokokról, a márvány szökőkutakról. Ezek közül kettő ma is 

a belső udvarokat díszíti. Az egyik, a negyedik szint udvarán álló, vörösmárvány 

baldachinos, oroszlános kút. A másik a felső díszudvar közepén áll - a hazai reneszánsz 

szobrászat legszebbjének tartott vörösmárvány szökőkút. Az ásatások felszínre hozták a 

középkori palota legszebb épületeinek maradványait. Az ásatási területhez közvetlenül 

kapcsolódik a múzeum épülete és a kőtár.  

− Salamon-torony: Az alsóvár – Salamon-toronynak nevezett – lakótornya a XIII. 

században épült. A korszak magyarországi építészetében szinte egyedülálló épület. 

Többször megrongálódott, majd felújították – jelenleg múzeum. Az alsóvár a 

kaputoronnyal és őrtornyokkal megerősített erődítésfalakból és egy nagy lakótoronyból 

állt. Egyszerre volt uralkodói szálláshely, ispáni lakóhely és katonai feladatokat ellátó 

erődített épület. A fellegvárral völgyzárófal kötötte össze, mely egészen a Duna-parti 

őrtoronyig húzódott. A Salamon-torony főbejárata az első emeletről nyílt, az emeleti 

termeket oszlopos kandallók fűtötték, és gazdagon tagozott ikerablakok világították 
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meg. A hatodik szinten helyezkedett el a gyilokjárós, pártázatos falakkal övezett 

tetőterasz, ahonnan a külső erkélyfolyosóra lehetett kilépni.  

− Vízibástya: A hajóállomástól néhány lépésnyire a XIII. századi régi Vízibástya 

maradványai láthatók, amelyet valamikor nagyméretű falak kapcsoltak az Alsóvárhoz. 

A kapu, amelyen keresztül haladva a vendég Visegrád területére lép, később, 1938-ban 

épült.  

− Görgey-ház: Itt élt Görgey Artúr életének utolsó szakaszában, visegrádi önkéntes 

száműzetés idején. 

− Sibrik-dombi erőd: A Sibrik-dombon lévő háromszög alaprajzú, 114x130 m-es római 

katonai tábor a dunakanyari limes egyik legfontosabb erődítménye. Az I. Constantinus 

császár uralkodás alatt épült erődítmény falait három legyező alakú saroktorony és 

eredetileg tizenegy patkó alakú torony védte. A környező limes-szakaszt és a Dunát 

ellenőrző tábort Pone Navatának nevezték, a rómaiak 380 után elvonultak, és az erődöt a 

germán quadok kisebb csoportjai szállták meg, majd az  Árpád-korban ispáni várként élt 

tovább. 

− Római őrtornyok: A város területén több római kori emléket tártak fel. A szakemberek 

számba vették az őrtornyok maradványait. Több torony Valentinianus császár 

uralkodásának idején, 372-ben épült. Római őrtornyok maradványai találhatók 

Szentgyörgypusztán. A Kisvillám lábánál egy kora császárkori faszerkezetű őrtorony 

állt, amelyet a II. században romboltak le. A Várkert-völgyben, a Duna feletti teraszon a 

Sibrik-dombi tábor felé tartó római út mellett is állhattak őrtornyok. Kőbányai lelet, a 

kőből készült építési tábla arról tudósít, hogy ez az őrtorony - akárcsak a lepencei - 

Valentinianus császár és Valens és Gratianus társcsászárok uralkodásának idején, 372-

ben épült.  

− Gizellamajori római erőd: A gizellamajori volt lovardában feltárt négyzet alaprajzú, 

négy legyező alakú saroktornyos, 38x38 m-es római erőd a 330-as években épült. Az 

udvart körülvevő épületszárnyak a 165 cm széles főfalak védelmében épültek. A 100-

200 főnyi katonaság mindennapi tárgyai: szerszámok, kerámia- és üvegedények 

töredékei, konyhai hulladékok, érmek kerültek elő a feltárás során. A gizellamajori erőd 

a dunakanyari limes egyik legfontosabb pontján ellenőrizte a határt. A Gizellamajorban 

feltárták az egykori római fürdő maradványait is. 

− Plébániatemplom: Késő barokk építmény 1782-ből. Homlokzati tornyos, egyhajós 

épület. Barokk berendezése van, a főoltárkép Vinzenz Fischer alkotása. 
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− Volt ferences rendház, iskola: A XV. századi ferences kolostor felhasználásával épített 

barokk templomot 1787-ben iskolává átalakították, emelete 1871-ben épült. 

− Kálvária kápolna: Kálvária kápolna a XVIII. században épült barokk stílusban. 

− Mária-kápolna: Kis dombon, a Duna partján, a múzeum épületével szemben áll a XVIII. 

századi barokk stílusú Mária-kápolna. A kápolna felirata is azt tanúsítja, hogy a XVIII. 

század első felében építették: Visegrádnak a törököktől történt visszafoglalása emlékére. 

Az épületet 1788-ban és a XIX. század második felében is jelentős mértékben 

megújították. 

− Római katolikus templom (Keresztelő Szent János): A barokk stílusú templom az 1700-

as évek második felében épült. Schade Lénárt tervezte. Az egyhajós, egytornyú, 

boltozatos belsőterű templom főoltárát - a budavári Zsigmond-kápolnából származó - 

szép színhatású oltárkép díszíti. Vicenz Fischer XVIII. századi festő műve. A templom 

további berendezése - a szószék, a padok, a keresztelőmedence - szintén XVIII. századi 

eredetű.  

− Diósi római temető: A Gizellamajortól délnyugatra fekvő diósi löszteraszon útépítés 

során került elő az erőd 226 síros temetője. A katonák és hozzátartozóik földi 

maradványait szerves anyagba burkolva helyezték a föld-, kő - és téglasírokba. Két kő 

sírkamra is előkerült: egyikük vakolt, boltozott, piros festéssel díszített. A sírmezőt 

korábban kirabolták, de így is számos viseleti dísz: fülbevalók, fibulák, karperecek, 

hajtűk, gyűrűk, övdíszek, valamint használati eszközök, kerámiatárgyak, sok ép 

üvegpohár, palack és érmek kerültek elő. 

− Mátyás Király Múzeum: A múzeum kiállításai a királyi palota és a Salamon-torony 

helyreállított épületében láthatók. Többek között a királyi palota szobrászati emlékeit és 

Visegrád történetét mutatják be.  

− Mátyás-szobor: A Fő utcáról nyílik az a park, ahol Mátyás király mellszobra látható. A 

portré Fadrusz János kolozsvári Mátyás-szobra alapján készült. 

− IV. Béla szobra: A Vízibástya feljárójánál található IV. Béla király szobra; vaskorlátain 

az Anjou-család, Zsigmond és a Hunyadi-család címerei láthatók. A mindent elpusztító 

tatárjárás után IV. Béla és felesége, Mária királyné a Visegrád fölé meredeken emelkedő 

328 m magas hegyre építtette a biztonsággal védhető fellegvárat, ennek állít emléket a 

szobor. A címerek a vár későbbi gazdáira utalnak. 
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Rendezvények 

− Nemzetközi Palotajátékok: A rendezvény péntek reggel, a város Fő utcáján végigvonuló 

királyi menettel indul, s tart egészen vasárnap estig. Ez idő alatt naponta többször lovagi 

torna látható a királyi palota területén, a városban pedig középkori vásár, kézműves 

foglalkozások, vásári komédiák, táncbemutatók, íjászat, lovaglás várja a vendégeket.  

− Pincemester avató ünnepség: A kora ősz egyik hagyománya az évente megrendezésre 

kerülő pinceavató és pincemester avató ünnepség. A Német Kisebbségi Önkormányzat 

gondozásában megrendezésre kerülő eseményen a kora délutáni órákban kezdődnek a 

kulturális programok, majd egy humoros felvezető műsor után különböző korok 

bordalaiból ad elő az énekes trubadúr. Megemlékeznek az egykori híres 

pincemesterekről, majd sor kerül az új mesterek megválasztására is. A ceremóniát újabb 

zenés produkciók követik, ahol harmonika kísérettel sváb dalokat adnak elő a környék 

nemzetiségi kórusai. Az ünnepség fénypontja a szőlőkoszorú-árverés, melyet újabb 

vidám zenés műsorok követnek. Ezután kerül sor a hegyoldal szőlőspincéinek 

meglátogatására, ahová az egész társaság együtt vonul ki. Az esti mulatságon mindenki 

élvezheti a hagyományos svábos vendéglátást. 

− Úrnapi virágszőnyeg: Pünkösd kettős ünnepe utáni tizedik napra esik Úrnapja a 

katolikus naptárban. Az ünnep fő eseménye a körmenet, melyen körbehordozzák az 

oltáriszentséget. Az oltárok fölé lombsátrat állítanak, a földre, a továbbhaladó 

oltáriszentség elé pedig rózsaszirmot szórnak. Visegrádon, egyedülálló módon nemcsak 

a templom elé, hanem a templom főhajójában is elkészítenek egy hatalmas 

virágszőnyeget a város polgárai a virágokból. Erre a virágszőnyegre a hívek nem lépnek 

rá, így az akár egy hónapig is megcsodálható. 

 

Programlehetőségek 

− Strandfürdő, Visegrád-Lepence: Erdős hegyoldalban épült a 2.400 személy 

befogadására alkalmas strandfürdő. A parkosított környezetben úszó-, gyermek-, és 

teraszos kiképzésű termálmedencék várják a látogatókat. A strandfürdőhöz kapcsolódó 

fejlesztések ebben az évben indultak el, várhatóan 2010-re készül el a Lepence szálloda, 

a strandfelújítás és a hozzá kapcsolódó élmény- és barlangfürdő. 

− Thermal Hotel Visegrád fürdői és szolgáltatásai nemcsak a szállóvendégek, hanem 

külső vendégek számára is elérhetőek az év teljes egészében. 

− Visegrádi bobpálya: A bobpálya egész évben nyitva van. 
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− Fun Extreme Canopy drótkötélpálya: 10 szakaszos, 900 méter hosszú pálya, ahol 

lehetőség van csapatépítő programok szervezésére is. 

− Nagyvillámi Sípálya: a visegrádi sípálya a Nagy-Villám Hegy északi oldalán található, 

ahol erdei lefutó-pálya, kivilágított pálya, felvonó található. 

− Top Golf (minigolf): 12 akadályos, nagyméretű filcpálya. 

− Túralehetőségek: gyalogtúrák az Apát-kúti völgyben, a Lepence-völgyben, Pilisi túra, 

Szentendre Pap-sziget. Kerékpárral Szentendrétől Esztergomig. 

− Táborok: történelmi napközis tábor, vízi napközis tábor, kalandtábor, 

− Hajókirándulások a Dunán, evezés, dunai túrák (Révállomásnál), 

− Lovaglás: a Gizella-majori lovardában, 

− Tenisz: a Királyi Palota melletti teniszpályán, majd a most épülő sportcentrumban is, 

− Kerékpározás: Duna mentén az Euro Velo nyomvonalán, terepkerékpárutak a Pilisben 

(kijelölt utak) 

 

Szálláshelyek 

− Silvanus Konferencia & Sport Hotel***+: A szálloda a 352 méter magas Fekete-

hegyen, a Fellegvár szomszédságában épült. A hotelben 106 db kétágyas, rendkívüli 

panorámával rendelkező, minibárral, TV-vel, és internet csatlakozással felszerelt szoba, 

illetve luxuslakosztály található. Konferenciaközpontjában 7 db, 25-240 fő 

befogadóképességű, modern technikai eszközökkel felszerelt rendezvényterem áll 

rendelkezésre. A szállóvendégek kényeztetéséről wellness-részleg gondoskodik (szauna, 

gőzgabinok, jakuzi, stb.). 

− Thermal Hotel Visegrád****: A Dunakanyar legújabb gyógy-, wellness-, 

konferenciaszállodája Visegrád mellett, a Lepencei Strandfürdő közvetlen 

szomszédságában fekszik, melynek 174 minden igényt kielégítően felszerelt szobájából 

gyönyörű kilátás nyílik a Dunára, a Börzsönyre, a Visegrádi-hegységre és a Visegrádi 

Várra. A szálloda rendelkezik 10 különböző méretű, modern technikai felszerelésekkel 

ellátott, légkondicionált rendezvényteremmel, melyek maximális kapacitása 420 fő. 

− Vár Hotel Kastélyszálló***: A visegrádi vár tövében és a Salamon-torony 

szomszédságában, közvetlenül a Duna partján található a hotel, mely egykor Görgey 

Artúr vadászkastélya volt. A 3 csillagos kastélyszálloda 1999-ben nyílt meg, mely 20 db 

igényesen kialakított egyedi bútorokkal berendezett zuhanyzós, minibárral, telefonnal és 
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színes kábeltelevízióval felszerelt kényelmes szobával, valamint 20 fős 

konferenciateremmel rendelkezik. 

− Hotel Honti***: A családias szálloda a település központjában, csendes környezetben, 

az Apátkúti patak partján található. A szálláshely hotel részében 23 db 2-3-4 ágyas, 

fürdőszobás szobákban, a panzió részben 5 db kétágyas, 1 db háromágyas, 1 db 

négyágyas zuhanyzós fürdőszobával ellátott szobákban biztosított a pihenés az 

idelátogató vendégek részére. A konferenciaterme befogadóképessége maximum 100 fő. 

− Visegrád Hotel***: A szálloda Visegrád központjában 40 szobával áll rendelkezésre. 

Konferenciatermük maximum 100 fő részére biztosít tárgyalási lehetőséget. 

− Panziók: 

• Apát-kúti vadászház, 

• ELTE vendégház, 

• Fekete Holló Panzió, 

• Jeka Vendégház, 

• Mátyás Tanya, 

• Patak Fogadó, 

• Villa Kata. 

− 19 db magánszálláshely, 

− Kemping: 

• Kék Duna Autóscamping, 

• Jurta Camping. 

 

Vendéglátó egységek 

-Thermál Hotel Visegrád Étterme, 

− Don Vito Pizzéria, 

− Fekete Holló Étterem, 

− Gulyás Csárda, 

− Mogyoróhegy Étterem, 

− Nagyvillám Vadászcsárda, 

− Patak Fogadó, 

− Renaissance Restaurant, 

− Silvanus Panoráma Étterem, 

− Sirály Étterem, 
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− Vár Hotel Kastélyszálló. 

 

Utazási irodák 

− Hungaro-Reisen Utazási- és Vadászatszervező Iroda, 

− Bauer Reisen Utazási Iroda, 

− Visegrád Tours, 

− Idegenvezetés. 

 

Turisztikai háttérinfrastruktúra 

− Mátyás Király Művelődési Ház és Könyvtár, 

− Pilisi Parkerdő Füvészkertje, 

− sportcsarnok, 

− 33 üzletből (ebből 6 élelmiszerbolt) álló kereskedelmi hálózat, 

− postaszolgálat, 

− rendőrőrs, 

− bankfiók: Dunakanyar Takarékszövetkezet visegrádi kirendeltsége, 

− 2 db bankautomata,  

− benzinkút. 
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Természeti érték 

− Visegrádi Kiránduló Központ: Erdei művelődés háza, vadaskert és játszótér található a 

Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt Visegrádi Kiránduló Központban. A Makovecz Imre 

által tervezett épületben étterem is működik Az erdei művelődés házában 

természetvédelmi programokon vehetnek részt a gyerekek, de bejelentkezhetnek egy-

egy hetes táborozásra is a hegyen működő természetvédelmi táborba. 

− Mogyoró-hegy: Az itt kialakított erdészeti bemutató kiváló lehetőséget nyújt a környék 

növényeinek és vadállományának megismerésére. Az Erdei Művelődés Házánál padok, 

asztalok és tűzrakó-helyek találhatók, a házban az erdőt bemutató kiállítás tekinthető 

meg. Az út túloldalán vadaspark található. A domb tetején szép kilátás, fából faragott 

játszótér fogadja a látogatókat, illetve a domb túloldalán egy lovarda helyezkedik el. 

− Apátkúti-völgy: A völgy alsó szakaszán az Ördögmalom-vízesést érdemes megtekinteni. 

A Magda-forráshoz kb. 15 lépcsőfok vezet le az aszfaltúttól. A legalkalmasabb parkoló 

a Telegáthy-rét mentén található. A réten padok, asztalok, tűzrakó-helyek és fából 

faragott játékok várják a látogatókat. A Millecentenáriumi emlékmű mellett elhaladva 

lehet eljutni az Apátkúti vadászházig. Ez a szakasz azonban autóval már csak a Pilisi 

Parkerdő engedélyével járható. Éppen a kis forgalom miatt kellemes erdei „túra” 

kínálkozik az innen 1,5 kilométerre lévő Kaán-forrásig. Az autóútról egy meredeken 

induló göröngyös út vezet a forráshoz. 

 

Továbbfejlődés kulcsterületei, kilátások 

− Városközpont kialakítása, hiszen egy település, amely ilyen vendégforgalommal 

rendelkezik, nem nélkülözhet egy olyan városközpontot, amely értékeit megjeleníti és 

összefogja, valamint lehetőséget ad a szabadidő eltöltésére, az itt tartózkodás 

meghosszabbítására. 

− Egyéb, a város arculatát meghatározó, élhetőségét erősítő beruházások megvalósítása, 

mint például zöldfelületek kialakítása, utcák és közterek fejlesztése, stb. 

− Olyan programcsomagok, turisztikai termékcsomagok kialakítása, melyek a turistákat 

hosszabb, szállásigénnyel járó tartózkodásra ösztönzik. Az új termékek fejlesztésekor 

figyelembe kell venni a fenntarthatóság elvét. 

− Fellegvár fejlesztése: Szükséges a város turisztikai operatív programjában szereplő 

műszaki fejlesztések elvégzése. A programban említésre kerül, hogy hosszú távon 

érdemes lenne a Fellegvárba vezető sikló kiépítése, melynek megvalósítása azonban, a 
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bonyolult engedélyezési procedúrák és műszaki kivitel miatt nem egyszerű. Előzetes 

vizsgáltatok szerint lehetőség van arra, hogy a sikló viszonylag rejtett módon legyen 

kiépítve és gyönyörű panoráma táruljon róla az utazó elé. A sikló megvalósítása 

jelentősen (becslések szerint akár 40-50 %-kal) is csökkenthetné a terület közúti 

forgalmát. 

− Témapark létrehozása: a helyi elképzelések szerint a Fellegvár, Salamon torony és 

Királyi Palota triumvirátusába ékelődne egy témapark, amely a Sibrik domb mellett 

kerülne felépítésre. A témapark a település középkori értékekhez kapcsolódó imázsát 

erősítené, mivel tematikailag egy középkori városrészlet kerülne benne kialakításra, 

középkori kézműves bemutatókat, szállást és vendéglátást biztosító élő skanzenként. A 

témapark funkciója elsősorban a turisták tartózkodási idejének meghosszabbítása, 

valamint a turizmusból származó bevételek növelése lenne. 

− Duna part fejlesztése: a terület rehabilitációja után kerülhet sor a fejlesztésekre, amelyek 

között szabad strand kialakításán, minőségi horgászhelyek létesítésén és ezek 

kiszolgálására infrastrukturális fejlesztésen túl a vízi sportok számára megfelelő 

környezet kialakítását, jachtkikötő létesítését, Duna parti sétány kialakítását, a Duna 

menti kerékpárút kiépítését és hajókikötő fejlesztést foglal magában. 

− Városi Sportcentrum fejlesztése: a fejlesztés alapját a meglévő focipálya jelentette, 

melyet egy műfüves pálya és öltöző épület megépítése követett. A sportcentrumra 

irányuló fejlesztések között téli-nyári teniszpályák kialakításai, csónakház és 

szállásférőhelyek kialakítása, csónakkikötő létesítése, streatboll-pálya, kispálya, íjász 

akadály kialakítása is szerepel. A sportcentrum infrastrukturális fejlesztései között a 

parkolóhelyek kialakítása, világított pályák, lelátók, mozgáskorlátozottak számára is 

akadálymentesített környezet jelenti. 

− Duna part városi szakaszának fejlesztése: a Duna parti sétány, korzó város üdítő 

színfoltja, ennek fejlesztése mindenkor fontos feladat.  

