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" ...S reggel tetők ragyognak s ablakok, 
mert éjjel tornyuk nőtt a rom-falaknak. 

Ilyenkor megbecsült nagyúr vagyok: 
királyok és királynék látogatnak.” 

Áprily Lajos: Visegrád, II. 

    

BEVEZETÉSBEVEZETÉSBEVEZETÉSBEVEZETÉS    

 

Visegrád Város vezetése számba véve a település várossá nyilvánítása óta eltelt majd egy 
évtizednyi időszak történéseit, tapasztalatait elhatározta, egy a hazai fejlesztéspolitika kormányzati 
szereplői által kidolgozott városfejlesztési követelményrendszernek megfelelő és a közeljövő 
támogatási lehetőségeinek igénybe vételéhez szükséges fejlesztési stratégia kidolgoztatását, amely a 
fizikailag megvalósuló tervek elkészítését megalapozó, tervszerű, kiegyensúlyozott városfejlesztést 
segíti elő. 

Visegrád Város Önkormányzata 2009 őszén megbízta a GAP 2000 Konzorcium-t, hogy 
készítse el Visegrád Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (továbbiakban IVS vagy Stratégia). Az 
IVS a településfejlesztési koncepció és a konkrét fejlesztésekről szóló megvalósíthatósági 
tanulmányok közt elhelyezkedve jelöli ki a város fejlesztési irányait, területeit egy a legtöbb 
lényeges szempontra vonatkozó helyzetelemzésre alapozva.  

Az IVS elkészítésekor az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiadott 
Városfejlesztési Kézikönyv ajánlásai szerint jártunk el. A dokumentumban felhasznált adatokat 
jelentős részben a KSH T-STAR (települési) és a VÁTI-TEIR (kistérségi) adatbázisa valamint 
Visegrád Város Önkormányzata biztosították. 

 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia célja 

Az IVS egy olyan középtávú, stratégiai szemléletű, megvalósítás orientált tervezési 
dokumentum, mely meghatározza a városok középtávú városfejlesztési gondolkodását. A Stratégia 
azt az integrált, területi alapú tervezési szemléletet kívánja megjeleníteni, mely ötvözi a különböző 
szakpolitikai megközelítéseket (pl. gazdaságfejlesztés, környezeti fejlesztés, közlekedésfejlesztés, 
társadalmi célok megvalósítása, stb.), összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, 
civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait az önkormányzat városfejlesztésben 
meghatározó és döntéshozó szerepe mellett.  

Az integrált megközelítés további eleme, hogy a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, 
megvalósítási és fenntartási módját szinergikusan kezeli.  

Az IVS-ek módszertani meghatározásának négy fő szervezőeleme, és egyben gyakorlati haszna a 
következő: 

§§§§ A hosszú távú városfejlesztési célok középtávú programokká való lebontása. 

§§§§ A városokban a területi alapú, területi szemléletű tervezés megszilárdítása, pontos 
problémafeltárás alapján a településre és adott esetekben városrészeire vonatkozó célok 
kitűzése, és annak középtávon való érvényesítése. Ezzel a városokat közvetetten a fejlesztési 
szemléletmód alkalmazásához, kiszámítható, területi megközelítésű városfejlesztési 
gyakorlat kialakításához lehet hozzásegíteni. 
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§§§§ A városfejlesztési dokumentumok eszköztára az IVS-sel elmozdul a megvalósíthatóság 
irányába, hiszen ebben a dokumentumban a megvalósítás pénzügyi és szervezeti 
feltételeiről is számot kell adni. 

§§§§ A tervezés során megvalósítandó partnerség nem csupán egy adminisztratív módon 
igazolandó tevékenység, hanem a teljes IVS folyamat kulcselemeként tekintendő: a 
partnerségi alapú tervezésen múlik, hogy a kijelölt célrendszer kellő támogatottsággal, 
legitimitással bír-e, és ily módon középtávon megvalósítható-e. 

 

 

 A millenniumát ünneplő város rövid története 

 

Visegrádon a legrégebbi településnyomok a legrégebbi településnyomok a legrégebbi településnyomok a legrégebbi településnyomok a lepencei ásatás területén az újkőkor végéről, a 
rézkor elejéről ismert lengyeli kultúrához tartoznak. Ennél korábbi, őskőkori leletek még nem 
kerültek elő, holott a környéken (Dömös, Nagymaros, Pilismarót, Szob stb.) mindenütt 
megtalálhatóak a kezdeti kultúrák nyomai. 

A bronzkorbólbronzkorbólbronzkorbólbronzkorból Dióson szórványos középső bronzkori leletek mellett jelentős a 
későbronzkori (Kr. e. XIII. század) halomsíros kultúra emlékanyaga. Ettől az időtől kezdve 
datálhatjuk a vidék különféle népcsoportok általi folyamatos lakottságát. A vaskori kelták ittlétét a 
Kr. e. III. századtól a Kr. u. I. századig nyomon követhetjük. Lelőhelyeik Dióson, Lepencén, a 
Várkertben és a mai város területéről ismertek.  

Visegrád a római kori Pannoniábana római kori Pannoniábana római kori Pannoniábana római kori Pannoniában a limes mentén helyezkedett el, melyet fokozatosan 
építettek ki a határon túli barbár népek egyre szaporodó támadásaival szemben. Visegrád a 
Galerius császár alatt négy részre osztott Pannonia Valeria nevű részéhez tartozott, melynek 
székhelye Aquincum volt. I. Constantinus alatt a Sibrik-dombi katonai tábor (Pons Navatus)és a 
gizellamajori erőd megépülésével új stratégiai védelmet kapott a Dunakanyar. A túlparti, szobi 
kikötőerőddel és verőcei ellenerőddel, továbbá a pilismaróti castellummal kibővített rendszer a IV. 
század második felének első évtizedeiben még sikerrel állt ellen a megújuló barbár támadásoknak, 
de a század végére elvesztette határvédelmi szerepét.  

A IV. század végén a hunok által megindított népvándorlás során különböző germán germán germán germán 
népeknépeknépeknépek érkeztek a térségbe, a VI. század első felében a gepidák és langobardok háborúi jellemezték 
a Duna vidéket. A VI. század második felétől a IX. század első évtizedeiig az egész Kárpát-
medencét egyesítette uralma alatt a keletről jövő avarok népe.avarok népe.avarok népe.avarok népe. A nomád, félnomád avarok 
régészeti emlékeit elsősorban a síkvidéki területeken találjuk meg, a Duna vonalát stratégiai 
jelentősége miatt ellenőrizték, ezért Visegrádon szórványos emlékeik nyomozhatóak. Velük 
párhuzamosan szlávok települtek a környékre, s ők nevezték a castrumot Visegrádnak, amely 
kifejezést később a magyarok is átvettek. Az első latin nyelvi oklevél 1009-ben említi Visegrád 
várát és megyéjét. 

 

Mint a Szent Istváni keresztény magyar államSzent Istváni keresztény magyar államSzent Istváni keresztény magyar államSzent Istváni keresztény magyar állam egyik korai vármegyeközpontja Visegrád. I. 
Endre és Salamon király korában az uralkodók egyik kedvelt tartózkodási helye lehetett a vár, 
ezért folytathattak jelentős építkezéseket itt és környékén. László és Kálmán, majd III. Béla 
uralkodása alatt Visegrád háttérbe szorult a szomszédos dömösi királyi kúria és Esztergom mellett. 
A XII. században az esperesség is elköltözött Visegrádról Szentendrére. A kora Árpád-korból 
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temető és településnyomok nyomozhatóak, a várostól északabbra eső Sibrik-dombon az ispáni vár 
mellett Árpád-kori szolgálófalu volt, a településtől északra bencés monostor működött. Előbbiek a 
13. század végére nem maradtak fenn, a késő középkori település nincs velük folytonosságban. 

Az Árpád-kori település az 1241-es mongol invázió alatt nagyrészt elpusztult. A IV. Béla által 
szorgalmazott kővárakon alapuló védelmi rendszer megvalósítása jegyében indult meg 1246-47 
körül a visegrádi kettős várrendszer építése, részei a 328 m magas hegyen álló Fellegvár, a Várhegy 
alatti dombon az Alsóvár, a Duna parton pedig a Vízibástya. 1251-ben Mária királyné már 
Visegrádon keltezett oklevelet, míg 1255-ben IV. Béla rendezte a várbirtok határait. 1259-ben a 
király tudatta a pápával, hogy a királynénak egy puszta hegyet adományozott a pilisi erdőben 
abból a célból, hogy a tatárok nap mint nap fenyegető betörései ellen az özvegyek, árvák és apácák 
védelmére itt várat építsen. Tehát a visegrádi királyi vár 1259 előtt történt felépítésének 
köszönhető a település kialakulása. A Duna-parti váralja-település a vár felépítése után alakult ki, 
valószínűleg betelepítéssel. A település első említése az 1285. év, amikor IV. László a túlparton 
fekvő Marost a visegrádi vár és az alatta élő vendégnépek használatára adta.  

 

Az ÁrpádAz ÁrpádAz ÁrpádAz Árpád----ház kihalását követőenház kihalását követőenház kihalását követőenház kihalását követően a visegrádi vár Vencel király kezére került, majd tőle 
Csák Máté  szerezte meg. Károly Róbert híveinek csak ostrommal sikerült 1317-ben 
megszerezniük az erősséget. Csak Máté halála után, 1323-ban érezte Károly Róbert elég 
biztonságosnak az ország közepét, hogy ide helyezze át székhelyét Temesvárról. Rezidenciául 
mégsem a nagyvárosnak számító Budát, hanem a jól védhető visegrádi várat választotta. Itt 
helyezték el a korábban Székesfehérváron őrzött koronaékszereket is. A királyi udvar A királyi udvar A királyi udvar A királyi udvar 
ideköltözésével a település igen gyorsan várossá vált. ideköltözésével a település igen gyorsan várossá vált. ideköltözésével a település igen gyorsan várossá vált. ideköltözésével a település igen gyorsan várossá vált. 1335-ben nagyjelentőségű királytalálkozót 
rendeztek Visegrádon. 

Károly Róbert halála után uralkodása első éveiben I. Lajos Visegrádon maradt. 1347-ben, a 
nápolyi hadjáratok megindulásával azonban az ország kormányzását öccsének István hercegnek 
adta át, aki Budára telepítette az udvart. Az udvar 1355-ben visszaköltözött, de az uralkodó ezután 
is igen gyakran tartózkodott Budán, és élete végén mindkét városban közel azonos méretű 
hatalmas palota kiépítésébe kezdett.  

1387-ben Mária királynő férjét, Luxemburgi Zsigmondot is királlyá koronázták. 1395-ig, Mária 
haláláig, együtt uralkodtak. Zsigmond, mint az Anjou-ház örököse hivatalos székhelyét továbbra 
is Visegrádon tartotta, de ő maga sokszor Budán tartózkodott. Visegrádon befejezte a palota 
építését és mellette ferences kolostort alapított. 1408140814081408----körül az udvar hivatalai is Budára körül az udvar hivatalai is Budára körül az udvar hivatalai is Budára körül az udvar hivatalai is Budára 
költöztek és ettől kezdve Visegrád végleg elvesztette királyi rezidencia rangjátköltöztek és ettől kezdve Visegrád végleg elvesztette királyi rezidencia rangjátköltöztek és ettől kezdve Visegrád végleg elvesztette királyi rezidencia rangjátköltöztek és ettől kezdve Visegrád végleg elvesztette királyi rezidencia rangját, bár az uralkodó 
továbbra is gyakran megszállt visegrádi palotájában. 

Hunyadi MátyásHunyadi MátyásHunyadi MátyásHunyadi Mátyás Pogyebrád György cseh király lányát Katalint vette feleségül elsőként, és 
többek között Visegrádot is nekiadta. Az ifjú királyné 1464-ben meghalt, így Visegrád újra királyi 
birtokba került. Az elnéptelenedett városba a király 1474-ben erdélyi szász telepeseket hívott. 
1476-ban a visegrádi uradalmat a királyi magánbirtokokat kezelő budai udvarbírósághoz csatolták 
és Mátyásnak Aragóniai Beatrixszel kötött házassága alkalmából megkezdték a palota és a vár 
felújítását. Ezek a munkák az 1480-as évek közepén fejeződhettek be és a király nagyszabású 
építkezései kapcsán alakult ki a késő gótikus részletekkel gazdagított palota együttes. A reneszánsz 
udvarban a kor jelentős személyiségei fordultak meg, s bölcselkedtek a tudományok, a filozófia, az 
irodalom témájában, támogatták a művészeteket, élen jártak az újításokban; a messze földről 
érkezők „földi paradicsomként” írták le Visegrádot 
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Mátyás halála után az 1492-es országgyűlés határozata alapján a fellegvárat és az itt tartott koronát 
az országgyűlés által választott koronaőrökre kellett bízni. A király kezén maradt az alsóvár és a 
palota, ami mellett II. Ulászló újjáépítette a ferences kolostort.    A XV. században, a királyi udvar A XV. században, a királyi udvar A XV. században, a királyi udvar A XV. században, a királyi udvar 
távozásával mezővárosi méretűre zsugorodott településtávozásával mezővárosi méretűre zsugorodott településtávozásával mezővárosi méretűre zsugorodott településtávozásával mezővárosi méretűre zsugorodott település még őrizte régi kiváltságait, amit a Jagelló-
kor országgyűlései sorozatosan támadtak.  

 

1526-ban, a mohácsi csatavesztést követőena mohácsi csatavesztést követőena mohácsi csatavesztést követőena mohácsi csatavesztést követően a törökök még sikertelenül ostromolták a 
fellegvárat. A későbbiekben azután az ország két koronás főjének kezén többször gazdát cserélt 
Visegrád, míg 1544154415441544----ben végleg a török kaparintoben végleg a török kaparintoben végleg a török kaparintoben végleg a török kaparintotta meg. tta meg. tta meg. tta meg. A település elveszítette korábbi 
jelentőségét; sokan elmenekültek, helyükre mohamedán családok települtek be. A törökök 
fokozatos térhódításával párhuzamban csökkent a hely stratégiai jelentősége, a vár muzulmán 
helyőrsége létszámban megfogyatkozott. 1684-ben a keresztény csapatok Lotharingiai Károly 
fővezérletével úgy tűnt, végleg felszabadították Visegrádot. Alig indultak meg a javítási s erődítési 
munkálatok, amikor 1685 nyarán újból a törökök vonulhattak be Visegrádra, akik - helyzetüket 
már reménytelennek ítélve - hamarosan kiürítették, megrongálták a várat, majd Budára húzódtak 
vissza.  

A töröktől való visszafoglalás után Visegrád romokban hevert. A fellegvár felújítására 
készült terv soha nem valósult meg. A vár megmaradt részeit 1702-ben I. Lipót osztrák császár 
parancsára robbantották fel. Az új viszonyok között a hely elvesztette korábbi jelentőségét. A 
török időkben tönkrement palota köveit a betelepített német lakosság építkezéseihez hordta el. 
Végül a palota romlását földomlások pecsételték meg, az esőzések lemosták a meredek hegyoldal 
talaját, amely teljesen betemette a maradványokat.  Az egykori főváros mint német telepes falu Az egykori főváros mint német telepes falu Az egykori főváros mint német telepes falu Az egykori főváros mint német telepes falu 
éledt újjá.éledt újjá.éledt újjá.éledt újjá. A XVII-XVIII. században több hullámban történt a betelepülés a német nyelvterület 
különböző vidékeiről. A falu lakói számára megélhetést a mező- és erdőgazdaság, a bányászat, a 
hajózás, a kisipar jelentett.  

 

Visegrádot a nemzeti romantika kora (XIX. század első fele) tette újra ismertté, jelképpé Visegrádot a nemzeti romantika kora (XIX. század első fele) tette újra ismertté, jelképpé Visegrádot a nemzeti romantika kora (XIX. század első fele) tette újra ismertté, jelképpé Visegrádot a nemzeti romantika kora (XIX. század első fele) tette újra ismertté, jelképpé 
emelve "szomorú romjait"emelve "szomorú romjait"emelve "szomorú romjait"emelve "szomorú romjait"    s ekképpen a nemzeti múlt egyik szimbólumává vált. Az állami 
műemlékvédelem kezdeteitől (1870-es évek) itt folyó munkákat neves szakemberek végezték (pl. 
Henszlmann Imre, Schulek Frigyes).  

A tömegközlekedés kialakulásával megjelent a turizmus, fogadása, szervezése körül tevékenykedett 
Viktorin József visegrádi plébános. Elsősorban a nagypolgárság építkezéseinek nyomán vált a nagypolgárság építkezéseinek nyomán vált a nagypolgárság építkezéseinek nyomán vált a nagypolgárság építkezéseinek nyomán vált 
Visegrád a századvégre üdülőhellyé. Visegrád a századvégre üdülőhellyé. Visegrád a századvégre üdülőhellyé. Visegrád a századvégre üdülőhellyé. Neves lakója volt Görgey Artúr tábornok. Írók, művészek is 
kötődtek ide. A történelmi emlékek sorát gazdagította a királyi palota maradványainak 
megtalálása (Schulek János, 1934).    

Az 1950Az 1950Az 1950Az 1950----es évek ótaes évek ótaes évek ótaes évek óta Visegrádon tömegturizmusról lehet beszélni. A természeti környezet, 
a műemlékek feltárása, részbeni helyreállítása, és egyre több program vonzotta és vonzza máig a 
látogatókat. A település üdülőhely jellege is változott az idők során: hétvégi házak tömege épült a 
környéken a szocializmus évtizedeiben. A belföldi forgalom 1985 óta ugyan csökkenő volumenű, 
de a létszám ma is igen jelentős.  

A lakosság 1945 után a hagyományos foglalkozásokból egyre kevésbé tudott megélni és a turizmus 
felfutása ellenére jellemzővé vált az ingázás. Az idegenforgalomból, üdülőhelyi szolgáltatásokból 
való megélhetés felé a helybeliek 1990 óta fordulnak nagyobb számban.  
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A XX. század második felének legnagyobb, a település életét nagy mértékben befolyásoló, s végül 
meg nem valósult nagymarosi vízlépcsőmeg nem valósult nagymarosi vízlépcsőmeg nem valósult nagymarosi vízlépcsőmeg nem valósult nagymarosi vízlépcső beruházásának lehetősége szerencsére hosszú időre lekerült 
a napirendről, de hosszú távon prognosztizálható a dunai vízi közlekedés fejlesztési igényei miatt 
valamiféle vízmérnöki tevékenység, amelynek azonban semmiféleképpen nem járhat a kultúrtáj 
képének látható és negatív hatású megváltoztatásával. A város önkormányzatának fejlesztési 
lehetőségei között a jövőben nagy szerepet kap a kilencvenes évek elején elbontott, majd 
rekultivált Duna parti területek felhasználása. 

 

A nagymarosi vízlépcső, amely 115 km-rel a bősi létesítménytől kiinduló üzemvízcsatorna visszaágazása alatt, tulajdonképpen a 
csúcsra járatás árhullámainak felfogására, visszatartására épült volna fel meglehetősen kicsiny, mindössze 171 MW 
villamosenergia-termelő kapacitással tervezték. Az építkezést nem előzte meg részletes környezeti tanulmány, így a várható 
környezeti károkra csak jóval később derült fény; az ezeket ismertető elemzések pedig - politikai okokból - csupán a nyolcvanas 
évek vége felé kaptak nyilvánosságot de számos gazdasági ellenvélemény is felmerült a beruházással kapcsolatban.  

A két legfontosabb negatív következmény: 

ð  az üzemvízcsatorna és Nagymaros között a várható iszapfelhalmozódás miatt a parti szűrésű kutak vizének várható 
elszennyeződése, az ökológiai adottságok megváltozása, a tájháztartás módosulása 

ð  a nagymarosi gát 9 méter magas betonépítményének tájképromboló hatása, egyhangú, mesterséges partszakaszok 
kialakulása lett volna. 

A nagymarosi vízlépcsőt az 1696,250 fkm-nél a Duna medrében 
tervezték a csatlakozó, feltöltéssel „közelebb hozott” partok 
között. Funkcionális részei a duzzasztómű, a vízerőtelep és a 
hajózsilip voltak. A vízlépcső építménye a ráépített közúti híddal 
egészült volna ki. Az egyezményes terv alapján 130 ha-os parti 
sávon a lepencei strandfürdővel és sportteleppel szemben 
helyezték volna el a szabadtéri kapcsolót, az olaj- és 
üzemanyag-ellátás telepét és épületeit, a fűtőmű kazánházát az 
50 m-es kéménnyel és a 35 kW transzformátorállomást, a 
vészenergia épületét, a hajóslaktanyát, valamint a báziskikötőt. 

A létesítmények hosszú partszakaszt változtattak volna ipari jellegűvé, ami az üdülőtájban meglehetősen disszonáns látványt 
okozott volna.  

Az építés idejére a Dunát a 80-as évek végén ideiglenes mederbe terelték. Az ideiglenes meder, a munkahelyet védő töltésív, a 
víztől mentesített mederrész, az egymást követő építési fázisok, a partok jelentős igénybevétele, a járulékos berendezések, az 
utak, a raktárak, a munkagépek, a daruk sokasága az üdülőtájban várt látványhoz képest szokatlan és egyértelműen zavaró volt. 
A munkaterület elbontására a kilencvenes évek elején került sor, a rekultiváció első üteme egészen 1995-ig elhúzódott, második 
ütemének megkezdése pedig azóta is húzódik. 
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1. VISEGRÁD SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN1. VISEGRÁD SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN1. VISEGRÁD SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN1. VISEGRÁD SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN    

 

Visegrád települési szerepkörei közül egyértelműen a turizmushoz, rekreációhoz köthető a 
legismertebb funkció, amely különböző területi szinteken is nyomon követhető térségi 
jelentőséggel bír.  

 

1.1. Visegrád szerepe különböző térszerkezeti egységekben 

 

1.1.1. Visegrád nemzetközi szerepköre 

 

Visegrád nem a településen jelen levő valamely intézményével, funkcióival, hanem egy egyszeri 
politikai aktus által létrejött nemzetközi együttműködés névadójaként van jelen a nemzetközi 
politikai-gazdasági köztudatban. 

A királyi palota történelmi falai között 1991-ben a magyar, csehszlovák és lengyel miniszterelnök őseik példáját 
követve aláírásával létrehozta azt az együttműködést, melynek neve Visegrádi Négyek. A találkozón a politikusok 
nyilatkozatot írtak alá, hogy a három (ma már négy) ország szorosan együtt fog működni az európai integráció felé 
vezető úton. A kommunista rendszer összeomlása után együttműködésük elősegítette a totalitárius rezsimből a 
szabad, plurális és demokratikus társadalomba való átmenetet. A csoport - a Cseh Köztársaság, Magyarország, 
Lengyelország és Szlovákia regionális együttműködése és ezen közép-európai posztkommunista országok nem 
hivatalos neve. 2006 őszén szintén itt, Visegrádon találkoztak a „visegrádi országok” miniszterelnökei, 
megünnepelve az együttműködés 15 éves sikerét. 

 
A megalakulás óta a politikai aktusok és állásfoglalások mellett a csoport a tagországok által 
fenntartott és 2002 óta működő Visegrad Fund/Visegrádi Alapja finanszíroz különböző 
támogatásokat a négy ország elsősorban civil szférából érkező pályázói számára. 

Konkrétabb nemzetközi szintű együttműködést jelent a Vág-Duna-Ipoly EuroRégió és az 
Ister-Granum (Duna-Garam) Eurorégió területi szerveződésében való részvétel. 

A VágA VágA VágA Vág----DunaDunaDunaDuna----Ipoly EurorégióIpoly EurorégióIpoly EurorégióIpoly Eurorégió Alapító okiratát 1999 júliusában írta alá a három alapító: a 
szlovákiai Nyitra Kerülete, Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata, valamint Pest megye 
Önkormányzata. Az együttműködés célja, legfontosabb területei: a régió vonzóbbá tétele; a 
gazdaság és az idegenforgalom összehangolt fejlesztése; oktatási, tudományos és innovációs bázisok 
közötti kapcsolat fejlesztése; területfejlesztés és területrendezés összehangolása; együttműködés a 
természet-, környezet-, és vízvédelem, a katasztrófák elhárítása területén; a közlekedésfejlesztés 
összehangolása; a közös kulturális örökség ápolása. 

Az IsterAz IsterAz IsterAz Ister----Granum Granum Granum Granum EurorégióEurorégióEurorégióEurorégió szervezeti elődje az esztergomi Mária-Valéria híd újjáépítése kapcsán 
1999-2000 között szerveződő Esztergom-Párkány közötti kisrégiós együttműködés, amely 2001-
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ben vette fel az Ister-Granum nevet. Az évek során a szervezet folyamatosan bővülve 2008 
májusában megalakult Európa második EGTC-je (azóta további 6 alakult), az Ister-Granum 
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás. Az európai területi együttműködési 
csoportosulás a határokon átnyúló, a transznacionális és a régiók közötti együttműködést segíti 
elő. A feladatot 2007-ig ellátó rendszerrel ellentétben a csoportosulások jogi személyiséggel és 
jogképességgel bíró szervezetek. Ez annyit tesz, hogy vásárolhatnak vagy eladhatnak javakat, illetve 
alkalmazhatnak munkaerőt; tagjai lehetnek többek között regionális és helyi hatóságok, 
társulások. Ez az uniós szinten új intézményi forma első ízben teszi lehetővé, hogy a különböző 
tagállamok hatóságai a nemzeti parlamentek által ratifikált nemzetközi szerződések nélkül 
működjenek együtt. Az Ister-Granum területi együttműködésében a legfontosabb fejlesztési 
elemek a következők: kommunikáció, közlekedés- és energiapolitika, egészségügy, turizmus. 

Ezekben a szervezetekben Visegrád elsősorban az idegenforgalmi fejlesztések (tematikus 
utak, TDM), közlekedési (Duna, 11-es főút) és egészségügyi (rekreáció, termál) fejlesztések 
területeiben lehet érdekelt, amellett, hogy az ilyen határon átnyúló kooperációk kapcsán a helyi 
civil szervezetek és kulturális programok/együttműködések előtt is új lehetőségek nyílhatnak. 

Települési szinten Visegrád háromháromháromhárom európai testvérvárossal európai testvérvárossal európai testvérvárossal európai testvérvárossal tart fenn hivatalos 
kapcsolatot: a bajorországi Obergünzburggal, illetve az olaszországi Abruzzo tartománybeli 
Lancianoval. Obergünzburggal Obergünzburggal Obergünzburggal Obergünzburggal 1995 óta folyik hivatalos együttműködés. A két településen 
működő általános iskolák tantestületei között jött létre először egy szakmai kapcsolat és később az 
alakult át testvérvárosi kapcsolattá. A két város lakói rendszeresen látogatják egymást, kulturális 
rendezvények kapcsán kiállítások, énekkari és tánccsoport fellépések történnek.  

LancianoLancianoLancianoLanciano    városával a kapcsolatfelvétel az olaszok Mastrogiurato Kulturális Egyesületének a 
Palotajátékokon való 2001-2002. évi szereplése és a két település fiataljainak azóta tartó lelkes 
kulturális kapcsolata, középkori hagyományőrző tevékenysége és egymás rendezvényein való 
részvétele adta meg az alapot. A baráti kapcsolatra alapozva 2006-ban Visegrád és Lanciano 
testvérvárosi szerződést kötött, mely szándékaink szerint keretet nyújthat a további, szorosabb 
együttműködésre a kultúra, az oktatás, a sport, az idegenforgalom és a gazdaság területén, 
elősegítve ezzel az európai népek közötti közeledést. A testvérvárosi kapcsolat lehetőséget nyújt 
diákok, múzeumi szakemberek, régészek tapasztalatszerzéséhez, az üzleti kapcsolatok és a túrizmus 
fejlesztésére, valamint együttműködésre az élet minden terén.  

Az évek óta tartó intézményi-kulturális  együttműködés (az Áprily Lajos Általános iskola 
és az ugyanúgy hosszú múlttal rendelkező erdélyi    szintén a neves költő-író nevét viselő    alapfokú 
oktatási intézmény között) gyümölcse a legújabb 2009-ben hivatalossá emelt testvérvárosi 
kapcsolat az erdélyi Parajddal (Praid/Salzberg).  

Nemzetközi szinten tehát Visegrád elsősorban idegenforgalmi vonzerejét, az ezt biztosító 
természeti, történelmi és kulturális értékeinek potenciálját tudja felvillantani, illetve a Duna, mint 
VII. Helsinki európai fő közlekedési folyosó és a kapcsolódó térségi közlekedési folyosók (Duna 
vízi út, szobi vasúti fővonal – Nagymarosi kapcsolat, 11-es főút) illetve a térséget érintő 
környezet- és tájvédelmi fejlesztésekből profitálhat. 

 

1.1.2. Visegrád országos szerepköre – Dunakanyar kiemelt üdülőövezet 

Országos szinten Visegrád a Dunakanyar emblematikus üdülő településeként turisztikai-
rekreációs szerepkörével van jelen, hiszen a nagymarosi vízlépcső meg nem valósulásával gazdasági, 
ipari szerepkörről nem beszélhetünk a város kapcsán, kis méretéhez képest azonban kiemelkedő az 
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országos hírű Visegrádi palotajátékok kulturális rendezvénye és a hozzá kapcsolódó turisztikai 
szolgáltatás-paletta. 

A Dunakanyar kevésbé természetföldrajzi kategóriaként, inkább üdülőkörzetként, a természeti és 
kulturális értékek rekreációs célú hasznosítására épülve létezik a hazai köztudatban. Az 
üdülőkörzetet 1957-ben határolták le, azóta frekventált kirándulóhelyként ismert, ami jól 
illeszkedik az évszázados fővárosi elképzeléshez, a Budapest körüli zöldgyűrű koncepciójához. A 
térségben kialakított üdülőterületek elsősorban a budapesti lakosság pihenését szolgálták. A 
nyolcvanas évek végéig a korlátozott nemzetközi mozgás volt tapasztalható. 

 

1.1.3. Visegrád szerepe a Közép-magyarországi régióban illetve Pest megyében 

Visegrád viszonyulása a fenti területegységekhez hasonló, hiszen Pest megye és Budapest 
alkotja a Közép-magyarországi régiót, amely kis túlzással megegyezik a budapesti agglomerációval 
is, vagy egyfajta szempontból a megye Budapest főváros saját gazdasági bázissal, szolgáltatói 
karakterrel jellemezhető „élettere”. 

A régióban nagyon erős a népességkoncentráció. A népesség túlnyomó része (85,25 %) a 
budapesti agglomerációban koncentrálódik, míg az agglomeráción kívül a lakosságnak csupán 
14,75 %-a él. A főváros 3.200 fő/km2 feletti népsűrűsége mellett az agglomerációs településeken 
és a fő közlekedési útvonalak mentén fekvő települések 120 fő/km2 feletti a koncentráció 
mértéke, Visegrádon mindössze 53 fő/km2. A települések népsűrűség szerinti területi megoszlása 
jól érzékelteti a Régióra általában jellemző térszerkezeti képletet: az agglomerációs gyűrűt és az 
agglomeráción kívüli települések sugaras elrendeződését.  

Visegrád a gyűrű Északnyugati Szektorának 
egyik városa a négyből, területe a szektor 
7%-kát teszi ki, 53 fő/km²népsűrűsége 
jóval alacsonyabb (274.4 fő/km2), illetve 
lakosságszáma a szektor lakosságának 
mindössze 1,3 %-át teszi ki. Periférikus 
helyzete ellenére a meglévő főközlekedési 
kapcsolataival – 11-es út – egyértelműen 
Budapest (42 km) vonzóhatása érvényesül, 
a közeli Esztergom jelenléte mellett is 
(25km). Ennek ellenére érdekes adat, hogy 
ugyan a városok közül az ingázók aránya a 
legkisebb Visegrádon és Vácott (28%), de 
Százhalombattán, Gödöllőn és Szentendrén 
is a foglalkoztatottak kevesebb, mint 
felének van más településen a munkahelye, 
míg más városokban ugyanez az adat eléri a 
68–74%-ot (pl. Gyál, Budakeszi, stb.). A 
város mindazonáltal országos szerepköréhez hasonlóan gazdasági-oktatási szempontból súlytalan 
régiójában-megyéjében is, mindazonáltal jelentősnek ítélhető a turizmus alágazatában betöltött 
térségi szerepe. 

A nagy térszerkezeti egységekkel való települési kapcsolat gazdasági, infrastrukturális, 
munkaerőpiaci és közép-, szak- és felsőoktatási szolgáltatások tekintetében meglehetősen 
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egyirányú és a térség centrumterületei felé mutatnak. Megfordítva, Visegrád ezeken a területi 
szinteken gyakorlatilag idegenforgalmi és rekreációs, rehabilitációs funkciójával tudja magát 
észrevetetni (lásd pl. a Fővárosi Önkormányzat által itt fenntartott egészségügyi és szociális 
intézményeket), ebben viszont térségi beágyazottsága és ismertsége és kihasználtsága 
megkérdőjelezhetetlen. 

Az állapot fenntartható jövője szempontjából kiemelkedő szerepe lehet Visegrád és környékének 

környezet- és tájvédelmi illetve turisztikai fejlesztési együttműködéseknek, úgy, hogy mind a 

település megtalálja számítását, mind az agglomeráció is tovább profitáljon a fennálló 

kapcsolatból. 

 

1.1.4. Visegrád szerepe a Szentendrei Kistérségben  

A Szentendrei (Pilis-Dunakanyar Többcélú) 
Kistérség tizenhárom településének legkisebb 
lakosságú városa Visegrád (2,3% a kistérség 
népességéből), összesítve a negyedik legkisebb 
település, viszonylag nagy területtel (4. legnagyobb, a 
kistérség 10%-a), így a legalacsonyabb népsűrűséggel 
rendelkezik. 

A kistérségnek nem központi települése, 
szolgáltatásokat a többi kistérségi településnek direkt 
nem nyújt, jobbára közös fenntartású intézmények 
támogatója, illetve a nem helyben hozzáférhető 
szolgáltatások legtöbbje Szentendrén vehetőek 
igénybe, de ennek ellenére bizonyos szolgáltatások 
esetében van (mikro)térségi vonzereje (pl.: alapfokú 

közoktatás). Kistérségi szinten számottevő értékei: Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt erdőterületek, 
rekreációs létesítményei, a kistérség termál- és kulturális turisztikai központja, középkori (kisebb 
részben római kori) történelmi öröksége, helyi TDM egyik legértékesebb tagja, egészségügyi 
rehabilitációs intézet, kulturális rendezvények, az Erdei Iskola, illetve a Dunakanyar egyetlen 
állandó mozija. 

A kistérség helyi területfejlesztési elképzeléseiben a következő területek a legfontosabbak: 
arculat- és identitás tervezési programok, kulturális fejlesztések, örökség helyszínek, tematikus 
utak fejlesztése; a Duna mint közlekedési folyosó; kistérségi kerékpárút kiépítése, közlekedési 
programok – ezekből Visegrád számára mindegyikhez van relevancia. 

Előremutató helyi kezdeményezés az EU INTERREG programjában való részvétel 
(CITIES - Creative Industries in the Traditional Intercultural Spaces projekt), melyben a 
Szentendrei kistérség egyedi adottsága a többi külföldi partnerhez képest, hogy nem egy 
nagyvárosként, hanem több kis, többé-kevésbé egymáshoz kötődő községből álló térségként 
igyekszik komplex megoldásokat keresni és ezen közösségek közötti kapcsolatot és 
együttműködést fokozni. A kreatív szektorhoz tartozó legkülönbözőbb területek, tevékenységek 
ugyanakkor minden résztvevő partnernél más és más hangsúllyal vannak jelen, így a Szentendrei 
kistérség első sorban a turisztikához és kultúrához kapcsolódó innovációban determinált új 
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ötleteket megvalósítani, fejlesztési lehetőségeket kutatni – amelyből Visegrád is nagymértékben 
profitálhat. 

Visegrád települési méretéből adódóan a sajáterős fejlesztési lehetőségek szűkössége miatt 
érdemes megmutatni kistérségéhez viszonyított teljesítményét az elérhető hazai és uniós 
támogatások felhasználásával kapcsolatban 2002 és 2009 között.  

Az adatokból – nem meglepően – kitűnik Szentendre aktivitásának és eredményességének túlsúlya 
a kistérségben, viszont Visegrád nagyon jól teljesít az elnyert támogatások egy főre eső értékében 
és költségigényben. 

                                                                                 A diagramok alapjául a MÁK és az NFÜ adatai szolgáltak. 

