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ELŐZMÉNYEK 
 

A TERVEZÉS CÉLJA 

A településrendezési eszközök módosításának célja tehát  
▪ a Településszerkezeti Tervben új beépítésre szánt terület kijelölése 
▪ a Helyi Építési Szabályzatban és a Szabályozási Terven a megfelelő építési övezet 

kialakítása.  
 
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELJÁRÁS 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Településkódex) 32.§ (6) c) pontja 
alapján a fent leírt módosítás tárgyalásos eljárásban elvégezhető, mert a Képviselő-testület 
döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt 
indokolt. 
 
A partnerségi egyeztetetés a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet szerint 
történik. A koronavírus járvány terjedése miatt, a visegrádi lakosok egészségének védelme 
érdekében a személyes részvételt jelentő lakossági fórum nem kerül megtartásra. A 
veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bek. b) és c) pontja lehetőséget ad az 
alábbiakra: 
b) a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól 
eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is 
lefolytathatja. 
c) az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, 
hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, video-konferenciától számított tizenöt 
napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton, 
 
A tárgyalásos eljárás nem tartalmaz előzetes tájékoztatási szakaszt, de az önkormányzat a 
környezeti vizsgálatra vonatkozóan levelet küldött a környezetei vizsgálat véleményezésében 
érintett államigazgatási szerveknek. a Duna-Ipoly Nemzeti Park, a PMKH Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztálya (zöldhatóság) és a Bányafelügyeleti Osztály 
tájékoztató elvélben jelezték, hogy környezeti vizsgálat készítést nem tartják szükségesnek. A 
többi megkérdezettől nem érkezett válasz. Fentiek alapján környezeti vizsgálat nem készült. 
 
Jelen dokumentáció a partnerségi egyeztetésben való közzétételre készült. 
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A TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA, A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZÖK 

Visegrád város hatályos Településszerkezeti tervét és leírását az 55/2019. (03.27.) határozattal 
hagyta jóvá a Képviselő-testület. 
Visegrád város hatályos Helyi Építési Szabályzatát (HÉSZ) és Szabályozási tervét (SZT) az 
3/2019. (III. 27.) rendelettel fogadta el a Képviselő-testület. A HÉSZ 1. mellékletét képező 
Szabályozási terv 3. szelvényén található a jelen tervezési terület.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Részlet a hatályos Településszerkezeti 
tervből a tervezési terület jelölésével 

 Részlet a hatályos Szabályozási tervből 
a tervezési terület jelölésével 

 
A tervezési terület lehatárolását a mellékelt, 
változási vázrajz magyarázza, amelynek alapján a 
telekalakítási eljárás folyamatban van. A módosítás 
során a tervezett szabályozás szempontjából egy új 
önálló település-szerkezeti egység kijelölése 
történik. 
 
Az 54/2019. (03.27.) önkorm. határozattal 
elfogadott, Visegrád város településfejlesztési 
koncepciója „A megvalósítást szolgáló lépések 
részletes leírása” című fejezetben ezt írja: 
6.4 árvízvédelem: árvízvédelmi beruházás 
befejezése, kapcsolódó területrészek rendbetétele 
A megkezdett árvízvédelmi mű beruházásának 
folytatása-befejezése szükséges, különös tekintettel 
az időközben készült nagy vízi mederkezelési tervre, 
amelyben jelölt zónák alapján a területhasznosítás 
lehetősége korlátozott. 
A tervezett fejlesztés megfelel a településfejlesztési 
koncepciónak.  
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VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÁS 

TELEPÜLÉSRENDEZÉS 

A TERVEZÉSI TERÜLET A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEKBEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Részlet a hatályos Településszerkezeti 
tervből a tervezési terület jelölésével 

 A tervezési terület a Településszerkezeti 
terven kijelölt területhasználatokkal 

 
A fehér vonallal kerített tervezési terület Visegrád központi belterületének déli végénél a 11-
es út mellett, annak Duna felőli oldalán helyezkedik e, a nemrégiben kiépült új árvízvédelmi 
földgát és a 11-es út közötti elkeskenyedő sávban.  
A tervezési területen belül zöldterület és közúti közlekedési terület helyezkedik el. 
A területen jelentős infrastruktúrák haladnak át: A terület szélén a 11-es számú országos főút 
halad. A terület majdnem teljes egészében az országos főút tengelyétől mért 50 méteres 
korlátozás határán belül fekszik. 
A tervezési terület mellett, az árvízvédelmi gáton van kijelölve a 6-os jelű eurovelo nemzetközi 
kerékpárút nyomvonala. 
A várost ellátó ivóvíz vezeték és a város szennyvizét elvezető szennyvíz vezeték a tervezési 
területre érkezik, innen kezdve együtt halad a Duna alatti közmű alagútba. A 11-es úttal 
párhuzamosan 22 kV-os légvezeték található, amely földkábelként szintén áthalad a közmű 
alagúton.  
A tervezési területet az alábbi természetvédelmi lehatárolások érintik: 

▪ Natura 2000 (HUDI 10002, Börzsöny és Visegrádi hegység) különleges madárvédelmi 
terület 

▪ Országos jelentőségű természetvédelmi terület (Visegrád teljes közigazgatási területe) 
▪ Országos ökológiai hálózat pufferterület övezete. 
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Részlet a hatályos Szabályozási tervből 

 
A tervezési terület a telekalakítással létrejövő 028/19 hrsz-ú telek területe. A telekhatárokat 
a Szabályozási terv részletén rózsaszín vonal jelöli, az új helyrajziszámok rózsaszín számmal 
jelennek meg fedvényként. 
A tervezési terület 11-es út felőli határa a szabályozási terven jelölt övezethatártól eltérő 
telekhatár. A terület többi oldala az újonnan épült árvízvédelmi gát geodéziai felmérésén 
alapuló telekalakítással jön létre, melynek során a jelen tervezési terület állami tulajdonból 
önkormányzati tulajdonba kerül át az árvízvédelem helyi szintű kezelésének támogatása, 
nevezetesen a mobil gátelemek tárolásának megoldása érdekében. 
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A Szabályozási terv szerint a tervezési terület nagyrészt Zkp-2 jelű közpark övezetben fekszik 
és keskeny sávban Köu jelű közlekedési területen. A területet a délkeleti oldalán övezethatár 
érinti, ami a 11-es út szélesítését jelöli ki. A szélesítés a 11-es út Visegrádon jelentős 
szakaszának ingatlannyilvántartási pontatlansága vagy teljes hiánya miatt volt szükséges, és a 
város településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálatát követően 2019-ben elfogadott 
Szabályozási tervben jelent meg. Az út mellett geodéziailag bemért kerékpárúttal és vízelveztő 
árkokkal együtt jelöte ki a terv az út szabályozási szélességét. 
Jelen tervezést megelőzően megkért ingatlannyilvántartási alapadatok a 11-es útnak a 
tervezési területtel érintett szakaszán kijelöli a 11-es út telkének határát, amely azonban nem 
egyezik a Szabályozási terven kijelölt övezethatárral: a 11-es út telkén belül foglalja a meglévő 
kerékpárutat, de a vízlevezető árkokat nem. 
Tekintve, hogy az út vízelveztő rendszere nem szakítható el az út telkétől, jelen szabályozási 
terv javaslat a kerékpárút szélétől mért 1 méteres távolságon túl 3 méter széles, új vízelveztő 
árokkal számol, és ezt az út telkéhez csatolja. Ez a pontosítás igazolja, hogy a hatályos 
szabályozási tervben jelölt övezezhatártól kis mértékben eltérően lehet szabályozni a 11-es út 
szélességét, ami a gátelem tároló számára kiszemelt terület szempontjából kedvezőbb. 
 
A tervezési területet érinti az elsőrendű árvízvédelmi fővonal, amely az újonnan épült 
árvízvédelmi gátnak megfelelően változni fog, és ezáltal a tervezési terület a mentett oldalra 
kerül. 

VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK 

Védőtávolságok 
▪ A 11sz. főútvonal tengelyétől mért 50 méteres távolság (OTÉK 38.§ (8), (9)). 
▪ A közutak mellett a Közúti Közlekedési törvény (1988. évi I. törvény) szerinti 

korlátozások (42/A.§). 
▪ A tervezési területen lévő közművek védőtávolságai. 
▪ A Duna-folyam nagyvízi meder lehatárolása. A tervezési terület az újonnan épület gát 

által elsőrendű árvízvédelmi védvonalon kívül helyezkedik el. 
Természetvédelmi lehatárolások 

▪ A tervezési terület – mint Visegrád közigazgatási területének egésze – a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 1. számú melléklet 3. 
pontja alapján a DINP (Duna-Ipoly Nemzeti Park) részeként országos jelentőségű 
védett természeti terület. 

▪ Az Országos Területrendezési Tervben kijelölt „tájképvédelmi terület” övezete lefedi 
Visegrád teljes közigazgatási területét, így a tervezési területet is. 

▪ Az Országos Területrendezési Tervben kijelölt „ökológiai hálózat pufferterület” 
övezete  

▪ Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján Natura 2000 hálózat 
(HUDI10002 Börzsöny és Visegrádi-hegység) Különleges Madárvédelemi terület 

Környezetvédelmi lehatárolások: 
▪ Vízminőség-védelmi terület övezete  
▪ Visegrád legforgalmasabb útja a Budapest – Esztergom – Tát 11-es másodrendű főút, 

amely a tervezési terület közvetlen közelében található. A turista főszezonban 
(tavasztól őszig) a 11-es főúton jelentős mértékben megnő a légszennyezettség 
mértéke.  

▪ Közlekedésből eredő zajterhelés növekedése a 11. sz. főúton a turistaszezonban 
érezhetően megemelkedik.. 
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▪ A tervezett létesítmény az építése során építési zaj- és rezgésforrás lehet, az 
üzemeltetése során üzemi zaj és rezgésforrásként viselkedhet. A tervezési terület 
közvetlen közelében a településrendezési tervben ábrázolt zöldterület és lakóterület 
védendő területnek minősül. (284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet). A kibocsátott zaj és 
rezgés ezért nem haladhatja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben 
meghatározott határértéket. 

Örökségvédelmi lehatárolás: 
A tervezési területen belül műemléki vagy helyi védelem alatt álló épített örökség nem 
található. A tervezési területen nyilvántartott régészeti lelőhely nem található.  

A GÁTELEM TÁROLÓ SZÁMÁRA KISZEMELT TERÜLET TULAJDONI VISZONYAI ÉS FUNKCIONÁLIS KÖRNYEZETE 

A 028/19 hrsz-ú terület a telekalakítási eljárás során állami tulajdonból önkormányzati 
tulajdonba kerül át a mobil gátelemek tárolásának megoldása érdekében. A terület határait a 
11-es út a hozzá tartozó csapadékvíz elvezető árokkal együtt és az újonnan megépült 
árvízvédelmi gát szabta meg. A területen a várost ellátó közmű infrastruktúrák haladnak át. A 
gát és az országút között elkeskenyedő, közművekkel terhelt terület közparkként történő 
hasznosítása nem célszerű, ezért a gátelem tárolás célja történő kialakítása összhangban van 
a terület adottságaival.  
Azonban a gát és a Duna között fekvő kiterjedt területeknek a településrendezési tervekben 
kijelölt, zöldterületi hasznosítása, közparként való kialakítása továbbra is kívánatos. 

TÁRSADALMI GAZDASÁGI VONATKOZÁSOK 

Az árvízvédelem és az ehhez kapcsolódó jól szervezett védekezés elsődleges társadalmi érdek. 
A mobil gátelemek tárolása, karban tartása, rakodása és szállítása a lakóterületek 
elkerülésével kívánatos, ezért a megfelelőn kijelölt terület társadalmi szempontból is előnyös. 
A gátelemek tárolása jelenleg az önkormányzat által bérelt magánterületen történik. 
Gazdaságilag előnyös, hogy az új épület megépülése után a bérleti díjat többé nem kell fizetni. 
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ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁN TERÜLET KIJELÖLÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE ÉS AZ OTÉK-NÁL MEGENGEDŐBB SZABÁLYOZÁS 

ALKALMAZÁSÁNAK INDOKOLÁSA 

A létrejövő 028/19 hrsz-ú telek területe 4983 m2. 
A területen meglévő építmények vannak: 

▪ a beépítettségbe beszámító gazdasági épület alapterülete 59 m2. 
▪ bekerített területrészen a szennyvíz átemelő műtárgy található.  

