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Ez a terv a Város-Teampannon Kft  szellemi tulajdonát képezi. Védelméről az 1999. évi LXXVI. törvény, felhasználásáról a 
tervezési/vállalkozási szerződés rendelkezik. 

 A dokumentációban szereplő rajzi munkarészek AutoCAD MAP 3D 2015 szoftverrel készültek. 
 



VISEGRÁD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK  MÓDOSÍTÁSA  

VÁROS-TEAMPANNON KFT -  2015. MÁJUS  3 

 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
BEVEZETÉS 
 
I. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

• Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása 
• Szabályozási terv módosítása  
 

II. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 1. Városrendezés 
 2. Környezetalakítási javaslat 

3. Tájrendezési javaslat 
4. Közlekedés 
5. Közművek 
6. Örökségvédelem 

 
 
MELLÉKLETEK 
Képviselő-testületi határozat 
Tulajdoni lap 

 
 



VISEGRÁD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK  MÓDOSÍTÁSA  

VÁROS-TEAMPANNON KFT -  2015. MÁJUS  4 

 
 

BEVEZETÉS 
 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 69/2015. (03.25.) sz. 
határozatával döntött az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
telkének beépítési paramétereire vonatkozó Szabályozási terv módosításáról (a 
határozatot ld. a Mellékletben). A módosítással a Város-Teampannon Kft-t bízta 
meg.  
A város hatályos településrendezési eszközeit (Városfejlesztési koncepció, 
Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), Szabályozási terv) szintén a 
Város-Teampannon Kft. készítette, jóváhagyásukra 2004-ben és 2005-ben került sor. 
2005-ben került elfogadásra  a Városközpont Szabályozási Terve is. 
 
Jelen módosítás a Városközpont Szabályozási tervének módosítását jelenti, de csak 
egyetlen telken, a 88 hrsz-ú iskola telkén történik módosítás.  
 
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében nyert el 
tanterem-fejlesztésre támogatást az Önkormányzat, melyet a 141/2014. (IV.30.) 
Kormányrendelet 1. melléklete Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásnak nyilvánított. Ebből kifolyólag az érintett telekre vonatkozólag a 
tanterem fejlesztéshez szükséges építési övezeti módosítás a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti Tárgyalásos eljárással kerül véleményezésre 
a Korm. rendelet 45.§ Átmeneti rendelkezéseinek megfelelően az OTÉK 2012. 
augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 
jelmagyarázatának figyelembevételével.  
A partnerségi egyeztetés Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
106/2015 (04.23.) kt. határozattal megállapított partnerségi szabályok alapján 
történik.  
 
A módosítás célja: a Rév utca 2. sz. alatti,  88 hrsz-ú telek övezeti besorolásának 
módosítása a telken működő általános iskola bővítése érdekében Vt-3 övezetről, Vt-
2* építési övezetre.  
 
A módosítás hatása: A módosítással a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési 
Program keretében elnyert támogatás igénybevételével az általános iskola 
bővítése megvalósulhat. 
 
A Városközpont Szabályozási tervének módosítás a 2015 januári digitális földhivatali 
térképen kerültek feldolgozásra az Autocad Map 3D  szoftver segítségével. 
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I. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
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VISEGRÁD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

../2015 (.…..) számú önkormányzati rendelete 
a Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2004.(VII.1.) számú rendelet módosításának jóváhagyásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében valamint az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet. 28.§ (1), 42.§-ban foglaltak szerint, a 9. mellékletében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2004. 
(VII. 1) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban Rendelet) a következők szerint módosítja: 
 
1. § (1) Jelen rendelet 1. számú melléklete a Rendelet  SZT-3 jelű szabályozási tervet módosító szabályozási tervi részlet.   
(2) Jelen rendelet területi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott módosító szabályozási tervi részlet és szabályozási terv  

területi hatálya alá tartozó területre terjed ki. 
 
2. § A HÉSZ 18.§ (4) bekezdésében szereplő táblázat helyébe az alábbi táblázat kerül.  
 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK AZ ÉPÍTMÉNYEK 
legnagyobb 
megengedett 

beépítés  mértéke 

legkisebb 
kialakítható 
területe  

legkisebb kötelező 
zöldfelületi 
mértéke  

legnagyobb 
megengedett 
szintterületi 
mutatója* 

legnagyobb megengedett 
építmény-magassága / 
homlokzatmagassága  

övezeti 
 jele 

beépítési 
 módja 

%  m2 % m2/m2 m 

Vt-1 SZ 40 1000 30 1,5 10,5/12,0 
Vt-1* SZ 40 1000 50 1,5 9,0/9,0 
Vt-2 Z/HZ 60 700 20 1,4 6,0/7,5 
Vt-2* Z/HZ 80 500 20 1,6 6,0/7,5 
Vt-2** Z/HZ 80 500 20 1,8 7,5/7,5 
Vt-3 O/HZ 40 1000 30 0,6 6,0/6,0 
Vt-4 SZ 40 2000 30 0,5 6,0/7,5 
Vt-5 SZ 35 2000 40 0,5 12,0/12,0 
Vt-6 SZ 30 3000 40 0,4 9,0/12,0 
Vt-7 SZ 30 500 40 0,3 3,5/4,5 
Vt-8 SZ 30 1000 40 0,6 7,5/9,0 
Vt-9 SZ 30 800 40 0,6 6,0/6,0 

O        - oldalhatáron álló beépítés 
SZ - szabadon álló beépítés 
Z - zártsorú beépítés 
HZ - hézagosan zártsorú beépítés 
*- az összes bruttó szintterület és a telekterület hányadosának maximuma 
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3.§  Záró rendelkezések 
 
(1) Jelen rendelet a jóváhagyását követő napon lép hatályba, előírásait a hatályba lépését követően indult 

ügyekben kell alkalmazni. 
(2) Jelen rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 
Visegrád, 2015.  
 