 
                        Projektek száma (db)   Projektek száma (db)   Projektek száma (db)   Projektek száma (db)                                                   Támogatás értéke (millió Ft)Támogatás értéke (millió Ft)Támogatás értéke (millió Ft)Támogatás értéke (millió Ft)    

 
                        Egy főre jutó támogatás (ezer Ft)  Egy főre jutó támogatás (ezer Ft)  Egy főre jutó támogatás (ezer Ft)  Egy főre jutó támogatás (ezer Ft)                                                                                                                                                                                              Egy főre jutó költségigény (ezer Ft)Egy főre jutó költségigény (ezer Ft)Egy főre jutó költségigény (ezer Ft)Egy főre jutó költségigény (ezer Ft)    

    

    

1.2. Visegrád vonzáskörzete 

 

1.2.1. A város vonzáskörzete – összegzés 

 

Visegrád jelenleg a Dunakanyar részeként főként idegenforgalmi, rekreációs, szabadidő-
eltöltés, kulturális és természeti-környezeti (kultúrtáji) téren jelentős vonzerő mind országos, mind 
nagytérségi (régió-megye-budapesti agglomeráció) szinten – a nemzetközi figyelemre is leginkább 
ezeken a területeken esélyes a település. Gazdasági szempontból az egy időben nagyobb 
vendégszámot befogadni képes termál és hagyományos szállodái jelentősek és rendelkezik néhány 
ismert „brand”-del amely különböző csoportok számára segítheti a város beazonosíthatóságát 
(Visegrádi Négyek, Visegrádi Palotajátékok, Fellegvár, Visegrádi Ásványvíz). Speciális 
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funkciójával lát el egyfajta térségi szerepet a városban található rehabilitációs egészségügyi 
intézmény – jobbára a főváros és agglomerációja számára. 

Közszolgáltatások szempontjából alapfokon önellátó, illetve zömük Szentendrén elérhető. 
Oktatási, munkavállalási téren a fő kapcsolódási irányok: Szentendre, Budapest illetve kisebb 
mértékben Esztergom. 

Mivel vonzóereje a városnak viszonylag alacsony, így területfejlesztési/településfejlesztési 
szempontból kitüntetett szerepe lehet a különböző területfejlesztési szervezetekben, hálózatokban 
való aktív, kooperáció-képes részvétel, legyen szó akár kistérségi vagy nagyobb méretű 
összefogásokról. 

 

1.2.1. Ingázás 

 

2001-es KSH adat alapján budapesti agglomerációban Budapest mellett még hét 
településen haladta meg a helyben foglalkoztatottak száma a helyben lakó foglalkoztatottakét: 
Budaörsön, Gödöllőn, Herceghalomban, Százhalombattán, Törökbálinton, Vácott és Visegrádon. 

A városban abban az évben 642 helyben lakó foglalkoztatottból 431 fő dolgozott a lakhelyén és 
211-en mentek el más településre dolgozni. A Visegrádra bejáró foglalkoztatottak száma 
ugyanakkor 595 fő volt így adva ki a településen munkát találók 1026 fős létszámát. A bejáró 
foglalkoztatottak nagy száma az idegenforgalmi, vendéglátó egységeknek köszönhető egyrészt, 
illetve nem elhanyagolható a múzeum, a rehabilitációs egészségügyi intézmény illetve az 
idősotthonok szakdolgozói igénye sem. Mindenesetre az adat régi, az azóta megtörtént fejlesztések 
hatása már jelentkezni fog az új népszámlálási adatokban és árnyalni fogják ezt a majd évtizednyi 
képet, de alapvonalaiban a tendencia fennmaradása prognosztizált. (Az önkormányzat jelenlegi 
becslése alapján kb. 80 fő jár el a városból dolgozni, míg 250-300 főre teszi a bejáró dolgozók 
számát.) 
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2. HELYZETÉRTÉKELÉS2. HELYZETÉRTÉKELÉS2. HELYZETÉRTÉKELÉS2. HELYZETÉRTÉKELÉS    

 

2.1. Városi szintű helyzetelemzés 

 

2.1.1. Társadalom 

2.1.1.1.Népesség, demográfiai jellemzők2.1.1.1.Népesség, demográfiai jellemzők2.1.1.1.Népesség, demográfiai jellemzők2.1.1.1.Népesség, demográfiai jellemzők    

A 33,27 km2 kiterjedésű város 
népsűrűsége 55 fő/km2, az összes területi 
összehasonlításban (ország-108, régió-423, 
agglomeráció-298, Budapest-3242 megye-
190, kistérség-236) a legalacsonyabbnak 
számít, melynek egyik oka kiterjedt, 
elsősorban erdőborította, hegyvidéki jellegű 
külterületei nagysága (3076,6 ha), 
belterülete mindössze 251 ha, 7,5%.     

2009 január 1-én lakónépességének száma 
1831 volt, a rendszerváltás idejéhez képest 
Mindössze +20 fő a növekmény, azonban 

ha a bő egy évtizeddel ezelőtti mélypontot nézzük (1997 – 1588 lakos, fő oka az elvándorlás: a 
nagymarosi vízlépcső építkezései jelentősen visszavetették a település fejlődését, az azt követő 
pangás is egy darabig még rányomta bélyegét a helyi társadalmi-gazdasági folyamatokra), akkor 
máris 15,3%-kal gyarapodott a város népessége az utóbbi 11 évben. A növekvő trendet nem 
egyértelműen a népesedési folyamatok pozitív alakulása segítette elő, sokkal inkább a kilencvenes 
évek végével, illetve a várossá nyilvánítás óta eltelt évtized betelepülőket vonzó fejleményei: kis 
mértékben az agglomeráció szuburbanizációs folyamata, illetve a felfutó idegenforgalmi 
fejlesztések munkaerő igénye játszhatott szerepet. 

A lakosság nemek közötti megoszlása 2001-es adatoktól jelen időszakig stabilnak mondható, a 
nők aránya 51-52%, a férfiaké 49-48%. 

Természetes szaporodás tekintetében a 
városban folyamatos a 
népességcsökkenés a szaporodási 
mutatók állandó negatívuma miatt, évi 
átlagban 24 fővel csökken a település 
lélekszáma. Az elmúlt 18 év adatait 
összegezve az élve születések átlaga 13, 
7 fő míg a halálozásoké 37,4 fő. Ha 
csak a várossá nyilvánítás óta eltelt 
évtizedet vizsgáljuk, kis mértékű 
pozitív elmozdulás nyomozható: az 
élveszületések átlaga 15,1 a halálozások 
átlaga 35,3 főre csökkent. 
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Az elvándorlás-bevándorlás adataiban megmutatkozó többlet egyelőre kezeli a problémát és 
összességében 1997 óta folyamatosan nőtt a város lakosságszáma. 

ÉvÉvÉvÉv    
Állandó Állandó Állandó Állandó 

odavándorlások száma odavándorlások száma odavándorlások száma odavándorlások száma 
(eset)(eset)(eset)(eset)    

Állandó elvándorlások Állandó elvándorlások Állandó elvándorlások Állandó elvándorlások 
száma (eset)száma (eset)száma (eset)száma (eset)    

TöbbletTöbbletTöbbletTöbblet    

2002200220022002    59 37 22 
2003200320032003    79 35 44 
2004200420042004    55 33 22 
2005200520052005    89 47 42 
2006200620062006    82 44 38 
2007200720072007    84 51 33 

A város korösszetételét vizsgálva kijelenthető, hogy a népesség öregedő struktúrájú, a hatvan év 
felettiek aránya 1997-től kezdve állandóan emelkedik 2008-ra lassan megközelítve a 30%-os 
értéket (27,86%). 

Az aktív korú népesség száma 1990 óta 2003-ig gyakorlatilag folyamatosan bővült, a 
rendszerváltás időszakához képest 6,6% ponttal, figyelmeztetésképpen azonban az utóbbi öt évben 
ezt a csúcsértéket(59,78%) 2,42 % ponttal múlja alul a 2008. évi adat (57,36%). 

A fiatalkorúak aránya az állandó népességből folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott 2002 –
ig (-7,04% pont), azonban 2003-tól lassú növekedés tapasztalható (2008-ban 0,71% pont), amely 
a születésszámok jelenlegi fennmaradásával a jövőben is folytatódhat. Mindezektől függetlenül az 
1990. évi indulóértékhez képest (21,11%) 2008-ra 6,33% ponttal csökkent a korcsoport aránya. 

 
 

A 2007 évi országos átlaghoz viszonyítva a fiatalkorúak aránya 3,98% ponttal alacsonyabb, az 
aktív korúaké 2,23% ponttal, míg a 60 éven felüliek aránya 6,2% ponttal volt magasabb. A 
település öregedési indexe 2008-ban 188,5%, azaz a fiatalkorúakra majd kétszer több időskorú 
jut. 
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A 2001-es népszámláláskor a településen élők 93,8 %-a vallotta magát magyarnak, ugyanakkor 
9% német nemzetiségi kötődést is jelzett. Egyéb (fél százalék vagy az alatt) regisztrált 
nemzetiségek: lengyel, szlovák, görög, ukrán. Roma kötődés nem került említésre. 

 

2.1.1.2. Munkarőpiaci jellemzők2.1.1.2. Munkarőpiaci jellemzők2.1.1.2. Munkarőpiaci jellemzők2.1.1.2. Munkarőpiaci jellemzők    

 

A munkanélküliségi ráta alakulása rendkívül kedvezően alakult Visegrád számára az elmúlt 
években. Az országos és egyéb térségi trendeket 
hűen követve rajzolható fel a ráta görbéje, 
azonban az országos adatokat jelentősen, átlag 3-
3,5 % ponttal múlja alul, szerencsés 
munkaerőpiaci környezetet előre jelezve. A ráta 
értéke nagyon hasonló a kistérségi és a megyei 
értékekhez, azonban 2006-ban még ezt a 2,8%-
os mutatót is túl tudta teljesíteni majd egy 
százalékponttal a város. 

Munkanélküliség szempontjából a 
szakmunkásképzőt és a gimnáziumot végzettek a 
legveszélyeztetettebbek Visegrádon, mivel a 

regisztrált munkanélküliek végzettség szerint megkülönböztetett csoportjai közül erősen 
felülreprezentáltak, 2008. IV. negyedévben 32 munkanélküliből 18-an estek ebbe a két 
kategóriába. 

Az elmúlt évtized idegenforgalmi fejlesztései valamelyest specializálták a helyi munkaerőpiac 
munkaerő-keresleti képét, és igényeivel nem csak a helyieknek, hanem nagyobb számú bejáró 
munkaerőnek is kereseti lehetőséget kínál. 

2001-ben a KSH népszámlálási adatai alapján a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül az országos értéket meghaladó 58,6 % volt, míg a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 
36,3% a településen – amely szám a nagyszámú inaktív nyugdíjasnak köszönhető. 

 
Fenti ábra a regisztrált munkanélküliek a munkavállalói korú népesség %-ában megjelenő ún. 
területi mutatóját illetve ennek az országos átlaghoz viszonyított arányát (relatív mutató) vázolja 
fel. 2000-ben, 2005-ben és 2007-2008-ban rajzolódik ki egy-egy csúcsidőszak, mikor a helyi 
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munkanélküliség időleges emelkedése látható, azonban mindenkor az országos átlag fele-harmada 
körül mozogtak ezek az évenkénti értékek még a legrosszabb esetben is. 

 

 
A munkanélküliség alakulásával együtt járó egyéb folyamatokat szemlélteti a fenti diagram, 
amelyből világosan kitűnik, hogy a folyamatosan emelkedő munkavállaló korú népességszám 
mellett ciklikusan növekedik vagy csökken a helyi munkanélküliség. Időben haladva és a jelenhez 
érve a gazdasági világválság hatásainak begyűrűzéseképpen a tendencia sajnos jelenleg növekvő 
képet mutat. Pozitív hozadékként értékelhető, hogy a tartósan munkanélküliségbe ragadtak száma 
2006-tól folyamatosan alacsony értékeken mozog. 

 

A város foglakoztatási szerkezetétA város foglakoztatási szerkezetétA város foglakoztatási szerkezetétA város foglakoztatási szerkezetét a 2007-ben működő vállalkozások nemzetgazdasági 
ágakba való besorolása alapján vázoljuk fel, az országos értékekhez viszonyítva. 

A lenti ábra szerint Visegrádon a klasszikus szektorális felosztást figyelembe véve a vállalkozások 
4,37%-ka a mezőgazdaságban, 19,67%-ka az iparban, 75,96%-a a szolgáltató szektorban 
tevékenykedik. Ez utóbbiban legnagyobb aránnyal az ingatlan, gazdasági szolgáltatás, majd 
sorrendben a kereskedelem, javítás; közösségi, személyi szolgáltatás; szálláshely szolgáltatás, 
vendéglátás kap szerepet (60,11%). 

Országos átlagot meghaladó arányú a mező-erdőgazdálkodási, feldolgozóipari, az idegenforgalmi, 
a szállítási és a személyi szolgáltatási vállalkozások száma a város gazdaságában. 



VISEGRÁD VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA                         
 

 
 

19 

 
A+BA+BA+BA+B    Mezőgazd. vadgazd, erdőgazd, halgazd. Mezőgazd. vadgazd, erdőgazd, halgazd. Mezőgazd. vadgazd, erdőgazd, halgazd. Mezőgazd. vadgazd, erdőgazd, halgazd.     

C+D+EC+D+EC+D+EC+D+E    Bányászat, feldolgozóipar, villamos energia, gáz, vízellátásBányászat, feldolgozóipar, villamos energia, gáz, vízellátásBányászat, feldolgozóipar, villamos energia, gáz, vízellátásBányászat, feldolgozóipar, villamos energia, gáz, vízellátás        
FFFF    Építőipar Építőipar Építőipar Építőipar     
GGGG    Kereskedelem, javítás Kereskedelem, javítás Kereskedelem, javítás Kereskedelem, javítás     
HHHH    Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás     
IIII    Szállítás, raktározás, posta, távközlés Szállítás, raktározás, posta, távközlés Szállítás, raktározás, posta, távközlés Szállítás, raktározás, posta, távközlés     
JJJJ    Pénzügy Pénzügy Pénzügy Pénzügy     
KKKK    Ingatlan, gazdasági szolgáltatás Ingatlan, gazdasági szolgáltatás Ingatlan, gazdasági szolgáltatás Ingatlan, gazdasági szolgáltatás     
MMMM    Oktatás Oktatás Oktatás Oktatás     
NNNN    Eü, szociális ellátás Eü, szociális ellátás Eü, szociális ellátás Eü, szociális ellátás     
OOOO    Közösségi, személyi szolgáltatás Közösségi, személyi szolgáltatás Közösségi, személyi szolgáltatás Közösségi, személyi szolgáltatás     

 

2.2.2.2.1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. IskolázottságIskolázottságIskolázottságIskolázottság    

1990199019901990    főfőfőfő    %%%%    

Nincs iskolai végzettsége 174 11,84% 

Legfeljebb általános iskola 8 osztály 887 60,34% 

Középiskolai érettségi, képesitő  273 18,57% 

Felsőfokú iskolai oklevél, diploma 136 9,25% 

2001200120012001    főfőfőfő    megfelelő korúak %megfelelő korúak %megfelelő korúak %megfelelő korúak %----banbanbanban    

10-X éves összesen általános iskola első évfolyamát sem végezte el  5 0,3 

15-X éves összesen legalább általános iskola 8. évfolyam  1288 89,3 

18-X éves összesen legalább középiskolai érettségivel  621 44,7 

25-X éves összesen egyetem, főiskola stb. oklevéllel 204 16,5 

 

A város iskolázottsági mutatói igen jók. A két népszámlálás között is kedvezően fejlődött tovább a 
visegrádi lakosság teljesítménye ezen a téren. 2001-ben az aktív korúak arányában a legfeljebb 
általános iskola 8 osztályt végzettek aránya 9% volt. 

Mivel a településen csak általános iskola van, így középfokon már Szentendrén, Budapesten, 
Vácott, Pilisvörösváron, Esztergomban találnak megfelelő oktatási intézményt maguknak az itt 
lakók. 
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Régiójában Visegrádon a legalacsonyabb az első általános évfolyamot sem elvégzők aránya, közép- 
és felsőfokú végzettségűek arányában pedig 4-7% ponttal múlja fölül az országos és megyei 
átlagokat. A szentendrei kistérséghez képest utóbbi két csoportban 1-4% százalékpontnyi eltérés 
tapasztalható, tágabb térségében azonban egyértelműen jobbnak csak a budapesti túlsúllyal 
megerősített régiós arányok mutatkoznak a város népességének megfelelő középiskolai 
iskolázottsági mutatónál. 

 
KSH 2001 népszámlálás 

 

2.1.1.4. Szociális ellátások2.1.1.4. Szociális ellátások2.1.1.4. Szociális ellátások2.1.1.4. Szociális ellátások    

A településen három szociális ellátásforma érhető el közvetlenül, étkeztetés szociális konyhán vagy 
egyéb kifőzőhelyen; családsegítés illetve időskorúak otthona. 

Előbbi két szolgáltatást az Önkormányzat biztosítja, az időskorúak otthonát azonban a Fővárosi 
Önkormányzat illetve egy másik intézményt egy alapítvány üzemeltet. 

2007-ben 26 fő számára - térítési díj megfizetése ellenében - került sor lakásra szállított étkeztetési 
szolgáltatás biztosítására, 12 férfi és 14 nő nyugdíjas megoszlásban. Tárgyévet megelőző évhez 
képest kettő fővel növekedett az ellátottak száma. 

 

A pénzben és természetben nyújtható támogatások adatai Visegrádon (2007)A pénzben és természetben nyújtható támogatások adatai Visegrádon (2007)A pénzben és természetben nyújtható támogatások adatai Visegrádon (2007)A pénzben és természetben nyújtható támogatások adatai Visegrádon (2007)    

Ellátottak számának változása 2006 2007 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 16161616 23 (+7)23 (+7)23 (+7)23 (+7)    

Ápolási díj alanyi jogon/méltányossági alapon 5555/3/3/3/3 5555/3/3/3/3    

Egyes ellátások tárgyévi adatai (2007) 

Támogatásra felhasznált összeg: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 230230230230 ezer Ft 

Támogatásra felhasznált összeg: ápolási díj alanyi jogon, 1111    589589589589 ezer Ft 

Támogatásra felhasznált összeg: ápolási díj méltányossági alapon 846846846846 ezer Ft 

Gyermekvédelmi kedvezményben és kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesített gyerekek 74%- 
a 0-14 éves korosztályba esett, 9 család és 3 egyedülálló szülő kapott támogatást 2007-ben. 

Rászorultságtól függő egyéb ellátások tárgyévi adatai (2007) 

Átmeneti segély összesen (pénzbeni) fő/esetszám 126126126126 fő fő fő fő 163 

Temetési segély pénzbeni/természetbeni 8888 fő fő fő fő 8/6 
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Egyéb önkormányzati támogatások/ebből pénzbeni 583583583583/56/56/56/56 527+56 

2007-ben a támogatásban részesítettek száma összesen 717 fő, pénzbeni támogatásra felhasznált összeg 
3 907 ezer Ft (ebből 2 858 ezer Ft átmeneti segély), míg természetbeni támogatásra felhasznált összeg 
6 049 ezer Ft (ebből  581 ezer Ft köztemetés, 5 468 ezer Ft egyéb önkormányzati támogatások) volt. 

Az ellátásban részesített személyek száma ahol az egy főre jutó családi jövedelem a nyugdíjminimum 
fele, illetve annál több, de a nyugdíjminimumot nem éri el összesen 19 fő volt. 
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Átmeneti segélyben részesítettek (2007 dec.)Átmeneti segélyben részesítettek (2007 dec.)Átmeneti segélyben részesítettek (2007 dec.)Átmeneti segélyben részesítettek (2007 dec.)

 

Közgyógyellátási igazolvánnyal támogatottak 

Közgyógyellátási igazolvánnyal támogatottak összes/összes/összes/összes/ alanyi jogon/ 
méltányossági/normatív alapon 

78787878 38 31 9 

A súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedésével kapcsolatos támogatások 

A súlyosan mozgáskorlátozott, közlekedési támogatást kapott személyek száma 
összesen/kifizetett támogatás 

6666 fő fő fő fő 
60 ezer 
Ft 

TeIr Szociális ágazati információs rendszer 

Visegrád Város Önkormányzata gyámhatósági tevékenységének gyámhatósági tevékenységének gyámhatósági tevékenységének gyámhatósági tevékenységének 2007-es összefoglalása alapján 
családon belüli erőszak miatt 1 fő kiskorú átmeneti nevelt került a hatóság látókörébe, egy fő áll 
gyámság alatt, 41 fő került gyámhivatali gondnokság alá, 2 szülő számít örökbefogadásra 
alkalmasnak nyilvánítottnak. 

Visegrád saját kimutatása szerint 2008-2009-ben rendszeres szociális segélyben senki sem 
részesült. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2008 évben 25 fő, (11.000.- Ft/fő/év, 
összesen 275.000.- Ft) 2009 évben eddig: 40 fő (11.600.-/fő/év, eddig összesen: 464.000.- Ft) 
részesült. 

A jelzett időszakban lakásfenntartási támogatás illetve rendkívüli szociális segély/ gyermekvédelmi 
támogatás sem került kiutalásra. 

Átmeneti segélyezésben részesülők száma kis mértékben nőtt a korábbi adatokhoz képest: 2008 
évben 135 fő (2,5 millió Ft értékben); 2009 évben eddig 146 fő (1,6 millió Ft értékben) kapott 
támogatást. A kifizetett segély összege jelentősen, mintegy 36%-kal csökkent, azonban ez az adat 
még nem végleges, hiszen a novemberi-decemberi kifizetések adatai nem szerepelnek benne. 

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 2008 évben 82 fő volt, 2009 évben jelentős 
mértékben 43 főre csökkent ez a szám. 
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2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.5555. . . . Közbiztonság, baleseti helyzetKözbiztonság, baleseti helyzetKözbiztonság, baleseti helyzetKözbiztonság, baleseti helyzet    

 
Visegrádon a közbiztonsági helyzet jónak mondható, odafigyelést leginkább a turisztikai 

főszezon nagy tömeget vonzó rendezvényei jelentenek. Az elkövetett bűncselekmények túlnyomó 
része vagyon elleni. 

2007-ben 79 közvádas bűncselekményt jegyeztek fel, amelyből 62 volt vagyon elleni 
(78,5% - lopás, betöréses lopás, csalás illetve egyetlen autólopás), 10 közrend elleni, 6 közlekedési 
és mindössze egyetlen személy elleni. 
14 millió 203 ezer Ft-nyi kár származott a tárgyévi vagyon elleni bűncselekményekből, ebből 
mindössze 55 ezer forintnyi kár térült meg.  

Balesetek tekintetében nem különösebben veszélyes település Visegrád, az évi rendes 
statisztikákat egy-egy súlyosabb közlekedési baleset rendezheti át negatív irányban. 2007-es adatok 
alapján a városban négy járművel okozott közlekedési baleset történt mindegyik súlyosnak 
bizonyult, sajnos négy halálos áldozattal. A balesetek fele történt lakott területen belül, kettő eset 
pedig lakott területen kívül. Fele-fele arányban az esetek motorkerékpár illetve személygépkocsi 
által okozott közlekedési balesetek voltak. 

 

2.1.2. Gazdaság 

 

Visegrádon a regisztrált és a működő vállalkozások számában 1999-től 2006-ig folyamatos 
növekedés volt tapasztalható, amely 2007-től kismértékű csökkenésbe fordult. Az egyéni 
vállalkozások aránya az összes működő vállalkozásból 41%, míg a regisztráltakéból 57%, a 
fennmaradó részen osztoznak a város társas vállalkozásai. A visegrádiak vállalkozó kedvét mutatja, 
hogy 2007-es adatokat összehasonlítva az 1000 főre jutó regisztrált vállalkozások számában (180) 
majdnem másfélszeresen haladja meg a Pest megyei átlagot (121), közel egyező a közép-
magyarországi régió értékével (171) de mintegy 19,5%-kal alacsonyabb a budapesti átlagnál. 

A begyűrűző gazdasági válság hatása egyelőre kevéssé érzékelhető, azonban amennyiben a 
helyi idegenforgalmi szektor megsínyli ezt az átmeneti időszakot – amely a belföldi keresleten 
egyenlőre nagy mértékben nem tapasztalható – a kapcsolódó vállalkozások száma is az átlagosnál 
alacsonyabbra süllyedhet. 
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A működő vállalkozások 2007 évi létszámadatai alapján a városban legnagyobb számban egyéni- 
illetve mikrovállalkozások találhatóak , mellettük 13 KKV (amelyből mindössze kettő foglalkoztat 
50 főnél több munkavállalót) illetve egy nagyvállalkozás rétegezi a város gazdasági szerkezetét. 

 

Visegrád legjelentősebb munkáltatóinak a következő cégek számítanak: 

Iparűzési adóból származó bevételek alapján Munkavállalók szám alapján 

Thermal Hotel Visegrád Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő 

Ásványvíz Kft. Thermal Hotel Visegrád 

Pilisi Parkerdő Zrt Központ Pilisi Parkerdő Zrt Központ 

Hotel Silvanus Hotel Silvanus 

Utilis Kft. - műszaki és biológiai tájrekultiváció, 

hulladékgazdálkodás 
Pilisi Parkerdő Zrt Visegrádi Erdészete 

Pilisi Parkerdő Zrt Visegrádi Erdészete Sirály Étterem és Szálloda Kft. 

Sirály Étterem és Szálloda Kft. Ásványvíz Kft. 

Visegrád Tours Royal Apartman 

Atlantis Kft.  – vízi közlekedés szolgáltató Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 

Kvarc Kft. – építőipari kivitelező vállalkozás MNM Mátyás Király Múzeuma 

    

Az öAz öAz öAz önkormányzati nkormányzati nkormányzati nkormányzati működési működési működési működési bevételek bevételek bevételek bevételek (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) szerkezeteszerkezeteszerkezeteszerkezete    
 2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    

Helyi adóbevételekHelyi adóbevételekHelyi adóbevételekHelyi adóbevételek    141 776141 776141 776141 776    150 309150 309150 309150 309    174 666174 666174 666174 666    191 510191 510191 510191 510    
Építményadó 26 848 25 488 27 700 30 759 
Telekadó 2 473 2 599 2 876 4 788 
Kommunális adó 6 103 5 942 6 092 7 029 
Idegenforgalmi adó 32 021 30 205 38 125 39 843 
Iparűzési adó 74 331 86 075 99 873 109 091 
Átengedett kp.Átengedett kp.Átengedett kp.Átengedett kp.----iiii adók adók adók adók    102 654102 654102 654102 654    109 861109 861109 861109 861    129 047129 047129 047129 047    nnnnem teljesem teljesem teljesem teljes    
Gépjárműadó 9 541 8 850 13 006 12 950 
SZJA helyben maradó 17 265 21 985 18 658 20 935 
SZJA norm. elosztott 75 848 79 026 97 383 n.a. 
Bírság, pótlék, egyébBírság, pótlék, egyébBírság, pótlék, egyébBírság, pótlék, egyéb    9 6379 6379 6379 637    7 5187 5187 5187 518    7 9047 9047 9047 904    7689768976897689    
Pótlékok 1 124 742 
Bírságok 

1 358 234 
465 89 

Talajterhelési díj 133 949 858 767 
Lakbérbevétel 2 308 2 385 2 962 
Helyiség bérbeadás 2 869 2 163 2 190 
Egyéb 

8 146 
1 158 909 939 

ÖsszesenÖsszesenÖsszesenÖsszesen    295 024295 024295 024295 024    267 688267 688267 688267 688    311 617311 617311 617311 617    233 084233 084233 084233 084    
Visegrád Önk. adatszolgáltatás 

A fenti táblázat alapján kitűnik, hogy a helyi adóbevételek az utóbbi négy évben folyamatosan 
emelkednek, az idegenforgalmi adónál található egy 2006. évi megtorpanás. A négy év alatt a helyi 
adóbevételek nominálisan 135%-kal növekedtek, ennél magasabb aránnyal egyedül az iparűzési 
adó gyarapodott, összességében 147%-kal. 

A lakosság jövedelmi helyzete az utóbbi nyolc évben folyamatosan gyarapodott, 2005-2007 között 
az átlagnál nagyobb ütemben kezdett el növekedni az adóalap és természetesen az után a fizetendő 
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adó is, amely utóbbi átlagban 4-6% ponttal meghaladja magának az adóalapnak a növekedését, 
néhány extrém esettől eltekintve. Nominálisan (inflációs hatás korrigálása nélkül) a visegrádiak 
összevont adóalapja és egyben összes adója is a nyolc év alatt két és félszeresére nőtt. Térségi 
összehasonlításban az egy főre jutó belföldi jövedelem tekintetében Visegrád az országos és Pest 
megyei átlagot továbbra is meghaladja, régiója illetve a Szentendrei kistérség értékétől 13-14%-al 
tér el, amelynek oka Budapest és Szentendre különösen kedvező helyzete. 

Év 
Összevont adóalap 
összege 2007 (mFt) 

Előző évi %-a 
Összes adó 2007 

(mFt) 
Előző évi %-a 

2007 1494,3 118% 351,0 124% 

2006 1261,5 116% 282,2 121% 

2005 1091,6 110% 233,0 100% 

2004 996,9 108% 232,9 112% 

2003 926,1 112% 208,6 100% 

2002 823,5 112% 208,0 117% 

2001 736,2 128% 177,7 129% 

2000 573,5 100% 138,1 100% 

 

  
 

2.1.3. Kereskedelem 

A városban 2008-ban 30 kiskereskedelmi üzlet működött, az évek során az átlagos 
fluktuáció +/- 2-3 üzlet egységnyi volt évente. 2001-2008 közötti időszakot vizgálva 
megállapítható, hogy az egyéni vállalkozásban üzemeltett aránya nagymértékben visszaszorult 
72,4%-ról 46,6%-ra. Az ezer főre jutó kiskereskedelmi üzletek száma 2008-ban 16,3 volt, 
mindössze két egységgel lemaradva a budapesti értéktől (18,5).  

A kiskereskedelmi üzletek összetétele a következőképpen oszlik meg: az üzletek majdnem 
felét az élelmiszer jellegű, valamint az egyéb iparcikk szaküzletek adják, előbbiek száma 8, 
utóbbiak száma pedig 7. Az üzletek másik fele a kiskereskedelmi üzletek további tizennégy fajtája 
között oszlik meg egy-három egységgel – ez az adat azt is jelenti hogy a 30 regisztrált egység egy 
része több funkciót is ellát. Az üzletek legnagyobb részét tehát a lakosság mindennapi 
ételellátására, valamint alapvető fogyasztási cikkek árusítására, szolgáltatások biztosítására 
berendezkedett vállalkozások adják. 
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2.1.4. Turizmus, vendéglátás 

 

A város vendéglátóhelyeinek száma az elmúlt 
nyolc évben kisebb mértékben növekedett, 
mintegy 20%-kal. 2008-ban az ezer főre jutó 
egységek száma 28, amely magasnak számít, 
meglétüket az idegenforgalomból adódó 
kereslet indokolja elsősorban. 

Kereskedelmi férőhelyekkel a település lélekszámához képest jól ellátott, az ezredforduló óta a 
mutatók emelkedése töretlen, elsősorban a megvalósult szállodafejlesztéseknek köszönhetően, bár 
2005-höz képest a külföldi vendég-éjszaka számok jelentősen csökkentek, amely egyrészt a 
belföldi turizmus erősödősét jelzi, másrészt komoly turisztikai marketing-kihívást jelent a 
szakemberek számára.  

 A kapacitásfejlesztések okán a szállodákban eltöltött vendég-éjszakák száma 
megnégyszereződött 2001 óta és már túllépte a 100 000-es értéket (116 737). Ezt az eredményt a 
szállodai férőhelyek megháromszorozásával sikerült elérni, de az összes kereskedelmi szálláshely 

szállásférőhelyeinek száma is 
duplájára nőtt ebben az 
időszakban. 

A statisztikák szerint a 
városból hiányzik az ifjúsági 
szálló, turistaház, kemping 
típusú szálláshely, a 
valóságban azonban, habár 
szerény mértékben 2009-ben 
kemping és turistaház is nyílt 
Visegrádon. 

VendéglátóhelyekVendéglátóhelyekVendéglátóhelyekVendéglátóhelyek    2008200820082008    2005200520052005    2001200120012001    

Bárok, borozók száma  6 6 5 

Éttermek, cukrászdák száma  43 45 38 

Munkahelyi étkeztetőhelyek száma 3 2 0 

Vendéglátóhelyek száma  52 53 43 
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Gazdasági szempontból a Visegrádi-szoros vidékének két kapuvárosa Esztergom és Vác, illetve a 
közeli Szentendre is régóta túlnőtt népességben, gazdasági jelentőségben, területi szervezőerőben 
Visegrádon. Turisztikai szempontból azonban nem csak a szűkebb térség, a Dunakanyar egyik 
zászlóhajója a város, hanem országos jelentősége is vitathatatlan.  

Visegrád nemzetközi jelentőségű vonzerejei az összevont vonzerőérték alapján: 

1. Visegrádi Vár és a Dunapart 

2. Mátyás Király Múzeuma (Királyi Palota Visegrád) 

A Dunakanyar legértékesebb része az az 50 km2-re tehető, Dunát kísérő területsáv, amelyben 
a víz és a hegyek együttes látványa a meghatározó és amelynek Visegrád emblematikus helyszíne. 
Az itt lévő természeti, történeti és egyéb művi elemek vonzó jellege, egymáshoz való közelsége az 
aktív pihenés gazdag választékát nyújtja. A Dunakanyarban erős hagyományai alakultak ki a 
kirándulók, bakancsos turisták, városnéző túrára indulók fogadásának. Előbbiek a hegyeket és 
túraútvonalakat keresik fel és csekély fogyasztásukkal kevéssé járulnak hozzá a térségben élők 
megélhetéséhez. Őket elsősorban a DINPI illetve a Pilisi Parkerdő Zrt. zöldturizmust fejlesztő 
tevékenységei érinthetik – erdei tanösvények, bemutatóhelyek, stb. Jövőbemutató elképzelés lehet 
öko-, geoparkok kialakítása. 

A városnéző túrára indulók által preferált városok Szentendre, Visegrád, kisebb mértékben 
Esztergom. A térségben a Dunán áthajózó több ezer turista mindössze néhány órára áll meg, 
fogyasztása minimális, hiszen teljes ellátást biztosítanak ezek a hajóutak. A Dunakanyarnak 
egyelőre nem létezik olyan fél- egynapos programajánlata, vagy akár különböző helyszíneken több 
nap eltöltését is lehetővé tevő programfüzére, amely kiajánlható lenne például ennek a 
célcsoportnak. Egy jól működő TDM szervezetnek feladata lesz a meglévő potenciálok (gyógyvíz-
egészségturizmus, kultúra, történelem, vadász- lovasturizmus, stb.) felfűzése. 

A város meglévő értékeivel jelentős vendégforgalmat generál. A vendégek tartózkodására 
azonban átfogóan jellemzi a rövid időzés, azaz az átutazó és kiránduló jelleg. A helyben lévő 
gyógyvíz és strandfürdő potenciál mellett (Lepence) továbbra is alapvető a térségi összefogáson 
alapuló termékfejlesztés és promóció, hiszen az egységes Dunakanyar piaci pozíciójának erősítése 
egyben Visegrád helyzetét is erősíti. 

 

2.1.5. Települési környezet 

A Dunakanyar legismertebb, identitását jelképező területe a Visegrádi-Dunakanyar, amely a Duna 
vájta folyóvölggyel kettéválasztott vulkanikus eredetű terület, bal partján a Börzsönnyel, jobb 
partján a Visegrádi-hegységgel, illetve az általuk közre fogott Visegrádi-szorossal.  

