
Szám: 3/2019. 

,,,.. 

VISECRAD 
Város 

POLGARMESTERE 

MEGHÍVÓ 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §.alapján . 
rendkívüli nyílt ülésre 

összehívom 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2025 Visegrád, Fő u. 81.) 
Az ülés időpontja: 2019. január 30. (szerda) 18:00 óra 

Napirendi javaslat 

Tárgy: Visegrád Város településfejlesztési és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 
során elkészült Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv, Helyi Építési 
Szabályzat és Szabályozási Terv véleményezési eljárásának lezárása: a beérkezett véleményekre 
és észrevételekre adott válaszok elfogadása 

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester 
Meghívott: Kálmán Kinga települé~_:-rendező (EKO 96' Kft.) 

Visegrád, 2019. január 25. 

··- '"' ) 

legyházi András 
polgármester 

I 



 

 
   Összeállította: Balassáné Hegyi Adrienn 
         Előterjesztette: Félegyházi András 
         Látta:  
 
       
 

Tárgy: Visegrád Város településfejlesztési és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 
során elkészült Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv, Helyi Építési 
Szabályzat és Szabályozási Terv véleményezési eljárásának lezárása: a beérkezett véleményekre 
és észrevételekre adott válaszok elfogadása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A településrendezési eszközök felülvizsgálata 2015-ben kezdődött, az előzetes tájékoztatási 
szakasz 2016-ban zajlott az államigazgatási szervek és a helyi szervezetek megkeresésével. 
A véleményezési szakasz szeptemberben elkezdődött, a tervdokumentációt 

1. megküldtük a véleményező államigazgatási szervek és érintett területi és települési 
önkormányzatok részére, és 

2. a partnerségi szabályoknak megfelelően 2018. október 16-tól 2018. november 16-ig 
közzétettük a lakosság számra.  

 
Szakmai vélemény: 

A véleményező államigazgatási szervek és az érintett területi és települési önkormányzatok a 
mellékelt összefoglaló táblázat (1. melléklet – BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK) szerint 
megadták véleményüket. 
A véleményeknek megfelelően elkészült a terv javítása, illetve a település érdekeinek 
megfelelően kidolgozott tervi megoldások védelmében a válaszokat megadtuk. (2. melléklet –
VÁLASZOK véleményekre) 
Az eltérő vélemények tisztázása érdekében a lakosokat és Dömös önkormányzatát egyeztető 
megbeszélésre hívtuk a Polgármesteri Hivatalba 2019. 01. 16-án. Az egyeztető megbeszélésen 
a megjelentekkel közösen kialakított megoldások születtek.  
 
  

Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 
előterjesztést vitassa meg és javasolom, hogy a Településfejlesztési Koncepció, a 
Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv véleményezése és 
közzététele során érkezett véleményekre és észrevételekre adott válaszokat fogadja el. 

Javasolom, hogy a véleményeknek és válaszoknak megfelelően véglegesített 
tervdokumentációt a Képviselő-testület az állami főépítész záróvéleményének megkérésére 
alkalmasnak minősítse. 
 
 



 

 
 
H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T :  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019. (…) Ökt. 

Határozata  
 
 

1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a határozat mellékletét 
képező dokumentumokat a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend 39.§ (2) bekezdése alapján 
úgy dönt, hogy a Visegrád Város településfejlesztési és településrendezési eszközeinek 
felülvizsgálata során elkészült Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti 
Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv véleményezési eljárását lezárja, a 
beérkezett véleményekre és észrevételekre adott válaszokat elfogadja. 

2) A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a véleményeknek és válaszoknak 
megfelelően véglegesített tervdokumentációt az állami főépítész záróvéleményének 
megkérésére alkalmasnak minősíti. 

3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozattal véglegesített 
tervdokumentációt küldje meg az állami főépítésznek a záróvélemény kiadása céljából 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Félegyházi András polgármester 
 
 
Visegrád, 2019.  január  24. 
 

   
 Félegyházi András 

            polgármester 
 
 



VISEGRÁD VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI 
VÁLASZOK a partnerségi egyeztetés során  
a véleményezési szakaszban beérkezett észrevételekre 
 
I. Bálint Zsolt, Sziget, Nap, Doboskert utcák helyszínen megnézni 
Hintenberger András képviselő tolmácsolásában 
Visegrád, a Sziget utcának a Nap utca és Doboskert utca közötti szakasza 

1. a Sziget utcának a Nap utca és Doboskert utca közötti szakaszán azt lehetőséget 
szeretné, hogy a lakóépülettől függetlenül önálló épületként építhessen garázst az 
utcafronton. 
Válasz: A HÉSZ tervezet 40.§ (5) bekezdése éppen azt célozza, hogy a főépülettől 
független önálló épülettömegek ne jelenjenek meg. De lehetővé teszi, hogy ha a 
garázs valamilyen ok miatt nem építhető egybe a főépülettel, akkor önálló 
építményként is meg lehessen valósítani, de ebben az esetben támfal garázsként vagy 
terepszint alatti építményként. A Sziget utcai telek esetében is van lehetőség a 36.§ 
(3) bekezdése szerinti terepszint alatti garázst építeni. 
 
HÉSZ tervezet 40.§ (5) A kertvárosias lakóterület építési övezeteiben a gépjárműtároló 
a főépítménnyel egybeépítve, vagy a 36.§ előírásainak figyelembe vételével 
támfalgarázsban vagy önálló terepszint alatti építményként alakítható ki. 
 
HÉSZ tervezet 36. § (1) A telek határvonalán, vagy attól 5 méteren belül a kerítéssel 

egybeépített támfalgarázs csak abban az esetben létesíthető, ha 
a) az utcavonalon a természetes terepszint-különbség miatt legalább 1,5 méter 

magas támfal építése szükséges, vagy 
b) a telek az utcától 15 %-nál meredekebben emelkedik 
és a már meglévő vagy tervezett épület az utcai telekhatártól mért 15 méternél 
távolabb kerül(t) elhelyezésre. 

(2) Önálló terepszint alatti építményként garázs csak abban az esetben létesíthető, 
ha a telek az utcától 15 %-nál meredekebben emelkedik, és a már meglévő vagy 
tervezett épület az utcai telekhatártól mért 15 méternél távolabb kerül(t) 
elhelyezésre. 

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a garázs az építési helyen belül, a telek 
homlokvonalától legalább 5 méterrel hátrább, a csatlakozó terepszint alá 
süllyesztve, növényzettel borítottan valósítható meg úgy, hogy a földtakarás a 
legkisebb vastagságnál is legalább 0,5 méter és a földtakarás felső síkja az 
eredeti terepet követi. 

 
 



II. Chronopoulos-Láncos Kata  
2018.11.14. 
1118 Budapest, Serleg u. 5. 
Visegrád, 992 hrsz, Csukavölgy 

1. A 992 hrsz.-ú telken a telek be nem építhető részének módosítást kéri a meglévő 
épület figyelembe vételével és tekintettel arra is, hogy a telket a 991 hrsz-ú telekkel 
egybe kívánja vonni. 
Válasz: A 992 hrsz-ú telken a telek be nem építhető részét a kérelem figyelembe 
vételével átszerkesztettük. 

2. A 992 hrsz-ú telken támfal garázs építésének lehetőségét kéri a 0416 hrsz-ú út felől. 
Válasz: Véleményünk szerint a 0416 hrsz-ú, útként nyilvántartott terület gépjárművel 
nem járható. Ezen felül a HÉSZ tervezet előírásai szerint a telek be nem építhető 
részén épület, önálló terepszint alatti építmény, támfalgarázs nem helyezhető el. 
 