A tervezett összesen mintegy 6-700 m2 beépítettségre, és így mintegy 14%-os beépítettségre 
való figyelemmel, beépítésre szánt különleges terület és övezet meghatározása szükséges a 
tervezési területen. 
 
A tervezési terület a 11-es számú országos főút mellett fekszik. Az országos településrendezési 
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet a főút védőterületével 
kapcsolatban alábbiakat írja elő: 

OTÉK 38.§ (8) Az országos közút és vasútvonal mellett nem jelölhető ki új beépítésre szánt 
terület – a gazdasági területek és a 24. § (2) bekezdés i), k) és n) pontja szerinti területek 
kivételével – 
b) főút és a gyorsforgalmi úthoz tartozó csomóponti ág esetében az út tengelyétől 
számított 50-50 m széles területen, 

OTÉK 24.§ (2)  
i) a nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület, 

k) a hulladékkezelő, -lerakó területe, 

n) a mezőgazdasági üzemi terület, 

Fentiek értelmében elsősorban gazdasági terület kijelölés jön számításba a gátelem tároló 
elhelyezése érdekében. A jelen tervezési terület, a létrejövő 028/19 hrsz-ú telek, azonban a 
11-es út és a Duna közötti térségben fekszik, ahol a Településszerkezeti terv a Duna-parti táji 
környezetnek megfelelően kiterjedt közparkot jelöl ki. A gátelemtárolásra kiszemelt 
területrész a közmű hálózati infrastruktúrák, műtárgyak jelenléte miatt nem tud közpark 
funkciót betölteni, azonban kiválóan alkalmas a gátelemek tárolására, karbantartására, 
rakodására, mert közel esik a parti területekhez és távol esik a lakóterületektől. Ugyanakkor a 
gátelem tárolás nem jellemzően gazdasági tevékenység. A terület táji, környezeti adottságaira 
is figyelemmel a helyi sajátosságot hordozó különleges, városgazdálkodási terület kategória 
meghatározása javasolt, ami az OTÉK előírásánál megengedőbb követelményt jelent. 
 
OTÉK 111. § (2) A II–III. fejezetben meghatározott követelményeknél megengedőbb 
követelményeket a településrendezési eszköz akkor állapíthat meg, ha 
a) azt különleges településrendezési okok vagy a kialakult helyzet indokolja, továbbá 
b) közérdeket nem sért, valamint 
c) a 31. § (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek. 
 
A gátelemtároló számára kiszemelt területnek a különleges, városgazdálkodási területbe való 
sorolását a fent bemutatott szempontok alapján különleges településrendezési ok (Duna-
parti környezet) és a kialakult helyzet (közmű infrastruktúrákkal terhelt területrész) is 
indokolja. A javasolt kijelölés közérdeket nem sért. A terület a beépítés során megfelel az 
OTÉK 31. § (1) bekezdésben foglaltaknak. Ezért a különleges városgazdálkodási területre 
vonatkozó, OTÉK-nál megengedőbb előírás indokolt.  
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A BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK KOMPENZÁCIÓJA 

Az új beépítésre szánt terület kijelölése során figyelembe kell 
venni azt is, hogy az 1997. évi LXXVIII. Építési törvény 8. § (2) 
bekezdés b) pontja) szerint: „Az újonnan beépítésre szánt 
területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 
területének – külön jogszabály alapján számított – biológiai 
aktivitásértéke az átminősítés előtti aktivitásértékhez képest nem 
csökkenhet.” 
A tervezett területhasználat-változások okozta biológiai 
aktivitásérték változások számítását a biológiai aktivitás 
értékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 
előírásai rögzítik. E rendelet alapján végzett számításokat és a 
biológiai aktivitás érték változásait a mellékelt ábra és az alábbi 
táblázat szemlélteti. 
Az új beépítésre szánt terület kijelölése 4353 m2 területen 
zöldterületen történik és 630 m2 területen közúti közlekedési 
területen történik. 

m2 ha bia 
muta

-tó 

bia 
érté

k 

2018-as TSZT 
szerinti terület-

használat 

  jelen TSZT 
módosítás szerinti 
területhasználat 

bia 
mut
a-tó 

bia 
érték 

bia érték 
növekedés 
csökkenés 

4 353 0,44 6,00 2,61  Zkp    Különleges terület 
15% beép,50% zöld 

1,5 0,65 -1,96 

630 0,06 0,50 0,03 Kö    Különleges terület 
15% beép,50% zöld 

1,5 0,09 0,06 

3 160 0,32 3,00 0,95 Üh    Ev 9 2,84 1,90 

         0,00 

 
Fenti számítás szerint a biológiai aktivitás érték pótlása Szentgyörgypuszta területén történik, 
a hétvégi házas üdülő övezetbe benyúló területrészen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Részlet a hatályos Településszerkezeti tervből 
a módosításra javasolt terület jelölésével  

Részlet a hatályos Szabályozási tervből a 
módosításra javasolt terület jelölésével 
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Szentgyörgypuszta területén a telekszerkezetből adódóan az összefüggő erdő területnek van 
egy, az üdülőtelkek közé benyúló nyúlványa, amely a településszerkezeti terven hétvégi házas 
üdülőterületbe van sorolva. Az állami tulajdonú erdőterületen azonban nem tervezett 
üdülőtelek kialakítása, ezért az egyébként elsődleges védelmi rendeltetésű, üzemtervezett 
erdőterület átsorolása erdő területfelhasználási kategóriába helyén való. 

FEJLESZTÉSI SZÁNDÉK 

A gátelem tárolás céljára már két korábbi terv is készült más helyszínekre. A jelen helyszín 
sajátos méretbeli adottságai miatt új építészeti tervek készítése szükséges. A korábbi tervekre 
és a felülvizsgált kiinduló adatokra is támaszkodva megállapítható, hogy két épület 
megépítése szükséges: a mobil gátelemek tárolására szolágló raktár, a gátelemek 
karbantartásának elvégzésére szolgáló műhely, valamint az itt dolgozók számára kialakítandó 
szociális blokk. Ezek együttes területigénye a jelenleg kialakított és tervezett mobil gátelemek 
számának figyelembevételével 600-700 m2.  
Ez a 4983 m2 területű telken 15 0% beépítettség meghatározást teszi szükségessé. 
 
A telken lévő közmű építmények és a gát rézsűlábtól szükséges távolság elhagyása miatt a 
tervezett épületek elhelyezése során számos kötöttséget kell figyelembe venni.  
Néhány lehetséges beépítési javaslatot mutanak be az alábbi ábrák. (A szürke sraffozás a 
szolgalmi jogokkal érintett területeket jelöli.) 
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TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ÉS SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A területfelhasználási koncepció az, hogy a városban már alkalmazott különleges 
városgazdálkodási terület kijelölése történjen a kialakuló 028/19 hrsz-ú telek területére. A 
szabályozási koncepció alapja az, hogy az újonnan kijelölt területfelhasználási egységre egy új 
Kvg-g jelű különleges városgazdálkodási gátelemtárólás célját szolgáló építési övezet legyen 
meghatározva. 
Az építési paraméterek meghatározásakor a meglévő és a tervezett épületek 
figyelembevételével, mintegy 600-700 m2 beépítettségre számítva 15 % megengedett 
legnagyobb beépítettséget kell meghatározni. A gátelemek szállítása, rakodás, szükséges 
gépjárművak parkolása számára burkolt felületek szükségesek. Legalább a terület felén 
zöldfelület kialakítása javasolt. 
Az elkeskenyedő telken a hosszú épület elhelyezése alapvetően a11-es úttal párhuzamosan 
lehetséges. A telek keskeny nyúlványa átlagosan 16 méter széles. A telken meglévő épület 
miatt a tervezett gátelemtároló kb 8 méter széles épülete mindenképpen belenyúlik a keskeny 
telekrészbe. Az elő-, oldal- és hátsókert szabályait úgy kell megállapítani, hogy a földgát 
rézsűlábától szükséges távolság megtartása mellett a rakodást is lehetővé tevő 
megközelítésnek maradjon elég hely. A 11 -es út felőli oldalon 0 méteres előkert javasolt. A 
telek többi oldalán eltérő kert mélységek miatt építési hely meghatározása javasolt, amely az 
árvízvédelmi gát rézsűlábától mért 8 méter széles, építési helyen kívüli távolságot jelöl ki. Ettől 
függetlenül azonban a vízügyi hatóság által meghatározott távolságot figyelembe kell venni. 
A megengedett legnagyobb épületmagasság mértéke 4,5 méter. A korábbi gátelemtárolós 
tervek alapján ez az épületmagasság megfelel a tárolás követelményeinek. Az épülettömegek 
kialakítására 40 fok körüli tetőhajlású magastetős, oromfalas tömeg javasolt. A hatályos HÉSZ 
33.§ (4) bekezdése az oromfal alkalmazásával kapcsolatos kedvezmény szabályt tartalmaz az 
épületmagasság megnövelt mértékének lehetőségére vonatkozóan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A biológiai aktivitás érték kompenzációja érdekében Szentgyörgypuszta területén az 
üdülőtelkek közé benyúló területen erdő területhasználat és Ev-1 jelű övezet kijelölése csupán 
az egymással szomszédos területek közti határvonal elmozdítását jelenti. Új övezeti 
paraméterek meghatározása ehhez kapcsolódóan nem szükséges. 
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TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ÉS SZABÁLYOZÁSI JAVASLAT 

A Településszerkezeti terv és leírásának javasolt módosításai 
1. A gátelem táróló számra kijelölendő különleges városgazdálkodási terület kijelölés 

érdekében történik.  
2. Az új beépítésre szánt terület kijelölése miatt, a biológiai aktivitás érték kompenzációja 

érdekében Szentgyörgypuszta területén erdő terület kijelölése történik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Részlet a hatályos Településszerkezeti 
tervből a tervezési terület jelölésével 

 A területfelhasználás javasolt módosítás 
a Településszerkezeti terven: a gátelem 
tároló számára Kvg jelű Különleges 
városgazdálkodási terület kijelölése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Részlet a hatályos Településszerkezeti 
tervből Szentgyörgypuszta területén a 
tervezési terület jelölésével 

 A területfelhasználás javasolt módosítás 
a Településszerkezeti terven: Ev jelű erdő 
terület kijelölése 3160 m2-en 
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Visegrád Város területfelhasználásának területi mérlegét a Településszerkezeti terv leírása 
rögzíti. 
Jelen módosítás során az érintett területfelhasználási kategóriák az alábbiak szerint változnak 

m2 ha 2018-as TSZT szerinti terület-
használat 

  jelen TSZT módosítás szerinti 
területhasználat 

4 353 0,44 Zkp, zöldterület, közpark    Kvg, Különleges, egyéb helyi sajátosságot 
hordozó terület 

630 0,06 Kö, közlekedési terüele    Kvg, Különleges, egyéb helyi sajátosságot 
hordozó terület 

3 160 0,32 Üh, hétvégi házas üdülőterület    Ev, erdőterület 

 
A Településszerkezeti terv leírásának jelen módosításnak megfelelő átdolgozása során több 
helyen elírási hibára bukkantunk: a 2019 év elején lezajlott véleményezési eljárásnak 
megfelelőn javított területi mérleg egyes adatainak átvezetése nem történt meg a 
jóváhagyásra előterjesztett anyagban, ezért hibásan maradt benn a jóváhagyott leírásban. 
A Településszerkezeti terv leírásban rögzített, az egész településre vonatkozó biológiai 
aktivitás érték számításnál felhasznált területi adatok a helyesek! Ezeket az egész szövegben 
és területi mérlegben visszajavítottuk. 
Most ezeknek a hibáknak a javítását is elvégeztük és a korrektúrázott szövegben kékkel 
jelöltük. 
A javított adatokhoz képest történik jelen módosítás, amit piros színnel jelölünk. 
A Településszerkezeti terv leírásban javasolt módosítások a jelen véleményezési anyaghoz 
mellékelt korrektúrás szövegmódosításban összefüggéseiben látható. 
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A Szabályozási terv és a Helyi építési szabályzat javasolt módosításai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Részlet a hatályos Szabályozási tervből a 
tervezési terület jelölésével 

 Javasolt szabályozás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Részlet a hatályos Szabályozási tervből a 
tervezési terület jelölésével 

 Javasolt szabályozás 

 
 



14 
 

A Helyi építési szabályzat előírásai az alábbi szövegrészben korrektúrával megjelenítettek 
szerint módosulnak: 
 
A különleges városgazdálkodási építési övezetek előírásai 
63. § (1) A különleges városgazdálkodási terület Kvg és Kvg-g jelű építési övezetekbe van 

sorolva, amelyek a városgazdálkodáshoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére 
szolgálnak. 