A közrefogó hegységi területek folyamatos kiemelkedésével párhuzamosan vágódott be medrébe a 
folyó, amely igen intenzív folyamat volt, hiszen a legmagasabb még nyomozható folyóteraszok ma 
360 m körül vannak a Duna mai szintje felett. A szűk tökéletesen U-vonalú völgy kulturális és 
történelmi értékek sorát őrző településeivel méltán tesz nagy hatást az ide látogatókra, melynek 
mai képét részben 14-15 millió évvel ezelőtti vulkánosság alakította ki, a Duna időszaki szűk 
áttöréses völgyének kialakulása (felső-pleisztocén ~2,4 millió év) mellett. A hegységi adottságok 
miatt mérsékelten hűvös (8-10C évi khm.), és mérsékelten nedves (600-800 mm évi csapadék)  
az éghajlat, az uralkodó szélirány az északnyugati. A természetes növénytakarót itt az erdei 
vadakban gazdag tölgyes, magasabb részeken a tölgyesekkel tarkított bükkerdők jelentik. Mivel a 
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vidék teljes egészében kultúrtáj, a művelt erdők mellett a telepített gyümölcsösök is a térség ma 
már hagyományos elemei. Ugyanakkor növényföldrajzi szempontból érdekes és értékes 
pufferterületnek számit a dunántúli és az észak-magyarországi flórajárások határán, számos – akár 
szubmediterrán vagy éppen kárpáti eredetű növényritkasággal. A környék erdeiben mintegy 5000 
ha-os vadászterületen vadgazdálkodás is folyik, a területen található nagyvadfajok a gímszarvas, az 
őz, a muflon és a vaddisznó. 

Visegrád külterületénekének nagy része a Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képezi fontos 
természet- és környezetvédelmi terület. Sokatmondó adat, hogy Visegrád teljes területének 
73,6%-a művelés alatt álló erdő, amelyet kiegészít a legelők és rétek 2,9%-nyi területe. 

 

2.1.5.1. 2.1.5.1. 2.1.5.1. 2.1.5.1. TelepülésTelepülésTelepülésTelepülés----szerkezeti jellemzőkszerkezeti jellemzőkszerkezeti jellemzőkszerkezeti jellemzők    

Visegrád egyedi szerkezetű város., hiszen a szűk folyóvölgyi településekhez hasonlóan viszonylag 
keskeny beépíthető partszakasszal rendelkezik, amit kiegészít a folyóra merőleges völgyek 
beépítéssel való hasznosítása. A város tizenkettő kilométer hosszan terül el a Duna partján és 
belterülete több, egymástól akár kilométeres távolságokra lévő önálló egységekben helyezkedik el, 
amelyeket elsősorban a 11 számú fő közlekedési út köt össze. A városközpont és környezetének 

fő szerkezeti eleme a 11-es főút, a vele nagyjából párhuzamos Fő utca, és az ara merőleges Rév 
utca illetve folytatása az Apátkúti patak völgyében. 

A település központi területeit egy-egy vegyes üdülő- és lakóterület egészíti ki, Budapest felé 
Szentgyörgypuszta, míg Dömös/Esztergom felé a Lepence-(Gizellamajor)-Diós településrészek. 

 

2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2222. Zöldfelületek. Zöldfelületek. Zöldfelületek. Zöldfelületek    

Természeti környezetéből adódóan a város zöldterületekkel jól ellátott, de a beépült belterületi 
részeken is számos kisebb-nagyobb közpark, zöld udvar található. 

Zöldfelületként szabályozott belterületi ingatlanokZöldfelületként szabályozott belterületi ingatlanokZöldfelületként szabályozott belterületi ingatlanokZöldfelületként szabályozott belterületi ingatlanok    

Művelési ágMűvelési ágMűvelési ágMűvelési ág    Tulajdonos/ kezelőTulajdonos/ kezelőTulajdonos/ kezelőTulajdonos/ kezelő    Terület Terület Terület Terület –––– m m m m2222    Területrész hrsz.Területrész hrsz.Területrész hrsz.Területrész hrsz.----mal db.mal db.mal db.mal db.    

Magán 1 500 1 
Közpark, egyéb park 

Önkormányzat 132 336 4 
Magán 6 285 4 

Udvar, kert 
Önkormányzat/Állam 8 491 4 

Duna part (beépítetlen) Állam, KVI, VÍZIG 52 536 2 
Közterület (v. részben) Önkormányzat/Állam 33 553 5 
Romkert Állam, Pilisi Parkerdő 14 172 1 

Magán 25 090 16 
Beépítetlen terület 

Önkormányzat/Állam 28 618 9 
Benzinkút MOL Rt. 464 1 
     303303303303    045 (30,3 ha)045 (30,3 ha)045 (30,3 ha)045 (30,3 ha)    47474747    

 

A fenti adatoknak némileg ellent mond, hogy a TeIr adatbázisa 2007-ben 182 713 m2-nyi 
zöldterületet tartott nyilván a településen, az eltérés a különböző rendű beépítetlen területek 
értelmezésében jelentkezik. 
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2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.3333. Épített környezet. Épített környezet. Épített környezet. Épített környezet    

Visegrád épített környezete egységes megjelenésű, a műemléki épületek mellett zömében 
egyszintes lakóházak, többszintes villaépületek jellemzik. A város beépített belterületi részén 
kisvárosias kertvárosias lakóterületek (max. 0,6-1,5 szintterület sűrűség) váltakoznak hétvégi házas, 
üdülőházas üdülőterületekkel, melyeket a különleges, elsősorban intézményi, műemléki és zöld 
területek szakítanak meg. Ebbe a környezetbe kell beilleszteni a kialakítandó új településközpont 
vegyes terület épületeit, építményeit, új közterületeit. 

A Dunához szorított, egyutcás örökségű településként a szóba jöhető térségek beépítése 
megtörtént (a kapcsolódó patakvölgyekben, szárazvölgyekben is), a hegyoldalak beépülését és az 
üdülőterületek fejlődését szigorú helyi építési szabályzat kezeli. 

 

2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.4444. Műemlékek, helyi építészeti értékek. Műemlékek, helyi építészeti értékek. Műemlékek, helyi építészeti értékek. Műemlékek, helyi építészeti értékek    

Visegrád, méretéhez képest rendkívül gazdag épített örökség-állománnyal rendelkezik, amely a 
település történetét ismerve nem meglepő. 

Negyvenegy régészeti lelőhely, illetve huszonegy műemlék szerepel a város listáiban, utóbbiak 
nagy része a településmag/középkori város területén összpontosul (Királyi Palota és környéke, 
egyházi, polgári emlékek), míg a kapcsolódó településrészeken olyan híres műemlékek találhatóak 
meg, mint a Sibrik-domb római castrumának falai és az ispáni vár; a Várkert dűlő Főesperesi 
temploma, Alsóvár; Salamon-torony; Fellegvár; Gizellamajor római erődje illetve a Kőbánya 
területének római őrtornya. 

Védettség szempontjából Visegrád: 

• hat országos védettségre javasolt épülettel, 
• hét helyi területi védelmű, önálló karakterrel rendelkező területtel, 
• hatvanhárom helyi egyedi védelmű épülettel, egyéb műtárggyal (kerítések, (út)burkolatok) 

rendelkezik. 
A műemléki környezet, tájképi-tájtörténeti jelleg Visegrádon jelen levő adottságai méltán 
támasztják alá – a Dunakanyar sajátos térségének emblematikus részeként – a világörökségi státusz 
elnyerését megcélzó (Visegrádi Királyi Központ és Vadászterület) hosszabb ideje folyó 
tevékenységet. 
 

2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.5555. Lakásállomány. Lakásállomány. Lakásállomány. Lakásállomány    

A város közelmúltjának lakásszám alakulása meglehetősen stabil képet mutat, a legutóbbi 
népszámlálás idejéhez (2001) képest mindössze tíz lakással 718 egységre nőtt ez a mutató a 
településen 2008-ra. 2,5 fő/lakás átlagos laksűrűségi mutatója ideális feltételeket jelez.  
Ugyanebben az évben mindössze egy lakás épült a városban, így az általánosan használt 
lakásépítések/1000 lakos statisztikai mutató értéke is rendkívül alacsony, Visegrád lakónépességére 
vetítve mindössze 0,55. 

A KSH a budapesti agglomerációt érintő vizsgálata alapján az 1990-2005 közötti folyamatokat 
figyelembe véve Visegrád azon települési körbe esett, amelyben a legkevésbé – mintegy tizedével – 
bővült (11,7%) a helyi lakásállomány. Szinte csak saját használatra épült új lakás szemben, az 
agglomerációs övezet ugyanezen mutatójának 30,7%-os vagy az abszolút rekorder Telki – 
310,3%-os értékével (!). A száz lakásra jutó lakosok száma is a legalacsonyabbak között volt a 
településen (250 fő). 
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Komfortfokozat tekintetében a 2001-es népszámlálási adatok alapján az akkori lakásszámhoz 
viszonyítva (708) 12,71% számított alacsony komfortfokozatúnak (90), amelynek kétötöde volt 
szükséglakás, háromötöde alacsony vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakás.  

Visegrádon a közműolló 0%-os, gyakorlatilag minden lakás be van kötve mind a közüzemi ivóvíz- 
mind a közcsatorna hálózatba, ezt a kedvező körülményt a térség érzékeny ivóvízbázisa is 
indokolja. 

A budapesti agglomerációban, így annak északnyugati, dunakanyari szektorában is régóta gond a 
szuburbanizációs nyomás illetve egyfajta vetületeként a zártkertes övezet problémáinak megoldása, 
kiköltözők ellátása. Visegrádon (Leányfaluhoz hasonlóan) ellenálltak ennek nyomásnak, nem 
növelték a belterületet és szigorú szabályozással korlátozták az üdülőterületek folyamatait, bár ezt a 
tevékenységet megkönnyítette a település fővárostól való jelentős távolsága is. Klasszikus 
üdülőterületként a város Budapest felőli végén található Szentgyörgypusztai településrész illetve a 
Dömöshöz közeli Diós és Gizellatelep számít a városban. 

 

2.1.6. Közszolgáltatások, intézményi ellátottság 

 

Visegrád önkormányzatának meglévő, közcélokat helyben szolgáló intézményei alapvetően a 
Polgármesteri Hivatal, Közösségi Ház, templom, orvosi rendelő, iskola, művelődési ház, nyugdíjas 
klub, tájház és a temető. A városban a polgármesteri hivatalban a polgármester, a jegyző és a 
főépítész tart fogadó órákat. 

A település lakosainak számos közszolgáltatás, hivatalos ügy igénybevételekor el kell hagynia a 
várost, a jelenséget az alábbi táblázat foglalja össze: 

Intézmény típusaIntézmény típusaIntézmény típusaIntézmény típusa    Központ Központ Központ Központ     Eljutási idő *Eljutási idő *Eljutási idő *Eljutási idő *    
Óra:Perc Óra:Perc Óra:Perc Óra:Perc     

TávolságTávolságTávolságTávolság    
km km km km     

Állategészségügy     BudapestBudapestBudapestBudapest                    0:50  42,66  
ÁNTSZ - regionális     BudapestBudapestBudapestBudapest                    0:50  42,66  
APEH     BudapestBudapestBudapestBudapest                    0:50  42,66  
Bányakapitányság     BudapestBudapestBudapestBudapest                    0:50  42,66  
Erdészeti Igazgatóság     BudapestBudapestBudapestBudapest                    0:50  42,66  
Közigazgatási Hivatal     BudapestBudapestBudapestBudapest                    0:50  42,66  
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal BudapestBudapestBudapestBudapest                    0:55  42,66  
Regionális Munkaügyi Központ     BudapestBudapestBudapestBudapest                    0:55  42,66  
Növényegészségügy     Gödöllő     1:2  47,346  
ÁNTSZ - kistérségi     SzentendreSzentendreSzentendreSzentendre                    0:22  17,832  
Körzeti Földhivatal     SzentendreSzentendreSzentendreSzentendre                    0:22  17,832  
Országos Egyéni Választó Kerületek SzentendreSzentendreSzentendreSzentendre                    0:22  17,832  
Polgárivédelmi kirendeltség SzentendreSzentendreSzentendreSzentendre                    0:22  17,832  
Közép-magyarországi Regionális 
Egészségbiztosítási Pénztár kistérségi ügyfélsz. 

SzentendreSzentendreSzentendreSzentendre    0:22 17,832 

Regionális Munkaügyi Központ Kistérségi 
Kirendeltsége 

SzentendreSzentendreSzentendreSzentendre                    0:22  17,832  

Rendőrkapitányság SzentendreSzentendreSzentendreSzentendre                    0:22  17,832  
Tűzoltóság SzentendreSzentendreSzentendreSzentendre                    0:22  17,832  
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Intézmény típusaIntézmény típusaIntézmény típusaIntézmény típusa    Központ Központ Központ Központ     Eljutási idő *Eljutási idő *Eljutási idő *Eljutási idő *    
Óra:Perc Óra:Perc Óra:Perc Óra:Perc     

TávolságTávolságTávolságTávolság    
km km km km     

Városi Bíróság     SzentendreSzentendreSzentendreSzentendre                    0:22  17,832  
Városi Ügyészség SzentendreSzentendreSzentendreSzentendre                    0:22  17,832  
Építésügy     Visegrád     0:0  0  
Gyámhivatal Visegrád     0:0  0  
Okmányiroda Visegrád     0:0  0  

VVVVisegrádonisegrádonisegrádonisegrádon illetékes intézmények központ illetékes intézmények központ illetékes intézmények központ illetékes intézmények központjaijaijaijai                                                Adatforrás: GeoX kft(2008) 
* Az elérési idők meghatározása során az országos közúthálózaton, illetve a belterületen a KRESZ által meghatározott általános sebességkorlátozásokkal 
(130, 110, 90, 50 km/h), kompok esetében 7 km/h sebességgel számoltak. 
 

Fentiek mellett szintén csak a kistérség központban, Szentendrén lehet igénybe venni a 
legfontosabb közüzemi vállalatok ügyfélszolgálati szolgáltatásait: Elektromos Művek, Dunamenti 
Regionális Vízművek, Tigáz Zrt. Amellett, hogy a rendőrkapitányság szintén a kistérségi 
központban érhető el, Visegrád állandó rendőrőrssel rendelkezik. 

Pénzügyi szolgáltatásokat helyben a Dunakanyar Takarékszövetkezet visegrádi kirendeltségén 
intézhetnek a város lakói. A kirendeltségen kívül még egy bankautomata található Visegrádon.  

 

2.1.2.1.2.1.2.1.6666.1. Egészségügy.1. Egészségügy.1. Egészségügy.1. Egészségügy    

A település lakosságát egy háziorvos illetve helyettese szolgálja, rendelési időpontok 
hétfőtől-péntekig egy-egy fél munkanap erejéig érhetőek el. Nővéri ellátás gyakoribb 
időpontokkal szintén hétfő-péntek viszonylatában vehető igénybe, amelyből egy nap van lehetőség 
vérvétel elvégzésére. Házi gyermekorvosi szolgáltatás külön nem létesült, mivel a háziorvos ellátja a 
gyermekorvosi szolgáltatásokat is. A háziorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak 
száma összesen 2007-ben 9308 volt. 

Fogorvos egy fő rendel a városban hétköznap, melyből egy nap iskolafogászati tevékenységet is 
végez.  

Védőnői tanácsadás minden hétfőn vehető igénybe, a város egyetlen gyógyszertára hét közben 
minden nap a helyi lakosok rendelkezésre áll. 

Orvosi ügyelet Tahitótfalun (térségi orvosi ügyelet, az önkormányzat havi támogatást fizet), 
fogorvosi ügyelet Budapest, VIII. kerületben (!) érhető el, állatorvosi szolgáltatás szintén 
Tahitótfalun vehető igénybe. A legközelebbi mentőállomás Szentendrén található. 

Visegrádon egy egészségügyi intézmény működik, a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi 
Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdője, amely 2008-ban Az "Év kórháza 2008 " szavazáson a 
fővárosi kórházak közül a második, a rehabilitációs intézetek közül az első, az összesítésben pedig a 
22. helyezést érte el. Harminchat hektárnyi területe a Duna partján húzódó 11-es számú fő 
közlekedési úttól a hegy gerincéig terjed észak-déli irányban a város Lepencefürdő-Gizellamajor 
településrészén a központtól 5 kilométerre. A külön álló kórház háromszintes, jelenleg 230 ágyat 
befogadó épülete közel 100 éves, melynek egyes részei a közelmúltban felújításra, átépítésre 
kerültek. 1973-ban létesült termálkút rendkívül értékes, 38C hőmérsékletű termálvizet (2001-
ben gyógyvíznek nyilvánítva) szolgáltat a kórház számára. 

Fekvőbeteg osztályai: 

•••• Mozgásszervi rehabilitáció (56+94 ágy ortopéd, érbeteg, stroke, neurológiai, 
reumatológiai, csontritkulásos betegek) 
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•••• Belgyógyászati - geriátriai rehabilitáció (52 ágy, egyénre szabott komplex rehabilitációs 
kezelések) 

•••• Gasztroenterológiai rehabilitáció (28 ágy, gyomor-bélrendszer és májbetegek, emésztési- és 
testsúlyproblémás betegek kezelése ) 

Járóbeteg szakrendelések: 

•••• Fizikoterápia (elektroterápiák, hidro- fürdőterápiák) 

•••• Szakorvosi konzultáció 

•••• Gyógytorna, gyógymasszázs 

•••• Gasztroenterológia (endoszkópos laboratórium)  

•••• Belgyógyászat  

•••• Általános laboratórium 

•••• Reumatológia, rehabilitáció 

•••• Rehabilitáció, ortopédia 

•••• Röntgen-ultrahang  

•••• Csontsűrűség-mérő laboratórium  

•••• Pszichoterápia 

A kórház A kórház A kórház A kórház eredményességeeredményességeeredményességeeredményessége    2007. é2007. é2007. é2007. évbenvbenvbenvben    

Összes működő kórházi ágyak száma (db) 230 

Kórházakban teljesíthető ápolási napok száma (nap) 83950 

A kórházakban ténylegesen teljesített ápolási napok száma (nap) 
78561 

93,6%-os kihasználtság! 

Az elbocsátott betegek száma a kórházakban (db) 3144 

Beavatkozások száma a járóbeteg szakellátásban (db) 28528 
Megjelenési esetek száma a járóbeteg szakellátásban (db) 7277 
Teljesített évi nem szakorvosi munkaórák száma a járóbeteg szakellátásban (óra) 2604 
Teljesített évi szakorvosi munkaórák száma a járóbeteg szakellátásban (óra) 2712 

KSH-TeIr adat 

 

2.1.2.1.2.1.2.1.6666.2. Szociális ellátások.2. Szociális ellátások.2. Szociális ellátások.2. Szociális ellátások    

Az önkormányzat alkalmazásában egy fő szociális ügyintéző végzi az alap- és nappali 
ellátásokhoz (étkeztetéshez, gyámügyhöz, egyéb) kapcsolódó munkát.     

A Visegrádon található Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (Mogyoróhegy u.) ápoló-
gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás biztosít, míg a Visegrád Aranykor Közhasznú 
Alapítvány (Salamon torony u. 1) általános szintű ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos átmeneti 
szociális ellátást adó idősek otthonát üzemeltet. 2007-ben a két intézményben 66 alkalmazott 
(ebből 28 ápoló-gondozó) dolgozik a 130 férőhely mindegyikét betöltő gondozottakkal. 

A helyzetelemző rész korábbi adataiból kitűnik, hogy a település szociális helyzete jó, bár a 
helységben viszonylag kevés szolgáltatás érhető el – amely körülmény a település lakosságszámbeli 
méretéhez képest nem tekinthető meglepetésnek. Jelentős hátrányként értékelhető, hogy bölcsődei 
ellátás nincs a városban, míg az idősebb korosztályt tekintve az idősek klubjának hiánya lehet fájó, 



VISEGRÁD VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA                         
 

 
 

32 

noha 2007-ben 348 öregségi nyugdíjban részesülő ember élt Visegrádon. Idősek napközi 
otthonának létrehozására is jelentkezik helyi igény.  

A településen nem működő ellátások elérhetősége a fontosabbnak ítélt ellátások tekintetébenA településen nem működő ellátások elérhetősége a fontosabbnak ítélt ellátások tekintetébenA településen nem működő ellátások elérhetősége a fontosabbnak ítélt ellátások tekintetébenA településen nem működő ellátások elérhetősége a fontosabbnak ítélt ellátások tekintetében    

Ellátás megnevezéseEllátás megnevezéseEllátás megnevezéseEllátás megnevezése    TelepülésTelepülésTelepülésTelepülés    Távolság (km)Távolság (km)Távolság (km)Távolság (km)    Idő idő opt.Idő idő opt.Idő idő opt.Idő idő opt.    

Házi segítségnyújtás Dunabogdány 8 0:9:21 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Budakalász 25 0:25:56 

Nappali ellátás időskorúak részére Pilismarót 12 0:13:7 

Időskorúak gondozóháza (pl.: szállást biztosító 
idősek klubja) 

Pilismarót 12 0:13:7 

Nappali ellátás fogyatékos illetve hajléktalan 
személyek részére 

Dömös 8 0:9:7 

Nappali ellátás pszichiátriai betegek részére Dunakeszi 35 0:36:48 

Nappali ellátás szenvedélybetegek részére Üllő 68 0:59:46 

Fogyatékos személyek gondozóháza Pilisvörösvár 38 0:40:40 

Pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek otthona Tahitótfalu 13 0:14:55 

Szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek 
ápoló-gondozó lakóotthona 

Dunakeszi 35 0:36:48 

Gyermekjóléti szolgálat Dömös 8 0:9:7 

Bölcsőde, napos Szentendre 18 0:16:39 

Gyermekek átmeneti otthona Pilismarót 12 0:13:7 

Családok átmeneti otthona Dunakeszi 35 0:36:48 

Gyermekotthon Lőrinci 83 1:3:53 

Speciális gyermekotthon Esztergom 27 0:29:2 

TeIr Szociális ágazati információs rendszer 

 

2.1.6.3. Oktatás2.1.6.3. Oktatás2.1.6.3. Oktatás2.1.6.3. Oktatás    

A városban két önkormányzati feladatellátási hely található, egy óvoda és egy általános 
iskola. 

Fellegvár óvodaFellegvár óvodaFellegvár óvodaFellegvár óvoda    

Visegrád egyetlen óvodája a statisztika alapján 2008-ban 72 gyermeket tudott fogadni, evvel 
együtt az óvodába beírt gyerekek száma 68 volt, ahol három csoportban hat óvodapedagógus 
foglalkozott a gyermekekkel. Az óvodai intézmény számítógéppel történő ellátását 2009-ben 
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megoldották Az óvodások kb. 12%-a nem visegrádi, többször felvetődött feladat-ellátási társulás 
kötésének igénye, a többletköltségek kezelésére. 

Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti IskolaÁprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti IskolaÁprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti IskolaÁprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola    

A város nyolc évfolyamos általános iskolája Visegrád központjában, a Rév utcában található, ahol 
több, mint 200 éve zajlik oktató-nevelő munka. 

Az iskola nevelői programjában a művészeti oktatás, a német nyelv oktatása, a sváb nemzetiségi 
kultúra ápolása és a környezeti nevelés kiemelt szerepet kap. Az itt tanuló zeneiskolások nyolcféle 
hangszeren tanulhatnak. A számítástechnikai oktatás is elérhető a 4. osztálytól kezdve. Az iskola 
külkapcsolatokat ápol az erdélyi Parajddal, és a németországi Obergünzburggal. 

Dunakanyar Erdei IskolaDunakanyar Erdei IskolaDunakanyar Erdei IskolaDunakanyar Erdei Iskola    

Az Apátkúti-völgyben található egyesületi fenntartású nyolc osztályos általános iskola térségi 
szerepet tölt be, 93 fős tanulólétszáma köre Szentendrétől Esztergomig terjed. 

A diákok utaztatása Szentendrei indulással iskolabusszal megoldott. Az intézményben első 
osztálytól nyolcadik osztályig tartó alapképzés folyik, évfolyamonként egy osztállyal. Az osztályok 
maximált létszáma 20 fő, jelenlegi átlaglétszáma 10-12 fő. Az alacsony osztálylétszámok lehetővé 
teszik a differenciált, személyre szóló foglakozásokat, a fejlesztést és a tehetséggondozást. Igény 
szerint 2. osztálytól tanulhatnak a gyermekek német és angol nyelvet. 

2008-ban a két általános iskolai feladatellátási helyen 225 tanuló vett részt az oktatásban 
17 iskolai osztályt illetve tantermet megtöltve. Közülük 129-en napközis szolgáltatásban 
részesültek illetve 140-en (német) nemzetiségi oktatásban is részt vettek. Az iskolai testnevelést 
három tornaterem illetve tornaszoba segíti, számítógépes oktatásban 32 gépet használva 173 
tanuló részesült. Az intézmények saját céljaikra mindössze 5 számítógépet használtak, az internet 
elérhetősége mindkettő általános iskolában biztosított. 

Az általános iskolákba más településről bejárók száma igen magas, 121 volt, elsősorban 
köszönhetően az Erdei Iskola tanulói összetételének, de Dömösről, Dunabogdányból, 
Kisorosziból is járnak át az önkormányzati fenntartású iskolába. Visegrádnak iskola-fenntartási 
megállapodása ezek közül csak Dömössel és Kisoroszival van. 2007-ben az önkormányzati 
iskolában 148 tanulóból 70 volt a visegrádi, 40 a Dömösről, 38 az egyéb településekről bejárók 
száma. 

Fentieken felül a visegrádi önkormányzat 2009-ben a Dunakanyari és Pilisi 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása keretében feladat finanszírozási megállapodást 
kötött a Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Vác szentendrei tagintézménye 
(korábban Bárczi Gusztáv Általános Iskola ) fenntartásáról Pest Megye Önkormányzatával az 
intézmény közös finanszírozásáról.     

Visegrádon középfokú, felsőfokú oktatási intézmény nincs. A város középiskolásai 
Esztergom, Szentendre, Vác, Pilisvörösvár, Budapest oktatási intézményeibe járnak át tanulni. 

 

2.1.2.1.2.1.2.1.6666.4 Kultúra és közművelődés.4 Kultúra és közművelődés.4 Kultúra és közművelődés.4 Kultúra és közművelődés, egyház, egyház, egyház, egyház, civilek, civilek, civilek, civilek    

A település legnagyobb kulturális intézménye a Mátyás Király Múzeum a Magyar Nemzeti 
Múzeum fiókintézménye. Fő feladata Visegrád régészeti és történeti emlékeinek feltárása, 
gyűjtése, gondozása és bemutatása. A település számos műemléke közül a múzeum kezelésében a 
királyi palota, az alsóvár (Salamon-torony) és a jelenleg nem látogatható, XI. századi esperesi 
templom van, de a többi műemlék és régészeti lelőhely szakmai felügyeletét, feltárását is ellátja, 
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illetve bemutatásukban közreműködik. Gyűjteményei közül a legjelentősebbek a régészeti 
gyűjtemény és a kőtár, de rendelkezik a település XVIII-XIX. századi emlékeit őrző helytörténeti 
gyűjteménnyel és jelentős fotó-, rajz- és szöveganyagot kezelő adattárral is.  A múzeum kiemelt 
kutatási irányai a római limes és a későközép anyagi kultúrájának, építészetének kutatása. E 
témákban a visegrádi munkák mellett számos más magyarországi és külföldi vállalkozásban is részt 
vesz. Közel két évtizede, a nyári hónapokban régész szakos egyetemi hallgatók dolgoznak a 
visegrádi palota illetve a mellette elhelyezkedő középkori ferences kolostor feltárásán tanásatás 
keretében, a múzeum és az ELTE együttműködésében. A múzeum 2007-ben 10 kiállításával 
112 397 fős látogatottságot ért el. 

Az önkormányzat fenntartásában működik a Mátyás Király Művelődési Ház és Könyvtár. 
Az épület a századelőn készült villa épület, amelyet a második világháború után államosították és a 
dunakanyari SZOT üdülők egyikeként funkcionált, majd üdülőből művelődési házzá alakították. 
A művelődési ház és a könyvtár egyesítése az 1970-es években történt a meg 

A könyvtár két teremmel szolgálja a helyi olvasóközönséget, a 16948 egységnyi leltári állomány 
(2007) nagy részét szépirodalom teszi ki, de a szakirodalom fejlesztése is folyamatosan történik. A 
202 beiratkozott olvasó 2007-ben 3298 könyvtári egységet kölcsönzött ki. A hagyományos 
könyvtári szolgáltatásokon kívül internet, fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, fax szolgáltatás is 
igénybe vehető. Szokatlan de megkérdőjelezhetetlenül lokálpatrióta gyűjtési kör, a visegrádiak 
által készített szakdolgozatok gyűjtése. 

A településen a statisztikák szerint 2007-ben hat alkotóművészi csoport működött, 109 
taggal. Emellett 206 fő vett rész rendszeres művelődési foglalkozásokon 442 alkalommal, míg a 
tárgyévi 97 kulturális rendezvényen 5687 fős részvételt regisztráltak. A településen egy 
önkormányzati fenntartású mozi is működik, általában heti egy vetítéssel szolgálva a helyi 
filmbarátokat. 

Visegrád Város öt kiemelt közművelődési rendezvényei a következőek: Visegrádi 
Nemzetközi Palotajátékok, Zenés Nyári Esték Visegrádon, Német Kisebbségi Önkormányzat 
rendezvényei (farsang), Városnapi Rendezvények, Áprily Hetek. 

Visegrádra Mária Terézia rendeletei alapján mintegy 300 évvel ezelőtt Bajorországból, 
Ulm környékéről és Ausztriából érkeztek az első római katolikus német telepes családok. 
Erdőgazdálkodással, bányászattal, földműveléssel, szőlőműveléssel foglalkoztak az Ó és az Új 
hazában is; anyanyelvüket beszélő, kultúráját őrző népcsoportot alkottak az évszázadok során. Ma 
már a helyi nyelvet, dialektust csak az öregek, a középkorosztályból egy páran beszélik, a fiatalok 
egyáltalán nem, akik azonban az irodalmi német nyelvet ismerik- beszélik. A helyi német 
kisebbségi önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik hozzájárulni a nemzetiségi oktatáshoz, 
segíti az iskola és óvoda munkáját; énekkart és fúvós-zenekart tart fenn. 

A városban a Dunakanyar néhány többi településéhez képest számos itt született vagy 
véglegesen megtelepedett művészember élt és él illetve alkot a XX. század első évtizedei óta, 
elsősorban különböző képzőművészeti területeken, mint például a szobrászat, festészet-grafika, 
famívesség. A képzőművészek mellett a település egyik legismertebb „honosított” művésze Áprily 
Lajos erdélyi születésű költő-író. 

Visegrádon plébániahivatal működik, Keresztelő Szent Jánosnak szentelt római katolikus 
templomban vasárnap és ünnepnapokon két időpontban van mise, míg a hétköznapon egyetlen 
időpontban. A barokk stílusú templom az 1700-as évek második felében épült. A katolikus hívők 
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mellett a református/protestáns hívők száma a legjelentősebb a településen, a magukat vallásosnak 
nyilvánítók kb. 10%-a tartozik ide. Templomukat 2009-ben adták át és szentelték fel. 

A település életében és az önkormányzattal való együttműködés tekintetében a következő 
szervezetek a legfontosabbak: 

• Nyugdíjas Klub 
• Visegrádi Sport Egyesület 
• Visegrádi ifjúsági klubok, egyesületek (3) 
• Szent György Lovagrend (kultúra, hagyományápolás) 
• Visegrádi Turisztikai Egyesület 
• Cserkészcsapat 
• Visegrádi Vállalkozók Egyesülete 
• Visegrádi Polgári Egyesület/Kör 

 

2.1.2.1.2.1.2.1.6666.5. Sport.5. Sport.5. Sport.5. Sport    ---- szabadidő szabadidő szabadidő szabadidő    

A városi sportélet egyesületi formában szerveződik, amelynek elődje 1938-ban alakult meg, négy 
(futball, kézilabda, tenisz, sí) szakosztállyal. Megyei bajnokságok szintjén szerepeltek a többszöri 
újjáalakulások idejét követően is. 

1976-ban a Nagymaros-Bős Erőmű építése miatt a Duna-parton lévő focipályát elvették az 
egyesülettől. Az ígéretekkel ellentétben helyette nem kaptak másik focipályát, így ebben az évben 
megszűnt az egyesület. Hosszú vajúdás után 2003-ban Visegrádon a Duna-parton, a 11. sz. főút 
mellett megépült egy európai szabvány méretű focipálya majd egy műfüves kispálya. 

Maga az egyesület már 1990-ben újjáalakult a következő szakosztályokkal: tenisz ,cselgáncs és 
labdarúgó (felnőtt, ifjúsági, utánpótlás), majd az évek során kiegészültek a kerékpár, sakk, túra és 
gyalogló szakosztályokkal. 

A városba tornacsarnok is szolgálja a sportolókat, de a város határain kívül tekintve, a 
legfontosabb helyi sportlétesítménynek a Nagyvillám-hegy északi oldalán kialakított sí- és 
szánkópálya tekinthető, számos budapesti vendéget vonzva (nyáron gyepsí szolgáltatással). 

A városi sportközpont révén jelenleg tenisz, kispályás foci, evezés és streetball igények elégíthetők 
ki. Nemzetközi szintű versenyeket rendeznek a városban mountain-bike és triatlon szakágakban 
illetve gyermek sakkversenyeket. 

Egyéb szabadidős sport jellegű létesítmények: 

•••• Visegrádi bobpálya (egész évben) 

•••• Canopy drótkötélpálya 

 

2.1.2.1.2.1.2.1.6666.6. Közlekedés.6. Közlekedés.6. Közlekedés.6. Közlekedés    

Visegrád megközelíthetőségét a 11. sz. főút 11. sz. főút 11. sz. főút 11. sz. főút biztosítja, mely a Duna mentén Budapest illetve az 
ország északnyugati része felé teremt kapcsolatot. A 11-es útnak nincs alternatív útvonala, ezért a 
tranzit, különösen a teherforgalom belterületről történő kivezetése mindenképpen nagyon fontos. 
A tranzit funkcióknak ugyan nem lenne keresni valója a településtesten, mert a települési 
struktúrát megbontja, és akadályozza a helyi települési és lakossági érdekek érvényesülését, és 
rontja az életminőséget, de a morfológiai viszonyok erősen korlátozzák alternatív megoldások 
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lehetőségét. Visegrádot közúton nemcsak a 11-es főúton, hanem a Pilisen keresztül, 
Pilisszentlászló irányából, a hegységet és erdeit átszelő, kacskaringós úton is megközelíthető. 

A városnak vasúti kapcsolatavasúti kapcsolatavasúti kapcsolatavasúti kapcsolata nincs, a legközelebbi vasútállomás a Duna túlpartján Nagymaroson 
érhető el (Budapest-Vác-Szob, egyben TEN fővonal ütemes menetrenddel), de ehhez a 
kompátkelést kell igénybe venni. A folyó jobb partján felfelé Esztergomban (24km, 32 perc elérési 
idő közúton), folyásirány szerint pedig Szentendrén (23,5 km, 30 perc elérési idő) vehető igénybe 
legközelebb a kötöttpályás tömegközlekedés, Szentendrén a HÉV vonala érhető el a Budapestről/-
ra utazók számára. 

A helyi tömegközlekedés így a helyközi buszközlekedésrebuszközlekedésrebuszközlekedésrebuszközlekedésre koncentrálódik, amely Esztergomig 
illetve Szentendrén keresztül Budapestig viszi az utasokat, a továbbutazáshoz (úti céltól függően) 
ezeken a helyeken lehet legkorábban átszállni. 2009-ben hétköznapokon Budapest-Visegrád(-
Esztergom) viszonylatban 16 járat szolgálja az utasokat (reggel fél héttől este háromnegyed 
tizenegyig), Visegrádról hétközben 21 járattal lehet Budapestre eljutni (hajnali négytől este 
nyolcig). Emellett napi öt járat a kistérségi központ Szentendréről Visegrádra jár, illetve további 
három a Szentendre-Visegrád-Esztergom viszonylatban. 

HajóállomásHajóállomásHajóállomásHajóállomás, rév, kikötő szolgálja a vízi közlekedést a városban. Nagymaros-Visegrád között 
naponta tizenötször fordul a komp reggel fél hét és este nyolc között, ebből tizenhárom 
alkalommal autók is átkelhetnek a Duna e szakaszán. A helyi kompvállalkozás séta- és 
kirándulóhajó-, rendezvényszervező szolgáltatást is nyújt, illetve hajótárolásra is lehetőséget 
teremtett a révkikötő területén. 

A MAHART PassNave Kft. belföldi menetrendi szárnyashajó, kiránduló- és sétahajó járatai is 
érintik a települést áprilistól október végéig, míg nemzetközi szárnyashajó járata (Budapest-
Pozsony-Bécs) előzetes bejelentés alapján áll meg Visegrádon. 

Visegrádon szállodahajó-kikötésre is alkalmas a helyi kikötőállomás, a Dunakanyarban csak itt 
illetve Szentendrén tudnak megállni ezek a nagyobb hajók. A távlati közlekedésfejlesztési tervek 
szerint Visegrád felső végpontja lehetne egy Budapestről induló tömegközlekedés célú vízibusz 
hálózatnak is. 

