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 Vezetői összefoglaló  

A klímaváltozás hatása nem csak globálisan, hanem regionális szinten is érezhető jelenség, 
ami már most is jelentős problémákat okoz a településeknek és a lakosság számára 
egyaránt és várhatóan nagyobb kihívásokat jelent a jövőben. Az éghajlatban történt 
változásokból eredő nehézségek kezeléséhez és a változásokat előidéző kibocsátások 
csökkenéséhez összehangolt cselekvés szükséges, melyhez a megfelelő tervezés, 
stratégia elengedhetetlen. Ennek érdekében szükséges felmérni Visegrád aktuális 
jellemzőit és az éghajlatváltozás legfontosabb helyben várható következményeit, hogy a 
megfelelő intézkedések, melyek a változásokra való felkészülést segítik, meghatározhatók 
legyenek. 

A klímaváltozás hatásaira való felkészülés és az üvegházgáz (ÜHG) kibocsátásának 
csökkentése érdekében Visegrád klímavédelmi jövőképe az alábbiakat fogalmazza meg: 

Visegrád hosszú távú jövőképe: 

A város történelmi, kulturális hagyományait, épített örökségét, a hegységi területeket 
és a Dunakanyar természeti és tájképi értékeit megőrző és az ezeket fenntartható 
módon használó, idegenforgalmi fejlesztésekre és a helyi kis-és középvállalkozói 
szektorra támaszkodó, a helyi foglalkoztatást támogató, fiatalságát megtartó, 
klímavédelmi szempontból is innovatív fejlesztésekre támaszkodó település, mely az 
éghajlatváltozás hatásaira proaktívan reagáló, klímatudatos humán tőkével 
rendelkező, vonzó életminőségű, országos szinten ismert és elismert kisváros. 

Átfogó célként Visegrád meghatározta az ÜHG kibocsátás csökkentésének mértékét, 
melynek megfogalmazásakor figyelemmel kell lenni a város adottságaira és a jövőképében 
megfogalmazott célokra egyaránt. A településen szükséges örökségvédelmi feladatok csak 
olyan fejlesztések megvalósítását teszik lehetővé, melyek nem károsítják a történelmi 
értékeket és a település városképében sem történik károkat okozó beavatkozás. Ennek 
okán a dekarbonizációs cél meghatározásakor tekintettel kell lenni arra, hogy a lehetőségek 
korlátozottak, illetve a történelmi értékek megtartásának szempontja miatt várhatóan csak 
hosszabb időtávon valósítható meg egy jelentősebb mértékű települési szintű ÜHG 
kibocsátás csökkenés. 

Visegrád dekarbonizációs célkitűzése: Visegrád üvegházhatású gáz kibocsátása 
2050-re 10%-kal csökkenjen 2019-hez képest 

1. táblázat: Visegrád dekarbonizációs célja 

 bázisév; 2019 2050 

Visegrád települési  
dekarbonizációs célja  

(t CO2 egyenérték) 
11 200 

10 090 
(10%-os csökkenés) 
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Mitigációs célkitűzések 
Az ÜHG kibocsátás csökkenésének érdekében a település üvegházhatású gázok 
kibocsátásának belső szerkezetére vonatkozóan a település egyik fő feladat a település 
vezérfonalát jelentő tervek és stratégiák, Visegrád stratégia dokumentumainak, 
programjainak, cselekvési terveinek és szabályozási előírásainak előkészítése és 
felkészítése a klímaváltozás kihívásaira.  

Jelentős ÜHG kibocsátás csökkenés várható az épületek energiahatékonyságának 
növelésével és megújulóenergia szélesebb körben történő használatával, azonban az 
épületenergetikai felújítások esetén az örökségvédelmi szempontok szem előtt tartása 
kiemelten fontos Visegrádon. A közvilágítás korszerűsítése szintén jelentős 
megtakarításokat hozhat, mely csökkenti a település összes üvegházgáz kibocsátásának 
nagyságát. A további kibocsátások csökkentése érdekében javasolt átgondolni a település 
által használt energiatípusokat, azonosítva a leghatékonyabb kombinációját az 
energiatakarékos és alacsony ÜHG kibocsátású energiamixnek. 

A közlekedésből, mint jelentős ÜHG kibocsátó ágazatból származó kibocsátások 
mérséklése érdekében a forgalomátszervezés mellett hangsúlyt kapnak a kerékpáros 
közlekedés elemei, a vízi közlekedés lehetőségei és az elektromos meghajtású járművek 
használatának ösztönzése is. A közlekedés kibocsátását tovább csökkenti, ha a távmunka 
lehetőségei növekednek. 

Visegrádon a gazdaság húzóágazata a turizmus, mely szereplőit szintén be kell vonni a 
klímavédelmi feladatokba és ösztönözni kell a kisebb energiaigényű fejlesztések 
megvalósítására, valamint a szezonálisan jellemző megnövekedett ÜHG kibocsátások 
mérséklésére. 

Ugyanakkor az ÜHG kibocsátás hatásainak csökkentését a kibocsátott CO2 megkötése 
ellensúlyozhatja. A város kedvező helyzetben van az erdősültség, a városi parkok és zöld 
területek arányát tekintve és cél ezeknek a megtartása, fejlesztése.  

Alkalmazkodási (adaptációs) célkitűzések 
Az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaira való felkészülés érdekében a várható 
egészségügyi kockázatokat kell felmérni. A legnagyobb hatása a hőségriadós napok 
számának növekedésének és a nyári hőhullámok intenzitásának erősödésének lesz a 
közeljövőben. A hosszan tartó megemelkedett hőmérséklet az emberi szervezetre 
gyakorolt megterhelése mellett kedvez több kórokozó elszaporodásának is. Visegrádon a 
kedvező természeti környezet miatt a hőhullámok várható negatív hatása elmarad az 
országos átlaghoz képest, azonban a szezonális idegenforgalmi szolgáltatások érzékenyek 
lehetnek a hőhullámok okozta egészségügyi hatásokra, ezért kiemelten fontos a megelőzés 
érdekében a megfelelő intézkedések meghatározása.  

Visegrád épített értékei országos történelmi jelentőséggel bírnak, melyek állapotának 
megtartása kiemelten fontos, miközben a település egyedi természeti környezete kitett az 
éghajlatváltozásnak. A természeti környezettel szorosan együtt élő város fontos célja, hogy 
a hegyoldali állékonyság megmaradjon és a lefolyó vizek, patakok kártétele minimális 
legyen, miközben a csapadékelvezetés se jelentsen problémát a település számára és az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódva felmerülő vízgazdálkodási feladatokra, mint a vizek 
szükséges mértékű visszatartása és az ártéri területek védelmére kész tervek és 
megoldások álljanak rendelkezésre.  

Az árvízi védekezés a Dunán a folyamatban levő projektekkel megvalósul, a hegyi patakok 
mentén viszont a lefolyó vizekkel szembeni védelem kérdése megoldást, folyamatos 
odafigyelést kíván olyan, a mederben megoldható, de az élővilág érdekeire is tekintettel 



 
 

VISEGRÁD települési klímastratégiája 
 

7 
 

 

lévő beavatkozások előzetes meghatározásával. Fontos kiemelni, hogy megoldást kell 
találni a vízvisszatartás lehetséges módjaira és az árvízi védekezés elvárásainak is meg 
kell felelni.  

A Visegrádi Vízbázis vízműkutjai a Duna által lerakott homokos kavicsrétegből származó 
partiszűrésű vízkészletet termelik, a vízbázis sérülékeny, a felszíni eredetű szennyezésekre 
fokozottan érzékeny. A Visegrádi Vízbázis biztonságban tartásának feladatáról 
általánosságban megfogalmazható legfőbb célkitűzés, hogy a vízbázis területén és 
környezetében a jelenlegi környezeti állapot javuljon. A vízbázis a város belterületén 
található, utánpótlódási területén lakóházakkal, szállodákkal és egyéb vendéglátó 
intézményekkel, üdülőkkel. A vízbázis újbóli üzemelése érdekében annak védőterületét és 
üzemelési feltételeit fel kell készíteni a klímaváltozás kedvezőtlen hatásair is. 

A globális klímaváltozás miatt bekövetkező felmelegedés és a szezonális hőmérsékleti 
jellemzők megváltozása jelenti a legnagyobb veszélyt a Visegrádi hegység természetes 
flóra és faunavilágára, a kivételes élőhelyekre. Az erdő, illetve az erdőkezelés meghatározó 
szerepet tölt be a táj alakításában. Cél, hogy a település életteréhez igazodó 
erdőgazdálkodási feladatok következtében egészséges és gondozott erdőségek 
telepedjenek meg, melyek a helyi különleges állat- és növényfajnak nyújtanak életteret, 
menedéket. Fontos, hogy a változó klimatikus viszonyok mellett a felhagyott területeken 
megjelent agresszíven terjedő, tájidegen növényfajok visszaszorítása helyet biztosítson a 
természetes növényzetnek. A megfelelően gondozott erdőterületek ellenállóképessége 
kimagasló a változó klimatikus viszonyok között is és hatékonyabban ellenállnak a káros 
környezeti hatásoknak (pl. rovarinvázió, természeti katasztrófák). 

Visegrád épített értékeinek állapot megtartása kiemelten fontos, miközben a település 
egyedi természeti környezete különösen kitett az éghajlatváltozásnak. A település részletes 
értékkataszterrel rendelkezik (Visegrád Város helyi védelem alatt álló értékeinek 
katasztere, ami a 9/2019. (X.2.) önkormányzati rendelet 1. függeléke), melyek a védelem 
alá volt épületek főbb adataik mellett az állagmegtartó vagy javító feladatokra vonatkozó 
javaslatokat is tartalmazza.  

Az éghajlatváltozás egyes elemeinek (pl.: hosszabb csapadékmentes időszakok) tartós 
változása és azok további hatásai (rendkívül alacsony dunai vízállás) átalakíthatják a 
település vonzerejét. A turizmusra nemcsak a közvetlen klímaparaméterek (hőhullámok, 
változó vízjárás, gyakoribb viharok) gyakorolnak hatást, hanem a klímaváltozás okozta 
további bekövetkező hatások is (pl.: biodegradáció, invazív fajok elterjedése) és az ezekből 
következő társadalmi-gazdasági hatások is. Az éghajlatváltozás korlátozhatja a turisztikai 
tevékenységek kapacitását, megszüntethet egy-egy konkrét turisztikai kínálati elemet, vagy 
akár újabb alternatív turisztikai termékek kialakítását ösztönözheti. A klímaváltozás miatt 
várható változás a vízhez és vízparthoz kapcsolódó sport turizmus kapcsán a főszezon 
várható hosszabbodása, de a fagyos napok számának csökkenése miatt a visegrádi 
sípályán a síelési lehetőségek korlátozottak lesznek.   