 
 
 
 
 
 

Félegyházi András Dr. Szabó Attila 
polgármester  jegyző 
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1. melléklet a ../2015. (…) önkormányzati rendelethez 
 

 
Hatályos SZT-3 jelű Szabályozási terv (csak a véleményezési anyagban) 

 

 
Az SZT-3 jelű Szabályozási terv módosítása a 88 hrsz-ú telek vonatkozásában 

 



VISEGRÁD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK  MÓDOSÍTÁSA  

VÁROS-TEAMPANNON KFT -  2015. MÁJUS  9 

 
Az SZT-3 jelű Szabályozási terv Jelmagyarázata 
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II. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
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1. VÁROSRENDEZÉS 
 
1.1. ELŐZMÉNYEK 
 

A város hatályos településrendezési eszközeit (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat 
(HÉSZ), Szabályozási terv) illetve a Városfejlesztési koncepciót a Város-Teampannon Kft 
készítette 2004-2005-ben. A Városközpont Szabályozási Tervét szintén a Város-Teampannon Kft 
készítette, jóváhagyása 2005-ban történt meg a 7/2005. (VIII.1.) Ör. Rendelettel. (Vezető 
tervező Koszorú Lajos). Az Önkormányzat évek óta gyűjti a módosítási igényeket, így a 
településrendezési terv felülvizsgálatát is szeretnék hamarosan elkezdeni. 
 

A jelen módosítás célja: a 88 hrsz-ú telek övezeti besorolásának módosítása a telken működő 
általános iskola bővítése érdekében Vt-3 övezetről, Vt-2* építési övezetre.  
A módosítás hatása: A módosítással - a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében elnyert támogatás igénybevételével - az általános iskola bővítése megvalósulhat. 
 

A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bővítése évek óta 
napirenden van. 2009-ben is készült terv a bővítésre, azonban a terv megvalósítására nem 
kerülhetett sor. Visegrád Város Önkormányzata 2014-ben a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program keretében nyert el tanterem-fejlesztésre támogatást, így a szükséges 
bővítés e program keretében valósulhat meg. A 141/2014. (IV.30.) Kormányrendelet 1. 
melléklete Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította a 
visegrádi tanterem-fejlesztést is.  
Jelenleg a tervezés előkészítése folyik, a tervezői közbeszerzés folyamata kezdődik meg 
hamarosan. A Program teljesítése szoros határidőben történik, a Program elszámolási 
határideje 2016 július 30.  
 

 
Földhivatali alaptérkép 2015 január 
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1.2. HELYZETFELTÁRÁS  
 
Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Visegrád városközponti részén, a 
Rév utca 2. szám alatt található, a 88 hrsz-ú telken.  
 
Az iskola jelenleg két épületben működik. Az emeletes ún. Főépület a telek délnyugati oldalán, 
az utcafrontra merőleges tömegű épület, ma műemlék, a megye legrégibb iskolaépülete. Az 
épület középkori eredetű, 1737 körül alakították át a középkori lakóépületet templommá. Az új 
róm. kat. templom megépülése után kb. 1782-től iskolaként működött tovább. Az épület a mai 
formáját 1871-ben nyerte egy újabb átalakítás során. A barokk kori homlokzatú épületet 1957-
ben bővítették egy terméskő homlokzatú nyugati épületszárnnyal. Az iskola telkén 1955 óta 
zajlanak régészeti feltárások, melynek során megállapításra került, hogy a mai iskolaudvar 
nagy részén középkori temető terül el.  A telek délkeleti részén fekvő ún. Kisépület (helyi védett 
épület) az utcavonal jobb sarkáig húzódik, 1885 után épült, feltehetően a két világháború 
között. Az 1940-es években készült képeken neobarokk részletek láthatók rajta, melyek már 
nincsenek meg.A jelenlegi bővítés ezt az épületet érinti.  
Az iskolához tartozik, de külön telken (ma 85/6 hrsz) épült fel a tornacsarnok 1989-ben 
Makovecz Imre tervei alapján.  
 
A Főépületben működik a felső tagozat, igazgatói irodák, titkárság, tanári szoba, könyvtár, míg 
a Kisépületben találhatók az alsó tagozatos tantermek és a vizesblokk. Az iskola kinőtte a 
kereteit, mindennapos gondokat okoz a helyhiány, nincs konyha, ebédlő, így a tanulók 
étkezését sem lehet az iskolában megoldani. Az iskola épületegyüttese a részleges felújítások 
ellenére is rossz általános állapotú, komoly fejlesztések az elmúlt 20 évben nem történtek.  
 