KerékpárutakKerékpárutakKerékpárutakKerékpárutak: a Bécs-Budapest Duna-menti kerékpárút hálózathoz csatlakozó települési 
kerékpárút a 11. sz. főút mentén, a Duna parton húzódna. A dunakanyari hálózat frekventált 
idegenforgalmi helyzete ellenére is hiányos, a Duna jobb oldalán Leányfalunál megállt az építése. . . . 
Nagy jelentőségű lenne a Leányfalu(Szentendre) illetve az Esztergom és Visegrád között hiányzó 
szakasz kiépítése, az országos, illetve európai kerékpárúthoz való kapcsolódás szempontjából is. 

ÖnkormÖnkormÖnkormÖnkormányzati kiépített ványzati kiépített ványzati kiépített ványzati kiépített városi árosi árosi árosi pormentes pormentes pormentes pormentes utakutakutakutak hossza 12 km volt 2007-ben 100 000 m2 
összfelülettel, s amely 5 km-nyi járdával egészült ki. Ezek mellett 3 km-nyi állami közút, 24 000 
m2 felülettel gyarapította a helyi úthálózatot. 

 

2.1.2.1.2.1.2.1.6666.7. Közművek.7. Közművek.7. Közművek.7. Közművek    

A település közművek általi ellátottsága megfelelőnek, jól kiépítettnek tekinthető. A város 
területének érzékeny vízbázisa miatt a felszín alatti vizeket érintő közművekkel kapcsolatos 
kérdésekben (vízbázis területének igénybevétele, vízbeszerzés, csatornázás, csapadékvíz-elvezetés, 
szennyvízkezelés stb.) a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatósággal kell egyeztetni.  
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VízellátásVízellátásVízellátásVízellátás    

Visegrád vízellátását a Duna vizéből oldják meg, az ivóvízvezeték hálózat hossza 23 km és az összes 
szolgáltatott víz mennyisége 202 000 m3 volt 2007-ben, amelyből 71 000 m3-t (35%) használtak 
fel a háztartások. A hálózatba a lakások 100 százaléka be van kötve, a településen öt darab 
közkifolyó üzemelt. 

SzennyvízelvezetésSzennyvízelvezetésSzennyvízelvezetésSzennyvízelvezetés    

A városban 2007-es adatok szerint 25 km-nyi elválasztó rendszerű közcsatorna-hálózat szolgálta a 
helyi lakosságot és a vállalkozások telephelyeit. Az elvezetett összes szennyvíz mennyisége 
ugyanebben az évben 184 000 m3 volt, amelyből 49 000 m3 (27%) volt a háztartásokra eső rész. A 
teljes mennyiség biológiai tisztításra került. A város szennyvize közműalagúton a váci 
szennyvíztelepen kerül feldolgozásra. 

Visegrád területén a szennyvizek talajban történő elszikkasztása a vízbázis és a környezet védelme 
érdekében szigorúan tilos, ezért: 

• meglévő szennyvízelvezető hálózat mentén fekvő ingatlanokat egy éven belül rá kell kötni a 
hálózatra, 

• nem csatornázott területeken házi vízbekötés csak a vízzáróan szigetelt, közműpótló 
szennyvíztározó medence megvalósítását követően engedélyezhető. 

Felszíni és csapadékvíz elvezetésFelszíni és csapadékvíz elvezetésFelszíni és csapadékvíz elvezetésFelszíni és csapadékvíz elvezetés    

Visegrád településmorfológiai jellemzői miatt odafigyelést igényel a hegységi térszínekből érkező 
patakok belterületi meder szakaszainak folyamatos karbantartása, havária események idején gyors 
felújításuk, helyreállításuk. Az érintett legfontosabb vízfolyások: Apátkúti patak, Csuka-patak, 
Bánya-patak, Újkert-utcai patak. A szokásos karbantartási munkák évente ütemezett módon 
kerülnek elvégzésre, kaszálás, mederbe nőtt növényzet irtása, árkok lefolyási szelvényének 
biztosítása. A rendszer kiépítettsége a városban teljes körű. 

VillamosenergiaVillamosenergiaVillamosenergiaVillamosenergia----hálózatokhálózatokhálózatokhálózatok    

A városban 2007-ben 1377 fogyasztó (ebből 152 volt nem háztartási fogyasztó) 12,57 millió kWh 
áramot használt fel (ebből a háztartások 2,65 millió kWh-nyit – 21%), az áram a 35 km-nyi helyi 
kisfeszültségű hálózaton jutott el hozzájuk. A település közvilágítását 581 lámpahely biztosította 7 
km hosszú külön hálózatba bekötve. A rendszer kiépítettsége 100%-os, csak oda nem jut el a 
villany, ahol a domborzati viszonyok nem tehetik lehetővé bevezetését. 

Visegrádon településképi szempontból meghatározó elem, hogy a helyi építési szabályzat szerint 
villamos-kábel hálózat építése csak földkábelként engedélyezhető. Új bekötés – légkábeles hálózat 
esetén is – csak földkábellel lehet. 

Gázvezeték hálózatokGázvezeték hálózatokGázvezeték hálózatokGázvezeték hálózatok    

A gázvezeték-hálózat kiépítettsége a településen 100%-os, a hálózat túlnyomó része 1997-től az 
ezredfordulót követő pár évben épült ki. Hossza 2007-ben 28 km volt, az 506 gázfogyasztó által 
elégetett 2,8 millió m3 gázból a lakossági felhasználás (497 fogyasztó) 1,5 millió m3-nyit vett el 
(53,5%). Visegrádon távfűtés nincs. 

Távközlési hálózatokTávközlési hálózatokTávközlési hálózatokTávközlési hálózatok    

2007-ben Visegrádon az egyéni távbeszélő fővonalak száma 530 volt, kábeltelevíziós szolgáltatást 
352 háztartás vett igénybe, az ISDN vonalak száma pedig 182 volt. Korszerű szélessávú ADSL 
szolgáltatás is elérhető a városban a Magyar Telekom Zrt. a szükséges infrastruktúrát létrehozta, 
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különböző szolgáltatókon keresztül lehet rá előfizetni. Összesítve tárgyévben a városban 867 
távbeszélő fővonal működött, amelyből 140 volt üzleti felhasználású. 

Településrendezési szempontból a tervezett és a rekonstrukcióra kerülő távközlési hálózatokat a 
villamos rendszerhez hasonlóan földkábelbe, illetve egyéb föld alatti vezetéssel kell megépíteni. 

ÁrvízvédelemÁrvízvédelemÁrvízvédelemÁrvízvédelem    

Árvízvédelmi szempontból veszélyeztetett fekvésű területeknek számit a Duna 1692-1698 
folyamkilométerre eső hat-kilométeres szakasza, ezen a szakaszon a folyó esése 50 cm.  

2009-ben a visegrádi önkormányzat támogatásban részesülő Európai uniós finanszírozású 
projektet indít a probléma kezelésére. A cél Visegrád Város árvíz által veszélyeztetett területeinek, 
lakosságának, műemléki, kulturális és turisztikai értékeinek védelme, a jelenlegi nem megfelelő 
eseti védekezés helyett állandó árvízi védművek létesítésével. 

Visegrád város belterülete a 100/2007. (XII.23.) KvVm rendelet szerint árvíz által veszélyeztetett 
önkormányzati terület; a meghatározott mértékadó árvízszint a település melletti szakaszon 
magasabb, mint a település belterületének egyes lakóépületekkel beépített része. A projekt 
keretében érintett szakaszon (Duna jobb part 1693+200 - 1669+000 fkm) az árvízvédelmi 
kötelezettség törvényi előírás alapján önkormányzati feladatkörbe tartozik. A tervezett beruházás 
illeszkedik az országos árvízvédelmi rendszerbe. A veszélyeztetett partszakasz, ill. partmenti terület 
hossza kerekítve 2,8 km, az árvízzel veszélyeztetett terület teljes nagysága kerekítve 49 ha. Érintett 
többek között a Fő utca, a Mátyás-palota, a 11. sz. főközlekedési út, és a szennyvízcsatorna-
rendszer egyes elemei. A projektben javasolt megoldás elsőrendű védvonal - árvízvédelmi töltés - 
kiépítése a Visegrádi hajóállomás és az Alsó-öböl környezete között, valamint az ún. 
"városközponti" szakaszon 3,1 km hosszan. 

    

Utcaszintű öUtcaszintű öUtcaszintű öUtcaszintű összefsszefsszefsszefoglaló táblázat Visegrád közműoglaló táblázat Visegrád közműoglaló táblázat Visegrád közműoglaló táblázat Visegrád közmű----állapotárólállapotárólállapotárólállapotáról    

 Burkolat Közvilágítás Víz Csatorna Áram Gáz 

Szentgyörgypuszta                 
Mogyoróhegy utca aszfalt X X X X X 

Kökény utca föld X X N X X 

Somfa utca részben nagykocka X X N X X 

Erdőalja utca föld X X N X X 

Hársfa utca részben aszfalt N X N X részben 

Áprily-völgy réstben aszfalt X X N X X 

Város                 
Fő utca asztfalt, kiskocka X X X X X 

Salamontorony utca nagykocka X X X X X 

Mozi köz föld N X X X X 

Zách Klára utca nagykocka és aszfalt X X X X X 

Kálvária utca részben aszfalt részben X X X N 

Pincesor asztfalt X X X X N 

Szent László utca aszfalt X X X X N 

Magasköz   X X X X N 

Pázmány Péter utca aszfalt X X X X X 

Török utca   X X részben X részben 

Tamáshegy utca föld X N N N N 

Újkert utca   részben X részben X X 

Temető utca aszfalt X X X X X 

Malomhegy utca aszfalt X X N X X 
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 Burkolat Közvilágítás Víz Csatorna Áram Gáz 

Feketehegy utca aszfalt X X N X X 

Rigó utca részben aszfalt részben részben részben X részben 

Mátyás király utca aszfalt X X X X X 

Patak sétány föld N N N X N 

Széchenyi utca aszfalt X X X X X 

Schulek utca föld részben X X X X 

Kilátó utca aszfalt X N N X N 

Csukavölgy utca részben aszfalt részben részben részben X részben 

Rákóczi utca részben aszfalt X részben részben X részben 

Sziget utca aszfalt X X X X X 

Nap utca aszfalt X X X X X 

Duna utca aszfalt X X X X X 

Doboskert utca aszfalt, kő X X X X X 

Vadrózsa utca aszfalt X X X X X 

Harangvirág utca aszfalt X X X X X 

Bányatelep utca aszfalt X X X X X 

Hosszúvölgy                 
Hosszúvölgy utca föld részben X N X X 

Doboshegy                 
Lepence utca föld X X X X X 

Doboshegy utca aszfalt X X X X X 

Cinke utca mart aszfalt X X X X X 

Harkály utca föld részben X X X részben 

Holló utca mart aszfalt X X X X X 

Csalogány utca mart aszfalt X X N X X 

Diós                 
Berkenye utca részben aszfalt X X részben X X 

Tölgyfa utca föld X X X X X 

Önkormányzati adatszolgáltatás 2009 

2.1.2.1.2.1.2.1.6666.8. Hulladékgazdálkodás.8. Hulladékgazdálkodás.8. Hulladékgazdálkodás.8. Hulladékgazdálkodás    

Visegrád város hatályos helyi építési szabályzata1 alapján a település területén hulladéklerakó telep 
nem létesíthető. A szentgyörgypusztai volt bánya területén városgazdálkodási terület került 
kialakításra, ahol a hulladékosztályozásra, - tömörítésre sor kerülhet. 

Közterületen csak kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényei lehetnek. A településen 
hulladékgyűjtésre csak szabványosított zárt edény, konténer használhatóak, melyek elhelyezését 
telken vagy épületen belül kell biztosítani a tulajdonosoknak. 

2007-ben a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma 665 volt, az üdülőké 308. 

Az önkormányzat 1999-től majd egy évtizedig egy váci telephelyű szolgáltatót bízta meg a 
hulladékgyűjtés és elszállítás feladatának ellátásával. Ebben az időszakban a helyben keletkezett 
háztartási illetve gazdálkodó szervezetek által termelt hulladék lerakására és ártalmatlanítására 
a:Duna-Vértes Köze hulladékgazdálkodási rendszer tatabányai hulladéklerakója, egy csörögi (Vác 
térsége) illetve egy bicskei hulladéklerakó szolgált.    2008 óta a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-
vel van szerződés szemétszállításra, így a település hulladéka jelenleg kizárólag a bicskei 
hulladéklerakóba kerül. 

                                                 
1 Visegrád Város Önkormányzatának 5/2004 (VII.1.) ör. Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (a 6/2004 (VII.29.) és a 7/2005 
(VIII.1.) ör. Rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 
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A szelektív hulladékgyűjtés a városban három gyűjtőszigeten történik, egyenként 1 db papírgyűjtő 
edény, 1 db üvegpalack gyűjtő edény, 2 db műanyag flakon gyűjtő edény van telepítve.  

A lakosságtól elszállított települési szilárd hulladék mennyisége 2007-ben 533 tonna volt, amelyet 
kiegészített az egyéb szervezetek által termelt 233 tonnányi mennyiség (Σ 30,4%-a). 

2008-ra jelentősen csökkent az elszállított összes települési szilárd hulladék mennyisége, összesen 
643,16 tonnára (-123 tonna), ebből lakossági hulladék 548,16 tonna volt (+15 tonna). 

Az illegális szemétlerakás problémájának visegrádi megoldása szerint a lakosok csak kommunális 
adót fizetnek, szemétdíjat nem, az így befolyó pénzből finanszírozzák a szemétgyűjtést és a 
fedezetlen részt az önkormányzat egészíti ki. Ez kevesebb költséget jelent, mintha a térfogaton 
felüli részt a lakosok leraknák az utak mentén és aztán azt még össze is kellene szedetni illetve 
elszállítatni. A 2000-es évek közepén ugyan bevezették a térfogatarányos szemétdíjat, egy-két év 
múlva vissza kellett állni az eredeti megoldásra, mert akkoriban jelentősen megnőtt az illegális 
szemételhelyezések száma.  
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2.2. SWOT elemzés 

 

ERŐSSÉGEKERŐSSÉGEKERŐSSÉGEKERŐSSÉGEK    GYENGESÉGEKGYENGESÉGEKGYENGESÉGEKGYENGESÉGEK    

! Gazdag történelmi múlt és kulturális illetve 
épített örökség 

! Egyedi hatású, gazdag és nemzeti park 
rangon védett természeti környezet 

! A helyi lakosság iskolázottsági szintje 
országos szint feletti 

! Fejlesztő gondolkozású helyi önkormányzat 

! Körültekintő és szigorú helyi építési 
szabályzat 

! Kedvező foglalkoztatottsági helyzet 

! Jó infrastruktúra ellátottság, közműolló 
zártsága 

! Jó megközelíthetőség közúton 

! Rekreációs, rehabilitációs potenciál 

! Sokrétű turisztikai kínálat, vendéglátó 
kapacitás nagysága 

! Köztudatban benne lévő visegrádi „brand”-
ek (V4, ásványvíz, palota-játékok) 

! Elöregedés felé mutató korösszetétel 

! Budapesti agglomeráció fiatal aktív-
korúakat érintő vonzóhatása (helyben el 
nem érhető szolgáltatások, munkahely) 

! Körzetközponti feladatok (gyámügy, 
építésigazgatás, okmányiroda) nehézkes 
finanszírozhatósága 

! Iskola feltöltöttsége a szomszédos 
települések által biztosítható 

! Idegenforgalmi infrastruktúra hiányosságok 
(Duna-menti kerékpárút, Dunapart 
fejlesztések) 

! Egységes megjelenésű és színvonalú 
városközpont hiánya 

! Rekultivációra szoruló volt bányaterületek 

! Rendkívül korlátos fejlesztésre kiadható 
településterület 

! Komplex turisztikai csomagok hiánya, 
egyenetlen szolgáltatásminőség 

LEHETŐSÉGEKLEHETŐSÉGEKLEHETŐSÉGEKLEHETŐSÉGEK VESZÉLYEKVESZÉLYEKVESZÉLYEKVESZÉLYEK    

! Gyógy- és termálvíz, kapacitás – 
egészségturizmus potenciál 

! Nagy kiterjedésű nemzeti park területek 

! Fejleszthető Duna-parti területek 

! Visegrád hazai ismertsége 

! Emblematikus kulturális rendezvények – 
VPJ 

! Világörökséggé nyilvánítás esélye 

! Beruházások iparűzési és idegenforgalmi 
adóbevételek növekedése 

! Budapesti agglomeráció központi területei 
számára kézenfekvő rekreációs, szabadidő 
térség 

! Térségi együttműködések szorosabbá válása 
(Dunakanyar, határon átnyúló) 

! Gyógy- termálvízkészlet túlhasználata 

! Vendégkör elfordulása a térség felől 

! A tömeges turizmus túlterhelő hatásai 

! Szociálisan rászorulók számának 
növekedése 

! Elszabaduló helyi ingatlanárak, lakáspiac 
záródása a helyi lakosok felé 

! Duna nemzetközi víziút fejlesztések 
mederalakító követelményei 

! Árvízi havariák 
! Önkormányzati forráshiányosság növeke-

dése, fejlesztési kiszolgáltatottság 

! Befektetői nyomás ingatlanfejlesztések 
területén, tömeges építkezések, beépülő 
Duna-part 

! Térségi együttműködések iránti hajlam 
csökkenése 
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3. VÁROSRÉSZEK ELEMZÉSE3. VÁROSRÉSZEK ELEMZÉSE3. VÁROSRÉSZEK ELEMZÉSE3. VÁROSRÉSZEK ELEMZÉSE    

 

Habár Visegrád 2009-ben Magyarország városai közül alig 1800 főnyi lakosságszáma alapján az 

ötödik legkisebbnek számít, mégis különleges településszerkezetének köszönhetően több világosan 

elhatárolható településrészre osztható. Folyóhoz szorítottsága, domborzati viszonyai alapvetően 

határozzák meg a kisváros településmorfológiai képét. Fontos megjegyezni, hogy a központi 

városmagon kívül Visegrád városának nincsenek alközpontjai, ezek köré szerveződő településrészei 

sem a városi funkciók sem lakosságkoncentráció tekintetében. Mindazonáltal fontosnak tartjuk 

megjeleníteni a város fejlődésével kialakult újabb településrészeket is. Visegrád belterülete főbb 

vonalaiban három összefüggő egymástól távolabb eső szerkezeti egységből áll. A hatályos 

településszerkezeti terv a központi várostesttel és két kisebb területű lakó- és üdülőterület 

területegységeivel számol.  

Emellett Visegrád központi része további négy jól elhatárolható kisebb szerkezeti egységre 

osztható, melyek a beépítési intenzitás szempontjából homogének és világosan elhatárolhatók, 

mivel olyan fő szerkezeti elemek választják el őket mint a 11-es út vagy a Visegrádi-hegység 

erdőterületei. A térképen illetve a szöveges részben bemutatott településrészek lehatárolása az 

érvényes településszerkezeti tervnek az alapján készült. 

 
Visegrád településrészei Visegrád településrészei Visegrád településrészei Visegrád településrészei –––– áttekintő térkép áttekintő térkép áttekintő térkép áttekintő térkép              Google Earth/saját szerkesztés 
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3.1. Szentgyörgypuszta 

A 11-es úttól közvetlenül délre fekvő városrész a város északi-északkeleti határán fekvő, 

Dunabogdánnyal határos részén terül el, mint önálló, különálló belterület, mely jellemzően 

üdülőterület használatú, illetve itt található a főváros által fenntartott idősek otthona valamint az 

önkormányzat városgazdálkodási területe. 

3.2. Központi városmag  

Dunaparti sávDunaparti sávDunaparti sávDunaparti sáv    

A területet a Duna folyó és a 11-es főút közti rész, fiatal a vízlépcső-építkezés után visszamaradt 

mesterséges öbleinek fejlesztési területei adják ki, gyakorlatilag beépítetlen terület. Az elképzelések 

szerint zöldterületi jellegének megtartásával elsősorban rekreációs területként szolgálná a város 

lakóit illetve az itt szabadidejüket töltő turistákat. Az öbölben sportcélú és yachtkikötő 

fejlesztéseknek van jövője. 

Hagyományos településmag Hagyományos településmag Hagyományos településmag Hagyományos településmag (Városközpont)(Városközpont)(Városközpont)(Városközpont)    

A területet a Fő utca, a Salamontorony utcai villanegyed, Községkert és környéke, Rév utca, 

Rákóczi utca, Széchenyi utca, Zách Klára utca, tamáshegyi pincesor és környéke teszi ki. A 

Városközpontra sajátos építészeti és közterület-alakítási előírások vonatkoznak, elsősorban, a 11. 

sz. főút – Mozi köz – Fő utca –Rév utca által határolt területek vonatkozásában. Ennek oka, hogy 

a városnak nincs markáns, közfunkciókat koncentráló és településközpontként funkcionáló kvázi 

egységes kialakítású településrésze, kialakítását ezen a területen, tömbön belül kívánják megoldani. 

A város közintézményei, helyhatósága, főbb látnivalói ugyan ezen a területen találhatóak meg, de 

meglehetősen szétszórtan megtalálható sokszor nem a funkciónak megfelelő épületekben. 

ÚjvárosÚjvárosÚjvárosÚjváros    

A területet a Rév utca folytatásaként az Apátkúti-patak déli oldala a Mátyás király úton, a patak 

déli oldala a Fő utca végénél illetve a a Bányatelepig húzódó déli társasházas beépítésű és döntően 

lakófunkciójú terület jelöli ki. 

Hegyvidéki tíHegyvidéki tíHegyvidéki tíHegyvidéki típusú üdülőterületekpusú üdülőterületekpusú üdülőterületekpusú üdülőterületek    

A területet a hegyoldalak üdülőházas, hétvégi házas általában közepes és nagyobb telkekkel 

kialakított területei, a Csukavölgy, Doboskert, Újkert, Új-hegy, Elsőfeketehegy és környéke 

jelenti. A település szétterülése, a zöldterületek elépítése még nem öltött olyan mértéket, mint 

több, a fővárosi agglomerációhoz tartozó közelebb eső település esetében. Visegrád ezen 

településrészei esetén megvan ugyan a veszélye a tájban való „szétrobbanás” folyamata 

elindulásának, de a következetes helyi szabályozás ez idáig sikerrel vette elejét ennek, nem úgy 

mint pl. a szomszédos Nagymaroson. 
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3.3. Lepencefürdő 

Visegrád jellegzetes üdülőterületei formálták meg a város délnyugati végén kialakult 

területegységet. A jövőbeni fejlesztések másik kulcsterülete, hiszen a város magánerős 

beruházásokon alapuló termálturisztikai központja formálódik keleti részén, a névadó Lepence-

patak mellett, de ugyanitt található a gizellatelepi rehabilitációs egészségügyi intézmény is. 

Nyugati Dömös felé eső része a diósi üdülőterülettel gyakorlatilag összenőtt, lovastelepe illetve 

római őrtornya az idegenforgalmi funkciók további erősödését jelzik előre. 

3.4. Külterületen fekvő település-szerkezeti területegységek 

a) Panoráma út által felfűzött turisztikai fogadó létesítmények 

Természeti látnivalók, történeti emlékhelyek, turisztikai és kulturális célpontok fűződnek fel 

Visegrád legfontosabb külterületi útja mentén. A teljesség igénye nélkül: Sibrik-domb, Salamon 

torony, Görgey-emlékhely, Mogyoró-hegyi Erdei Művelődés Háza, Vadaskert, Bobpálya, Nagy-

Villám hegyi sípálya, Hotel Silvanus, Fellegvár. A város turisztikai vonzerőinek kulcsfontosságú 

összekötő útvonala. 

b) Védett tájegyüttes 

A külterület további részén, elsősorban a védelmi rendeltetésű erdőterületek és a csekély 

kiterjedésű mezőgazdasági területek sorolódnak ide.  

Visegrád teljese területe a Duna-Ipoly Nemzeti Park része, így a város növekedése a völgyekbe 

húzódással nem lehetséges, fejlesztési területként sem az árvízveszélyes Duna-menti városközponti 

üres területek, sem a tájképvédelmi szempontokból védendő hegy- domboldali részek nem 

jöhetnek szóba.  

A jövőre nézve csak a meglévő önálló településrészek közötti területek beépítési területté való 

minősítése marad egyetlen reális fejlesztési lehetőségként a városban, de ezek beépülése is csak 

szigorú feltételek mellett lehetséges. 

Visegrád Visegrád Visegrád Visegrád szerkezeti városszerkezeti városszerkezeti városszerkezeti városrészeirészeirészeirészei jelenlegi funkciói jelenlegi funkciói jelenlegi funkciói jelenlegi funkcióinak összegzésenak összegzésenak összegzésenak összegzése    

    Ipari, logisztikai Kereskedelmi Mezőgazdasági 
Zöldfelületi, 
környezeti 

Turisztikai, 
rekreációs 

Szentgyörgypuszta       ++ + 

Központi városmag     +++ + +++ +++ 

Lepencefürdő    ++ +  ++ +++ 

    Közlekedési, 
távközlési 

Közösségi 
Közigazgatási, 
humán szolg. 

Lakó Üdülő Város(rész) 
központ 

Szentgyörgypuszta    +  + (szoc.) + +++  

Központi városmag    ++ +++ +++ +++ + +++ 

Lepencefürdő    +  + (eü.) + +++  

    

++++    Jelenlevő funkció ++++++++ Jellemző funkció ++++++++++++    Domináns funkció 
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4. STRATÉGIAI FEJEZET4. STRATÉGIAI FEJEZET4. STRATÉGIAI FEJEZET4. STRATÉGIAI FEJEZET    

 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia alapját Visegrád város meglevő fejlesztési koncepciói 

alkotják, amelyek közül a legfontosabbak: 

• Visegrád Város Ciklusprogramja/Gazdasági Programja 2002-2006, 2006-2010  

• Visegrád Város Településszerkezeti Terve (Elfogadva a 185/2004.(VI.30.) számú határozattal) 

• Visegrád Város Városfejlesztési Koncepciója (2002) 

• Dunakanyar-Pilis Kistérségi Társulás Területfejlesztési Koncepciója (2006) 

• Visegrád Város turizmusfejlesztési Stratégiai és Operatív Programja (2000) 

Az integrált városfejlesztési stratégia célja az, hogy a korábban elkészült dokumentumokban 

meghatározott, és érvényesnek tekintett fejlesztési célokat és irányokat összefoglalja, aktualizálja, és 

akcióterületekre lebontva, a fejlesztés és rendezés elemeinek együttes alkalmazásával 

(integrálásával) megalapozza azok megvalósítását.  

 

4.1. Jövőkép 

Visegrád hosszú távú jövőképének meghatározásakor jó néhány külső és belső tényező 

figyelembevételére van szükség. Ezen tényezők alapjaiban határozzák meg a település hosszú távú 

fejlődési lehetőségeit, és részben meghatározzák azok korlátait is. Ezen tényezők – lásd SWOT 

elemzés– figyelembe vételével került kialakításra Visegrád hosszú távú jövőképe, valamint az ezt 

elérni segítő stratégia. 

A város hosszú távú jövőképe azt írja le, hogy milyen lesz, illetve milyennek szeretnék látni a 

városlakók Visegrádot 15-20 év múlva. Ennek a hosszú távú jövőképnek az elérését szolgálják a 

következő fejezetrészekben ismertetett hosszú távú (15- 20 év) átfogó, középtávú (7-8 év) 

tematikus és a rövid távú (2-3 év) célok. 

A fentiek alapján a Visegrád jövőképe a következőképpen fogalmazható meg: 

 

 

Az ezredéves Visegrád a város történelmi, kulturális hagyományaira, épített örökségére, a 

hegységi területek és a Dunakanyar természeti és tájképi értékeire és az ezeket 

fenntartható módon kihasználó idegenforgalmi fejlesztésekre támaszkodva, valamint a 

megerősödő helyi kis-és középvállalkozói szektorra építve megfelelő arányú 

foglalkoztatást biztosító, fiatalságát megtartó, vonzó életminőségű országos szinten ismert 

és elismert kisváros. 
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Visegrád 2025-ben 

DemográfiaDemográfiaDemográfiaDemográfia    

A város lakosságszáma kismértékű növekedéssel 1900 fő körül stabilizálódik, a helyi fiatalság 

elvándorlása alacsony szintre áll be, a város népességmegtartó ereje, helyben tartó vonzó kisvárosi 

életminősége ellensúlyozza a főváros és agglomerációja vonzóhatását ezekben a korosztályokban. A 

nagyszámú vendégkört vonzó idegenforgalmi létesítmények állandó munkaerőigénye 

kismértékben növelheti az aktív korú betelepülők számát. 

GazdaságGazdaságGazdaságGazdaság    

Visegrád gazdasági életét alapvetően befolyásolja a városba irányuló idegenforgalom, a vendégeket 

kiszolgáló magántulajdonú szállodák és egyéb szálláshelyek tevékenysége illetve az egynapos 

kirándulók és a több napra ide látogató vendégkör igényeit kiszolgáló turisztikai orientációjú 

szolgáltatások. A szektorban dolgozók szakképzettsége magas szintű. 

A turisztikai szolgáltatók mellett a helyi adottságokat kihasználó és elsősorban a helyi lakossági és 

az idegenforgalmi igényeket kielégítő kisipar megerősödése elvárt, a kis- és középvállalkozások 

megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező, a város szerkezetébe illeszkedő, zavaró 

hatásait minimalizáló telephelyeken működnek. 

A város kiskereskedelmi egységei mind a lakosság mindennapi igényeit, mind a turista vendégkör 

időszaki terhelését képesek ellátni. 

A kedvező folyamatok és az ellenőrzött bejelentések eredményeként az idegenforgalmi- és 

iparűzési adóbevételek biztos forrást nyújtanak a helyi önkormányzat fejlesztései többségének 

finaszírozásához. 

KözlekedésKözlekedésKözlekedésKözlekedés    

A város közúton való megközelíthetősége a helyi igényeket is figyelembe vevő megfelelő 

járatsűrűségű helyközi autóbusz-közlekedéssel megoldott mind Esztergom, mind 

Szentendre/Budapest felé.  

A 11-es főközlekedési út belterületi szakaszain balesetveszélyességet minimalizáló átkelési pontok 

kiépítésére kerül sor, idegenforgalmi csúcsidőszakokban eseti közlekedésbiztonsági akciók 

kívánatosak. A városba látogatókat elegendő számú és jó színvonalú parkolóhelyek szolgálják, a 

jövőben a belőlük származó bevétel fontos tétellé válhat a település költségvetésének bevételi 

oldalán. amennyiben kialakul az új parkolóhelyekre vonatkozó fizetős rendszer. 

Visegrád belső közhasználatú kerékpárút-hálózata kialakításra kerül, a Duna-parti kerékpárút 

térségi szintű kiépülésével nemcsak a szomszédos települések felé (Esztergom-Pilismarót, Dömös, 

illetve Dunabogdány) teremtődik kapcsolat, de idegenforgalmi szempontból is jól kihasznált 

kerékpárút szakasz szolgálja a Dunakanyar vidékén szabadidejüket töltő turistákat. 
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A vízi közlekedés számára nemcsak a megfelelő kikötőhelyek (személyforgalmi, yacht, 

szállodahajó) létrehozása és fenntartása kívánatos, hanem teljes körű kikötői szolgáltatás-paletta 

létrehozása is.  

KörnyezetKörnyezetKörnyezetKörnyezet---- és természetvédelem és természetvédelem és természetvédelem és természetvédelem    

Visegrád környezetvédelmi koncepció megalkotásával is erősíti a helyi környezet- és 

természetvédelem ügyét. Az önkormányzati zöldterületek megtartása, fejlesztése állandó kihívást 

jelent, a hegyvidéki belterületen a beépítési folyamatok továbbra is szigorúan ellenőrzöttek és 

tájképvédelmi szempontok miatt korlátozottak. A várost átszelő 11-es főút, mint a település 

legjelentősebb szennyező forrása, zaj- és levegőszennyezési hatása a lakott területeken nem lépi át a 

határértékeket. A szelektív hulladékgyűjtés a város egész területén szervezetten bevezetésre kerül, 

az újrafeldolgozással hasznosított hulladék mennyisége emelkedik. A szennyvízelvezető rendszer 

kiépítettségének köszönhetően a talaj és a felszín alatti vizek minősége kiváló; a csapadékelvezető 

rendszerek kiépítettsége megbirkózik a sajátos morfológiai helyzet adta időszaki terhelésekkel. A 

város központi területét fenyegető árvízi elöntések lehetősége a megfelelő védműrendszer 

kiépülésével megszűnik. 

A környezetvédelmi tudatformálás folyamatos, állandó eleme a város politikájának, de nem csak a 

helyi lakosságot és vállalkozásokat tekinti célcsoportjának, hanem – összefogva a nemzeti parkkal, 

a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel és a térségi idegenforgalom főbb szereplőivel – az idelátogató turista-

közönséget is. Ésszerűbb fogyasztási minták és környezetkímélő termelési módok elterjesztése 

mellett az idegenforgalom környezeti terhelését csökkentő tudásanyag hatékony formában való 

közvetítése is megtörténik a célcsoportok felé. 

A város közigazgatási határán belüli természeti (erdő)területek kiterjedésükben nem csökkennek, 

magas minőségi szinten állandósulnak, ökológiai stabilitásuk növekszik, ami kedvezően hat a helyi 

lakosság egészségi állapotára, a helyi mező-, erdő- és vadgazdálkodásra, valamint az ökoturizmusra. 

Volt bányaterületek rehabilitációja befejezésre kerül, illegális szemétlerakó(k) felszámolásával 

együtt. 

EgészségügyEgészségügyEgészségügyEgészségügy    

A városközpontban megvalósuló új egészségház teljes körűen ki tudja szolgálni a helyi lakosság 

egészségügyi-alapellátáshoz kapcsolódó igényeit (háziorvos, gyerekorvos, védőnő, fogászat, 

gyógyszertár), a településen mentőállomás kialakítása megvalósul, turisztikai csúcsidőszakban 

külső megerősítéssel látva el feladatait. A lakosság körében rendszeresek az intenzív felvilágosító, 

prevenciós és szűrési programok. Szoros együttműködés alakul ki a gizellatelepi fővárosi 

fenntartású rehabilitációs szakkórházzal. 

OktatásOktatásOktatásOktatás    

Visegrád önkormányzati fenntartású óvodája és iskolája teljes kapacitásához közeli 

kihasználtsággal szolgálja a helyiek illetve a bejáró környékbeli települések gyermekeit. Az 

intézmények infrastrukturális, eszközbeli és módszertani fejlesztése folyamatos. Általános 
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iskolájában különös szerep hárul a továbbtanuláshoz szükséges készségek és képességek 

fejlesztésére, fontos elemként jelentkezik az idegennyelvi képzés, de az alapfokú művészeti oktatás 

is.  

A helyi munkaerő továbbképzését a felmerülő igények szerint a településen szerveződő 

felnőttoktatási programok is segítik. 

KözművelődésKözművelődésKözművelődésKözművelődés    

A város művelődési háza megújul illetve a felújított mozi épülettömbjével közösen a helyi lakosság 

számára széles palettájú kulturális szolgáltatásokat nyújt a könyvtári, audiovizuális, kiállítás, 

közösségi foglalkozások-rendezvények, stb.), melyek kihasználtsága évről-évre növekszik. A város 

ifjúságát vonzó kulturális programok és állandó helyszínek kerülnek bevezetésre, az Ifjúsági Ház 

megvalósulásával tovább nő a város népességmegtartó vonzereje. A megalakítandó „Ars 

Danubiana Alapítvány” sikeresen fogja össze a város kulturális életének eseményeit, rendezvényeit. 

A lakosság egészét elérő kulturális szolgáltatások mellett a helyi német kisebbség igényei is 

megfelelő infrastrukturális ellátottságot élveznek, jelenlétük és elismertségük tovább nő a város 

életében. 

A Mátyás Király Múzeummal való szoros együttműködés eredményeképpen nem csak egyes városi 

rendezvények szakmai/kulturális tartalma erősödik, de a régészeti oktatás fejlesztésével újabb 

szélesebb szakmai körben is jól csengő nevet szerez a városnak. A város szabadtéri rendezvényei 

méltó környezetbe kerülnek az új városközpont központi terének kiépülésével és a Visegrádi 

Palotajátékok nemcsak országos, de nemzetközi téren is nagyfokú (el)ismertségre tesz szert. 