A turizmus sérülékenysége komoly kihívás Visegrádon, mivel a település profilja elsősorban 
ezt tartalmazza. A növekvő nyári hőmérséklet, a hőhullámok, és a napos órák számának 
növekedése egyrészt a szezon hosszabbodását teszik lehetővé, de nem kedvez minden 
esetben a turizmusnak. Elsősorban a termálvízhez és a Dunához kapcsolódó sportolási 
lehetőségek és a szabadtéri kulturális programok korlátozódnak a hosszan tartó meleg 
esetén, amihez kiemelten fontos az alkalmazkodási feladatok megoldása, úgy mint a 
hőhullámok elleni védekezés, árnyékolás, vízosztások, ivókutak telepítése, egészségügyi 
ellátás biztosítása; de a további szélsőséges éghajlati tényezőkre is fel kell készülni: extrém 
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esőzések, viharok elleni védelem fedett helyszínek biztosításával, menekülőutak pontos 
kijelölésével.  

Klímatudatossági és szemléletformálási célkitűzések  
A település együttes hatása a klímaváltozásra és annak mérséklésére kiemelkedő feladat, 
aminek eredményességét jelentősen befolyásolja a lakosság ismerete, hozzáállása a 
témához, valamint a településre látogató turisták attitűdje a klímaváltozás kérdéséhez; 
mivel elsősorban a lakosok életvitele, fogyasztási szokásai döntően befolyásolják a 
település területéről légkörbe jutó üvegházhatású gázok mennyiségét, miközben 
szezonálisan ennek a kibocsátásnak a mértékére a látogatók is jelentős hatással lehetnek.  

A klímaváltozás okozta, a települést jelentősebben érintő várható változásokhoz való 
alkalmazkodásban szélesebb ismerete biztosítása a helyi lakosság és a településre 
látogató vendégek számára, kiemelten az egészség veszélyeztetését is magába foglaló 
változásokhoz való alkalmazkodási lépések ismeretinek megismertetése. A lakosság 
szemléletformálása alapvető jelentőséggel bír a klímaváltozással kapcsolatos feladatok 
között, hiszen az egyik legnagyobb hatásviselői a változásoknak. A lakosság és az 
önkormányzat, valamint a civil és gazdasági szervezetek együttműködése, az ehhez 
szükséges információs rendszerek kialakítása támogatja a tervezett mitigációs és 
adaptációs intézkedések megvalósítását és sikerességét és egyben növeli a településen 
élők és a látogatók motivációját klímabarát szokásaik kialakításához. 

Források 
Az azonosított célok elérést biztosító intézkedések végrehajtása jelentős költségigénnyel 
bír, melynek becslését is tartalmazza a stratégia. Az intézkedések megvalósításához 
szükséges források nem határozhatók meg pontosan, elsősorban azért, mert a stratégia 
időtávja 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozik, sőt még hosszabb távra, 2050-ig is 
kitekintéssel is bír, és erre az időszakra jelenleg még nem állnak rendelkezésre adatok a 
támogatáspolitikai rendszer várható alakulásáról. Emellett az intézkedések jelentős része 
nem egy konkrét beruházás fejlesztésére, illetve tevékenység lebonyolítására, hanem azok 
egy csoportjának, típusának alakítására vonatkozik, így a jövőbeni fejlesztési költségek az 
intézkedések megvalósításának körülményeitől függően alakulhatnak, pontoskodhatnak.  

Végrehajtás koordinációja 
Visegrád Klímastratégiájának végrehajtásáért főként az Önkormányzat, a Polgármesteri 
Hivatal a felelős. A települési klímastratégia végrehajtása ugyanakkor a teljes lakosság, 
valamint intézményi és vállalkozói kör együttműködését igényli, önmagában egyik szektor 
sem lehet képes a lefektetett célok maradéktalan elérésére.  

Monitoring, az eredmények nyomonkövetése 
A város Klímastratégiájában foglalt célok és intézkedések nyomon követése azért fontos, 
hogy a végrehajtás során felmerülő nehézségek, hiányosságok, elmaradások adott 
esetben időben kijavíthatók legyenek. A tervezett fejlesztések eredményességét mérő 
indikátorok pontosítása Visegrád város klímastratégiájának közbülső értékelésekor, 
várhatóan 2025-ben történik.  

A stratégia intézkedéseinek felülvizsgálata mellett az azokkal elérhető célok értékelése is 
szükséges, figyelembe véve az addigra eltelt 5 év egyéb klímaszempontú változásait, 
eredményeit és a nemzetközi, illetve hazai szinten elérhető jó tapasztalatokat; valamint a 
település fejlődéséhez kapcsolódva megfogalmazott új célokat. 

A stratégiát 5 éven belül, legkésőbb 2025-ben célszerű felülvizsgálni, az addigi 
tapasztalatok felhasználásával a célokat szükség szerint javasolt pontostani a 
kapcsolódó intézkedésekkel együtt. 
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 Helyzetelemzés  

Visegrád Pest megyében, a Szentendrei járásban, található, Magyarország egyik legkisebb 
városa, népszerű kirándulóhely. A város a Dunakanyarban, a Duna jobb partján, 
Budapesttől északra helyezkedik el, a Visegrádi-hegységhez tartozó hegyek lábánál, 
Nagymarossal átellenben. Határában, a kisváros központjától keletre ágazik ki a folyó 
főágából a Szentendrei-Duna, a település fölött emelkedő Várhegy 328 méter magas. A 
település életében jelentős szerepet játszik a főváros közelsége, Budapest-Visegrád 
távolság közúton (a 11-es főúton) 42 kilométer. Visegrád a Dunakanyar kiemelt 
üdülőkörzetéhez tartozik, a gyógyturizmust is vonzó gyógyvízzel. 

1. ábra: Visegrád átnézeti térképe 

 

Visegrád településszerkezetét meghatározzák természeti adottságai, elsősorban a város 
keskeny, Duna-parti területe alkalmas települési területnek. Ez a keskeny beépíthető 
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szakasz 12 kilométer hosszan terül el a folyó partján, így a város belterülete ehhez igazodva 
több, különálló egységben helyezkedik el.  

Visegrád jellegzetessége, hogy a város területe a Duna-Ipoly Nemzeti Park része a 
természeti terület védettségéből kifolyólag korlátozottan van lehetőség a területi fejlődésre.  

A település a földrajzi elhelyezkedésének (Visegrádi hegység, Duna-Ipoly Nemzeti Park), 
természeti értékeinek és történeti emlékeinek köszönhetően kirándulók kedvelt célpontja, 
a várost keresztezi az Országos Kéktúra, és több séta- és túraútvonal is megtalálható, a 
településen és környezetében. 

2.1 Társadalmi helyzetkép  

Visegrád Pest megyéhez tartozó település, ami az ország gazdaságilag legfejlettebb, az 
ország legmagasabb GDP-vel rendelkező megyéje. A főváros közelsége alapvetően 
meghatározza a megye és a régió településeinek gazdasági teljesítményét.  

Visegrád gazdasága a történeti és természeti értékei köré épült, kiemelt szerepe van a 
turizmusnak. További fontos tevékenység az erdőgazdálkodás, amelynek jelentős 
hagyománya van a városban. Az erdő és a vadvilág kezelése mellett az ország legmélyebb, 
Lepence-völgyi kútjának vizéből nyert ásványvizet palackozzák és forgalmazzák a 
városban. Legjelentősebb vállalkozásai a Pilisi Parkerdő Zrt. és a Visegrádi Ásványvíz Kft., 
valamint szállodái, panziói, éttermei és további vendéglátóhelyei. 

Visegrád lakossága folyamatosan növekszik, ami a településre történő be- és kiköltözések 
közötti különbségek eredménye. Az elmúlt években 2009 és 2018 között többször történt a 
településre költözés, mint onnan elvándorlás, ami több tényező együttes hatására alakul ki: 
egyrészt sokan a főváros adta munkalehetőségek miatt költöznek Budapest közelébe, 
annak igényével, hogy vidékies környezetében szeretnének élni, ezért a kisebb főváros 
környéki városokban telepednek le; másrészt az elmúlt években megemelkedett a 
fővárosból az agglomerációs településekre költözések száma.  

2. ábra: Visegrádra történő odavándorlások és elvándorlások számának változása (eset) 

 
forrás: KSH 

Visegrád lakónépességének összetételét a 2011-es népszámlálási adatok alapján 
túlnyomóan a 15-39 éves kor között lévő lakosok alkották, 465 fővel, míg a 70 évnél 
idősebbek és 0-14 évesek között a különbség csak egy fő volt, tehát az idősek 258 fővel 
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gyarapították a város lakosságát, míg a fiatalok 259 fővel, ennek megfelelően a város 
öregedési indexe kedvezőbb, mint az országos érték.  

3. ábra: Lakásállomány szobaszám szerinti megoszlása 2109-ben Visegrádon (forrás: KSH) 

A városban a 2019-es KSH adatok szerint 
összesen 763 lakás található, melyeknek 
a méret szerinti megoszlására elsősorban 
a nagyobb lakások a jellemzők, ezen belül 
a 4 szobás és a 3 szobás lakások a közel 
azonos mennyiségben találhatók a 
településen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Településszerkezet  

Visegrád egyedi szerkezetű város., hiszen a szűk folyóvölgyi településekhez hasonlóan 
viszonylag keskeny beépíthető partszakasszal rendelkezik, amit kiegészít a folyóra 
merőleges völgyek beépítéssel való hasznosítása. A város 12 kilométer hosszan terül el a 
Duna partján és belterülete több, egymástól akár kilométeres távolságokra lévő önálló 
egységekben helyezkedik el, amelyeket elsősorban a 11 számú fő közlekedési út köt össze. 
A városközpont és környezetének fő szerkezeti eleme a 11-es főút, a vele nagyjából 
párhuzamos Fő utca, és az ara merőleges Rév utca, illetve folytatása az Apátkúti patak 
völgyében. 

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

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

 Épített környezet 

Visegrád épített környezete egységes megjelenésű, a műemléki épületek mellett zömében 
egyszintes lakóházak, több szintes villaépületek jellemzik. A varos beépített belterületi 
részein kisvárosias kertvárosias lakóterületek váltakoznak hétvégi házas üdülőterületekkel.  

A Duna mentén elterülő, egyutcás örökségű településként az elérhető térségek beépítése 
megtörtént, még a kapcsolódó patak völgyekben, száraz völgyekben is, a hegyoldalak 
beépülését a helyi építési szabályzat megfelelően kezeli, huzamosabb ideje az az 
alapfeltevés, hogy a Dunáról felnyíló hegyoldalak nem lehetnek beépíthetők. 

200

241

250

72

A háromszobás lakások száma (a két és
félszobásokkal együtt) (db)

A kétszobás lakások száma (a másfél szobásokkal
együtt) (db)

A négy és több szobás lakások száma (a három és
félszobásokkal együtt) (db)

Az egyszobás lakások száma (db)



 
 

VISEGRÁD települési klímastratégiája 
 

12 
 

 

Visegrád rendkívül gazdag épített történelmi örökséggel rendelkezik. Több, mint negyven 
régészeti lelőhely, illetve huszonegy műemlék szerepel a város listáiban, utóbbiak nagy 
része a település mag/középkori város területén összpontosul (Királyi Palota és környéke, 
egyházi, polgári emlékek), míg a kapcsolódó település részeken további ismert műemlékek 
találhatók meg, mint a Sibrik-domb római castrumának falai es a kora középkori ispáni vár; 
a Várkert dűlő Főesperesi temploma, Alsóvár; Salamon-torony; Fellegvár; Gizellamajor 
római erődje, a Kőbánya, Szentgyörgypuszta valamint Lepence területének romai őrtornyai. 