(2) A Kvg jelű építési övezetben elhelyezhető épület 
a) tároló 
b) hulladékosztályozással, tömörítéssel kapcsolatos  
rendeltetést tartalmazhat. 

(3) A Kvg jelű építési övezetben a telken több épület elhelyezhető. 
(4) A Kvg jelű építési övezetben a melléképítmények közül az alábbiak helyezhetők el: 

a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
b) közműpótló műtárgy, 
c) hulladéktartály-tároló, 
d) épülettől különálló – építménynek minősülő kirakatszekrény, 
e) kerti építmény, 
f) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

(5) A Kvg jelű építési övezetben 
a) a kialakítható telek legkisebb területe 3.000 m2. 
b) a beépítési mód szabadonálló. 
c) a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 10%. 
d) a megengedett legnagyobb épületmagasság 4,5 méter. 
e) a megengedett legkisebb zöldfelületi mérték 40 %. 

(6) A Kvg jelű építési övezetben 
a) az előkert mérete 5,0 méter, 
b) az oldalkert mérete 5,0 méter, 
c) a hátsókert mérete 6,0 méter. 

(7) A Kvg-g jelű építési övezetben elhelyezhető épület 
a) gátelemtároló, 
b) munkagép tároló, 
c) karbantartó műhely és a hozzá tartozó szociális blokk 
rendeltetést tartalmazhat. 

(8) A Kvg-g jelű építési övezetben a telken több épület elhelyezhető. 
(9) A Kvg-g jelű építési övezetben a melléképítmények közül az alábbiak helyezhetők el: 

a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
b) közműpótló műtárgy, 

(10) A Kvg-g jelű építési övezetben 
a) a kialakítható telek legkisebb területe 3.000 m2. 
b) a beépítési mód a Szabályozási terven jelölt építési hely szerint. 
c) a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 15%. 
d) a megengedett legnagyobb épületmagasság 4,5 méter. 
e) a megengedett legkisebb zöldfelületi mérték 50 %. 
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A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉS 

Visegrád Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény (továbbiakban MOTrT) harmadik része, a Budapesti Agglomeráció 
Területrendezési Terve hatálya alá tartozik. 
A törvény 8. mellékletét képező, a Budapesti Agglomeráció településeinek területi mérlege 
szerint Visegrád területén a városias települési térség 263,93 ha.  
Az országos és térségi jelentőségű infrastruktúra hálózat elemei közül Visegrádot a 1116j. 
Szentendre-Visegrád mellékút/tervezett kiemelt jelentőségű mellékút, a 11sz. főút, és az 
országos kerékpárút törzshálózat 1. számú eleme, a Felső-Dunamente kerékpárút (6-os jelű 
Euro Velo) érinti. Mindegyik a tervezési terület közelében halad, de közvetlenül nem érinti. 
Ezen kívül Visegrádon található a Visegrád -Nagymaros kompátkelő hely, amely a tervezési 
területtől távol esik. 
 
Gátelem tároló, tervezési terület 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
részlet az MOTrT törvény 2. mellékletét 
képező, az ország szerkezeti tervéből 
(Országút, kerékpárút és felirat fóliák 
kikapcsolva, hogy ne takarják a tervezési 
területet) 

 részlet az MOTrT törvény 7. mellékletét 
képező, a Budapesti Agglomeráció szerkezeti 
tervéből 
(Országút fólia kikapcsolva, hogy ne takarja a 
tervezési területet) 

Leolvasható, hogy a gátelem tároló céljára kijelölt terület, a nagy kiterjedésű zöldterületi 
települési térségen belül fekszik. 
Az MOTrT 38.§ (5) bekezdése szerint: A nagy kiterjedésű zöldterületi települési térségben – új 
területfelhasználási egységként – csak zöldterület, továbbá – a beépítésre szánt és beépítésre 
nem szánt különleges terület területfelhasználási egység köréből – sportolási célú terület, 
temetőterület vagy különleges beépítésre nem szánt, rekreációs célú terület jelölhető ki. 
Tehát a zöldterületi települési térségben nem jelölhető ki a gátelem tároló számára 
szükséges különleges, beépítésre szánt városgazdálkodási terület. 
 
A BIA érték kompenzációjaként kijelölt erdőterület a városias települési térségben fekszik, 
az erdőterület kijelölésénke nincs akadálya. 
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Fenti okok miatt Visegrád Város önkormányzata területrendezési hatósági eljárást 
kezdeményezett, amelynek keretében az alábbiaknak megfelelő városias települési térség 
beillesztése történik a tervezési területre. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
részlet az MOTrT törvény 7. mellékletét 
képező a Budapesti Agglomeráció 
szerkezeti tervéből: 
térségi területfelhasználás a tervezési 
területen belül: nagy kiterjedésű 
zöldterületi települési térség 

 részlet az MOTrT törvény 7. mellékletét 
képező a Budapesti Agglomeráció 
szerkezeti tervéből: 
városias települési térség beillesztése 
0,83 ha 

 
A Településszerkezeti terven kijelölendő új beépítésre szánt terület 0,5 ha (4983 m2).  
A települési térség növekedése azonban ennél nagyobb, 0,83 ha, (8248 m2), 
mert a tervezési területtel határos 11-es országos főút területét is bele kell vonni a települési 
térségbe, hogy az út túloldalán fekvő, meglévő települési térséghez csatlakozzon az új 
kijelölés. 
A területrendezési hatósági eljárás folyamatban van. 
 
Új beépítésre szánt terület kijelölése  

MOTrT 12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a 
településrendezési eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok 
mérlegelése alapján kell kijelölni: 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre 

szánt területeinek összenövését, és 
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben 

nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen 
földrészlet, vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős terület. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a 
c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – 
igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 
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(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-
ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 
kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén 
zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új 
beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a 
zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni. 
13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető 
beépítésre szánt területté. 
(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet 
– a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt 
területté. 
 
Jelen tervezési terület  

▪ csatlakozik a 11-es út szemben lévő oldalán fekvő települési területhez. 
▪ nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését 
▪ a települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt 

területen beépítetlen földrészlet, 
▪ nem borvidéki településen fekszik, 
▪ nem tartozik az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszterbe. 

 
Jelen tervezési terület a 11-es úttal nem érintkező oldalain mindenütt zöldterülethez 
csatlakozik, ezért itt újabb zöldterület kijelölése értelmetlen. A módosítás során véderdő 
kijelölése történik, de nem a tervezési területen, vagy közvetlen szomszédságban, hanem 
Szentgyörgypuszta területén, ahol elsődleges védelmi rendeltetésű, üzemtervezett erdő 
terület kerül át hétvégi házas üdülőterületből erdő területbe. 
 

Az új beépítésre szánt terület összesen 
0,5 ha 
aminek 5%-a: 250 m2  
 

< Szentgyörgypusztán kijelölt erdőterület  
3160 m2 

 
A jelen tervezési területen kijelölt új beépítésre szánt terület  

▪ nem lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, vagy üdülőterület, 
▪ nem fekszik a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb 
▪ nem ipari terület. 

 
A beépítésre szánt terület növekménye: 
MOTrT 40. § (1) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a 
településrendezési eszközökben a beépítésre szánt terület növekménye nem haladhatja meg a 
8. mellékletben foglalt területi mérleg szerinti települési térség területének 2%-át. 

Visegrádon a települési térség területe 
263,93 ha. 
aminek 2%-a: 5,27 ha 
 

> Az új beépítésre szánt terület: 
0,5 ha 
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A térségi övezetek tekintetében  
▪ az MOTrT törvény 2. részének, az Ország területrendezési terve (továbbiakban OTrT) 

és az 
▪ MOTrT törvény 3. részének a Budapesti Agglomeráció területrendezést tervének 

(továbbiakban BATrT) 
térségi és kiemelt térségi övezeteit és előírásai kell figyelembe venni, amennyiben az övezet 
érinti a tervezési területet. 
 

Országos és kiemelt térségi övezetek Visegrád területén 
valamint a gátelem tárolás céljából kijelölt különleges városgazdálkodási területen, Kvg 
és a BIA érték kompenzációja céljából kijelölt erdő területen, Ev 
 

Ökológiai hálózat magterületének 
övezete 

MOTrT 3/1 mell. Visegrádot érinti Kvg területet nem érinti 
Ev területet érinti 

Ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete 

MOTrT 3/1 mell. Visegrádot érinti Kvg területet nem érinti 
Ev területet nem érinti 

Ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete 

MOTrT 3/1 mell. Visegrádot érinti Kvg területet érinti 
Ev területet nem érinti 

Kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

MOTrT 3/2 mell. Visegrádot nem 
érinti 

 

Jó termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

9/2019 MVM 
rend. 1. mell. 

Visegrádot nem 
érinti 

 

Erdők övezete MOTrT 3/3 mell. Visegrádot érinti Kvg területet nem érinti 
Ev területet érinti 

Erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 

9/2019 MVM 
rend. 2. mell. 

Visegrádot nem 
érinti 

 

Tájképvédelmi terület övezete  9/2019 MVM 
rend. 3. mell. 

Visegrád teljes 
közig. területe 

Kvg területet érinti 
Ev területet érinti 

Világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezete 

MOTrT 3/4 mell. Visegrád teljes 
közig. területe 

Kvg területet érinti 
Ev területet érinti 

Vízminőség-védelmi terület 
övezete 

9/2019 MVM 
rend. 4. mell. 

Visegrádot érinti Kvg területet érinti 
Ev területet érinti 

Rendszeresen belvízjárta terület 
övezete 

9/2019 MVM 
rend. 8. mell. 

Visegrádot nem 
érinti 

 

Nagyvízi meder övezete 9/2019 MVM 
rend. 5. mell. 

Visegrádot érinti Kvg területet érinti 
Ev területet nem érinti 

Ásványi nyersanyagvagyon 
övezete 

9/2019 MVM 
rend. 7. mell. 

Visegrád teljes 
közig. területe 

Kvg területet érinti 
Ev területet érinti 

Földtani veszélyforrás területének 
övezete 

9/2019 MVM 
rend. 9. mell. 

Visegrád teljes 
közig. területe 

Kvg területet érinti 
Ev területet érinti 

Honvédelmi és katonai célú 
terület övezete 

MOTrT 3/5 mell. Visegrádot nem 
érinti 
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A gátelem tárolás céljából kijelölt különleges városgazdálkodási területet, valamint  
a BIA érték kompenzációja céljából kijelölt erdő területet 
érintő térségi övezetek előírásai 
Ökológiai hálózat magterületének övezete 
OTrT 25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében – kivéve, ahol az Ország 
Szerkezeti Terve, vagy a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg – csak olyan megyei 
területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben 
olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az 
ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok 
kapcsolatait nem veszélyezteti. 
A gátelem tárolás céljából kijelölt különleges városgazdálkodási terület nem érinti. 
A BIA érték kompenzációja céljából kijelölt erdő terület kijelölése összhangban áll a 
magterületre vonatkozó előírásokkal.  
 
Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
OTrT 27. § (2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – a (3) bekezdésben 
meghatározott feltétel kivételével – a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak 
abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti 
értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 
(3) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a 
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 
települési térséget határoz meg, beépítésre szánt terület a (2) bekezdésben meghatározott 
feltételektől függetlenül is kijelölhető. 
A gátelem tárolás céljából kijelölt különleges városgazdálkodási területen a BATrT Szerkezeti 
terve városias települési térséget jelöl az állami főépítész városias települési térség 
beillesztésére vonatkozó, folyamatban lévő engedélye alapján. 
A hatályos Településszerkezeti terv beépítésre nem szánt, zölterületet jelöl. Jelen módosítás 
során beépítésre szánt különleges városgazdálkodási terület kijelölése történik. 
A BIA érték kompenzációja céljából kijelölt erdő területet nem érinti. 
 
Erdők övezete 
OTrT 29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési 
eszközében legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e 
törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, 
az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) 
bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti 
Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által 
kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen 
kívül kell hagyni. 
A gátelem tárolás céljából kijelölt különleges városgazdálkodási terület nem érinti. 
A BIA érték kompenzációja céljából kijelölt erdő terület kijelölése összhangban áll az erdők 
övezetére vonatkozó előírásokkal. Települési térségben fekszik, ezért a számításnál nem 
figyelembe vehető. 
 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
9/2019 MVM rend. 4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési 
tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, 
valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz 
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megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, 
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos 
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a településkép 
védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő 
rendelkezésének hiányában – meg kell határozni 
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi 
szabályait, 
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti 
településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi 
követelményeket. 
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a 
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások 
alkalmazásával kell megvalósítani. 
Az OTrT Visegrád teljes közigazgatási területét a tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezetébe sorolja. A hatályos HÉSZ és Szabályozási terv meghatározza a 
tájképvédelmi szempontból kijelölt, telken belül be nem építhető területeket és a 
településképi rendelet meghatározza a tájba illesztés követelményét, látványterv készítéshez 
köti az épület elhelyezést. 
A gátelem tárolás céljából kijelölt különleges városgazdálkodási területet a telken belül be 
nem építhető terület kijelölése nem érinti. 
A BIA érték kompenzációja céljából kijelölt erdő terület kijelölése összhangban áll a 
tájképvédelmi előírásokkal. 
 
Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 
OTrT 31. § (1) A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetét a 
településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos terület 
övezetén: 
a) a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a világörökségről 
szóló törvényben, valamint a világörökségi kezelési tervben meghatározott célokkal, 
b) új külfejtéses művelésű bányatelek, célkitermelőhely nem létesíthető, meglévő külfejtéses 
művelésű bányatelek területe horizontálisan nem bővíthető; a felszíni tájsebeket rendezni kell, 
c) a közlekedési, vízgazdálkodási és hírközlő infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az 
erőműveket a kulturális és természeti örökség értékeinek sérelme nélkül, területi egységüket 
megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek 
megfelelően kell elhelyezni. 
Az OTrT és a BATrT Visegrád teljes közigazgatási területét a világörökségi és világörökségi 
várományos terület övezetébe sorolja. A hatályos TSZT világörökségi várományos területet 
nem határol le, mert még nem készült el a világörökségi kezelési terv, amely alapján a helyi 
lehatárolás elkészíthető lenne. 
A gátelem tárolás céljából kijelölt különleges városgazdálkodási területen örökségi érték, 
nyilvántartott régészeti lelőhely nem található.  
A BIA érték kompenzációja céljából kijelölt erdő területen örökségi érték, nyilvántartott 
régészeti lelőhely nem található. 
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Vízminőség-védelmi terület övezete 
9/2019 MVM rend. 5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz 
övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő 
bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye 
területrendezési tervében rendelkezni kell. 
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek 
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel 
érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell 
megállapítani. 
A gátelem tárolás céljából kijelölt különleges városgazdálkodási terület teljes egészben 
vízminőség védelmi területen belül fekszik. A hatályos HÉSZ és Szabályozási terv meghatározza 
a vízminőségvédelem szabályait. Jelen tervezési területen a vízminőség védelem szempontjait 
figyelembe vesszük. 
A BIA érték kompenzációja céljából kijelölt erdő terület teljes egészben vízminőség védelmi 
területen belül fekszik. Az erdő kijelölés összhangban áll a vízminőség védelemmel. 
 
Nagyvízi meder övezete 
9/2019 MVM rend. 6. § (1) A nagyvízi meder övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. 
(2) A nagyvízi meder övezetében a településrendezési eszközökben, a jogszerűen kijelölt 
beépítésre szánt területen a helyi építési szabályzatnak megfelelően, a vízügyi igazgatási szerv 
hozzájárulásával lehet építési tevékenységet folytatni. 
(3) A településrendezési eszköz módosítása esetén a vízügyi igazgatási szerv egyetértésével 
lehet új beépítésre szánt területet kijelölni. 
A gátelem tárolás céljából kijelölt különleges városgazdálkodási terület a nagyvízi meder 
övezetében fekszik. Az új árvízvédelmi gát kiépülésével a terület a mentett oldalra került, így 
a nagyvízi meder övezetéből is kikerül. A gátelem tároló számára a terület kijelölése a vízügyi 
igazgatósággal való egyeztetés útján történt. 
A BIA érték kompenzációja céljából kijelölt erdő területet nem érinti. 
 
Ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezete 
9/2019 MVM rend. 8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan 
területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi 
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. 
A 2019-ben elfogadott településrendezési eszközökhöz adott bányászati adatszolgáltatás 
szerint Visegrádon sem bányatelek sem nyilvántartott ásványvagyon nincs. 
A gátelem tárolás céljából kijelölt különleges városgazdálkodási területen bányászati 
tevékenységet nem végeznek. 
A BIA érték kompenzációja céljából kijelölt erdő területen bányászati tevékenységet nem 
végeznek. 
 
BATrT földtani veszélyforrás területének övezete 
9/2019 MVM rend. 11. § (1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a földtani 
veszélyforrással érintett terület kiterjedését a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
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(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha 
ahhoz a bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott 
véleményében hozzájárul. 
(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal hozzájárulásával kell meghatározni. 
A 2019-ben elfogadott településrendezési eszközökhöz adott bányászati adatszolgáltatás 
megadta a felszínmozgásos területek helyét, amit a TSZT jelöl.  
A gátelem tárolás céljából kijelölt különleges városgazdálkodási területet felszínmozgásos 
terület nem érinti.  
A BIA érték kompenzációja céljából kijelölt erdő területet felszínmozgásos terület nem érinti. 
 

Pest Megye területrendezési terve 
Pest Megye Területrendezési Tervéről szóló 10/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet (PMTrT) 
egyedileg meghatározott megyei övezetei közül a Turisztikai fejlesztések támogatott 
célterületének övezete Visegrád teljes közigazgatási területére kitejed. 
PMTrT 10. § A turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezetével érintett települések 
településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája és településrendezési 
eszközei készítése, felülvizsgálata, valamint módosítása során a turisztikai fejlesztések (a 
párhuzamos fejlesztések elkerülése érdekében) a térségi szempontok figyelembevételével, a 
koordinált tervezés keretében, valamint a folytonosságot biztosító nyomvonalak 
megteremtésével valósítható meg. 
A gátelem tároló fejlesztése nem közvetlenül turisztikai célú fejlesztés, és a térégi szempontok 
figyelembevétele mellett nem minősíthető olyan párhuzamos fejlesztésnek, amely más 
hasonló fejlesztést befolyásol. 

TÁJRENDEZÉS, ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS  

A Visegrádi-hegység vulkanikus tevékenység következtében alakult ki. Jellemző kőzete az 
andezit és az ebből képződött agglomerátumok, vulkáni tufák. A Visegrádi-hegységet és a 
Börzsönyt a Duna szelte ketté a kora jégkorszakban, egyre mélyebb folyómedret vájva és maga 
után hagyva az úgynevezett Duna-teraszokat. 
A tervezési terület közvetlen táji környezetében található a Bős-Nagymaros vízerőmű építése 
miatt kialakított visegrádi felső öböl, amely körül egy lassan befásodó közparkot hoztak létre. 
A 11-es út Duna felöli oldala jelenleg árvíz által veszélyeztetett terület, de az árvízvédelmi 
töltés építése nem régen fejeződött be, így a tervezési terület a mentett oldalra került. 

A TERÜLET LEÍRÁSA 

A területet a 11-es útról lekanyarodva, aszfalt burkolatú útról lehet megközelíteni. A területen 
belül már találhatók burkolatok, amelyek az itt lévő szennyvíz műtárgy és épület 
megközelítésére szolgálnak. A terület és a 11-es útburkolat között vezet jelenleg egy aszfalt 
burkolatú keskeny kerékpárút és itt lett kialakítva az úttal párhuzamos vízelvezető árok is. A 
terület nagy részén az útmenti fásításokra jellemző fás szárú növényállomány látható. 

A TERÜLETET ÉRINTŐ TERMÉSZETI VÉDELMEK 

Visegrád történelmi és természeti értékekben gazdag közigazgatási területének jelentős része 
nemzetközi és európai közösségi jelentőségű, illetve országos jelentőségű védelem alatt áll. 
 
A tervezési területen és környezetében az alábbi természetvédelmi szempontú védelmek 
találhatók: 
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Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 
(X. 8.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján Natura 2000 hálózat (HUDI10002 Börzsöny 
és Visegrádi-hegység) Különleges Madárvédelemi területe található a tervezési területen. 
 

 
Forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu 

Natura 2000 különleges madárvédelmi 
területek SPA 

 Forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu 

Natura 2000 különleges 
természetmegőrzési területek SAC 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 
(X. 8.) Korm. rendelet 12. számú melléklete alapján Natura 2000 hálózat (HUDI20039 Pilis és 
Visegrádi-hegység) Jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület nem 
található a tervezési területen, de közvetlen környezetében igen. 
 
A Börzsöny és a Visegrádi-hegység nagyrészt zárt erdőségekkel borított, amelynek élőhelyei 
nagyon fontosak a különböző madárfajok számára. A Natura 2000 területek természetvédelmi 
célkitűzése az azon található közösségi jelentőségű madárfajok és élőhelyük kedvező 
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása és a kedvező természeti 
állapot biztosítása. 

A magyarországi bioszféra-rezervátumokról szóló 
7/2007. (III. 22.) KvVM rendelet 1. § e) pontában 
elismerte az 1981-ben UNESCO által kijelölt Pilis 
Boiszféra Rezervátumot, amely elsősorban 
jelentős mérsékeltövi lombhullató erdei miatt lett 
kijelölve. A magterületek kijelölésénél fontos volt 
a flóra és fauna megőrzése és a géntartalékok 
biztosítása. A területet érinti az UNESCO által 
nyilvántartott Pilisi Bioszféra Rezervátum, mivel a 
tervezési terület bioszféra-rezervártum átmeneti 
zónája található rajta és közvetlen közelében 
bioszféra-rezervártum pufferterület található. A 
bioszféra-rezervártumok megőrzik az országra 
jellemző élőhely típusokat, tájtípusokat.  
 

Forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu 

 bioszféra-rezervátum pufferterület 

 bioszféra-rezervátum átmeneti zóna 

UNESCO bioszféra-rezervátum MAB  

http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
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A tervezési terület – mint Visegrád közigazgatási területének egésze – a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 1. számú melléklet 3. pontja alapján a 
DINP (Duna-Ipoly Nemzeti Park) részeként országos jelentőségű védett természeti terület. 
Fokozottan védett természetvédelmi terület nem található a tervezési területen. 
 