Szociális hSzociális hSzociális hSzociális helyzetelyzetelyzetelyzet    

A város sikerrel tudja kezelni a nagyszámú nyugdíjas-, időskorú lakosának szociális ellátásbeli 

igényeit, elsősorban a házi ellátás és gondozás tekintetében, de a megvalósult idősek napközi 

otthona is bővíti a településen elérhető szolgáltatások körét. 

A település lakosainak jövedelmi szintje tartósan növekedik, ugyanakkor a jövedelmek közötti 

különbségek nem nőnek, a segélykérelmek száma tartósan csökkenő tendenciájú. A hátrányos 

helyzetűek problémáinak kezeléséhez az önkormányzat hathatós segítséget képes nyújtani, de a 

helyi lakosság társadalmi tudatossága, önszervező és önsegélyező képessége is nő. 

Térségi szerepkörTérségi szerepkörTérségi szerepkörTérségi szerepkör    

A kiépült új városközpontban koncentrálódó szolgáltatások révén Szentendre egyértelmű 

kistérség-központi súlya mellett növekedik Visegrád közművelődési, oktatási, egészségügyi 

alapellátásbeli valamint közigazgatási és természetesen turizmusbeli térségi szerepe. Ez utóbbit 

tovább erősíti az elnyert világörökségi rang és az evvel járó kötelezettségek – térségi hatása pedig 

akár túl is nőheti a budapesti agglomeráció rekreációs területének kereteit. 
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4.2. Fejlesztési célok 

Visegrád jövőképe, valamint a város előtt álló kihívások alapján kijelölhetők a település 

társadalmi-gazdasági fejlesztésének stratégiai (hosszú és középtávú) céljai, a hozzájuk kapcsolódó, 

akár településrész-szinten értelmezhető rövid távú célok. 

 

4.2.1. Átfogó hosszútávú cél városi szinten:     

Visegrád Integrált Városfejlesztési Stratégiájának hosszú távú, átfogó célja: 

 

 

Lakható, kényelmes, örökségével jól gazdálkodó – a helyieknek érték- a külvilágnak 

mértékadó kisváros, a Dunakanyar zászlóshajója. 

 

 

Az átfogó cél elérése szoros összhangban van a település korábbiakban ismertetett jövőképének 

megvalósulásához, mivel a jövőképben megfogalmazottak elérésének feltétele, hogy a középtávú 

tematikus célok, és az ezek által elérni kívánt átfogó cél is megvalósul. 

 

4.2.2. Középtávú, tematikus, fejlesztési célok városi szinten 

 

Az átfogó cél eléréséhez számos olyan társadalmi-gazdasági-környezeti feltételnek kell teljesülnie, 

amelyek egyenkénti teljesítésének összeadódásából és egymásra hatásaiból realizálható a középtávú 

átfogó cél remélt megvalósulása. 

Visegrád város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában hat olyan fontos előfeltételt találhatunk 

meg a település tematikus céljaiként, amelyek teljesülése középtávon nézve valós lehetőségként 

vehető számba és egyben a legfontosabbak is az átfogó cél elérése érdekében.  

 

AAAA város középtávú (7 város középtávú (7 város középtávú (7 város középtávú (7----8 évre szóló) tematikus céljai a következ8 évre szóló) tematikus céljai a következ8 évre szóló) tematikus céljai a következ8 évre szóló) tematikus céljai a következőőőők:k:k:k:    

T1 – A helyi társadalmi szolgáltatások fejlesztése  

T2 – Strukturált városszerkezet, a kor igényeit kielégítő városi infrastruktúra  

T3 – Minőség-centrikus fejlesztések a turisztikai fogadókapacitások és attrakciók körében  

T4 – Város és környezete értékmegőrzése, tudatosítása  

T5 – Eredményorientált helyi gazdasági környezet kialakítása  

T6 – Helyi és térségi kapcsolati hálók megerősítése  
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Az alábbiakban részletesen kifejtjük a középtávú tematikus célok részcélokra bontott tartalmát. 

 

1. TEMATIKUS CÉL:1. TEMATIKUS CÉL:1. TEMATIKUS CÉL:1. TEMATIKUS CÉL:    A helyi társadalmi szolgáltatások fejlesztéseA helyi társadalmi szolgáltatások fejlesztéseA helyi társadalmi szolgáltatások fejlesztéseA helyi társadalmi szolgáltatások fejlesztése    

A helyi társadalmi szolgáltatások fejlesztésének hármas irányultságot kell szolgálnia: az 

általánosabb jellegű – a lakosság egészét érintő települési szolgáltatások (egészségügyi, szociális, 

közigazgatási) mellett különös figyelmet kell fordítani a visegrádi fiatalság településen tartására-az 

elöregedési tendencia fékezésére, a jelentős létszámú idős-, nyugdíjas korú lakosok életfeltételeinek 

jobbítására valamint a turizmus – mint a helyi gazdaság motorja – által támasztott szolgáltatások 

kielégítésére. E három hangsúlyos célcsoport igényeit is figyelembevevő helyi szolgáltatáskínálat 

nem csak az itt élők és az ide látogatóba érkezők mindennapjait könnyíti meg, de a város hosszú 

távú fejlődését is garantálja. A legfőbb fejleszteni kívánt szolgáltatások: 

Általános Fiatalok, aktív korúak Idősek, nyugdíjasok Látogatók 

§ egészségügyi 
fejlesztések, 

§ polgármesteri hivatal 
szolgáltatásfejlesztése 

§ sport- és szabadidő 
§ ifjúsági kulturális, 

szabadidős 
§ lakásprogram 

§ idősek és rászorulók 
szociális ellátása 

§ nyugdíjas klub 

§ rendezvények 
§ művészek alkotóhelye 
§ turisztikai információ 

közoktatás, szak- és felnőttképzés fejlesztés   

nemzetiségi hagyományápolás, civil szervezetfejlesztés  

közbiztonság, kulturális szolgáltatások 

 

2. TEMATIKUS CÉL:2. TEMATIKUS CÉL:2. TEMATIKUS CÉL:2. TEMATIKUS CÉL: Strukturált városszerkezet, a kor igéStrukturált városszerkezet, a kor igéStrukturált városszerkezet, a kor igéStrukturált városszerkezet, a kor igényeit kielégítő városi infrastruktúranyeit kielégítő városi infrastruktúranyeit kielégítő városi infrastruktúranyeit kielégítő városi infrastruktúra    

 

Visegrád különleges településmorfológiája és domborzati viszonyai nem csak jól elkülöníthető 

településrészeket hozott létre, de az adottságokból eredő megoldandó feladatokat is. A város 

infrastrukturális ellátottsága jó színvonalú, de további fejlesztések szükségesek a csatornázás, 

útburkolás, közvilágítás, és a közterületek rendezése terén.  

Kettő olyan alcél azonosítható, amelyek kiemelkedően fontosak a település fejlődése 

szempontjából. Egyrészt megoldandó feladat a jelenleg markáns településközponti területtel nem 

rendelkező Visegrád városközpontjának fizikai megvalósítása, másrészt a város központi 

magterületén az árvízveszély elhárítása a megfelelő védművek kiépítésével. Mindemellett speciális 

igény a város részeit felfűző Duna-menti kerékpárút megépülése, a csapadékvíz-elvezetés 

rendszerének folyamatos fejlesztése és a patakok rendezése, a légkábelek földbehelyezésének 

programszerű megvalósítása (”kandeláber-program”). Végül, de nem utolsósorban az irányított 

területfelhasználás helyi gyakorlatának fenntartásával meg kell akadályozni a városi szövet 

szétrobbanását, a hegyoldalak és egyéb beépítetlen területek „túlépülését” – ez leginkább a 

Szerkezeti és Szabályozási Terv és a kapcsolódó szabályzatok folyamatos karbantartásával és a 

beépítési határvonalak megtartásával érhető el. 

 

Közös  
halmazok 
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3. TEMATIKUS CÉL:3. TEMATIKUS CÉL:3. TEMATIKUS CÉL:3. TEMATIKUS CÉL: MinőségMinőségMinőségMinőség----centrikus fejlesztések a turisztikai fogadókapacitások és attrakciók centrikus fejlesztések a turisztikai fogadókapacitások és attrakciók centrikus fejlesztések a turisztikai fogadókapacitások és attrakciók centrikus fejlesztések a turisztikai fogadókapacitások és attrakciók 

körébenkörébenkörébenkörében    

Visegrád gazdaságának motorja és jövőbeni fejlesztési lehetőségeinek legfőbb letéteményese a helyi 

illetve a Dunakanyar térségébe irányuló idegenforgalom. A meglévő nemzetközi szintű vonzerőkre 

alapozva (történelmi emlékek, termálvíz, tájképi érték) a kulturális és egészségturisztikai orientáció 

erősítése szükséges. Ennek főbb elemei lehetnek az egy időben nagyobb számú vendégkört fogadni 

képes szállodaprogram kifuttatása és a (termál-/strand-) fürdőfejlesztés. Az egynapos kiránduló-

tömeg ellátása és térségben tartása is kiemelendő cél, ehhez jól működő TDM rendszer és önálló 

turisztikai marketing, valamint a programkínálat-bővítése szükséges. Erősíteni szükséges a 

hagyományos, bár kevesebb bevételt hozó bakancsos, ökoturisztikai vonalat is, mely kiegészíthető 

a jövedelmezőbb lovasturisztikai szolgáltatásokkal is. A Duna-part rendezésével a minőségi 

vízi/hajós turizmus feltételei is megteremtődnek, yachtkikötő létesül illetve fejlett és 

környezetbarát kikötő szolgáltatás-paletta alakul ki. 

4444. TEMATIKUS CÉL:. TEMATIKUS CÉL:. TEMATIKUS CÉL:. TEMATIKUS CÉL: Város és környezete értékmegőrzése, tudatosításaVáros és környezete értékmegőrzése, tudatosításaVáros és környezete értékmegőrzése, tudatosításaVáros és környezete értékmegőrzése, tudatosítása    

A város ismertségét, vonzerejét és lakói megélhetésének hosszú távú biztosítását a helyi 

kiemelkedően változatos természeti és épített környezet jelenti elsősorban. Ennek megőrzése a 

visegrádiak jelen és jövőbeni generációinak is elsődleges érdeke. A táji-természeti környezeti 

elemek védelme, épített környezet védelme és bemutatásuk mellet a Világörökségi státusz 

megszerzése is új lehetőségekkel – és kötelezettségekkel látja el a helyi lakosságot. 

Fentiek érdekében ügyelni kell a termálvízkincs túlhasználatának elkerülésére, a helyi vízbázis 

védelmére, az erdőterületek védelmére, a tájképi elemek jellegének megváltoztathatatlanságára, a 

középkori, római kori építészeti-történelmi örökség feltárására és bemutathatóságának 

biztosítására, a nagy létszámú vendégkört mozgató idegenforgalom állandó vagy időszakos 

terheléseinek kezelésére. Kiemelkedően fontos feladat a környezettudatosság terjesztése mind a 

lakosság mind a térségbe érkező vendégkör célcsoportjaiban. 

Műemlékvédelmi szempontból az önkormányzatnak elemi érdeke a műemléki épületek, romok 

megóvásának, helyreállításuk, bemutathatóságuk támogatása, még ha nem is önkormányzati 

tulajdonúak (Fellegvár, Királyi palota, Sibrik-domb, Várkert, Vízibástya-Városkapu, római limes 

emlékek). 

Természetesen a fenti feladatok teljes körű ellátására Visegrád önmagában nem tud vállalkozni, 

ezért szoros együttműködést alakul ki a térségben jelenlévő állami, magángazdasági és civil 

szervezetekkel intézményekkel, úgy mint: DINPI, Pilisi Parkerdő Zrt., nagy szállodaüzemeltetők, 

Magyar Nemzeti Múzeum, NKÖH vagy éppen az Erdei iskola, stb. 

 

5555. TEMATIKUS CÉL:. TEMATIKUS CÉL:. TEMATIKUS CÉL:. TEMATIKUS CÉL:    Eredményorientált helyi gazdasági környezet kialakításaEredményorientált helyi gazdasági környezet kialakításaEredményorientált helyi gazdasági környezet kialakításaEredményorientált helyi gazdasági környezet kialakítása    

A településen lakók jövedelme összességében folyamatosan nő, az idegenforgalom eredményes 

fejlődésével mind annak jövedelmezősége, mind - közvetlen vagy közvetett hatásként - a 
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vonatkozó települési bevételek is folyamatosan gyarapodnak s amely tendencia fenntartása 

kívánatos. A településen lakók helyben foglalkoztatását – nem csak gazdasági de népesség 

megtartási szempontból is – a lehető legnagyobb mértékben kell biztosítani, amelyhez az 

önkormányzat saját kezdeményezésekkel is hozzájárul. Ez egyrészt a kisipari, vállalkozói 

telephely(ek) biztosításával lehetséges, másrészt a helyi gazdasági szereplők igényeinek megfelelő 

felnőttképzési, továbbképzési, szakképzési programok indításával, támogatásával. Fontos a helyi 

kereskedelem és szolgáltatásfejlesztés segítése nem csak alakossági ellátás minél változatosabb 

ellátása érdekében, de a városba érkező turisták kiszolgálására is. Az önkormányzat pénzügyi 

pozíciójának javítása elengedhetetlen a későbbi fejlesztések megalapozáshoz, ehhez a helyi 

adópolitika idegenforgalmi- és iparűzési adót érintő hatékony alkalmazásával az önkormányzat 

kihasználja a felfutó vállalkozások bevételtermelő-képességét. Kiemelt cél és feladat hatékony 

városmarketing megalapozása, a kívánt befektetői, vállalkozói kör településre csábítása érdekében. 

 

6666. TEMATIKUS CÉL:. TEMATIKUS CÉL:. TEMATIKUS CÉL:. TEMATIKUS CÉL:    Helyi és térségi kapcsolati hálók megerősítéseHelyi és térségi kapcsolati hálók megerősítéseHelyi és térségi kapcsolati hálók megerősítéseHelyi és térségi kapcsolati hálók megerősítése    

Visegrád kisváros, jelenleg az ötödik legkisebb Magyarország több száz városa közül, így bármely 

kedvező helyzetben álljon is, szomszédsági, térségi együttműködések hatékonyságának növelése 

nélkül fejlődési dinamikája már középtávon megrekedhet. Ennek elkerülése érdekében több 

szinten (agglomeráció, kistérség/társulás, Dunakanyar, szomszéd települések) szükséges a meglevő 

kooperációk erősítése, Visegrád kezdeményező szerepének növelése. Nem csak a közszolgáltatások, 

infrastruktúrafejlesztési beruházások, turizmusfejlesztés, környezetvédelem területén fontos 

ideiglenes vagy hosszabb távú szövetségek létrehozása, de a helyi-térségi civil szerveződések 

együttműködését is erősíteni kell. Ehhez elengedhetetlen a már meglévő vagy formálódó helyi civil 

szervezetek szervezetfejlesztési támogatása, illetve a változatos témájú helyi közösségi akciók 

támogatása. Emellett kiemelt szerepe lehet a település életének, elért eredményeinek 

megismertetésére különböző kommunikációs csatornákon keresztül.  

 

4.2.3. Egyes városrészek hozzájárulása a stratégia tematikus céljaihoz     

 

A Településszerkezeti Terv által meghatározott településrészek tekintetében és a dokumentumban 

a fentiekben lefektetett alapelveknek megfelelően városrészi célok is meghatározhatóak, amelyek a 

fejlesztés és rendezés szempontjainak figyelembevételével alakultak ki.  

SzentgyörgypusztSzentgyörgypusztSzentgyörgypusztSzentgyörgypuszta a a a V1. V1. V1. V1. ––––    Funkcionális több lábon állás megvalósításaFunkcionális több lábon állás megvalósításaFunkcionális több lábon állás megvalósításaFunkcionális több lábon állás megvalósítása    

A Budapest felől érkező Szentgyörgypusztánál éri el Visegrád közigazgatási határát, amely 

városrész alapvetően üdülőházas, hétvégi házas üdülőterület. Itt található még a Fővárosi 

Önkormányzat idősek otthona, illetve egy felhagyott bányaterületen a városgazdálkodási udvar. A 

terület beépítésének növelése nem támogatott, így a meglevő állapotok fejlesztése elvárt, illetve az 

üdülőfunkción túli lehetőségek kihasználása. 
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A kitűzött célok az alábbi prioritások-projektelemek mentén kerülhetnek megvalósításra: 

§ Hiányzó közműfejlesztések (akár dunabogdányi társulással) végigvitele – csatorna, burkolt 

út, közvilágítás. 

§ Eurovelo-kerékpárút szakaszának elvezetése 

§ Szociális intézmény környezetének fenntartása 

§ Nagyobb időtávban a Kis-dunai gyalogos és kerékpáros híd építése Szentgyörgypuszta-

Kisoroszi között. 

Központi városmag Központi városmag Központi városmag Központi városmag V2. V2. V2. V2. ––––    ValódiValódiValódiValódi városközpont, élhető lakóterület, gondozott települési  városközpont, élhető lakóterület, gondozott települési  városközpont, élhető lakóterület, gondozott települési  városközpont, élhető lakóterület, gondozott települési 

örökségörökségörökségörökség    

A település hagyományos központi belterületének legfontosabb kitűzött fejlesztési célja a hiányzó 

városközpont fizikai megvalósítása, városi intézményi, szolgáltatási funkciók koncentrálása. 

Különleges elem a település népességmegtartó erejét növelni célzó szolgálati- és bérlakásfejlesztési 

elem. Az új városközpont mellett azonban kiemelkedő fontosságú a legnagyobb kiterjedésű, 

változatos tulajdonviszonyú beépítetlen területekkel rendelkező Dunaparti sáv komplex rendezése, 

amely árvízvédelmi, kerékpárút-, rekreációs és sportterületi, kikötői fejlesztéseket egyaránt magába 

foglalhat, így szolgálva a helyi lakosságot és az ide látogatókat.  

A városrészben található Visegrád egyik emblematikus műemléke és kiemelkedő idegenforgalmi 

vonzereje a Királyi palota illetve a hozzá kapcsolódó múzeum – környezetének fejlesztése, 

rendezése szintén nagy jelentőségű a város életében. 

A kitűzött célok az alábbi prioritások-projektelemek mentén kerülhetnek megvalósításra: 

§ Új városközpont létrehozása: 

o Egészségház kialakítása a városközponti térben – alapfokú egészségügyi 

szolgáltatások biztosítása – gyógyszertárral 

o Új Polgármesteri Hivatal elhelyezése az megvalósuló városközponti térben 

o Mozi épületének fejlesztésével., közművelődési és oktatási központ létrehozása, az 

intézmény többfunkcióssá tétele, szakmai- közösségi- kulturális programfejlesztés, 

illetve kiállítóhely, alkotóműhely létrehozása (helyi) művészek számára 

o Közterületfejlesztés, szabadtéri rendezvényekre alkalmas főtér, parkolófejlesztés 

o Szolgálati- és bérlakásépítés (60-80db) 

o CBA áruház áthelyezése, egyéb kereskedelmi-szolgáltató egységek telepítése 

o Turisztikai információs központ  

o Középkori épületemlékek integrálása, bemutatása 

§ Iskola és tornacsarnokának felújítása, eszköz és módszertani fejlesztése 

§ Óvoda felújítása, eszköz és módszertani fejlesztése 

§ Visegrádi Fiatalok Háza létrehozása 
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§ Bérlakás-építés a központi városrész egyéb területein 

§ Duna-part, Alsó-és Felső-öböl rendezése – sport és rekreációs terület, yachtkikötő, városi 

sportközpont, kerékpárút 

§ Széchenyi utcai kempingterület fejlesztése 

§ Patakok rendezése 

§ Árvízi védművek kiépítése 

§ Műemléki környezet fejlesztése: Királyi Palota (VPJ) – programrendezés, köztérmegújítás 

(kandeláber program, park és parkolórendezés, burkolatmegújítások) 

§ Légvezetékek földkábelbe helyezése. 

Lepencefürdő Lepencefürdő Lepencefürdő Lepencefürdő V3. V3. V3. V3. ––––    Termálturisztikai központi funkció, gazdasáTermálturisztikai központi funkció, gazdasáTermálturisztikai központi funkció, gazdasáTermálturisztikai központi funkció, gazdasági súlyponti és sokrétű gi súlyponti és sokrétű gi súlyponti és sokrétű gi súlyponti és sokrétű 

rekreációs terület kialakulásarekreációs terület kialakulásarekreációs terület kialakulásarekreációs terület kialakulása    

Visegrád jellegzetes üdülőterületei találhatóak meg ezen a településrészen (Diós, Gizellatelep, 

Doboshegy, Lepence), római kori emlékekkel (Gizella-majori római erőd). A Lepence völgy 

jelentős szerkezeti változáson megy át, a megszűnt Fafeldolgozó területének termálturisztikai 

hasznosításával közel egységes szerkezetű turisztikai terület jön létre a völgyben. Már öt éve 

sikeresen üzemel a Thermal Hotel Visegrád (174 szoba) komplexuma, de a megvalósítandó 

Lepence Hilton (Gizellatelep) is 220 szobára rendelkezik építési engedéllyel valamint a 

strandfürdőt is hasznosító másik nagyberuházás a Castrum Visegrád-Thermal Hotel Lepence kb. 

180-200 szobát tervez. A településrész legjelentősebb nem gazdasági intézménye a rehabilitációs 

szakkórház, amely az önkormányzattal kialakítandó együttműködésével újabb fontos és 

fenntartandó funkciót ad ennek a településterületnek. Cél a turisztikai fejlesztések végig vitele, a 

zömében magánerős beruházások támogatása, a minőségi, változatos és extrajövedelem-termelő 

képességű turizmus meggyökereztetése és kiszolgálása. A turisztikai funkción felül a meglévő egyéb 

gazdasági-kereskedelmi funkciók mértékletes fejlesztése is kívánatos. 

A kitűzött célok az alábbi prioritások-projektelemek mentén kerülhetnek megvalósításra: 

§ Lepencei termálkút vizére alapozott idegenforgalmi magántőkés beruházások (szállodai 

fejlesztések, strandfürdő fejlesztése). 

§ Körforgalmi csomópont létesítése a pilisszentlászlói út lepencei torkolatánál. 

§ Római kori limes-erődemlékek bemutatása (Gizella-major). 

§ Lovasturizmus fejlesztése (Gizella-major). 

§ Mentőállomás létrehozása a gizellatelepi kórházzal közösen. 

§ Gazdasági területek mértékletes fejlesztése (Ásványvíz-telep, Lepence-völgy) 

§ Löffler bányaterület fejlesztése – szálloda/gazdasági-kereskedelmi szolgáltatás 
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Külterület Külterület Külterület Külterület V4. V4. V4. V4. ––––    Várkerttől a Fellegvárig: történelmi és természeti vonzerők felfűzéseVárkerttől a Fellegvárig: történelmi és természeti vonzerők felfűzéseVárkerttől a Fellegvárig: történelmi és természeti vonzerők felfűzéseVárkerttől a Fellegvárig: történelmi és természeti vonzerők felfűzése    

A terület, illetve a Panoráma –út elsősorban az egynapos kirándulók által felkeresett látnivalókat 

fűzi fel és teszi könnyen megközelíthetővé. Az útszakasz állapota viszonylag leromlott, felújítása 

szükséges, de a városnak az is érdeke, hogy a felfűzött történelmi emlékek, idegenforgalmi 

vonzerők megújulása is megtörténjen, ha nem is időben párhuzamosan de relatíve rövid időszakon 

belül. 

A kitűzött célok az alábbi prioritások-projektelemek mentén kerülhetnek megvalósításra: 

§  Panoráma út: Fellegvár – Hotel Silvanus – Mogyoróhegy – Várkert szakasz felújítása: 

útszakasz kiszélesítése, a mogyoróhegyi és a település felőli útszakasz felújítása, 

korszerűsítése a Pilisi Parkerdő Rt.-vel és a Közútkezelővel együttműködve. 

§ MNB üdülő hasznosítása. 

§ Műemléki állagmegóvás-bemutathatóság fejlesztése: Sibrik-domb – Várkert (ispáni vár, 

főesperesi templom, Árpád-korabeli falu) tematikus park, Fellegvár. 

§ Programkínálat-bővítés: Fellegvár. 

 

Visegrád Integrált Városfejlesztési Stratégiájának háromszintűVisegrád Integrált Városfejlesztési Stratégiájának háromszintűVisegrád Integrált Városfejlesztési Stratégiájának háromszintűVisegrád Integrált Városfejlesztési Stratégiájának háromszintű    célrendszerecélrendszerecélrendszerecélrendszere    

 

 Lakható, kényelmes, örökségével jól gazdálkodó – a helyieknek érték- a 
külvilágnak mértékadó kisváros, a Dunakanyar zászlóshajója. 

 

            

T1 - A helyi 
társadalmi 
szolgáltatások 
fejlesztése 

T2 - Strukturált 
városszerkezet, a 
kor igényeit 
kielégítő városi 
infrastruktúra 

T3 - Minőség-
centrikus 
fejlesztések a 
turisztikai 
fogadókapacitások 
és attrakciók 
körében 

T4 - Város és 
környezete 
értékmegőrzése, 
tudatosítása 

T5 - 
Eredményorientált 
helyi gazdasági 
környezet 
kialakítása 

T6 - Helyi és 
térségi 
kapcsolati hálók 
megerősítése 

 

 

           

V1. – Funkcionális több lábon 

állás megvalósítása    

V2. – Valódi városközpont, 

élhető lakóterület, gondozott 

települési örökség 

V3. – Termálturisztikai központi 

funkció, gazdasági súlyponti és 

sokrétű rekreációs terület 

kialakulása 

V4. – Várkerttől a Fellegvárig: 

történelmi és természeti 

vonzerők felfűzése. 

 

 

 

 

 
Átfogó 
Cél 
 
 
 
 
 
 
 
Tematikus  
célok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Városrészi  
célok 
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4.3. A stratégia koherenciája, konzisztenciája 

 

4.3.1 A stratégia illeszkedése a településfejlesztési koncepcióhoz, településrendezési tervhez 

Visegrád Településfejlesztési koncepcióját 2002 nyarán készült el. A dokumentum szemléletét 

meghatározza, hogy az önkormányzat a város és gazdaságfejlesztést, a telekgazdálkodást és a 

városrendezést, a humán erőforrások fejlesztését, mint egymástól elválaszthatatlan feladat együttest 

tekinti, amely egymást erősítő fejlesztések meghatározását és megvalósítását eredményezheti. 

A településfejlesztési koncepció kialakításakor a készítők a korábban készült rendezési terv 

iránymutatásait is figyelembe vették, de annak fő céljai nagymértékben átalakultak. A koncepció 

elsődleges célja, hogy biztosítsa Visegrád település társadalmi-földrajzi- gazdasági adottságainak 

optimális hasznosítását, hiszen a gyorsan változó globális követelményekhez való igazodás 

lehetőségei szűkülnek a kisebb városok, települések esetében. Az adottságok meghatározásából 

vezetődtek le az elérendő fejlesztési célok, illetve az ezekhez kapcsolódó konkrét fejlesztési lépések, 

cselekvési programok. A műszaki-ökológiai-esztétikai szempontokon túl a koncepció érintőlegesen 

foglalkozik a mindennapi élet oktatási-szociális és társadalmi kérdéseivel. A 2002-es koncepció 

elsősorban a hatékony és fenntartható Visegrádnak a településrendezés felé kötődő kérdéseit emeli 

ki. 

Az IVS a városfejlesztés tudatos folyamatába úgy illeszkedik, hogy lehetőséget ad a korábbi 

elhatározások felülvizsgálatára, a jelen szükségleteire és lehetőségeire alapozottan azok 

megerősítésére vagy pontosítására.  

 

JÖVŐKÉP KONCEPCIÓJÖVŐKÉP KONCEPCIÓJÖVŐKÉP KONCEPCIÓJÖVŐKÉP KONCEPCIÓ    JÖVŐKÉP IVSJÖVŐKÉP IVSJÖVŐKÉP IVSJÖVŐKÉP IVS    

Dinamikus, irányított fejlődés, idegenforgalmi központ, 
nagy és változatos turisztikai vonzerővel. 

Az ezredéves Visegrád a város történelmi, kulturális 
hagyományaira, épített örökségére, a hegységi területek és 
a Dunakanyar természeti és tájképi értékeire és az ezeket 
fenntartható módon kihasználó idegenforgalmi 
fejlesztésekre támaszkodva, valamint a megerősödő helyi 
kis-és középvállalkozói szektorra építve megfelelő arányú 
foglalkoztatást biztosító, fiatalságát megtartó, vonzó 
életminőségű országos szinten ismert és elismert kisváros. 

JÖVŐKÉPHEZ IGAZODÓ ALCÉLOKJÖVŐKÉPHEZ IGAZODÓ ALCÉLOKJÖVŐKÉPHEZ IGAZODÓ ALCÉLOKJÖVŐKÉPHEZ IGAZODÓ ALCÉLOK    A A A A 

KONCEPCIÓBANKONCEPCIÓBANKONCEPCIÓBANKONCEPCIÓBAN    
MEGJELENÉSE AZ IVSMEGJELENÉSE AZ IVSMEGJELENÉSE AZ IVSMEGJELENÉSE AZ IVS----BENBENBENBEN    

• a turisztikai fogadókapacitások megfelelő 

kiépítése, 
Jövőkép, átfogó cél, T3 tematikus cél 

• korlátozott népességnövekedés,  Jövőkép, átfogó cél, T1, T2, T5, T6 tematikus célok 

• irányított területi expanzió Jövőkép, átfogó cél, T2, T4 tematikus célok 

• helyi lakosok előnyben részesítése Jövőkép, átfogó cél, T1, T6 tematikus célok 
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• strukturált városszerkezet,  Jövőkép, átfogó cél, T2 tematikus cél 

• a közlekedés fejlesztésének elsőrendűsége Jövőkép, átfogó cél, T2 tematikus cél 

• a történelmi jelleget és a tájat szervesen őrző és 

fejlesztő város, 
Jövőkép, átfogó cél, T4, T6 tematikus célok 

• történelmi-táji adottságokra alapozott sokrétű, 

minőségi turizmus, 
Jövőkép, átfogó cél, T3, T4 tematikus célok 

• az agglomerációba irányuló turizmus 

mértéktartó kiszolgálása. 
Jövőkép, átfogó cél, T3 tematikus cél 

A STRATÉGIAI CÉLOK REA STRATÉGIAI CÉLOK REA STRATÉGIAI CÉLOK REA STRATÉGIAI CÉLOK RENDSZERENDSZERENDSZERENDSZERE    MEGJELENÉSE AZ IVSMEGJELENÉSE AZ IVSMEGJELENÉSE AZ IVSMEGJELENÉSE AZ IVS----BENBENBENBEN    

• Az épített és természeti környezet minőségének 

javítása, 
T2, T3, T4 tematikus célok 

• A sokszínű kulturális kínálat kialakítása, T1, T3, T6 tematikus célok 

• A település arculatának, kisvárosias jellegének 

erősítése, 
T2 tematikus cél 

• A város és környékének-környezetének térségi 

integrációjának javítása, 
T4 tematikus cél 

• Közlekedés és közműrendszerek megfelelő 

bővítése, teljes körűvé tétele, 
T2 tematikus cél 

• Új települési funkciók kialakítása, elhelyezése. T1, T3, T5, T6 tematikus célok 

PRIORIZÁLT FEJLESZTÉSI TERÜLETEKPRIORIZÁLT FEJLESZTÉSI TERÜLETEKPRIORIZÁLT FEJLESZTÉSI TERÜLETEKPRIORIZÁLT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK    MEGJELENÉSE AZ IVSMEGJELENÉSE AZ IVSMEGJELENÉSE AZ IVSMEGJELENÉSE AZ IVS----BENBENBENBEN    

• Belső városrész (központ) kiépítése, V2 városrészi cél 

• Duna part értékarányos fejlesztése, V2 városrészi cél 

• Domboldalak, tájkép védelme, V1, V2, V3, V4 városrészi célok 

• Üdülőterületek minőségi fejlesztése (Diós, 

Szentgyörgypuszta, Doboskert-Újhegy), 
V1, V3 városrészi célok 

• Gazdasági, ipari lehetőségek megtartása 

(Bányatelep, Lepence-völgy). 
V1, V3 városrészi célok 

KITÖRÉSI IRÁNYOKKITÖRÉSI IRÁNYOKKITÖRÉSI IRÁNYOKKITÖRÉSI IRÁNYOK    MEGJELENÉSE AZ IVSMEGJELENÉSE AZ IVSMEGJELENÉSE AZ IVSMEGJELENÉSE AZ IVS----BENBENBENBEN    

• A városmag környezetminőségének és 

arculatának, valamint komfortosságának 

folyamatos fejlesztése. 

Jövőkép, átfogó cél, T2, T4 tematikus célok; V2 

városrészi cél 

• Befektetői projektek elősegítése, támogatása 

valamint részvétel a megvalósításban. (turisztikai 

üzletág) 

Jövőkép, átfogó cél, T3, T4 tematikus célok; V3, V4 

városrészi célok 
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Visegrád Város Önkormányzata 185/2004. (VI.30.)185/2004. (VI.30.)185/2004. (VI.30.)185/2004. (VI.30.) (módosította a 127-1/2005.(VII.21.), 127-

2/2005. (VII.21.), 127-3/2005.(VII.21.), 127-4/2005. (VII.21.) és a 141/2005. (VII.28.) 

önkormányzati határozatok) számú határozatával fogadta el a város közigazgatási területére 

kiterjedő Településszerkezeti Tervet, amely a Városfejlesztési Koncepció leképezésének tekinthető. 

A Településszerkezeti Terv készítése során az alábbi, a fejlesztésre és rendezésre vonatkozó 

alapelvek érvényesültek: 

 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
ALAPELVEIALAPELVEIALAPELVEIALAPELVEI    

ALAPELVEK ÉRVÉNYESÜLÉSEALAPELVEK ÉRVÉNYESÜLÉSEALAPELVEK ÉRVÉNYESÜLÉSEALAPELVEK ÉRVÉNYESÜLÉSE    

AZ IVSAZ IVSAZ IVSAZ IVS----BENBENBENBEN 

Az építészeti, zöldfelületi és területi adottságok hatékony 

és kulturált védelmét, hasznosítását és fejlesztését is 

biztosítani kell. 

Jövőkép, átfogó cél, T2, T3, T4 tematikus célok. 

A kivételes történeti táj tovább ne sérüljön, a természeti 

értékek és a tájjelleg megőrzésének kötelezettségei 

adottak. A maradék domboldalak beépítéséről le kell 

mondani, illetve alapvető a településszerkezet, 

településkép, illetve település karakter védelme. 

Jövőkép, átfogó cél, T2, T4 tematikus célok. 

A történeti emlékhelyeket és környezetüket megóvjuk a 

további beépítéstől és a történeti emlékek mellett 

természeti értékek, látnivalók legyenek a turizmus 

célpontjai. 

Jövőkép, átfogó cél, T2, T3, T4 tematikus célok. 

A Világörökségre felterjesztett területet történeti tájként – 

új örökségvédelmi kategória – jelöljük. 

Jövőkép, átfogó cél, T2, T4 tematikus célok, V2, V3, V4 

városrészi célok. 

A meglévő önálló településrészek közötti területek 

beépítési területté való minősítése maradt az egyetlen 

reális fejlesztési lehetőség a településen. 

Átfogó cél, T2 tematikus cél. 

A Panoráma út (települési főút) kedvezőtlen műszaki 

adottságú szakaszain a pálya korrekcióhoz a szükséges 

területeket ki kell szabályozni. 
T2, T4 tematikus célok, V4 városrészi cél. 

A Duna parti területek ökológiai egyensúlya érdekében a 

természetes parti sávokat (a kikötőépítés kivételével) 

természetközeli állapotban kell fenntartani. 

Jövőkép, átfogó cél, T4 tematikus cél, V2, V3 városrészi 

célok. 

A művi környezet fontos eleme a kiépítendő új 

árvízvédelmi fővonal. 
T4 tematikus cél, V2 városrészi cél. 

A vízgazdálkodási területen (vízmedrek, árvédelmi 

töltések) a vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, a vízi 

sportolással, strandolással, horgászattal, összefüggő 

építmények alakíthatók ki. 

Jövőkép, átfogó cél, T3, T4 tematikus célok, V2, V3 

városrészi célok. 