− Lovasturizmus: a Gizella-majori lovarda  fejlesztése nemcsak az érintett vállalkozás, 

hanem a város és a Pilisi Parkerdő érdeke is. A Duna menti lovas sétányok mellett erdei 

lovaglóutak, tereppályák kialakításának terve szerepel, de a lovas oktatás, a fedett 

lovarda létesítése és fontos mérföldkő lehet a fejlesztésekben. 

− Limes programok:  Visegrád meglévő római emlékeinek bemutathatóvá tétele, 

turisztikai-kulturális hasznosítása. 
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− Fellegvári út korszerűsítése: a város legforgalmasabb, turisztikailag leginkább érintett 

útjának és térségének komplex fejlesztése, új parkolók létesítése, új, turisztikai 

attrakciók a hegyen, beléptető kapuk segítségével a városra irányuló forgalom 

mérséklése, új pihenőhelyek, információs pontos kialakítása.  

 

2.2. Ingatlanpiaci helyzetértékelés 

 

2.2.1. A 2006-os év magyar ingatlanpiaci eseményei 

Lakásépítés 

Az építkezések visszaesése valamennyi régiót érintette, legkevésbé Közép-Dunántúlt – ahol 

csak 1 %-kal építettek kevesebb lakást –, leginkább pedig Közép-Magyarországot, ahol 22 %-

os volt a csökkenés. Ez utóbbi hanyatlását egyértelműen a budapesti építési kedv (-33 %) 

megcsappanása okozta. Tízezer lakosra számítva azonban továbbra is a közép-magyarországi 

régióban készült el a legtöbb (52) lakás, több mint másfélszerese az országos átlagnak (34), és 

az összes felépített otthon 44 %-a. Észak-Magyarországon – hasonlóan az előző évekhez – az 

átlagnak továbbra is csak felét építették. 

 

2006-ban megszakadt a vállalkozások építéseinek 2000 óta tartó fejlődési tendenciája: míg 

2000-ben az új lakások 15 %-át építették, folyamatos terjeszkedésükkel 5 év múlva már 45 %-

os arányt képviseltek. Teljesítményük 20 %-os csökkenése nyomán ez az arány 43 %-osra 

módosult, s így az átlagosnál nagyobb mértékben visszaestek az értékesítésre szánt (-21 %), s 

az építési formát tekintve a többszintes, többlakásos és lakóparki építkezések is (-26 %). A 

legtöbb lakást (55 %) természetes személyek építették, saját használatra (53 %), családi házas 

épületekben (51 %). 

 

Az önkormányzati építkezések nem érték el az előző évi felét sem (300 lakás). Az új lakások 

átlagos alapterülete 2 m2-rel, 89 m2-re nőtt. Legnagyobb mértékben a 60 m2 alatti lakások 

száma csökkent (26 %-kal), míg legkevésbé (11 %-kal) a 100 m2-nél nagyobbaké. Az 

üdülőépítés jelentősége továbbra is csekély: 600 épületben 700 üdülőegység építésére adtak 

engedélyt, és 800 felépült üdülő kapott használatbavételi engedélyt. Az engedélyt kapott 

üdülőegységek száma 16 %-kal, a használatba vetteké 14 %-kal volt kevesebb, mint az előző 

évben. 4.900 lakás szűnt meg, 11 %-kal több, mint 2005-ben, de jóval kevesebb, mint az azt 
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megelőző két évben. Budapesten 500 önkormányzati tulajdonú lakást számoltak fel, ezért 

országosan közel kétszeresére nőtt (15 %-ra) a megszűnt önkormányzati lakások aránya.  

2. számú táblázat: Lakásépítés Magyarországon 

Lakásépítés Magyarországon 

Évek Darabszám 
1990. 43 771 
1999. 19 268 
2004. 43 913 
2005. 43 000 
2006. 34 000 

 

Kereskedelmi ingatlanpiac 

2006-ban az előző évek csendesebb időszakát követően erősödött a bevásárlóközpontok, 

kereskedelmi parkok fejlesztése iránti érdeklődés. Budapesten és a nagyvárosokon túl tavaly 

immár a kisebb vidéki városok is a fejlesztők és a terjeszkedni vágyó kereskedők látókörébe 

kerültek. A strip mall koncepció volt az év slágere, a legdinamikusabb szegmenst képviselte a 

kereskedelmi ingatlanpiacon. Országszerte mintegy 15-20 ilyen, szabadtéri, közös zárt tér 

nélküli, egy nagyobb élelmiszerüzlet köré csoportosuló, parkolót közrefogó létesítmény nyílt 

meg tavaly, de összesen legalább 40 tervezése vagy fejlesztése indult el. 

 

Nem tört meg a belváros pozícióinak 2005-ben elindult erősödése. A belvárosi 

kiskereskedelem reneszánszát a luxusmárkák terjeszkedése táplálta. Újabb nagynevű 

nemzetközi brandek (jelentek meg Budapesten direkt módon – vagy nemritkán a nemzetközi 

franchise partnereiken keresztül, és 2007-ben minden jel szerint folytatódik ez a trend. 

Budapest a kiskereskedelmi ingatlanok bérleti díjainak tekintetében gyors ütemben zárkózott 

és zárkózik fel a nyugat-európai árszínvonalhoz. A nagynevű luxusmárkák gondolkozására 

jellemző, hogy húszéves bérleti időszak esetén az első három-öt évben bekalkulálják a 

veszteséget, a következő öt évben a befektetés megtérülésére számítanak, majd a rákövetkező 

tízéves periódusban kívánják az igazi nyereséget realizálni. Ezért gyakori a lépcsős bérleti díj, 

azaz egy alacsonyabb összegről indul a bérlet és csak a harmadik vagy ötödik évben éri el a 

végső összeget. 

 

A retail piacon a legnehezebb átlagos bérleti díjakról vagy azok alakulásáról beszélni. Ebben 

a szegmensben még a hasonló üzletek között is nagyon nagy a szórás. A 

bevásárlóközpontokban a legmagasabb bérleti díjak 50-100 euró között mozogtak 
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négyzetméterenként – a Westendben 80-100 euró, a Mammutban vagy az Árkádban inkább 

40-60 euró volt a jellemző tarifa –, de bérlőváltás esetén akár húszszázalékos áremelkedésre is 

lehet számítani. A belvárosi üzlethelyiségek a Nyugati környékén, a körút felőli oldalon 30-40 

euró, az Oktogonnál 40-60 euró, az Andrássy úton 50-80 euró között ingadoztak 

négyzetméterenként. A Váci utca tartotta a rekordot, a négyzetméterenkénti 100-110 eurós 

bérleti díjjal. 

 

Hotelpiac 

2006-ban lelassult az a dinamikus növekedés, ami a 2004, 2005-ös év turisztikai iparát 

jellemezte, ugyanakkor a bevétel nőtt a forint-euró árfolyam alakulása eredményeként. A 

hotelpiaci fejlesztések a 2005. évi visszaesést követően újabb lendületet kaptak. A 

szállodafejlesztés nem egy esetben a lakóingatlan-fejlesztések valós alternatívájaként jelenik 

meg. A fejlesztések iránti érdeklődés folyamatos a piacon, a magyar befektetőkön túl az 

alacsonyabb hozamelvárásokkal kalkuláló uniós fejlesztők is folyamatosan keresik a kedvező 

lehetőségeket, illetve várnak a turizmust fellendítő stratégiai döntésekre. 

 

A 2000 előtti időszakban az új piaci belépők leginkább a háromcsillagos szállodák voltak. A 

bevásárlóközpont- és irodaházpiac telítődése nyomán a beruházók és fejlesztők figyelme a 

szállodapiac, azon belül is a felső kategóriás (négy- és ötcsillagos) szállodai fejlesztések 

irányába fordult. A háromcsillagos szállodai kínálat növekedése erősen lelassult, a 2000 és 

2004 közötti időszakban már csak 5,4 %-kal nőtt, addig a négycsillagos szobaszám közel 

harminc százalékkal, míg az ötcsillagos közel negyven százalékkal növekedett. A 

négycsillagos kapacitás bővüléséhez több, korábban háromcsillagos szálloda felújítását 

követő, magasabb kategóriába sorolás is hozzájárult. 2005-ben, az előző évhez képest a 

négycsillagos kínálatot stagnálás, míg az öt- és háromcsillagos piacot kisebb, 2,7 százalékos 

és 6,9 százalékos visszaesés jellemezte. A teljes szállodai kapacitás 2004-ről 2005-re 1,1 %-

kal csökkent. 

2006-ban a háromcsillagos szállodai kínálat csökkenése nem állt meg, sőt tovább folyt, így a 

2002. évi csúcsévhez képest közel 15 %-kal esett vissza a kapacitás, ez mintegy 100 szobával 

kevesebbet jelent a 2000. évinél. 2006-ban az előző évi stagnálás után a négy- és ötcsillagos 

kínálat ismét fejlődésnek indult. Az ötcsillagos szobakínálat várhatóan 6,9 százalékkal, a 

négycsillagos pedig 3 százalékkal növekszik majd, ez 2000-hez képest az ötcsillagos 

kategóriában közel 50 %-os, míg a négycsillagosoknál 35 %-os növekedést jelent. A jelenlegi 

3.557 ötcsillagos és 6.279 négycsillagos szobamennyiség a teljes budapesti szobakapacitás 
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közel 62 százalékát teszi ki. Az újonnan piacra lépő szállodák sikerességének hatására, az 

iroda- és lakáspiacon már tapasztalatot és profitot szerzett ingatlanfejlesztők érdeklődése a 

szállodapiac felé irányult, és a közeljövőben is jelentős fejlesztések várhatók. Az új 

versenytársak a piaci megjelenés során arra számíthatnak, hogy új szálloda építése esetén 

minimum három-négy évre van szükségük, amire elérik az átlagos kihasználtságot. A 

beruházási költség mértéke a nemzetközi szállodapiaci gyakorlatnak megfelelően új építésű 

szállodák esetén, a háromcsillagos kategóriában 60-90 ezer eurót, négycsillagos hotelnél 90-

170 ezer eurót tesz ki szobánként. Az ötcsillagos szállodákban 170-750 ezer euró között 

változhat egy szoba előállításának költsége. 

 

A hagyományosan keresett, városközponti helyszínek hiányában a befektetők elkezdték 

felfedezni a központtól távolabb eső, kevésbé frekventált területeket is. A fejlesztői aktivitás 

jelentősebb növeléséhez azonban olyan stratégiai beruházások konkrét tervbe vétele kellene, 

mint a kongresszusi turizmust fellendítő kongresszusi központ vagy a belvárosi 

kiskereskedelem újraélesztése a bevásárlóturisták idecsalogatása érdekében. Az egyediségre 

alapozó spa fejlesztéseknek is lenne létjogosultsága a kínálat és a szolgáltatások bővítésében, 

elsősorban Budapest fürdővárosi hírnevének köszönhetően. 

 

A következő két évben tervezetten belépő 19 szálloda potenciálisan közel 2.000 szobával 

növelheti a kínálatot, ha minden a tervek szerint alakul. A versenyhelyzet fokozódásával 

azonban vélhetően lesz olyan szállodaprojekt is, amelyik nem valósul meg. Terveznek további 

több ezer szállodai férőhelyet, elsősorban négycsillagos kategóriában, az Óbudai-szigeten 

„Álomsziget” projekt névvel. Abban az esetben, ha a fenti szállodafejlesztések 

megvalósulnak, a beruházás telekár nélküli összértéke kb. 250-270 millió euró. Ebbe az 

összegbe nem tartozik bele az, amit a már meglévő szállodák tulajdonosai felújításra költenek 

a versenyképesség megtartása érdekében. 

 

Irodapiac 

Az irodabérleti piac 2006 első félévében erősödést mutatott. A gyenge európai gazdasági 

helyzet ellenére a bérbeadás szintje 2006 első két negyedévében elég magas volt ahhoz, hogy 

a kihasználatlansági mutató csökkenjen. Néhány helyszínen az erős bérbeadási piac és a 

csökkenő kihasználatlansági ráta kedvezően hat a jövőbeni fejlesztésekre, noha ezek száma 

több piacon csökken. 
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A befektetési kereslet továbbra is erős marad, és a 2006. évi teljes aktivitás meghaladta a 

2005. évit. Ezt az árak is tükrözik, hiszen a városok túlnyomó részében a legfelsőbb 

kategóriás épületek hozama tovább esik. A legdrámaibb árváltozások továbbra is Közép-

Kelet-Európa központi piacain tapasztalhatók. A régió egészében a jövőbeni vásárlók a biztos 

bevételi forrást jelentő ingatlanok iránt érdeklődnek kiemelkedően, ami azt sugallja, hogy a 

piaci árakat továbbra is a jelentős finanszírozási eszközöket használó vevők határozzák meg. 

 

A közép-kelet-európai régióban a közeljövőben az új irodák kínálata várhatóan nő a 

következő néhány évben, és a bérbeadás szintje is tovább emelkedik. A kihasználatlansági 

mutató csökkenése azonban valószínűleg lelassul. A bérleti díjak stabilak maradnak, 

rövidtávon emelkedhetnek is. 

 

Raktárpiac 

A magyar raktárpiacon a bérbeadás lendülete 2005-ben megtört, de a fejlesztések - ennek 

ellenére - lendületesen folytatódtak. A budapesti raktárpiac kiegyensúlyozottnak ítélhető, ami 

az előző - januári - felméréshez képest jelentősen kedvezőbb eredményt jelent. Pest megyében 

és Kelet-Magyarországon is kiegyensúlyozott a piac, míg nyugaton elég erőteljes túlkínálat 

tapasztalható. Az ingatlanfejlesztő és -forgalmazó vállalkozások a következő egy évre a 

legtöbb területen a piaci helyzet változatlanságát vetítik előre, Nyugat-Magyarországon a 

túlkínálat mértékének csökkenését. A kínálati oldalon a kiélezett verseny hatására, a fejlesztők 

és befektetők kedvezőbb kondíciókat kínálnak, mely a bérleti díjak enyhe csökkentésén kívül 

rövidebb bérleti terminusok formájában is megmutatkozik. 

 

Fejlesztések 

A fejlesztői tervekben eredetileg szereplő összterületet nem érte el a valós építés, de közép-és 

hosszabb távon jelentős számú új projektre van kilátás. A befektetői igények miatt a fejlesztői 

kedv továbbra is töretlen, s több fontos fejlesztés várható az elkövetkező időkben, többek 

között a Ferihegyi Repülőtér (M0/M4 új szakaszai) környezetében, illetve az épülő új Duna-

híd pesti oldalán is. A főbb parkokon belül továbbépültek a spekulatív ütemek, melyek a 

kínálat jelentős részét adták. 

 

2006 első féléve során elkészült az M1 Business Park utolsó fázisa, illetve számos új 

fejlesztés első épületei is. A kereslet stagnálása mellett a kínálati oldal tovább erősödött. A 

bérbeadás sikerének érdekében a fejlesztők az új fázisok előrehozott spekulatív ütemezésével 
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igyekeznek megfelelni, így lehetőségük adódik a sürgősen felmerülő igények kielégítésére is. 

A piac jelentős hányadát teszi ki továbbra is a lízing vagy saját tulajdonú fejlesztés. 

Szórványosan a komplex logisztikai szolgáltatást nyújtó vállalkozások megbízóik mellett 

Budapesttől távol is letelepednek. A spekulatív fejlesztések növekvő részarányának hatására 

az üresedési mutató fél év alatt 4 %-kal, 12,1 %-ra emelkedett. Az átlag bérbeadott 

területnagyság továbbra is alacsony, 2.500 m2 a spekulatív, míg 9.250 m2 az előbérletek 

esetében. A hazai modern raktáringatlan piacon úttörő szerepet betöltő parkok esetében a 

megürült területek újra bérbeadásával is egyre inkább számolni kell. A logisztikai cégek 

bérleti aránya továbbra is 55 % feletti, mely alapvetően meghatározza a piacot. Románia és 

Bulgária Uniós csatlakozása várhatóan a térség kereskedelmi volumenének növekedését 

indukálja és erősítheti Magyarország térségen belüli központi szerepét, mely a földrajzi 

elhelyezkedésünknek és a gyorsforgalmi úthálózat dinamikus fejlesztésének köszönhető. 

 

A hazai gazdasági mutatók a 2004-ben csatlakozott tagállamokkal történő összehasonlításban 

sajnos kedvezőtlenek, mely a külföldi befektetők számára lehet visszatartó erő, míg a 

fizetőeszköz 2006 első féléve során bekövetkezett 11 %-ot meghaladó gyengülése 

kedvezőtlen hatást gyakorolhat azon hazai vállalkozások bevételére, ahol az euro alapú 

kiadások (pl. bérleti díjak) forintban kifejezett növekedését nem ellensúlyozza euro alapú 

bevétel növekedés. 

 

Logisztika 

Mind fejlesztői, mind bérlői szempontból jó évet zárt az ipari ingatlanok piaca 2006-ban. 

Folytatódott az előző évi trend, a spekulatív fejlesztések és bérbeadások domináltak, a bérbe 

adott területek nagysága pedig a 2005. évi mennyiség duplájára emelkedett. Tavaly mintegy 

25 spekulatív tranzakciót hoztak tető alá december közepéig, és 130 ezer négyzetméterre 

bérbe adott területre írtak alá szerződést, ezzel az egy évvel korábbi mennyiségnek a dupláját 

produkálta a piac. Mind a spekulatív, mind az előbérleti szerződések alapján kötött üzletekben 

2005-höz hasonlóan jelentős volt a parkon belüli bővülések aránya, a létrejött üzletek mintegy 

harmada tartozott ebbe a kategóriába. Továbbra is a Budapest-központúság dominált, a 

spekulatív fejlesztések változatlanul Budapestre és környékére koncentrálódtak, és a kereslet 

is döntően ebben a térségben volt jelen. 

 

A múlt év eredménye a piacot egyre jobban tagoló, markánsan elkülönülő háromféle 

fejlesztési koncepció. Az egyik ilyen jellemző beruházói magatartás eredménye a nagy 
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volumenű területek, nagyobb csarnokok létesítése, jellemzően a nagyobb területigénnyel 

jelentkezők kiszolgálására. Egyfajta business park koncepció alapján, a közepes és kisebb 

méretű épületekre vonatkozó bérlői igényekre is fogékonyan működik egy másik, jól 

elhatárolható szegmens. Ezekben a központokban sokszor vegyesen épültek, épülnek 

spekulatív és előbérleti szerződés szerinti csarnokok, és általában az ingatlanprofil is vegyes, 

a big box mellett közepes vagy kisebb objektumok is helyet kapnak, és az irodahányad is 

magas lehet. A harmadik koncepció a városi logisztikára fókuszál, ebben a szegmensben a 

megfelelő helyszínt megtalálni a legnagyobb kihívás. 

 

2.2.2. 2007-es kilátások, várakozások 

Lakáspiac 

Az optimistább várakozásoknak megfelelően indult az idei év a lakáspiacon. A megszorító 

intézkedések miatti piaci félelem egyelőre túlzottnak bizonyult. A hagyományosan mérsékelt 

szezonális forgalom az előre hozott Lakásvásárnak is köszönhetően - amit a piaci szereplők 

(beruházók, értékesítők, bankok) megjelenésük mellett a piaci környezet szondázására is 

használnak - várhatóan korábban pörög fel. 2007-ben eddigi ismeretek szerint nem várható 

olyan kormányzati döntés, amely azonnali reakciót eredményezne a lakáspiacon, ugyanakkor 

a jövőre bevezetendő ingatlanadóról szóló törvény tárgyalása és elfogadása már az év 

második felében éreztetheti hatását. Kétséges a hatása azért is, mert két egyidejű tendencia 

érvényesülhet: egyfelől az eladók megpróbálják majd beépíteni a lakásárakba az ezzel 

kapcsolatos többletkiadásokat, másfelől pedig az emiatt csökkenő forgalom kisebb drágítást 

eredményezhet. Természetesen fontos kérdés, hogy milyen ingatlanok tulajdonosai 

mentesülnek majd a fizetés alól. E tényező, és az így adódó volumen ismeretében lehet majd 

előre jelezni a piaci hatásokat (árazás, kereslet, kínálat). 

 

A beruházók január 1-jével sok projekt árait emelték automatikusan 1-3 % közötti mértékben. 