 
 



III. Gaul Géza  
2018.10.30. 
gaulgeza@t-online.hu 
Visegrád, Hársfa u. 1647/1 hrsz, Szentgyörgypuszta 

1. Hársfa utcát szélesítő szabályozási vonal törlését kéri. 
Válasz: A Hársfa utca kb 10 db telek megközelítést szolgálja. Szabályozási tervi szinten 
biztosítani kell a telkek biztonságos megközelítéséhez és kiszolgálásához szükséges 
területet. Ugyanakkor belátható, hogy a 2004-ben kijelölt szabályozási vonal a 1647/1 
hrsz-ú teleknek aránytalanul nagy részét vesz le közút céljára. A Hársfa utcára az 
önkormányzat útburkolási tervet készíttetett annak érdekében, hogy az út 
kiépítésének műszaki feltételeit és területigényét tisztázza. Az úttervnek megfelelő, 
de csak a feltétlenül szükséges mértékű, a 1647/1 hrsz-ú telek számára kedvezőbb 
útszélesítést jelöltünk ki.  
 

2. A 1647/1 hrsz-ú telken a telek be nem építhető részének átszerkesztését kéri úgy, 
hogy a telek megosztása esetén a felső telken is lehessen épületet elhelyezni. A 
kérelemben bemutatott helyszínrajz javaslatot tesz a telek be nem építhető részének 
kijelölésére. 
Válasz: A kérelemnek megfelelően módosítottuk a 1647/1 hrsz-ú telken a telek be 
nem építhető részét. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Herold Zoltán 
2018.11.13. 
zherold73@googlemail.com 
Visegrád, 418 hrsz, Apátkúti patak mellett 

1. A Szabályozási terv véleményezési anyagában szereplő megoldással egyet értve a 418 
és 400 hrsz-ú telkek területcserés telekhatás-rendezést javasolja. Ezen felül további 
területe megvásárolna az önkormányzattól a patak mentén. 
 
Válasz: A patak mentén távlatban tervezett sétány és a kijelölt közkert kialakítása 
olyan közérdek, amelyhez a területi lehetőségeket fenn kell tartani. 
Az észrevételre is figyelemmel azonban átszerkesztettük a 418 hrsz-ú telket érintő 
szabályozási vonalat úgy, hogy a telekből leeső összes területtel egyenlő legyen a 
telekhez hozzácsatolandó terület, az alábbi ábra szerint. 
 

 
 
 
 
 
 
 



V. Kádár Attila 
2018.11.14. 
74/1,2 hrsz  

1. Leírja, hogy a 73/1 hrsz-ú telek kialakítása során a 74/2 hrsz-ú telekből 1850 m2 
területet sajátítottak ki 1986-ban közpark céljára. A kisajátítás indokolása szerint a 
terület mély fekvése miatt beépítésre alkalmatlan. 

2. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 74/2 hrsz-ú telek a szabályozási javaslat szerint 
elveszti a közterülettel való kapcsolatát. 

3. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 73/1 hrsz-ú telek régészeti lelőhelyen, műemléki 
jelentőségű területen és műemléki környezetben fekszik. Véleménye szerint ebben a 
helyzetben ilyen területen nem lehet lakóházat építeni.  
 
Válasz: Az észrevételt figyelembe véve a Szabályozási tervet módosítottuk úgy, hogy a 
74/2 és a 75 hrsz-ú telkek tulajdonosai számára nyíljon lehetőség arra, hogy közpark 
áron vásárolhassanak vissza telekterületet. Ennek érdekében a Településszerkezeti 
tervben kijelölt lakóterület változatlanul marad, de a Szabályozási terven a 74/2 és a 
75 hrsz-ú telkek mögött közpark övezet marad. A tulajdonviszonyok rendezése után 
ez a terület is lakóövezetbe kerülhet településrendezési szerződés keretében. 
 
A telkek közterület kapcsolata mindegyik helyzetben megoldható akár a közpark felől, 
akár a 74/2 hrsz-ú telekhez történő terület-hozzácsatolás esetén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az új lakótelkek kialakítására és beépítésére, azok örökségvédelmi szempontjaira 
vonatkozóan az örökségvédelmi hatósággal részletes egyeztetés történt. A 
szabályozási terven jelölt javasolt telekhatárok helyett természetesen kialakulthat a 
Fő utcai telkek telekhatárainak folytatása. Az észrevételre figyelemmel a javasolt 
telekhatárokat is ennek megfelelően jelöljük.  
A közparkon belül részletes környezetalakítási és kertészeti terv alapján út 
kialakítható, önálló kiszabályozása nem szükséges.  
A Duna felőli településkép tekintetében a 4-6 db családi ház méretű, a Fő utcában 
meglévő ritmusban elhelyezkedő tömeg, a közpark fái mögött meghúzódó, utcasort 
képező homlokzatokkal véleményünk szerint kedvező. (Korábbi elképzelések a 
kiterjedt közpark területre nagyobb méretű, közfunkciójú épületeket javasoltak, amik 
városképi szempontból valószínűleg több kockázatot hordoztak.) Az új 
településrendezési eszközök elfogadását követően a Településképi rendelet 
harmonizálása során erre a területre részletesen meg lehet határozni a 
tömegalakítás, anyaghasználat stb követelményeit, melynek véleményezésében az 
örökségvédelem szintén részt vesz. 

 
VI. Szabó Judit, Meggyesi Balázs 
Visegrád, Fő utca 24. 75 hrsz 
Holles Péter 
Visegrád, Fő utca 20. 73/2 hrsz 
2018.11.18. 

1. 1. Leírják, hogy a 75 hrsz-ú telket és szomszédjait két ízben érintette kisajátítás, 
először a 11-es út kialakítása céljából, másodszor 1986-ban, közpark kialakítása 
céljából. A közpark több mint 30 éve nem valósult meg. 

2. Nem tartják jogszerűnek, hogy a kisajátított területen nem megvalósuló közcél 
helyett a szabályozási terv építési övezetet jelöl ki, amit az önkormányzat lakóterület 
fejlesztési programba kíván bevonni.  

3. Bemutatják, hogy a 72/2, a 74/1 és a 74 hrsz-ú telkek régészeti lelőhelyen, műemléki 
jelentőségű területen fekszenek, a 74/1 hrsz-ú telken műemlék épület áll. A műemlék 
épület telke eredetileg lényegesen nagyobb volt, az épületnek nagyobb tere volt. 
Véleményük szerint a kistelkes telekszerkezet, vagy eseteleges feltöltés tönkreteszi  
az épületek látványát.  

4. Fényképekkel dokumentálja, hogy árvíz öntötte el a területet. Véleményük szerint itt 
nem lehet lakóépületet elhelyezni. 

5. A Fő utca 20. 22. és 24. szám tulajdonosai a műemléki környezethez méltóan 
gondozzák a kertjeiket. Az eredeti kerítések az 1986-os kisajátítás előtt 1960-ban 
épültek.  

6. Kérik, hogy a jelenlegi közpark kijelölés maradjon meg ezen a területen. Jelzik, hogy 
visszavásárolnának területet, de ahhoz szükséges, hogy a meglévő telekhatárok 
folytatódhassanak. 

 
Válasz részletesen leírva az V. pontban. 

 



VII. Sallós Zoltán, Erdélyi Eszter, 
2018.11.15. 
Visegrád, Harangvirág u.195/9 hrsz, Bányatelep 

1. Oldalhatáron álló beépítés lehetőségét kérik. 
Válasz: Korábbi egyeztetés alapján a Szabályozási terv a 11-es út és a Harangvirág 
utca között fekvő telkeket Lke-4-O jelű építési övezetbe sorolta, ahol a beépítés 
módja oldalhatáron álló. A HÉSZ tervezet 33. § (5) bekezdése szerint: 
„(5) Oldalhatáron álló beépítés esetén az épületet az oldalhatáron vagy attól 
legfeljebb 1,0 méterre kell elhelyezni. Ha a telek szélessége eléri a 20,0 métert, úgy az 
oldalhatártól legfeljebb 3,0 méterre lehet az épületet elhelyezni.”  