A jelentős közhasználatú parkolókat fenn kell tartani. T2 tematikus cél, V2, V3 városrészi célok. 
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A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
ALAPELVEIALAPELVEIALAPELVEIALAPELVEI    

ALAPELVEK ÉRVÉNYESÜLÉSEALAPELVEK ÉRVÉNYESÜLÉSEALAPELVEK ÉRVÉNYESÜLÉSEALAPELVEK ÉRVÉNYESÜLÉSE    

AZ IVSAZ IVSAZ IVSAZ IVS----BENBENBENBEN 

A város közigazgatási területén a Duna menti kerékpárút 

számára helyet kell biztosítani. 
T2, T3 tematikus célok, V1, V2, V3 városrészi célok. 

A közparkok megtartása, védelme kiemelt feladat. Jövőkép, átfogó cél, T2, T4 tematikus célok. 

Kiemelten kell kezelni gazdasági-kereskedelmi- 

szolgáltatói terület kialakításánál az épített környezetbe 

illesztést és a zavaró hatások kizárását biztosító 

környezetvédelmi normák meghatározását. 

Átfogó cél, T5 tematikus cél. 

A városközpontra kisvárosi jellegnek megfelelő beépítési 

módokat és építménymagasságokat kell meghatározni. 

Jövőkép, átfogó cél, T2, T4 tematikus célok, V2 

városrészi cél. 

A termálturisztikai lehetőségek hasznosításával közel 

egységes szerkezetű turisztikai terület jön létre a Lepence-

völgyben. 

Átfogó cél, T3 tematikus cél, V3 városrészi cél. 

 

A város nem tervez olyan beavatkozást az IVS keretében, amely ellentétes lenne az elfogadott 

Településszerkezeti Terv fő elhatározásaival, vagy a Településszerkezeti Tervre alapozott 

beavatkozást, fejlesztést előkészítő egyéb rendezési eszközzel, így településrendezési tervmódosítás 

nem szükséges egyik fejlesztés vagy akcióterület vonatkozásában sem. 

 

4.3.2. Célrendszer koherenciája 

A városrészi célok és a tematikus célok közötti koherencia bemutatásához érdemes az egyes 

városrészi célok hozzájárulását vizsgálni a tematikus célkitűzések eléréséhez . 

Ezt az alábbi táblázat bemutatja, hogy melyik városrészi cél melyik tematikus cél eléréséhez és 

milyen mértékben járul hozzá. 

 

 

A városrészi célok hozzájárulása a középtávú temaA városrészi célok hozzájárulása a középtávú temaA városrészi célok hozzájárulása a középtávú temaA városrészi célok hozzájárulása a középtávú tematikus célok megvalósulásáhoztikus célok megvalósulásáhoztikus célok megvalósulásáhoztikus célok megvalósulásához    

 T1 - A helyi társadalmi 

szolgáltatások 

fejlesztése  

T2 - Strukturált 

városszerkezet, a kor 

igényeit kielégítő 

városi infrastruktúra  

T3 - Minőség-

centrikus fejlesztések 

a turisztikai 

fogadókapacitások és 

attrakciók körében  

T4 - Város és 

környezete 

értékmegőrzése, 

tudatosítása  

T5 - 

Eredményorientált 

helyi gazdasági 

környezet kialakítása  

T6 - Helyi és térségi 

kapcsolati hálók 

megerősítése 

V1. – Funkcionális 

több lábon állás 

megvalósítása    

V1V1V1V1ðððð T1T1T1T1    V1V1V1V1ðððð T2T2T2T2    V1V1V1V1ðððð T3T3T3T3    V1V1V1V1ðððð T4T4T4T4    V1V1V1V1ðððð T5T5T5T5    V1V1V1V1ðððð T6T6T6T6    

V2. – Valódi 

városközpont, 

élhető lakóterület, 

gondozott 

települési örökség    

V2V2V2V2ðððð T1T1T1T1    V2V2V2V2ðððð T2T2T2T2    V2V2V2V2ðððð T3T3T3T3    V2V2V2V2ðððð T4T4T4T4    V2V2V2V2ðððð T5T5T5T5    V2V2V2V2ðððð T6T6T6T6    
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 T1 - A helyi társadalmi 

szolgáltatások 

fejlesztése  

T2 - Strukturált 

városszerkezet, a kor 

igényeit kielégítő 

városi infrastruktúra  

T3 - Minőség-

centrikus fejlesztések 

a turisztikai 

fogadókapacitások és 

attrakciók körében  

T4 - Város és 

környezete 

értékmegőrzése, 

tudatosítása  

T5 - 

Eredményorientált 

helyi gazdasági 

környezet kialakítása  

T6 - Helyi és térségi 

kapcsolati hálók 

megerősítése 

V3. – 

Termálturisztikai 

központi funkció, 

gazdasági 

súlyponti és 

sokrétű rekreációs 

terület kialakulása    

V3V3V3V3ðððð T1T1T1T1    V3V3V3V3ðððð T2T2T2T2    V3V3V3V3ðððð T3T3T3T3    V3V3V3V3ðððð T4T4T4T4    V3V3V3V3ðððð T5T5T5T5    V3V3V3V3ðððð T6T6T6T6    

V4. – Várkerttől a 

Fellegvárig: 

történelmi és 

természeti 

vonzerők 

felfűzése. 

V4V4V4V4ðððð T1T1T1T1    V4V4V4V4ðððð T2T2T2T2    V4V4V4V4ðððð T3T3T3T3    V4V4V4V4ðððð T4T4T4T4    V4V4V4V4ðððð T5T5T5T5    V4V4V4V4ðððð T6T6T6T6    

Jelmagyarázat (városrészi célok hozzájárulásának mértéke) Jelmagyarázat (városrészi célok hozzájárulásának mértéke) Jelmagyarázat (városrészi célok hozzájárulásának mértéke) Jelmagyarázat (városrészi célok hozzájárulásának mértéke)     

 

Az egyes városrész fejlesztési célok egymásra hatása viszonylag gyenge, bár az kijelenthető hogy a 

központi városmagot érintő célok megvalósulása kihat a többi településrész céljaira is, míg 

ellentétes irányban ez csak annyiban részben igaz, amennyiben a Lepencefürdői fejlesztési célok 

megvalósulása áttételes hatásokkal járul hozzá leginkább a városközpont céljainak 

megvalósulásához. 

4.3.3. Antiszegregációs terv 

Lásd az 1. számú mellékletben megfogalmazottakat. 

 

4.3.4. A fejlesztések várható környezeti hatásai 

Visegrádnak alapvető szükséglete tudatos környezeti politikát érvényesítése, hiszen legfőbb 

vonzerői: a Duna, a hegységi területek és erdőségei, a termálvízkincs fenntartható használata és 

megőrzése nélkül minimális esélye sem lenne a fejlődésre. Ugyan programszerűen lefektetve még 

nincsenek azok az elvek, amelyek az önkormányzat környezeti és környezetvédelmi tevékenységét 

határoznák meg, mégis az eddigi gyakorlat alapján kijelenthetők az alábbi alapelvek: 

• egészséges környezeti feltételek biztosítása, az emberi egészséget károsan befolyásoló, 

veszélyeztető hatások kiszűrése, 

• a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot megőrzése,  

• az élő és élettelen környezet természet közeli állapotának megőrzése, a természetes 

rendszerek és természeti értékek megóvása, fennmaradásának biztosítása, az élővilág 

sokszínűségének megtartása 

• a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásban a fenntartható fejlődés elveinek 

figyelembe vétele,  

 erős  közepes  gyenge 
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•  a társadalmi, gazdasági fejlődés és a helyi környezet harmonikus, az ésszerű mértékű 

igénybevételének és a minimális környezetkárosítással járó a megvalósítása. 

Jelenleg öt olyan terület van beazonosítva, ahol érvényesíti kell a környezeti szempontokat: 

• Közlekedés: a 11-es főút gépjárműforgalmának – mint a város első számú szennyező 

forrása – káros környezeti hatásait mérsékelni kell –tekintettel a városba irányuló idegenforgalom 

szezonális hatásaira (tömegközlekedés előnyben részesítése, a kerékpározás támogatása 

infrastrukturális fejlesztésekkel) 

• Energia-felhasználás: energiatakarékosság és a megújuló energiaforrások előnyben 

részesítése nem csak a lakossági felhasználás, közintézmény-fejlesztés. hanem a kiemelkedő 

vendégforgalmat vonzó termálturisztikai létesítmények fejlesztése esetén is. Kiemelt feladat a nagy 

tömegeket vonzó rendezvények energiaigényének minél környezetbarátabb módon való 

kielégítése. 

• Hulladékgazdálkodás: a hulladék mennyiségének további csökkentése, szelektív 

hulladékgyűjtés kiterjesztése az egész településre. 

• Árvíz és csapadékvíz-havariák kezelése: az egykori erőmű-építkezés által megbolygatott 

Duna-part rendezése, az árvízveszélyes szakaszok védelmi célú kiépítése. A Duna parti 

beruházások megvalósításánál a parti területek és a víz terhelhetőségének figyelembe vétele. A 

csapadékvíz-elvezetés teljeskörű megoldása. 

• Tájképvédelmi szempontok: elsődleges a településterület hegyoldali, hegylábi beépítésének 

megakadályozása, a lakóterületek „szétrobbanása”. Kisebb súlyú, de fontos elem a még meglévő 

légvezetékek felszámolása, földkábelbe helyezése. 

A helyi, szemléletében már működő, de egységes dokumentumban még nem lefektettet 

környezeti politika sikeres és hatékony megvalósítása minden egyes fejlesztési tevékenységben kell, 

hogy tükröződjön. Az integrált városfejlesztési stratégia a közeli és a távolabbi jövőben történő 

megvalósítása a környezetre közvetlen és közvetett hatással bíró fejlesztéseket eredményez, ezért 

különösen fontos a fenti elvek érvényesítése a stratégia, a program és a beavatkozások szintjén. 
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5. A 20095. A 20095. A 20095. A 2009----2020202015151515 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN FEJLESZTÉSRE KIJELÖLT AKCIÓ  KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN FEJLESZTÉSRE KIJELÖLT AKCIÓ  KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN FEJLESZTÉSRE KIJELÖLT AKCIÓ  KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN FEJLESZTÉSRE KIJELÖLT AKCIÓ 
TERÜLETEKTERÜLETEKTERÜLETEKTERÜLETEK    

 

5.1. FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓ 

 

A város jelenlegi teherbíró képessége, tervellátottsága és prioritáslistája alapján egy kiemelkedően 

fontos funkcióbővítő városrehabilitációs területet jegyez, ez pedig az első helyen bemutatandó új 

városközponti terület, amely az úgynevezett központi városmagnak csak egy kisebb, de annál 

fontosabb részét jelenti. 

További, elsősorban funkciómegerősítő rehabilitációs illetve fejlesztési akcióterületet jelölnek ki a 

városrészi céloknál illetve korábban a 3. „Városrészek elemzése” című fejezetrészben bemutatott 

egyéb városrészek, gyakorlatilag teljes területükkel. Pontos meghatározásuk azonban az IVS 

következő megújított változatában lesz lehetséges, hiszen Visegrád Város Önkormányzata jelenleg 

nem tud forrásokat és tervezési kapacitásokat a további szóba jöhető akcióterületek tekintetében 

felvállalni. 

 

I. VÁROSKÖZPONT 

I.I.I.I.1. Az akcióterület lehatárolása:1. Az akcióterület lehatárolása:1. Az akcióterület lehatárolása:1. Az akcióterület lehatárolása:    

A Rév utca, Fő utca, Mozi köz és a 11-es főút között elterülő, jelenleg beépítetlen tömb a tervezett 

új városközpont területe. 

 

Jelenlegi 
 funkciók 
      2009 
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                                                                                                                                                                     A+ Építész Stúdió Kft. 

I.I.I.I.2. Az akcióterület jogosultsága2. Az akcióterület jogosultsága2. Az akcióterület jogosultsága2. Az akcióterület jogosultsága    

Visegrád történelmi múltját és természeti adottságait tekintve unikális jelentőségű 

Magyarországon. A nyugodt, kisvárosias környezet azonban egy folyamatában megszakadt, 

középületeket koncentráló, valódi városközpont nélküli települést takar. Építészeti szempontból 

összetett kérdést jelent ennek a meglévő anomáliának a feloldása, bár nagy segítséget jelent a 

megelőző települési kutatások, és azok eredményeinek integrálása a z akcióterületi tervezésbe. 

Jelenleg négy közösségi, közszolgáltatási vagy közigazgatási funkciót ellátó intézmény található a 

városközpont tervezett területén: mozi (művelődés), orvosi rendelő, plébánia, iskola és 

sportcsarnoka. Emellett további négy hasonló funkciójú intézmény van a határoló utcák közvetlen 

túloldalán: polgármesteri hivatal, posta, római katolikus templom, gyógyszertár. 

Ugyanezen körön belül a következő kereskedelmi-vendéglátó egységek vannak az akcióterületen 

illetve közvetlen közelében: CBA bolt, takarékszövetkezet, 2 db szálláshely, 2 vendéglátó egység. 

Visegrád belvárosában komplex város-rehabilitációs tevékenység az elmúlt időszakokban nem 

történt. A mindenkori igényeknek kis mértékben lépést tartó fejlesztések eredményeként alakult ki 

a belváros mai állapota, melyben mind pozitív, mind negatív tendenciák egyaránt tetten érhetők. 

A terület jelenlegi formájában nem képes határozott, összetéveszthetetlen karaktert kölcsönözni a 

városnak, elsősorban a kereskedelmi-vendéglátás-szolgáltatás területén nem kelti a „komfortos 

kisváros” érzetét. 

Tervezett 
helyszín- 
rajz 
      2009 ROP pályázat I. ütem 
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A belváros zöldfelületei téralakítási szempontból még nem mondhatók kialakultnak, egyedül a 

Rév utca növényállománya, fasorai mutatnak rendezettséget. Az akcióterület északnyugati Mozi 

köz – 11 számú főút felé eső területe jelenleg egy nagy összefüggő beépítetlen térség. 

Az intézményi és szolgáltató-kereskedelmi sáv a Fő és Rév utcában alakult ki, bár sokszínűek, 

kedveltek, sikeres városépítészeti megoldásnak aligha nevezhetők. A városközpont a Duna 

partjától a 11 számú főút elvágja. A gyalogos összeköttetés Rév utca találkozásánál megoldott, de 

fontos a tervezett új központtal való kapcsolatának megvalósítása. 

 

I.I.I.I.3. 3. 3. 3. Helyi védettséget élveznek a településrészen:Helyi védettséget élveznek a településrészen:Helyi védettséget élveznek a településrészen:Helyi védettséget élveznek a településrészen:    

Országos műemléki védelem alatt álló épület – plébánia, r.k. templom, iskola. 

Helyi védelem alatt álló művi értékHelyi védelem alatt álló művi értékHelyi védelem alatt álló művi értékHelyi védelem alatt álló művi értékekekekek az akcióterületen illetve a határoló utcák túlold az akcióterületen illetve a határoló utcák túlold az akcióterületen illetve a határoló utcák túlold az akcióterületen illetve a határoló utcák túloldalánalánalánalán: : : :     

§ Fő u. 30. – lakóépület, udvarban utcával párhuzamos tornácos szárny;  

§ Fő u. 32. és Mozi köz sarok – lakóépület;  

§ Fő u. 34. – mozi, boltozatos pince;  

§ Fő u. 36. – lakóépület, Bene ház;  

§ Fő u. 38. – orvosi rendelő alá benyúló középkori ház pincéje;  

§ Fő u. 44. és Rév utca sarok – Gyógyszertár, lakóépület;  

§ Fő u. 77. – Posta;  

§ Fő u. 79/A-B – lakóház;  

§ Fő u. 83. – étterem 

§ Rév u. 4/A – lakóépület, "L" alakú, udvari szárnya tornácos;  

§ Rév u. 8. – lakóépület;  

§ Rév u. 12. és 11-es főút sarok – lakóház;  

§ Védett beépítésű utcavonal nincs. 

    

I.I.I.I.4444. Az akcióterület fejlesztésének céljai:. Az akcióterület fejlesztésének céljai:. Az akcióterület fejlesztésének céljai:. Az akcióterület fejlesztésének céljai:    

A városi rang visszaszerzésével és a település intenzív fejlődésével együtt elsőrendű szükségletté és 
céllá vált egy városközpont és egy találkozási pontként, rendezvénytérként szolgáló új főtér 
kialakítása, melynek helyszíne megegyezik a középkori városközpont és főtér helyszínével, de a 
hely szellemének megidézése mellett hangulatos, változatos és harmonikus utcaképeket is létrehoz. 
Ennek érdekében a fejlesztendő akcióterületen funkcionális zónák azonosítása és kijelölése történt 
meg. 

1. kulturális, közigazgatási zóna kialakítása1. kulturális, közigazgatási zóna kialakítása1. kulturális, közigazgatási zóna kialakítása1. kulturális, közigazgatási zóna kialakítása: a Városháza, Mozi, Mesterségek utcája és a Közép-
Európai Kulturális Központ épületével, 
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2. kereskedelmi, szolgáltató zóna kialakítása:2. kereskedelmi, szolgáltató zóna kialakítása:2. kereskedelmi, szolgáltató zóna kialakítása:2. kereskedelmi, szolgáltató zóna kialakítása: a 

vendéglátóipari funkciók, az élelmiszerbolt épületei 

elhelyezése,  

3. vegyes zóna kialakítása:3. vegyes zóna kialakítása:3. vegyes zóna kialakítása:3. vegyes zóna kialakítása: döntően a lakó funkciók 

elhelyezése a városközponti területen. 

 

 

 

    

    

 

A+ Építész Stúdió Kft    

    

I.I.I.I.5555. Indoklás. Indoklás. Indoklás. Indoklás    

Visegrádnak jelenleg nincs kialakult városi főtere. A beépítés falusias, kertvárosias, kisvárosias 

jellegű, a ma látható település a Dunával párhuzamos és az arra merőleges völgy útjára 

szerveződött. A régészeti feltárások alapján a mára már teljesen elpusztult középkori városnak 

azonban igen nagy főtere lehetett, amely az akcióterületi lehatárolással egy térben, a  Rév utca, Fő 

utca, Mozi köz és a 11-es főút között elterülő, jelenleg beépítetlen tömb közepén terült el. A 

jelenlegi településközpont – a templom környéke – rendezésére és bővítésére ez az ún. 

„Községkert” tornacsarnok előtti, mintegy 1,5 hektáros területrészen van kizárólag lehetőség, 

amelyet már a 80-as években kisajátított az akkori még községi vezetés. 

 

 

A+ 
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I.6I.6I.6I.6. Tervezett beavatkozások, projektek. Tervezett beavatkozások, projektek. Tervezett beavatkozások, projektek. Tervezett beavatkozások, projektek    

 

A beavatkozások előkészítése, tervezési feladatok A beavatkozások előkészítése, tervezési feladatok A beavatkozások előkészítése, tervezési feladatok A beavatkozások előkészítése, tervezési feladatok     

§ a városközpont szabályozási tervének módosítása nem szükséges 

§ tervpályázat kiírása a városközpontra megtörtént és eredményesen lezárult 

§ építési engedélyezési tervek elkészítése 

§ kiviteli tervek elkészítése 

Közterületek Közterületek Közterületek Közterületek fejlesztésefejlesztésefejlesztésefejlesztése    

§ térszín alatti parkoló létrehozása 

§ gyalogos sétányok, kis teresedések, árkádok létrehozása 

§ kerékpárút új szakaszának megépülése a 11-es út túloldalán 

§ körforgalom kialakítása a 11-es út és a Rév utca kereszteződésében, lassító 

járdaszigetek kiépítése 

§ új főtér, egyben alkalmankénti szabadtéri rendezvénytér kialakítása 

§ középkori épületemlékek bemutathatósága 

KözKözKözKözösségi és közösségi és közösségi és közösségi és közszolgáltatási célú fejlesztésekszolgáltatási célú fejlesztésekszolgáltatási célú fejlesztésekszolgáltatási célú fejlesztések    

§ Közép-Európai Kulturális Központ, Mesterségek utcája, a Polgármesteri Hivatal és a 

Művelődési Ház és Mozi egy együttessé formálása 

§ központi turista információiroda létrehozása 

ESZA típusú közösségi célú programokESZA típusú közösségi célú programokESZA típusú közösségi célú programokESZA típusú közösségi célú programok    

§ a megvalósuló új művelődési központ különböző célcsoportú közösségi, képzési, 

kulturális programjai, ifjúsági klub, nemzetiségi hagyományápolás, alkotóműhelyek 

Magán tőke bevonásával megvMagán tőke bevonásával megvMagán tőke bevonásával megvMagán tőke bevonásával megvalósuló gazdasági célú fejlesztésekalósuló gazdasági célú fejlesztésekalósuló gazdasági célú fejlesztésekalósuló gazdasági célú fejlesztések    

§ szolgálati- és bérlakásfejlesztés 

§ kereskedelmi-szolgáltató egységek fejlesztése 

§ élelmiszerbolt, áruház szomszédos tömbbe való áthelyezése 

§ parkoló/garázsfejlesztés 

Első ütemben megvalósulni tervezett részek: városháza, mozi bővítése kulturális központtá, a 

Mozi köz kétsávú közlekedési úttá történő részleges bővítése, és az ezekhez kapcsolódó 

közterületek kialakítása. 

Az önkormányzat a komplex beruházásban a polgármesteri hivatallal, az új egészségházzal, a mozi 

bővítésével megvalósuló közművelődési és oktatási intézménnyel, önkormányzati lakásokkal, a 

mélygarázs egy részével és a közterületekkel vesz részt. Az önkormányzati területi apport érték és 

az önkormányzati érdekeltségű ingatlanok közötti árkülönbözetet (becsült összege 3-400 millió 

forint) fejlesztési célú hitelfelvétellel, vagy lízingkonstrukcióban tudja finanszírozni. 
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I.7. I.7. I.7. I.7. Esélyegyenlőségi hatásEsélyegyenlőségi hatásEsélyegyenlőségi hatásEsélyegyenlőségi hatás    

Minden állampolgár, a nők, a fogyatékkal élő emberek, a roma emberek számára szükséges 

megteremteni az esélyegyenlőséget a társadalmi élet minden színterén: a fizikai és kulturális 

környezetben, a lakhatás és a közlekedési eszközök vonatkozásában, a szociális és egészségügyi 

ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, valamint a kulturális és társadalmi élet, sport és 

szórakozási lehetőségek területén is. Az esélyegyenlőség, mint horizontális elvárás tehát azt jelenti, 

hogy minden a projekttel kapcsolatos tevékenység során figyelni kell e tevékenység a nőkre-

férfiakra, valamint a roma és fogyatékkal élő személyekre gyakorolt hatását.  

A fenti iránymutatások alapján az esélyegyenlőségi szempontok a projekt előkészítésének és 

megvalósításának minden szakaszában kiemelt szerepet kaptak. A projekt célja a területen élő 

gazdaságilag nem aktív népesség helyzetének javítása, a terület munkahely lehetőségeinek javítása 

és szélesítése. A tervezés fázisában a célcsoport meghatározásakor előtérbe kerültek a civil 

szervezetek és rajtuk keresztül a hátrányos helyzetűek, a mozgáskorlátozottak, a családok, és a nők. 

A projekt további célja a város idegenforgalmi kínálatának fejlesztése, bővítése, esztétikus 

települési környezet megteremtése. 

I.8. I.8. I.8. I.8. Környezeti hatásKörnyezeti hatásKörnyezeti hatásKörnyezeti hatás    

A projektben megvalósuló városrehabilitáció – az épületek, a gyalogosfelületek és a zöldfelületek 

rendezése, kialakítása – pozitívan befolyásolja a települési környezet állapotát, valamint a helyi 

közösség érdekeit is szolgálja. A tervezési fázisban a felmerült alternatívák vizsgálatakor a 
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közösségi, környezeti és gazdasági szempontból lehető legnagyobb hasznosságot elérő projekt, 

illetve helyszín került kiválasztásra. 

A fejlesztés megvalósítása kismértékű, rövid ideig tartó zajterhelést jelent. A fejlesztések 

működtetése nem okoz sem zaj-, sem légszennyezést, és hatékony üzemeltetéséből, a létesítmények 

és a zöldfelületek folyamatos rendezéséből fakadóan a környezet állapota jelentősen javul. A 

kivitelezéskor termelődő építési hulladék elszállításáról és semlegesítéséről a kivitelező 

gondoskodik, és nem jelent jelentősebb terhelést, mint a településen zajló egyéb építési beruházás. 

Az üzemelés során, a területen keletkező kommunális és zöld hulladék, illetve a szennyvíz és 

csapadék elvezetés igényelnek nagyobb feladatot. A közterület fenntartását és tisztítását az 

önkormányzat közszolgáltató szervezetei látják el, a vonatkozó környezetvédelmi rendelkezések 

figyelembe vételével és betartásával. 

 

I.I.I.I.9999. Költségvetés. Költségvetés. Költségvetés. Költségvetés    

A városközpont fejlesztés első ütemének tervezett költségvetési tábláját a pályázathoz csatolandó 

ATT alapján közöljük: 

Maximum 
Tevékenység Összeg 

Belső arány 
(Bruttó 

költséghez 
viszonyítva) % Ft 

I. Előkészítési költségek összesen 23 050 000 1,14% 18,0% 126 000 000 

   I.1.a Előkészítés (tanulmányok, tervek, engedélyek)
1
 11 700 000 2,09% 8,0%  

   I.1.b Megvalósíthatósági tanulmány 9 850 000 1,76%   10 000 000  

   I.1.c Közbeszerzés költsége 1 500 000 0,27%     

   I.1.d Terület- és ingatlan vásárlás költsége 0 0,00% 10,0%   

II. Megvalósítási költségek 676 950 000 96,71%     

1. Projektmenedzsment költségek
2
 (2 vagy 4%) 10 400 000 1,86% 2,0% 14 000 000 

2. Szolgáltatások igénybevétele (pl. jogi, nyilvánosság,ellenőr stb.) 61  950 000 8,85%     

3. Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek 410  000 000 63,21%     

4. Eszközbeszerzések költségei
3
 33 800 000 6,04% 20,0%   

5. Immateriális javak beszerzése 0 0,00%     

6. Általános költségek (pl. elkülönített bankszámla) 800 000 0,14% 0,5%   

7. ÁFA és más adók, közterhek 135 000 000 19,29%     

8. Tartalék
5
 25 000 000 3,57% 5,0% 35 000 000 

Összesen: 700 000 000       
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A költségtábla tervezett forrásait az alábbiakban foglaljuk össze: 

Forrásösszetétel (adatok forintban) 

I. Saját forrás 143 500 000 20,5000% 

I.1 Készpénz, számlapénz  0 0,0000% 

I.2 Banki hitel 143 500 000 20,5000% 

I.3 Tagi hitel  0 0,0000% 

I.4 Egyéb  0 0,0000% 

II. Támogatás 556 500 000 79,5000% 

II.1 Vissza nem térítendő állami támogatás 556 500 000 79,5000% 

II.2 Egyéb támogatás  0 0,0000% 

Összesen: 700 000 000   

 

 

5.2. SZOCIÁLIS CÉLÚ VÁROS-REHABILITÁCIÓ 

 

A helyzetelemzésben feltárt indokok alapján Visegrádon nem szükséges, illetve nem lehet szociális 

célú városfejlesztési területeket egzakt módon lehatárolni. A városban lakótelepek, telepszerű 

lakóterületek nincsenek, a helyi építési szabályozás sem számol velük. A város lakosai között 

szociális helyzet vagy nemzetiségi alapon nem lehet szegregációs problémákkal koncentráltan 

sújtott városi területeket kimutatni. 

Nagymértékű lakónépesség-növekedés sem prognosztizálható a jövőben, egyrészt a demográfiai 

folyamatok, másrészt azon várospolitika érvényessége miatt, amely szerint elsődleges cél a visegrádi 

fiatalság helyben tartása (bérlakásépítési-/fejlesztési elképzelések) és nem az új betelepülések 

támogatása. 

Természetesen a településen ha szegregációs folyamatok nem is nyomozhatóak, de az elöregedés 

tendenciájával szembe kell nézni és megoldására szociális, oktatási, munkahelyteremtési és 

lakhatási programok szolgálhatnak. Volumenüknél fogva azonban ezek a meglevő problémák a 

városszövetben, egy tömbben nem jelennek meg, akcióterületi szinten nem kezelhetőek 

.
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6. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA6. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA6. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA6. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA    

 

6.1. Ingatlangazdálkodási terv 

 

6.1.1. Általános ingatlangazdálkodási alapelvek 

 

Visegrád Város Önkormányzata településfejlesztési célkitűzéseinek megfogalmazásakor az alábbi 

szempontokat tekinti követendőnek: 

• A város forgalomképes ingatlanvagyonát amennyire lehetséges mozgásban kell tartani, 

hogy a fejlesztési célokban foglaltakat segítve hasznosuljon, további értékeket termeljen. 

• Azokat a fejlesztéseket, programokat kell eltérbe helyezni: 

o amelyek hosszú távon a népességszám és a helyi fiatalság megtartását segítik elő, 

o amelyek munkahelyet teremtenek, 

o amelyek a városi gazdaság további megerősítéséhez vezetnek, 

o amelyek az Önkormányzat szolgálati- és bérlakás-állományának bővítését, 

felújítását eredményezik, 

o amelyek a város épített örökségének megóvását és egyben bemutathatóságát 

biztosítják, 

o amelyek a közúti közlekedés forgalmi terhelését és a terhelésből adódó negatív 

hatásait enyhítik, 

o amelyek segítségével a város közterületeinek látvány és minőségjavulása érhető el 

(pl. kandeláber-program), 

o amelyek biztosítják a Duna-parti kiterjedt fejleszthető területek a város hasznára 

szolgáló fejlesztését. 

• Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, amelyek: 

o a lakosság, vagy a vállalkozók szűk körét érintik, és amely fejlesztésekkel 

megvalósuló beruházás aránytalanul nagy működési kiadásokkal jár, 

o során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az 

önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi 

feltételekkel biztosítható. 

• Az önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyont évenként felül kell vizsgálni, a 

forgalomképes ingatlanok hasznosítása mellett azon ingatlanok esetében, amelyek a 

kötelező és önként vállalt feladatokhoz nem szükségesek, átminősítésükről kell 
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gondoskodni, hogy bevételükkel az egyes esetlegesen pályázott feladatok önrészeként 

szolgálhassanak. 

Az önkormányzat hatályos gazdasági programja megállapítja, hogy a város ingatlanvagyona 

jelenleg kihasználatlan, ezért egy hatékony vagyongazdálkodásra kell a jövőben áttérni. A 

fejlesztési forrásigények kielégítéséhez hasznosítani szükséges a Doboshegyi üdülőterületen 

kialakítandó üdülőtelkeket. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy mely területeket lehet 

fejleszteni, és fejlesztés után értékesíteni, illetve mely területek maradjanak változatlan formában. 

Rendezni szükséges a Fővárosi Önkormányzattal osztatlan közös tulajdonban lévő 12 ha-s 

területet a terület fizikai megosztásával és értékesítésével. Meg kell kísérelni újból az 

együttműködést a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal, a Duna parti területek hasznosítása 

érdekében, amelynél cél a Lepence és az Apátkúti patak közötti terület önkormányzati tulajdonba 

vonása, várhatóan a jachtkikötő kivételével. A területet nem beépítéssel, hanem a turisztikai 

programkínálat bővítésével (viziturizmus, horgászat, a felső öböl hasznosítása) kell elsősorban 

hasznosítani. Az ebből származó önkormányzati bevétel csak közvetett, máshol jelentkező lehet, 

pl. a szálláshelyek jobb kihasználtságából adódhatnak. 

 

6.1.2. Ingatlanvagyon-gazdálkodási lehetőségek a rendeletek tükrében 

Visegrád Város Önkormányzat 7/2007. (V. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól alapján az egyes vagyoncsoportokba tartozó vagyontárgyak 

átminősítése – az egyes csoportok közötti átsorolás a forgalomképtelen kategóriából ki és be a 

Képviselő-testület hatásköre, a korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyon kategóriák közötti ki 

és betétel a Pénzügyi Bizottság hatásköre. Korlátozottan forgalomképes (ingatlan) vagyon csak 

olyan gazdasági társaságba apportálható, ahol: 

a) a társaság az Önkormányzat, illetve több önkormányzat többségi tulajdonában, vagy 

többségi irányítása alatt áll, 

b) az érintett vagyontárgy jellege szerint közszolgáltatási feladatot lát el, valamint 

c) az Önkormányzat felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. 

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik továbbá ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történő 

kijelölése és lebonyolításának módja, figyelemmel az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló rendeletben foglaltakra. 

A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket e rendelet előírásai szerint a képviselőtestület, vagy 

átruházott hatáskörben: a polgármester, a Városfejlesztési-, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottság, illetve a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérése mellett gyakorolják, illetve teljesítik.  

Önkormányzati vagyonkezelő szerv lehet az Önkormányzat gazdasági társasága, közhasznú 

társasága, non-profit gazdasági társasága, intézménye, a Polgármesteri Hivatal, továbbá az a Ptk. 
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685. § c) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezet, amelyre az önkormányzati vagyon 

hasznosítását - szerződéssel, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – bízták rá. 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról a vonatkozó kormányrendelet alapján 

felvezetett ingatlankatasztert a Pénzügyi bizottság  vezeti. A kataszter elkülönítetten tartalmazza, a 

törzsvagyon és egyéb ingatlanvagyon szerinti bontásban, az ingatlanvagyon vonatkozó 

jogszabályok által meghatározott adatait. 

Visegrád Város Önkormányzata városrendezési feladatainak megvalósítása érdekében, 8/2002. 

(VII. 4.) számú, a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elvásárlási jog megállapításáról 

(egységes szerkezetben a 9/2003. (XI. 27.), *13/2006. (VII. 07.) ör. Rendelettel) szóló rendelete és 

a hatályos helyi építési szabályzat alapján a következő elővásárlási joggal érintett legfontosabb 

ingatlanokat tartalmazó területrészek azonosíthatóak a településen: 

 

• Tervezett felhasználása – intézményterület (turisztikai fejlesztés): Lepence völgy-Dobos 
utca; Ágasház; Pilisi Parkerdő Zrt. fafeldolgozója (~3.9 ha, Lepence). 

• Tervezett felhasználása – intézményterület és zöldterület: volt MNB üdülő (~1,3 ha). 
• Tervezett felhasználása – egyéb fejlesztési terület: Duna-part (~60 ha, KVI tulajdon). 
• Tervezett felhasználása – kertvárosias lakóterület: Sziget utca beépítetlen területei. 
• Tervezett felhasználása – közlekedési terület helyének biztosítása: Fő utca, Rév utca, Mozi 

köz (városközpont részére), Schulek utca (beépítetlen vagy udvar, kert) folytatása, Nádler 
köz nyitása 

• Tervezett felhasználása – egységes közpark kialakítása: a Királyi Palotával szemben lévõ 
terület  

• Tervezett felhasználása – idősek otthona kialakítására: Széchenyi utca volt ifjúsági tábor 
területe 

• Tervezett felhasználása – temető bővítés céljára: ő Malomhegy út 
• Alsó- és Felső-Diós beépítetlen illetve szántó területei 

 

 

6.1.3. Az önkormányzati ingatlanvagyon áttekintése 

 

Visegrád Város Önkormányzata, saját 2009. évi ingatlanvagyon katasztere alapján, 275 ingatlant 

tulajdonol, könyv szerinti bruttó értékük összesen 2 455 millió forint. 