Azon beruházásoknál, ahol még nincs aláírt kivitelezői szerződés, a kivitelezési költségek 

emelkedése miatt további áremelések várhatók. Ahol viszont már van aláírt szerződés, ott a 

projekt építési fázisának, értékesítettségének függvényében a fejlesztők egyedi döntése lesz az 

esetleges áremelés. Éves átlagban azonban 5-7 %-os újlakás-áremelkedés kalkulálható. Fontos 

ugyanakkor, hogy a lakáspiac rendkívül szegmentált, így továbbra is vannak olyan területek, 

ahol a négyzetméterárak számottevően nőnek majd az elkövetkező 12 hónapban. Használt 

lakásoknál jóval nehezebb bármiféle előrejelzést mondani. Nehezen eladhatók - így 
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tulajdonosaik valószínűleg árcsökkentésre kényszerülnek - a nagy alapterületű, házon belül 

rossz elhelyezkedésű gangos bérházi lakások; az ugyancsak nagyméretű, főleg a pesti oldal 

perifériáján elhelyezkedő panellakások; valamint a 20-30 éves, többszintes „egyen” családi 

házak. 

 

A gazdasági megszorítások és a növekvő lakásfenntartási költségek miatti potenciális 

forgalom-visszaesést az egyre kedvezőbb hitelfeltételek nagyrészt ellensúlyozni tudják. A 

lakásvásárlók tudatossága nő, piaci ismeretük folyamatosan bővül. A minőség iránti igény 

minden szegmensben hangsúlyosan megjelenik. Az újlakást vásárlók számára mára már nem 

csak a beruházó, hanem a kivitelező referenciái is döntő fontossággal bírnak. A fő keresési 

kritériumokban (méretek, árak, szobaszám) nincs érdemleges változás. Újabb reneszánszát éli 

viszont a „zöldövezet”, és nem csupán a hirdetések szlogenjeiben. Mind a budai, mind a pesti 

oldalon várható újabb beruházások indulása klasszikus, vagy újonnan felfedezett 

természetközeli területeken. Sőt, a főváros környéki agglomerációs övezetben is számos 

nagyobb, elsősorban családokat célzó projekt áll előkészítés alatt. 

 

Bár január-február folyamán 2007-ben 15 ezer lakás átadását tervezik a beruházók 

Budapesten (értékesítői adatszolgáltatás alapján), a tapasztalatok azt mutatják, hogy az év 

elején tervezett átadásokból ezres nagyságrendű volumen tolódik majd át 2008-ra. Így az új 

lakások tényleges idei számát most nehéz megbecsülni. Mindenesetre, a zöldövezeti felfutás 

ellenére természetesen nem fordul el a fejlesztői figyelem a népszerű területektől sem. A már 

átadott, de még piacon lévő lakásállomány fokozatosan szívódik fel. (A legfrissebb, teljes 

körű budapesti felmérés szerint 2007. január végén mintegy 1.430 átadott, de még eladatlan 

lakás volt a fővárosban, ami egyértelmű csökkenés a 2006. III. negyedév végi 1.500-as 

volumenhez képest.) 

 

Irodapiac 

A budapesti irodapiac túlkínálatos, sőt ez a jelenség egyre erősödik. Mindeközben a budapesti 

piacon folytatódnak a fejlesztések. 2006-ban becslések szerint 190 ezer négyzetméter új 

irodaterületet adtak át. Az átlagos kihasználtsági ráta Pest megyében 73 %-os, Nyugat-

Magyarországon 74 %-os, míg Kelet-Magyarországon 76 %-os (vidéken – Pest megye 

kivételével – javultak a kihasználtságot jellemző mutatók.) 

Az ingatlanfejlesztő és -forgalmazó vállalkozások a következő tizenkét hónapban a fővárosi 

irodapiacon a túlkínálat további erősödésére számítanak, ami a várható további fejlesztéseket 
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tekintve, nem lenne meglepő. Ugyanez a várakozás jellemzi a Pest megyei piacot, míg az 

egyéb vidéki körzetekben lényegében a mai piaci helyzet fennmaradása valószínű. 

 

Kereskedelmi ingatlanpiac 

Folytatódik a bevásárlóközpontok, a hipermarketek valamint az újonnan megjelenő 

értékesítési formák (elsősorban a strip mallok) térnyerése. Az ingatlanokkal foglalkozó cégek 

a következő egy évben a fővárosban a túlkínálat erősödését várják, a maihoz hasonló 

helyzetet vetítenek előre Pest megyében és Nyugat-Magyarországon, míg keleten a túlkínálat 

mérséklődését valószínűsítik. 

 

Raktárpiac 

A magyar raktárpiacot a korábbiaknál erőteljesebb túlkínálat jellemzi. Kivételt jelent ez alól 

Pest megye, ahol a piac kiegyensúlyozottnak ítélhető. Az ingatlanfejlesztő és -forgalmazó 

vállalkozások a következő egy évben a maihoz képest összességében kissé javuló piaci 

helyzetre számítanak. Pest megyében és Kelet-Magyarországon erősödő keresletet, míg 

nyugaton és a fővárosban a mai helyzet fennmaradását valószínűsítenek. 

3. számú táblázat: Az új ingatlanok árának a következő 12 hónapban várható alakulására vonatkozó 

várakozások (százalékos változás a jelenlegi árakhoz képest) 

Megnevezés Budapest Pest megye 
Nyugat-

Magyarország 
Kelet-

Magyarország 
Országos 

átlag 

Lakóingatlan 4,1 (4) 3,8 (3,8) 5 (5,1) 5 (5,7) 4,5 (4,5) 

Iroda 3 (3) 5 (4) 5 (4) 5 (5) 4 (3,5) 

Üzlethelyiség 4 (3,3) 5 (4) 6 (3) 5 (3) 4,7 (3,3) 

Raktár  3,8 (3,5) 5 (2) 3,6 (2,5) 3 (3) 4,2 (3,5) 
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3. A VÁROSKÖZPONT FEJLESZTÉSÉNEK ISMERTETÉSE 
 

3.1. Alapadatok 

 

Projekt neve:   Ezeréves Visegrád – Új városközponttal ünnepel 

Projektgazda:   Visegrád Város Önkormányzata 

Projektgazda székhelye:  2025 Visegrád, Fő utca 81. 

Projekt helyszíne:  Helyrajzi számok: 54, 55, 64/1, 78, 79, 81/1, 81/2, 82, 83/2, 

83/3, 83/4, 84/1, 84/4, 84/3, 85, 86, 87, 88, 89/1, 89/2, 90/1, 

90/2, 91/1, 91/2, 92, 243, 365 

Projekt költsége:  4,7 milliárd Ft (bruttó) 

Projekt kezdete:  2007. július 

Projekt befejezése:  2010. június 

 

3.2. Célok, célcsoportok 

 

2002-ben a város fejlődésének irányát, a továbblépés módozatait megfogalmazó 

ciklusprogramot fogadott el a képviselőtestület, amit 2006-ban újabb ciklusprogram 

elfogadásával értékelt és továbbfejlesztett. Az önkormányzat az elmúlt 4 évben és a következő 

4 évben is e szerint végezte és fogja végezni munkáját. A Ciklusprogram, vagy Gazdasági 

Program elkészítésével és elfogadásával a város önkormányzata eleget tett a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91 §. (1) bekezdésében leírtaknak is, amely 

szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését. A gazdasági 

program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, 

feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, 

környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – a kistérségi területfejlesztési 

koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt 

feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a 

fejlesztési elképzeléseket, a munkahely teremtés feltételeinek elősegítését, a 

településfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások 

biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városunk esetében a 

befektetés támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit. 
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A városközponti nagyprojekt fejlesztéseinek fő céljai 

− az ország egyik kiemelkedő turisztikai vonzerejével rendelkező település egységes 

városképének megteremtése, 

− térség-szervező erővel rendelkező központ kialakítása, a városi funkciók megerősítése, 

klasszikus városközpont létesítése – olyan központi hely a település lakosainak és az 

idelátogató turistáknak egyaránt, ahol a szükséges kulturális, logisztikai, szórakoztató és 

turisztikai infrastruktúra kiépítésre kerül, 

− a helyi foglalkoztatás bővítése, a visegrádi foglalkoztatás vonzóvá tétele, 

− egyszerűbb és gyorsabb, egy helyen történő önkormányzati ügyintézés elősegítése, 

− esztétikus, hangulatos, a város múltjához illő környezet megteremtése, 

− a turizmus szempontjából a Fellegvár jól kialakított ellenpólusa a Palotával egységben, 

ezzel is hosszabb tartózkodásra ösztönözve a látogatókat. 

 

A projekt járulékos céljai: 

− helyben foglalkoztatott munkaerő folyamatos továbbképzése, a hosszú távú létbiztonság 

megteremtése, 

− a vállalkozói, befektetői kedv növelése, a településre történő tőkebeáramlás elősegítése. 

 

A városközponti fejlesztések célcsoportja két nagy körre osztható: 

1. Elsődlegesen Visegrád, és másodsorban a közvetlen térség (szomszédos települések) 

teljes lakossága. 

2. Visegrád és térségének látogatói, turistái, akiket a következő kategóriák alapján 

csoportosíthatunk: 

2.1. Utazás típusa szerint 

a) egyéni, 

b) csoportos. 

2.2. Korosztályok szerint 

a) diákok, diákcsoportok, 

b) nyugdíjasok, nyugdíjas csoportok, 

c) felnőttek, 

d) családok. 

2.3. Motiváció szerint 

a) a kultúra iránt érdeklődők, 
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b) örökségturizmus hívei, 

c) a termálturizmusban résztvevők, 

d) az aktív turizmus hívei. 

 

Magyarország önkormányzatainak működését, létét meghatározó körülmények jelentős 

változásokon mennek keresztül. Egyrészről az államigazgatási rendszer átalakítása, a feladat- 

és hatáskörök jelentős átrendeződése figyelhető meg, amely változás számos előre nem 

kiszámítható tényezővel jár, másrészről a gazdasági helyzet is jelentős mértékben 

megváltozott, illetve még változni fog, amely az önkormányzatok pénzügyi ellátását, 

finanszírozását alakítja át. Ezt a bevételkiesést a helyi források bővítésével lehet kompenzálni, 

amely az önkormányzatok fejlesztési forrásait fogja beszűkíteni. Harmadrészt pedig a 

társadalmi és szociális változások jelentenek új kihívást, amely a helyi szociális ellátórendszer 

fejlesztésében, a szociális támogatásokhoz szükséges önkormányzati források jelentős 

mértékű növekedésében testesülhet meg. 

 

Ahhoz, hogy az önkormányzati működés és az ezt lehetővé tevő gazdálkodás a fent jelzett 

változásokra megfelelő választ adjon, szükséges volt olyan stratégia kialakítása, amely 

megteremti és hosszabb távon biztosítja a gazdasági alapokat, kijelöli az önkormányzat 

számára intézményrendszere fejlesztési irányát. 

 

A fejlesztési irányok a városban olyan gazdasági-társadalmi környezet kialakítását célozzák, 

amely a helyben élők életminőségének javításához, fenntartásához szükséges feltételeket 

megteremti: 

− A helyben foglalkoztatás feltételeinek megteremtése egyrészt új munkahelyek 

létesítésével, másrészt a sikeres munkavállaláshoz szükséges tudás megszerzésének 

biztosításával. 

− Az önkormányzat gazdasági-, pénzügyi pozíciójának folyamatos javítása a helyi 

bevételek növekedésével. 

− Az önkormányzatnak folytatnia kell a táji-, a természeti és az épített környezet védelmét 

szem előtt tartó önkormányzati politikát, amely a fenntartható fejlődés alapja. Fontos, 

elérendő cél, hogy a lakosság, különösen a felnövekvő nemzedék számára a város épített 

örökségének és természeti értékeinek védelme önmagától értetődővé váljon, 

tudatosodjon azon gondolat, hogy ezen adottságok határozzák meg Visegrád jövőjét. 
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− A település új városközpontjának kialakítása elsősorban helyi lakossági igények 

kielégítését szolgálja, azonban jelentős turisztikai szerepe és hatása is lesz. 

− Visegrád térségi szerepének erősítését tovább kell folytatni. A térségi szerep a 

közművelődés, a turizmus, az oktatás, az egészségügyi alapellátás és a közigazgatás 

jogszabályok által meghatározott részeire terjed ki. A térségi szerep erősítését szolgálják 

a városközpontban létrejövő új szolgáltatások is. 

 

A projektjavaslat az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Közép-Magyarország 

Operatív Programjában található Városi és települési területek megújítása prioritás Települési 

központok fejlesztése az identitást erősítő funkciók előtérbe helyezésével című 

intézkedéséhez. 

 

3.3. Indikátorok, mutatók 

 

A projekt megvalósításától elsősorban elvárható eredmények a Visegrádra érkező vendégek 

számában, a foglalkoztatottság növekedésében, a lakossági szolgáltatások bővülésében, 

minőségi színvonaluk emelésében, az ügyintézések felgyorsulásában, a lakossági elégedettség 

növekedésében, illetve az önkormányzati bevételek emelkedésében jelentkezik, melyek mind-

mind hozzájárulnak egy élhetőbb város kialakításához. 

4. számú táblázat: Indikátor tábla 

A mutató megnevezése Mértékegység 
Kiindulási 

érték 
Dátum Célérték Dátum 

Output mutatók      
új épület m2 0 2007. 28.407 2010. 
kertészetileg rendezett 
terület 

m2 0 2007. 35.030 2010. 

kihelyezett kandeláber db 0 2007. 102 2010. 
felújításra kerülő felszíni 
parkoló 

m2 0 2007. 7.470 2010. 

új parkolóhely db 0 2007. 170 2010. 
új bérlakás db 0 2007. 40-50 2010. 
Eredménymutatók      
a fejlesztések hatásait 
élvező lakosság száma 

fő 1.718 2007. 1.718 2010. 

új munkahely db 0 2007. 50-60 2010. 
éves látogatószám  fő 100.000 

(becsült 
adat) 

2007. 300.000 2013. 

átlagos tartózkodási idő nap 1,9 2007. 2,4 2013. 
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5. számú táblázat: Monitoring indikátorok táblája 

Monitoring indikátorok 

Elnevezés Mértékegység Kiindulási érték 
új épület m2 0 
Év: Érték: Év: érték Év: Érték: 
2007 0 2008 0 2009 0 
2010 28.407 2011 - 2012 - 
Elnevezés Mértékegység Kiindulási érték 
kertészetileg rendezett terület m2 0 
Év: Érték: Év: érték Év: Érték: 
2007 0 2008  2009  
2010 35.030 2011 - 2012 - 

Monitoring indikátorok 

Elnevezés Mértékegység Kiindulási érték 
kihelyezett kandeláber db 0 
Év: Érték: Év: érték Év: Érték: 
2007 0 2008 0 2009 102 
2010 - 2011 - 2012 - 
Elnevezés Mértékegység Kiindulási érték 
felújításra kerülő felszíni 
parkoló 

m2 0 

Év: Érték: Év: Év: Érték: Év: 
2007 0 2008 0 2009 7.470 
2010 - 2011 - 2700 - 
Elnevezés Mértékegység Kiindulási érték 
új parkolóhely db 0 
Év: Érték: Év: érték Év: Érték: 
2007 0 2008 0 2009 0 
2010 170 2011 - 2012 - 
Elnevezés Mértékegység Kiindulási érték 
új bérlakás db 0 
Év: Érték: Év: érték Év: Érték: 
2007 0 2008 0 2009 0 
2010 40-50 2011 - 2012 - 
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3.4. A fejlesztés bemutatása 

 

3.4.1. A fejlesztés előzményei, szükségszerűsége 

Az 1.718 főt számláló Visegrád, Magyarország egyik legszebb városa, jelentős 

idegenforgalmi központ. A város sokszínű turisztikai vonzereje a Fellegvár, Mogyoróhegy és 

a Királyi Palota környezetére koncentrálódik, de a táj-rehabilitációval a Duna parti sétánynak, 

a település utcai hangulatának a szerepe is növekszik, azonban egyre inkább hiányzik a város 

jellegzetességéhez, arculatához hozzájárulni képes városközpont. Visegrád Város 

Önkormányzata ezt a hiányosságot szeretné megszűntetni, a 2009-ben alapításának ezredik 

évfordulóját ünnepelő város lakosságát, valamint az idelátogató turistákat kiszolgáló 

városközpont létrehozásával. 

 

A városközpont kialakítása lehetővé tenné, hogy a visegrádiak kellemes környezetben 

tölthessék el itt szabadidejüket, és helyben vásároljanak meg számos olyan szolgáltatást, 

melyet eddig a város különböző pontjaiban, esetleg a városon kívül kellett igénybe venniük. A 

kulturális intézmények fejlesztése segíthet abban, hogy ismét fellendüljön a jelentős kulturális 

örökséggel megáldott város szellemi élete. 

 

A Visegrádra érkező vendégek tartózkodására átfogóan jellemző a rövid időzés (cca. fél nap), 

azaz az átutazó és kiránduló jelleg. Jelenleg nem rendelkezik a város olyan 

programcsomagokkal, melyek a vendégeket hosszabb ideig marasztalhatják. A városba érkező 

vendégforgalom területileg igen koncentráltan jelentkezik. A látogatók zöme a Fellegvárat 

nézi meg, lényegesen kisebb arányban keresik fel a Királyi Palotát és a Salamon tornyot. A 

forgalom elhanyagolható része más termékekre marad. Az új városközpont hozzájárulhat 

ahhoz, hogy az ideérkező turisták több időt töltsenek el a városban, a különböző 

szolgáltatások, a bővülő kulturális kínálat miatt, mely növelné a turizmusban keletkező 

fajlagos költést, és így a turizmusból származó bevételeket is. Ez kedvezően hathat a városban 

egyébként is erős, turizmust kiszolgáló vállalkozói hajlandóságra. 

 

A projekt négy főbb elemmel járul hozzá Visegrád fejlődéséhez. A városközpont kialakítása 

elsősorban új funkciók telepítéséről, illetve a régi funkciók korszerűsítéséről, bővítéséről szól. 

Ahhoz, hogy a megnövekvő lehetőségek jó színvonala biztosított legyen, szükség van a 

kiegészítő infrastruktúra javítására, kialakítására is. A kandeláber program, mind esztétikai, 
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mind hasznossági szempontok szerint lényeges fejlesztést jelent. A fejlesztésekhez 

kapcsolódó parkolóhely igény kielégítését szolgálja az Ágasházi parkoló megfelelő 

színvonalú kialakítása, míg a közterületek megújítása a megfelelő környezeti körülményeket 

hivatott megteremteni. 

 

A fenti fejlesztések megvalósítása érdekében az Önkormányzat elindította a projektek 

részletes kidolgozását, előkészítését. Projektenként felvette a kapcsolatot azon 

partnerszervezetekkel, akik érdekeltek az egyes tevékenységek megvalósításában; hozzálátott 

az építéssel járó projektek terveztetésének, valamint szakmai partereivel előkészítő 

tanulmányok kidolgozását kezdte meg. Ezen előkészítő munka egyik eleme jelen előzetes 

megvalósíthatósági tanulmány. 

 

3.4.2. A projekt általános bemutatása 

Jelen tanulmány tárgyát képező projekt a városkép megújítását és a település bizonyos 

infrastrukturális fejlesztését foglalja magába, melynek négy különálló, de egymást erősítő 

eleme a következő: 

− Visegrád városközpont fejlesztése, 

− Kandelláber-program, 

− Közterületek megújítása, 

− Ágasházi parkoló fejlesztése. 

 

Visegrád újonnan kialakítandó városközpontja az érvényben lévő rendezési terv alapján a 

11-es számú közlekedési út – Rév utca – Fő utca – Mozi köz által határolt területen 

helyezkedik el. A terület 13.108 m2 nagyságú, mely zömmel az Önkormányzat tulajdonában, 

illetve részben magánkézben van. A területen elhelyezésre kerül az új városháza, egy új 

egészségház, valamint kereskedelmi üzletek és lakások, illetve egy felszín alatti parkoló is 

kialakításra kerül. Az elképzelés tartalmazza továbbá az iskola bővítését és a mozi művelődési 

központtá történő átalakítását, bővítését, valamint az ingatlanok fejlesztéséhez 

elengedhetetlen közművesítést. A projekt nyomán egy olyan új, korszerű városközpont jönne 

létre, mely a mai kor igényeit kielégítve egyszerre szolgálná az itt lakók és a turisták igényeit, 

hangulatos tereivel biztosítaná a pihenés és a szórakozás feltételeit. 
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A kandeláber-program keretében folytatódna a település utcai világítótesteinek lecserélése. 