 



VIII. Schandl Mártonné 
2018.10.18. 
Visegrád, Mátyás király u. 30. 02/3 hrsz 

1. Kéri, hogy a 02/3 hrszú telek kerüljön belterületbe. Véleménye szerint a telek a 
kérelemhez mellékelt levéltári adatok alapján valamikor belterületi telek volt. 
Válasz: A kérelmező által megküldött iratokból megállapítható, hogy az 1972-es 
földhivatali térképi adatok szerint a jelenlegi 02/3 hrsz-ú telek két telekből állt, 
helyrajzi számuk 1883 és 1884 volt. A szomszédos telkek helyrajzi számai szintén 
mind 18-cal kezdődő négyjegyű számok voltak. A térkép a belterület határát nem 
tünteti fel. Az 1975-ös földhivatali térkép adatok szerint a 02/3 hrsz-ú telek a maival 
azonos területű és helyrajzi számú volt. A térkép tartalmazza a belterület határát, 
amelyen belül nem 0-val kezdődő helyrajzi számok szerepelnek. A tárgyi telek tehát 
legkésőbb 1975 óta egyértelműen külterületi fekvésű. A város fellelhető 
településrendezési tervei szerint sosem feküdt építési övezetben.  
A 02/3 hrsz-ú telek az országos ökológiai hálózat magterület övezetében fekszik és 
kiterjed rá a Natura 2000 kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület valamint a 
különleges madárvédelmi terület. 
Jelen településrendezési tervi felülvizsgálat során az erdő övezetben fekvő telek 
övezeti besorolásának megváltoztatására nincs mód. A 03/2 hrsz-ú telek a 
véleményezési anyagban bemutatott Szabályozási terv szerint Ev-2 jelű erdő 
övezetben fekszik, ahol az alábbi szabály érvényes: 
HÉSZ tervezet 72.§ (12) Az Ev-2 jelű övezetben épület nem helyezhető el. Meglévő 
építmények fenntarthatók, felújíthatók. Meglévő épület a meglévő alapterületének 
20%-ával, de legföljebb 150 m2 összes alapterületig bővíthető.  
A 2019. január 16-án megtartott személyes egyeztetés alkalmával 
megfogalmazódott, hogy a 02/3 hrsz-ú telek megosztását is szeretné a tulajdonos, 
mert akkor a felső részét el tudná adni. A telekmegosztáshoz szükséges, hogy a 
létrejövő telkek mindegyike közterültről vagy magánútról megközelíthető legyen. E 
feltétel az adott helyen úgy teljesíthető, ha a 399/2 hrsz-ú telek sarkán (kb 18 m2-nyi 
területen), és a 397 hrsz-ú, vízfolyásként nyilvántartott telek egy részén közterületet 
jelöl ki a Szabályozási terv. A vízfolyás területén fel kell hívni a figyelmet arra, hogy 
vízjogi engedély beszerzés szükséges a közterület kialakításához. 

 
 
 
 
 



IX. Scheili Éva 
2018.10.30. 
Visegrád, Újkert utca 729/1 hrsz 

1. Azt kéri, hogy az Újkert utcai 729/1 hrsz-ú telek kerüljön Üh-4 övezetbe és a telek 
bármely pontján lehessen épületet elhelyezni. 
Válasz: A 729/1 hrsz-ú telek a 2004-es Szabályozási tervben meghatározott Üh-6 jelű 
hétvégi házas üdülő övezetben fekszik a környezetében lévő telkek tömbjével 
egységesen. Egyes telkek más övezetbe való sorolása nem lehetséges, a terület 
intenzívebb beépítést lehetővé tevő Üh-4 jelű övezetbe való átminősítés nem 
támogatható. A 2004-ben szakszerűen megállapított építési paramétereket a jelen 
terv nem változtatja. 
A 729/1 hrsz-ú telken a 2004-es Szabályozási terv tájképvédelmi szempontok miatt a 
telken belül be nem építhető területrészt jelöl. Jelen szabályozási terv ezen sem 
változtat, mert a telek a hegyoldalon felkúszva már megjelenik a Kálvária mögött, 
fölött a Duna felőli látványban is, valamint a Fellegvár felől nézve is jelentős 
látványelemet képvisel. Ezért a telek felső részének beépítését akadályozó, 
szakszerűen meghatározott jelölés helyénvaló és fontos. A jelen Szabályozási terv 
pontos méretezéssel ellátva, bőséges helyet hagy meg a telken a megengedett 
beépítettség kihasználására. 

 
X. Scheili Péter  
2018.11.05. 
Visegrád 867 hrsz 

1. 867 hrsz-ú telken a telek be nem építhető részének módosítását kéri. 
Válasz: A 867 hrsz-ú telek tájképi látvány szempontjából nagyon kitett területén a 
telek be nem építhető része kijelölésének teljes törlése nem támogatható, de 
figyelemmel a kérelem mellékleteként benyújtott tervre, a telek be nem építhető 
részének kijelölését átszerkesztettük. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. HÉSZ tervezet 35.§ (1) "A terepszint alatti beépítés, ha az övezeti előírás másként nem 
rendelkezik,a) épület alatt, épületen túlnyúlóan alakítható ki, a telken adott 
beépítettség mértékénél legfeljebb 20%-kal nagyobb mértékig." A vastag betűs rész 
értelmezését kéri. 
Válasz: nem a telken megengedett beépítettséget jelenti, hanem a telken lévő 
aktuális, vagyis adott beépítettséget.  

3. 24.§ (1) a) pont a beépítésre szánt területeken új építés esetén teljes 
közművesítettséget ír elő. Kérdése az, hogy beépítésre szánt területen „alternatív 
megoldások” alkalmazhatók-e.  
Válasz: Az OTÉK 33.§ (1) bekezdése azt írja, hogy épület csak olyan telken vagy 
építési telken helyezhető el, 
b) ahol a rendeltetésszerű használathoz szükséges villamos energia, ivóvíz, 
technológiai víz biztosított, 
c) ahol a keletkező szennyvíz és a csapadékvíz elvezetése vagy ártalommentes 
elhelyezése biztosított, 
Az OTÉK 33.§ (2) bekezdése szerint a fenti követelmények a környezettudatos 
energiagazdálkodás eszközeivel egyedi módon teljesíthetők az övezetre előírt teljes 
közművesítettség esetében is. 
A HÉSZ tervezet nem zárja ki az OTÉK 33.§ (2) bekezdés szerinti lehetőséget, de az 
észrevételt elfogadva az egyedi megoldásokra vonatkozó szabállyal kiegészítettük, 
hogy az OTÉK-ban rögzített engedmény a HÉSZ-ben is megfogalmazást nyerjen. Ezen 
kívül a hétvégi házas üdülő területek esetében a teljes közmű követelmény helyett 
részleges közmű követelményt határoztunk meg. 
HÉSZ tervezet 24.§  
24. § (1)Épületet elhelyezni, vagy elhelyezhető rendeltetésre váltani csak akkor 
lehet, ha: 
a) a beépítésre szánt területen, a hétvégiházas üdülőterület terület kivételével, 

biztosított: 
aa) a teljes közműellátás, 
ab) jelen szabályozás csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek, 
ac) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett,  

b) hétvégiházas üdülőterületen és a beépítésre nem szánt területen emberi 
tartózkodásra alkalmas építmény esetén biztosítható: 
ba) a közegészségügyi hatóság által is elfogadott egészséges ivóvízellátás, 
bb) a közüzemű villamosenergia-ellátás,  
bc) a 26. § és 27. § előírásai teljesülnek, 
bd) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett, 

c) a beépítésre nem szánt területen, emberi tartózkodásra nem szolgáló építmény 
esetén a terület közművesítetlen maradhat. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában előírtak közüzemi szolgáltatással vagy –kizárólag 
az energiaellátás területén - egyedi módon teljesíthetők. 
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában előírtak közüzemi szolgáltatással vagy egyedi 
módon teljesíthetők. 