Az iskola megközelítése a Rév utcai bejárat felől történik, az udvar azonban a sportcsarnok 
mögötti a 11-es útig húzódó üres (fejlesztési) terület felől is megközelíthető. A parkolás részben 
a jelenlegi módon a Rév utcán illetve a sportcsarnok előtti területen történik. A tornacsarnok 
felőli bejáratot csak szállítási célra használják.  
Az iskola két oldalán a Rév utcán  vendéglátó létesítmények találhatók, észak felől a 
tornacsarnok különálló telke (a két telek egybenyitva működik) és a plébánia telke csatlakozik.  
A tömbben a városközponthoz méltóan sokféle funkció található, a csekély számú 
lakóépületen kívül, éttermek, söröző, dohánybolt, régiségbolt, CBA, piactér, rendezvénytér, 
egészségház, és a volt mozi épülete helyezkedik el. 
 

    
Az iskola műemléki épülete és bővítése a Rév utca felől 
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1.3. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 
 
A hatályos Településszerkezeti terv (jóváhagyva a 185/2004. (VI.30.) sz. határozattal) a 
városközpont területét Településközpont vegyes területbe sorolta.  
 

 
Hatályos Településszerkezeti terv 
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Hatályos Szabályozási  terv- részlet 

 
A hatályos Szabályozási terv külön csak a városközpont területére készült, SZT-3 jelű 
szabályozási terv. Jóváhagyására 2005.-ben került sor, a 7/2005. (VIII.1) Ör. Rendelettel. A terv 
a 11. sz. főút - Rév utca – Fő utca – Mozi köz ill. még egy teleksor által határolt területre készült, 
a tömb zömében még ma is üresen álló nyugati részére is részletes városközponti szerepnek 
megfelelő szabályzást ad, mely elemekből mára már felülvizsgálatra szorul néhány elem, 
azonban a telekosztás szinte csaknem teljesen a szabályozás alapján megvalósult, egyedül a 
központi tér északi és déli oldala alakult ki egymással párhuzamosan. A felülvizsgálat során a 
szabályozási vonalat e tekintetben korrigálandók.  
A hatályos terv az iskola tekét a Vt-3 építési övezetbe sorolja, melyben a HÉSZ 18. §-a szerinti 
paraméterek a következők:  
 

Beépítési mód: O/HZ (oldalhatáron álló/hézagosan zártsorú) 
Legkisebb telekméret: 1000 m2 
legnagyobb beépíthetőség: 40% 
legnagyobb szintterületi mutató: 0,6 
legkisebb zöldfelület: 30 % 
legnagyobb építménymagasság/homlokzatmagasság: 6,0/6,0 m 

 
A jelenlegi beépítettség és szintterületi mutató már ma is csaknem eléri az előírt mértéket (38 
%, 0,58) így bővítés a jelenlegi paraméterek mellett már nem lehetséges.  
A szabályozási terv jelöli a telken álló műemléképületet (az ún. nagyépület), azonosítója 7509, 
megnevezése: „Középkori lakóház, templom, iskola”. Helyi védettséget élvez 2011 óta a 
kisépület és tornacsarnok is, de ezt értelemszerűen a 2005-ben jóváhagyott Szabályozási terv 
nem jelölhette.  
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1.4. TERVEZÉSI PROGRAM (ISKOLA BŐVÍTÉS) 
 

A Város Önkormányzata az Áprily Lajos Általános iskola fejlesztésére vonatkozóan az elmúlt 
évek során több elképzelést is megfogalmazott. Az ezt követő egyeztetések során 
egyértelművé vált, hogy – minden körülményt figyelembe a fejlesztést a jelenlegi telken belül 
kell megvalósítani. Ezzel a fejlesztési koncepcióval pályázott Visegrád Önkormányzata a 
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program pályázatán. 
 
Visegrád Önkormányzata az iskolafejlesztésre vonatkozóan meghatározott egy Tervezési 
Programot, melynek része a jövőkép, Városépítészeti, építészeti és használati elképzelések és a 
Műszaki megvalósíthatóság, - gazdaságos, fenntartható üzemeltetés is. Ezeknek az iskola 
fejlesztésre vonatkozóan az alábbiak emelhetők ki: 
 

- hosszútávon egy olyan épületegyüttest kell teremteni az iskola számára, amely ösztönző 
keretet jelent annak a pedagógiai munkának, amely a gyermekek egészséges szellemi, 
lelki és testi fejlődését célozza meg. 

- a fejlesztés a 88 hrsz-ú ingatlanon valósul meg, a távlati tervek szerint a 85/1, 85/7 és 85/8 
hrsz-ú telkeket érinti közúti forgalmával és parkolóhely igényével. 

- az iskola épületegyüttesének kialakításakor is törekedni kell az iskolaudvar szabad térként 
való megfogalmazására, a jelenlegi önálló épületekből álló struktúra megtartására és az 
átmeneti (fedett-nyitott) terek arányának növelésére. 

- Az építés részben a kisépület helyén valósul meg. Az épület egésze vagy egyes 
szerkezetinek megtartása vagy bontása a tervezési program alapján készülő építészeti, 
beépítési koncepcióban (vázlatterv) vizsgálandó, figyelembe véve használati, 
gazdaságossági, akadálymentességi szempontokat.  