Eddig a Rév utca és a Nagy Lajos út világítótestei újultak meg, a további fejlesztések pedig az 

ott kialakult formát, illetve arculatot kívánják továbbvinni. 

 

Visegrádon a szerencsés adottságok ellenére, jelenleg a zöldfelületi szerkezet nagyrészt 

hiányos, nem áll össze egy egységgé, azonban a település szerkezete, adottságai lehetővé 

teszik, hogy tiszta, jól áttekinthető és egységes zöldfelületi rendszer épüljön ki. A 

közterületek megújítása tulajdonképpen ezen rendszer kialakítását jelenti. 

 

Az Ágasházi-parkoló a Királyi Palota szomszédságában található parkoló, amely jelenleg 

igen leromlott állapotban (régi, töredezett burkolat, lekopott felfestések, stb.) található. Ennek 

felújítása egyrészt a város képének esztétikai rendbetételéhez illeszkedik, másrészt a turizmus 

alapinfrastruktúrájaként az ide érkező vendégek igény-kielégítése szempontjából is fontos 

feladat. 

 

3.4.3. A fejlesztési irány illeszkedése az operatív programok rendszerébe 

A fejlesztési irány kiválóan illeszkedik az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Közép-

Magyarország Operatív Programjában található Városi és települési területek megújítása 

prioritás Települési központok fejlesztése az identitást erősítő funkciók előtérbe helyezésével 

című intézkedéséhez. 

 

A Közép-Magyarországi Régióban a tényleges térség-szervező erővel rendelkező központok 

száma alacsony, különösen az agglomerációs gyűrű területén a gyors népességnövekedést 

nem követte a városi funkciók megerősödése. Több város is rendelkezik azzal az intézményi 

és magasabb szintű szolgáltatási háttérrel, amely a piaci viszonyok között egy települést 

központi hellyé tesz. A fejlesztésekkel cél a kistérségi központi funkciót betöltő települések 

funkciógazdagságának növelése és funkcióellátásának erősítése. A települések fő fejlesztési 

iránya a településközpont nélküli, kiterjedt településeken a központi funkciót ellátó 

városközponti területi kialakítása városrehabilitációs akciók keretében. 

 

Mivel a városi szempontok integráltsága helyi szinten érvényesülhet leginkább, szükséges 

ezért a városok felkészülése a fejlesztésekre. Ennek során olyan integrált városfejlesztési 

terveknek kell elkészülni, amelyek szervesen illeszkednek a regionális programhoz is. A 
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városi területekre célszerű hosszú távú fejlesztési tervek készítése, különösen ahol a tervek 

előfeltételei a privát befektetők mobilizálásának a leromlott területek rehabilitálásának, 

valamint a közösségi-privát együttműködéseknek. 

 

A települési központok fejlesztése az identitást erősítő funkciók előtérbe helyezésével című 

intézkedés elkövetkező 2 évre lefektetett céljai: 

− a városi életminőség növelése, 

− a fizikai környezet minőségének javítása a települési vonzerő növelésével, 

− települések vonzerő növelése gazdasági és közösségi funkciók megjelenítésével vagy 

sűrűsödésének ösztönzésével, 

− a beavatkozás a település társadalmi-gazdasági szempontból meghatározó központi 

területeinek integrált fejlesztését támogatja. 

 

A program felvállalja, hogy nem szociális, lakosságmegtartó típusú városrehabilitációt kíván 

elősegíteni, hanem olyan városközpont megújítást, amelynek célja éppen a városközpontok 

gazdasági, kulturális, turisztikai és, egyes városok esetében, kistérségi központi funkcióinak 

erősítése. A művelet célja a helyi önkormányzatok innovatív település-rehabilitációs 

akcióinak ösztönzése, részleteiben: 

− Új gazdasági, közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatása és a meglévő 

funkciók megerősítése. 

− Kulturális, turisztikai értékek feltárása, kiskereskedelmi funkciók erősítése. 

− Vonzó városi környezet kialakítása, mely ösztönzi a további magánberuházásokat. 

− Kistérségi szolgáltató funkciók infrastrukturális hátterének megteremtése, összhangban 

a kistérségi társulások feladataival.  

− Innovatív város-rehabilitációs gyakorlatok elterjesztésének ösztönzése szerte az 

országban. 

 

3.4.4. A fejlesztési irány igazodása más fejlesztési programokhoz 

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program jelenleg látható prioritásai közül a Kulturális 

infrastruktúra célkitűzéseihez illeszkedhet a projekt. Magyarországon a kulturális javakhoz 

való hozzáférés egyenlőtlen, a kistelepülések hátrányban vannak a városokhoz képest. Az 

intézményi háttér elmaradottsága miatt nem kellő mértékben kihasználtak a kultúra 

kreativitást megalapozó, társadalmi felzárkózást elősegítő, a társadalom egyes csoportjait 
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aktivizáló lehetőségei. A közkulturális intézményrendszer (könyvtárak, múzeumok, 

közművelődési és művészeti intézmények) jelen állapotában nem képes hatékonyan 

hozzájárulni a versenyképes tudásalapú társadalom emberierőforrás-bázisának 

megerősítéséhez, mivel sem fizikai infrastruktúrája, sem infokommunikációs ellátottsága nem 

teszi lehetővé a nem-formális és informális tanulás folyamatába való széles körű 

bekapcsolódását, az intézmények által nyújtható oktatási, képzési, közösségfejlesztési 

tevékenységek érvényesülését. 

− Kulturális intézményeink állapota: A kulturális intézményeknek a széles társadalmat, 

így az ifjúságot, a leszakadó rétegeket és a mélyszegénységben élőket is megcélzó, az 

egész életen át tartó tanulásra, a társadalmi aktivitásra és a közösségfejlesztésre irányuló 

tevékenységekbe való bekapcsolódását erőteljesen gátolja korszerűtlen 

infrastruktúrájuk, rossz műszaki állapotuk, kiépítetlen infokommunikációs rendszerük. 

− Könyvtárak: A könyvtárak az egész életen át tartó tanulás, az információhoz való 

hozzájutás alapvető színterei a településeken. A települési könyvtárak többsége nem 

könyvtári célra épült, régi épületben működik. Az épületek fizikai-műszaki állapota 

felújítást, korszerűsítést igényel. A könyvtárakban őrzött információkhoz való egyenlő 

esélyű, széles körű hozzáférés érdekében nélkülözhetetlen a gyűjtemények nagy tömegű 

digitalizálása, és az ehhez szükséges infrastrukturális háttér megteremtése. 

− Közművelődési hálózat: A közösségfejlesztés legjelentősebb helyi színterei a 

közművelődési intézmények, amelyek meghatározó közösségi szolgáltató tevékenysége 

a nem-formális és informális tanulásra, a felnőttképzésben való részvételre irányul 

(tanfolyamok, ismeretterjesztő előadások, távoktatás stb.). A művészeti csoportok, 

klubok, a kötetlen formában szervezett játszóházak, a fórumok a társadalom széles 

rétegeit vonzzák, a speciális rétegeknek kifejlesztett programok pedig a felzárkózást, a 

készség- és kompetenciafejlesztést szolgálják. A művelődési házak száma az elmúlt tíz 

évben csökkent, kb. ezer magyarországi településen nincs ilyen alapintézmény. 

 

A Környezeti és Energia Operatív Program esetében a Vonalas létesítmények természet- és 

tájromboló (károsító) hatásának mérséklése elnevezésű célkitűzéshez történő kapcsolódás 

valósul meg, hiszen a mesterséges hálózatok – pl.: elektromos szabadvezetékek – súlyos 

természetvédelmi problémát jelentenek, természet- és tájvédelmi szempontok miatt indokolt a 

vonalas létesítmények biztonságosabbá tétele, élőhely-elszigetelő hatásának csökkentése, az 

elektromos szabadvezetékek földkábelre cserélése, stb. A jelen projektre vonatkozó 
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intézkedés az elektromos vezetékek természetbarát kialakítása, átalakítása, biztonságosabbá 

tétele (madárvédelmi, tájvédelmi stb. célból). 

 

A Közép-Magyarországi Operatív Programban található A régió vonzerejének fejlesztése 

prioritás A turisztikai vonzerő fejlesztése és a Természetvédelem, természeti környezet 

rehabilitációja című intézkedéséhez is szervesen kapcsolódnak a fejlesztések. Ezen prioritási 

tengely keretében a turizmus, szabadidő- és sportgazdaság fejlesztése, a természetvédelem, 

természeti környezet rehabilitációja, a környezetvédelmi szolgáltató-rendszer fejlesztése, a 

fenntartható fogyasztással és természetvédelmi szemléletformálással kapcsolatos beavatkozási 

irányok támogathatók. Ezek az intézkedések a környezet természeti, épített, gazdasági 

állapotának javulását szolgálják, ezért a tervezett beavatkozások környezetvédelmi szempontú 

állapotjavítása érdekében a prioritás csak az elért eredményekkel arányos környezetterhelést 

engedi meg. 

 

3.5. A projekt megvalósításának elmaradása 

 

Abban az esetben, ha Visegrád nem valósítja meg a még hiányzó városközpontjának 

kialakítását, valamint a város bizonyos területeinek esztétikai rendezését, helyreállítását, 

akkor a város a jelenlegi állapotában stabilizálódik, s elveszti a lehetőséget az évről-évre 

fokozódó gazdasági és társadalmi igények szerinti továbbfejlődésre. Ez a stagnálás – illetve, 

nyugodtan mondhatjuk, amennyiben egy település nem fejlődik, akkor visszafejlődik – azt 

eredményezheti, hogy a város lakossága megélhetését biztosítandó egyre nagyobb mértékben 

más településeken keres munkalehetőséget, így ingázásra kényszerül, később akár el is 

vándorolhat. Emellett egy minden szempontból „vegetáló” település a befektetők számára 

sem vonzó, ami nemcsak a vállalkozók betelepülésének elmaradását eredményezheti, hanem a 

meglévő vállalkozások kiáramlását is okozhatja. 

 

Visegrád Önkormányzata célja, hogy egy nemzetközileg is megjeleníthető arculattal 

rendelkező, élhető, turisztikai szempontból is vonzó várost alakítson ki, így azon változat, 

hogy semmilyen fejlesztést nem hajt végre, szóba sem kerülhet. 
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3.6. A fejlesztés elemeinek részletes bemutatása 

 

Visegrád elmúlt években tapasztalt fejlődésében, az itt élők munkája és lakóhelyük iránti 

elkötelezettsége mellett az önkormányzatnak a település adottságait, lehetőségeit felismerő, 

tudatos városfejlesztő politikája is nagy szerepet játszott. Ehhez nagy segítséget jelentett, 

hogy 2002-ben a város fejlődésének irányát, a továbblépés módozatait megfogalmazó 

ciklusprogramot a képviselőtestület elfogadta és az elmúlt 4 évben e szerint végezte 

munkáját. 2006-ban az új testület értékelte az előző ciklusprogramot, majd annak sikeressége 

okán újabb, 4 évre szóló gazdasági programot fogadott el, s a következő 4 évben e szerint 

kívánja munkáját végezni. 

 

Most jött el Visegrád városa számára az az idő, amikor a már régóta tervezett és húzódó 

fejlesztések, illetve a ciklusprogram megvalósítása, valamint a felmerült problémák 

megoldása szükségszerű. Jelen helyzetben az Önkormányzat két lehetőséget lát az 

elengedhetetlen beruházások véghezvitelére: 

1. a fejlesztéseket, beruházásokat apránként, az Önkormányzat anyagi lehetőségeihez 

mérten valósítják meg, 

2. támogatás igénybevételével az egész projekt egy nagyobb ütemben, egyszerre 

valósulhat meg. 

 

A tervezett fejlesztésekre mindenképpen szükség van, hiszen Visegrád jelenleg központ 

nélküli város, amely ennek hiányában nehezen tud eleget tenni azoknak a helyi és térségi 

szerepeknek, amelyeket az élet és a történelmi múlt neki szánt. Emellett a mai elvárásoknak 

való megfelelés, az esztétikus, egységes arculat tulajdonképpen ma már alapvető igénye is érv 

a projekt mihamarabbi megvalósítása mellett. 

 

A fejlesztések eredményeinek, a település gazdasági-társadalmi tényezőire gyakorolt pozitív 

hatásainak minél előbbi jelentkezése érdekében célszerű egységesen, lehetőleg minden 

projektelemet egyszerre megvalósítani. Így nem adnánk lehetőséget arra, hogy a 

projektelemek elkészülte, illetve az azokhoz szükséges tevékenységek lebonyolítása 

elhúzódhasson, valamint a helyi lakosok,illetve az ide érkező turistáknak számára is 

ideálisabb, ha a fejlesztések egy ütemben, minél rövidebb idő alatt lezajlanak. 
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Továbbá úgy gondoljuk, hogy egy nagyobb, több, egymást kiegészítő elemet magában 

foglaló projekt a megvalósítást követően jóval nagyobb hatással bír, s így előbb 

jelentkezhetnek várt hatásai, illetve eredményei. 

 

3.6.1. Visegrád városközpont fejlesztése 

Visegrád Város Önkormányzata egy városközpont kialakítását tervezi, amelyhez 

kapcsolódóan egyéb fejlesztések is megvalósulnának. A tervezett városközpont a következő 

elemek létrehozását, be-, illetve más helyről történő áttelepítését foglalja magába: 

− a fejlesztés alá vont ingatlanok megfelelő szintű közművesítése; 

− felszín alatti parkoló létesítése; 

− közlekedésszervezéshez, úthálózat fejlesztéshez kapcsolódó munkálatok elvégzése; 

− önkormányzati intézmények egy helyre telepítése; 

− lakó-, üzleti és szolgáltató épületek kialakítása; 

− kereskedelmi tömb létesítése. 

 

Az 1. számú melléklet tartalmazza a városközponti fejlesztés területi lehatárolását. 

 

Szakemberek véleménye szerint a közművesítés az ingatlanokra vonatkozóan önállóan és 

időben elhatároltan nem lehetséges, gazdaságossági és hatékonysági szempontból 

mindenképpen célszerű a teljes terület közműhálózatának kialakítása. A megvalósítás 

előfeltétele a szakági közműtervek megrendelése. A szakági közműtervekhez szükséges az 

egyes tömbök szakági közműigényének felső értékének meghatározása. 

 

A felszín alatti parkoló a létesülő épületek parkoló létesítési kötelezettségeit teljesítené. 

Városfejlesztési szempontból indokolt a gépjárművek felszín alá vitele, azonban ez jelentős 

többletköltségekkel is jár egy felszíni parkoló kialakításához képest. A Szabályozási Terv (a 

2. számú mellékletben található) a leendő Fő tér és részben a környező építendő épületek alatt 

kiszabályozott területként adja 6.000 m2 alapterülettel a felszín alatti parkoló területét. A 

parkolóba történő le-, és az onnan történő kihajtás a Mozi-közről kerül megoldásra. A felszín 

alatti parkoló kialakítása alapvetően az OTÉK (Országos Településrendezési és Építési 

Követelményekről szóló Kormányrendelet) előírásai szerint meghatározott fejlesztési 

területen jönne létre. Az OTÉK különböző funkciókhoz, különböző kötelező parkoló szám 

létesítését írja elő: 
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− Az OTÉK lakásonként egy parkolót ír elő, a tervezett fejlesztések alapján ez összesen 

42-48 db parkolóhelyet jelent. 

− Kereskedelmi árusítóegységnek 0-tól 100 m2-ig minden megkezdett 10 m2-re után egy, e 

fölött minden megkezdett 20 m2 nettó alapterület után egy parkoló kialakítása 

szükséges, azaz az elképzelések szerint cca. 150-155 parkolóhely (a lakástömbben 

becsült érték 70 parkoló, valamint az élelmiszer áruházban 80-85 parkoló). 

− Egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület minden megkezdett 5 férőhelye után 

egy parkoló, ami kb. 40 db parkolót jelent. 

− Igazgatási ellátó építmény fő helyiségeinek minden megkezdett 10 m2-re után egy 

parkoló, tehát kb. 38 db parkoló szükséges. 

− Vendéglátóegység fogyasztóterének minden megkezdett 5 m2 alapterülete után egy 

parkoló, mely kapacitás jelenleg nem tervezhető. 

 

A Helyi Építési Szabályzat a parkoló számok fenti meghatározásától plusz-mínusz 50 %-kal 

eltérhet, így a fejlesztés engedélyeztetését biztosítani lehet. Javasolt azonban tartalék – 

felszíni – parkoló-terület kijelölése a nyári turistaszezonban megnövekvő gépkocsiforgalom 

zökkenőmentes fogadása érdekében. A közelben lévő Duna miatt a falak, és az aljazat 

méretezésének kérdését, s így a parkoló-szint kivitelezésének összköltségét a konkrét tervezés 

során lehet pontosítani, azonban a fenti paraméterek jelentősen drágíthatják a tényleges 

bekerülést. Mivel a városban visszatérő problémaként merül fel a részben közcélú parkolók 

üzemeltetésének kérdése, ezért a várható vegyes tulajdon és a használati viszonyok miatt az 

üzemeltetés kérdését ezek ismeretében szükséges meghatározni. 

 

Az útépítés és -felújítás alatt a RÉV utca 11-es főúti csatlakozásánál egy körforgalom 

kiépítését (amely nem része a jelen projektnek, hanem attól elkülönülő, önálló feladat), a 

Mozi köz gépkocsiforgalomra alkalmas utcává történő kialakítását – egyirányú, 6 méter széles 

utca, amelynek a 11-es főúti csatlakozásánál egy egyszerű csomópont épül –, valamint a 

városközponti fejlesztés által érintett utak, utcák térburkolatának cseréjét értjük. 

 

Önkormányzati intézmények 

Az intézményi tömb kialakítása a Városháza egységes telepítését (a különböző hatósági 

irodák és szervezetek egy helyre költöztetését), egy Egészségház létesítését, az iskola 

bővítését, illetve egy művelődési központ – Művelődési Ház – létrehozását foglalja magába. 

Ezen tömb szabályozás utáni területe 6.431 m2 lesz. 
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A Városháza megépítésekor a szabályozási terv iránymutatásai követendők, melyek szerint a 

területre földszint, emelet, tetőtér beépítésű épület húzható fel (ez egyébként minden, a 

városközpont területén elhelyezésre kerülő épület esetében igaz). A tervek szerint a 

földszintre az ügyfélforgalmi terek, a nagy ügyfélforgalmat bonyolító irodák elhelyezése 

valósul meg, az emeletre az ügyfeleket csak ritkán, vagy egyáltalán nem fogadó irodák, a 

reprezentatív terek kerülnek, a tetőtérbe pedig további irodák, tárgyaló, tárolók, gépészet 

elhelyezése történik. 

   5. számú táblázat: Az új városháza adatai 

Városháza (kb. 700-800 m2) Létszám 
Min. 
m2 

Max. 
m2 

Optimális 

Titkárság 2 fő 16 20 18 
Polgármester 1 fő 16 20 20 
Polgármesteri szolgálati mosdó, öltöző 
(wc, mosdó, zuhanyzó+öltözőfülke) 

 5 6 5,5 

Alpolgármester 1 fő 12 16 12 
Jegyző 1 fő 16 20 20 
Jegyzői szolgálati mosdó, öltöző (wc, 
mosdó, zuhanyzó+öltözőfülke) 

 5 6 5,5 

Aljegyző 1 fő 12 16 12 
Okmány iroda 3 fő 20 25 25 
Gyámügy 1 fő 10 14 14 
Igazgatás, adóügy, anyakönyv 3 fő 20 25 20 
Pénzügy 3 fő 20 25 20 
Pénzügyi vezető 1 fő 10 14 12 
Építésügy, beruházás, főépítész 2 fő 14 18 16 
Képviselői iroda 3 fő 16 20 16 
Turisztikai referens 1 fő 12 14 12 
Irattár  25 30 25 
Eszközraktár  10 15 10 
Vendég vizesblokkok (férfi, női, 
mozgássérült szintenként) 

 14x2 20x2 28 

    férfi: 1 fülke, 2 pissoiré, 1-2 mosdó     
    női: 2 fülke, 2 mosdó     
    mozgássérült.: wc mosdó egy térben, 
    min 160x180 cm 

    

Szolgálati vizesblokk (szintenként):  12x3 14x3 36 
    férfi: 1 fülke, 2 pissoir, 1-2 mosdó     
    női. 2 fülke, 2 mosdó     
Díszterem 80-100 

főre 
100 150 120 

Tanácsterem – képviselőtestületi 
(testület + vendégek) 

30 főre 60 90 60 

Kistárgyaló 10 fő 15 20 20 
Ügyfélfogadó (építési hatóság, 
falugazdász, közterület-felügyelet stb.) 