Védettség szempontjából Visegrád több kiemelt épülettel rendelkezik: 

•  országos védettségre javasolt épületekkel, 

• helyi területi védelmű, önálló karakterrel rendelkező területekkel, 

• helyi egyedi védelmű épülettel, egyéb műtárggyal (kerítések, (út)burkolatok) 

A településen működő közszolgáltatások részletes bemutatása a mitigációs 
helyzetértékelést tartalmazó fejezetekben történik, ahogyan a közlekedéshez kapcsolódó 
helyzetértékelés megállapításai is ott kerülnek részletezésre. 

 Turizmus  

Visegrád a turizmus egyik fejlett központja Magyarországon. Turisták ezrei látogatnak el 
évente a városba, a Dunakanyar látványa és még sok más kulturális érték miatt. Páratlan 
természeti, adottságai, kirándulásra alkalmas tájai és történelmi nevezetességei miatt 
kiemelkedő turisztikai vonzerővel rendelkezik. Visegrád a hazai és a nemzetközi turizmus 
kedvelt célpontja napjaikban, évente több mint 120 ezer szállóvendéget fogad. A városban 
nyolc éve működik a Visegrád és Környéke Turisztikai Egyesület, melynek hatására a 
kínálat is fejlődést mutat, ennek köszönhetően pedig egyre nagyobb népszerűségnek 
örvend a Dunakanyar. 

A település gazdasági alapját jelentő iparág a turizmus és az iparág fejlődéséhez, a 
szolgáltatások színvonalának növeléséhez a szükséges feltételeket az önkormányzat 
támogatja. A turizmus olyan bevételi forrás, aminek a működéséhez a város biztosítja az 
ápolt városi és természet környezetet és együttműködik a turizmusban érdekelt valamennyi 
állami- és magánszereplővel és törekszik arra, hogy a szolgáltatóipar lehetőleg a városi 
munkaerőt alkalmazza. A felmérések szerint 2017-ben Visegrádra kb. 774 700 fő látogatott 
el és vett részt a városban megrendezett eseményen vagy látogatott el népszerű 
eseményhelyszínekre.  

Visegrád gazdasági életének fő pillére a városba irányuló idegenforgalom, a vendégeket 
kiszolgáló szállodák es egyéb szálláshelyek tevekénysége, illetve az egynapos kirándulók 
és a több napra látogató vendégkör igényeit kiszolgáló turisztikai szolgáltatások. A 
szektorban dolgozok szakképzettsége magas szintű. 

A turisztikai szolgáltatok mellett a helyi adottságokat kihasználó és elsősorban a helyi 
lakossági es az idegenforgalmi igényeket kielégítő kisipar megerősödése célként 
fogalmazódig meg a településen, a kis- es közép vállalkozások megfelelő infrastrukturális 
ellátottsággal rendelkező, a varos szerkezetebe illeszkedő, zavaró hatásait minimalizáló 
telephelyeken működnek. A város kiskereskedelmi egységei mind a lakosság mindennapi 
igényeit, mind a turista vendégkor időszaki terhelését képesek ellátni. 

Az oktatási célú turisztikai szolgáltatások részeként az iskolai osztálykirándulások kedvelt 
központja a település, ahol a Kispalotajátékok mellett a Madas László Erdészeti Erdei Iskola 
ad megfelelő helyszínt nyári táboroknak és osztálykirándulásoknak. Az Erdészet területén 
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található a Mogyoróhegyi vadbemutató kert, amely a hazai nagyvadfajokat szemlélteti, 
valamint a Bertényi Miklós Füvészkert.  

4. ábra: Fellegvár és a Salamon torony Nagymaros felől 

A kulturális turizmus az egyik 
legnagyobb vonzerőt jelenti a 
városban, melynek oka a Fellegvár, 
amelyet IV. Béla felesége, Laszkarisz 
Mária az ékszereiből építtetett az 1250-
es években. A visegrádi fellegvár 
második fénykorát Mátyás király 
korában élte, majd 1870-ben kezdődtek 
a felújítások. A vár udvarában íjászat, 
lovaglás és solymászbemutatók 
jellemzik a turisztikai kínálatot, illetve a 
várban több kiállítás is működik, ilyen 
például a Vártörténeti kiállítás és a 
Panoptikum.  

Ugyancsak kulturális jelentőséggel bíró épület a Királyi palota, mely a 14-15. században 
épült gótikus-reneszánsz stílusban. További jelentős kulturális vonzerő a Salamon torony, 
amely egy ötszintes lakótorony. Ez az épület része a Duna-menti XIII. századi Vízibástyát 
és a Várhegy tetején lévő várat a várfalakkal összekötő védelmi rendszernek, amely a 
Budáról 1316-tól idehelyezett királyi székhelyet védte. További kulturális értékek a 
Zsigmondy Vilmos Gyűjtemény, Zugfőzde Pálinkamúzeum, Mesterségek Udvara, Görgey-
ház, Mátyás-szobor, IV. Béla szobra, Életfa szobor. 

Visegrádon az aktív és az ökoturizmus szorosan összefonódik, a víziturizmus, a 
természetjárás, a síelés, a téli-nyári bobozás, a kerékpározás, a lovaglás, a teniszezés és 
a vadászat kiváló lehetőségek a szabadidő hasznos eltöltésére. Az aktív turizmus 
szolgálatában áll a térség nemzeti parkja, illetve tájvédelmi körzetei. A legfontosabb 
természeti látnivalók a várhegyi panoráma, a Mogyoróhegy, a Nagyvillám a Zsitvay-
kilátóval, az Apátkúti völgy, kicsit távolabb a Rám-szakadék és a Prédikálószék, valamint a 
természeti értékekhez tartozik a termálvíz és a rá épült komplexum is. Az ökoturizmus során 
fontos figyelembe venni azon törekvést, hogy minimalizálja a természeti és a társadalmi-
kulturális környezetre irányuló negatív hatásokat, illetve, hogy felhívja a figyelmet a 
természeti és kulturális értékek megőrzésére. Az Országos Kéktúra is érinti a települést, 
illetve tervben van a Máriaút zarándoklatba történő becsatlakozás is, amely jelenleg 
Esztergomnál halad. 

A sportturizmus fejlesztésének részeként egyre nagyobb az érdeklődés a futás iránt, melyre 
a város külön rendezvényekkel is szolgál, ilyen például a Csúcstámadás, amely a legszebb 
és legnehezebb futóversenyként ismert.  
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A vízi és vízisport turizmus is jelentős szereppel bír a térségben a Duna közelsége miatt. A 
Duna-parton lévő öbölben lehetőség van az evezésre, illetve a vízisíre, viszont a turizmus 
szempontjából a legfontosabbak a sétahajók, amelyek Budapest-Esztergom viszonylatban 
visegrádi megállással, illetve a Dunakanyarban Visegrád-Vác, Visegrád-Nagymaros 
Dömös, valamint Visegrád-Esztergom irányokban közlekednek. A kompközlekedés 
közvetlen kapcsolatot jelent Nagymarossal, és ezen keresztül a Börzsönnyel. 

Jelentős turisztikai rendezvények: 

• Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 

• Kispalotajátékok 

• Parilia római ünnep 

• Úrnapi virágszőnyeg 

• Zenés Nyári Esték 

• VisegRock 

• Lovagi Torna Bemutatók 

• Gasztrofesztivál 

• Pincemester avató ünnepség 

• Quadriburgium Játékok 

• adventi kézműves vásár 

• Évbúcsúztató disznótor 

 

Egészségturizmus szempontjából Visegrád kevésbé jelentős, mivel nem rendelkezik nagy 
termálvízkészlettel. A városban csak Gizellatelepen a kórházhoz tartozóan működik egy 
balneológiai részleg, amely összeköttetésben van a termálvíz használatával. 

Hivatásturizmus a környéken inkább a fővárost érinti, de Visegrád is rendelkezik 
konferenciahotellel, amely üzleti összejövetelek megszervezésére, kisebb konferenciák 
lebonyolítására egyaránt alkalmas. 

2.2 Természeti adottságok 

Visegrád Pest megyében a közép-magyarországi régió szentendrei kistérségéhez tartozik. 
A város területének része Gizellatelep, Lepence, Alsó- és Felső Diós, Doboshegy és 
Szentgyörgypuszta is. A települést déli irányból a Visegrádi-hegység határolja.  

A település meghatározó folyója a Duna, ugyanakkor több, a Duna vízrendszeréhez tartozó 
további természetes vízfolyás, patak, forrás is megtalálható a területen, melyek több helyen 
a település beépített területén is átfolynak. A domborzat és vízrajz a város különleges 
természeti adottsága, amelyet tovább gazdagít a dús növényzet - a hegyvidéki 
természetközeli erdőségek, a dunaparti sáv visszatelepülő ártéri növénytársulásai - és a 
jellemzően levegős, laza beépítés. 

Visegrád a Visegrádi-Dunakanyar kistájon helyezkedik el, aminek a területének kb. 20%-a 
közepes magasságú, enyhén tagolt síkság, kb. 80%-a völgytalp. 

 Talajok 

A kistáj talajtakaróját a pleisztocén folyóvízi üledékeken kialakult szerves anyagban 
szegény, meszes homok és különböző mechanikai összetételű nyers öntés talajok alkotják. 
A kistáj elsősorban üdülőövezetként jön számításba, a talajok termőföldként való 
hasznosítása nem jellemző.  
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A Dunára néző domboldalak löszös és idősebb korú üledékein vályog, agyagos vályog 
mechanikai összetételű, közepes vagy gyenge vízvezető képességű, jó vagy nagy víztartó 
képességű barnaföldek találhatók. A Dunától délre lévő dombokon a barnaföldek a sekély 
termőréteg miatt szélsőséges vízgazdálkodásúak. A barnaföldek mezőgazdasági 
hasznosítása a lejtőviszonyok szerint alakulhat. Termékenységük az erodáltság szerint 
változik, termőképességük is az erózió mértéke szerinti. 

Az északi, csapadékosabb domboldalakon a sötét színű erdőtalajok a meghatározóak, 
azon belül is a ranker genetikai talajtípus, mely a hegység (Visegrád körüli harmadának) 
talajainak mintegy 75%-t teszi ki. Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok szintén 
megtalálhatók a térségben, de jóval csekélyebb mértékben. Mechanikai összetételük 
részben vályog, részben homok. Az erodálódott erdőtalaj vízgazdálkodása szélsőségessé 
válik. Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok a tájban legfeljebb közepesen erodáltak és 
főként erdőterületként hasznosulhatnak. 