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény alapján az Országos Területrendezési Tervben kijelölt „tájképvédelmi terület” övezete 
lefedi Visegrád teljes közigazgatási területét, így a tervezési területet is. 
 
Az Országos Területrendezési Tervben kijelölt „ökológiai hálózat magterület” övezete a 
tervezési területet nem érinti, az „ökológiai hálózat ökológiai folyosója” a terület közvetlen 
környezetében található, míg az „ökológiai hálózat pufferterület” övezete megtalálható a 
tervezési területen.  
 

 
Forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu 
 

 magterület övezete 

 ökológiai folyosó övezete 

 pufferterület övezete 

Országos Ökológiai Hálózat 
 
Az Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervben kijelölt „ásványi nyersanyagvagyon” 
övezete és „földtani veszélyforrás terület” övezete lefedi Visegrád teljes közigazgatási 
területét, így a tervezési területet is. 
 
A tervezési területen üzemtervezett erdő nem található. A területen található fás állomány 
kivágása esetén, amennyiben az külterületen történik, az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. a 4. § (1) b) és a 12. § (3) bekezdése szerint a 
fásításban tervezett 10 centimétert meghaladó átmérőjű fa kitermelését, annak megkezdése 
előtt 21 nappal előzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére. Belterület esetén a 
helyi önkormányzat előírásai mérvadóak. 
 
A fenti védelmek jelentősen meghatározzák (behatárolják) az érintett területek lehetséges 
hasznosítását, a beépítés lehetőségét, módját, korlátait. 

http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
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TÁJRENDEZÉSI, ZÖLDFELÜLET RENDEZÉSI JAVASLATOK 

A Különleges Madárvédelmi Natura 2000 területeken és közvetlen környezetükben a kedvező 
természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges az invazív fajok (fehér akác, bálványfa, 
zöldjuhar) által veszélyeztettet élőhelyek megóvása a degradációtól. 
A kijelölés alapjául szolgáló madárfajok, kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, 
fenntartása nagyon fontos. A tervezési terület intenzív használata mellett lehetővé kell tenni 
hogy, megmaradjanak nagyobb fás foltok és gyep élőhelyek.  
Fontos a vízelvezető árkok és ahol lehet, az azokat kísérő növényzet megtartása. 
A területen áthaladó középfeszültségű elektromos hálózat oszlopait szigetelni kell. 
Környezetkímélő gyomirtószerek használata javasolt. 
A tervezési területen törekedni kell az eredeti termőhelyhez hasonló háromszintes 
növényállomány kialakítására (tölgy-kőris-szil ligeterdő). 
A tervezési terület minél nagyobb részén meg kell őrizni, helyre kell állítani, illetve létre kell 
hozni azokat az élőhely típusokat, amelyek terepet biztosítanak a xilofág rovaroknak és egyéb 
jelölő fajoknak. 
 

KÖZLEKEDÉS 

HÁLÓZATI KAPCSOLATOK, CSOMÓPONTOK, KÖZÚTHÁLÓZAT 

Visegrád város mobilgátas gátelemek számára szolgáló tároló létesítését tervezi a 
közelmúltban létesített földgát és a 11sz. főút közötti területen.  
 
Az országos főút érintett szakasza lakott területen belüli szakasz, bár összefüggő beépítéssel, 
és így járdával sem szegélyezett. A burkolat 2×1 nyomú, kétoldali árokkal, a Duna felőli oldalon 
kerékpárúttal. A tervezési területre bevezető út egyszerű táblás útcsatlakozással kapcsolódik 
a főút 44+220km szelvényéhez.  
 
A 11sz. főút jelenleg is Visegrád legfontosabb útja, kapcsolati szerepe távlatban várhatóan 
tovább erősödik (a magasabb rendű tervekben megjelenő  Vác – Tahitótfalu, új Duna-hídon 
áthaladó, tervezett főút, és az M10 és M11 utak megvalósulása után). A távlati fejlesztések 
azonban Visegrádot, így a módosítás területét is csak közvetetten érintik, a főút visegrádi 
szakaszával kapcsolatban szerkezeti, vagy területigényes változás nem várható.  
A hatályos településrendezési eszközökben a főút a tervkészítés idején kapott adatszolgáltatás 
szerinti vonalvezetéssel, és közterületszabályozással jelenik meg (a geodéziailag bemért 
kerékpárúttal és vízelveztő árkokkal együtt jelölte ki a terv az út szabályozási szélességét, 
illetve övezethatárát). Az ingatlannyilvántartási alapadatok szerint a fentieknek megfelelő 
közterületalakítás még nem történt meg, a meglévő kerékpárút a főút telkén belül van, a 
vízlevezető árkok viszont azon kívül. 
 
A módosítás a főút szabályozási tervben jelölt területhatárát a gátelem tároló területe 
szempontjából kedvezőbb irányban pontosítja, kismértékben csökkenti. A javaslat a 
kerékpárút szélétől mért 1 méteres távolságon túli, 3 méter széles, új vízelveztő árokkal 
számol, amit a közúti területhez csatol (mivel az út vízelveztő rendszere is a közúti közlekedési 
területhez tartozik). A közúti területet a gátelemtároló telkétől most szabályozási vonal 
választja el, mivel a gátelemtároló területe magánterületté válik. A terület közvetlen 
megközelítése nem változik, továbbra is a meglévő behajtó úton keresztül történhet. 
Számottevő forgalom a terület funkciója miatt nem várható.   
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KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

A közösségi közlekedési ellátás szempontjából a módosítás nem jelent változást. Az ellátást 
változatlanul a 11-es úton közlekedő helyközi autóbuszjáratok biztosítják. A „Visegrád, 
Kőbánya” megálló a terület bejáró útjától mintegy 200 méterre északra van. A megállók 
öbölben vannak, járdák is épültek az öblök hosszában. 

GYALOGOS, KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 

A magasabb rendű tervek, és a hatályos TRE szerint a 11-es út mentén fog haladni a Felső-
Dunamente kerékpárút, ami a 6-os jelű Euro Velo országos és nemzetközi kerékpárút része. A 
visegrádi kb. 9.5km hosszú nyomvonalból még mintegy 9km nincs kiépítve, de a módosítással 
érintett területen épp a megépült szakasz halad át. Előkészítés alatt van ugyanakkor a teljes 
Dömös-Szentendre szakasz megvalósítása, a Dömös-Visegrád-Kisoroszi-Tahitótfalu-
Pócsmegyer-Szigetmonostor-Szentendre nyomvonalon történő kerékpáros útvonal 
megvalósításával. Ennek kapcsán a meglévő szakaszok is felülvizsgálatra kerülnek, mivel pl. a 
visegrádi szakasz paraméterei sem felelnek meg az előírásoknak. A módosítással érintett 
részen az új gáton haladó nyomvonal kerül továbbtervezésre.  
A hatályos településrendezési eszközök a kerékpárutat a főút mentén, jelkulcsos ábrázolással 
megjelenő nyomvonalként tartalmazzák. Ezt a jelölést a jóváhagyott engedélyezési tervek 
alapján majd pontosítani kell, a teljes közigazgatási területen. A kerékpáros nyomvonal 
változásának területigénybevételi következménye, a gáton haladó szakaszok esetében, nem 
lesz.  
A későbbiekben esetleg szükséges gyalogjárdák számára a területet a közterület-szabályozás 
biztosítja, mivel ilyen célra kitűnően alkalmas lesz a jelenlegi kerékpárút.  

PARKOLÁS, RAKODÁS 

A parkolást, rakodást az OTÉK előírásai szerint kell megoldani, telken belül. Ez kicsit szűkösen, 
de megoldható lesz.  
 

KÖZMŰVEK ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

KÖZMŰ HELYZETFELTÁRÁS, ÉRTÉKELÉS 

Visegrád város mobilgátas árvízi védekezésére szolgáló gátelemek számára tároló létesítését 
tervezi. Erre kedvező elhelyezési lehetőséget a közelmúltban létesített földgát hatására a 11-
es út Duna felöli oldalán mentetté váló terület kínál. A terület jelenleg beépítetlen, mély 
fekvésű, a földgát megépítéséig a nagyvízi mederhez tartozó beépítésre nem szánt terület 
közvetlen bekötésekkel, közműkapcsolatokkal, csatlakozásokkal nem rendelkezik, de a 
területe mellett és a területén át is több közmű hálózati nyomvonal, gerincvezeték halad 
végig.  
A vizsgált területtől közvetlen északra halad az a Dunához lejáró út, amely a DMRV Zrt 
közműalagútjának visegrádi bejáratához vezet és azon az úton haladnak azok a 
gerincvezetékek, amelyek részben a közműalagúton át haladnak, részben mellette, a Duna 
fenék alatt. Így a vizsgált terület keleti oldalán és északi oldalán is halad regionális ivóvíz 
vezeték, amely Nagymarosról szállítja a vizet Visegrád ellátására és földalatti elhelyezésű 
elektronikus hírközlési vezeték, valamint villamosenergia elosztóvezeték is, részben föld 
feletti, részben földalatti elhelyezéssel.  
A vizsgált terület keleti oldalán halad a regionális vízvezeték mellett földgáz vezeték is és az út 
víztelenítését szolgáló árok nyomvonala is, amely a karbantartás hiánya miatt növényzettel 
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erősen benőtt állapotú. A 11-es út Duna felöli oldalán továbbá végighalad  a vizsgált terület 
mellett oszlopokra fektetve a 22 kV-os középfeszültségű villamosenergia gerinc 
elosztóvezeték nyomvonal is, amely a beépítési lehetőség magasságát korlátozza.  
A térség közművekkel való zsúfoltságát jelzi, hogy a 11-es út keleti oldalán is több 
közművezeték halad, közülük a regionális szerepet betöltő szennyvíz nyomócsatorna és a 
vízelosztó hálózat keresztezve a 11-es utat érkezik a területre és a gátelem tároló számára 
biztosítható terület mellett, attól északra halad keresztül a területen. A területen belül üzemel 
a DMRV azon műtárgya, ahová a regionális szerepű szennyvíz nyomócsatornán érkezik a 
szennyvíz, ahonnan továbbvezetik a Dunát keresztezve Nagymarosra, az ottani regionális 
hálózatra csatlakozásra, amely a szennyvizeket a Váci telepre szállítja. 
A szennyvíz műtárgy sajnálatosan nem szerepel az E-közmű nyilvántartásában és a DMRV 
korábbi adatszolgáltatásában sem szerepelt, amelyet csak a közelmúltban sikerült tisztázni, 
hogy az nem csak a Duna alatti átvezetés előtti tolózár, hanem egy szennyvízátemelő műtárgy, 
amelynek védőtávolság igénye így a település hatályos rendezési tervében nem szerepel. 
A szennyvízátemelő villamosenergia ellátását a szintén területen belül üzemelő ELMŰ 
transzformátor állomás biztosítja. 
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KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLAT 