 



XI. Scheili Péter  
2018.11.05. 
Visegrád 866 hrsz, Doboskert 

1. Tervezett közterület a 866 hrsz-ú telken 
Válasz: A 866 hrsz-ú telket érintő, tervezett közterület szabályozás geodéziai felmérés 
alapján történt. Eszerint a jelenleg használt földút a 859, 860/1 és 860/10 hrsz-ú 
telkeket nem érinti. A 866 hrsz-ú telek északi szélén meredek rézsű található. A 
tervezett útszabályozás a rézsű koronához illeszkedik. A közterület kialakítása céljából 
az Önkormányzat az út területével együtt a leeső északi telekrészért is megfizeti a 
kártalanítást. 

2. A 880/1 hsz-ú telek a 881/10 hrsz-ú közterületről gépjárművel nem közelíthető meg. 
A 865 hrsz-ú telek Kbtá jelű különleges, beépítésre nem szánt tájképvédelmi 
övezetben fekszik, tehát nem építési telek. A megközelítésre tett felajánlás 
magánúttal megoldható. A javasolt magánút jelölését az észrevételnek megfelelően 
javítottuk. 

 
XII. Laczkovics János 
2018.11.05. 
laczkovics.janos@gmail.com 
Visegrád, Alsó-Diós 

1. 24.§ (1) a) pont a beépítésre szánt területeken új építés esetén teljes 
közművesítettséget ír elő. Kérdése az, hogy beépítésre szánt területen „alternatív 
megoldások” alkalmazhatók-e.  
Válasz: Az OTÉK 33.§ (1) bekezdése azt írja, hogy épület csak olyan telken vagy 
építési telken helyezhető el, 
b) ahol a rendeltetésszerű használathoz szükséges villamos energia, ivóvíz, 
technológiai víz biztosított, 
c) ahol a keletkező szennyvíz és a csapadékvíz elvezetése vagy ártalommentes 
elhelyezése biztosított, 
Az OTÉK 33.§ (2) bekezdése szerint a fenti követelmények a környezettudatos 
energiagazdálkodás eszközeivel egyedi módon teljesíthetők az övezetre előírt teljes 
közművesítettség esetében is. 
A HÉSZ tervezet nem zárja ki az OTÉK 33.§ (2) bekezdés szerinti lehetőséget, de az 
észrevételt elfogadva az egyedi megoldásokra vonatkozó szabállyal kiegészítettük, 
hogy az OTÉK-ban rögzített engedmény a HÉSZ-ben is megfogalmazást nyerjen. Ezen 
kívül a hétvégi házas üdülő területek esetében a teljes közmű követelmény helyett 
részleges közmű követelményt határoztunk meg. 
HÉSZ tervezet 24.§  
24. § (1)Épületet elhelyezni, vagy elhelyezhető rendeltetésre váltani csak akkor 
lehet, ha: 
d) a beépítésre szánt területen, a hétvégiházas üdülőterület terület kivételével, 

biztosított: 
aa) a teljes közműellátás, 
ab) jelen szabályozás csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek, 
ac) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett,  

e) hétvégiházas üdülőterületen és a beépítésre nem szánt területen emberi 
tartózkodásra alkalmas építmény esetén biztosítható: 



ba) a közegészségügyi hatóság által is elfogadott egészséges ivóvízellátás, 
bb) a közüzemű villamosenergia-ellátás,  
bc) a 26. § és 27. § előírásai teljesülnek, 
bd) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett, 

f) a beépítésre nem szánt területen, emberi tartózkodásra nem szolgáló építmény 
esetén a terület közművesítetlen maradhat. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában előírtak közüzemi szolgáltatással vagy –kizárólag az 
energiaellátás területén - egyedi módon teljesíthetők. 
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában előírtak közüzemi szolgáltatással vagy egyedi módon 
teljesíthetők. 

 
XIII. Schubauer Tibor és Bognár Ilona  
2018.11.09. 
2022 Tahitótfalu, Visegrádi u. 5/c. 
Visegrád, 1049 hrsz, Újhegy Dűlő 

1. A 1049 hrsz-ú telek előtt a közterületen a bozóttal benőtt út kitisztítását kéri. 
Válasz: Az út kitisztításának kérdése nem tartozik a településrendezési tervek 
témakörébe, de a 1049 hrsz-ú telek gépjárművel való megközelítésének lehetőségét 
a szabályozás eszközeivel elő lehet segíteni. Ezért az Újhegy dűlő felső szakasza felől a 
1047 hrsz-ú út felső végét kiszélesítő szabályozást jelöltünk a Szabályozási terven. 
 

 
 
 
 
 



XIV. Török Zoltán 
2018.10.23. 
Visegrád, 879/5 hrsz, Újhegy 

1. Kéri, hogy a szabályozási vonallal kijelölt tervezett út a 879/5 hrsz-ú telek 
megközelítést is tegye lehetővé. 
Válasz: a kérelemnek megfelelően a Szabályozási vonalat módosítottuk. 

 



VISEGRÁD VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZEI  
VÁLASZOK a véleményező államigazgatási szervek és önkormányzatok észrevételeire 
 
VÉLEMÉNYEZŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 
 
1. Pest Megyei Kormányhivatal – Állami Főépítész, 
PE/AF/00338-2/2018 számú levelében észrevételt tett. 
Válaszok pontonként: 

1. A rendelet felülvizsgálatát kéri a magyar nyelv szabályainak megfelelően. A szubjektív 
megítélés lehetőségét, a nehezen értelmezhető vagy ellentmondásos előírások 
pontosítását javasolja. 
A jogszabály részeinek megnevezését, a részek, fejezetek címeinek nagy kezdőbetűs 
írását, a szerkezeti egységek folyamatos sorszámozását kéri.  
Táblázatot csak a jogszabály melléklete tartalmazhat és a táblázat sorainak előírás 
szerinti számozását kéri.  
Válasz: A szöveget átvizsgáltuk, a fenti szempontoknak és előírásoknak megfelelően 
javítottuk. A táblázatok helyett a szövegbe illesztettük az övezeti paramétereket, és a 
csillagos megjegyzéseket megszüntettük. 

2. Az OTrT és a BATrT-nek való teljes mértékű megfelelést kéri.  
Válasz: A TSZT leírást és az alátámasztó munkarészeket kiegészítettük a 
területrendezési terveknek való megfelelés hiányzó igazolásaival (új lakóterület 5%-
ának megfelelő zöldterület, elsődleges védelmi rendeltetésű erdők kiterjedése) és a 
települési térség növekményének pontosított számításával. 

3. Az Étv-nek és OTÉK-nak való teljes mértékű megfelelést kéri. 
a) elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírást a beépítésre nem szánt 

övezetekben nem lehet alkalmazni 
Válasz: Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírást a beépítésre nem szánt 
övezetekben nem alkalmaztunk. A beépítési módra való utalást a beépítésre 
nem szánt övezetekben töröltük, javítottuk. 
A Zkp-3 övezetre is vonatkozó „terepszint alatti építési hely” fogalmát 
átfogalmaztuk „terepszint alatt beépíthető telekrész” –re a HÉSZ tervezetben 
és az SZT jelmagyarázatban is. 

b) elő, oldal és hátsókert mérete nem lehet kialakult 
Válasz: Az OTÉK 35.§ (2) szerint az előkert legkisebb mélységét a helyi építési 
szabályzat állapítja meg, ennek hiányában a kialakult állapotnak megfelelő 
vagy 5,0 m.  
Az OTÉK 35.§ (4) bekezdése szerint a hátsókert legkisebb mélységét a helyi 
építési szabályzat állapítja meg, ha a szabályzat erről nem rendelkezik, akkor 
az a kialakult állapotnak megfelelő,…. 
Az elő, oldal és hátsókert kialakult méretére utaló megfogalmazásokat 
szükség szerint pontosítottuk vagy töröltük. (HÉSZ tervezet 38.§ (8), 40.§ (11), 
42.§ (9), 43.§ (5) (8) (9)) 

c) szabadon álló beépítési mód esetén az előkert és a hátsókert mérete még 
fekvő telek esetén sem lehet nulla 