 Felszíni vizek  

A Visegrádot és környezetét a Duna Esztergom-Vác közötti főmedre (39 km) és a belőle 
Visegrád alatt kiágazó Szentendrei-Dunaág (31,5 km) uralja. A hegységek közé zárt 
medenceszakasz vízháztartásában az elmúlt időszakokban az árvizek márciusban 
(hóolvadás) és júniusban (nyári esők), míg a kisvizek ősszel és télen a leggyakoribbak. 
Nagy árvizei alkalmával a jobb parti ártér jelentős része víz alá kerül, s a beömlő 
mellékpatakok torkolati szakaszát ez visszaduzzasztja. Az egységes Duna folyómederben 
szállítási-hajózási akadály nincs, de kisvíz idején a Szentendrei-ágban nem lehet hajózni. 

5. ábra: Visegrád és környezetében található állandó vízfolyások 

 
forrás: OVF térképi fedvény 
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A Duna közelsége miatt Visegrád alacsonyabban fekvő településrészei számára komoly 
veszélyeztetettséget jelentenek a dunai árvizek. A legutóbbi jelentős árvizet a 2013 
tavaszán levonuló árhullám okozta.  

A Duna bajor és osztrák vízgyűjtőin 2013. május 30. és június 3. között nagymennyiségű 
csapadék hullott, melynek következtében a Duna felső szakaszán régóta nem tapasztalt 
áradás indult el. A levonuló árhullám a magyarországi szakasz legnagyobb részén rekord 
vízállásokat eredményezett, új „legnagyobb víz” (LNV) értékek születtek, ami a Visegráddal 
szembeni Nagymarosi mércén a 2006-os rekordot is túllépte 37 cm-el. 

A Duna Visegrádi szakaszán a „legnagyobb víz” (LNV) kialakulásakor a következő térképen 
szereplő területek érintettsége várható, amennyiben a védművek megerősítése nem 
történik meg. 

6. ábra: Nagyvizi meder területe 

 

forrás: Nagyvízi meder határ; OVF - 2019 

 Felszín alatti vizek 

Visegrád a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 
besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területen fekszik. A település jelentős része ennek megfelelően 
elsősorban olyan terület, ahol a csapadékból származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke 
meghaladja a 20 mm/évet. A város északi részein a felszín alatti víz állapota szempontjából 
fokozottan érzékeny területek is előfordulnak kisebb kiterjedésben, melyek egyrészt az 
ivóvízbázisok - külön jogszabály szerint - kijelölt, illetve előzetesen lehatárolt belső-, külső- 
és végleges vízjogi határozattal kijelölt hidrogeológiai védőterületei, másrészt olyan 
karsztos területek, ahol a felszínen, vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, dolomit, 
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mész- és dolomitmárga képződmények találhatók. Az érintett területek a következő ábrán 
láthatók. 

7. ábra: Felszín alatti víz szempontjából érzékeny területek  

 

 Ívóvízellátás és vízbázis 

A Visegrádi Vízbázis üzemeltetője a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Az 1963-
1977 között több ütemben létesített vízműkutak a Duna által lerakott homokos 
kavicsrétegből származó partiszűrésű vízkészletet termelik, a vízbázis sérülékeny, a 
felszíni eredetű szennyezésekre fokozottan érzékeny.  

Jelenleg Visegrád ivóvízellátása a közműalagúton keresztül a Nagymarosi Vízbázisból 
történik, a Visegrádi Vízbázis kutjainak az ivóvízellátásba való visszakapcsolására 
kizárólag megfelelő vízminőség esetén kerülhet sor. A Visegrádi Vízbázis védőterületeire 
meghatározott vízbázisvédelmi előírásokat részletesen a KTVF: 3309-4/2013. számú 
határozat tartalmazza, melynek módosításában az első felülvizsgálat és az értékelő 
jelentés benyújtási ideje és szükség szerint a vízbázis védőidom módosításának határideje 
2021. május 31-re módosult. A felülvizsgálat során részletes értékelő jelentést kell készíteni 
a vízbázis állapotáról, a védőterületen végrehajtott intézkedésekről, a vízbázis 
vízkészletének és vízminőségének alakulásáról, meghatározva a további feladatokat, 
szükséges intézkedéseket, szükség esetén javaslatot kell tenni a kijelölt védőövezetek 
módosítására. A Visegrádi Vízbázis termelőkútjai vízjogi üzemeltetési engedéllyel 
rendelkeznek, mely 2028. június 30. napjáig hatályos. 

A vízbázis védőterületeinek a használatára vonatkozó előírások tartalmazzák azokat a 
szükséges intézkedéseket, melyekkel a jelenleg használaton kívül levő vízbázis újra 
üzembe helyezhető. A vízbázis biztonságban tartásának feladatáról általánosságban 
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megfogalmazható legfőbb célkitűzés, hogy a vízbázis területén és környezetében a 
jelenlegi környezeti állapot javuljon. A partiszűrésű vízkivétel adottságai miatt a vízműkutak 
jelentős a dunai kapcsolattal rendelkeznek, azonban a kitermelt víz mennyiségi és minőségi 
viszonylataira a folyó állapotán és vízminőségén kívül a település felől a vízbázis felé 
áramló talajvíz minősége is meghatározó. A vízbázis a város központjában, annak 
belterületén található, utánpótlódási területén lakóházakkal, szállodákkal és egyéb 
vendéglátó intézményekkel, üdülőkkel és közvetlen szomszédságában található a 
Visegrád-Nagymaros közötti révátkelő. A vízbázis szempontjából jelentős 
szennyezőforrásként azonosíthatók a csatornázatlan városrészek, illetve a 
szennyvízcsatornára nem kötött ingatlanok, míg potenciális szennyezőforrásként 
említhetők a Dunán, illetve az Apátkúti-patakon levonuló esetleges szennyezések, a 11-es 
főközlekedési útról lefolyó szennyezett csapadékvíz, valamint kisebb mértékben a kert- és 
szántóművelés. A szennyezőhatások rendszeres figyelésére 3 db megfigyelőkút létesült a 
vízbázis környezetében, melyek rendszeres vizsgálatát a DMRV ZRT akkreditált 
laboratóriuma végzi. 

8. ábra: Visegrádi vízbázis védőterülete 

 

forrás: OKIR térképi felület 

 Erdősültség, erdőhasznosítás 

Az erdő magas szervezettségű szárazföldi ökoszisztéma, amely az általánosan ismert 
szénmegkötő, oxigéntermelő tulajdonságai mellett a természet több elemének biztosítja az 
életfeltételeit. Visegrád erdészeti egysége a Pilisi-Visegrádi Erdőtervezési Körzethez 
tartozik (a teljes körzet 339 km2 kiterjedésű), melyen belül a településen az elsődleges 
rendeltetés szerint csak védelmi erdő található 2 355,57 ha kiterjedésben és a település 
erdősültsége 78,4%-os. A Pilisi-Visegrádi Erdőtervezési Körzet területén 75 db erdei 
közjóléti létesítmény van, melyek 90%-át az erdőgazdaság hozta létre és tartja fenn. A 
létesítmények több mint egyharmada Visegrád közigazgatási területén található. 
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Az állami tulajdonú erdőket Visegrádon a Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészete kezeli. 
Azokon az erdőterületeken, ahol nincs nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó, ott jogszerű 
erdőgazdálkodás nem folyik, ám a tulajdonosok terhére az erdészeti hatóság elrendelhet 
olyan erdőgazdálkodási munkák elvégzését, amellyel az erdőben esetenként megállapított 
veszélyeztetettség megszüntethető. 

Visegrád erdei közül a közjóléti funkciók használatában kiemelhető a következő két terület, 
melyek idegenforgalmi, turisztikai látogatottsága is jelentős:  

• Mogyoróhegy az ott található parkerdőkkel, tanösvényekkel és játszótérrel 

• Apátkúti-völgyben található parkerdő és annak létesítményei. 

Mindkettőt egyaránt a Visegrádi Erdészet kezeli, ahogyan a Visegrád területén található 
további parkerdőket. 

2. táblázat: Parkerdők Visegrádon 

Parkerdő neve Terület Befogadó képesség: 

Mogyoróhegy ~ 23 ha ~ 200 fő 

Nagy-Villám ~ 30 ha ~ 200 fő 

Kis-Villám 6 ha 50 fő 

Apátkúti-völgy ~ 30 ha 150-200 fő 

forrás: Pilisi-Visegrádi Erdőtervezési Körzet Közjóléti Fejlesztési Terve, 2012 

A parkerdők mellett további turisztikai célpontok is találhatók nagy számban a településhez 
tartozó erdőkben, mint kiránduló erdők, erdei pihenőhelyek, arborétumok, botanikus kertek, 
élővad bemutatók, erdei iskola és annak környezete, erdei tanösvények, erdei játszóhelyek 
és erdei táborok, mely létesítmények jelentsen növelik a település turisztikai értékét. 

Az erőterületeken található magas létesítmény szám miatt új létesítmények létrehozása már 
nem lehet szükséges, hanem inkább a meglevők magas színvonalú fenntartása és a 
szükséges fejlesztések végrehajtása lehet a következő időszak feladata, melyek közül 
kiemelhető fontosságú a rendszeres és aktuális információk biztosítása a látogatók 
számára. Annak érdekében, hogy az elmúlt időszakban tapasztalt látogatószám folyamatos 
növekedése mellett az erdőterületek, létesítmények terhelése ne jelentsen problémát, 
szükséges a látogatók számára megfelelő mértékű, rendszeres és naprakész tájékoztatás, 
ami a vendégek eloszlását is elősegíti, elkerülve a közismert területek túlterheltségét, 
hozzájárulva a környék védendő értékeinek megóvásához. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. erdőgazdálkodási feladatában jelentős feladatot és értéket képvisel 
az örökerdő-gazdálkodás. A folyamatos erdőborítás következtében az erdő tájképi jellege 
nem sérül a jól tervezett fakitermelések következtében, elérve, hogy csökkenjen a terület 
sérülékenysége a külső hatásokkal, a klímában bekövetkező változással szemben. Az 
örökerdőkben a kialakult erdőklíma folyamatos fenntartása történik, miközben a horizontális 
és vertikális erdőszerkezet változatossága, a vegyeskorúság, az elegyesség, a válogató 
(szálankénti vagy kiscsoportos) erdőművelés, a famatuzsálemek és a holtfa mint fontos 
élőhely védelme.  

A visegrádi erdőségek bükköseiben 1954 óta folyó szálalóvágásos, majd örökerdő-
gazdálkodás folyik, melynek következtében megvalósult a folyamatos erdőborítás és a 
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terület mikroklímának sérülése elkerülhetővé vált. A tapasztalatokra épülő szálalóerdőben 
alkalmazott módszerek általánossá váltak. 

Az erdőrezervátumok két zónából állnak: fokozottan védett magterületből és védett 
védőzónából. A kiemelkedő természetvédelmi értéket jelentő erdei ökoszisztéma közvetlen 
megóvását a magterület szolgálja, amely a törvény erejénél fogva mindig fokozottan védett 
természeti terület, és benne teljes használati korlátozás érvényesül. A védőzóna védett 
vagy fokozottan védett természeti terület, ahol az állandó védő funkciót biztosító és a 
további természetvédelmi céloknak is megfelelő természetközeli erdőgazdálkodási 
(készletgondozó használat, szálalóvágásos felújítás) módszerek alkalmazhatók. Visegrád 
település erdeinek jelentős része fokozottan védett, ahogyan az a következő ábrán látható. 