A terület mentetté válását adó, közelmúltban vízjogi engedéllyel létesített, megvalósulási 
tervvel rendelkező földgát lehetőséget ad az érintett szakaszon a nagyvízi mederkezelési terv 
módosítására és azzal az elsőrendű védvonal módosítására is, amelynek a jogi rendezése is 
szükséges ahhoz, hogy az építési engedélyezési eljárás zavarmentes lehessen. 
A gátelem tároló épülete számára az építési hely kijelölésénél így a földgát, a terület 
mélyfekvése és az áthaladó közművek korlátozásait is figyelembe kell venni. 
A 74/2014 (XII.23.) BM rendelet szerint a területre vonatkozó mértékadó árvízszint 107,3 mBf, 
a földgát menti biztonsági magasítási igény +1 m, így az elvárt +- 0 padlószint magassága 
elméletileg 108,3 mBf. lenne ideális, amely a jelenlegi 106-7 mBf-i terepszinthez képest közel 
2 m-es kiemelést igényelne, ez azonban nem teljesíthető, mivel az elhelyezhető építmény 
magasságát korlátozza a terület mellett haladó 22 kV-os hálózat magassági adottsága. Ezért a 
padlószint terepszinten történő meghatározása szükséges. 
Az érvényes 83/2014 (III.14.) kormányrendelet szerint a földgát mentett és mentetlen oldali 
lábától is 10-10 m-es sávot szabadon kell hagyni. Ez a 11-es út, a mellette haladó közművek és 
a földgát lába közötti szűk területen nem teljesíthető. Az épület elhelyezésére az építési helyet 
csak a földgát okozta korlátozás és a közművek okozta korlátozások közötti 
kompromisszumokkal lehet biztosítani.  
A gátelemek tárolására min 8 m-es szélességű épület építése szükséges. Adottság keleti 
irányban a 11-es út mentén haladó kerékpárút és mellette az út víztelenítését biztosítandó 
árok helyigénye, nyugati irányban a földgát.  
Az új épület elhelyezésére a hely kis kompromisszummal és közműkiváltás vállalásával 
biztosítható. A kerékpárút 11-es út felőli oldalára az ott haladó földgázvezeték mellé az 
elektronikus hírközlési kábeleket ki lehet váltani, számolva azzal, hogy akinek érdekében 
történik a kiváltás, annak kell finanszírozni, de ezzel a telken áthaladó nyomvonalának helye 
felszabadítható lesz. 
Az út víztelenítésének árka is átépíthető, s burkolt árokként kisebb előzetesen kb 3m-es 
szájszélességű árokkeresztszelvénnyel, a vízvezetéktől 1 m távolsággal új nyomvonala 
alakítható ki.  
Az elektronikus hírközlési kábel nyomvonal áthelyezéssel és az új ároképítéssel lehetőség 
nyílik arra, hogy a jelenlegi telekhatár módosításra kerüljön a 11-es út felé. Ezzel 3 m-rel 
szélesíthető meg a gátelem épület számára biztosítható telekrész. Ez lehetőséget ad, a földgát 
lábától az építési helyet 8 m-re kijelölni. Ezt kellene a vízügyi hatóságnak kompromisszumként 
elfogadni. 
 Fel kell még hívni a figyelmet, hogy mentett oldalon a gátlábtól 110 m-es sávban fakadóvíz 
veszéllyel is számolni kell, ezt a továbbtervezés során figyelembe kell venni. 
A településtervezési javaslat alapján a gátelem tároló számára így kialakítható telket 
különleges beépítésre szánt hasznosításra javasolt. A jelenleg beépítésre nem szánt 
hasznosítású terület beépítésre szánttá alakítása a településrendezési eszközök módosításával 
valósítható meg. 
A hatályos településrendezési eszközökben a beépítésre szánt területre vonatkozó teljes 
közműellátást kell megoldani, amelyre a terület mellett haladó közművek lehetőséget is 
adnak. A teljes közműellátáshoz ki kell építeni a közhálózati csatlakozási lehetőségeket. 
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KÖRNYEZETVÉDELEM 

TALAJ 

Talajadottságok 
Magyarország kistájainak katasztere szerint az Észak-Magyarországi-középhegységen belül, a 
Visegrádi-hegységben a Visegrádi-Dunakanyar kistájba tartozik a terület. A kistáj tektonikusan 
előrejelzett, antecedens, többnyire szimmetrikus, eróziós folyóvölgy. A tervezési területen 
jellemzően folyóvízi üledék található. 

 
Magyarország felszíni földtana Forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/ 

Területfoglalás, területhasználat változás 
A tervezési terület jelenleg zöldterület területfelhasználási kategóriába sorolt a hatályos 
településszerkezeti terv értelmében. A területet a 11-es útról lekanyarodva, aszfaltos úton 
lehet megközelíteni. A területen jelenleg egy kisebb épület áll, amely mögött felszíni tároló 
helyek lettek kialakítva. Az épület és a 11-es út között spontán nőtt fás szárú növényzetet és 
tervezetten ültetett zöldfelületet találunk. A jelenlegi területhasználat szerint extenzív 
zöldfelületnek számít. A terület Duna felöli, határán az utóbbi hónapokban épült meg az 
árvízvédelmi töltés, ami nagymértékű bolygatást eredményezett. A terület művelési ág 
szempontjából legelőként nyilvántartott, de ebbe a legelő területbe beékelődve helyezkedik 
el egy négyzet alakú telephely. A tervezett beépítésre szánt területen egy épületegyüttes kerül 
felépítésre, amely mobilgát mosót, szociális blokkot és mobilgát tárolót tartalmaz.  

Felszíni szennyeződésre érzékeny területek 
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. 
Korm. rendelet 5. § (1) ad) alapján a tervezési terület nitrátérzékeny terület, a 2015. évi Közép-
Duna vízgyűjtő alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervei alapján. A tervezési terület telkén nem 
tervezett mezőgazdasági tevékenység, ezért számottevő nitrátszennyezés sem veszélyezteti a 
területet. 

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet alapján meghatározott Országos Területrendezési Tervben 
kijelölt „vízminőségvédelmi terület” övezet teljes mértékben lefedi a tervezési területet. 
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról 
szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Visegrád érzékeny területnek, a 
felszín alatti vízminőség szempontjából kiemelten érzékeny területnek számít. 
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Forrás: https://www.parlament.hu/irom40/18783/terkepek/3_6_vizminoseg-vedelmi%20terulet%20ovezete.pdf 

Árvízvédelem 
Visegrád árvizek szempontjából erősen veszélyeztetett kategóriába esik.  
A Duna-folyam nagyvízi medre egy hosszú, keskeny sávot foglal el, határa a 11-es út. 
Magyarország teljes területe a Duna nemzetközi vízgyűjtőkerületébe esik. Visegrád a Duna-
közvetlen részvízgyűjtő területén található. A vízügyekért felelős a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Forrás: http://www.kdvvizig.hu/index.php/kozerdeku/letoltesek/file/296-02-nmt-01  

http://www.kdvvizig.hu/index.php/kozerdeku/letoltesek/file/296-02-nmt-01


32 
 

A tervezési terület és a felső öböl közé árvízvédelmi védőgát épült, amely még a fenti térképen 
nincs ábrázolva. 
 

 
Forrás: https://data2.openstreetmap.hu/terkep/Visegr%C3%A1d,%C3%81rv%C3%ADzv%C3%A9delmi%20g%C3%A1t 

Felszín alatti vizek 
A parti szűrésű kutak a fogyasztókat jó minőségű ivóvízzel látják el. A Visegrádon található, 
1963-1977 között létesített vízműkutak a Duna által lerakott homokos kavicsrétegből 
származó partiszűrésű vízkészletet termelik ki. A Visegrádi Vízbázis és annak védőtávolságai 
nem érintik a tervezési területet. 
A felszín alatti karszt víztestek hidrodinamikai kapcsolatban állnak a szomszédos karszt és 
termálkarszt víztestekkel, valamint az általuk táplált forrásokkal és patakokkal. A tervezési 
területet érintő felszín alatti víztestek az alábbiak: 
k. 1.3 Dunántúli-középhegység – Budai-források vízgyűjtője karszt 
kt. 1.3 Budapest környéki termálkarszt 
kt. 1.4. Visegrád-Veresegyház termálkarszt 
A nitrát-, az ammónium-szennyeződések meghatározása egyes víztesteken belül megtörtént, 
de a fenti víztestek esetében a nitrát szennyezettség százalékos aránya egyik esetében sem 
haladja meg a víztest 20 %-át. 
Sajnos, ami problémát okoz, az a túlzott vízkivétel, amelyben mindhárom víztest érintett: 
k. 1.3 Dunántúli-középhegység – Budai-források vízgyűjtője karszt  120 % 
kt. 1.3 Budapest környéki termálkarszt     120 % 
kt. 1.4. Visegrád-Veresegyház termálkarszt    163 % 
Szintén megállapításra került az ökológiai vízhiány is mindhárom víztest esetében. Az ökológiai 
vízhiány a felszín alatti vizek forrásaiból vagy víztáplálásából eredő hiányt jelenti, amely a 
felszíni vizek vízhozamát, vízszintjét befolyásolja. Ennek következtében megváltoznak azok az 
ökológiai viszonyok, amelyek a felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák növény- és 
állattársulásait fenntartják. 
Tekintettel a fenti megállapításokra ezek a víztestek nem jó állapotú felszín alatti víztesteknek 
számítanak. 
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LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELME 

Ez a fejezet megegyezik a „Visegrád Város településrendezési eszközeinek módosítása a 1289 
hrsz-ú telek területén; Egyszerűsített eljárás véleményezési anyaga” (2018. január) című 
munka, Buna Béla Phd szerző által készített „Levegőtisztaság védelme” című fejezetével. 
Visegrád nem tartozik a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. 
(X.7.) KvVM rendelet települései közé. A város levegőminősége kitűnőnek mondható. 

Közlekedési emissziók 
Visegrád legforgalmasabb útja a Budapest – Esztergom – Tát 11-es másodrendű főút, amely a 
tervezési terület közvetlen közelében található. A turista főszezonban (tavasztól őszig) a 11-es 
főúton jelentős mértékben megnő a légszennyezettség mértéke. 
Visegrádra szárnyashajó, kiránduló hajó, továbbá sétahajó is közlekedik, átlagosan naponta 
egyszer tavasztól őszig tartó szezonban. A vízi közlekedésből eredő légszennyezettség nem 
számottevő.  
 
A 11. sz. főút forgalmi adatait az 1. táblázat tartalmazza: 
1. táblázat 
Jellemző forgalmak akusztikai egységjárműben, 2014, db 

Közút ÁNF, db Nehézjármű arány, p % 

11 sz. főút Bp-Esztergom-
Tát 

3447 7,7 

A környezeti levegőszennyezés szempontjából a forgalom jellemzői (forgalomnagyság, 
összetétel, sebesség) mellett a szélirány, szélsebesség, levegő hőmérséklet, a hőmérséklet 
változása a magassággal, szélörvények, az észlelési távolság, továbbá az alapszennyezettség 
befolyásolja a ténylegesen kialakuló terhelést. 
Légszennyezettség mértékét az uralkodó szélirányok, valamint az átlagos szélsebességek 
befolyásolhatják. A szélirány alapvetően ÉNy-i, és az átlagos szélsebesség 2-3 m/s között 
változik. Az előbbi adat azt jelenti, hogy a szél főként Visegrád felé fúj a Duna felől. A 
levegőszennyezettség akkor a legnagyobb, ha a szél nem fúj (áll a levegő), ezért a 
számításoknál a biztonság irányában elmozdulva 0-1 m/s értéket szoktunk figyelembe venni. 
 
A számítást szén-monoxidra, nitrogén-dioxidra, kén-dioxidra, PM10-re, PM2,5 –ra, valamint 
szén-hidrogénre végeztük el. A 2. táblázatban a német Útügyi Hivatal által elfogadott és 
használatra javasolt RLuS92 levegőszennyezés-számítási modellel meghatározott 
alapszennyezettség értékeket tüntettük fel. 
2. táblázat 
Alap levegőszennyezettség a vizsgált 11. sz. főút környezetében, µg/m3 

Közút CO NO2 SO2 PM10 PM2,5 Benzol 

11 sz. 400 32 6 26 18 2,5 

 
A német számítási modellel meghatározott, a forgalom által előidézett csúcs órás és napi átlag 
levegőszennyezés értékeket a következő 3. táblázatban foglaltuk. 
3. táblázat 
Jelenlegi plusz (az alaphoz hozzáadódó) levegőszennyezettség a vizsgált 11. sz. főút 
környezetében, µg/m3 

Közút Napszak CO NO2 SO2 PM10 PM2,5 Benzol 

11 sz. napi átlag 6,4 5,6 0,01 0,8 0,5 0,03 

csúcsóra 15,4 13,4 0,02 -* - 0,08 

*Nincs csúcsóra előírás  
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Az összegezett levegőszennyezettség értékek a 4. táblázatban találhatók: 
4. táblázat 
Jelenlegi összegezett levegőszennyezettség a vizsgált 11. sz. főút környezetében, µg/m3 

Közút Napszak CO NO2 SO2 PM10 PM2,5 Benzol 

11 sz. napi 
átlag 

406 38 6 27 18,5 2,5 

csúcsóra 415 45 6 - - 2,6 

 
A vidékfejlesztési miniszter 4/2011.(I.14.) VM rendelete szerint a levegőterheltségi szint 
határértékei 2011.01.15.-től megváltoztak. Az egyes közlekedési légszennyező anyagok 
terheléseinek megítélésénél alkalmazott egészségügyi határértékek az 5. táblázatban 
következők: 
5. táblázat 
Levegőtisztasági határértékek, μg/m3 

Szennyezőanyag Veszélyesség Éves  Napi  60 perces 

Szén-monoxid II. 3000 5000 10000 

nitrogén-dioxid 
(NO2) 

II. 40 85 100 

kén-dioxid III. 50 125 250 

benzol I. 5 - 10 

Szálló por (PM10) III. 40 50 - 

 
Ebben a táblázatban megadott értékeket összehasonlítva az alapszennyezettség és a 
közlekedés által okozott plusz szennyezettség összegével megállapítható, hogy a 11. sz. főút 
környezetében egyik komponens esetében sem haladja meg a levegőszennyezettség az 
előírt határértékeket. 
 