- fontos szempont az önálló alsó tagozatos osztályterem koncepció, mely amellett, hogy a 
hasznos alapterület takarékos kihasználásához is vezet, a „szabad térhez” kapcsolódó 
tanítás és nevelés lehetőségeinek is teret enged. Az alsó tagozatos osztályterem 
koncepció lényege, hogy a helyiség nem egy nagy közös folyosóról nyíl ik, hanem saját 
öltöző-előtérrel és önálló dolgozó-raktározó helyiséggel és vizesblokkal (ez utóbbit két 
termenként egy blokkba össze lehet forgatni) kapcsolódik a tornáchoz vagy zárt erkélyhez 
esetleg függőfolyosóhoz  

- Alapvető szempontként kezelendő a létrejővő új együttes esetében a környezettudatosan 
„energiahatékony” működtetés.  

- Szükséges biztosítandó fő helyiségek (tervezési program 2. melléklete alapján): 4 tanterem 
(alsó tagozat)+2 tanterem (felső tagozat)+6 tanterem (kiszolgáló , rajzterem és nyelvi 
labor) további kiszolgáló helyiségek (tanári, teakonyha-büfé, szertár-raktár, vizesblokk stb.) 

- Fentiek alapján a tervezett fejlesztés: 922 m2 nettó alapterület, 1153 m2 bruttó alapterület 

- A részletes helyiséglistától indokolt esetben helyenként el lehet térni, de igazolni kell a 
tervezett megoldás működőképességét (ha 10 %-nál nagyobb az eltérés).  
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A Tervezési Program I. sz. melléklete (részlet) Fejlesztési terület helyszínrajza 
 

1.4. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA 
 

A Helyi Építési Szabályzat, azaz a rendelet módosítása, kiegészítése a konkrét módosítás miatt 
nem szükséges. Azonban szükséges a HÉSZ mellékleteként jóváhagyott SZT-3 jelű 
módosításának beiktatása,  
A város honlapján is megtalálható, hatályos egységes HÉSZ 18.§ (3) bekezdés táblázatának 
szerkezete az egységesítések során elcsúszott, szétesett, így az egyes építési övezetek 
paraméterei nehezen értelmezhetők. Ez ugyan csak szerkesztési hiba, mely több helyütt 
előfordul a rendeletben, de jelenleg ezt használják hatályos HÉSZ-ként.   A jelen módosításban 
a jobb érthetőség, használhatóság miatt a táblázat helyébe a jól szerkesztett táblázatot 
javasoljuk beilleszteni. Ez valójában nem módosítás, hiszen a paraméterek nem módosulnak, 
hanem csak az egyes paraméterek a helyükre kerülnek.  
 
A tervlapon szereplő módosítások: 
A 88 hrsz-ú telek építési övezeti besorolása megváltozik, Vt-3 építési övezetből a Rév utcán 
szomszédos telkekkel azonos - Vt-2* jelű - építési övezetbe kerül a telken található iskola 
bővíthetősége érdekében. A paraméterek a 88 hrsz-ú telek tekintetében a következőképpen 
módosulnak: 
 

Beépítési mód: O/HZ-ról Z/HZ-ra módopsul (hézagosan zártsorú / zártsorú) 
Legkisebb telekméret: 1000 m2 –ről 500 m2-re csökken, de telekosztás nem történik 
Legnagyobb beépíthetőség: 40%-ról 80 %-ra nő 
Legnagyobb szintterületi mutató: 0,6-ról 1,6-ra nő 
Legkisebb zöldfelület: 30 %-ról 20 %ra csökken  
Legnagyobb építménymagasság/homlokzatmagasság: 6,0/6,0 m-ről 6,0/7,5 m-re nő 
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A tervezési program szerint a kisépület bővítésével (és esetleg a kisépület bontásával) 
együttesen a jelenlegi kb. 300 m2-es alapterület kb. 580 m2-re nő, így a bővítéssel kb. 910 m2-
re nő a beépített alapterület. A 88 hrsz-ú telek területe 1607 m2, így a beépítettség kb. 57 %-ra 
nő.  A szintterületi mutató jelenleg 0,6, a bővítéssel kb. 1,15 lenne.  A bővítés után még 
maradna későbbi esetleges fejlesztésekre is tartalék lehetőség.  
Az övezeti átsorolással együtt jár az övezethatár módosítása, törlésre kerül a 87 hrsz és 88 illetve 
a 88 és 89/1 hrsz-ú telkek közötti övezethatár, viszont miután a módosítás a tornacsarnok telkét 
nem érinti, így a jelenlegi 85/6 és 86 hrsz-ú telek felőli telekhatárra új övezethatár kerül, a 
szomszédos telkek övezeti besorolása nem változik. A régészeti terület jelölés a 88 hrsz-ú telek 
északi telekhatárán halad, holott a HÉSZ 1. Függelékében  is szerepel a 88 hrsz régészeti 
területként, így a régészeti terület határa is korrigálásra kerül.  
 