2-3 fő 12 16 14 
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Városháza (kb. 700-800 m2) Létszám 
Min. 
m2 

Max. 
m2 

Optimális 

Teakonyha  6 8 8 
Étkező 20-25 főre 25 30 25 
Pénztár és előtere 1+1-2 fő 12 16 12 
Informatika 1 fő 10 12 12 
Szerverszoba  4 6 4 
Gépészet (fűtés, szellőzés, klíma)  20 30 20 
Ügyfélváró, közlekedők   kb. 140 100 

Öszesen  694 927 724 

 

Kb. 710-720 m2 az összes szint együttes területe, ami szintenként nettó 230-240 m2-et jelent. 

A Díszterem esetében elképzelhető bizonyos szintű közös használat a művelődési házzal. 

 

Az Egészségház egy kb. nettó 650 m2 (bruttó 780 m2) alapterületű építményben kap helyet, 

ahol elhelyezésre kerülnek bizonyos egészségügyi szolgáltatások: háziorvos, fogorvos, 

gyerekorvos, szakorvos, gyógyszertár, védőnő, gyermekjóléti szolgálat, véradás, tüdőszűrés; 

valamint az emeleten szolgálati lakások (orvos, gyógyszerész) is helyet kapnak. 

 

Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola egyik meglévő épületének 2 

tanteremmel – kb. nettó 150 m2 (bruttó 180 m2) – történő bővítése is megvalósul. 

 

A jelenlegi mozi épületének felújításával és bővítésével kialakítandó Művelődési Ház 

Visegrád városának kulturális magját, központját hivatott szolgálni. A fejlesztést követően 

mintegy nettó 1.075 m2 (bruttó 1.290 m2) kerül beépítésre. A házban többfunkciós kiállító-, 

vetítő-, konferenciaterem, zenekari próbaterem, könyvtár, szakköri helyiségek, illetve 

esetlegesen vendégszoba kerül kialakításra. 

 

Megvalósítható fejlesztésként a meglévő ingatlanok átépítése célszerű. Az épületek felújítását, 

úgy kell elvégezni, hogy azok alkalmassá váljanak a lakosság igényei alapján szükségesnek 

tartott funkciók ellátására, a kor követelményeinek megfelelő színvonalon. A város lakóin túl 

gondolni kell a Visegrádra látogató turistákra is, akik várhatóan – a fejlesztések hatására is – 

egyre nagyobb létszámban, egyre hosszabb ideig tartózkodhatnak a városban, így kulturális 

igényeik kielégítésével is komolyan számolni kell. 
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A művelődési komplexumnak nyújtania kell 

− egyfelől a város és környezete lakóinak egész éven át mindazokat a szolgáltatásokat, 

melyek természetes igényként jelennek meg a mindennapokban. Ki kell szolgálnia a 

tanuláshoz, a továbbképzéshez, a magas kultúrához, az ismeretterjesztéshez, a 

szórakozáshoz, a kikapcsolódáshoz, a társas együttléthez, a civil szervezeti együttléthez 

való helyigényt; 

− másfelől az ideérkező látogatóknak szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget kell 

biztosítani (elsősorban komoly és könnyűzenei koncertek, nyári színházi előadások, 

tárlatok, történelmi játékok, kézműves foglalkozások, történelmi és természetvédelmi 

előadások, túrák, táborozási és sportolási lehetőségek).  

 

A jelenlegi Művelődési Ház épületében – a Kokas villában – a teljes felújítás után olyan 

funkciók maradnának, melyeket ma is megtalálunk a házban, csak bizonyos keretek közé 

szorítanánk az itt megrendezésre kerülő programok, valamint az épületet használó szervezetek 

körét. Elsősorban a tanuláshoz, ismeretterjesztéshez, irodalomhoz, oktatáshoz kapcsolódó 

tevékenységek, közösségek kapnának helyet az épületben, valamint itt maradna a könyvtár, és 

bizonyos előadások, tanfolyamok, oktatási funkciók. A könyvtár bővítése után, a fennmaradó 

öt helyiség, ezen feladatok ellátására elegendő. Továbbra is a Kokas villa pince részében 

működne az ifjúsági klub. A Kokas villában semmilyen átépítés, hozzáépítés, bővítés nem 

szükséges, de az épület teljes felújítása elkerülhetetlen. 

 

A fejlesztés legnagyobb részét a mai mozi épületének átépítése jelenti. Az épület együttesben 

öt elkülönülő, egymás mellett megférő funkció kapna helyet: 

1. Audio-vizuális centrum: a centrum egy mozitermet, és ehhez kapcsolódóan egy kisebb, 

DVD-vel működő, gazdaságosan üzemeltethető klubvetítőt és „kultúrboltot” foglalna 

magában. A moziterem kialakításánál nagyon fontos szempont, hogy ne csak 

filmvetítésre legyen alkalmas, hanem színházi előadások, lakossági fórumok, és egyéb 

kisebb-nagyobb rendezvények lebonyolítására is. Ezt az elvárást természetesen 

figyelembe kell venni a belső berendezés kiválasztásánál, és a technika kiépítésénél is. 

A kultúrboltban kerülnének elhelyezésre, az eddig összegyűlt, és várhatóan egyre 

gyarapodó archívumok, melyek nagyrészt Visegrádot bemutató fotók, videók, DVD-k, 

filmek és hanghordozók. Kiegészítő tevékenységként kölcsönzéssel is foglalkozna a 

bolt, valamint olyan kultúrcikkek árusításával, melyek ma nem jelennek meg Visegrád 

kereskedelmi kínálatában (pl.: újság, könyv, CD, DVD, stb.). Az önkormányzat, a fent 
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említett tevékenységeken felül, nagyon fontos információs szerepet szán ennek az 

egységnek. A Visegrádra érkező turisták itt kaphatnak felvilágosítást a városi 

programról, szálláslehetőségekről, vendéglátóegységekről, és itt lennének 

beszerezhetőek, a turisták számára készült prospektusok, tájékoztató anyagok. Ez a 

tevékenység szoros együttműködést kíván a turizmusban érdekelt felekkel (múzeum, 

vendéglátók, szállásadók, a Pilisi Parkerdő és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, 

stb.).  

2. Kiállító termek: Régóta problémát jelent, hogy nincs olyan helység, mely alkalmas 

lenne egy Visegrád város történetét bemutató állandó kiállítás elhelyezése. A jelenlegi 

mozi épületének pince részében könnyen kialakítható lenne ez a funkció, valamint egy 

olyan helység is, mely az ideiglenes tárlatok számára állna rendelkezésre. 

3. Foglalkoztató szobák: A harmadik nagy egység a foglalkoztató szobák kialakítása, mely 

nemcsak a gyermekfoglalkozásoknak, hanem minden közösségi foglalkozásnak otthont 

biztosíthatna. A zeneiskolával együttműködve, a zeneoktatást részben, vagy egészben 

áthelyezve ide, a termek kapacitáskihasználtsága maximalizálható lenne. A 

foglalkoztató szobákhoz szervesen kapcsolódna egy nagyobb, kb. 25-30 fő befogadására 

alkalmas terem, mely a nagyobb összejöveteleket, nagyobb foglalkozásokat, klubokat is 

ki tudná szolgálni. Szintén ezen a részen kaphatnának helyet a civil szervezetek, 

egyesületek irodahelységei, melyekhez csatlakozna egy nagyobb közösségi terem is. 

4. Díszterem: A mozi épülettömbjéhez kapcsolódna a Díszterem, mely mintegy 50-70 fő 

befogadására lenne alkalmas. Ez a reprezentatív épületszárny kapcsolná össze a 

városközponttal a mozi épületét. Így ez a terem egyrészt alkalmas lenne a 

képviselőtestület ünnepi üléseinek megtartására, a házasságkötések lebonyolítására, 

zeneiskolai koncertek, igényesebb műsorok, fogadások, és konferenciák megtartására. A 

teremben kisebb pódium is helyet kap állandó, vagy bontható kivitelben. 

5. Nyári színpad: Az épületegyüttes városközpontba való illeszkedését a díszterem mellett 

egy nyári színpad is biztosítaná, mely a terepviszonyok figyelembevételével könnyen 

kialakítható. Ez a rész kisebb nyári színielőadások, koncertek, tematikus estek 

megtartására lenne hivatott. A nyári színház befogadóképessége a tervek szerint 200-

250 fő. A nagyterem, és a nagyszínpad közös öltözőkkel, szociális helységekkel 

működtethető. 

 

Az épület helységei, és azok méretei a 6. számú táblázatban bemutatott módon alakulnának a 

fejlesztés megvalósításával. 
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         6. számú táblázat: A Művelődési Ház tervezett helységei 

Megnevezés Terület 

Kiállító terem I. (meglévő pince, várostörténeti 
állandó kiállítás): 

75,5 m2 

Kiállító terem II. (meglévő pince, időszakos 
kiállítások): 

37,5 m2 

Előtér kiállító termekhez (meglévő pince) 9,5 m2 
Mozi és színházterem (meglévő) 138 m2 
Pénztár (meglévő) 7,2 m2 
Pénztár előtér (meglévő) 14,2 m2 
Elektromos kapcsoló szoba, lépcső (meglévő) 6,5 m2 
Szélfogó és élőtér (meglévő) 35 m2 
Közlekedő és szélfogó (meglévő) 20,3 m2 
Mosdók (meglévők) 15,8 m2 
Színpadi előrészek és öltözők (meglévő) 27 m2 
Klubvetítő (bontandó lakás helyén) 22 m2 

Kultúrbolt 46 m2 
Kultúrbolthoz kapcsolódó galéria, tetőtér 68 m2 
Fedett áthajtó és bejárat (mostani helyén) 30 m2 
Foglalkoztató szoba I. (tetőtér) 20 m2 
Foglalkoztató szoba II. (tetőtér) 20 m2 
Foglalkoztató szoba III. (tetőtér) 20 m2 
Foglalkoztató szoba IV. (tetőtér) 20 m2 
Foglalkoztató szoba V. (tetőtér) 20 m2 
Foglalkoztató szoba nagyobb (tetőtér) 40 m2 
Mosdók, közlekedő, raktár, stb. (tetőtér) 75 m2 
Iroda (tetőtér) 15 m2 
Teakonyha és étkező (tetőtér) 8 m2 

Gépészet, kazán, raktár (Bene ház felé eső rész) 37 m2 
Egyesületi nagyobb terem (Bene ház felé eső rész) 30 m2 
Mosdó, előtér, lépcsőház (Bene ház felé eső rész) 15 m2 
Egyesületi iroda I. (Bene ház felé eső rész) 12 m2 
Egyesületi iroda II. (Bene ház felé eső rész) 12 m2 
Egyesületi iroda III. (Bene ház felé eső rész) 14 m2 
Egyesületi iroda IV. (Bene ház felé eső rész) 14 m2 
Mosdó, közlekedő, lépcsőház (Bene ház felé eső 
rész) 

30 m2 

Díszterem (Bővítés a Bene telek rovására) 120 m2 
Kert és szabadtéri színpad, nézőtér  
Összesen: 1.074,6 m2 

 

Ebből, a mintegy 1.074 m2 hasznos alapterületű épületből teljesen új építésű rész csak a (120 

m2-es) Díszterem, a Bene ház felé eső részben lévő szárny bővítése (45 m2), és a fedett 

áthajtó, bejárat (30 m2) lenne. Az épület pince, földszint, tetőtér (galéria) elosztásával 

illeszkedne a városképbe, a Díszterem (árkádos homlokzat, igényes tető kidolgozás) és a nyári 
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színház (parkos elrendezés, igényes kerítéssel, oszlopokkal, kandeláberekkel) reprezentatív 

kivitele átkötést jelentene az új városközponthoz. 

 

Lakóépületek, üzleti és szolgáltató tömb 

Ez a tömb három épületből áll, melyek szabályozás utáni összes területe 3.877 m2 (1.849 m2 + 

1.238 m2 + 790 m2), az építhető bruttó szintterülete 6.316 m2.  

 

Az épület funkcióját tekintve 75 %-os mértékben lakás, míg 25 %-os mértékben (a 

földszinten) üzleti és szolgáltató elemeket tartalmaz. A tömb kialakítására szolgáló telkeken 

földszint, emelet és tetőtér szintekkel létesíthető épület. A lakások méretének, színvonalának 

és felszereltségének meghatározása a tervezési szakaszban kerül kijelölésre, az elképzelések 

szerint magas felszereltségű, egyedi jellegű épületek és lakások építése valósulhat meg. 

 

Az összevont tömb beépíthető bruttó szintterületének nagyságából következtetve 62-68 lakás 

és üzlethelyiség hozható létre. A kereskedelmi és szolgáltató helyiségek kizárólag a 

földszinten kerülnek kialakításra, a bruttó szintterület 25 %-ának mértékében. 

 

Kereskedőház tömb 

Ez a tömb két nagyobb fejlesztést fog össze. Az egyik a jelenlegi CBA áruház áthelyezése, 

illetve komolyabb bővítése, a másik pedig a meglévő Fekete Holló Panzió bővítése, illetve 

fejlesztése. 

 

A HÉSZ általi felhasználási javaslat szerint több telek szabályozásából alakulna ki a 3.031 m2 

alapterületű beépíthető telek, mely alapvetően magába foglalná a méreteiben továbbfejlesztett, 

új CBA áruházat. Mivel a beépítési szabályok lehetővé teszik a kétszintes épület létrehozását 

is, ezért ebben az építményben a CBA áruházon kívül további szolgáltató és kereskedelmi 

egységek is elhelyezhetőek. Az építési tömb létrehozását megelőzően, azonban szükséges 

megállapodást kötni a Rév utca melletti magántulajdonú ingatlanok tulajdonosaival a 

telekszabályozásról. Az épület teljes földszintjét és a pinceszintet – a Halmschláger Trade Zrt. 

korábbi fejlesztési elképzelése alapján – a CBA üzlet teljesen elfoglalná. A második szint 

2.400 m2 bruttó szintterületén kerülnének elhelyezésre az Önkormányzat szolgálati és 

bérlakásai 760 bruttó m2 nagyságú területen. A fennmaradó rész kitölthető kereskedelmi és 

szolgáltató funkcióval. 
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Jelen tömbben kerülne szabályozásra a Fekete Holló Panzió meglévő épülete melletti 629 m2 

fejlesztési terület. A Panzió tulajdonosa a HÉSZ szabályainak betartásával, és a terület 

megvásárlása után továbbfejleszti vállalkozását úgy, hogy az általa megépítendő épület 

illeszkedik az új városközpont építészeti arculatához. 

 

A tömb fejlesztési üteme önállóan kezelhető, az alapütem ezen tömbre eső ráfordítási részén 

kívül külön finanszírozási igénye nincs, a telekrész értékesítése a közműfejlesztés 

megtörténtét követően kialakuló áron valósul meg. 

 

Megüresedő és értékesíthetővé váló ingatlanok 

A városközpont kialakítását követően az új épületekbe áttelepített funkciók miatt több 

ingatlan is megüresedik, melyek értékesíthetővé válnak (melyek a projekt önrészét képezik), 

így teremtve egyrészt fedezetet az Önkormányzat további fejlesztései számára. A projekt 

részeként kell tehát értékelni ezeket az önkormányzati tulajdonú épületeket: 

− jelenlegi Polgármesteri Hivatal épülete, melynek területe 1.200 m2, 

− Okmányiroda, amelynek területe 1.225 m2, 

 

3.6.2. Kandeláber-program 

A kandeláber program több ütemben tervezett, célja, hogy Visegrád főbb utcáin esztétikus, a 

település történelmi hangulatához igazodó világítótestek kerüljenek elhelyezésre. A program 

által érintett utcák, illetve megvalósítás üteme a következő (ezt mutatja a 3. számú melléklet 

is), melyek közül jelen fejlesztésben csak az első kettő és a negyedik ütem szerepel:  

− első ütem: Fő utca (önkormányzati tulajdon – 55 hrsz.) keleti része, a Rév utcai 

kereszteződéstől a 11. számú közlekedési útig, illetve a Zách Klára utca Fő utcától a 

lépcsősorig terjedő szakasza (önkormányzati tulajdon – 54 hrsz.); 

− második ütem: Fő utca nyugati része, a Rév utcai kereszteződéstől a 11. számú 

közlekedési útig (önkormányzati tulajdon – 55 és 243 hrsz.); 

− harmadik ütem: a Mátyás király út a Malomhegy utcáig (önkormányzati tulajdon – 425 

hrsz.); 

− negyedik ütem: Széchenyi utca, a Nagy Lajos utcai kereszteződéstől a Rákóczi utcáig 

(önkormányzati tulajdon – 365 hrsz.); 

− ötödik ütem: Mátyás király utca a Malomhegy utcától (temető felső végétől) az Erdei 

Iskoláig (önkormányzati tulajdon – 425 és 0149 hrsz.); 
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− hatodik ütem: a 11. sz. főút mellett a deltától a vízibástyáig (önkormányzati tulajdon – 

169/2 hrsz.). 

 

3.6.3. Közterületek megújítása 

Ahhoz, hogy ez e rendszer megvalósuljon, a következő feladatok, tevékenységek elvégzése 

szükséges: 

1. Rév utca, Nagy Lajos király utca, Mátyás király út 

Utca, jelentősebb teresedések, intézmény- és közterek: A Rév utca megkezdett 

rekonstrukciós munkájának szellemében került átgondolásra a templomkert, a Nagy 

Lajos király út és az Áprily park felújítási elve. A révtől a fellegvárba vezető út egyik 

legjelentősebb, a Dunára merőleges tengelye a városnak. A Rév utca, szűk, sűrűn 

beépített szakasza a templom előtt teresedik ki. A templom tulajdonképpen a két 

legfontosabb út kereszteződésében lévő teresedésen áll. Innen ismét kissé összeszűkül 

az utca, majd nagy teresedéssé nyílik az Áprily park területén. Ez egy fontos csomópont, 

ahonnan indulnak, ahová kifutnak azok az utcák, amelyek a település különböző 

karakterű belső részeit tárják fel. Innen indulhatunk a pincesorra, illetve innen indul a 

Széchenyi és a Zách Klára utca. A következő szakasz a Török utcai kereszteződésig 

vegyes képet mutat, mely tér karakteres, a pincehely főúthoz kapcsolódó része. Innen 

kifelé haladva, az utca jobb oldali homlokzata megszűnik, helyette a patakpartot kísérő, 

idős égeres növénytársulás elemei jelennek meg. A másik oldalon a temető, majd az 

emlékmű előtti teresedések jellegzetes és fontos csomópontok. Tervezési szempont, 

hogy ez a szakasz is településképileg egységes megjelenésű legyen, így a Rév utca 

megindult rekonstrukciójának elvei folytatódjanak. A Mátyás király útján pedig a 

természeti elemek válnak településképileg döntővé. Így a dunai és az erdős hegyvidéki 

táj közötti kapcsolat teszi hangulatossá a város ezen, hangsúlyos tengelyét. 

− A rév környezete: A Visegrádi rév állomása egyben a település kapuja azok 

számára, akik vizen érkeznek. Ezen terület reprezentatív kialakítása igen fontos, 

ugyanis a fellegvárhoz vezető, leggyakrabban használt út indul innen. A jelenleg 

zavaros, megközelíthetetlen információs táblák helyett egy rézsűoldalba épített kis 

építmény szolgálna információs házként. Az enyhe lépcsős feljáró két oldalán fém, 

kikötői rögzítő cölöpök (gombák) szolgálnak ülőfelületül. A Rév utca 

folytatásában a 11. számú főút mentén egy Nepomuki Szent János és egy Szent 

György szobor kerül elhelyezésre, melyek, mint kapuőrök állnának a fogadótér két 
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oldalán, köszöntve a hajóról leszállókat és a Rév utcába kanyarodó járműveket. A 

főút mentén mindkét oldalon járda húzódik, a gyalogos átkelőhelyig. A 

gyalogosok kőpillérek, tömör kőfal és gyertyánsövény mellett közlekedhetnek 

ezen a szakaszon. A nagyméretű parkoló kétoldali fásítását javasolja a 

kertépítészeti terv. A Duna-parton élő fűzépítmények, árnyékolók alá helyezett 

padok fogadják a sétálókat. Ezek az építmények a gátról is szép képet mutatnak és  

− Nagy Lajos király útja – a templom és az Áprily park közötti szakasz: A Nagy 

Lajos király útjának a templom és az Áprily park közötti szakaszára a Rév utcához 

hasonlóan rekonstrukciós terv készült, mivel a járdaburkolatok itt is leromlottak, s 

az utca jobb oldalán található néhány faegyed nem képes betölteni a fasor szerepét. 