9. ábra: Visegrád területén található erdők védettség szerinti kiterjedése  

 
forrás: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/ 

 

 

A fokozottan védett területek a 
település kevésbé lakott, 
külterületi délkeleti részén 
találhatók, míg jelentős kiterjedésű 
védett erdőterületek találhatók a 
belterületi városrészekben is.  

A fokozottan védett természeti 
területen lévő erdőkben általában 
tilos minden emberi beavatkozás, 
és teljes gazdálkodási korlátozás 
érvényesül.  

 

 Ökoszisztéma, Natura2000 

A Visegrádi-hegység flora és faunája is rendkívül gazdag: az északi oldalakon a hűvösebb, 
párásabb klímát kedvelő növénytársulások, mint a hegyvidéki bükkösök és gyertyános-
tölgyesek alkotják a növénytakarót, míg a déli oldalakon a melegkedvelő tölgyesek és 
cseres-kocsánytalan tölgyesek. Az aljnövényzet kevésbé napos helyeken perje és 
csenkeszfélék, míg a napos területeken csalán és szederbokrok vannak. Többféle ritka és 
védett növényfaj is megtalálható a hegységben, például bíbor sallangvirág, magyar 
zergevirág, karéjos vesepáfrány és különféle orchideák. Az állatvilág is gazdag, a 
legnagyobb egyedszámban gímszarvas, vaddisznó, olykor-olykor látható muflon; valamint 

https://erdoterkep.nebih.gov.hu/
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a múlt században betelepített korzikai származású muflon és őz is. Legnagyobb rejtőzködő 
állat a vadmacska, ami csak éjszaka bújik elő vadászati céllal, ám az éjszakai borzzal 
sűrűbben lehet találkozni. A népes állatvilágban helyet kap még a róka, a nyuszt és a nyest 
is és a sikeres telepítés után egyre több a hódészlelés is. Többféle ritka egyenesszárnyú 
rovarfaj kedveli a hegység nyújtotta sztyepprét élőhelyeket, ilyenek például a magyar 
tarsza, fűrészlábú szöcske, a hangos hegyisáska és a kerepelő sáska. A vízimadár fauna 
nem túl népes, ám nagy faj- és egyedszámban vannak énekesmadarak, ragadozómadarak, 
harkályfélék, gémfélék stb.  

A Visegrádi-hegység a Duna-Ipoly Nemzeti Park oltalma alatt álló területekhez tartozik. A 
környék több területe is kiemelt védelmet élvez, ilyen területek a Duna és ártere, Pilis-
Visegrádi hegység, illetve a Börzsöny és Visegrádi hegység. A város külterületei a bioszféra 
rezervátumok közé sorolható, melynek feladatai közé tartozik a terület természeti 
értékeinek, táj-, faj- és genetikai diverzitásának megőrzése, a fenntartható fejlődés 
biztosítása és az ezt célzó oktató- és kutatómunkák támogatása.  

Visegrád területén több védett természeti érték is megtalálható, a település is Natura2000 
területen fekszik.  

10. ábra: Visegrád természeti területei és Natura2000 területek 

Visegrád nyugati határában a Duna és ártere Natura2000 terület található (SiteCode: 
HUDI20034), aminek nagysága 16,574.59 ha. A területen kiemelt fontosságú cél a kiemelt 
egyedi fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése vagy 
helyreállítása. A 8.1 melléklet tartalmazza a Duna és ártere Natura2000-es területen védett 
közösségi jelentőségű élőhelytípusokat, kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusokat és 
a közösségi jelentőségű állatfajokat. 
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A Börzsöny és Visegrádi-hegység ( SiteCode: HUDI10002) Natura2000 terület nagysága 
49,555.45 ha. A területen kiemelt fontosságú cél a kiemelt madárfajok kedvező 
természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása, melyek áttekintő bemutatása a 
szintén a 8.1 mellékletben található. 

Pilis és Visegrádi-hegység Natura2000 területe (SiteCode: HUDI20039) 30,146.62 ha 
kiterjedésű. A területén kiemelt fontosságú cél a több védett és egyedi faj és élőhelytípus 
kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása, melyek áttekintő 
bemutatása a 8.1 mellékletben található. 

 Kiskerti, belterületi hulladékok kezelése 

Visegrád területén is -, mint a legtöbb kiskerttel rendelkező településen - visszatérő 
probléma az avar és kerti hulladék kezelése és az égetés szabályai. Erre vonatkozó 
szabályozást tartalmazott a Visegrád Város Önkormányzatának a környezetvédelem helyi 
szabályairól szóló 5/2018. (III.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet). A 
Rendelet 6. §. és 7. §-a az szerint az avar és kerti hulladékok kezelése - a levegőminőség 
veszélyeztetésének kizárása érdekében és a szerves anyag tartalom hasznosítása céljából 
- az alábbi módon ajánlott:  

a) helyben történő komposztálással,  

b) beszántással/beásással a termőhelyen vagy  

c) zöldhulladékgyűjtés útján.  

A rendelet helyébe 2020. január 1-től Kormányrendelet lép, ami országos szinten 
szabályozza a kiskerti, belterületi hulladékok kezelését, égetését. 

2.3 Klíma  

Visegrád és környékének éghajlata eléggé változatos képet mutat. A kistáj átmeneti zóna 
a mérsékelten meleg és a mérsékelten hűvös típusok között oly módon, hogy a hűvösebb 
területek É-ról és D-ről, a melegebbek K-ről és Ny-ról határolják. Nedvességellátottság 
szempontjából egységesen a mérsékelten száraz kategóriába tartozik. A napos órák évi 
száma 1900 körüli, ebből a téli három hónap 180, a nyári mintegy 770-780 órával részesül. 
Az évi középhőmérséklet 9,5 és 10,2 °C között, a nyári félévé 16,0 és 16,5 °C között van. 
A 10 °C középhőmérsékletet meghaladó 185-190 napos időtartam ápr. 10-15. és okt. 19. 
között várható. A fagymentes időszak sokévi átlagos hossza 185-188 nap; kezdete ápr. 15. 
körül van, de a D-i fekvésű lejtőkön pár nappal korábban, vége okt. 20. körül várható. A 
nyári legmelegebb napok hőmérsékletének átlaga 32,0-33,0 °C, a téli leghidegebbeké -17,0 
°C körüli. 

Az évi csapadékösszeg 580 és 650 mm között várható; a terület középső része 
csapadékosabb. A kistájon belül Visegrádon mérték a legtöbb 24 órás csapadékot, 180 
mm-t. A hótakarós napok száma 35-40, az átlagos maximális hóvastagság 20-25 cm. Az 
ariditási index a terület középső részén 1,08 körüli, míg ettől Ny-ra és K-re 1,20-ig nő. Az 
uralkodó ÉNy-i szélirány mellett az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s közötti. 

Az egyes időjárási tényezőkben várhatóan bekövetkező változások részletes bemutatása 
a Visegrád szempontjából releváns éghajlatváltozási problémakörök és hatásviselőket 
tartalmazó 3.2.1 fejezetben található. 
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2.4 Helyi értékek  

Visegrádon az éghajlatváltozás hatásainak kitett helyi értékek egyaránt lehetnek épített és 
természeti értékek.  

Visegrád önkormányzati rendelettel meghatározott részletes értékkataszterre rendelkezik, 
melyek a védelem alá vont épületek főbb adataik mellett az állagmegtartó vagy javító 
feladatokra vonatkozó javaslatokat is tartalmazza. 

A 9/2019. (X.2.) önkormányzati rendelet célja Visegrád város sajátos településképének 
társadalmi bevonás által történő védelme és alakítása, Visegrád településképe és 
történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek 
védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. A helyi 
védelem alatt álló építészeti örökség és a város karakteres településképe a nemzeti közös 
kulturális kincs része, ezért fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és 
bemutatása közérdek. 

Kiemelt természeti értékek Visegrádon: 

• Magda-forrás és általában a források (Kaán forrás, Mátyás forrás, Géza forrás, stb.) 

• Apátkúti-patak völgye, amiben kiemeltek: 
o Telgárthy-rét 
o Ördögmalom-vízesés 
o Ördög-bánya 
o Bertényi Miklós Fűvészkert  

• Erdőanyai szálalóvölgy 

•  Különleges növényzet: 
o pofók árvacslán, dudamag, pirosló hunyor 

•  Különleges állatvilág: 
o gímszarvas, vadmacska, nyuszt, uhu, fekete gólya, havasi cincér, 

fűrészeslábú szöcske 

Visegrádon az alábbi épületek sorolható műemlék- vagy helyi védettséggel rendelkező 
kategóriába: 

11. ábra: Zsitvay kilátó 

 

• Fellegvár 

• Ferences kolostor, majd templom; általános iskola 

• Kálvária-kápolna 

• Kerekbástya 

• Késő római erőd 

• Királyi palota 

• Lakótorony és várfalmaradvány 

• Pálfy-kastély 

• Palota maradványai, lakóház udvarában 

• Római katolikus Mária-kápolna 

• Római őrtorony 

• Vadászház 

• Vízibástya 

• Zsitvay-kilátó 
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A magyar hungarikum értéktárában is helyet kap a város a kulturális örökségek között, 
mégpedig a Visegrád római kori, Árpád-kori és középkori műemlékegyüttese révén. 

Kiemelésre méltó, hogy a térség a világörökség várományosi listán szerepel, az alábbi 
megnevezésben, Esztergom és Visegrád középkori magyar királyi központok, valamint az 
egykori Pilisi királyi erdő területe. 
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 Klímavédelmi szempontú városi helyzetelemzés   

3.1 Mitigációs helyzetértékelés  

Visegrád ÜHG leltárának elkészítése lehetőséget ad, hogy átfogó kép álljon rendelkezésre 
a fő kibocsátó ágazatokról és elsősorban megfelelő alapot ad a városi éghajlatpolitika 
dekarbonizációs, mitigációs tevékenységéhez. 

A települési ÜHG kibocsátások meghatározása több módszertani elgondolás mentén is 
történhet, melyek eredményei – az eltérő módszertani elvek miatt – gyakran nem 
összevethetők egymással. Visegrád klímastratégiájában a város kibocsátása a Klímabarát 
Települések Szövetsége által közzétett „Módszertani útmutató klímastratégiák 
készítéséhez” megnevezésű kiadványban foglalt módszertan szerint történik, melyben a 
végső kibocsátás egy adott évre – jelen esetben 2019-re – CO2 egyenértékre számított 
érték. Jelen dokumentumban szereplő ÜHG leltár adja az alapján a település 
dekarbonizációs vállalásának, melyhez viszonyítottan tervezi csökkenteni az üvegházgáz 
kibocsátásának mértékét 2050-ig. 