A telken építési hely került meghatározásra, melynek területe kb. 900 m2, magába foglalja a 
meglévő épület alapterületét is, miután csak az építészeti program alapján dől el, hogy 
megmarad-e a jelenlegi épület. Az építési hely az épület nyugati homlokzatának 
meghosszabbításával egészen a telekhatárokig tart. 
 
A telek keleti oldalán álló kisépület jelenleg a város építészei örökségségének helyi védelméről 
szóló 14/2011. (X.05.) sz. rendelet által helyi védelemben részesült, csakúgy a tornacsarnok is. 
Ugyanakkor a meghatározandó építészeti program alapján az esetleges bontás miatt a 
kisépületre vonatkozó védettséget törölni kell, ezért a Szabályozási terv nem tünteti fel a 
védettséget.  
 
A Szabályozási tervhez adatszolgáltatásként megkaptuk a 2015 januári állapotú földhivatali 
alaptérképet. Az alaptérkép szerint a 88 hrsz-ú telken alaptérképi változás nem történt.  
A tömb belsejében azonban jelentős változások történtek (felosztásra kerültek a csaknem K-NY 
irányú párhuzamos 83/3, 84/4 és 85 hrsz-ú telkek, ugyanakkor az újonnan kialakult telekhatárok 
miatt egyes szabályozási elemek korrekciójára, módosítására lesz majd szükség, az SZT-3 jelű 
szabályozási tervet érintő módosításakor illetve felülvizsgálatakor.  
 

 

2. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT – KÖRNYZETI ÉRTÉKELÉS 
 
A tervezett módosítás (az iskola bővítése, átépítése) környezeti értékelése szempontjából nem 
jelent különösebb terhelést. Az érintett 88 hrsz-ú telek területfelhasználása nem változik, a 
beépítési intenzítás kismértékben nő. Az esetleges épületbontással az utcakép kismértékben 
változik, de az új épület homlokzatának anyagára, kialakítására a HÉSZ városközpontra 
vonatkozó szigorú építészeti előírásait alkalmazni kell, valamint a műemléki telek miatt az 
örökségvédelmi szakhatósági vélemény is meghatározó lesz.   

 

3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT  
 
A környezetalakítási javaslatban részletezett módosítási igény új beépítésre szánt terület 
kijelölésével nem jár, csak egy már jelenleg is beépített, művelésből kivett ingatlanon történik 
az iskolaépület bővíthetősége miatt (kiemelt beruházásként) építési övezeti besorolás 
módosítás. Visegrád teljes bel- és külterülete a Duna-Ipoly nemzeti Park területe, de a 
módosítás területe – mint beépített terület – nem érinti védett vagy védelemre érdemes 
természeti értékeket, Natura 2000 területet, illetve az országos ökológiai hálózat területét. 
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4. KÖZLEKEDÉS  
 
A tervezett módosítás – az iskola egyik épületének bővítése - a meglévő és tervezett 
közlekedési hálózatokat nem érinti. 
A módosítással érintett 88. hrsz-ú iskola telkének megközelítése nem változik, a Rév utcáról és a 
tornacsarnok előtti közterület felől biztosított.  
Az iskola telkén a parkolás a kialakult állapot szerint nem lehetséges, jelenleg a parkolás a Ráv 
utcában illetve a tornacsarnok előtti murvás területen történik. a már kialakított közterület 
(85/1 hrsz) illetve az önkormányzat tulajdonában álló egyéb telkeken (85/7-8 hrsz) biztosítható, 
jelenleg is az itt található  
A tervezési program szerint a kisépület bővítésével vagy új épület építésével az összes 
tanterem és foglalkoztató nettó alapterülete: 484 m2. 20 m2-enként kell 1 parkolóhely. Ez 
összesen 24 férőhely igényt jelent az iskolának, aminek egy része a Rév utcában, az iskola előtti 
szakaszon, lévő párhuzamos parkolási lehetőséggel biztosítható, másrészt a hátsó, a 
tornaterem felé lévő murvás parkolóban (a már kialakított közterület (85/1 hrsz) illetve az 
önkormányzat tulajdonában álló egyéb telkeken (85/7-8 hrsz).  
 
A városközpont központi területén a szabályozási terv szerinti szint alatti parkoló is tervezett 190 
férőhellyel.  
 

   
Parkolók a tornacsarnok előtti közterületeken és egyéb önkormányzati területen 

 

5. KÖZMŰVEK  
 
A módosítással érintett telek közművekkel már ellátott terület. A tervezett bővítés a már 
kiépített ellátó hálózatok kapacitás bővítését nem igénylik. 
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6. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 
6.1. Előzmények 

Visegrád Város teljes közigazgatási területére 2002-ben – a most hatályos településszerkezeti és 
szabályozási tervhez kapcsolódóan – készült építészeti értékvizsgálat, melyet a NKÖM rendelet 
megjelenését követően – a tervezők, a főépítész és a Múzeum munkatársai – 
együttműködésben örökségvédelmi hatástanulmánnyá egészítettünk ki 2004-ben. Ennek az 
anyagnak a legfőbb erénye, hogy az akkori műemléki és régészeti védelmeket, valamint a 
védelemre javasolt lelőhelyeket, illetve emlékeket részletesen felsorolta. Ez a vizsgálat a 
védettségek földhivatali nyilvántartásának állapotát is bemutatta, az összes visegrádi tulajdoni 
lap átnézése alapján. 