Az önkormányzati ingatlanok majdnem 70%-a, 191 db forgalomképtelen, a forgalomképes 

ingatlanok száma 84 db, bruttó értékük kb. 793 millió forint, az összes ingatlanvagyon érték 

32%-a.  
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ÖÖÖÖsszefoglaló táblázatsszefoglaló táblázatsszefoglaló táblázatsszefoglaló táblázat    

Forgalomképesség kód Ingatlan jellege (kód alapján) Ingatlan db Bruttó érték (Ft) 

1: forgalomképtelen 
törvény alapján 

00001 - Művelés alá nem tartozó beépítetlen földterület 
00002 - Vizek, közcélú vízilétesítmények 
00003 - Zöldterület 
00005 - Termőföld 
12125 - Vendégházak 
21121 - Belterületi elsőrendű főutak 
21122 - Belterületi másodrendű főutak 
21123 - Belterületi gyűjtőutak 
21124 - Belterületi kiszolgáló és lakóutak 
21125 - Külterületi közutak 
21127 - Gyalogutak és járdák 
22222 - Kutak 

14 
36 
8 
1 
1 
2 
2 

19 
39 
29 
26 
1 

64 579 773 
26 318 929 

107 482 514 
316 000 

1 176 000 
232 806 593 
78 704 888 

249 941 236 
313 073 459 
50 462 000 
37 467 324 
77 393 800 

2: forgalomképtelen 
helyi döntés alapján 

00001 - Művelés alá nem tartozó beépítetlen földterület 
11222 - Három- és annál több lakásos lakóépületek 
társasházi formában 
12201 - Hivatali épületek 
12611 - Művelődési otthon, ház, 
12632 - Óvoda 
12633 - Általános iskola 
12722 - Temetői épületek: ravatalozók 
12743 - Buszmegállók 
22231 - Csatornahálózatok 

5 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 663 000 
88 044 328 

 
33 723 506 
24 236 092 
70 441 592 
70 317 846 

29 000 
981 000 

122 385 596 

Forgalomképtelen összes 191 1 662 544 476 

4: korlátozottan 
forgalomképes a helyi 
döntése alapján 

00005 - Termőföld 
11222 - Három- és annál több lakásos lakóépületek 
társasházi formában 
12512 - Műhelyek 

1 
 

1 
1 

1 116 000 
 

1 146 000 
14 307 902 

5: forgalomképes 

00001 - Művelés alá nem tartozó beépítetlen földterület 
00002 - Vizek, közcélú vízilétesítmények 
00003 - Zöldterület 
00005 - Termőföld 
11111 – Egylakásos szabadon álló házak 
11222 - Három- és annál több lakásos lakóépületek 
társasházi formában 
12125 - Vendégházak 
12204 - Egyéb hivatali épületek 
12318 - Egyéb nagy- és kiskereskedelmi épületek 
12521 - Tárolók és tartályok (pincék) 
12615 - Mozi 
12645 - Körzeti orvosi rendelő 
12654 - Tornacsarnokok 
12743 - Buszmegállók 
21124 - Belterületi kiszolgáló és lakóutak 
24000 - Egyéb, még be nem sorolt építmények 
(kempingterület)  

45 
2 
6 
7 
4 
2 
 

1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

511 195 017 
5 506 316 

14 756 000 
3 891 000 
9 706 000 
2 429 000 

 
1 107 620 

11 001 850 
6 798 766 
334 000 

12 702 912 
12 286 534 
63 199 000 
11 370 000 

900 000 
45 000 000 

6: korlátozottan forga-
lomképes és forgalom-
képes ingatlanrészeket 
tartalmaz 

00001 - Művelés alá nem tartozó beépítetlen földterület 
00005 – Termőföld 

1 
1 

60 791 000 
3 564 000 

 

Forgalomképes összes 84 793 108 917 
Összesen 275 2 455 653 393 

Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Fenti táblázatból megállapítható, hogy a valamilyen formában forgalomképes ingatlanok közül 

túlnyomó részben a művelés alá nem tartozó beépítetlen földterületek állnak az első helyen, a 

forgalomképes ingatlanok bruttó értékének 72%-át koncentrálják. Mellettük kiemelkedő értékű 

még a szintén alacsony beépítettségű kempingterület és a sportközpont területe, összesítve a bruttó 

érték 86%-át kiadva. A városközponti fejlesztés realizálása érdekében az akcióterületen illetve 
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közvetlen szomszédságában fekvő hivatali épületek, orvosi rendelő és a mozi épülete is 

forgalomképes ingatlanná lett. 

 
Önkormányzati adatszolgáltatás 

Ingatlan jelleg kódjai:Ingatlan jelleg kódjai:Ingatlan jelleg kódjai:Ingatlan jelleg kódjai:    

00001 - Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület 
00002 - Vizek, közcélú vízi-
létesítmények 
00003 - Zöldterület 
00005 - Termőföld 
11111 – Egylakásos szabadon álló 
házak 
11222 - Három- és annál több lakásos 
lakóépületek társasházi formában 
12125 - Vendégházak 
12201 - Hivatali épületek 

12204 - Egyéb hivatali épületek 
12318 - Egyéb nagy- és 
kiskereskedelmi épületek 
12512 - Műhelyek 
12521 - Tárolók és tartályok 
12611 - Művelődési otthon, ház, 
12615 - Mozi 
12632 - Óvoda 
12633 - Általános iskola 
12645 - Körzeti orvosi rendelő 
12654 - Tornacsarnokok 
12722 - Temetői épületek: ravatalozók 

12743 - Buszmegállók 
21121 - Belterületi elsőrendű főutak 
21122 - Belterületi másodrendű főutak 
21123 - Belterületi gyűjtőutak 
21124 - Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak 
21125 - Külterületi közutak 
21127 - Gyalogutak és járdák 
22222 - Kutak 
22231 - Csatornahálózatok 
24000 - Egyéb, még be nem sorolt 
építmények (sport, üdülési célú) 

 

Az önkormányzat legértékesebb vagyonelemei nem forgalomképesek, becsült érték alapján ide 

tartoznak a belterületi úthálózat elemei és a csatornahálózat, közoktatási intézmények épületei és a 

zöldterületek jó része. 
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Ingatlan forgalomképessége a 147/1992. (XI. 6.) Korm. Rendelet alapjánIngatlan forgalomképessége a 147/1992. (XI. 6.) Korm. Rendelet alapjánIngatlan forgalomképessége a 147/1992. (XI. 6.) Korm. Rendelet alapjánIngatlan forgalomképessége a 147/1992. (XI. 6.) Korm. Rendelet alapján:  

1: forgalomképtelen törvény alapján 
2: forgalomképtelen helyi döntés alapján 
3: korlátozottan forgalomképes törvény alapján (itt nem      
    releváns) 

4: korlátozottan forgalomképes a helyi döntése alapján 
5: forgalomképes 
6: korlátozottan forgalomképes és forgalomképes     
     ingatlanrészeket tartalmaz 

 

Az Önkormányzat ingatlanokat is illető törzsvagyona (1,2) hitel felvételéhez és kötvény 

kibocsátásához fedezetül nem használható fel, nem köthető le, nem lehet követelés biztosítéka és 

semmilyen más módon nem terhelhető meg, illetve forgalomképtelen (ingatlan) vagyontárgyat 

nem lehet elidegeníteni. A forgalomképes vállalkozói vagyon hasznosítása során az 

Önkormányzat: 

a) gazdasági társaságot alapíthat, 

b) közalapítványt, non-profit gazdasági társaságot, közhasznú társaságot hozhat létre, vagy 

ahhoz csatlakozhat, 

c) tulajdonjogát másra átruházhatja, 

d) vagyonrészének birtokát, használatát, hasznai szedésének jogát másnak átengedheti, 

e) biztosítékul adhatja, vagy más módon megterhelheti. 

f) vagyonkezelői jogot létesíthet. 

Ingatlan vagyontárgyat elidegeníteni, vásárolni, cserélni, használatba vagy bérbe adni, illetve egyéb 

módon hasznosítani csak a Polgármesteri hivatal forgalmi értékbecslésével megalapozva lehet. 
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6.2. Nem fejlesztés jellegű tevékenységek 

 

6.2.1. Városi marketing stratégia 

 

Az integrált városfejlesztési stratégia megvalósítása érdekében és megfelelő forrás esetén 

Visegrádnak szüksége lesz marketing stratégia készítésére, amelynek középpontjában a város által 

nyújtható idegenforgalmi szolgáltatások kerülhetnek. A marketing munkának fontos eleme lehet a 

befektetői, vállalkozói érdeklődés fenntartása a város irányában, bár a felhasználható területek 

szűkössége és a helyi kisipar és vállalkozói réteg érdekében nagyon pontos célcsoport-definíciókat 

kell meghatározni ebben a dokumentumban. A potenciális befektetői, vállalkozói kör mellett 

azonosítania kell mindazokat, akik számára Visegrád vonzó kínálatot ajánl egy élhető kisváros 

szolgáltatásain keresztül. A jelenleg érvényes iparági trendeknek megfelelően logikus lépés egy jól 

működő TDM rendszerbe való részvétel. 

 

6.3. Partnerség 

A partnerség gyakorlatának célja az, hogy egy készülő stratégiában olyan fejlesztési irányok, célok 

és programok fogalmazódjanak meg, amelyek a helyi társadalom számára elfogadhatóak, amelyek 

megvalósításával egyetért. Ezért Visegrád önkormányzata kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az 

Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozásába bevonja a helyi társadalmat, már előzetesen is 

meghallgassa véleményét, hogy annak megfelelően tudja kialakítani a végső változatú 

dokumentumot. 

 

6.4. Szervezeti háttér – a városfejlesztő társaság 

Az IVS, valamint az ahhoz kapcsolódó akcióterületi fejlesztések megvalósítása érdekében a város 

vezetése városfejlesztési társaság létrehozása mellett nem döntött, amelynek oka egyrészről a város 

mérete, másrészről az önkormányzat szervezeti fejlesztéseket érintő korlátozott teherbíró 

képessége. 

Ugyan tisztán fejlesztési profilú szervezet nem fogja koordinálni az akcióterületi fejlesztéseket, de 

az önkormányzat és munkatársai egy pályázatos úton kiválasztandó, megfelelő kapacitással 

rendelkező külső szervezettel gondolja a menedzsmenti feladatok ellátását. A meglevő helyi 

szakértelem nem terhelhető korlátlanul, nem feltétlen elegendő adott tevékenység sikeres 

megvalósításához, így természetesen külső szakértők bevonása is lehetséges. 

Az önkormányzat, mint ahogy eddig is, a városfejlesztési tevékenységből, értékesítésekből, 

bérbeadásokból származó bevételeit visszaforgatja a helyi illetve a formálódó akcióterületi 

fejlesztésekre, ezzel segítve saját kitűzött céljai elérését. 
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Sikeres pályázat esetén az önkormányzat létrehoz egy olyan szervezetet, amely a projektnek a 

lebonyolítását is képes elvégezni. 

AAAAz önkormányzat előtt álló városfejlesztésiz önkormányzat előtt álló városfejlesztésiz önkormányzat előtt álló városfejlesztésiz önkormányzat előtt álló városfejlesztési feladat feladat feladat feladatok rendszereok rendszereok rendszereok rendszere        

Általános felaÁltalános felaÁltalános felaÁltalános feladatokdatokdatokdatok    Projektekkel kapcsolatos feladatokProjektekkel kapcsolatos feladatokProjektekkel kapcsolatos feladatokProjektekkel kapcsolatos feladatok    

• akcióterületi fejlesztés(ek) koordinálása • megvalósíthatósági tanulmányokat készít(tet) 

• lehetséges pályázati források felkutatása • finanszírozási ajánlásokat ad a döntéshozó 
képviselőtestület számára 

• potenciális magánberuházók bevonása • terveket, műszaki leírásokat készít(tet) 

• befektetés-ösztönző tevékenység • teljesítéseket, kifizetéseket koordinál 

• végrehajtott fejlesztések pénzügyi egyensúlyának 
biztosítása 

• szerződéskötések  

• partnerségi kereteket biztosít az állami, 
önkormányzati, civil, illetve piaci szereplők 
között 

 

6.5. Településközi koordináció 

A fejlesztések regionális összhangját a Közép-magyarországi régió fejlesztési ügynöksége a Pro 

Régió non-profit Kft. tevékenysége biztosítja. Az ügynökség tanácsadó, esetleges mentori 

szolgáltatása segítheti a térségben tervezett fejlesztések egymást gyengítő a hatásainak 

kiküszöbölését.  

A települések közötti együttműködés terepe elsődlegesen a kistérségi szint, azon belül is a 

kistérségi társulás. Visegrádnak így elsősorban saját kistérségén belül szükséges a kialakult 

kapcsolatokat-együttműködéseket erősítenie vagy újakat kezdeményeznie, de szomszédsági 

kapcsolatai miatt egyrészt az esztergomi kistérséggel (Dömös, Pilismarót, Esztergom) másrészt a 

Duna túloldalán a szobi kistérséggel (Nagymaros) is kívánatos a rendszeres együttgondolkodás. 

A kistérségi központi szerepköréből adódó alapfeladatokat Szentendre látja el a térségben, kérdéses 

azonban, hogy egyrészt milyen mértékben képes gazdasági-társadalmi fejlődést generálni az 

érintett településeken; másrészt, hogy Visegrád egyes városi funkcióinak megerősítését miként 

befolyásolják a kistérségi központ saját közigazgatási, közszolgáltatási, oktatási, egészségügyi 

fejlesztései. Visegrád fejlődése magányos szigetként nem képzelhető el, még akkor sem, ha látszatra 

a tervezett idegenforgalmi fejlesztések és a belőlük eredő növekvő települési bevételek és egyéb 

közvetett pozitív hatások tartósan kedvező pályára állíthatják a város fejlődését hosszabb időtávban 

is. Elsősorban a Dunakanyar vidékének mozaikos-egyenetlen fejlődése illetve az agglomerációs 

nyomás befolyásolhatja a város egészének gazdasági-társadalmi fejlődését. A térségbeli sikeres 

együttműködés egyik feltétele, hogy maga Visegrád, fejlesztési tevékenységének köszönhetően ne 

csak a szentendrei kistérségben, de az egész dunakanyari üdülőkörzetben megkerülhetetlen és 

példaadó, aktívan kezdeményező településsé váljon. 
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Szükséges, hogy a térség képessé váljon arra, hogy problémáit és szükségleteit közösen 

megfogalmazza, majd ezeket integrált programokká, komplex projektekké alakítsa. A párhuzamos 

kapacitások elkerüléséhez, valamint Visegrád és kistérsége, illetve közvetlen környéke közötti 

esetleges konfliktusok megelőzéséhez nemcsak a város, hanem a környező települések fejlesztési 

igényeit is ismerni kell. A kistérségi együttműködés jelenleg is működő intézménye a 13 települést 

összefogó Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása, amelynek 

elnöke dr. Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere. 

 

6.6. Monitoring 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megvalósításáról rendszeres éves beszámoló keretében kap 

tájékoztatást Visegrád Város Képviselőtestülete, melyet elfogadása után természetesen az 

önkormányzati információs csatornákon (újság, hírlevél) keresztül a helyi lakosság is értesül. A 

beszámoló elkészítéséért az önkormányzaton belüli projektmenedzsment csoport a felelős. 

A beszámoló kiterjed: 

• a stratégia keretein belül megvalósuló projektek és azok végrehajtottságának rövid 

áttekintésére, 

• a stratégia keretein belül megvalósuló projektek finanszírozási információira 

(tervezett/felhasznált források és összetételük), 

• tematikus célonkénti áttekintést ad a stratégia végrehajtásának kezdete óta megvalósult 

fejlesztésekről és azok eredményeiről, 

• a stratégia indikátorrendszere alapján mért előrehaladásra, az indikátorok kiinduló és 

célértékeinek, valamint azok aktuális értékének feltüntetésével.  

A stratégia céljainak és eredményeinek rendszeres nyomon követése akkor válhat hitelessé, ha az 

átfogó és tematikus célokhoz, valamint a fejlesztési programokhoz rendelt egyes indikátorok 

használata nem marad ki az éves beszámolókból. A valós eredmények bemutathatóságának 

alapfeltétele, hogy a stratégia megvalósításának kezdetén meghatározott indikátorok az évek során 

nem változnak, és az indikátorok meghatározásakor érvényesülnek az adatok mérhetőségének, 

elérhetőségének és megfelelőségének a szempontjai. Az elemzések alapján, a stratégia 

megvalósulása során, illetve azt követően mérhető az egyes célok területfejlesztési hatása. 

Kiemelten kell kezelni a fejlesztési támogatásokhoz kötődő kapacitásbővülések elemzését a 

társadalmi elvárások, a valós szükségletek és a költségvetési korlát oldaláról is 

A monitoring tevékenység kulcsa, hogy az előre meghatározott mutatószámok aktuális értékeit a 

program végrehajtói folyamatosan gyűjtsék, rendszerezzék és elemezzék. Így a döntéshozók, illetve 

a finanszírozók egyaránt rendszeres és egyértelműjelzést kaphatnak a program, illetve annak egyes 

részei aktuális állásáról. Ezek az információk megítélhetővé teszik, hogy a stratégia az előzetes 

elképzeléseknek megfelelően halad-e, és ez alapján a tervektől való esetleges eltérés esetén 

megtehetők a megfelelő kiigazító lépések a végrehajtás illetve a megvalósítás menetében. 



 

 

 

IVS indikátoIVS indikátoIVS indikátoIVS indikátorrendszererrendszererrendszererrendszere    
 

CélokCélokCélokCélok    IndikátorokIndikátorokIndikátorokIndikátorok    
MértékMértékMértékMérték----
egységegységegységegység    

Induló Induló Induló Induló 
értékértékértékérték    

CélértékCélértékCélértékCélérték    
Célérték Célérték Célérték Célérték 
időpontjaidőpontjaidőpontjaidőpontja    

Mérés Mérés Mérés Mérés 
módszere/ módszere/ módszere/ módszere/ 

adatadatadatadat----
szolgáltatószolgáltatószolgáltatószolgáltató    

GyakoriságGyakoriságGyakoriságGyakoriság    

ÁTFOGÓ CÉLÁTFOGÓ CÉLÁTFOGÓ CÉLÁTFOGÓ CÉL    
Lakható, kényelmes, örökségével jól 
gazdálkodó – a helyieknek érték- a 
külvilágnak mértékadó kisváros, a 
Dunakanyar zászlóshajója 

Lakossági elégedettség  % (nagyon jó és jó 
válaszok aránya) 

2010-es mérés 
alapján 

70 2025 Lakossági 
elégedettség 
felmérés (kérdőív) 

kétévente 

TEMATIKUS CÉLOKTEMATIKUS CÉLOKTEMATIKUS CÉLOKTEMATIKUS CÉLOK    
Lakossági elégedettségmérés 
(szociális, egészségügyi , 
közigazgatási és kulturális 
szolgáltatások csoportokban) 

% (nagyon jó és jó 
válaszok aránya 
összesítve) 

2010-es mérés 
alapján 

65 2018 Lakossági 
elégedettség 
felmérés (kérdőív) 

évente 

Közoktatási intézmények 
kihasználtsága 

% 2010-es adat 90% 2018 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

Önkormányzati lakás 
fejlesztések/igénybe vevők száma 

bb lakás/fő 0/0 60/100 2020 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

T.1 

 A helyi társadalmi 
szolgáltatások fejlesztése  

Közösségfejlesztő, felnőttképzési 
programba bevont lakosok száma 

fő 0 350 2018 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

Létrejött új városi közterületek 
nagysága 

m2 0 3000 2018 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

Kandeláber program – légvezeték 
cserék eredménye 

km 0 8 2018 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

Kialakított parkolóhelyek száma db 0 200 2018 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

T.2  

Strukturált városszerkezet, a kor 
igényeit kielégítő városi 
infrastruktúra  

Újonnan épített városi kerékpárutak 
hossza 

km 0 12 2018 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

Indukált magánerős beruházás 
volumene 

Ft 0 min. 4 mrd Ft 2018 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

Újonnan létrehozott munkahelyek 
száma 

db 0 - 2018 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

Létrehozott munkahelyekből 
visegrádi foglalkoztatott 

fő 0 10 2018 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

Felújított vagy újonnan létrehozott 
turisztikai attrakciók száma 

db 0 5 2018 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

Turisztikai attrakciók látogatottsága % 2010-es adat + 15% 2018 Jegyeladás adatok évente 

T.3  

Minőség-centrikus fejlesztések a 
turisztikai fogadókapacitások és 
attrakciók körében  

Vendégek száma az összesen a 
kereskedelmi szálláshelyeken 

fő 67479 (2008) + 20% 2018 KSH évente 
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CélokCélokCélokCélok    IndikátorokIndikátorokIndikátorokIndikátorok    
MértékMértékMértékMérték----
egységegységegységegység    

Induló Induló Induló Induló 
értékértékértékérték    

CélértékCélértékCélértékCélérték    
Célérték Célérték Célérték Célérték 
időpontjaidőpontjaidőpontjaidőpontja    

Mérés Mérés Mérés Mérés 
módszere/ módszere/ módszere/ módszere/ 

adatadatadatadat----
szolgáltatószolgáltatószolgáltatószolgáltató    

GyakoriságGyakoriságGyakoriságGyakoriság    

Megvalósult műemléki helyreállítási 
program száma, bemutatható 
műemlékek száma 

db 0 8 2018 

 

Önkormányzati 
Nyilvántartás, MNM 
Mátyás király 
múzeum 

évente 

Erdőterületek nagysága Visegrád 
területéből 

% ~ 86% min. 86%, +1-2 % 2018 DINPIG, Pilisi 
Parkerdő 
nyílvántartás 

évente 

T.4  

Város és környezete 
értékmegőrzése, tudatosítása  

Környezettudatos akciók által elért 
helyi lakosság száma 

fő 0 900 2018 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

Újonnan a városba települt 
vállalkozások száma 

db 0 10 2018 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

Visegrádon működő kis- és 
középvállalkozások száma 

db 183 (2007) vagy 
2009-es adat 

200 2018 KSH évente 

T.5  

Eredményorientált helyi 
gazdasági környezet kialakítása 

Iparűzési adó változása az előző 
évhez (inflációval korrigált) 

% 100% 100+% 2018 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

Térségi együttműködések kereteiben 
ben szervezett projektekben való 
részvétel 

db 0 5-6 2018 
 

Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

Szervezetfejlesztési programban 
részt vevő helyi civil szervezetek 
száma 

db 0 20 2018 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

T.6  

Helyi és térségi kapcsolati hálók 
megerősítése 

Kezdeményezett médiamegjelenések 
száma 

Db (rádió, Tv, 
internet, sajtó 
bontásban) 

2010-es adat +50% 2018 Önkormányzati 
Nyilvántartás, Pro 
Visegrád Kht. 

évente 

VÁROSRÉSZI CÉLOKVÁROSRÉSZI CÉLOKVÁROSRÉSZI CÉLOKVÁROSRÉSZI CÉLOK    
Létrejött EUROVELO kerékpárút 
hossza 

km 0 1 2015 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

Vállakozói betelepülés Vg, Gksz 
területre 

db vállakozás 0 1 2015 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 
V.1 

Szentgyörgy
-puszta 

Funkcionális 
több lábon állás 
megvalósítása Közmű ellátottság javítása (gáz, 

csatorna, közvilágítás, 
pormentesített utak)  

Teljes körűen 
ellátott utcák 
száma 

1 6 (100%) 2015 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

Megújított vagy újonnan betelepített 
városi funkciók száma 

db 1 5 2015 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

Megújított vagy újonnan épült 
közterület nagysága 

m2 0 1500 2015 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

 
 
 
V.2 
 

 
 

Központi 
városmag 

 

Valódi 
városközpont, 
élhető 
lakóterület, 
gondozott 

Megerősített, rendezett árvízi 
védmű hossza 

m  0 4000 2015 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 
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CélokCélokCélokCélok    IndikátorokIndikátorokIndikátorokIndikátorok    
MértékMértékMértékMérték----
egységegységegységegység    

Induló Induló Induló Induló 
értékértékértékérték    

CélértékCélértékCélértékCélérték    
Célérték Célérték Célérték Célérték 
időpontjaidőpontjaidőpontjaidőpontja    

Mérés Mérés Mérés Mérés 
módszere/ módszere/ módszere/ módszere/ 

adatadatadatadat----
szolgáltatószolgáltatószolgáltatószolgáltató    

GyakoriságGyakoriságGyakoriságGyakoriság    

Kandeláber program eredménye, 
földkábel-kiépítés 

m 0 5000 2015 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

Új parkolóhelyek száma db 0 100 2015 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

Kerékpárút hossza km 0 min. 4,5 2015 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

Kulturális programok száma db 2009-es adat +5 2015 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

Birtokba vett Duna-parti rekreációs 
terület nagysága 

ha 0 min. 8-10ha 2015 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

Betelepült új kereskedelmi-
vendéglátó egységek száma 

db 0 5 2015 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

 
 
 
 
V.2 
 

 
 
 
 

Központi 
városmag 

települési 
örökség 

Új, felújított bérlakások száma db 0 min. 40-45 2015 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

Szállodai szobák számának 
növekedése a ttkp. területén 

db 187 min. 550 2015 Önkormányzati 
nyilvántartás 

kétévente 

Strandfürdő látogatók 
elégedettségmérése 

% (nagyon jó és jó 
válaszok aránya 
összesítve) 

0 min. 85% 2015 Önkormányzat – 
üzemeltető 
felmérés 

évente 

Vendégéjszakák számának 
növekedése 

% (bázis - THV 
2009-es adat) 

0 +300% 2015 THV és + 2 nagy 
szálloda 
nyilvántartása 

évente 

Idegenforgalmi adó növekedése 
(inflációs hatással korrigálva) 

% (bázis - THV 
2009-es adat) 

0 +300% 2015 Önkormányzati 
Nyilvántartás  

évente 

Létrejött EUROVELO kerékpárút 
hossza 

km 0 2,5 2015 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

V.3 
Lepence-
fürdő 

Termálturisztikai 
központi funkció, 
gazdasági 
súlyponti és 
sokrétű 
rekreációs 
terület 
kialakulása 

Új mentőállomás db 0 1 2015 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

Panoráma út felújított szakaszának 
hossza 

m 0 min. 4700m (11-
es út-Fellegvár) 

2015 Önkormányzati 
nyilvántartás 

évente 

Attrakciók látogatottságának 
növekedése 

Jegyeladás db 2010-es adat +25% 2015 Önkormányzati 
Nyilvántartás, 
DINPIG és egyéb 
attrakció kezelők 
adata 

évente 

V.4 Külterület 

Várkerttől a 
Fellegvárig: 
történelmi és 
természeti 
vonzerők 
felfűzése Felújított, új attrakciók száma db 0 2 2015 Önkormányzati 

nyilvántartás 
évente 
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MELLÉKLETEKMELLÉKLETEKMELLÉKLETEKMELLÉKLETEK    

 

1. sz. melléklet:   VISEGRÁD VÁROS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE 

 
1.  ANTI-SZEGREGÁCIÓS HELYZETELEMZÉS 
 
I. BevezetésI. BevezetésI. BevezetésI. Bevezetés    

Az anti-szegregációs tervek célja, hogy egy-egy település felmérje azon területeit, ahol esetlegesen a 

szegregáció már megindult, vagy előrehaladott állapotban van, és kidolgozzon a szegregáció 

oldására irányuló programokat. 

A településeken belüli szegregáció olyan társadalmi jelenség, melynek kialakulásáért számos 

társadalmi, gazdasági és kulturális tényező felelős. A szegregáció kialakulásának irányába mutató 

tendenciák pl. a munka világából tartósan kiesettek munkaerőpiaci ellehetetlenülése, elégtelen 

oktatási-képzési színvonal, az alsó középrétegek jelentős részének lecsúszása, az ún. „egyharmados 

társadalom” kialakulása, mélyszegénység elterjedése; az országon belüli regionális különbségek 

növekedése, az bizonyos térségek, települések társadalmi-gazdasági leszakadása. A szegregációs 

folyamatokat súlyosbító tényező a többségi társadalom és a roma kisebbség közötti konfliktusok 

halmozódása és megoldatlansága. 

A szegregációnak többféle megjelenési formája van, melyek közül a legjellemzőbbek a 

mélyszegénység, a tömbszerű elkülönülés, az oktatási szegregáció, a rossz megközelíthetőség és a 

rossz közbiztonság. 

Az integrált városfejlesztési stratégia elemzései már kimutatják, hogy Visegrád esetében nehéz 

megragadni szegregációs tendenciákat, a város társadalmi összetétele és területének fizikai 

jellemzői egyaránt kiegyenlítettnek mondhatóak.  

 

II. A város társadalmi, fizikai jellemzőinek bemutatásaII. A város társadalmi, fizikai jellemzőinek bemutatásaII. A város társadalmi, fizikai jellemzőinek bemutatásaII. A város társadalmi, fizikai jellemzőinek bemutatása    

Visegrád lakónépessége 2001-ben 1657 fő volt. A 33,27 km2 kiterjedésű város népsűrűsége 50,3 

fő/km2, megyéjében a legkisebbek közé tartozó népességkoncentrációval rendelkezik, amelynek fő 

oka nagy kiterjedésű erdős védett (kül)területei. Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában 4 

településrész került beazonosításra. Ezek a „városrészek” alapvetően a területek funkciói, a 

városkép és városszerkezet alapján határolódnak le: 

Szentgyörgypuszta - üdülőterület 

Városmag – a település központi lakó- és intézményi területe 

Lepencefürdő – termálturisztikai és üdülőterület 

Panoráma-út – külterület 
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A két üdülőterület és a városmag lakosság-megoszlási aránya a népszámlálási adatok alapján 15-

85% (lakónépesség). 

 
2001200120012001----es KSH népszámlálási adatok Visegrádra:es KSH népszámlálási adatok Visegrádra:es KSH népszámlálási adatok Visegrádra:es KSH népszámlálási adatok Visegrádra:    
Mutató megnevezése Visegrád 2001 
Lakónépesség száma 1657 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 
13% - 215fő (2008: 220 fő állandó lakos; 
12,4%) 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 
60% -998 fő (2008: 1059 fő állandó lakos; 
59,7%) 

Lakónépességen belül 60-x évesek aránya 
27% - 444 fő (2008: 494 fő állandó lakos; 
27,9%) 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

9,9% 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 

16,5% 

Lakásállomány (db) 711 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 
7,6% (Félkomfortos: 34db+ komfort nélk.: 
20db utóbbi mindössze 2,8%) 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

63,9% 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül 

 58,63% (összes fogl. 642, 15-64: 1095) 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 
36,4% (házt: 621; nincs fogl.-csak eltartott 
/inaktív/munkanélküli:226) 

Állandó népesség száma   
1673 fő (2008-ban: 1773 fő – 106% növekedés 
) 

(kiegészítő adatok: TeIR 2008) 

A város demográfiai adatai alapján, ugyan az utolsó népszámlálás óta 100 fővel gyarapodott 

Visegrád lakossága, de a nagy korcsoportok egymáshoz viszonyított aránya kis mértékben de 

tendenciózusan a 60 év és felettiek „javára” nő (0-14: -0,6%; 15-59: -0,5%; 60-x: +1,1%), 

előrevetítve az elöregedés folyamatának továbbvitelét. A város előtt álló egyik nagy szociális kihívás 

a növekvő számú idős lakos megfelelő ellátásának biztosítása lesz a közeljövőben. Figyelmeztető 

lehet a foglalkoztatott nélküli háztartások magas, több mint 1/3-nyi aránya (nyugdíjas 

háztartások), habár a város foglalkoztatotti aránya kedvező, az országos átlagot bőven meghaladja.  

Önkormányzati bérlakások koncentrációjának vizsgálataÖnkormányzati bérlakások koncentrációjának vizsgálataÖnkormányzati bérlakások koncentrációjának vizsgálataÖnkormányzati bérlakások koncentrációjának vizsgálata    

A településen kevés az önkormányzati bérlakás található, a helyhatóság 2008-ban mindössze 5 

lakóépületet tartott fenn illetve 12 lakásbérleménnyel rendelkezett. Ez Visegrád 2008. évi 

lakásállományának (718 db) csak 1,7%-át teszi ki. A bérlakások alacsony száma és 

koncentrálódása szegregátumképző hatással nem bír. Deklarált önkormányzati cél a helyi fiatalok 
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lakáshoz jutásának segítése önkormányzati bérlakások létrehozásával az új városközponti fejlesztési 

akcióterületen. Erre azonban a fejlesztési elképzelések megvalósításának második ütemében 

kerülhet sor, az új intézményi terület kialakítását követően. 

Alacsony infrastrukturális ellátottsággal rendelkező Alacsony infrastrukturális ellátottsággal rendelkező Alacsony infrastrukturális ellátottsággal rendelkező Alacsony infrastrukturális ellátottsággal rendelkező területek vizsgálataterületek vizsgálataterületek vizsgálataterületek vizsgálata    

A város infrastrukturális ellátottsága az IVS elemzése alapján kifejezetten jónak mondható. A 

szentgyörgypusztai üdülőterületen leginkább csatornázottságban marad el a település többi 

részétől; a központi városrészben pedig elsősorban a domb- hegyoldalakra vezető utcák (Rákóczi 

u., Csukavölgy, Tamáshegy, Rigó u.) hiányos vagy részben kiépített több infrastrukturális elem. 

Ezekben az utcákban ennek oka egyrészt a morfológiai sajátosságok, másrészt a valódi 

lakóépületek alacsonyabb száma és az üdülőépületek túlsúlya. Visegrád nyugati üdülőterülete jól 

ellátottnak tekinthető. 

 BurkolatBurkolatBurkolatBurkolat    
KözviláKözviláKözviláKözvilá----
gításgításgításgítás    

VízVízVízVíz    CsatornaCsatornaCsatornaCsatorna    ÁramÁramÁramÁram    GázGázGázGáz    

SzentgyörgypusztaSzentgyörgypusztaSzentgyörgypusztaSzentgyörgypuszta                    
Mogyoróhegy utca aszfalt X X X X X 
Kökény utca föld X X N X X 
Somfa utca részben nagykocka X X N X X 
Erdőalja utca föld X X N X X 
Hársfa utca részben aszfalt N X N X részben 
Áprily-völgy részben aszfalt X X N X X 
VárosVárosVárosVáros                    
Fő utca aszfalt, kiskocka X X X X X 
Salamontorony utca nagykocka X X X X X 
Mozi köz föld N X X X X 
Zách Klára utca nagykocka és 

aszfalt 
X X X X X 

Kálvária utca részben aszfalt részben X X X N 
Pincesor aszfalt X X X X N 
Szent László utca aszfalt X X X X N 
Magasköz   X X X X N 
Pázmány Péter utca aszfalt X X X X X 
Török utca   X X részben X részben 
Tamáshegy utca föld X N N N N 
Újkert utca   részben X részben X X 
Temető utca aszfalt X X X X X 
Malomhegy utca aszfalt X X N X X 
Feketehegy utca aszfalt X X N X X 
Rigó utca részben aszfalt részben részben részben X részben 
Mátyás király utca aszfalt X X X X X 
Patak sétány föld N N N X N 
Széchenyi utca aszfalt X X X X X 
Schulek utca föld részben X X X X 
Kilátó utca aszfalt X N N X N 
Csukavölgy utca részben aszfalt részben részben részben X részben 
Rákóczi utca részben aszfalt X részben részben X részben 
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 BurkolatBurkolatBurkolatBurkolat    
KözviláKözviláKözviláKözvilá----
gításgításgításgítás    

VízVízVízVíz    CsatornaCsatornaCsatornaCsatorna    ÁramÁramÁramÁram    GázGázGázGáz    

Sziget utca aszfalt X X X X X 
Nap utca aszfalt X X X X X 
Duna utca aszfalt X X X X X 
Doboskert utca aszfalt, kő X X X X X 
Vadrózsa utca aszfalt X X X X X 
Harangvirág utca aszfalt X X X X X 
Bányatelep utca aszfalt X X X X X 
HosszúvölgyHosszúvölgyHosszúvölgyHosszúvölgy                    
Hosszúvölgy utca föld részben X N X X 
DoboshegyDoboshegyDoboshegyDoboshegy                    
Lepence utca föld X X X X X 
Doboshegy utca aszfalt X X X X X 
Cinke utca mart aszfalt X X X X X 
Harkály utca föld részben X X X részben 
Holló utca mart aszfalt X X X X X 
Csalogány utca mart aszfalt X X N X X 
DiósDiósDiósDiós                    
Berkenye utca részben aszfalt X X részben X X 
Tölgyfa utca föld X X X X X 
X – van; N – nincs; részben – részben kiépített                                                   önkormányzati adatszolgáltatás 2009 

    

Külterületen, nem lakóövezetbeKülterületen, nem lakóövezetbeKülterületen, nem lakóövezetbeKülterületen, nem lakóövezetben elhelyezkedő lakott területek és elkülönült városrészek n elhelyezkedő lakott területek és elkülönült városrészek n elhelyezkedő lakott területek és elkülönült városrészek n elhelyezkedő lakott területek és elkülönült városrészek 

vizsgálatavizsgálatavizsgálatavizsgálata    

Habár Visegrád külterülete hatalmas a város méretéhez viszonyítva, annak 91,6%-a, de a 

hegyvidéki domborzata és erdősültsége után külterületi lakott helyekben szegény, külterületi 

lakossága nem éri el a 1,5 %-ot a város népességéhez viszonyítva és összesen sem éri el a 

szegregátum minimum (50 fő) felét. 

Három külterülete közül kettő erdészház illetve a Nagy-Villám környéki üdülő-szálloda 

környezet. Mindössze öt lakás található ezeken a helyeken, Visegrád lakásállományának 0,7%-a. 