A módszertan a következő tématerületek adataira támaszkodva határozza meg a település 
ÜHG kibocsátását: 

ÜHG kibocsátók 
1. Energiahasználat következtében történő kibocsátások 
1.1. Áramfogyasztás kibocsátása 

• Kommunális célra  

• Lakosság részére  

• Közvilágítási célra  

• Ipari célra  

• Mezőgazdasági célra  

• Egyéb célra  

1.2. Földgázfogyasztás kibocsátása 

• Közvetlen háztartási   

• Lakóépületek központi kazánjai 

• Távfűtést ellátó vállalkozások  

• Kommunális  

• Ipari  

• Mezőgazdasági 

• Egyéb kategória 

1.3. Lakossági tűzifa- és szénfogyasztás kibocsátása 
2. Nagyipari kibocsátás 
2.1. Egyéb ipari energiahordozó-felhasználás kibocsátása 
2.2. Különösen szennyező ipari folyamatok kibocsátásai 
3. Közlekedés 
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3.1. Településen belüli, helyi utazások  
3.2. Helyi, ingázó lakosok saját településük nem állami útszakaszára eső szgk-ik utazásai 
3.3 A településre eső állami utak forgalma  
4.   Mezőgazdaság 
4.1. Kérődzők kibocsátása 
4.2. Hígtrágya-emisszió 
4.3. Szerves- és műtrágya emisszió 
5.   Hulladékgazdálkodás 
5.1. Szilárdhulladék-kezelés 
5.2. Szennyvíz-kezelés 
 

ÜHG nyelők 
6.1 Erdők 
6.1. Települési zöldfelületek 

 

Energiafogyasztás vizsgálata 
A mitigációs helyzetértékelés és az arra alapuló ÜHG leltár fontos eleme a település 
energiahasználatának jellemzése, annak változás az elmúlt évek során és erre alapozva a 
várható változások azonosítása a stratégia középtávjában.  

Áramfogyasztás jellemzése 
Visegrád áramfogyasztása – az ország többi településéhez hasonlóan – függ a lokális és 
országos gazdasági folyamatoktól, a lakosszámtól és a szolgáltatás árától. Az elmúlt 
években a lakosszám növekedése és a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó állami 
támogatások miatt a településen az energiafogyasztás folyamatosan emelkedett. A 
település áramszolgáltatója az Elektromos Művek (ELMŰ Zrt.). 

Visegrádon 2013-től kezdve a lakosszám átlagosan évi 13 fővel emelkedik, ami a település 
teljes lakosszámához viszonyítva ez évente 0,7%-os emelkedést jelent és 2103 óta a 
lakosszám 5%-al emelkedett meg a településen. A fenti hatások együttesen eredményezik 
a villamosenergiafogyasztás emelkedését a településen. 

12. ábra: Visegrádon az összes szolgáltatott villamosenergia nagysága és változása (1000 kWh) 

 
forrás: KSH 

A háztartások villamosenergia fogyasztásának növekedése a változó lakosszámmal és a 
kedvezőbb villamosáram árral kapcsolható össze. A fogyasztás növekedés nem tekinthető 
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kiugrónak a háztartások esetén, ami a teleülésen élők tudatos energiahasználatának is 
lehet a következménye.  

13. ábra: A háztartások részére szolgáltatott villamosenergia mennyisége Visegrádon (1000 kWh) 

 
forrás: KSH 

Mindezek figyelembevételével a számított ÜHG leltárban a lakosság részére szolgáltatott 
villamos áram jelentős mennyiséget képvisel a teljes 2019-es évi fogyasztásban, annak a 
22%-át. 

14. ábra: Visegrád ÜHG kibocsátásának számításában az áramfogyasztásból származó energiafelhasználás 

megoszlása; 2019. év 

Visegrádon az áramfogyasztás 
tekintetében a legnagyobb értéket az 
egyéb kategóriába sorolt fogyasztási 
célok tartalmazzák, amik magukba 
foglalják a szolgáltatókat is, jól jellemezve 
a településen a turizmus központú 
szolgáltató szektor hangsúlyát. 

Hangsúlyos még a fentiek mellett az ipari 
fogyasztás 19%-al, valamint a 
kommunális célra történt áramfogyasztás 
nagysága 8%-os mennyiségben.  

Viszonylag kis százalékos a fogyasztásból 
a közvilágítás (2%) és a mezőgazdasági 
fogyasztás (3%) szerepel. 

 

 

Földgázfogyasztás jellemzése 
A földgázfogyasztás mértékét az áramfogyasztást is meghatározó tényezők mellett (lokális 
és országos gazdasági folyamatok, lakosszám, szolgáltatás ára) befolyásolják az időjárási 
tényezők is; mivel a hazai lakossági fogyasztás mértéke elsősorban a hidegebb 
hónapokban emelkedik meg, igazodva a fűtési szezonhoz. Az éves gázfogyasztásokban 
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azonosítható tendenciában az elmúlt években emelkedés tapasztalható. A település 
gázszolgáltatója a Főgáz Zrt. 

15. ábra: Visegrádon az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége (1000 m3) 

 
forrás: KSH 

16. ábra: A fogyasztók számának megoszlása Visegrádon 2019-ben  

forrás: KSH 

A földgázfogyasztásban tapasztalható 
éves változásk mellett a látható annak 
a fogyasztók szerinti megoszlása is. Az 
éves fogyasztásban a legtöbb 
fogyasztó a háztartások fogyasztói, 
melyek mellett szinte eltörpül az egyéb 
fogyasztók száma 7%-os értékkel. A 
kommunális fogyasztók csak 4%-át 
jelentik a településen levő 
fogyasztóknak. Az ábrán nem került 
jelölésre a 0% alatti fogyasztók száma, 
ami darabszámukat tekintve az 
alábbiak: 

 db szám 
Ipari fogyasztók: 3 
Mezőgazdasági fogyasztók: 1 
Lakóépületek központi 
kazánjai: 
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17. ábra: Visegrád ÜHG kibocsátásának számításában az földgázfogyasztásból származó energiafelhasználás 

megoszlása; 2019. év  

 

Visegrádon az földgázfogyasztásból 
származó energiafelhasználás 
tekintetében a legnagyobb értéket az 
egyéb kategóriába (48%) sorolt 
fogyasztási célok tartalmazzák, amik 
tartalmazzák a szolgáltatókat is, jól 
jellemezve a településen a turizmus 
szolgáltató szektor hangsúlyát. 
Hasonlóan jelentős mennyiségben 
történik fogyasztás a teljes 
fogyasztáshoz képest a közvetlen 
háztartási (31%) és a kommunális 
(19%) fogyasztásnál. 
A településen nincs távfűtés, így annak 
az értéke 0-val szerepel a számítási 
módszertanban. 

Az ÜHG leltár számítása tartalmazza a távhőhöz köthető energiafelhasználást, ami 
Visegrád esetében nem releváns. A település energiamixében szerepel még a tűzifa 
felhasználás, azonban a szénfogyasztás nem, vagy mérsékelten jellemző.  

Nagyipari kibocsátáshoz köthető energiafogyasztás jellemzése 
Visegrádon nincs nagyipari kibocsátó. 

Közlekedésből származó kibocsátáshoz köthető energiafelhasználás 
A közlekedés szempontjából Visegrád szorosan kapcsolódik a közeli nagyvárosokhoz és a 
budapesti agglomerációhoz. A közlekedést jelentősen befolyásolja a település földrajzi 
adottsága, a Duna mentén haladó közlekedési útvonalak, elsősorban a 11-es számú főút. 

A településen jellemző autóforgalom az év jelentős időszakában a helyi lakosok 
közlekedésből származik, míg a nyári és ünnepnapokon a Visegrádra látogató turisták 
emelik meg a személyautó forgalmat. Az országosan is jelentős Palotajátékok időszakában 
a településre látogatók száma és az egyéb szezonális turisták elsősorban a személyautó 
közlekedést preferálják, kényelmi szempontok miatt. A közösségi közlekedést használók a 
településre autóbusszal, illetve hajóval tudnak utazni. A VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. 
menetrendszerinti járataival és a MAHART Zrt. Budapest-Vác-Visegrád-Esztergom vonalon 
közlekedő menetrend szerinti szárnyashajóival lehet Visegrádra közlekedni. A 
vonatközlekedés Vác vasútállomásig lehetséges, ahonnan kompjárattal lehet átkelni 
Visegrádra.  
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18. ábra: A településen regisztrált személygépkocsik darab száma 2019-ben 

 
forrás: KSH 

Az ÜHG leltár készítése nem ad 
lehetőséget a településen belül az 
időszakosan megemelkedő 
forgalommal való számításra, így a 
módszertanban a helyi közlekedésben 
résztvevő járművek szerepelnek. A 
benzinüzemű járművek száma több, 
mint kétszerese a dízel 
személygépjárműveknek a 
településen.  

 

A településen áthaladó állami utak forgalmának vizsgálata szerint 2019-ben elsősorban 
személygépkocsik közlekedtek a vizsgált útszakaszokon: több, mint 7500 jármű/nap haladt 
el a 11-es főúton és a hozzá kapcsolódó állami utakon, miközben valamennyi további 
járműre vonatozóan együttesen nem mértek hasonlóan nagy számot. 

19. ábra: A település közigazgatási területén áthaladó állami utak forgalma2019-ben (jármű/nap) 

  

Mezőgazdaságból származó kibocsátáshoz köthető energiafelhasználás 
Visegrádon a domborzati elhelyezkedése miatt, a mezőgazdasági tevékenységek nem 
jelentősök, sem az állattartás, sem a nagyobb területeken végzett növénytermesztés nem 
jellemző a településre. A KSH adatai alapján, valamint a személyes interjúkra támaszkodva 
az állatállomány nagysága nem tekinthető számottevőnek. 

3. táblázat: Visegrád állatállománya  

Állatfajta Szarvasmarha Juh Tyúk Kacsa Lúd Pulyka 

darabszám 0 20 100 30 25 20 

 

Hulladékból származó kibocsátáshoz köthető energiafelhasználás 
A településen az elszállított hulladékok mennyisége 2014-et követően folyamatosan 
csökken. A lakosszám növekedésének ismeretében feltehetően a tudatosabb vásárlás és 
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a hulladékmentes vagy minimális hulladéktermelést célzó életmódnak az elterjedése is 
szerepet játszik a kedvező adatoknak, valamint a települési önkormányzat 
hulladékgazdálkodási tevékenysége is: egyetlen, a teljes településre kiterjedő 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés van, a település pedig a szállítások 
egyedi mérlegelésével és más módokon is igyekszik kontrollálni a folyamatokat, ezzel 
párhuzamosan segítséget nyújt a közszolgáltatónak a feladatellátásban. A településen a 
lakossági hulladékszállítás szolgáltatója a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Kft. 