A Nagy Lajos király útja a Rév utcához hasonló külsőt kap hosszútávon, mely 

kapcsolatot teremt a templom kertje és az Áprily park zöldterülete között. Ez a 

burkolatok anyaghasználatában, és a növényalkalmazásban is megmutatkozik, 

miközben hagyományos visegrádi példákat követ. 

− Áprily park: A terület erőteljesen szabdalt, három egymástól elkülönülő részből 

áll. A közpark jelenleg funkcióját nem képes betölteni, hiányoznak a megpihenést 

szolgáló padok, pihenőnek alkalmas teresedések. A parkban elhelyezett Áprily 

szobor rosszul megközelíthető, és a park egésze, mint közlekedési „maradék” 

terület funkcionál jelenleg. Mindebből adódik, hogy az Áprily park Visegrád 

lakossága és az idelátogatók által nem igazán használt felület. A szobor 

környezetében fák, cserjék és évelő növények ültetése valósul meg. A park 

alkalmassá válik kisebb ünnepségek, koszorúzások megrendezésére, pihenésre. Az 

út másik oldalán található szökőkút felújítása is megvalósul. A parkrész 

térszerkezetének kisebb módosítása, az utcával párhuzamos járdák kialakítása 

szükséges.  

− A temető előtti teresedés: Innen indul több utca, gyalogút, ide fut a hegyről a 

patak. Jelenleg a temetőkapu előtt nincs a helyhez illő tér kialakítva. Ezen segít a 

felvázolt elképzelés, a temetőkapu előtt a növénysáv – rózsaágy – kialakítása, a 

sarkokra árnyat adó hársfák ültetése. A tér minőségét terméskő burkolattal lehet 

emelni, a tér szélén járdákkal, zöld sávval, fasorral rendezve. Néhol a patak, árok 

mentén a patakkísérő növényzet rekonstrukciójára van szükség, valamint új 

fakorlátokat kell elhelyezni a mostaniak helyett. A temetővel szembeni oldalon a 

kiszélesedő teresedést rendezett, szegélyezett parkolóhellyé kell alakítani. 
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− Az emlékmű környezete: Az emlékmű körülötti teret az utak, járdák 

nyomvonalának, szegélyének javításával lehet jobbítani, az emlékmű köré 

virágágyak elhelyezése valósul meg. Az emlékmű hátterébe, a jelenleg nem túl 

kedvező épülethomlokzat takarására magas koronájú – téli lombtartó (tölgy, 

gyertyán) lombos fák ültetése tervezett. 

− Mátyás király út: Ezen a szakaszon a patakot kísérő égeres-füzest meg kell védeni, 

ahol hiányzik a lombkoronaszint, ott pótolni kell. A patakmeder stabilizálása 

mérnökbiológiai módszerekkel megoldható. A hidak, és azok korlátainak tervei 

engedélyeztetésre kerülnek, a hely hangulatának megfelelő megoldás kiválasztása 

történik meg. 

2. Fő utca 

− Az utca: Az utca építészeti adottságai, szélessége, jellege szerint több szakaszra 

osztható, de általánosan jellemezhető a karaktere. A város legszélesebb utcája. 

Eredetileg kiskockakővel burkolt útja nagykockakő folyóka szegéllyel volt ellátva. 

A kiskockakő burkolat sajnálatos módon, már csak a múzeum előtt maradt meg, 

amelyet meg kell őrizni. A többi területen, még van ahol a nagykockakő folyóka 

megmaradt, de aszfaltos az út. Itt a gépkocsi behajtók eredeti kiskockakő burkolata 

megmaradt. A külső szakaszon már végleg elveszíti az utca szerkezetét, járdák 

nincsenek. Az egész utcára jellemző, hogy a fasor hiányos, az utcabútorok 

vegyesek, rossz állapotúak. A tervek szerint a Fő utca karakterének kialakítás az 

alábbi tevékenységekkel lehetséges: 

• terméskő útszegély rekonstrukciója (megtörtént) 

• nagykockakő folyóka rekonstrukciója (megtörtént), 

• meglévő kiskockakő útburkolat megőrzése, rekonstrukciója, 

• kiskockakő gépkocsi behajtók megőrzése, kialakítása, 

• fasor pótlása, kiegészítése, továbbfejlesztése, 

• zöld sávok rendezése, virágfelületek növelése, 

• információs táblák, berendezési tárgyak elhelyezése. 

− Mátyás király emlékmű parkja: Budapest felől Visegrádra érkezve, a városkapun 

belépve, elsőként Mátyás király emlékműve tűnik fel. Itt kezdődik a Fő utca. 

Jelenleg indokolatlanul nagy gépkocsi kihajtó szűkíti le az emlékmű előtti teret. 

Az emlékmű mögé egykor ültetett örökzöldek szinte benőtték a bronzszobrot, 

szürkés-zöld lombszínük pedig konkurál a szoborral, észrevehetetlenné téve azt. 
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Az emlékmű hátsó oldalán elhelyezett táblák nincsenek feltárva. A szobor előtti 

gyepes tér megnagyobbítható. A tervezett útrendszer, teresedés alkalmassá teszi a 

helyet az emlékmű megtekintéséhez, valamint paddal berendezett pihenőhely 

kialakítása is megoldható. Az emlékmű mögé Mátyás király szimbólumnövénye, a 

világosabb lombszínű, télen rozsdabarna lombot tartó tölgy jól kiemelné a szobrot. 

Ezen a területen puszpángok is megjelenhetnek (Mátyás király idején hozták be 

Magyarországra, Visegrádra). 

− Városi park: A városi park ma sem funkcionálisan, sem térformálásában, sem 

berendezésében nem felel meg az igényeknek. A fásítatlan, nagy, töredezett 

aszfaltburkolatú parkoló, az egykori KRESZ-park, a platánsor és a park többi része 

mai formában méltatlan Visegrádhoz. Itt fordul meg a városba látogató vendégek 

legnagyobb része. A parkra kertépítészeti engedélyezési tervet kell készíteni. 

Megoldandó a kultúrált, lombkoronával fedett parkoló kialakítása, ahol az 

idelátogató autós és buszos turistaforgalmat fogadni lehet. A parkolót szakszerűen 

kell fásítani, a fafajokat szakember határozza meg, az arculattervvel összhangban. 

A platánsor egykor kápolnához vezető útját fel kell újítani, gyöngykavicsos 

sétányjellegét megőrizve. A fasor tengelyébe valamilyen lezáró motívum kerülhet; 

terméskő fal, erre, vagy elé helyezett képzőművészeti alkotás, emlékmű, stb. 

Mögötte kerül megoldásra az átközlekedési kapcsolat, természetesen a 

kompozíciónak alárendelve. A park másik fele is tovább tagolandó. A városi 

pihenőpark Fő utca felé eső részén kerül elhelyezésre a királyok emlékkútja, 

körülötte gyepes, ligetes, pagonyos kialakítással. A Duna felé eső részen 

pihenőterek, kisebb játszóterek kialakítása történik. 

− Széchenyi tér: A Széchenyi tér éke a kápolna és az 1848-as emlékmű. Ma 

indokolatlanul nagy, aszfalttal burkolt terület uralja a teret, szigetszerűen 

körülvéve az emlékművet. A kápolna előtti lépcső kialakítása, anyaghasználata 

nem illik a kápolna stílusához. A körülötte lévő idős fák szakszerű gondozást 

igényelnek. A tervek szerint a teret, zöldfelületi egységgé szerveznék. Az 

emlékmű és a kápolna között így összefüggő, jól használható – ünnepségek, 

pihenés céljára – gyepes térség alakul ki. Az emlékmű köré árnyat adó hársfakör 

ültetése tervezett, amely a 48-as emlékfák hangulatát idézi. A kápolna lépcsőjének 

rendbetételével, s az előtte lévő járdaszakaszt nemes anyagokkal burkolva, 

valamint a meglévő rózsaágyás továbbfejlesztésével, évelők ültetésével, a kút 

környezetének rendezésével lehet a hely méltóságát emelni. A nem kívánatos 
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homlokzati elemeket (beton kémény, dísztelen homlokzatok) lombos fákkal lehet 

kitakarni (oszlopos tölgy, gyertyán). 

− Játszótér: A Fő utca külső szakaszán, az újabb beépítés területén szükség van egy 

nagyobb játszótér létesítésére. Az önkormányzati telken, magán kezdeményezésre 

és magán finanszírozásból készült játszótér is ezt az igényt tükrözi, azonban a 

játszótér létesítése óta életbe lépett játszótéri szabványok miatt, a jövőben ezen 

szabványoknak megfelelően tervezett, minősített játszótér létrehozása valósulhat 

meg. Ezért a városnak át kell gondolnia, hogy ebben az övezetben hol szán a 

jelenleginél nagyobb területet játszótér létesítésére. 

− Buszforduló-új református templom előtti tér: Ez a terület Esztergom felöli „új” 

kapuja Visegrádnak. A megépült templom előtti teresedést a mainál sokkal 

kedvezőbben kell kialakítani. Sajnos a szennyvízátemelő műtárgya más funkciót 

nem enged meg. Reprezentatív kialakítással rendezni kell a templom előtti teret, 

mellyel szemben parkolók kijelölése történt. Itt is az indokolatlanul nagy 

aszfaltburkolatokat kell lecsökkenteni a nagyobb zöldfelületi arány eléréséért. A 

Fő utca folytatását a járda, a zöldsáv és a fasor folytatása is alátámasztja. A terület 

növényesítésénél fontos szempont, hogy a templom homlokzatát ne takarja fa, míg 

a többi részen ligetes kiültetés teszi esztétikusabbá a helyet, s csökkenti a 

zajterhelés érzetét az országút felől. A szennyvízátemelő környezetének 

kialakítására két variáció is szerepel, a kiválasztás folyamata még nem zárult le. 

3. Zách Klára utca 

A Zách Klára utca egyik leghangulatosabb kis utcája a belvárosi résznek. A Fő utcát és 

az Áprily park – Nagy Lajos király útját köti össze. Innen indul a szép, de mára 

elhanyagolt Kálvária felé vezető nemes anyagokból megformált lépcsősor is. Az utca 

szűk, hegylábi hangulata jó adottság, de a burkolatok rendezetlensége, a közönséges 

vaskorlátok rontják az összhatást. A Fő utcához kapcsolódó, teresedő részen a járdák 

szegélyeinek javítása, a járda kiskockakő burkolattal való ellátása, a meglévő 

nagykockakő burkolat megőrzése a cél. A nem túl kedvező garázshomlokzat átépítése, 

vagy növényzettel való humanizálása elengedhetetlen. Itt el lehet helyezni egy hársfa 

árnyékában információs táblát. A lépcsőnél lévő teresedés burkolatát, a szegélyeket 

rendezni kell, illetve a kút környékén meg kell oldani a vízelvezetést. Az utca szegélyét 

terméskővel kell megoldani, nagykockakő folyókák kiépítésével. Évelőágyakat kell 

kialakítani, amely színesebbé, s még hangulatosabbá teszi az utcát. 

4. A Széchenyi utca 
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A Széchenyi utca szintén Visegrád egyik leghangulatosabb, a Dunával párhuzamosan 

futó utcája. Keskenyebb, mint a Fő utca, de itt is lehetőség van fasor telepítésére, a 

szegélyek rendezésére. Sok jó példa van a zöld sávok virággal való beültetésére. Ezt 

kellene a hiányzó részeken kiegészíteni. A szélesebb részeken több pad és információs 

tábla elhelyezése valósul meg. 
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5. Rákóczi utca 

A Rákóczi utca és Csuka-völgy találkozásánál is több rendezendő elem van. A kis 

teresedés kultúrált kialakítással hangulatossá válhat. A Rákóczi utca rossz utcaképi 

hatását kertépítészeti módszerekkel javítani kell, mert nem méltó a helyhez, annak 

adottságaihoz. 

6. A városi gyümölcsös 

A középkori Visegrád gyümölcsöskertjei híresek voltak, s e hely gyümölcstermő 

hajlandóságát az itt lakók később is kihasználták. A Visegrádi királyi palota 

rekonstrukciójakor a királyi gyümölcsöskert elkészült, amely helyet nyújthat a 

középkori gyümölcskultúra bemutatására. A XIX. és XX. század gyümölcskultúrájának, 

tudásának megőrzése, bemutatása is fontos lehet, mind az itt lakók, mind az idelátogatók 

számára. A Duna-partot követő egykori gyümölcsösök egy részét, a hagyományos 

tájhasználat e jellegzetes elemét szerencsére sikerült megőrizni a beépítéstől, s attól, 

hogy a terület használatában funkcióváltás jöjjön létre. Kialakításában és funkciójában 

nem az átlagos zöldfelületi elemek használandók, hanem egy nyitott-zárt városi kert 

képzelhető el. Ez a kert a rekreáció mellett a XIX. és XX. századi gyümölcskultúra 

bemutatására is szolgál. Sok ismeretterjesztő funkció, s olyan közösségi, kis csoportos 

rendezvény, oktatás megrendezésére, használatára, az ökológiai és táj szemlélet 

elsajátítására is alkalmas, amely most hiányzik a város életéből. Kialakítható itt egy 

hangulatos és reprezentatív pihenőkert. Gyümölcskultúránk fajainak és fajtáinak, 

használatának, egy adott táj jellegzetességeinek bemutatása (amely egyben génbank is) 

hazánkban most meginduló kezdeményezés. Ehhez kapcsolódó kerti építmények, 

filagóriák, lugasok, aszaló és komposztbemutatók gazdagíthatják a kertet. A kert 

kialakítását engedélyezési tervben kell rögzíteni. 

 

3.6.4. Ágasházi parkoló 

Az önkormányzat tulajdonában lévő, 64/1 hrsz-ú parkoló jelenleg aszfaltborítású, a 

parkolóhelyeket felfestés jelzi, szintben nem különül el a 11-es utat és a Fő utcát összekötő 

úttesttől. A parkoló a teljes északi területrész „kiszolgáló” funkcióit egyesíti, így mind 

„alaphelyzetben”, mind a palotajátékok idején kulcsfontosságú.  

 

Az új parkoló kialakításakor egy olyan megjelenésű burkolt felület kialakítása a cél, mely 

méltó tud lenni a körülötte megjelenő történelmi, táji értékekhez, és a parkolási funkció 
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mellett egyéb felhasználhatóságot is biztosít. A koncepció szerint (a 4. mellékletben található) 

a parkoló annyiban tér el egy kizárólag gépkocsi-tárolásra szolgáló létesítménytől, hogy 

burkolati rendszerében és fásításában is illeszkedik a környező szabadterekhez, így nem rontja 

a város képet, és multifunkcionális, értékes városi felületként tud megjelenni. 

 

A hétköznapi használatban a terület elválasztott buszparkolóból, közlekedő sávból, valamint 

egy gépjárműparkolóból áll. A tér azonban alkalmas rendezvények lebonyolítására is. Az 

ehhez szükséges világítás, és az infrastruktúra (áramvételi hely) kialakítása szükséges. A 

parkolóban kiemelt favermekben díszfák kerülnek elhelyezésre, az eltérő használati zónák 

mentén. A területen a munkálatok a fák kivágása, és a burkolatok felbontása után a közművek 

kiépítésével folytatódik. Az összes aszfalt burkolat felbontásra kerül. 

 

Az aszfaltút melletti járda nyomvonala, és magassága is változik. Az új burkolat Semmelrock 

’Citytop’ 10x20x6 szürke térkő. A parkoló és az úttest között létesül egy vízelvezető vápa, 

benne 4 db pontvíznyelő kerül elhelyezésre. A parkoló térkő burkolata Semmelrock ’Citytop’ 

30x30-as, 8cm vastag, a parkoló jelek az antracit színű változatából lesznek. A csatorna 

fedlapok a parkoló területén térkő burkolattal vannak ellátva A parkolóban 4 db egyedi 

tervezésű lámpaoszlop kerül elhelyezésre, melyeknek terveit a város főépítésze készítette, 

valamint a parkoló sarkába elektromos szekrény kerül. A fogadótéren megtartott 

rendezvények ideiglenes létesítményei innen juthatnak villamos energiához. 

 

3.7. A fejlesztés elemeinek megvalósítási ütemterve 

 

A teljes projekt megvalósításának kezdete 2007. július, befejezésének várható időpontja 2010. 

június. A projekt nagysága (bruttó 4,7 milliárd Ft) és komplexitása ellenére az egész projekt 3 

év alatt megvalósítható. 

 

Visegrád Város Önkormányzata a fejlesztések egyes elemeit úgy ütemezi, hogy a 2009-ben 

alapításának ezredik évfordulóját ünnepelő város lakossága, valamint az idelátogató turisták, 

ha csak részben is, de már „foghassák” a fejlesztések eredményeit, érezhessék hatásukat. 

 

Célszerűnek tartjuk a projekt egyben történő megvalósítását, hiszen az elemenkénti beépítés 

nemcsak hosszabb ideig húzódhat el, hanem az egyes elemek hatásai is elérően, bizonyos 
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időszakokban egymást ki nem egészítve, egymást nem erősítve jelentkeznének, ami a 

beruházás(ok) fenntarthatóságát is veszélyezteti. Éppen ezért az ütemezés tervezésekor az 

egységes, egy időben történő kialakításból indultunk ki. 

 

A városközponti és hozzá kapcsolódó fejlesztések első lépése az engedélyes 

tervdokumentációk elkészíttetése, amely tervpályázat keretében kerülne megvalósításra. A 

közbeszerzési törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével kell szervezni az alábbi 

tevékenységeket, melyek várható határidejei a következők: 

 

     7. számú táblázat: A városközponti munkálatok tervezett ütemezése 

Tevékenység 
Tervezett 

kezdés 
Várható 
befejezés 

Tevékenységre 
fordított idő 

1. Tervpályázat 2007. július 2007. december 6 hónap 
2. Közmeghallgatás 2008. január 2008. január 1 hónap 
3. Nyertes tervek kiválasztása 2008. január 2008. január 1 hónap 
4. Engedélyes tervek készítése 2008. február 2008. április 3 hónap 
5. Engedélyezési eljárás 2008. május 2008. július 3 hónap 
6. Közmeghallgatás 2008. május 2008. május 1 hónap 
7. Tervtanácsi egyeztetés 2008. május 2008. május 1 hónap 
8. Kiviteli tervek készítése 2008. június 2008. november 4 hónap 
9. Kivitelezési munkálatok 2008. november 2010. június 18 hónap 
 

 

   8. számú táblázat: Az egyes projektelemek ütemezése 

Projektelem 
Várható 
befejezés 

1. Városközpont fejlesztése 2010. 
2. Kandeláber-program 2009. 
3. Közterületek megújítása 2010. 
4. Ágasházi parkoló fejlesztése 2009. 

 

 

    9. számú táblázat: A projektelemek előrelátható mérföldkövei 

Mérföldkövek Mérföldkövek határideje 
1. Előkészítő munkálatok 2008. november 
2. Kivitelezési munkálatok 2010. június 
3. Marketing tevékenység folyamatos, 

2009-2010-ben erős 
4. Lakossági tájékoztatás folyamatos 
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          10. számú táblázat: A pénzügyi ütemezés a megvalósítás tervezett idejére lebontva 

Beruházási költségek 
Évek 

Nettó költség (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó költség (Ft) 
2007. 195 833 000 39 166 600 234 999 600 
2008. 979 165 000 195 833 000 1 174 998 000 
2009. 1 958 330 000 391 666 000 2 349 996 000 
2010. 783 338 667 156 667 733 940 006 400 

Összesen 3 916 666 667 783 333 333 4 700 000 000 

 

3.8. A fejlesztés SWOT-analízis 

 

A SWOT elemzést a projekt sajátosságára való tekintettel úgy végeztük, hogy egyrészt az 

egész város-rehabilitációra néztük meg az egyes kategóriákat, másrészt pedig ugyanezt 

megtettük a projektelemekre vonatkozóan is – természetesen csak az egészre vonatkozó 

megállapításokon túl. 