Adat KSH 2001 
Lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység egyéb belterületen (db) 73 
Lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység központi belterületen (db) 633 
Lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység külterületen (db) 5 
Lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység összesen (db) 711 
Népesség egyéb belterületen (db) 229 
Népesség központi belterületen (db) 1404 
Népesség külterületen (db) 24 
Népesség összesen (db) 1657 
A külterületek száma összesen (db) 3 
A külterületi lakások, lakott üdülők, lakott egyéb  
lakóegységek száma összesen (db) 

5 

(2001 KSH adatok) 
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NevelésiNevelésiNevelésiNevelési----oktatási helyzetoktatási helyzetoktatási helyzetoktatási helyzet    

Visegrád egyetlen óvodája a statisztika alapján 2008-ban 72 gyermeket tudott fogadni, evvel 

együtt az óvodába beírt gyerekek száma 68 volt, ahol három csoportban hat óvodapedagógus 

foglalkozott a gyermekekkel. Az óvodai intézmény számítógéppel történő ellátását 2009-ben 

megoldották Az óvodások kb. 12%-a ebben az évben nem visegrádi volt, többször felvetődött 

feladat-ellátási társulás kötésének igénye, a többletköltségek kezelésére. 

Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti IskolaÁprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti IskolaÁprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti IskolaÁprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola    

Az iskola nevelői programjában a művészeti alapoktatás, a német nyelv oktatása, a sváb 

nemzetiségi kultúra ápolása és a környezeti nevelés kiemelt szerepet kap. Az itt tanuló 

zeneiskolások nyolcféle hangszeren tanulhatnak. A számítástechnikai oktatás is elérhető a 4. 

osztálytól kezdve.  

Dunakanyar Erdei IskolaDunakanyar Erdei IskolaDunakanyar Erdei IskolaDunakanyar Erdei Iskola    

Az Apátkúti-völgyben található egyesületi fenntartású nyolc osztályos általános iskola térségi 

szerepet tölt be, 93 fős tanulólétszáma köre Szentendrétől Esztergomig terjed. Az intézményben 

első osztálytól nyolcadik osztályig tartó alapképzés folyik, évfolyamonként egy osztállyal. Az 

osztályok maximált létszáma 20 fő, jelenlegi átlaglétszáma 10-12 fő. Az alacsony osztálylétszámok 

lehetővé teszik a differenciált, személyre szóló foglakozásokat, a fejlesztést és a tehetséggondozást. 

Az általános iskolákba más településről bejárók száma igen magas, 121 volt, elsősorban 

köszönhetően az Erdei Iskola tanulói összetételének, de Dömösről, Dunabogdányból, 

Kisorosziból is járnak át az önkormányzati fenntartású iskolába. Visegrádnak iskola-fenntartási 

megállapodása ezek közül csak Dömössel és Kisoroszival van. 2007-ben az önkormányzati 

iskolában 148 tanulóból 70 volt a visegrádi, 40 a Dömösről, 38 az egyéb településekről bejárók 

száma. 

A város önkormányzati fenntartású közoktatási intézményeiben tanulók között alacsony a 

hátrányos helyzetű gyermekek száma. 2009-es adatok szerint a Fellegvár óvodában hátrányos 

(HH) vagy halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermek nem járt, speciális nevelési igényű 

(SNI) 2 fő, az óvodások közül ebben az évben mindenki visegrádi volt. 

Az Áprily Lajos Általános Iskolában HHH tanuló nincs, SNI gyermekek létszáma 6 fő. Hátrányos 

helyzetű tanulók száma 2008-ban 19 fő volt (11,5%), 2009-re ez a szám 25-re nőtt (14,4%). A 

szám azonban csalóka hiszen az iskola aktuális tanulólétszámából 115 a visegrádi, akikből 9 fő 

HH-s és 4 fő SNI-s gyermek. A bejárókból 2 tanuló SNI-s (Dömös, Dunabogdány)és 16 a HH-s 

(Dömös, Kisoroszi), azaz a hátrányos helyzetű/SNI tanulók 58%azaz a hátrányos helyzetű/SNI tanulók 58%azaz a hátrányos helyzetű/SNI tanulók 58%azaz a hátrányos helyzetű/SNI tanulók 58%----a nem a város lakosa.a nem a város lakosa.a nem a város lakosa.a nem a város lakosa. 

A Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó, Szentendrén, illetve Esztergomban érhető el. 

Visegrádon középfokú, felsőfokú oktatási intézmény nincs. A város középiskolásai Esztergom, 

Szentendre, Vác, Pilisvörösvár, Budapest oktatási intézményeibe járnak át tanulni. 
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A szociálisA szociálisA szociálisA szociális---- és közszolgáltatások elérhetősége és közszolgáltatások elérhetősége és közszolgáltatások elérhetősége és közszolgáltatások elérhetősége    

A településen három szociális ellátásforma érhető el közvetlenül, étkeztetés szociális konyhán vagy 

egyéb kifőzőhelyen; családsegítés illetve időskorúak otthona. 

Előbbi két szolgáltatást az Önkormányzat biztosítja, az időskorúak otthonát azonban a Fővárosi 

Önkormányzat illetve egy másik intézményt egy alapítvány üzemeltet. 

Az önkormányzat alkalmazásában egy fő szociális ügyintéző végzi az alap- és nappali ellátásokhoz 

(étkeztetéshez, gyámügyhöz, egyéb) kapcsolódó munkát. 

Jelentős hátrányként értékelhető, hogy bölcsődei ellátás nincs a városban, míg az idősebb 

korosztályt tekintve az idősek klubjának hiánya lehet fájó, noha 2007-ben 348 öregségi 

nyugdíjban részesülő ember élt Visegrádon. Idősek napközi otthonának létrehozására is 

jelentkezik helyi igény.  

A településen nem működő ellátások elérhetősége a fontosabbnak ítélt ellátások tekintetében 

ElElElEllátás megnevezéselátás megnevezéselátás megnevezéselátás megnevezése    TelepülésTelepülésTelepülésTelepülés    
Távolság Távolság Távolság Távolság 
(km)(km)(km)(km)    

Idő idő Idő idő Idő idő Idő idő 
opt.opt.opt.opt.    

Házi segítségnyújtás Dunabogdány 8 0:09:21 

Nappali ellátás időskorúak részére Pilismarót 12 0:13:07 

Nappali ellátás fogyatékos illetve hajléktalan 
személyek részére 

Dömös 8 0:09:07 

Nappali ellátás pszichiátriai betegek részére Dunakeszi 35 0:36:48 

Nappali ellátás szenvedélybetegek részére Üllő 68 0:59:46 

Fogyatékos személyek gondozóháza Pilisvörösvár 38 0:40:40 

Pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek otthona Tahitótfalu 13 0:14:55 

Szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek 
ápoló-gondozó lakóotthona 

Dunakeszi 35 0:36:48 

Gyermekjóléti szolgálat Dömös 8 0:09:07 

Bölcsőde, napos Szentendre 18 0:16:39 

Gyermekek átmeneti otthona Pilismarót 12 0:13:07 

Családok átmeneti otthona Dunakeszi 35 0:36:48 

Gyermekotthon Lőrinci 83 1:03:53 

Speciális gyermekotthon Esztergom 27 0:29:20 

TeIr Szociális ágazati információs rendszer 

Visegrád önkormányzatának meglévő, közcélokat helyben szolgáló intézményei alapvetően a 

Polgármesteri Hivatal, Közösségi Ház, templom, orvosi rendelő, iskola, művelődési ház, nyugdíjas 

klub, tájház és a temető. A városban a polgármesteri hivatalban a polgármester, a jegyző és a 

főépítész tart fogadó órákat. 
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A település lakosainak számos közszolgáltatás, hivatalos ügy igénybevételekor el kell hagynia a 

várost, a jelenséget az alábbi táblázat foglalja össze: 

 

Intézmény típusaIntézmény típusaIntézmény típusaIntézmény típusa    Központ Központ Központ Központ     Eljutási idő *Eljutási idő *Eljutási idő *Eljutási idő *    
Óra:Perc Óra:Perc Óra:Perc Óra:Perc     

TávolságTávolságTávolságTávolság    
km km km km     

APEH     BudapestBudapestBudapestBudapest                    0:50  42,66  
Közigazgatási Hivatal     BudapestBudapestBudapestBudapest                    0:50  42,66  
Regionális Munkaügyi Központ     BudapestBudapestBudapestBudapest                    0:55  42,66  
ÁNTSZ - kistérségi     SzentendreSzentendreSzentendreSzentendre                    0:22  17,832  
Körzeti Földhivatal     SzentendreSzentendreSzentendreSzentendre                    0:22  17,832  
Közép-magyarországi Regionális 
Egészségbiztosítási Pénztár kistérségi ügyfélsz. 

SzentendreSzentendreSzentendreSzentendre    0:22 17,832 

Regionális Munkaügyi Központ Kistérségi 
Kirendeltsége 

SzentendreSzentendreSzentendreSzentendre                    0:22  17,832  

Rendőrkapitányság SzentendreSzentendreSzentendreSzentendre                    0:22  17,832  
Tűzoltóság SzentendreSzentendreSzentendreSzentendre                    0:22  17,832  
Városi Bíróság     SzentendreSzentendreSzentendreSzentendre                    0:22  17,832  
Városi Ügyészség SzentendreSzentendreSzentendreSzentendre                    0:22  17,832  
Építésügy     Visegrád     0:0  0  
Gyámhivatal Visegrád     0:0  0  
Okmányiroda Visegrád     0:0  0  
Visegrádon illetékes intézmények központjaiVisegrádon illetékes intézmények központjaiVisegrádon illetékes intézmények központjaiVisegrádon illetékes intézmények központjai                                                                 Adatforrás: GeoX kft(2008) 
* Az elérési idők meghatározása során az országos közúthálózaton, illetve a belterületen a KRESZ által meghatározott 
általános sebességkorlátozásokkal (130, 110, 90, 50 km/h), kompok esetében 7 km/h sebességgel számoltak. 

    

Az egészségügyi szolgáltatásokAz egészségügyi szolgáltatásokAz egészségügyi szolgáltatásokAz egészségügyi szolgáltatások tekintetében a város lakosságát egy háziorvos illetve helyettese 

szolgálja, rendelési időpontok hétfőtől-péntekig egy-egy fél munkanap erejéig érhetőek el. Nővéri 

ellátás gyakoribb időpontokkal szintén hétfő-péntek viszonylatában vehető igénybe, amelyből egy 

nap van lehetőség vérvétel elvégzésére. Házi gyermekorvosi szolgáltatás külön nem létesült, mivel 

a háziorvos ellátja a gyermekorvosi szolgáltatásokat is. A háziorvosi ellátásban a megjelentek és a 

meglátogatottak száma összesen 2007-ben 9308 volt. 

Fogorvos egy fő rendel a városban hétköznap, melyből egy nap iskolafogászati tevékenységet is 

végez. Védőnői tanácsadás minden hétfőn vehető igénybe, a város egyetlen gyógyszertára hét 

közben minden nap a helyi lakosok rendelkezésre áll. 

Orvosi ügyelet Tahitótfalun (térségi orvosi ügyelet, az önkormányzat havi támogatást fizet), 

fogorvosi ügyelet Budapest, VIII. kerületben (!) érhető el, állatorvosi szolgáltatás szintén 

Tahitótfalun vehető igénybe. A legközelebbi mentőállomás Szentendrén található. 

Visegrádon egy egészségügyi intézmény működik, a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi 

Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdője. 
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Önkormányzat közmunka programjaÖnkormányzat közmunka programjaÖnkormányzat közmunka programjaÖnkormányzat közmunka programja    

2009-ben az Önkormányzat 61/2009 (III.26.) számú határozatával elfogadta Visegrád 

„Közfoglalkoztatási Terv”-ét, amely lehetőséget ad a szentendrei kistérségben induló programokba 

való bekapcsolódásra. 

Önkormányzat pénzbeli támogatásaiÖnkormányzat pénzbeli támogatásaiÖnkormányzat pénzbeli támogatásaiÖnkormányzat pénzbeli támogatásai    

Visegrád saját kimutatása szerint 2008-2009-ben rendszeres szociális segélyben senki sem 

részesült. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2008 évben 25 fő, (11.000.- Ft/fő/év, 

összesen 275.000.- Ft) 2009 évben eddig: 40 fő (11.600.-/fő/év, novemberig összesen: 464.000.- 

Ft) részesült. A jelzett időszakban lakásfenntartási támogatás illetve rendkívüli szociális segély/ 

gyermekvédelmi támogatás sem került kiutalásra. 

 Átmeneti segélyezésben részesülők száma kis mértékben nőtt a korábbi adatokhoz képest: 2008 

évben 135 fő (2,5 millió Ft értékben); 2009 évben eddig 146 fő (1,6 millió Ft értékben) kapott 

támogatást, bár ebben az adatban a novemberi-decemberi kifizetések összegei nem szerepelnek. 

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 2008 évben 82 fő volt, 2009 évben jelentős 

mértékben 43 főre csökkent ez a szám. 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beilleszkedést segítő tevékenységeiA Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beilleszkedést segítő tevékenységeiA Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beilleszkedést segítő tevékenységeiA Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beilleszkedést segítő tevékenységei    

Visegrád Város Önkormányzata gyámhatósági tevékenységének 2007-es összefoglalása alapján 

családon belüli erőszak miatt 1 fő kiskorú átmeneti nevelt került a hatóság látókörébe, egy fő áll 

gyámság alatt, 41 fő került gyámhivatali gondnokság alá, 2 szülő számít örökbefogadásra 

alkalmasnak nyilvánítottnak. 

Kisebbségi Önkormányzat tevékenységeiKisebbségi Önkormányzat tevékenységeiKisebbségi Önkormányzat tevékenységeiKisebbségi Önkormányzat tevékenységei    

Visegrádon Német Kisebbségi Önkormányzat működik, tevékenysége elsősorban a német 

nemzetiségi (nyelv)oktatás helyi támogatására irányul, de természetesen a helyi kulturális életnek 

is aktív szereplője közművelődési tevékenysége révén. Német nemzetiségűek tömbszerű 

letelepedése nem nyomozható, szegregációs folyamatok nem érintik.  

A szegregációs folyamatok által különösen érintett roma kisebbség aránya minimális a településen, 

három különböző információforrás alapján a következők állapíthatóak meg: 

• 2001. évi KSH népszámlálás egyetlen egy magát roma nemzetiségűnek valló lakost talált a 

településen. 

• A KSH 2009-es helységnévtára a városban élő nemzetiségek között meg sem nevezi a romákat. 

• Önkormányzati adat alapján 2009. évben három magát romának valló lakos él Visegrádon. 

Civil szervezetek tevékenységeiCivil szervezetek tevékenységeiCivil szervezetek tevékenységeiCivil szervezetek tevékenységei    

Visegrád Civil szervezetei között domináns a kulturális-turisztikai jelleg (pl. Szent György 

Lovagrend), de ifjúsági és nyugdíjas szervezet is működik a városban. Utóbbiak is elsősorban 

rendezvényszervezéssel foglalkoznak, de szükség esetén karitatív tevékenységre is alkalmasak 

lehetnek. Kifejezetten önsegélyező jellegű civil szervezet nem működik a településen. 
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Városfejlesztési Városfejlesztési Városfejlesztési Városfejlesztési programok hatásaiprogramok hatásaiprogramok hatásaiprogramok hatásai    

A városi önkormányzat legfontosabb helyi fejlesztési célja a nem létező egységes városközpont 

megteremtése, amely intézményi és közterület fejlesztésével szegregációs kockázatot nem jelent. A 

városközpont fejlesztés második illetve egyéb ütemeiben várható kereskedelmi-vendéglátó 

fejlesztések mellett megjelenik majd a bérlakás-fejlesztés is, de ez elsősorban a helybeli fiatalság, 

fiatal családok életkezdését szolgálja illetve szolgálati lakásokkal a szakképzett munkaerő helyben 

tartását célozza. 

A magánerős lepencefürdői szálloda beruházások a település presztízsének további növelése mellett 

új betelepülni vágyókat vonzhat a város ezen területére feltehetően a magasabb vagyoni/társadalmi 

státuszú rétegekből, melyek esetleges koncentrálódása városi zárványterületet hozhat létre. 

 
SWOTSWOTSWOTSWOT    
    

ERŐSSÉGEKERŐSSÉGEKERŐSSÉGEKERŐSSÉGEK    GYENGESÉGEKGYENGESÉGEKGYENGESÉGEKGYENGESÉGEK    

! A helyi lakosság iskolázottsági szintje 
országos szint feletti 

! Fejlesztő gondolkozású helyi 
önkormányzat 

! Körültekintő és szigorú helyi építési 
szabályzat 

! Kedvező foglalkoztatottsági helyzet 
! Jó infrastruktúra ellátottság, közműolló 

zártsága 
! Rekreációs, rehabilitációs potenciál 
! Megfelelő kapacitású általános iskola 

! Elöregedés felé mutató korösszetétel 
! Budapesti agglomeráció fiatal aktív-

korúakat érintő vonzóhatása (helyben el 
nem érhető szolgáltatások, munkahely) 

! Körzetközponti feladatok (gyámügy, 
építésigazgatás, okmányiroda) nehézkes 
finanszírozhatósága 

! Iskola feltöltöttsége a szomszédos 
települések által biztosítható 

! Rendkívül korlátos fejlesztésre kiadható 
településterület 

! Bölcsődei szolgáltatás hiánya 

LEHETŐSÉGEKLEHETŐSÉGEKLEHETŐSÉGEKLEHETŐSÉGEK VESZÉLYEKVESZÉLYEKVESZÉLYEKVESZÉLYEK    

! Gyógy- és termálvíz, kapacitás – 
egészségturizmus potenciál 

! Beruházások iparűzési és idegenforgalmi 
adóbevételeinek növekedése 

! Budapesti agglomeráció központi 
területei számára kézenfekvő rekreációs, 
szabadidő térség 

! Térségi együttműködések szorosabbá 
válása (Dunakanyar, településközi) 

! Vendégkör elfordulása a térség felől 
! Szociálisan rászorulók számának 

növekedése 
! Elszabaduló helyi ingatlanárak, 

lakáspiac záródása a helyi lakosok felé 
! Önkormányzati forráshiányosság 

növeke-dése, fejlesztési 
kiszolgáltatottság 

! Befektetői nyomás ingatlanfejlesztések 
területén, tömeges építkezések, beépülő 
Duna-part 
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III. A helyzetelemzésből levont következtetésekIII. A helyzetelemzésből levont következtetésekIII. A helyzetelemzésből levont következtetésekIII. A helyzetelemzésből levont következtetések    

Visegrád városába szegregálódást eredményező folyamatok nem nyomozhatóak, így jelenleg 

szegregátum közeli terület illetve szegregált lakóterület nem jelölhető ki a városban. Sem a városi 

lakosság képzettségi mutatói, sem a munkanélküliség szintje, sem a roma kisebbség jelenléte nem 

olyan mértékű, hogy a vonatkozó mutatók alapján szegregálódó települési területeket lehetne 

behatárolni. 

A város szerkezeti részei társadalmilag nem különülnek el élesen egymástól, a központi 

városmagon kívüli településrészek (Lepencefürdő és Szentgyörgypuszta) vegyes lakó-üdülő 

funkciójú területek az utóbbi jelleg dominanciájával. A város önkormányzata ez idáig sikeresen 

ellenállt az agglomerációs nyomásnak, a legutóbbi népszámlálást követő évtizedben mindössze 7 

új lakás épült a településen. A jövőben legnagyobb kérdést a lepencei termálturisztikai fejlesztések 

vetik fel, kérdéses milyen vonzerőt fog jelenteni esetleges új betelepedők részére ez a jobbára 

üdülőterületi kihasználtságú településrész. Az új betelepülők természetesen nem az alacsony 

státuszú lakosság jelenlétét növelné a város ezen részén. 

A szegregációs mutatóként használt legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktívkorúakon belül nem éri el azt a 

szintet, amelyet a szegregátum definíciója megkövetel (mindkét mutató esetében 50%-osnál 

magasabb érték), a 2001-es KSH népszámlálás alapján: 

a) Végzettség Általános iskola 8. évfolyam 

(db): 96  

b) Végzettség Általános iskola 8. 

évfolyamnál alacsonyabb (db): 3 

c) Inaktív kereső férfi: 238 fő  

d) Inaktív kereső nő: 355 fő 

e) Munkanélküliek: 45 fő  

f) Népesség korcsoport: 15-64 év 1095fő 

illetve 15-59 év 998 fő 

g) 15-59-év korcsoportból 

foglalkoztatottak száma: 625 fő (nem 

foglalkoztatott= 373 fő) 

15-64 éves korcsoportra számolva a+b/f*100= 9% (15-59 év= 9,9%) illetve c+d+e/f*100=58,2% 

(15-59 év= 63,9%), a kettő átlaga 33,6% (15-59 év= 36,9%). Előbbi érték a település magasabb 

szintű iskolázottságát mutatja, utóbbi elsősorban a nyugdíjasok magasabb aránya miatt az 

elöregedés tendenciájára figyelmeztet. Az 593 inaktív keresőből 2001-ben 520 fő volt a 

nyugdíjasok és járadékosok száma és mindössze 73 fő az egyéb inaktívaké. 

Ha a 15-59 éves aktív korú népességhez viszonyítjuk a nem foglalkoztatottak azonos korcsoportú 

arányát, akkor a kedvezőnek mondható 37,3%-os arányt regisztrálhatjuk (tanulók, nyugdíjasok, 

egyéb inaktívak). 

Egyértelmű, hogy a város legfontosabb szociális jellegű megoldandó feladata az időskori 

szolgáltatások igényalapú és hatékony megszervezése lesz, amely kiegészül a helyi fiatalság 

megtartását célzó kisebb programokkal – elsősorban a bérlakás-helyzet fejlesztésével és munkaerő-

piaci programokkal. 
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2.  ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM 
 

I. A hátrányos helyzetű lakosság szociális integrációjaI. A hátrányos helyzetű lakosság szociális integrációjaI. A hátrányos helyzetű lakosság szociális integrációjaI. A hátrányos helyzetű lakosság szociális integrációja    

 

Magyarországon a szociális ellátórendszer a mai napig passzív segélyező típusú, számos 

reformkezdeményezéssel próbálják kormányzati részről is feltörni ezt az örökséget. Ez a rendszer a 

bekerülőket nem ösztönzi a kitörésre, nem teremt esélyt számukra a kilépésre, az önálló életvitel 

megteremtésére. Ez a rendszer óriási terhet ró az állami és az önkormányzati költségvetésre is. 

Hozzájárul az alacsony foglalkoztatási szint fennmaradásához országunkban, az érintett 

állampolgárok számára nem nyújt megoldást a jelenlegi helyzetükből való kilépésre. 

Az önkormányzat munkájában kiemelt szerepet kell kapjon hátrányos helyzetűek komplex 

rendszerben való nyomon követése és segítése. Visegrádon a hátrányos helyzetűek csoportjaiból: 

hajléktalanok , a tartós munkanélküliek (szociális segélyezettek), szegregált kisebbségi társadalmi 

rétegek, a megváltozott munkaképességűek, a fogyatékkal élők, kisnyugdíjasok közül az utolsó 

három csoportra kell koncentrálnia. Szerencsére a hajléktalanság, tartós munkanélküliség 

egyenlőre elkerülte Visegrádot, szegregált kisebbségi csoportjai pedig nincsenek. 

E komplex rendszer elemei lehetnek: a jelzés; ellátásba vonás; a rehabilitáció (egészségügyi, 

mentális, foglalkoztatási feltételek megteremtése); képzés, átképzés; újbóli önálló életre bocsátás, 

versenyszektorban elhelyezés; utánkövetés. 

A város méreteiből adódóan elsősorban térségi együttműködésben érdemes kialakítani egy ilyen 

szociális szolgáltató rendszert, akár szakmai nóvumként felbukkanó Integrált Kistérségi Szociális és 

Rehabilitációs Központ és Foglalkoztató intézménybe való betársulással (Szentendre?). 

Hátrányos helyzetű célcsoport lehet még a visegrádi fiatalság illetve a GYES-en, GYED-en lévő 

kismamák rétege, itt elsősorban lakhatási, pályakezdést segítő akciókban kell gondolkodni, illetve 

a helyi gazdasági élet szereplőivel egyeztetett részmunkaidős foglalkoztatási programok 

kimunkálása lehet a cél. 

    

II. A hátrányos helyzetű lakosság lakhatási integrációjaII. A hátrányos helyzetű lakosság lakhatási integrációjaII. A hátrányos helyzetű lakosság lakhatási integrációjaII. A hátrányos helyzetű lakosság lakhatási integrációja    

A hátrányos helyzetű lakosság lakásproblémáinak megoldása is a jövő feladata. Az önkormányzat 

ezen emberek lakhatási gondjainak megoldását szolgáló bérlakás programot illetve bérlakás-

fejlesztési programján belül új, a hátrányos helyzetűeket segítő elemeket tartalmazó bérleti 

rendszert dolgoz ki, akár rövid távú elhelyezést nyújtó bérlakáskijelölések meghatározásával. 

A hatályos külterületi/üdülőterületi lakott helyek építési korlátozásainak rendszere hatékonynak 

tűnik, a városban nem alakult ki szegregációs folyamatok beindulására alkalmas gócpont ezeken a 

városi településrészeken. 
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III. A hátrányos helyzetű lakosság munkaerőIII. A hátrányos helyzetű lakosság munkaerőIII. A hátrányos helyzetű lakosság munkaerőIII. A hátrányos helyzetű lakosság munkaerő----piaci integrációjapiaci integrációjapiaci integrációjapiaci integrációja    

Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztésére ki kell használni a meglevő illetve a közeljövő 

kormányzati kezdeményezéseit (pl. „Lépj egyet előre program 2008-2009”). Ezekben 

szakképzetlen felnőttek szerezhetnek ingyenesen a munkaerőpiac által elismert szakismeretet, 

illetve szakképesítést. A választható képzésekről a területileg illetékes Pest megyei Munkaügyi 

Központ Szentendrei Kirendeltségén szerezhetnek információt az érdeklődő, a lehetőségek 

kommunikálása az elsődleges helyben megoldandó feladat. 

Az Európai uniós források nem csak „kemény” infrastruktúra fejlesztések megvalósításához 

érhetőek el, de a TÁMOP források terhére önálló önkormányzati pályázóként vagy partnerként 

lehet képzéseket és egyéb humán erőforrás fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítani a 

helyi igények szerint. A lehetőségek felkutatása itt is az önkormányzat feladata. 

Az Önkormányzat által indított munkaerő-piaci integrációs programok lehetnek, annak teherbíró 

képességétől függően a következők: 

• Helyi szervezésű oktatási és képzési programok – pl.: képzést biztosít a hátrányos helyzetben lévő 

emberek számára, akik alacsony iskolai végzettségük vagy korszerűtlen/elavult szaktudásuk miatt 

kiszorulnak a munkaerő-piacról. 

• Munkahelyteremtő akciók a helyi befektetők, vállalkozók ösztönzésével – pl.: pénzbeli vissza 

nem térítendő támogatást nyújt a városban bejegyzett székhellyel rendelkező új vállalkozások 

számára. A városba települ cégeknél munkavállalásra nyílik lehetőség a munkavégzéshez megfelelő 

jellemzőkkel (képzettség és egészségi állapot) rendelkező munkavállalók számára. 

• Munkahelyteremtő akciók város-rehabilitációs fejlesztések során – pl.: A városrehabilitációs 

programok egy része beruházás jellegű tevékenység, ahol a tartós munkanélküliek alkalmazására 

nyílik lehetőség. A jelentkezőknek az Önkormányzat által indított közmunka program keretében 

van lehetősége a felújítás, karbantartás, kisegítő  jellegű munkában való részvételre. 

    

IV. A hátrányos helyzetű lakosság gyermekeinek nevelésiIV. A hátrányos helyzetű lakosság gyermekeinek nevelésiIV. A hátrányos helyzetű lakosság gyermekeinek nevelésiIV. A hátrányos helyzetű lakosság gyermekeinek nevelési----oktatási integrációja.oktatási integrációja.oktatási integrációja.oktatási integrációja.    

Az önkormányzat által fenntartott Áprily Lajos Általános Iskola gyermekjóléti szolgáltatás kapcsán 

mint oktatási-nevelési intézmény a veszélyeztetettséget észlelő és jelző, kezelő/felzárkóztató 

tevékenységeket végez. 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak ilyen irányú munkáját és mint 

társulásban működő intézmény a dömösi és a kisoroszi gyermekek esetében az illetékes 

gyermekjóléti szolgálattal tartja a kapcsolatot. Ugyancsak fontos feladat, hogy a helyi és a 

dömösi/kisoroszi óvodákkal szoros kapcsolatot tart fenn a GYIVI-felelős, annak érdekében, hogy 

az első osztályos gyerekekről minél alaposabb információk álljanak rendelkezésre. 
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Az iskola pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

• a felzárkóztató foglalkozások, 

• a tehetséggondozó foglalkozások, 

• az indulási hátrányok csökkentése, 

• a differenciált oktatás és 

képességfejlesztés, 

• a pályaválasztás segítése, 

• a személyes, egyéni tanácsadás 

(tanulónak, szülőnek), 

• egészségvédő és mentálhigiénés 

programok szervezése, 

• a családi életre történő nevelés, 

• a napközis foglalkozások, 

• az iskolai étkezési lehetőségek, 

• az egészségügyi szűrővizsgálatok, 

• a tanulók szabadidejének szervezése 

(tanórán kívüli foglalkozások, 

szabadidős tevékenységek, szünidei 

programok), 

• a tanulók szociális helyzetének javítása 

(segély, természetbeni támogatás), 

• a szülőkkel való együttműködés, 

• tájékoztatás a családsegítő és a 

gyermekjóléti szolgálatokról, 

szolgáltatásokról. 

A hátrányos helyzetű gyermekek felkarolása részben gyermekvédelmi, részben tehetséggondozói 

szempontból is feladatot ró az általános iskolára. Elsődleges feladat itt is a teljes körű 

helyzetelemzés, a feltáró munka, és előfeltétele a bizalmi viszony, az őszinte, segítő kapcsolattartás. 

A szociális hátrány lehet tartós, a gyermek egész iskolai időszakára kiterjedő, és lehet átmeneti. Az 

iskola által felkínált segítő lehetőségek: 

• napközi igénybevétele – étkezési 

kedvezményekkel 

• tankönyvtámogatás 

• szociális segélyekhez ajánlás 

• nyári táboroztatás 

• kirándulások, színházlátogatások 

lehetőségéhez segítségnyújtás 

• korrepetálás a hátrányok leküzdéséhez 

• tehetséggondozás szakkörökbe 

irányítással, egyéni foglalkozásokkal 

• pályairányítás, pályaválasztás segítése 

• szükség esetén pedagógiai szakszolgálat, 

nevelési tanácsadó segítségének 

igénybevétele 

• amennyiben a hátrányos helyzetű 

gyermek körülményei olyan mértékben 

romlanak, hogy ellátása már nem kellő 

mértékben biztosított, intézkedést 

kezdeményezünk a megfelelő hatóságnál 

• művészetoktatás eszközeinek biztosítása. 

A hátrányos helyzetű gyermekeknél az iskolai mentálhigiénés és más tevékenységi formák 

segítségével minden lehetséges eszközt felhasználva kell és lehet a hátrányokat leküzdeni vagy 

legalábbis enyhíteni. 
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V. PartnerekV. PartnerekV. PartnerekV. Partnerek    

Az anti-szegregációs program megvalósításában az önkormányzat számos érdekelt szervezet 

partnerként való bevonását szorgalmazza. Ezen szervezetek indikatív listája az alábbiakban 

található: 

• Visegrád Város Önkormányzata és Bizottságai (különösen: Népjóléti Bizottság)  

• Német Kisebbségi Önkormányzat 

• Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

• Pest megyei Munkaügyi Központ Szentendrei Kirendeltsége 

• Visegrádi Vállalkozók Egyesülete 

• Szent György Lovagrend 

• Visegrádi Nyugdíjas Klub 

• Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület 

• Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 

• Mátyás Király Művelődési Ház 

• Katolikus/Református Egyház 

 
VI. ÜtemezésVI. ÜtemezésVI. ÜtemezésVI. Ütemezés    
    

Feladat  Várt eredmények 
Tevékenység 
tervezett kezdete 

Felelıs 

Építési korlátozások 
fenntartása a 
veszélyeztetett 
települési részeken 

üdülıterületeken, 
külterületen a 
lakáscélú építkezések 
megelızése 

folyamatos Visegrádi Önk. 

Képzési, szakképzési 
programok indítása 

Hátrányos helyzetőek, 
munkanélküliek, 
pályakezdık 
helyzetének javulása 

2010-11 Visegrádi Önk. 

Munkahelyteremtés, 
részmunkaidıs 
foglalkoztatási 
lehetıségek 

Elsısorban a 
közeljövı szállodai 
beruházásaihoz 
kapcsolódóan 

2010-2012 Visegrádi Önk. 

Önkormányzati 
bérlakások építése – 
Vk. II. ütem 

Fiatalok 
lakáshozjutásának 
segítése, HH-ek 
átmeneti 
problémáinak 
kezelése 

2011-2013 Visegrádi Önk. 

Oktatási 
intézményben oktatók 

Pedagógusok szakmai 
ismerete gyakorlatban 

2011-13 Visegrádi Önk. 



VISEGRÁD VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA                         
 

 
 

96 

Feladat  Várt eredmények 
Tevékenység 
tervezett kezdete 

Felelıs 

kompetencia-növelése hasznosul 

Bölcsıdei szolgáltatás 
megszervezése 

Hagyományos vagy 
alternatív 
módszerekkel segíteni 
a helyi igényeken 

2011 Visegrádi Önk. 

Idısellátás jövıjével 
kapcsolatos 
igényfelmérés és 
akcióterv 

Naprakész 
ismeretekkel tervezni 
az ellátási formák, 
intézményi-
szolgáltatói hátterét 

2010 Visegrádi Önk. 

 

VII. Végrehajtás és felülvizsgálatVII. Végrehajtás és felülvizsgálatVII. Végrehajtás és felülvizsgálatVII. Végrehajtás és felülvizsgálat    

Az anti-szegregációs program végrehajtásért Visegrád Város Önkormányzata a felelős. Az anti-

szegregációs terv felülvizsgálatát az Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálatával együtt kell 

elvégezni. 

Visegrád Város Anti-szegregációs Terve nyilvánosan megtekinthető Visegrád Város Polgármesteri 

Hivatalában. 
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2. sz. melléklet:   Felhasznált adatbázisok, dokumentumok 

 

 

v  A Magyar Köztársaság helységnévkönyve 2009. január 1., KSH 2009 
v  Budapesti Agglomeráció - Lakásépítések, 1990–2004, KSH 2005 
v  Budapesti Agglomeráció - Társadalmi, gazdasági jellemzők, KSH 2007 
v  Dunakanyar-Pilis Fejlesztési Koncepció, Ecorys 2005 
v  Mészáros Orsolya: Visegrád késő középkori város története és helyrajza, DE BTK 2008 
v  Városfejlesztési Kézikönyv NFGM-TESZÁT (2. javított kiadás - 2009. január) 
v  Visegrád Településfejlesztési Koncepció, M-Teampannon 2002 
v  Visegrád Város Önkormányzat 7/2007. (V. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól 
v  Visegrád Város Önkormányzatának 5/2004 (VII.1.) ör. Rendelete a Helyi Építési 

Szabályzatról 
v  Visegrád város önkormányzatának ciklusprogramja 2002-2006, M-Teampannon 2002 
v  Visegrád Város Polgármestere - Gazdasági Program 2007 
v  Visegrád Város Településrendezési Terve - Településszerkezeti Terv, M-Teampannon 2005 
v  Visegrád Város Településrendezési Terve, Szabályozási Terv, M-Teampannon 2004 
v  Visegrád Város Turizmusfejlesztési Stratégiai És Operatív Programja, Magyar Turizmus Rt. 

2001 
v  Visegrádi Önkormányzat 8/2002. (VII. 4.) ör. rendelete a városrendezési feladatok 

megvalósítását biztosító elvásárlási jog megállapításáról 
v  Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai 

Programja 2008 

 

HonlapokHonlapokHonlapokHonlapok    

v  afsz.hu – Állami Foglalkoztatási Szolgálat 
v  dptkt.hu – Dunakanyar-Pilis társulás 
v  nfu.hu – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
v  portal.ksh.hu – Központi Statisztikai Hivatal 
v  teir.vati.hu – Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer 
v  visegrad.hu – Visegrád Önkormányzata 