2005-ben a városközpont területére készült szabályozási tervhez is készült örökségvédelmi 
hatástanulmány, melyet a tervezők részéről Koszorú Lajos, a Mátyás Király Múzeum 
munkatársai részéről Gróf Péter régész jegyzett. 

Elindult 2010-ben egy Településrendezési tervmódosítás, melynek előzetes vélemény kérései is 
kiküldésre kerültek. A tervezés folyamán többször is változtak a módosítások, 2012 ápril isában 
elkészült a módosítás Egyeztetési anyaga. Képviselő-testületi döntés alapján azonban az 
egyeztetés elmaradt, a módosítások lekerültek a napirendről. Az akkori módosítás csomag, a 
városközpont területére is tartalmazott módosításokat, elsősorban a szintterületsűrűség 
emelése volt a cél. Jelen fejezet kidolgozásánál az akkori anyagot is felhasználtuk.  

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény Örökségvédelmi Hatástanulmányra 
vonatkozó előírásai a hatályos településrendezési eszközök készítése óta több alkalommal 
megváltozott. A tv. korábbi Örökségvédelmi Hatástanulmányra vonatkozó 66.§-át hatályon 
kívül helyezte a 2014. évi CVI. törvény 81. § (1) d). pontja, Hatálytalan: 2015. I. 1-től. 
Ugyanakkor új előírásként beiktatta az Örökségvédelmi Hatástanulmányra vonatkozó 
előírásokat ugyanaz a 2014. évi CVI. törvény 71. §. Hatályos: 2015. I. 1-től. Eszerint: 

„85/A. §(1) Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési 
koncepciójának kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem 
készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, 
de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell 
örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti 
véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá 
vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett. 
 (2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell 

meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és 
településrendezési eszközöket.” 
 

Az előírás alapján a Településfejlesztési koncepcióhoz szükséges elkészíteni az 
Örökségvédelmi Hatástanulmányt.  
A jelenleg tervezett változás a 2004-ben elfogadott településfejlesztési koncepció 
megváltoztatásával nem jár, a településszerkezet sem változik. A változások örökségvédelmi 
hatását a változás által megkövetelt mértékben, értelemszerű mélységben mutatjuk be. 

6.2. Jogszabályi környezet 

A HÉSZ 42.§ tartalmazza a régészeti területekre vonatkozóan az alábbi előírásokat: 
(1) A város közigazgatási területén nyilvántartott, Szabályozási tervlapokon jelölt és a 2. sz 
függelék szerinti régészeti lelőhely területén és régészeti terület határán belül az építési 
engedélyezési eljárások során a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatóságként jár el. 
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(2) A 2001. évi LXIV. törvény 7. § 14. pontja értelmében régészeti érdekűnek minősülő 
területeken minden egyes földmunkával járó beruházáshoz régészeti felügyeletet kell 
biztosítani. Ezen régészeti szakfeladat elvégzésére – a beruházó költségére – a Mátyás Király 
Múzeum jogosult. A régészeti felügyelet biztosítása érdekében a beruházás megkezdése előtt 
legalább 8 munkanappal fel kell venni a kapcsolatot a múzeummal. 

(3) A „régészeti terület határa” által jelölt területen (régészeti terület és védőövezet) bármilyen 
földmunka során régészeti emlék, lelet kerül elő, akkor a Kulturális Örökségvédelemről szóló 
2001. évi LXIV. Tv. 24.§-a szerint kell eljárni. 

(4) A régészeti örökség védelme érdekében a területen bármilyen felszínről végzett, 
földmunkával járó építkezés, beruházás esetén a vonatkozó előírások szerint kell eljárni, szükség 
esetén az illetékes hatóság régészeti szakfelügyeletét kell biztosítani. 

Ezeken kívül más előírás megfogalmazása a HÉSZ-ben nem indokolt, hiszen a 2001 évi LXIV. sz. 
törvény előírásai amúgy is vonatkoznak a régészeti területtel érintett telkekre. Más kérdés a 
fenti előírások korrekciója, mely szükséges lehet ugyan, ugyanakkor a város tervezi a 
Településrendezési eszközök teljes felülvizsgálatát is hamarosan elindítani, akkor úgyis új HÉSZ 
készül.  
 
A régészeti lelőhelyekre vonatkozóan a törvény az alábbiakat mondja ki: 
„19. §(1) A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon 

kitermelését is (a továbbiakban együtt: fejlesztések, beruházások), a nyilvántartott régészeti 
lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. 
 (2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében 

mozdíthatók el.” 
„22. § (1) A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával 

érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni.” 
 

A beruházások kivitelezésekor előkerülő régészeti leletek esetén a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001 évi LXIV. sz. törvény szerint kell eljárni. 

6.3. Vizsgálat 

A 88 hrsz-ú telek a HÉSZ 2. sz. Függelékében szerepel, mint régészeti lelőhely, azonosítója: 
24396. A hatályos szerkezeti és szabályozási terv feltünteti a régészeti lelőhelyeket, azonban a 
régészeti terület határa az 55/6 hrsz-ú telek határán húzódik, javításra kerül.  
A telek nyugati felén álló épület műemlék, azonosítója 7509, megnevezése: Középkori lakóház, 
templom, iskola (88 hrsz, Rév utca 2.) 
 