 

3.8.1. Erősségek 

Komplex város-rehabilitációra 
vonatkozóan 

Városközpont kialakítására vonatkozóan 

• A fejlesztésekkel bővül a kulturális 
programlehetőségek köre. 

• A fejlesztés hozzájárul a turisták 
tartózkodási idejének hosszabbodásához. 

• A fejlesztések nyomán bővül a 
szolgáltatások köre. 

• A lakosság önkormányzati ügyintézése 
felgyorsul az egy helyre szervezés miatt. 

Kandeláber-programra vonatkozóan 

• Visegrád főbb utcáin esztétikus 
világítótestek adják a fényt, továbbá a 
földkábelek miatt kellemesebb látványt 
nyújtanak a kandeláberek. 

• A megvilágított utcák növelik a helyiek 
biztonság érzetét. 

Közterületek megújítására vonatkozóan 

• A fejlesztés a visegrádi lakosok számára 
kedvezőbb körülményeket teremt. 

• A fejlesztés tovább erősíti a turizmus 
szerepét és lehetőségét Visegrádon. 

• A fejlesztések kapcsán növekszik a 
vállalkozási kedv a városban. 

• A bővülő kínálat növeli a helyi 
fogyasztást, és ez által a helyi bevételeket 
is. 

• A fejlesztési irány kiválóan illeszkedik az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv 
(ÚMFT) Közép-Magyarország Operatív 
Programjába. 

• A város-rehabilitáció egyes elemei 
erősítik egymás kedvező hatását. 

• A kellemesen kialakított környezet kedvez 
a lakosoknak és a turistáknak egyaránt. 

• A fejlesztés a zöldterületek növekedésével 
és egységessé tételével jár. 
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Komplex város-rehabilitációra 
vonatkozóan 

Ágasházi-parkolóra vonatkozóan 

 • A parkoló kielégíti a fejlesztésekhez 
kapcsolódó parkolóhely igényt. 

• A parkoló rendbetétele hozzájárul a 
városkép javításához. 

• Több funkció ellátására képes parkoló. 

 

3.8.2. Gyengeségek 

Komplex város-rehabilitációra 
vonatkozóan 

Városközpont kialakítására vonatkozóan 

• Tulajdonviszonyok rendezése (kisajátítás, 
vásárlás) még hátravan. 

• Jelen pillanatban nem rendezett 
megvalósítói, fenntartói kör. 

Kandeláber-programra vonatkozóan 

• Több ütemben tervezett, ezáltal az 
egységes városkép sokára jöhet létre. 

Közterületek megújítására vonatkozóan 

• Az egyes projektelemek más-más 
előkészítettségi szinten állnak. 

• Finanszírozás forrásainak rendelkezésre 
állása. 

• Jelenleg csak egy kertépítészeti koncepció 
létezik a közterületek megújítására. 

 

3.8.3. Lehetőségek 

Komplex város-rehabilitációra 
vonatkozóan 

Városközpont kialakítására vonatkozóan 

• Az elsősorban helyi igényekre alapozó 
szolgáltatásbővülés nyomán a kistérség 
számára is vonzó kínálat jön létre. 

• Kötvénykibocsátásban rejlő lehetőségek. 
• Megélénkül a vállalkozói tőke, ami 

felpörgeti a helyi gazdaságot. 

Kandeláber-programra vonatkozóan 

• A kandeláber program kivitelezését 
illetően az ELMŰ-vel sikeres 
együttműködés alakítható ki. 

Közterületek megújítására vonatkozóan 

• Az egyes fejlesztési elemek kapcsán, 
Európai Uniós forrásokra lehet pályázni. 

• A fejlesztések kapcsán az önkormányzat 
partnerségi viszonyokat alakít ki az 
érintett (civil) szervezetekkel. 

• Egységes városkép kialakítására van 
lehetőség. 

• A városban új, zöldövezeti pihenő helyek 
alakulnak ki, melyek javítják a város 
arculatát. 
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Komplex város-rehabilitációra 
vonatkozóan 

Ágasházi-parkolóra vonatkozóan 

 • A felújított parkoló alkalmassá válik 
rendezvények lebonyolítására is. 

 

3.8.4. Veszélyek 

Komplex város-rehabilitációra 
vonatkozóan 

Városközpont kialakítására vonatkozóan 

• Bonyolult és drága tervezési folyamat 
szükséges ahhoz, hogy a megvalósítandó 
fejlesztések, épületek megfelelően 
illeszkedjenek a város történelmi 
arculatához. 

• A közbeszerzési eljárások elhúzhatják a 
megvalósítást. 

• Az építkezési munkálatok elhúzódnak, így 
a fejlesztés a tolerálhatónál több 
kellemetlenséget okoz a visegrádiaknak, 
és az ideérkező turistáknak. 

Kandeláber-programra vonatkozóan 

• A rosszul kiválasztott kandeláberek 
elcsúfíthatják a városképet. 

• A város történelmi arculatához illő 
kandeláberek drágábbak lehetnek. 

Közterületek megújítására vonatkozóan 

• A fejlesztés rendkívül komplex tervezési 
munkát igényel. 

• A közterületek megújítása nem egységes 
koncepció szerint történik. 

Ágasházi-parkolóra vonatkozóan 

• A komplex fejlesztés nem valósítható 
meg a pályázati forrásokból nyert 
támogatások nélkül. 

• Az önkormányzat fejlesztésekhez kötődő 
pályázataival, nem nyer el támogatást. 

• Nem valósul meg a város-rehabilitáció 
minden eleme, így nem érvényesül azok 
egymást erősítő hatása. 

• A fejlesztésekkel kapcsolatos 
munkálatokkal minden esetben jár némi 
kellemetlenség (zaj, por, útlezárások). 

• A fejlesztési munkálatok elhúzódnak, 
zavart okoznak a turizmusban, és a 
városlakók életében. 

• A parkoló és környékének növényesítése 
lassú folyamat. 

• Fák kivágására van szükség a fejlesztés 
megvalósításához. 
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4. ÜZEMELTETÉSI KONCEPCIÓ 
 

4.1. A projektgazda bemutatása 

 

Jelen tanulmányban bemutatásra kerülő projekt gazdája Visegrád Város Önkormányzata, 

melynek alapadatai a következők: 

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Visegrád Város Önkormányzata. 

2. Az önkormányzat székhelye és levélcíme: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 

3. Az önkormányzat hivatalos képviselője: Hadházy Sándor polgármester 

4. Az önkormányzat adószáma: 15393788-2-13 

5. Az önkormányzat nyilvántartási száma: 393782-000 

6. Az önkormányzat működési területe: Visegrád város közigazgatási területe. 

 

Az önkormányzati jogok, feladat- és hatáskörök 

A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai 

nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális 

alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; köteles 

biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. Közfeladatok 

önkéntes vállalását megelőzően illetve annak megszüntetése esetén a polgármester egyeztető 

eljárást folytat. Az egyeztetésbe be kell vonni az illetékes bizottságot, a jegyzőt és szükség 

szerint külső szakértőt vagy szakértőket. Az önként vállalt feladatokról a Képviselő-testület a 

költségvetés elfogadásakor dönt. 

 

A Képviselő-testület 

A Képviselő-testület feladat- és hatásköreit ülésein gyakorolja. A Képviselő-testület 

hatásköreit – figyelemmel az Ötv. 10. § (1) bekezdésére – a polgármesterre, a bizottságaira, a 

részönkormányzat testületére, a helyi kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben 

meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e 

hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 

 

A Képviselő-testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül megválasztásának 

időtartamára, a polgármester előterjesztése alapján gazdasági programot fogad el. A gazdasági 

program tartalmazza: 
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− a kötelezően ellátandó feladatok teljesítésének módját, fejlesztésének elképzeléseit; 

− a település lakosságának ellátása érdekében a közszolgáltatások szervezésének módját, 

fejlesztésének elképzeléseit; 

− a fentiek érdekében új intézmények, gazdálkodó szervezetek, társulások létrehozásával 

kapcsolatos konstrukciókat, átszervezések megoldásának elképzeléseit; 

− az önkormányzat gazdasági alapját, vagyonának gyarapítását, hasznosításának módját, 

bevételeinek növelését célzó intézkedéseket; 

− a területfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, továbbá a más önkormányzatokkal, 

szervezetekkel és régiókkal való együttműködés irányait, kapcsolatainak fejlesztését. 

 

A Képviselő-testület bizottságai 

A Képviselő-testület az önkormányzati hatáskörök gyakorlására, közszolgáltatási feladatok 

ellátására állandó bizottságokat hoz létre: 

− Közművelődési-, Ifjúsági és Sport Bizottság. 

− Népjóléti Bizottság; 

− Pénzügyi Bizottság; 

− Ügyrendi Bizottság; 

− Városfejlesztési-, Idegenforgalmi- és Környezetvédelmi Bizottság. 

 

A Képviselő-testület bizottságai előkészítő, véleményező, javaslattevő, ellenőrzési feladatokat 

ellátó – a testület által átruházott hatáskörben, önkormányzati ügyekben döntési jogkörrel 

rendelkező – egymással egyenrangú viszonyban álló, választott testületi szervek. A 

bizottságok működésének adminisztratív feltételeit a jegyző a hivatal útján biztosítja. A 

bizottságok üléseire a meghívót a jegyző - a hivatal útján - küldi ki. A bizottságok munkájukat 

éves munkaterv alapján végzik, melyről a Képviselő-testületet minden év január hó 15-éig 

tájékoztatják. 

 

A Képviselő-testület meghatározott önkormányzati ügy vitelére, kivizsgálására ideiglenes 

bizottságot választhat. Az ideiglenes bizottság a meghatározott feladat elvégzéséről szóló 

beszámoló elfogadásával vagy meghatározott idő elteltével szűnik meg. Az ideiglenes 

bizottság működésére az állandó bizottságok működésére vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. Létszámát a Képviselő-testület esetenként határozza meg. Az ideiglenes 

bizottságnak nem képviselő tagja is lehet. Az ideiglenes bizottság létrehozatalakor dönteni 

kell annak költségkeretéről is. 
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Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

A hivatal székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 81. szám. A hivatalt a jegyző vezeti. A hivatal 

belső szervezete – a jegyzői, aljegyzői szinten túlmenően – egy vezetői szintből áll: osztály: 

Pénzügy, Gyámhivatal. A hivatal szervezeti felépítése: 

− Jegyző 

− Aljegyző 

− Pénzügy 

− Adóügy 

− Műszak 

− Főépítész 

− Igazgatás 

− Titkárság 

− Informatika 

− Okmányiroda 

− Gyámhivatal 

− Városüzemeltetés 

 

Jelen projekt megvalósítása során a projektmenedzseri tevékenységet az Önkormányzat egyik 

megfelelő tapasztalatokkal rendelkező munkatársa látja el. A projektmenedzser munkáját 

minimum 3 fő segíti (1 fő szakmai vezető, 1 fő műszaki vezető, 1 fő mérlegképes 

könyvelő/vizsgáló), illetve elképzelhető – a projekt volumene és komplexitása miatt –, hogy 

egy megfelelő referenciákat felmutatni tudó külső tanácsadó cég is kiválasztásra kerülhet a 

projekt menedzsmentjének segítésére. 

 

A projektgazda a beruházás költségeit bruttó értékben számolja, önkormányzat lévén nem 

jogosult ÁFA levonására. 

 

4.2. Az aktuális helyzet leírása, a fejlesztés előkészületei 

 

Az engedélyes tervek és a környezeti hatástanulmányok jelenleg még nem készültek el. A 

területre ötletpályázatot írt ki 2003-ban az Önkormányzat. A pályázat a szabályozási terv 

elkészítésére a beépítési paraméterek tisztázására, az utcák-terek, beépítési tömbök 

meghatározására irányult. A szabályozási terv ez alapján elkészült, az összes szakhatósággal 
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egyeztetésre került és 2005-ben a testület elfogadta, azóta hatályos. A szabályozási tervet és a 

tervpályázatot is lakossági fórumon, illetve kiállításon bemutatták a helyi lakosságnak. Az 

egységes megjelenés érdekében az engedélyezési tervek egy ütemben készülnek el. Ez alapján 

az egyes szakaszok kiviteli terveinek elkészítése a megvalósítás szerinti szakaszolásban 

megoldhatóak, így a kivitelezés is szakaszosan megoldható. A teljes projekt nagysága és a 

hatályos szabályozási terv előírásai tervpályázat kiírását teszik szükségessé. Ezt követően az 

elkészült tervek ismeretében, illetve már a tervkészítés folyamatában dolgozhatók ki a 

szükséges hatástanulmányok. 

 

A projekt teljes előkészítéséhez a következő lépések szükségesek: 

− a projektmenedzsment szervezet felállítása; 

− a szükséges közbeszerzési eljárások megkezdése és lebonyolítása; 

− tervpályázat kiírása; 

− környezeti hatástanulmány elkészítése; 

− műszaki megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése; 

− megvalósíthatósági tanulmány aktualizálása, véglegesítése; 

− a hiányzó engedélyes tervdokumentációk kidolgozása, az engedélyek beszerzése; 

− kivitelező kiválasztása, a kiviteli tervek elkészítése. 

 

Az előkészítő munkák, tevékenységek befejeztével kezdetét veheti a kivitelezés. Ennek 

lebonyolítása az Önkormányzat által felkért műszaki ellenőr folyamatos felügyelete mellett 

történik. A kivitelezés ideje alatt bizonyos értékesítési munkálatok is megvalósulnak, melyek 

célja, hogy a projekt keretében építendő lakások, üzlet- és egyéb helyiségek időben vevőre 

találjanak, s azok befizetései a projekt finanszírozásának zökkenőmentességét is segítsék, 

biztosítsák. 

 

4.3. A fejlesztésekhez kapcsolódó szervezeti háttér 

 

A városközpont kialakítása olyan módon tervezett, hogy az Önkormányzat saját tulajdonában 

tartja a létrehozott funkciókat, létesítményeket. A fejlesztések lehetséges szervezeti háttere a 

következőképpen alakulhat: 

− minden létrehozott funkció, létesítmény az Önkormányzat tulajdonába és 

üzemeltetésébe kerül; 
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− az Önkormányzat létrehoz kifejezetten a városközpont fejlesztésére és beruházására egy 

100 %-os önkormányzati tulajdonú fejlesztési Kft-t, amelynek vagyonkezelésbe adja a 

tulajdonában lévő, fejlesztési területen található ingatlanokat (az önkormányzati 

alapfeladatok ellátásában való részvételre tekintettel a beruházás létrejöttéig nem fizet a 

Kft. vagyonkezelői díjat, illetőleg csak az amortizációs mértékig van visszapótlási 

kötelezettsége). 

 

A kandeláber-program esetében fejlesztési hozzájárulások megfizetésével nem biztos, hogy 

kell számolni, a jelenlegi elképzelések szerint a megépült közművek akár a közműszolgáltató 

(ELMŰ Zrt.) saját tulajdonába is kerülhetnek. 
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5. A VÁROSFEJLESZTÉS RÉSZLETES PÉNZÜGYI TERVE 
 

5.1. Beruházási költségek 

 

A projekt jelenlegi kidolgozottságában a projekt költségvetése – minden elemét tekintve – a 

következőképpen áll össze. 

11. számú táblázat: A projekt költségvetése 

Tevékenységek megnevezése 
Bruttó projektköltség 

(Ft) 

Telek 396 000 000  
Engedélyezési terv 53 461 166  
Közműfejlesztés, egyéb 239 207 040  
Ingatlanfejlesztés, -bonyolítás 53 461 166  
Bontási költség 12 240 000  
Kivitelezés költsége 3 708 246 161  
Műemlék helyreállítás 24 000 000  
Építménybiztosítási díj 7 128 156  
Marketing költség 48 000 000  
Ügyvédi, szakértői költség 24 000 000  
Műszaki szakértő 14 256 311  
Egyéb (tartalék) 120 000 000 

Összesen 4 700 000 000 

 

A teljes beruházás költségvetése a projektelemekre vonatkozóan a következő táblázatban 

található. 

12. számú táblázat: Az egyes projektelemek ütemezése 

Projektelem 
Bruttó projektköltség 

(millió Ft) 
1. Városközpont fejlesztése 4 100 000 000 
2. Kandeláber-program 180 000 000 
3. Közterületek megújítása 120 000 000 
4. Ágasházi parkoló fejlesztése 300 000 000 

Összesen 4 700 000 000 

 

Az engedélyes tervdokumentációk elkészültét követően a beruházás(ok) költségvetése további 

pontosításra kerül. 
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5.2. Finanszírozás forrásai 

 

5.2.1. Önkormányzati kötvénykibocsátás 

A beruházás finanszírozásának tervezett formája önkormányzati kötvénykibocsátás, amelynek 

nagyságrendje cca. 3,5 milliárd Ft. Az önkormányzati kötvénykibocsátás, mint pénzügyi 

eszköz, rendkívül kedvező lehetőségeket biztosít a magyar önkormányzatok számára a 

következő 5-7 évben fejlesztéseik finanszírozására. Ezzel a lehetőséggel kíván élni Visegrád 

Város Önkormányzata is, melynek következtében az ily módon rendelkezésre álló pénzeket a 

városközponti fejlesztések saját erejeként tudják felhasználni. 

 

Az értékpapír-alapú finanszírozás alkalmazása nem újkeletű a magyarországi 

önkormányzatok gyakorlatában sem. Már a XIX. század végén találkozhattunk községi, 

vármegyei kötvényekkel, majd egy hosszabb, kényszerű szünet után, még a rendszerváltás 

előtt, újra feltűntek ezek az értékpapírok, úgynevezett kommunális kötvények formájában. 

Hosszú idő után, a 90-es évek elején bocsátottak ki újra a települések már a piacgazdaság 

keretei között is funkcionáló, klasszikus értelemben vett önkormányzati kötvényeket. Az 

évtized közepének „kötvény-boom”-ját követően azonban, néhány sikeres, illetve balsikerű 

kibocsátás után a kötvény hosszú időre szinte teljesen eltűnt az önkormányzati fejlesztések 

finanszírozási eszköztárából. 

 

Az önkormányzati szektor forrásbevonási képességének fokozása azonban létfontosságú 

feltétele annak, hogy helyi szinten biztosíthatók legyenek a szükséges fejlesztési források. Az 

önkormányzati kötvények kibocsátása vonzó alternatívát jelent a helyi fejlesztések 

finanszírozása során a banki, vagy központi beruházási hitelekkel szemben, növelvén ezzel az 

önkormányzatok finanszírozási mozgásterét. 

 

A kötvényfinanszírozás számos olyan értékes, egyedi tulajdonsággal bír, melyek közvetlenül 

a kötvény értékpapír jellegéből következnek: 

− A kötvény piacképessége miatt több piaci szereplő megtakarításainak összegyűjtését és 

a helyi fejlesztések szolgálatába állítását is lehetővé teszi. 

− Forgalomképessége által ráadásul a banki hitelekhez képest általában rugalmasabb, 

testre szabottabb törlesztési konstrukciók, pénzáramlás-típusok alakíthatók ki. 
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− A kötvények nyilvános kibocsátása révén ugyanakkor lehetőség nyílhat – kihasználva 

az esetleges lokális kötődések erejét – akár a piaci feltételekhez képest kedvezőbb 

forrásköltségű pénzeszközök fejlesztési célra történő összegyűjtésére és felhasználására 

is.  

 

Az önkormányzati kötvény – mint értékpapír – elsődlegesen az alábbi paramétereivel 

jellemezhető: 

− a kötvény kibocsátója, 

− a kötvény pénzáramlása (törlesztési struktúra, a kamatozás módja, a kötvény pénzneme), 

− a kibocsátás módja, 

− a visszafizetés biztosítékai. 

 

Az önkormányzati hitelfinanszírozás szabályozásának jelenlegi magyarországi gyakorlata 

még nemzetközi összehasonlításban is liberálisnak tekinthető. Az állami szabályozás nem 

korlátozza túlzott mértékben a települések mozgásterét a kötvényfinanszírozás során, sőt még 

bizonyos mértékű pozitív diszkriminációt is alkalmaz a kötvény javára a banki hitelekkel 

szemben. Az önkormányzatok külső kölcsönforrás-bevonására és ezáltal 

kötvénykibocsátására vonatkozó rendelkezések ismerete alapján a kötvényvásárlás kockázata 

viszonylag könnyen behatárolhatóvá válik és összességében mérsékeltnek tekinthető. 