Vasúti és légi közlekedésből származó levegőszennyezés nincs a tervezési területen. 

Szolgáltató és lakossági emissziók 
Visegrádon szolgáltató és lakossági emissziók elsősorban a fűtési szezonban jellemzőek. A 
szennyezés mértéke csökkent a gázfűtésre való áttérés óta. A káros emisszió mértékét 
jelentősen csökkenti a csaknem folyamatosan létező Duna-völgyi szél. 

Ipari emissziók 
Visegrádon található két nagyobb ipari üzem található: a Lepencei fafeldolgozó, és Lepence-
völgyi Visegrádi ásványvíz palackozó. Jelentős mértékű légszennyezéssel egyik létesítmény 
működése sem jár.  

ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS 

Ez a fejezet részben megegyezik a „Visegrád Város településrendezési eszközeinek módosítása 
a 1289 hrsz-ú telek területén; Egyszerűsített eljárás véleményezési anyaga” (2018. január) 
című munka, Buna Béla Phd szerző által készített „Zaj- és rezgésterhelés” című fejezetével. 

Közlekedési zaj 
Közlekedésből eredő zajterhelés növekedése a 11. sz. főúton a turistaszezonban érezhetően 
megemelkedik. A zajterhelés számításához szükséges forgalmakat a következő 6. táblázat 
mutatja a szükséges akusztikai egységjárműben: 
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6. táblázat 
Jellemző forgalmak akusztikai egységjárműben, 2014, db 

Közút I. 
személygépkocsi  
+ kis tehergépkocsi 

II. 
autóbusz 
+közepesen nehéz 
tehergépkocsi 
+motorkerékpár 

III. 
csuklós autóbusz 
+nehéz 
tehergépkocsi 
+lassú járművek 

11 sz. Bp-Esztergom-
Tát 

2909 172 94 

 
A jelenlegi zajterhelést a 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint 
az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól c. előírás szerint számítottuk.  
A számításnál a 11 sz. főúton a forgalmi sebességet v1=v2=v3= 90 km/h, a burkolati érdesség 
szorzót egységesen 0,29 –ra, az észlelési magasságot H=1,5 m-re, a távolságszorzót, (d=25 m-
ig) 12,5-re vettük fel, továbbá átlagos éjszakai forgalmú utat vettünk figyelembe. A számítási 
eredmények a táblázatban láthatóak.  
 
7. táblázat 
Nappali és éjszakai zajterhelés a 11. sz. főút környezetében (m-ben, az út tengelyvonalától) 

Közút 
Távolság, 
m 

LAeq, dB 
Nappal 

LAeq, dB 
Éjjel 

11 sz. 10 66,6 58,5 

*Ha a háttérterhelés LAeq=50 dB 
 
A tervezési terület nem tartozik a zajtól védendő területek közé, ezért a közlekedési 
zajterhelés megengedett értékei a 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján, 
ebben az esetben nem értelmezhetők. 
Az elkövetkező 5 évben a térség várható forgalomnövekedése, az utóbbi évek trendje alapján, 
a jelenlegihez képest maximum 10-20%, ami átlagosan 0,6 dB-nyi zajterhelés-növekedést 
jelent. 
Visegrádon bár nincsen vasúti közlekedés, de a Nagymaroson keresztül haladó vasútforgalom 
– a Dunán keresztül – áthallatszik. Visegrád felett elrepülő kisrepülőgépek szintén időnként 
megzavarják a város nyugalmát. 
A tervezett létesítmény az építése során építési zaj- és rezgésforrás lehet, az üzemeltetése 
során üzemi zaj és rezgésforrásként viselkedhet. A tervezési terület közvetlen közelében a 
településrendezési tervben ábrázolt zöldterület és lakóterület védendő területnek minősül. 
(284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet). A tervezett létesítmény kibocsátott zaj és rezgés terhelése 
ezért nem haladhatja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott 
határértéket. 
 
8. táblázat 
Az üzemi zajforrások zajterhelési határértékei (1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes rendeletéhez) 

Zajtól védendő 
terület 

Határérték (LTH) az LAM megítélési 
szintre (dB) nappal 06-22 óra  

Határérték (LTH) az LAM megítélési 
szintre (dB) éjjel 22-06 óra 

Lakóterület 50 40 

Zöldterület 50 40 
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Ipari és szolgáltató tevékenységből eredő zaj 
A szomszédos faipari vállalkozás tevékenységekből eredő zajos tevékenység nem zavaró 
mértékű.  

HULLADÉKKEZELÉS 

Ez a fejezet részben megegyezik a „Visegrád Város településrendezési eszközeinek módosítása 
a 1289 hrsz-ú telek területén; Egyszerűsített eljárás véleményezési anyaga” (2018. január) 
című munka, Buna Béla Phd szerző által készített „Hulladékkezelés” című fejezetével. 
 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendelete szól a hulladékgazdálkodás és a köztisztaság helyi szabályairól. A háztartási 
hulladékot matricával ellátott gyűjtőedénybe, illetve műanyag zsákba kell gyűjteni. 
A szelektív hulladékgyűjtésre szelektív hulladékgyűjtő szigetek (papír, PET-palack, üveg) állnak 
rendelkezésre, illetve a szolgáltató házhoz megy az összegyűjtött szelektív hulladékért. 
 
Visegrád tagja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak. A keletkező 
kommunális hulladék elszállítását a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. 
A cég alvállalkozója - az AVE Tatabánya Zrt. - által összegyűjtött hulladékot Tatabányai 
Dubnyik-völgyi Regionális Hulladéklerakóba szállítják.  
 
A gátelem tároló létesítményben jövőben keletkező hulladékok becsült mennyiségére nézve 
nincs megfelelő adat.  

KÖRNYEZETVÉDELMI JAVASLAT 

Ez a fejezet részben megegyezik a „Visegrád Város településrendezési eszközeinek módosítása 
a 1289 hrsz-ú telek területén; Egyszerűsített eljárás véleményezési anyaga” (2018. január) 
című munka, Buna Béla Phd szerző által készített „Környezetvédelmi javaslat” című 
fejezetével. 

Talajvédelem 
Földmunkát csak arra alkalmas időszakban szabad elvégezni. A földmunkát úgy kell elvégezni, 
hogy az építkezés során a csapadékvizek, illetve egyéb vizek a létesített földműben ne 
okozhassanak kárt. A földmunkákat fokozott talajminőségi ellenőrzés mellett kell végezni. Az 
esetlegesen keletkező szennyezett talaj csak alkalmas lerakóhelyre szállítható. Szennyezett 
talaj tereprendezésre nem használható. 
 
A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, 
továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése a terület érzékenységétől 
függetlenül tilos. A tervezési terület szennyeződésérzékenységi besorolása miatt a 
létesítmények kialakítását úgy kell megoldani, hogy a 219/2004. (VII. 21.) Kormány Rendelet 
I. számú mellékletében felsorolt anyagoknak (pl. ammónia, nitritek, nitrátok, stb.) a felszín 
alatti víztérbe történő közvetlen bevezetése elkerülhető legyen.  

Felszíni és felszín alatti vizek 
A tervezési terület a Duna közelében található. Az épülő épületek építése során a mélyépítési 
műtárgyakat úgy kell kialakítani, hogy a rétegvizek akadálytalan mozgása drénrendszerek 
beépítésével biztonságosan megoldható legyen. 
A talajvíz minőségét potenciálisan veszélyeztető anyagokat tároló tartályok műszaki 
biztonságát a vonatkozó előírások szerint ellenőrizve kell működtetni. A város vízbázisa 
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sérülékeny, valamint a felszíni eredetű szennyezésekre fokozottan érzékeny, ezért különösen 
nagy gondot kell fordítani a szennyvíz kezelésére. 

Levegőtisztaság védelme 
A tervezési terület átszellőzését a Duna vízfelülete, valamint a hegy-völgyi légáramlatok 
tisztító hatása biztosítja. A 11. sz. főút felől érkező levegőszennyezettség hatása tervezett 
cserje-, valamint faültetéssel mérsékelhető. 

Zaj- és rezgésterhelés 
A 11. sz. főút forgalmának zajhatása tervezett növénytelepítéssel csökkenthető.  
A tervezett létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületét számítással kell meghatározni. 
A tervezett létesítmény építésével és üzemeltetésével kapcsolatos zaj és rezgésterhelést olyan 
mértékben kell csökkenteni, hogy a jogszabályban előírt zajterhelési határértékek 
teljesüljenek. 

Hulladékkezelés 
Szükséges a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit biztosítani. A veszélyes, valamint nem 
veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó jogszabályokat és rendelkezéseket be kell tartani. 
A megvalósítás során a legkevesebb hulladék keletkezésével járó anyag és energiatakarékos 
technológiákat kell alkalmazni. 
A beruházáshoz tartozó parkterületek fenntartása során keletkező zöld hulladékokat javasolt 
helyben komposztálni, továbbá tápanyag utánpótlásként felhasználni. 
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JÓVÁHAGYANDÓ 

HATÁROZAT TERVEZET, A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 

Visegrád Város Önkormányzatának …/2021 (……) számú önkormányzati határozata 
a 55/2019. (03.27.) önkormányzati határozattal elfogadott 

Visegrád Város Településszerkezeti terve 
módosításáról  

gátelemtároló kialakítása érdekében 
 
1. Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 45.§ (1)-(2) bekezdései szerint elfogadja Visegrád Város 
Településszerkezeti terve módosítását jelen határozat 1. és 2. melléklete szerint. 
 
2. Jelen határozat mellékletei az alábbiak: 

1. melléklet: „Visegrád Város Településszerkezeti tervének módosítása” tervlap 
2. melléklet: a Településszerkezeti terv szöveges leírásának módosítása 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Településszerkezeti terv módosításának 
elfogadásáról a lakosságot tájékoztassa, az elfogadott tervet küldje meg az állami főépítésznek 
és az eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek. 
 