Válasz: Az OTÉK 35.§ (3) és (4) bekezdései szerint az előkert és hátsókert 
legkisebb mértékét a HÉSZ határozza meg és ennek mértéke lehet a kialakult 
állapotnak megfelelő, tehát akár 0 méter is.  
Az OTÉK Függelékében az 1. ábra be is mutat olyan szabadon álló építési 
helyet ahol az előkert 0 méter. 
A kisvárosias övezetekben a szabadon álló építési módot zártsorú vagy 
oldalhatáron álló építési módra változtattuk és ahol szükséges, ott 
megtartottuk a 0 méter előkertet. 
A fekvő telekre vonatkozó szabályokban a hátsókertet 3,0 méterre javítottuk. 
(HÉSZ tervezet 40.§ (14), 42.§ (12)) 

d) zártsorú beépítési mód esetén nincs oldalkert 
Válasz: a zártsorú beépítésre vonatkozó szabályokat javítottuk (HÉSZ tervezet 
40.§ (12)-(13) és 42.§ (10)-(11)) 

e) OTÉK 34.§ (3) nak való megfelelés 
Válasz: Véleményünk szerint a HÉSZ tervezet 40.§ (13) b) és 42.§ (11) b) 
pontja összhangban áll az OTÉK 34.§ (3) bekezdéssel. 

f) szabályozási vonal kótázása az SZT-n 
Válasz: Az SZT-n pótoltuk a hiányzó kótákat. 

g) épületmagasság számításának módja 
Válasz: a HÉSZ tervezet szabályai az épületmagasság mértékét határozzák 
meg, nem a számítás módját. 

h) állattartó építmény. 2008.évi XLVI tv 6.§ (5): Állat tartását csak állat-
egészségügyi, közegészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi, illetve 
természetvédelmi indokkal lehet korlátozni. 
Válasz: A HÉSZ tervezetet átdolgoztuk úgy, hogy minden építési övezetben 
felsoroltuk az elhelyezhető melléképítményeket, köztük az állatólat és 
álltakifutót, ahol ez megengedett. 
Az alátámasztó munkarészbe rövid indokolás került azoknak az övezeteknek a 
leíráshoz, amelyekben a HÉSZ tervezet a melléképítmények között nem 
sorolja föl az állatól, állatkifutó elhelyezésnek lehetőségét.  

i) közművesítettség mértéke nem jelentheti a beépítés feltételét 
Válasz: Véleményünk szerint a HÉSZ tervezet 24.§-ának előírásai nem állnak 
ellentmondásban az észrevételben hivatkozott jogszabályokkal.  Az OTÉK 33.§ 
(1) bekezdése egyértelműen azt írja, hogy épület csak olyan telken vagy 
építési telken helyezhető el, b) ahol a rendeltetésszerű használathoz 
szükséges villamos energia, ivóvíz, technológiai víz biztosított, 
c) ahol a keletkező szennyvíz és a csapadékvíz elvezetése vagy ártalommentes 
elhelyezése biztosított, 
A HÉSZ tervezet nem zárja ki az OTÉK 33.§ (2) bekezdés szerinti lehetőséget, 
de az észrevételt elfogadva az energiaellátás területén egyedi megoldásokra 
vonatkozó szabállyal kiegészítettük, hogy az OTÉK-ban rögzített engedmény a 
HÉSZ-ben is érvényesüljön. Ezen kívül a beépítésre szánt területek közül a 
hétvégi házas üdülő terület esetében a közművesítettség mértékére 
vonatkozó előírást teljes közművesítettségről részlegesre változtattuk a TSZT 
leírásban és a HÉSZ-ben. 

j) a beépítési magasságot egységesen kell meghatározni 



Válasz: Az észrevételnek megfelelően a homlokzatmagasságra utaló 
szabályokat töröltük, ahol szükséges volt, ott az épület adott homlokzatának 
magasságára vonatkozó előírást illesztettünk be.  

k) műtárgyak magassága 
Válasz: Javítottuk (HÉSZ tervezet 72.§ (1)) 

l) tetőkert, terepszint alatti beépítettség fogalmát definiálni kell 
Válasz: A tetőkert fogalmára definíció került a HÉSZ tervezetbe. 
A terepszint alatti beépítettség helyett más megfogalmazást alkalmaztunk. 

4. Településképi, helyi örökségvédelmi és reklámhordozókra vonatkozó követelmény a 
HÉSZ-ben nem szerepelhet. 
Válasz: Véleményünk szerint a HÉSZ tervezetben ilyen nem szerepel. 

5. formai és tartalmi követelmények,  
Válasz: Javítottuk az 1. pontban is már ismertetett szempontok szerint. 

6. nyelvtan és nyelvhelyesség 
Válasz: Szükség szerint javítottuk. 

 
2. PMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
PE-06/KTF/24267-4/2018. számú levelében észrevételt tett. 
Válaszok pontonként: 

1. Eurovelo 6 Nemzetközi kerékpáros útvonal Szabályozási terven való feltüntetését 
nem támogatja. 
Válasz: A Szabályozási tervről levettük. 

2. Ksp-2 övezetben a víztározó kialakításra vonatkozó szabály törlését kéri.  
Válasz: töröltük 

3. Felső-Diós, telekalakításra vonatkozó szabályt kér 
Válasz: Felső-Dióson az erdőre nyíló telek kialakítását magasabb szintű jogszabály 
sem teszi lehetővé, de általános szabályként megfogalmaztuk a telekalakításról 
szóló 22.§-ba hogy 
(3) Telekalakítás útján nem jöhet létre olyan telek, amelynek megközelítése csak 
erdő övezeten keresztül lehetséges, vagy erdő övezetben magánút kialakítását 
igényli. 

4. Kikötőépítmények elhelyezéséré vonatkozó szabályozási elemek törlését kéri.  
Válasz: Telefonos egyeztetés utána DINPI 2018 december 13-án emailben megküldte 
a kikötőépítmények elhelyezésre vonatkozó jelölésekhez a speficikus véleményét, 
amely szerint: 

1. A Nagymarosi révtől lefelé (Dunabogdány felé) jelölt partszakaszok 
elfogadhatóak úgy, ahogy a szabályozási terv jelöli azzal, hogy a 
kikötőépítmény és/vagy úszómű létesítéshez a Duna, Duna-part kotrása nem 
lehetséges és a part menti növényzet megőrzendő. 

2. A sportpályánál jelölt partszakasz elfogadható, ahogy a SZT jelöli. 
3. A sportpályától felfelé (Dömös felé) jelölt kikötőépítmény és úszóművek 

elhelyezése, vagyis a Thermálhotel, Löffler-bánya, kórház térségében 
természetvédelmi szempontból nem elfogadható. 

A Szabályozási terven a fenti véleménynek megfelelően javítottuk a 
kikötőépítmények elhelyezéséré vonatkozó jelöléseket. A Duna kotrására és part 
menti növényzetre vonatkozó előírást a HÉSZ nem tartalmazhat, de a szakirányú 
előírások szabályozzák. 



5. Apátkúti patakban jelölt sétány feltüntetését a szabályozási terven 
természetvédelmi szempontú vizsgálatok nélkül nem tartja elfogadhatónak.  
Válasz: A tervezett sétány jelölését áttetük a Településszerkezeti tervre. Az 
Önkormányzat fontosnak tartja, hogy az Apátkúti patakot kísérő sétány gondolatát 
legalább a Településszerkezeti terv szintjén megjelenítse, mint koncepciót. 

6. A környezeti vizsgálatot és a Natura 2000 hatásbecslést elfogadja. 
 
3. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága 
5548/1/2018. számú levelében észrevételt tett. 
Válaszok pontonként: 

1. Az OÖH övezeteinek pontosítást kéri a jóváhagyandó terven. 
Válasz: a tervezett területhasználatoknak megfelelően pontosítottuk. Az ökoháló 
pontosítását igénylő területhasználat módosítások sorszámai pontosan az alábbiak: 
2, 3,10b, 11, 14, 31a d e. Az ökoháló pontosított lehatárolásait digitálisan 
megküldtük a DINPI-nek. 