 

Egy felmérés alapján elmondható, hogy a közelmúltban kötvényfinanszírozást választó 

települések megítélése szerint az önkormányzatok hitelfinanszírozását, illetve az értékpapírok 

magyarországi kibocsátását szabályozó rendelkezések nem gördítenek különösebb akadályt az 

értékpapír-alapú forrásszerzés elé. Ami pedig a tőkepiaci lehetőségeket, a keresleti oldalt 

illeti, a potenciális vásárlók, befektetők közül egyre többen mutatnak érdeklődést az 

önkormányzati kötvények iránt. Az utóbbi években történt önkormányzati 

kötvénykibocsátások sikeresnek mondhatók, az érintett önkormányzatok utólagosan is jó 

döntésnek tartják a kötvényfinanszírozás választását. 

 

Célszerű, hogy részben, legalább az önkormányzati beruházási rész erejéig a bank jegyezze le 

a kibocsátandó kötvényt, továbbá jegyezhetnek azok, akik vásárolni szeretnének a létrehozott 

beruházásból. 
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A kötvénykibocsátásból származó pénzeszközök a beruházás ütemétől függően elhelyezhetők 

betétként, amelynek hozama alapvetően csökkentheti a fizetendő kamatok összegét, illetve 

fedezetet jelenthet az adósságszolgálat egy részére. A beruházás folyamán az ingatlanvásárlók 

befizetéseivel – ilyen irányú banki megállapodás mellett – kötvényvisszaváltásra le lehet kötni 

a pénzeszközöket, melyek esetleges kamatai szintén segítenek a hozamfizetések terheinek 

enyhítésében. Hasonlóképpen az egyes funkciók, építmények bérbeadásából származó díjak is 

ezen terhek enyhítésére fordíthatók. 

 

A beruházások befejezésével az Önkormányzat tulajdonában maradó ingatlanok a 

közfeladatok ellátását szolgálók kivételével – de időlegesen még azok is – fedezetét képeznék 

a kötvénynek. 

 

A kötvénykibocsátás pontos részletei a kereskedelmi bankoktól kapott ajánlatok beérkezését, 

valamint a legkedvezőbb ajánlatot adó bankkal történt személyes egyeztetést követően 

határozhatók meg. 

 

5.2.2. Pályázati pénzek 

A projekt jellegéből fakadóan esélyes pályázati pénzek lehívására is, ami az Önkormányzat 

saját erejét erősítheti, valamint a kibocsátani szándékozott önkormányzati kötvény nagyságát 

csökkentheti (ebben az esetben ezen kibocsátásból származó források szabadon 

felhasználhatók az Önkormányzat egyéb fejlesztéseire). 

 

A fejlesztési irány kiválóan illeszkedik az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Közép-

Magyarország Operatív Programjában található Városi és települési területek megújítása 

prioritás Települési központok fejlesztése az identitást erősítő funkciók előtérbe helyezésével 

című intézkedéséhez. Jelen pillanatban ezen pályázati kiírás pontos részletei még nem 

ismertek, a kiírás megjelenését követően, annak feltételrendszerét látva azonban már adott 

lesz a lehetőség állami és EU-s támogatások lehívására. Visegrád Város Önkormányzata 

pályázott városközponti fejlesztésével arra, hogy az bekerüljön a régió kiemelt projektjeinek 

sorába, amely esetben biztosan számíthatna a megpályázott pénzek elnyerésére. Jelen 

pillanatban a régió tíz projekt kiemeltté tételét támogatta, az elbírált kiemelt projektek között 

a visegrádi fejlesztés a 11. helyen szerepel. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, amennyiben 

valamely projekt bizonyos feltételek nem teljesítése esetén kiesik az első tízből, vagy úgy 
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módosulnak az első tízben lévő beruházások költségvetései, hogy egy újabb projekt férhet be 

a megadott keretösszegbe, akkor a visegrádi városközponti beruházás is kiemelt projektté 

válik. 

 

Jelen tanulmány nem tartalmazza ezen potenciálisan elérhető pályázati pénzeket, hiszen most 

nem állnak a projektgazda rendelkezésére, s igen sok feltétel teljesítése szükséges ahhoz, 

hogy ezen pénzekkel reálisan számolni lehessen. Ettől függetlenül bemutatjuk ezen lehetőség 

hogyan módosíthatja a projekt forrásoldalának összetételét. 

 

A Városi és települési területek megújítása prioritáson túl további Operatív Programok 

prioritásai, illetve intézkedései is szóba jöhetnek, mint potenciális vissza nem térítendő 

támogatások. Ilyenek lehetnek: 

− a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program prioritásai közül a Kulturális 

infrastruktúra célkitűzéseihez kapcsolódó pályázatok; 

− a Környezeti és Energia Operatív Program esetében a Vonalas létesítmények természet- 

és tájromboló (károsító) hatásának mérséklése elnevezésű célkitűzéshez kapcsolódó 

pályázatok; 

− a Közép-Magyarországi Operatív Programban található A régió vonzerejének fejlesztése 

prioritás A turisztikai vonzerő fejlesztése, valamint ugyanezen prioritásban a 

Természetvédelem, természeti környezet rehabilitációja című intézkedéséhez 

kapcsolódó pályázatok. 

 

5.2.3. Befektetői tőke 

A fenti lehetőségeken túl a vállalkozói tőke is bevonható, hiszen a teljes projekt több eleme is 

olyan, hogy típusa és sajátosságai miatt érdekes lehet befektetők számára. Ebben az esetben 

célszerű lehet elemeire szedni a nagy projektet azzal a megkötéssel, hogy mivel a fejlesztések 

erőssége a komplexitás, a projektelemek kivitelezése egy időben (illetve egy előre kitűzött 

véghatáridőre) kell, hogy megvalósuljon. 

 

5.3. A fejlesztés eredményeinek fenntartása 

 

A projekt megvalósításának egyik fontos alapkérdése, hogy a létrehozott funkciók, 

létesítmények hosszú távon működtethetők legyenek, fenntarthatóságuk megoldott legyen. 
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Ennek érdekében az Önkormányzat, mint projektgazda megteszi azokat az intézkedéseket, 

amelyek biztosítják a projekt önfenntartását, illetve bizonyos elemek esetén a piachoz 

igazodó, elvárt profit kitermelését. 

 

Fontos kérdés, hogy a közintézmények fenntarthatók-e a piaci funkciókból? 

 

Piaci funkciók, egységek a következők: 

− felszín alatti parkoló (részben, bizonyos feltételek mellett), 

− Művelődési Ház (részben), 

− Egészségház (részben), 

− lakóépületek, 

− üzleti és szolgáltató egységek, 

− kereskedőház egység. 

 

Ezen funkciók és egységek közül a kereskedőház egységére részben megvan a potenciális 

működtetők köre, hiszen ez a tömb foglalja magába a méreteiben továbbfejlesztett, új CBA 

áruházat, amelyet a Halmschláger Trade Zrt. fog üzemeltetni, valamint a jelen tömb részeként 

kerül értékesítésre a Fekete Holló Panzió tulajdonosának a meglévő épülete melletti 629 m2 

fejlesztési terület. A többi egységben található helyiségekre vonatkozóan az 

Önkormányzatnak tárgyalásokat, egyeztetéseket lehet kezdeményezni potenciális vevőkkel, 

bérlőkkel. Az előértékesítések általában az építési tervek elkészültét követően valósíthatók 

meg, hiszen akkor már pontos négyzetméterek állnak rendelkezésre, így az eladó és a vevő – 

megfelelő kockázatvállalásokkal, melyek a köztük kötendő szerződésben, előszerződésekben 

rögzíthetők – már konkrétumokról egyeztethetnek. 

 

Az egyes egységek fenntarthatóságára, jövedelmezőségére pontos számítások a végleges és 

részletezett helyiséglisták elkészülte után végezhetők. Ekkor tudjuk megállapítani, hogy 

pontosan milyen funkciók helyezhetők el az épületekben, ezekhez mekkora négyzetméterek 

rendelhetők, valamint a funkciók alapján és a pontosított építési költségek ismeretében milyen 

négyzetméter árak határozhatók meg mind a bérbeadások, mind pedig az értékesítések terén. 
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6. ADMINISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGEK 
 

A fejlesztési projektek fizikai megkezdése előtt és lezárása után (kivitelezés) számos, a 

beruházásokhoz, illetve az esetleges pályázatokhoz kapcsolódó tevékenységet szükséges 

elvégezni. 

 

A kivitelezés megkezdése előtti tevékenységek 

A fejlesztéseket előkészítő dokumentációk összeállítása, a műszaki paraméterek tisztázása, az 

építészeti tervek elkészíttetése mind hozzájárul a projektek megvalósíthatóságának 

felméréséhez. Az Önkormányzatnak tisztában kell lennie azzal, hogy az elképzelt fejlesztések 

milyen erőforrásokat igényelnek, milyen hatásokat fejtenek ki a településen, milyen 

kockázatokkal szükséges számolni a megvalósítás és a fenntartás folyamataiban. Látnia kell 

azt, hogy a beruházások valóban segítik-e a város fejlődését, illetve milyen mértékben, 

hogyan teszik azt. 

 

A fejlesztések megalapozott kidolgozását követően nyílik lehetőség a projektek 

finanszírozásának, a megvalósítás szervezeti struktúrájának kigondolására. Megfelelő önerő 

és fedezet rendelkezésre állása mellett lehetőség adódhat kereskedelmi bankoktól beruházási 

hitelek felvételére, hitelkeret megállapítására, valamint hazai és Európai Uniós vissza nem 

térítendő támogatások megszerzésére.  

 

Pályázati rendszerekben történő indulás és sikeres pályázat esetén, a támogatási szerződés 

megkötését követően, a kivitelezés megkezdése előtt sor kell kerüljön a kivitelező 

kiválasztására. Ez a hatályos közbeszerzési törvényben megfogalmazott eljárásrend alapján 

zajlik. Az értékhatárok betartásával az építési kivitelezés mellett a szolgáltatási tevékenységek 

megrendeléséhez is közbeszerzési eljárás lebonyolítására van szükség. Ezek megvalósítására 

a törvényben meghatározott eljárási forma és időtartam alapján kerül sor. 

 

A közbeszerzési dossziék összeállítása és lebonyolítása az Önkormányzat feladata, az erre 

fordítandó költségek jobb esetben a pályázatokban elszámolásra kerülhetnek. Az építési 

tenderdosszié részét képezi a műszaki terv. Az építéshez szükséges engedélyes 

tervdokumentumok, illetve a szakhatósági engedélyek eddigre már rendelkezésre állnak (a 

pályázat részét is képezik), azonban a kiviteli tervek összeállítását a közbeszerzési eljárás után 



Megvalósíthatósági tanulmány Ezeréves Visegrád – Új városközponttal ünnepel 
 

___________________________________________________________________________ 

Készítette: Raiffeisen Consulting 83 

és a kivitelezés megkezdése előtt szükséges elvégezni. A közbeszerzési eljárás 

eredményeképpen az Önkormányzat kiválasztja a műszaki tartalomnak megfelelő 

ajánlattevőket, és a pályázatban szereplő ütemterv alapján kivitelezők megkezdik az építési és 

szolgáltatási tevékenységek lebonyolítását. 

 

A kivitelezés lezárása utáni tevékenységek 

A kivitelezés során az Önkormányzat által megbízott műszaki ellenőr folyamatosan felügyeli 

a projekt előrehaladását, tájékoztatja a projektmenedzsment szervezetet, és felhívja 

figyelmüket az esetleges nehézségekre, fennakadásokra. A kivitelezés lezárásakor elvégzi a 

szükséges műszaki átadást-átvételt. Az átadás után PR és marketingtevékenység keretében 

nyitórendezvény lebonyolítására, kiadvány kiadására kerül sor. 

 

A kivitelezés lezárását követően sor kerül a projekt, illetve adott esetben a pályázat műszaki, 

szakmai és pénzügyi lezárására. A projektmenedzsment szervezetnek jelentéstételi és 

beszámolási kötelezettsége van a projektgazda Önkormányzat, valamint az aktuális Irányító 

Hatóság felé. Az átlátható és szabályos pénzügyi lezárás érdekében auditra kerül sor, melyet 

külső könyvvizsgáló cég végez el. A projekt költségvetésébe bekalkulált jogi költségek a 

tulajdonosokkal kötött szerződések, közjegyzői költségek esetlegesen felmerülő jogi díjait 

tartalmazzák. 
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7. KOCKÁZATOK ELEMZÉSE 
 

7.1. Kockázatok feltárása 

 

Jelen dokumentum alapját képező projekt egy bizonyos feltételrendszer teljesülése esetén éri 

el azokat az eredményeket, amelyek az előző fejezetekben bemutatásra kerültek. Ennek 

következtében számos tényező jelenik meg kockázati elemként, melyek eltérve a várt 

értékektől jelentős hatással lehetnek a projekt, illetve a projektelemek működésére. A 

kockázatok azonosításra és értékelésre kerültek, ezek típusuk szerint a következők: 

− vezetési kockázat 

• közbeszerzési eljárás sikertelensége: nem megfelelően kiírt és lebonyolított 

közbeszerzési eljárás(ok). 

• elnyert támogatás fel nem használása, nem megfelelő projektmenedzsment: a 

megvalósítás folyamatának nem megfelelő kezelése, menedzselése a támogatás 

helytelen vagy nem felhasználásához, a projekt meghiúsulásához vezet. 

• humánerőforrás problémák: szakképzett munkaerő, szaktudás hiánya. 

• nem tervezett, váratlan események: az abszolút kikerülhetetlen tényező, melyre 

készülni, elhárításáról gyorsan intézkedni lehet, azonban elkerülni nem. 

Említhetjük itt például a természeti katasztrófákat, a terrorcselekményeket, a 

járványokat, a rendkívül szélsőséges időjárást, stb. 

− technikai kockázat 

• a beruházások ütemterve csúszik: természeti tényezők vagy egyéb okok miatt a 

projektelemek építési, tereprendezési tevékenysége módosul, s így a megvalósulást 

veszélyezteti. 

− finanszírozási kockázat 

• a beadott pályázat nem nyer: a beruházások, felújítások magas költségei és a 

projektgazda szervezet (költségvetési szerv) sajátosságai megkívánják vissza nem 

térítendő támogatások előteremtését, azonban ennek elmaradása esetén a 

projektgazdának saját forrásból kellene megvalósítani a projekteket, ami jelen 

pillanatban ilyen keretek között nem elképzelhető. 

• saját erő finanszírozásának problémája: az Önkormányzat egyéb tevékenységeinek 

finanszírozása miatt az önerő biztosítása meghiúsulhat. 
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• támogatás előfinanszírozásának problémája: az esetlegesen elnyert támogatás 

utófinanszírozásából fakadóan a projektgazda képtelen a beruházás elvégzésére, 

kivitelezőinek kifizetésére, így nem tudja lehívni az elnyert támogatást. 

− környezetvédelmi kockázat (ilyen jellegű kockázatot nem találtunk) 

− jogi kockázat 

• építésügyi engedélyezés problémája: a tervek nem illeszkednek a rendezési 

tervhez, jogszabályi nem megfelelőség áll fenn. 

• használatbavételi engedélyek, működési engedélyek kiadásának meghiúsulása: az 

elkészített épületek engedélyesése nem történik meg. 

 

A kockázatok bekövetkezésének valószínűsége szerint felállíthatjuk az azonosított 

kockázatok sorrendjét, mely a következőképpen alakul: 

− Bekövetkezés valószínűsége alacsony (jelentéktelen): 

• közbeszerzési eljárás sikertelensége 

• elnyert támogatás fel nem használása, nem megfelelő projektmenedzsment, 

• humánerőforrás problémák 

• nem tervezett, váratlan események 

• a beruházás ütemterve csúszik 

• saját erő finanszírozásának problémája 

• építésügyi engedélyezés problémája 

• használatbavételi engedélyek, működési engedélyek kiadásának meghiúsulása 

− Bekövetkezés valószínűsége közepes: 

• támogatás előfinanszírozásának problémája 

• a beadott pályázat nem nyer 

− Bekövetkezés valószínűsége magas: véleményünk szerint nincs ilyen kockázat. 

 

7.2. Kockázatok kezelése 

 

A kockázatok kezelését a következőképpen képzeljük: 

− vezetési kockázat 

• közbeszerzési eljárás sikertelensége: a közbeszerzési eljárás megfelelő szakmai 

előkészítése, közbeszerzési tanácsadó alkalmazása segítségével kezelhető. 
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• elnyert támogatás fel nem használása, nem megfelelő projektmenedzsment: 

tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező, alaposan kiválasztott külső tanácsadó 

cég bevonásával, ezen tényező is kiküszöbölhető. 

• humánerőforrás problémák: az önkormányzat munkatársai részt vesznek a 

projektben az ötletek születésétől, egészen a megvalósulásig. Munkájukhoz külső, 

az adott munkafolyamathoz értő szakértői segítséget vesznek igénybe. 

• nem tervezett, váratlan események: fel kell készülni arra, hogy egy ilyen esemény 

bekövetkezését követően a lehető leggyorsabban intézkedni tudjunk az elhárítással 

kapcsolatban, s minél hamarabb vissza tudjunk térni a megvalósítás vagy 

működtetés folyamatába. 

− technikai kockázat 

• a beruházás ütemterve csúszik: az ütemezés gondos tervezése és a határidők – 

pesszimista módon történő – felültervezése, megfelelő szakembergárda segíthet a 

határidők követésében, a beruházás időben történő megvalósulásában. 

− finanszírozási kockázat 

• a beadott pályázat nem nyer: az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatások 

segítségével tudja megoldani időben a városközponti beruházást. Pályázati pénzek 

nélkül ezen beruházás megvalósítása elmarad, ami a város fejlődését is jó időre 

konzerválhatja. Ez a projekt megvalósításának egyik legnagyobb kockázatát 

jelenti. 

• saját erő finanszírozásának problémája: megfelelő pénzügyi előkészítéssel, az 

önerő meglétéről szóló önkormányzati határozattal és megfelelő önkormányzati 

gazdálkodással kiküszöbölhető kockázat. 

• támogatás előfinanszírozásának problémája: alaposan megtervezett 

mérföldkövekkel, illetve a számlavezető bank által felállított hitelkeret megfelelő 

kihasználásával a beruházás elemei optimálisan görgethetők. 

− jogi kockázat 

• építésügyi engedélyezés problémája: megfelelő műszaki, építésügyi előkészítés és 

a szakhatóságokkal való egyeztetés szükséges. 

• használatbavételi engedélyek, működési engedélyek kiadásának meghiúsulása: 

megfelelő építésügyi, műszaki előkészítés, szakképzett építésügyi szakember 

gárda, folyamatos műszaki ellenőrzés, valamint az építési engedélynek megfelelő 
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kiviteli tervek alapján történő megvalósítás, szakhatósági engedélyeknek való 

megfelelés esetén nem számottevő kockázat. 

 

A kockázatok kommunikációja 

A fent bemutatott kockázatokat a hatásuk kivédésére, mérséklésére fel kell készülni, a 

kockázati tényezőket folyamatosan figyelemmel kell kísérni, így a fennálló kockázatok 

bekövetkezése minimalizálható. Ez a feladat, illetve ennek ellenőrzése a projektmenedzsment 

egyik fontos feladata. Jelen projekt megvalósítása során a projektmenedzseri tevékenységet az 

Önkormányzat egyik megfelelő tapasztalatokkal rendelkező munkatársa, vagy egy jó 

referenciákat felmutatni tudó külső tanácsadó cég láthatja el. A projektmenedzser folyamatos 

ellenőrzések végzésével, jelentések készítésével képes megakadályozni a kockázatok 

bekövetkezését. A projektmenedzsernek biztosítani szükséges, hogy folyamatos 

kapcsolattartás valósuljon meg a projekt minden egyes résztvevője és a megvalósításért 

felelős szervezet – Visegrád Város Önkormányzata – között. Az esetleges kockázatok civil 

fórumokon, társadalmi egyeztetéseken történő kommunikálásában is szerepet vállalhat a 

projekt lemenedzselésére felkért személy, vagy szervezet. 
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