20. ábra: Települési hulladék mennyiségének változása Visegrádon 

 
forrás: KSH 

Az ÜHG leltár figyelembe veszi a szennyvízkezelésből származó kibocsátás nagyságát, 
ahol a település népessége alapján kerül becslésre a város egyedi kibocsátási értéke. 
Visegrádon 2008-at követően a szennyvíztisztítás már harmadik tisztítási fokozattal 
történik. A nagyobb szennyvíztisztító telepek úgynevezett háromfokozatú tisztítók; az első 
fokozat a mechanikai tisztítási lépcső, a második a biológiai, a harmadik fokozat feladata 
az első két fokozat után még a szennyvízben lévő szennyezőanyagok eltávolítása. A 
tisztított szennyvíz mennyisége az elmúlt évben csökkent kb 800 m3-el, miközben a 
kiépített szennyvízhálózat hossza 14,6 km volt és 509 volt a szennyvízhálózatba kapcsolt 
lakások száma. 

 
forrás: KSH  
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 ÜHG leltár  

4. táblázat: Visegrád 2019. évi ÜHG leltára 

Visegrád  

SZÉN-
DIOXID METÁN 

DINITROGÉN-
OXID ÖSSZESEN 

CO2 CH4 N2O 

ÜVEGHÁZGÁZ LELTÁR t CO2 egyenérték 

K
IB

O
C

S
Á

T
Á

S
 

1. 
ENERGIAFOGYASZTÁS 9 043,98      9 043,98  

  1.1. Áram 4 538,52      4 538,52  

  1.2. Földgáz 4 403,91      4 403,91  

  1.3. Távhő 0,00      0,00  

  1.4. Szén és tűzifa 101,54      101,54  

            

2. NAGYIPARI 
KIBOCSÁTÁS 0,00  0,00  0,00  0,00  

  
2.1. Egyéb ipari 
energiafogyasztás 0,00  0,00  0,00  0,00  

  2.2. Ipari folyamatok 0,00  0,00  0,00  0,00  

            

3. KÖZLEKEDÉS 5 431,08  0,00  0,00  5 431,08  

  3.1. Helyi közlekedés 16,07      16,07  

  3.2. Ingázás 11,02      11,02  

  3.3. Állami utak 5 403,99      5 403,99  

            

4. MEZŐGAZDASÁG   6,64  90,13  96,77  

  4.1. Állatállomány   3,36    3,36  

  4.2. Hígtrágya   3,28  0,86  4,14  

  4.3. Szántóföldek     89,27  89,27  

            

5. HULLADÉK   719,79  42,26  762,05  

  

  
5.1. Szilárd 
hulladékkezelés   648,90    648,90  

    5.2. Szennyvízkezelés   70,89  42,26  113,15  

              

  ÖSSZES KIBOCSÁTÁS 14 475,05  726,43  132,39  15 333,87  

  NAGYIPAR NÉLKÜL 14 475,05  726,43  132,39  15 333,87  

              

NYELÉS 6. Nyelők -4 123,73      -4 123,73  
              

  VÉGSŐ KIBOCSÁTÁS 10 351,32  726,43  132,39  11 210,14  

  NAGYIPAR NÉLKÜL 10 351,32  726,43  132,39  11 210,14  

 



 A városban megvalósult fenntartható energiagazdálkodási (energiahatékonysági és megújuló energia) 
és fenntartható közlekedési projektek bemutatása 

5. táblázat: Fenntartható energiagazdálkodási és fenntartható közlekedési projektek a városban, a 2007-től kezdődő időszakban 

Projekt címe  Projekt röv. 
ism.  

Időszak  Tervezett/elért 
energia-
megtakarítás  
(GJ)1  

Tervezett/elért 
szén-dioxid 
megtakarítás 
(t)  

Összköltség 
(millió Ft)  

Támogatás 
(millió Ft)  

Finanszírozás 
forrása  

Energetikai korszerűsítés megújuló 
energiatermeléssel kombinálva a 
Sirály étteremben 

 
 

2018.10.01 
- 
2019.05.31 

na na 28 12 ERFA 

Személyforgalmi kikötők 
támogatására vonatkozó 
projektcsomag 

 2019.08.06 
- 
2020.12.29 

na na 665 500 KA 

Önkormányzati épületek 
energetikai hatékonysági 
jellemzőinek javítása 

Energiahatékonyság 
növelése 

2015.11.2 
- 
2015.11.30 na na 60,00 42 

Európai Unió 
Európai 

Strukturális és 
Beruházási 

Alapok 

Nagyvillám Étterem napkollektoros 
használati melegvíz termelő 
rendszerének a létrehozása 

 2012.10.01 
na na    

 

 

 

  

 



3.2 Alkalmazkodási helyzetértékelés  

Az alkalmazkodási helyzetértékelésben bemutatásra kerülnek a települést érintő jelentős 
éghajlatváltozási problémakörök és az azokból származó hatások. Az alkalmazkodási 
helyzetértékelés Visegrád helyi sajátosságaira fókuszál, feltárja a specifikus jellemzőket, 
azaz a klímaváltozás ismert lehetséges hatásai közül melyek jelentkeznek szignifikánsan a 
településen, továbbá melyek azok a helyi értékek (hatásviselők), amelyeket 
veszélyeztethetnek a várható klímaváltozásból származó negatív hatások.  

 Visegrád szempontjából releváns éghajlatváltozási 
problémakörök és hatásviselők  

A szükséges adaptációs feladatokat meghatározó klimatikus jellemzőkben bekövetkező 
várható változások azonosítása a nemzetközi együttműködés keretében fejlesztett 
ALADIN-Climate klímamodell eredményeire támaszkodva történik. A klímamodell 
módszertana szerint a következő időszakra vonatkozó előrejelzéseket az 1961-1990 között 
mért időjárási jellemzők átlagaitól való eltéréssel határozza meg és az eredményekről a 
Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATÉR) térképi rétegi alapján 
kaphatunk képet. A következőkben Visegrádon és annak környezetében az 
éghajlatváltozás várható változásainak összefoglalása középtávon, 2050-ig kerül 
elemzésre. 

Visegrád esetében vizsgálandó éghajlatváltozási problémakörök és azoknak a hatásviselői 
az alábbiak, melyek részletes vizsgálatával határozhatók meg a szükséges adaptációs 
intézkedések. 

• Hőhullámok okozta egészségügyi problémák veszélye 

• Épített környezet éghajlatváltozásból származó veszélyezettsége  

• Természeti értékek éghajlatváltozásból származó veszélyeztetettsége  

• Turizmus éghajlatváltozásból származó veszélyeztetettség  

• Ivóvízbázisok éghajlatváltozásból származó veszélyeztetettsége  

• Árvízi éghajlatváltozásból származó veszélyeztetettség 

• Villámárvíz éghajlatváltozásból származó veszélyeztetettség 

• Aszály éghajlatváltozásból származó veszélyeztetettség  

Várható hőmérsékletváltozások  
Magyarországon a várható átlaghőmérséklet változás a 2021-2050 időszakban 1,5 - 2 °C 
közötti értékkel lesz magasabb a modellben referenciának tekintett, korábbi évtizedekben 
mért éves átlaghőmérséklet átlagnál szinte az ország egész területén. Az éves 
hőmérsékletváltozást lokális szinten vizsgálva megállapítható, hogy Visegrádon a 
változás inkább a 2 °C-hoz közelebbi értékben, 1,7 - 2 °C között várható, ami az országos 
átlagtól magasabb, ami a korábbi évtizedek 9-10 °C évi átlaghőmérsékletéhez 
viszonyítottan változik.  

Az éves átlaghőmérsékletben bekövetkező változás mellett a szélsőségesen magas 
hőmérsékleti jelenségek is egyre gyakoribbá válnak a következő évtizedekben és 
jelentenek egyre nagyobb kockázatot több területen, így a forró napok száma is 
emelkedik. Forró napnak minősül, ha a napi maximum hőmérséklet eléri, vagy meghaladja 
a 35°C-t. Miközben Visegrádon és környékén a forró napok száma 1971–2000 időszakban 
átlagosan évente 0,6 - 0,8 nap volt, addig 2050-ig ez várhatóan évente az 5 - 10 nappal 
lesz több. Mindezen változás jelentősnek tekinthető, azonban az ország egész területét 
vizsgálva, országos mértékben mérsékeltebb hatást jelent. 
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A forró napok mellett a hőségriadós napok számának várható változása is kisebb 
mértékben érinti Visegrádot és környezetét, mint az ország déli, délkeleti tájait. Hőségriadós 
napnak azok a napok minősülnek, amikor a napi középhőmérséklet meghaladja a 25°C-t 
és 2050-re ezek száma 10 - 15 nappal várható több lesz a településen és környezetében a 
korábbi időszakokban tapasztalt évi 4-5 napnál. 

21. ábra: A hőségriadós napok számának várható változása Magyarországon  

 
forrás: NATÉR térképi felülete  

A szélsőségesen magas hőmérsékleti jellemzők mellett a szélsőségesen alacsony 
hőmérsékleti jelenségek vizsgálata is jelentős Visegrád számára, mivel a természeti 
környezetre és az épített környezetre egyaránt hatással van ez a hőmérsékleti tényező. 
Miközben a tavaszi fagyos napok száma 1971–2000 időszakban 16 - 18 darab volt, addig 
ez az érték 2050-re várhatóan már 10-12 nappal csökken; gyakorlatilag minimalizálódik.  

A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok mellett a szezonális átlaghőmérsékletekben 
várható változások vizsgálata a természeti értékek kitettsége szempontjából szükséges. Az 
ökoszisztéma minden eleme szorosan kapcsolódik a hőmérsékleti értékek változásához, 
annak folyamataira és fejlődési ciklusaira minden változás hatással van. A következő 
táblázat foglalja össze a 2050-re várható hőmérsékleti értékeket. 

6. táblázat: Az előző évtizedek szezonális átlaghőmérsékletének átlaga és ezek várható változása Visegrádon és 
környékén 

szezonális hőmérsékletek 1971-2000 
várható változás a  

2021-2050 időszakra  
nyári átlaghőmérséklet (°C) 

19 - 20 2 - 2,5 

téli átlaghőmérséklet (°C) 
-1 - 0 1 - 1,5 
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szezonális hőmérsékletek 1971-2000 
várható változás a  

2021-2050 időszakra  
tavaszi átlaghőmérséklet (°C) 

10 - 11 1,5 - 2 

őszi átlaghőmérséklet (°C) 
9 - 10 3 - 3,5 

forrás: NATÉR térképi felülete alapján 

Hőmérsékletváltozás okozta hatások 
Visegrád fekvése a hőhullámokkal és a forró napokkal szemben való kitettség 
szempontjából egyedi, mivel az ország többi tájaihoz viszonyítva az előző időszakban mért 
szélsőségesen meleg napok száma az országos érték alatti volt, miközben az emelkedés 
a kitettségben érintett napok számában is alacsonyabb az átlagnál. Éppen a nyári 
időszakokban tapaszlatható kellemes időjárás jelenti a település egyik turisztikai 
vonzerőjét, amiben a következő időszakban változás várható.  

A hőségriadós napok és a forró napok számának együttes változása 2050-ig elérheti a 35 
napot is éves szinten, ami jellemzően a nyári hónapokra, a látogatottság szempontjából 
legjobban frekventált időszakra esik. A település turisztikai látogatottsága ebben az 
időszakban a legnagyobb, így az ide látogatók és a helyi lakosság védelme érdekében a 
várható éghajlati kitettségre fel kell készülni.  

Várható csapadékeloszlások változása  
Visegrádon és környékén az elmúlt évtizedekben a (referenciaként használt bázis 
időszakban) az átlagos évi csapadékösszeg a 625 - 575 mm közötti volt, ami országos 
átlagban tekintve a mérsékelten csapadékos területek közé sorolható.  