2. Eurovelo 6 Nemzetközi kerékpáros útvonal Szabályozási terven való feltüntetését 
nem támogatja. 
Válasz: A Szabályozási tervről levettük. 

3. Apátkúti patakban jelölt sétány feltüntetését a szabályozási terven 
természetvédelmi szempontú vizsgálatok nélkül nem tartja elfogadhatónak.  
Válasz: A tervezett sétány jelölését áttetük a Településszerkezeti tervre. Az 
Önkormányzat fontosnak tartja, hogy az Apátkúti patakot kísérő sétány gondolatát 
legalább a Településszerkezeti terv szintjén megjelenítse, mint koncepciót. 

4. HÉSZ 8.§ (1) Nat 2000 területek megnevezése 
Válasz: javítottuk A HÉSZ tervezetben és az SZT tervlapon is. 

5. Ksp-2 övezetben a víztározó kialakításra vonatkozó szabály törlését kéri. 
Válasz: töröltük 

7. Kikötőépítmények elhelyezéséré vonatkozó szabályozási elemek törlését kéri.  
Válasz: Telefonos egyeztetés után a DINPI 2018 december 13-án emailben 
megküldte a kikötőépítmények elhelyezésre vonatkozó jelölésekhez a speficikus 
véleményét, amely szerint: 

4. A Nagymarosi révtől lefelé (Dunabogdány felé) jelölt partszakaszok 
elfogadhatóak úgy, ahogy a szabályozási terv jelöli azzal, hogy a 
kikötőépítmény és/vagy úszómű létesítéshez a Duna, Duna-part kotrása nem 
lehetséges és a part menti növényzet megőrzendő. 

5. A sportpályánál jelölt partszakasz elfogadható, ahogy a SZT jelöli. 
6. A sportpályától felfelé (Dömös felé) jelölt kikötőépítmény és úszóművek 

elhelyezése, vagyis a Thermálhotel, Löffler-bánya, kórház térségében 
természetvédelmi szempontból nem elfogadható. 

A Szabályozási terven a fenti véleménynek megfelelően javítottuk a 
kikötőépítmények elhelyezéséré vonatkozó jelöléseket. A Duna kotrására és part 
menti növényzetre vonatkozó előírást a HÉSZ nem tartalmazhat, de a szakirányú 
előírások szabályozzák. 

6. Felső-Diós, telekalakításra vonatkozó szabályt kér 
Válasz: Felső-Dióson az erdőre nyíló telek kialakítását magasabb szintű jogszabály 
sem teszi lehetővé, de általános szabályként megfogalmaztuk a telekalakításról 
szóló 22.§-ba, hogy 



(3) Telekalakítás útján nem jöhet létre olyan telek, amelynek megközelítése csak 
erdő övezeten keresztül lehetséges, vagy erdő övezetben magánút kialakítását 
igényli. 

7. A környezeti vizsgálattal és a Natura 2000 hatásbecsléssel egyet ért. 
 
4. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
FKI-KHI:7897/2018számú levelében nem tett észrevételt. 
 
5. Országos Vízügyi Főigazgatóság 
Határidőn belül nem érkezett vélemény. 
 
6. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
00476-0016/2018 számú levelében nem tett észrevételt. 
 
7. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Határidőn belül nem érkezett vélemény. 
 
8. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztály 
BP/PNEF-TKI/03193-3/2018 levelében nem tett észrevételt. 
 
9. Országos Közegészségügyi Központ 
40961-2/2018/KORTAP számú levelében jelzi, hogy nem illetékes, az ügyet átteszi a BFKH-
hoz. 
 
10. Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály 
BP/0801/79-3/2018 számú levelében jelzi, hogy az ügyben nincs hatásköre, ezért nem tesz 
észrevételt. 
 
11. Innovációs és Technológiai Minisztérium (volt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (út, 
vasút, hajózás)) 
VHF/50864-11/2018-ITM számú levelében a tárgyi településszerkezeti tervet érintő 
vasútvonalra vonatkozó szabályokat ismerteti. Egyéb észrevételt nem tesz. 
 
12. Innovációs és Technológiai Minisztérium (volt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Légügyi Hivatala 
Határidőn belül nem érkezett vélemény. 
 
13. Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály 
13565-2/2018/h számú levelében nem tett észrevételt. 
 
14. PMKH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály 
ÚT/509/1/2016 számú előzetes állásfoglalásában jelezte, hogy nem rendelkezik 
véleményezési jogkörrel.  
 
15. Kulturális Örökségért Felelős Miniszter, Miniszterelnökség, Társadalmi és 
Örökségvédelmi ügyekért, valamint Kiemelet Kulturális Beruházásokért felelős h. 



államtitkárság, Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály, Műemléki és 
Régészeti Oszt. 
Határidőn belül nem érkezett vélemény. 
 
16. Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 
PE-06/OR/215-5/2018 számú levelében észrevételt tett. 

1. Jelzi, hogy a helyi értékeket bemutató értékkataszterhez képest az ÖH műemléki 
fejezete nem azonos színvonalon kidolgozott, és javasolja a későbbiekben a hasonló 
színvonalú kidolgozást. Felhívja a figyelmet arra, hogy az Erdei Művelődési Ház 
műemléki besorolása I, bírságkategóriába sorolt műemlék.  
Válasz: Az Erdei Művelődési Ház műemléki besorolását javítottuk. 

2. Jelzi, hogy az ÖH értékelésébe nem minden változtatási szándék került bele és a 
felsorolt változtatásoknál nem minden esetben hívja fel kellő súllyal a figyelmet a 
beavatkozások veszélyeire.  
Válasz: Az ÖH-ba belekerült minden olyan változtatási szándék, amely régészeti 
lelőhelyet, műemléki jelentőségű területet, műemléki környezetet, műemléket vagy 
helyi védelem alatt álló értéket érint, vagy ezeket nem érintő, de a védendő 
településképet befolyásolhatja. Az ÖH-ban fel nem sorolt területfelhasználási 
változtatási szándékok beépítésre nem szánt területkijelölések, lehatárolások 
pontosítása, a meglévő 11-es út területének kijelölése vagy beépítésre szánt 
kategórián belüli változás. Ezek nem jelentenek valódi változásokat az épített 
környezetben vagy a településképben. Az ÖH-ban nem szereplő változásokat az 
alátámasztó javaslat részletesen bemutatja. Ezek tételesen az alábbiak: 

1 vízgazdálkodási területen zöldterület kijelölése 

4 erdőgazdálkodási terület helyett mezőgazdasági terület kijelölése az SZT-
nek megfelelően 

7 sípályához tartozó különleges sportterület jelölése a kialakult használatnak 
megfelelő helyen 

8 kemping területének pontosítása 

9 erdőgazdálkodási terület helyett mezőgazdasági terület kijelölése az SZT-
nek megfelelően 

10 Nagyvillám étterem területének pontosítása 

17 vízgazdálkodási terület kijelölés vízmű területén 

18 erdő és mezőgazdasági terület pontosítása 

23 különleges beépítésre nem szánt tájképvédelmi terület kijelölése 

24 temető melletti beépített telek pontosított jelölése lakóterületbe 

25 zöldterület kijelölése az Apátkúti patak mellett 

26 zöldterület kijelölése lakóterület helyett az Apátkúti patak mellett 

27 két beépített telek átsorolása üdülőterületből lakóterületbe 

28 beépített telek átsorolása kisvárosias lakóterületből kertvárosias 
lakóterületbe 

29 közlekedési terület kijelölése a rév mellett 

30 közlekedési terület kijelölése a 11-es út területének megfelelően  

31 sportterület jelölése a kialakult használatnak megfelelő helyen 

32 átsorolás kisvárosias lakóterületből kertvárosias lakóterületbe a Sziget utca 
környékén 

33 különleges beépítésre nem szánt tájképvédelmi terület kijelölése 



35 közlekedési terület kijelölése a 11-es út területének megfelelően 

36 beépített telek átsorolása gazdasági területből kertvárosias lakóterületbe 

37 közlekedési terület kijelölése a 11-es út területének megfelelően  

38 közlekedési terület kijelölése a 11-es út területének megfelelően  

39 Meglévő szálloda területének átsorolása különleges területből üdülőházas 
üdülőterületbe 

40 közlekedési terület kijelölése a 11-es út területének megfelelően  

41 zöldterület kijelölése közlekedési terület helyett 

42 zöldterület kijelölése gazdasági terület helyett 

43 zöldterület és különleges egészségügyi terület pontosítása a 11-es út 
területének megfelelően 

45 közlekedési terület kijelölése a 11-es út területének megfelelően 

46 hétvégi házas üdülőterület kijelölése Alsó-Diósnál mezőgazdasági területen 

49 kertvárosias lakóterület kijelölése hétvégiházas üdülőterület helyett Felső-
Diósnál. 