Történeti áttekintés  
(a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében benyújtott pályázat 
Tervezési Program 3. melléklete, összeállította Gróf Péter régész) 
 
Visegrád Áprily Lajos nevét viselő általános iskolája Pest megye egyik legrégebbi oktatási 
intézménye; építéséről az első adat 1787-ből tudósít. Múltja azonban ennél lényegesen 
régebbi időkre tekint vissza; mai ismereteink szerint a településen ez az egyetlen olyan épület, 
amely a 14. századtól napjainkig szinte folyamatos használatban van. 
Visegrád legkorábbi iskolájáról egy 1363-as levélből van tudomásunk. A Szent András bencés 
monostor vagy a város iskolájában tanuló diák nagynénjéhez írt leveléből idézünk: 
„Mivel hogy megkezdett művem teljességre vitelében áll feladato…. Ahhoz, hogy én 
Domokos deák … tanultságom növelése érdekében … Az iskolák tananyagáról szóló könyvet 
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megvehessem …. e célra szükségem volna, hogy bizonyos dénár – azaz pénz - mennyiség 
mosolyogjon reám , mert nem hiába írja a költő.” Szitával merít vizet, aki könyv nélkül akar a 
tanulni.” „ Kelt Visegrádon, hetvened 
– vasárnap előtti szombaton, az Úr 1363. esztendejében. Ezt én írtam, Domokos deák a ti 
öcsétek” 

Az eddigi régészeti feltárások, leletmentések műemléki kutatások eredményei alapján 
elmondható, hogy a mai iskola és tágabb környezete a 14-15. századi város egyik központi 
része lehetett. A feltárások során középkori épületek maradványait, kő kutat, útfelületet és 
települési nyomokat sikerült megfigyelni. Az 1300-as évektől lakóházként funkcionáló épületet a 
17-18. század fordulóján templommá alakították. Ebből jött létre a fentebb említett időpontban 
a visegrádi iskola, amelyben több mint 
200 éves fennállása alatt nemzedékek egész sorát oktatták tanítók és tanárok generációi. Az 
egykori templom körül, mai régi iskolaépület udvarán feltárt temető sírjaiban a török utáni idők 
első lakosai nyugodtak. A sírokban talált leletek kegyérmék, rózsafüzér, keresztek, medálok, 
zarándokjelvények a korabeli német telepesek vallási életére utal. 
A ma is álló késő-barokk plébániatemplom (épült 1773-1782 között) elkészülte után az 
épületet iskolává alakították: 1787-ből maradt fent az átépítés terve Hacker Ferenc Xavér 
ácsmestertől. Az iskolaépületet 1871-ben Viktorin József plébános irányításával átépítették, 
ekkor készült a keleti bejárati ajtó fölé helyezett vörösmárvány tábla. Ennek felirata a következő: 

AEDIFICIUM HOC QUONDAM ECCLESIA 
SUMPTIBUS COMMUNITATIS OBLATIS QUE 
ALIORUM IN USUM IUVENTUTIS EGREGIE 
INSTITUENDAE LIBERALITER ADAPTATUM 

MDCCCLXXI 

 „Ez az épület – mely egykor templom volt – a közösségnek felújíttatott, azzal a nemes céllal, 
hogy benne kiváló ifjúság neveltessék.” 

 

   
A Rév utcai iskola egykor (1940 körül) és ma 

 

6.4. Változtatási szándékok 

 Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 

A szabályozási terv módosítás elsődleges célja, hogy az Iskola telkének beépíthetősége 
növekedjen. A módosítás során a korábbi Vt-3 építési övezet helyett megkapja a szomszédos 
Vt-2* építési övezetet. Ez lehetővé teszi az iskola – már régóta tervezett – átalakítását, 
bővítését. Ez főleg a 19. század végéről származó földszintes épületre vonatkozik, a műemléki 
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védelmet élvező kétszintes épület – középkori lakóház, barokk templom, majd iskola – 
átalakítására, bővítésére jelen programban nincs szükség. A jelenleg megengedett 
legnagyobb beépíthetőség (40%) csaknem akkora, mint az iskola tényleges (38%) 
beépítettsége. Az övezet átsorolással a beépítés mértéke  80 %-ra nő ugyan, de a jelenlegi 
bővítés során kb. 57 %-os lesz a beépítés. A tömb ezen részén az iskola-tornacsarnok és a 
plébánia telkén volt 40 %-os beépítést megengedő VT-3 övezeti besorolás, az ezekkel 
szomszédos telkeken mindenhol a 80 %-os beépítési lehetőséget adó Vt-2* ill. Vt2** övezet 
szerepel. A tömbben a beépítés intenzítás így nem igazán nő.  