 
 

polgármester     jegyző 
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1. melléklet Visegrád Város Önkormányzatának …/2021 (……) számú önkormányzati 
határozatához 
Visegrád Város Településszerkezeti tervének módosítása 
 
A módosítás területi hatályát a fehér szaggatott vonal jelöli. 
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2. melléklet Visegrád Város Önkormányzatának …/2021 (……) számú önkormányzati 
határozatához 
a Településszerkezeti terv szöveges leírásának módosítása 
 
Visegrád hatályos TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁS-a az alábbiak szerint módosul: 

 
1. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „Kisvárosias 

lakóterület” alfejezetben a „jelen településszerkezeti terv szerinti kisvárosias lakó terület” 
bekezdéshez hibajavításként az alábbi szám kerül: 
2,88 ha 
 

2. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „Kertvárosias 
lakóterület” alfejezetben a „jelen településszerkezeti terv szerinti kertvárosias lakó 
terület” bekezdéshez hibajavításként az alábbi szám kerül: 
52,37 ha 
 

3. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „Hétvégi házas 
üdülőterület” alfejezetben „a településszerkezeti terv változása” alá egy új, harmadik 
bekezdés kerül: 
- 2021-ben erdőterület kijelölése a hétvégiházas üdülőterület rovására 

Szentgyörgypusztán: 71,59-0,32= 71,27 ha 
 
4. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „különleges 

terület” alfejezetben a „Különleges sport terület” alfejezetben a „jelen településszerkezeti 
terv szerinti különleges sport terület” bekezdéshez hibajavításként az alábbi szám kerül: 
4,45 ha 

 
5. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „különleges 

terület” alfejezetben a „Különleges kemping terület” alfejezetben a „településszerkezeti 
terv változása” alatti két bekezdés az alábbiakra cserélődik:  
- 2004-es településszerkezeti terv szerinti különleges kemping terület, 4,42 ha 
- jelen településszerkezeti terv szerinti különlegeskemping terület, 2,9 ha 

 
6. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „különleges 

terület” alfejezetben a „Különleges egészségügyi terület” alfejezetben a „jelen 
településszerkezeti terv szerinti különleges egészségügyi terület” bekezdéshez 
hibajavításként az alábbi szám kerül: 
27,58 ha 
 

7. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „különleges 
terület” alfejezetben a „Különleges kiállítási terület” alfejezetben a „jelen 
településszerkezeti terv szerinti különleges kiállítási terület” bekezdéshez hibajavításként 
az alábbi szám kerül: 
4,2 ha 

 
8. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „különleges 

terület” alfejezetben a „Különleges történelmi terület” alfejezetben a „jelen 
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településszerkezeti terv szerinti különleges történelmi terület” bekezdéshez 
hibajavításként az alábbi szám kerül: 
8,98 ha 

 
9. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „különleges 

terület” alfejezetben a „Különleges városgazdálkodási terület” alfejezetbe egy új bekezdés 
kerül: 
- 2021-ben különleges városgazdálkodási terület kijelölése gátelemtároló kialakítás 

céljából: 0,63 + 0,5 = 1,13 ha 
 
10. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „Közlekedési 

terület” alfejezetben a „jelen településszerkezeti terv szerinti közlekedési terület” 
bekezdéshez hibajavításként az alábbi szám kerül: 
61,91 ha 

 
11. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „Közlekedési 

terület” alfejezetben „a településszerkezeti terv változása” alá egy új, harmadik bekezdés 
kerül: 
- 2021-ben különleges városgazdálkodási terület kijelölése a közlekedési terület 

rovására gátelemtároló kialakítás céljából: 61,91-0,06= 61,85 ha 
 
12. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „Zöldterület” 

alfejezetben a „jelen településszerkezeti terv szerinti zöldterület” bekezdéshez 
hibajavításként az alábbi szám kerül: 
74,29 ha 
 

13. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „Zöldterület” 
alfejezetben „a településszerkezeti terv változása” alá egy új, harmadik bekezdés kerül: 

- 2021-ben különleges városgazdálkodási terület kijelölése a zöldterület rovására 
gátelemtároló kialakítás céljából: 74,29-0,44= 73,85 ha 

 
14. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben az „Erdőterület” 

alfejezetben „a településszerkezeti terv változása” alá egy új, harmadik bekezdés kerül: 
- 2021-ben erdőterület kijelölése a hétvégiházas üdülőterület rovására 

Szentgyörgypusztán: 2572,34+0,32= 2572,66 ha 
 
15. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „Mezőgazdasági 

terület” alfejezetben a „- 2004-es településszerkezeti terv szerinti mezőgazdasági terület” 
bekezdéshez hibajavításként az alábbi szám kerül: 
91,66 ha 
 

16. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „Mezőgazdasági 
terület” alfejezetben a „jelen településszerkezeti terv szerinti mezőgazdasági terület” 
bekezdéshez hibajavításként az alábbi szám kerül: 
90,1 ha 

 
17. A Területi mérleg az alábbi táblázat szerint alakul: 
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2005-ös TSZT 
szerint (ha) 

 2018-ban tervezett TSZT szerint és 2021-ben végzett módosítással  
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK  

kisvárosias 
lakóterület 

kertvárosias 
lakóterület 

település-
központ 
vegyes 
terület 

kereskedelmi 
szolgáltató 
gazdasági 
terület 

üdülőházas 
üdülő 
terület 

hétvégi 
házas 
üdülőterület 

beépítésre 
szánt 
különleges 
terület 

közlekedési 
terület 

zöld-
terület erdő-terület 

mezőgazdasági 
terület 

vízgazdál-
kodási 
terület 

beépítésre nem 
szánt 
különleges 
terület  

Lk 5,17 2,88 0,58 
   

           
      1,71                        

Lke 48,66 
 

41,59 2,72 
  

 1,40  0,09       
    

  

1,69 
  

           
    

  

1,14 
  

           
                0,04             összes  

Vt 26,54   0,25 25,93           0,18 0,11       beépítésre szánt  
                      0,07       terület 

Gksz 4,35   0,07   3,75         0,53         2005-ben 

Üü 16,44         16,15   0,03     0,26       240,32 

Üh 76,85   0,38       68,61 0,21      0,32       ha 
      7,33                        
K 62,31 

 
0,03 0,13 

 
1,21  56,30 0,24 0,22 0,03      

    
     

    0,30 3,99      
                    0,10           

Kö 65,85 
     

 0,19 57,73 0,16  2,28      

  
     

 0,40  0,29        

  
     

 0,47  0,33      összes   
  

     

  0,06  0,98       
                    2,96         beépítésre  

Z 75,29 
 

0,15 
   

 0,02 0,28 67,3    2,11 nem szánt 
    

 
0,28 

   

 0,12 0,44     2,26 terület 
    

     

 0,09 0,42       2005-ben 
    

     

  0,44 0,59       3086,42 
                  0,79           ha 

E 2572,27 
    

0,18  0,04 0,08  2567,85 0,18     
    

     

 0,19 0,03        
    

     

 1,87 0,39        
    

     

 0,05 0,29        
    

     

 0,71 0,19        
                  0,22            

Mg 91,66 
    

1,20 2,66      0,03 87,64 0,13    
    

     

            
V 281,35               0,16 0,31     280,77    
                    0,11           

3326,74 2,88 52,37 31,61 3,75 18,74 71,27 62,63 61,85 73,85 2572,66 90,10 280,90 4,37 
 

  

      243,03             3083,95      
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18. „A területrendezési tervvel való összhang igazolása” című fejezetben „ A városias 

települési térség növekménye” alfejezet végére az alábbi szöveg kerül: 
A beépítésre szánt terület növekménye 2021-ben: 
MOTrT 40. § (1) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a 
településrendezési eszközökben a beépítésre szánt terület növekménye nem haladhatja 
meg a 8. mellékletben foglalt területi mérleg szerinti települési térség területének 2%-át. 
Visegrádon a települési térség területe 
263,93 ha. 
aminek 2%-a: 5,27 ha 

 

> Az új beépítésre szánt terület: 
0,5 ha 

A PMKH állami főépítésze …. számú területrendezési hatósági engedélye alapján a települési 
térség 0,83 ha-ral nőtt. 

 
19. „A területrendezési tervvel való összhang igazolása” című fejezetben „ A BATrT 

területfelhasználásra vonatkozó szabályainak való megfelelés” alfejezet táblázatának „ a 
jelen TSZT-ben jelölt összes erdő:” mezőjébe az alábbi szám kerül 
2572,66 ha 

 
20. „A biológiai aktivitásérték számítási eredménye” című fejezet végére az alábbi szöveg l és 

a táblázat kerül a meglévő táblázat helyére: 
2021-ben a gátelem tároló céljából kijelölt Kvg terület, és a biológiai aktivitás érték 
kompenzációja céljából kijelölt Ev terület értékeivel frissítve az alábbi: 
(Pirossal jelölve, ami változott.) A végösszeg nem változott, tehát a biológia aktivitás érték 
a település közigazgatási területén nem csökkent. 
 

Területhasználat Terület (ha) Értékmutató Biol. akt. érték 

Lk Kisvárosias lakóterület 2,88 1,2 3,46 

Lke Kertvárosias lakóterület 52,37 2,7 141,40 

Vt Településközpont vegyes ter. 31,61 0,5 15,81 

Gsz Keresk.-szolg.-gazdasági ter. 3,75 0,4 1,50 

Üü Üdülőházas üdülő terület 18,74 2,7 50,60 

Üh Hétvégi házas üdülő terület 71,27 3,0 213,81 

K Különleges terület       

62,63 -  Történelmi 8,98 3,0 26,94 

  -  Kiállítási 4,20 1,5 6,30 

  -  Pincés 1,40 1,5 2,10 

  -  Termálturisztikai 5,80 3,0 17,40 

  -  Kemping 2,90 3,0 8,70 

  -  Egészségügyi 27,58 3,0 82,74 

  -  Szociális 1,70 3,0 5,10 

  -  Temető 1,06 3,0 3,18 

  -  Sport 4,45 3,0 13,35 

  -  Városgazdálkodási 1,16 1,5 1,74 

  -  Faipari 3,40 1,5 5,10 

Beépítésre szánt területek összesen 243,25   599,22 

Kö Közlekedési terület 61,85 0,6 34,02 
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Z Zöldterület       

73,85 -  3 ha alatt 9,28 6,0 55,68 

  -  3 ha felett 64,57 8,0 516,56 

E Erdőterület 2 572,66 9,0 23 153,94 

Mg Mezőgazdasági terület 90,10 3,7 333,37 

V Vízgazdálkodási terület 280,90 6,0 1 685,40 

K 
Különleges terület       

-  Tájképvédelmi terület 4,37 6,0 26,22 

Beépítésre nem szánt területek össz. 3 083,73   25 805,19 

Összesen:     26 404,42 
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RENDELET TERVEZET, A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 

Visegrád Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…../2021. (….) önkormányzati rendelete 
a Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2019. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(tervezet) 
Visegrád város Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A.§ (3) bekezdésében és 
62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben 
részt vevő szervek és a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti 
partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  
 
1. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2019. (III. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban 
HÉSZ) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. 
 
2. § A HÉSZ „59. A különleges városgazdálkodási építési övezet előírásai” alcímben az „övezet” 
szó helyébe az „övezetek” szó lép. 
 
3. § (1) A HÉSZ 63.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A különleges városgazdálkodási terület Kvg és Kvg-g jelű építési övezetekbe van sorolva, 
amelyek a városgazdálkodáshoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgálnak.” 
(2) A HÉSZ 63.§-sa a következő (7)-(10) bekezdésekkel egészül ki:  
„(7) A Kvg-g jelű építési övezetben elhelyezhető épület 

a) gátelemtároló, 
b) munkagép tároló, 
c) karbantartó műhely és a hozzá tartozó szociális blokk 
rendeltetést tartalmazhat. 

(8) A Kvg-g jelű építési övezetben a telken több épület elhelyezhető. 
(9) A Kvg-g jelű építési övezetben a melléképítmények közül az alábbiak helyezhetők el: 

a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
b) közműpótló műtárgy. 

(10) A Kvg-g jelű építési övezetben 
a) a kialakítható telek legkisebb területe 3.000 m2. 
b) a beépítési mód a Szabályozási terven jelölt építési hely szerint. 
c) a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 15%. 
d) a megengedett legnagyobb épületmagasság 4,5 méter. 
e) a megengedett legkisebb zöldfelületi mérték 50 %.” 

 

4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti. 

  polgármester      jegyző  
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A Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2019. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló …./2021. (….) önkormányzati rendelet 1. melléklete, 
 
Visegrád Város Szabályozási terve 4. szelvényének módosítása 
M=1:2000   a módosítás területi hatályának határát fekete szaggatott vonal jelzi  
 
 