 
3. Kiemeli a Fő utca menti, 74-77 hrsz-ú telkek végeinél tervezett lakóterület kijelölés 

problémát: történeti telekszerkezetet érint, 74/2 hrsz-ú telek elveszíti a közterület 
kapcsolatát, közút kiszabályozása szükséges, a Duna felőli településkép változik. 
Válasz: A Fő utca mentén fekvő 74-77 hrsz-ú telkek végeinél kijelölt, összesen 
legfeljebb 6 db új telek kialakítását lehetővé tevő lakóterület kijelölése 
véleményünk szerint inkább lehetőséget kínál a történeti telekszerkezet részbeni 
visszaidézésére, hiszen jelenleg a telkek végében lévő 73/1 hrsz telek egyáltalán 
nem őrzi a Duna felé futó hosszú telkek emlékét. A szabályozási terven jelölt 
javasolt telekhatárok helyett természetesen kialakulthat a Fő utcai telkek 
telekhatárainak folytatása. Az észrevételre figyelemmel a javasolt telekhatárokat is 
ennek megfelelően jelöljük. A Fő utcai telkek tulajdonosaival partnerségi egyeztetés 
keretei között tisztázható, hogy a tőlük több mint 30 évvel ezelőtt kisajátított 
területek visszavásárlásával kívánnak-e a telkük végében tovább terjeszkedni. A 
tulajdonosok ilyen szándéka esetén a 74/2 hrsz-ú telek bővülhet és a megmaradó 
közpark felé közterület kapcsolata marad. A közparkon belül részletes 
környezetalakítási és kertészeti terv alapján út kialakítható, önálló kiszabályozása 
nem szükséges.  
A Duna felőli településkép tekintetében a 4-6 db családi ház méretű, a Fő utcában 
meglévő ritmusban elhelyezkedő tömeg, a közpark fái mögött meghúzódó, utcasort 
képező homlokzatokkal véleményünk szerint kedvező. (Korábbi elképzelések a 
kiterjedt közpark területre nagyobb méretű, közfunkciójú épületeket javasoltak, 
amik városképi szempontból valószínűleg több kockázatot hordoztak.) Az új 
településrendezési eszközök elfogadását követően a Településképi rendelet 
harmonizálása során erre a területre részletesen meg lehet határozni a 
tömegalakítás, anyaghasználat stb követelményeit, melynek véleményezésében az 
örökségvédelem szintén részt vesz. 
A tulajdonsokkal való egyeztetés eredményeként azonban, egyes területrészek 
visszavásárlásának lebonyolítása érdekében a Szabályozási terven a 74/2 és 75 hrsz-
ú telkek mögötti területrész egyelőre közpark övezetben marad. A 
településszerkezeti terven azonban a lakóterület kijelölése változatlanul megmarad. 
A HÉSZ-be belekerült a terület tereprendezésére vonatkozó szabály: 



41.§ (5) A Mozi köz északi oldalán elterülő Lke-1-O jelű övezetben  
a) a telekalakítás feltétele, a terület egységes tereprendezésnek elvégzése a 106,5 

mBf magasságát elérő terepszinttel és a környezetéhez rézsűs csatlakozással. 
b) amennyiben a beépítést nem előzi meg telekalakítás, úgy a beépítés feltétele a 

telek egységes tereprendezésnek elvégzése a 106,5 mBf magasságát elérő 
terepszinttel és a környezetéhez rézsűs csatlakozással. 

(6) A Mozi köz északi oldalán elterülő Lke-1-O jelű övezetben az épület 
padlószintje nem lehet 107,24 mBf magasság alatt. 

4. A dunaparti sétány kiépítésével összefüggésben veszélyesnek tartja, ha a Mária-
kápolna önálló telke körül kerítés építésével a kápolna városképi feltárulása 
megváltozik.  
Válasz: Az ÖH felhívja a figyelmet erre a lehetséges negatív hatásra és ajánlásában 
kifejezetten azt írja, hogy kerítés ne épüljön a Mária kápolna körül. Az észrevételt 
figyelembe véve a Mária kápolna körüli kerítés építésének tiltását a HÉSZ tervezetbe 
is beillesztettük az alábbiak szerint:  
61.§ (6) A Ktör jelű építési övezetben a Mária kápolna esetében kerítés nem 
építhető. 

5. Megjegyzi, hogy a városvezetés az értékek ismeretében a város valós léptékeihez 
igazított beavatkozások mellett elkötelezett. Támogató együttműködését felajánlja. 

 
17. Budapest Főváros Kormányhivatala, Építésügyi. Hatósági, Oktatási és Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály, Örökségvédelmi Osztály 
BP/1006/323-2/2018 számú levelében jelzi, hogy nem illetékes. 
 
18. PMKH Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti 
Főosztály Földügyi és Földmérési Osztály 
10,050-2/2018. számú levelében jelezte, hogy a változással érintett területek helyrajzi 
számokat nem látja a véleményezési anyagban, ezért érdemi véleményt nem tud adni. A 
változással érintett területek helyrajzi számait is tartalmazó táblázatot emailben megküldtük, 
Fülöpp Évával telefonos egyeztetés történt. Az Alsó-Diósnál kijelölt új, hétvégi házas 
üdülőterülettel kapcsolatban részletes szakmai indokolást kért földvédelmi szempontból, 
valamint a Szentendrei Járási Hivatal Földhivatali Osztályával való egyeztetést kért. A többi, 
változással érintett területtel kapocslatban földvédelmi szempontból nem merült fel kétség.  
A 2018. december 13-án a Szentendrei Járási Hivatal Földhivatali Osztályán megtartott 
egyeztetésen a terület és a település termőföldjeinek adottságait egyeztettük. Nem merült 
fel a területtel kapcsolatban olyan speciális ok, amely miatt a későbbi más célú hasznosítást 
bizonyosan el kellene utasítani.  
Az egyeztetésen elhangzottak alapján az alátámasztó javaslat „1.1. Javasolt 
településszerkezet, területfelhasználás, övezeti rendszer és szabályozási koncepció” című 
fejezetében A külterület területhasználatának meghatározása kezdetű bekezdést 
kiegészítettük az Alsó-Dióson kijelölt új hétvégiházas üdülőterület kijelölésének részletes 
földvédelmi szempontú igazolásával. Az igazolást és az egyeztetés összefoglalását emailben 
megküldtük a PMKH Földhivatali Főosztályának.  
Ezek után megküldte 10.050-4/2018 számú levelét, amelyben nem emelt kifogást. 
 
19. Szentendrei Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
ld a 18. pontnál leírtakat. 



 
20. PMKH Érdi Járási Hivatala, Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 
PE-06/ERDŐ/8166-2/2018 számú levele előzetes állásfoglást fogalmazott meg, ezért Markó 
Bélával telefonos egyeztetés történt. 
PE-06/ERDŐ/8166-3/2018 számú levelében kifogást nem emelt. 
 
21. PMKH Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 
PE/TV/146-2/2016 számú előzetes állásfoglalásában jelezte, hogy nem rendelkezik 
véleményezési jogkörrel. 
 
22. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 
HHI/793-1/2016 számú előzetes állásfoglalásában jelezte, hogy nem kíván részt venni a 
véleményezésben. 
 
23. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
13000-3712-1/2016 számú előzetes állásfoglalásában jelezte, hogy nem illetékes. 
 
24. PMKH Bányafelügyeleti Főosztály 
PE/V/3196-2/2018 számú levelében nem emelt kifogást. Felhívja a figyelmet az utóbbi 
időkben történt felszínmozgásokra. 
 
25. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 
EE/28025-2/2018 számú levelében nem emelt kifogást. 
 
26. Országos Atomenergetikai Hivatal 
OAH-2018-00057-0728/2018(AL) számú előzetes állásfoglalásában jelezte, hogy Visegrád 
településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek módosítása az OAH 
hatás- é feladatköreit nem érintik. 
 
27. Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Határidőn belül nem érkezett vélemény. 
 
  



ÉRINTETT ÖNKORMÁNYZATOK 
 
28.a. Pest Megyei Önkormányzat, Pest Megye közgyűlésének Elnöke 
137-4/2018. számú levelében észrevételt nem tett. Felhívja a figyelmet arra, hogy a nem 
építészetileg megfogható települési arculatnak mindinkább része és formálója a partnerség 
és a közös kezdeményezések.  
Választ nem igényel. 
 

28.b. Pest Megyei Önkormányzat, Pest Megye Főépítésze 
137-5/2018. számú levelében észrevételt nem tett. 
 
29. Nagymaros Község Önkormányzata 
Határidőn belül nem érkezett vélemény. 
 
30. Kisoroszi Község Önkormányzata 
Határidőn belül nem érkezett vélemény. 
 
31. Dunabogdány Község Önkormányzata 
Határidőn belül nem érkezett vélemény. 
 
32. Pilisszentlászló Község Önkormányzata 
Határidőn belül nem érkezett vélemény. 
 
33. Dömös Község Önkormányzata 
37-4/2018. számú levelében észrevételt tett. Kéri, hogy az EuroVelo 6 jelű kerékpárút a 
településrendezési tervekben úgy legyen feltüntetve, hogy a Dömösi településrendezési 
terveken jelölt nyomvonalhoz kapcsolódik. 
Válasz: A kerékpárút nyomvonalát megváltoztattuk úgy, hogy elérkezzen a dömösi 
településrendezési eszközökben jelölt nyomvonalhoz. 
 
34. Szentendre Város Önkormányzata 
Határidőn belül nem érkezett vélemény. 
 
35. Visegrád Város Önkormányzata 
Visegrád Város főépítésze 34-96/2018 számú levelében észrevételt tett.  

1. Jelzi, hogy a Sziget utca környékén fekvő 240/3, 240/4 és 241/5 hrsz-ú telkek 
megvásárlását tervezi az önkormányzat. Ezeken a telkeken az önkormányzat a már 
régóta megfelelő helyszínt kívánó településüzemeltetési funkciókat szeretné 
elhelyezni (árvízvédelmi szerkezetek tárolása, településüzemeltetésben működő 
gépjárművek tárolása, kicsi karbantartó műhely és iroda.) Ezért kéri, hogy 
- a véleményezési anyagban még feltüntetett elővásárlási jog jelölése a 

jóváhagyandó anyagban már ne szerepeljen ezeken a telkeken , 
- a telkek területe a Településszerkezeti terven maradjon a hatályos állapot szerinti 

kisvárosias lakóterületben, 
- a telkek területe kerüljön Lk-3 jelű övezetbe, 
-a HÉSZ-ben az Lk övezetek általános előírásai között, az elhelyezhető épület 

rendeltetései között szerepeljen a településüzemeltetési rendeltetésű épület is. 



Válasz: Az észrevételnek megfelelően az alábbiak szerint alakult a tervanyag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TSZT részlet SZT részlet 
 

A HÉSZ tervezetbe bekerület a településüzemeltetési szolgáltató rendeltetés 
elhelyezésére vonatkozó szabály: 
HÉSZ tervezet 39.§ (6) Az Lk-3 jelű építési övezetben a 38.§ (2) bekezdésben 
foglaltakon kívül elhelyezhető a településüzemeltetési szolgáltatáshoz kapcsolódó 
rendeltetésű épület. 
A HÉSZ tervezet 3. mellékletében a 240/3, /4, /5 hrsz-ú telkekre vonatkozó 
elővásárlási jogot töröltük. 
Az alátámasztó munkarészekben, területi mérlegben és biológiai aktivitás érték 
számításban a változást szintén átvezettük. 

 
2. Jelzi, hogy Alsó-Diósnál a 1298 hrsz-ú hétvégiházas üdülőterület telkekre való 

felosztása során a meglévő épületekre tekintettel oldalhatáron álló építési mód 
meghatározás szükséges. 
Válasz: Üh-2 jelű övezet két helyen fordul elő Visegrádon: Alsó-Dióson és 
Doboshegyen. Doboshegyen a szabadon álló beépítési mód fenntartása szükséges, 
ezért az Üh-2 jelű övezetet Üh-2-SZ és Üh-2-O jelű övezetkre bontottuk szét a HÉSZ-
ben. Alsó-Diós így az Üh-2-O övezetbe kerül. 



---------- Forwarded message --------- 

From: Mike Eszter <mikee@dinpi.hu> 

Date: 2019. jan. 24., Cs, 15:19 

Subject: RE: Visegrád, válaszok véleményekre 

To: kalmankinga.eko@gmail.com <kalmankinga.eko@gmail.com> 

Cc: Németh Orsolya <nemeth.orsolya2@pest.gov.hu> 

 

Kedves Kinga! 

 A véleményekre adott válaszok alapján két észrevétel maradt kérdésként, az Apátkúti-patakot 
kísérő, a patak területén haladó sétány, valamint a kórház magasságában kikötőépítmény elhelyezési 
lehetőségének biztosítása. 

 Az Apátkúti-patakot kísérő sétány nyomvonala a véleményezési tervdokumentáció szerint 
többségében a patak medrében vezet. Ahogy korábbi véleményünkben (5548/1/2018. ügyiratszámú 
állásfoglalás) írtuk az Apátkúti-patakban számos védett és fokozottan védett halfaj található (petényi 
márna, szivárványos ökle, fenékjáró küllő, kövicsík, fürge cselle). Ezen fajok igen érzékenyek a 
patakmeder morfológiájára, a víz áramlási viszonyaira. A patak medrét érintő sétány kialakítása 
valószínűsíthető, hogy a patakmeder valamilyen szintű stabilizálását is jelenti, hiszen magasabb 
vízszint esetén különben a sétány könnyen megsemmisülhet. A patakmeder (oldalfal és/vagy aljzat) 
stabilizálása tapasztalataink szerint a védett, fokozottan védett fajok eltűnését eredményezheti. 
Korábban kiadott véleményünkben hivatkoztunk a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
43. § (1) bekezdésére, amely a védett állatfajokra vonatkozik. Ezen előírást és a tervezett sétány 
említett hatásait figyelembe véve, természetvédelmi szempontból a  sétány nem támogatható. 

 A kórház előtt lévő sétányon megközelíthető helyen kikötőépítménnyel kapcsolatban továbbra is 
fenntartjuk azon véleményünket, hogy a természetvédelmi szempontból nem elfogadható. A 
kikötőépítmény elhelyezésének lehetősége olyan fejlesztési potenciált hordoz magával, amely az 
ártéri erdőben, Natura 2000 területen nem kívánatos. Kialakulhat az igény, hogy nem csak kikötni 
szeretnének, és a keskeny sétányon a kórházig felsétálni, hanem ha már van kikötő, ahhoz 
kapcsolódóan további fejlesztési igény keletkezhet, ami már az ártéri, Natura 2000 területek 
természetvédelmi szempontból kedvezőtlen igénybevételét eredményezhetik. Ennek megelőzésére a 
kikötőépítmény létesítését elkerülendőnek tartjuk. 

 Köszönöm az együttműködését! 

 Üdvözlettel, 

 Mike Eszter 

természetmegőrzési referens 
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