6.5. Várható hatások: 

Történeti településhálózati következmények, a településkép feltárulásának változásai 

A Községkert lassú átértékelődése az ötletpályázattal és a 2005-ös városközpont szabályozási 
tervvel érte el a reális fejlesztési célok kitűzését azonban a későbbi években több új koncepció 
is készült. A 2012-ben született új elképzelés sokkal jobban illeszkedik Visegrád mai igényeihez, 
építészeti karakteréhez, lehetőségeihez. A tornacsarnok előtt rendezvénytér készült. Olyan 
megoldást kerestek, amely alkalmas kisebb és nagyobb rendezvények megtartására, igazodik 
a jelenlegi beépítési karakterhez, a település morfológiájához. Illeszkedik Visegrád 
szellemiségéhez, ütemezetten megvalósítható és nem keletkezik torzó szerű, befejezetlen tér. A 
fő tér szabályos négyzet alakú tér, mely nem köztér, inkább „közrét”; rendezett, gondozott 
gyepfelület, melynek helyét burkolt sétányok jelölik ki egyszerű, finom eszközökkel. Az 
Egészségház udvarának végében, a tornacsarnok Dunára néző homlokzatának vonalában  
kiszolgáló épület épült, mely az Egészségház felé egy kisebb, intimebb teret, a Duna felé pedig 
a nagy rendezvényteret („közrétet”) határolja le, és szolgálja ki. Ez a kiszolgáló épület kapuként 
is működik a nagy rendezvénytér és a Duna, valamint a kis rendezvénytér (piactér), és a Fő 
utca között: összeköt és elválaszt igény szerint. Az épület könnyűszerkezetes kialakítással készül, 
így részben igazodik a környező beépítés „kert végi” gazdasági épületeinek karakteréhez, 
ugyanakkor egyszerű formáival, anyaghasználatával mai modern tömegként jelenik meg. 
Az iskola saját telkén szeretne bővülni, hosszú évek óta helyhiánnyal küzdenek. A jelenlegi 
fejlesztés a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében valósul meg, de 
jelenleg még tart a tervezői közbeszerzés. A Tervezési Program szerint a tervezői-beruházói 
koncepció feladata lesz eldönteni azt is, hogy a Rév utcai épület megmarad-e, vagy bontásra 
kerül. Az új építési övezeti paraméter lehetővé teszi a 7,5 m-es építménymagasság kialakítását, 
ahogy a szomszédos telkeken is. A műemléki telek miatt az örökségvédelem szempontjai 
kiemelt szerepet kapnak az engedélyezés során.  

6.6 Régészeti emlékek feltárhatósága, megmaradása, bemutathatósága 

Az iskola udvarán, a bejárati résznél 2005-ben, a díszburkolat készítését megelőzően, a 
település 18. századi temetőjének (részleges) feltárására került sor. Így az iskola udvara, mint 
lelőhely jelentős részben feltárt. Szintén jelentős az a terület, amelyet a sportpálya fed le, hiszen 
annak aszfaltozásakor nem került sor régészeti feltárásra, így az ott található leletanyag 
megőrződött egy későbbi kutatás idejére. A mostani tervezett bővítés során így biztosan sor 
kerülhet az érintett terület feltárására.  

A városközpont bővítés előkészítése során 2003-tól kezdődően több éven át tartó feltárási 
munkára került sor, melynek eredményeként több középkori épület maradványát találták meg 
és beazonosították az egykori piacteret is. Az épületek egy része már korábbi feltárásokból 
ismert volt. A mostani ásatássorozat nyomán, a területen végighúzódó próbaárkok, és az 
egyes objektumok részletesebb megkutatása révén teljesebb kép alakult ki a középkori város 
szerkezetéről. 
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Települési értékleltár és értékvédelmi terv a településrendezési tervek 2016-ra tervezett 
felülvizsgálatánál és teljeskörű átdolgozásánál készül. A 2004-ben készült Örökségvédelmi 
Hatástanulmány tartalmaz részletes, fényképes leírást a műemlékekről, helyi védett ill. 
védelemre javasolt épületekről, régészeti emlékekről, ezek aktualizálása, kiegészítése 
szükséges.  

 

6.7. Összefoglaló 

Jelen szabályozási terv módosítás a 88 hrsz-ú iskola telkét érinti. érint. A telken műemlék épület 
található, melyek a módosítás célja nem érint. A telek nyilvántartott régészeti lelőhely. Az 
érintett terület műemléki jelentőségű területen fekszik. A változás örökségvédelmi szempontból 
és a településkép feltárulása szempontjából nem jelentős. 

6.8. Nyilatkozat 

Alulírott Mártonffy Miklós és Koszorú Lajos az alábbiakról nyilatkozom: 

A hatástanulmány a kulturális örökség védelméről szóló, 2001. évi LXIV. törvény 85/A. §-nak 
megfelelően, és a 39/2015. (III.11.) Kormányrendelet szerint, a módosítás által indokolt 
tartalommal készült.  

Örökségvédelmi hatástanulmány készítésére a 439/2015. (III.11.) Kormányrendelet 69.§-a 
alapján jogosult vagyok. 

 

 

   Mártonffy M iklós sk.      Koszorú Lajos sk. 
vezető településtervező – TT/1É 01-1507   vezető településtervező – TT/1É 01-1346 
    építész vezető tervező – É/1 01-1507                    építész vezető tervező – É01-1346 
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MELLÉKLETEK 
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