22. ábra: Átlagos évi csapadékösszeg Magyarországon az 1961-1990 időszakban (mm)  

 
forrás: NATÉR térképi felülete 



 
 

VISEGRÁD települési klímastratégiája 
 

37 
 

 

A klímamodellek szerint a csapadékösszegben várható átlagos változás csökkenő mértékű 
lesz és 2050-ra a településen és környezetében éves szinten 25 mm-el kevesebb csapadék 
is prognosztizálható. Az éves átlag mellett a szezonális csapadékátlagokban történő 
változások jelenthetnek nagyobb hatást Visegrád adaptációs feladataira. Várhatóan a nyári 
és a téli csapadékok mennyisége jelentősen csökken, míg a tavaszi és őszi időszakokban 
a megszokottakhoz képest jelentősebb lesz a csapadékmennyiség. A következő táblázat 
mutatja be a referenciaként használt 1961-1990 közötti időszak átlagos szezonális 
csapadékösszegeit és az ezekben várható változások mértékét.  

7. táblázat: Az előző évtizedek szezonális csapadékösszegének átlaga és ezek várható változása Visegrádon és 
környékén (mm) 

szezonális csapadékösszeg 1961-1990 
várható változás a  

2021-2050 időszakra  

Átlagos nyári csapadékösszeg (mm) 175 - 200 -25 - 0 

Átlagos téli csapadékösszeg (mm) 125 - 150 -25 - 0 

Átlagos tavaszicsapadékösszeg (mm) 125 - 150 0 - 25 

Átlagos őszi csapadékösszeg (mm) 125 - 150 0 - 25 

forrás: NATÉR térképi felülete alapján 

23. ábra: A 30 mm-t meghaladó csapadékos napok száma Magyarországon az 1961–1990 időszakban (napok 
száma) 

 
forrás: NATÉR térképi felülete 

Az átlagértékek mellett a szélsőségekben is jelentős változásokat jeleznek 2050-re a 
klímamodellek eredményei. a 30 mm-t meghaladó csapadékos napok száma a 
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referenciaidőszakban Visegrádon 0,5 - 1,5 nap közötti volt évente (23. ábra), mivel két 
jelentősebb csapadékindexek érték határain fekszik a város. Ennek az értéke változhat 0,5-
1 nappal, vagyis 2050-re a 30 mm meghaladó csapadékos napok száma éves szinten 2,5 
nap is lehet.  

A fenti térkép azon napok átlagos évi számának területi eloszlását ábrázolja, amikor 0°C-
nál magasabb átlaghőmérséklet mellett a napi csapadékösszeg meghaladta a 30 mm-t. A 
megjelenített értékek a 30 mm-t meghaladó csapadékos napok évi számainak a teljes 
időszakra vett átlagai. (forrás: NATÉR) 

A jelentős csapadékmennyiség mellett a hosszabb ideig tartó száraz időszakok is 
jelentős problémát jelenthetnek az emberi egészségre gyakorolt hatása mellett a 
természetes környezetre és az épített értékekre egyaránt. Száraz napnak azok a napok 
minősülnek, amikor a napi csapadékösszeg nem éri el az 1 mm-t. Szezonális eloszlását 
vizsgálva a száraz időszakok hosszát, várható, hogy 2050-re a hosszabb száraz 
időszakokkal jellemezhető téli hónapokban akár átlagban 8 nappal is 
meghosszabbodhatnak a csapadékmentes időszakok, így többször is előfordulhat, hogy 26 
napon át csapadékmentes időszak jellemezhet egy-egy telet; azonban a tavaszi és őszi 
száraz időszakok rövidebbé válhatnak. 

8. táblázat: Az előző évtizedek szezonális átlaghőmérsékletének átlaga és ezek várható változása Visegrádon és 
környékén 

száraz időszakok maximális 
hosszának szezonális eloszlása 

1961-1990 
várható változás a  

2021-2050 időszakra  
száraz időszakok maximális hossza a 
nyári évszakban (napok száma) 

14 - 15 1 - 2 

száraz időszakok maximális hossza a 
téli évszakban (napok száma) 

17 - 18 
7 - 8 

száraz időszakok maximális hossza a 
tavaszi évszakban (napok száma) 

16 - 17 -2 - -1 

száraz időszakok maximális hossza az 
őszi évszakban (napok száma) 

23 - 24 -2 - -1 

forrás: NATÉR térképi felülete alapján 

Felszíni vizekkel kapcsolatos változás 
A felszíni vizeket érintő jelentős hatások a csapadékváltozáshoz szorosan köthetők. Amíg 
Visegrád patakjainak vízhozama a településen és környezetében lehulló csapadékok 
mennyiségétől függően változnak, addig a Duna vízszintére lényegesen nagyobb 
területeknek a csapadékeloszlása van hatással.  

Visegrád vízfolyásai esetén a villámárvizeknek való kitettség a NATÉR adatbázisa szerint 
a nincs. Villámárvizek alakulhatnak ki a hegy- és dombvidéki településeken intenzív 
csapadék esetén (legalább 30 mm/nap), ha a vízgyűjtőn lefolyó vizek köralakú, néhány km² 
méretű, erdővel kevéssé borított, meredek lejtőkkel övezett a vízgyűjtőn gyűlnek.  

A NATÉR-ban számított modellel ellentétben a helyi tapasztalatokra támaszkodva a 
jövőben a villámárvizek kialakulásával érintettek lehetnek a következő, a hegyoldalban 
eredő vízfolyások: 

• Apátkúti-patak 

• Lepence-patak 

• Ágas-patak 
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Árvízi jelenségek  
Visegrád alacsonyabban fekvő településrészei számára komoly veszélyeztetettséget 
jelentenek a dunai árvizek. A legutóbbi jelentős árvizet a 2013 júniusában levonuló árhullám 
okozta, amikor rekord vízállásokat eredményezett, új „legnagyobb víz” (LNV) értékek 
születtek, ami a Visegráddal szembeni Nagymarosi mércén a 2006-os rekordot is túllépte 
37 cm-el. 

24. ábra: Árvízi elöntés Visegrádon 2013.06.07-én 

  
forrás: OVF, médiaanyagok 

Minden árhullám más és más, 
kialakulásukban meteorológiai és 
hidrológiai tényezők együttes 
hatása érvényesül. A Dunán 
többnyire több, legalább három 
csapadékos periódus 
egymásutánja okozhat 
jelentősebb árvizet. A 2013-ban 
levonult árhullámot döntőn négy 
egymás utáni nap jelentősebb 
csapadéka okozta. Rendkívüli 
voltához nyilván hidrológiai 
tényezők is hozzájárultak, például 
a mellékfolyók egyidejű áradása. 

A várható elöntési területek nagyságát az elöntés valószínűsége határozza meg, melyet 
több időszakra vonatkoztatva vizsgálnak. A változó éghajlati jellemzők miatt az elemzések 
és a hatásokra való felkészülések miatt egyre gyakoribb a 100 vagy 1000 éves előfordulás 
figyelembevétele a védekezési intézkedések megfogalmazásakor.  

Belvízi jelenségek nem jellemzőek. 

Talaj és talajvízszint minőség változása 
A település Duna mentén levő részein a talajvízszint mélysége 1 m mélyre tehető, majd 
délre haladva ez hirtelen mélyebbre kerül, kivéve a patakok völgyében. A NATÉR térképi 
felülete szerint az országos áramlási modellben számított talajvízszintek különbsége a 
2023-2052 és a 1975-2004 időszakok között, fél méterrel lehet alacsonyabban, mely 
talajvízszint mélységet jelentősen befolyásolja a Duna mindenkori vízszintje.  

A talajvíz mennyiségi csökkenése hatással lehet a talaj minőségére is. A csökkenő 
talajvízszint a talaj minőségi romlásához vezethet. Visegrád a felszínmozgással érintett 
földtani képződmények, a lejtésviszonyok és a települések közigazgatási határán belüli 
káresemények (2005-2010) számának kapcsolata alapján a felszínmozgásokkal szemben 
erősen érzékeny területen fekszik.  

Ivóvízbázis klímahatásoknak való kitettsége 
Az ivóvízbázisok klíma-érzékenységének vizsgálata a NATÉR adatbázisára támaszkodva 
történt, ahol négy kategóriába kerültek besorolásra a hazai ivóvízbázisok: nagyon 
érzékeny, érzékeny, mérsékelten érzékeny, nincs közvetlen hatás. Visegrád vízbázisa a 
vízbázisok klíma-érzékenységi kategóriák alapján érzékeny vízbázis. Klímaérzékenysége 
elsősorban abból fakad, hogy a Duna kavicsteraszán kialakított partiszűrésű rendszer 
jellemzi a vízbázist, ahol a porózus vízadó 30 m mélység felett helyezkedik el, melynek a 
Dunával való szoros kapcsolata miatt a vízbázis kitettsége a klímaváltozás hatásainak 
magasabb, mint a rétegvizes vízbázisok.  
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Települési hőszigetek előfordulása 
A várhatóan kialakuló jelentős hőségriadós napok száma miatt a település egyes területei 
jobban kitettek annak a hatásainak. Elsősorban a turisztikailag aktívabb napokon jelenthet 
problémát, de Visegrád teljes egészére nem jellemző hősziget kialakulása. 

 Katasztrófavédelmi szempontok 

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés 
egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 
11.) BM rendelet 1. melléklete szerint Visegrád II. Katasztrófavédelmi osztályba tartozó 
település. A Katasztrófavédelmi besoroláshoz a következő hatások vizsgálata történt meg: 

1. elemi csapások, természeti eredetű veszélyek (árvíz, belvíz, rendkívüli időjárás, 
földtani veszélyforrások) 

2. ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek (a veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzem vagy küszöbérték alatti üzem; más létesítmény (ipari, 
mezőgazdasági) általi veszélyeztető hatás, veszélyes anyag szabadba kerülésének 
kockázata, távolság nukleáris létesítménytől, közlekedési útvonalak és 
csomópontok, veszélyes katonai objektum) 

3. egyéb eredetű veszélyek (felszíni és felszín alatti vizek (elsősorban az 
ivóvízbázisok) sérülékenysége, humánjárvány vagy járványveszély, valamint 
állatjárvány, a riasztási küszöböt elérő mértékű légszennyezettség 

4. kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázatok (a lakosság alapvető ellátását 
biztosító infrastruktúrák sérülékenysége, a közlekedés sérülékenysége, a 
közigazgatás és a lakosság ellátását közvetve biztosító infrastruktúrák 
sérülékenysége) 

 Hatások összefoglalása 

Hőhullámok okozta egészségügyi problémák veszélye 
A felkészülés különösen fontos annak tükrében, hogy a várható előrejelzések szerint abban 
az esetben, ha nem történnek megelőző intézkedések, akkor a többlethalálozás változás a 
Szentendrei kistérségben 2050-ig megközelítheti a 150%-ot az 1991-2020 időszakhoz 
képest1, amit a hőhullámos napok gyakoriságának és többlethőmérséklet változásának 
együttes hatása okozhat. 

A hőhullámok és forró napok hatása bárkinek okozhat egészségi panaszokat, kellemetlen 
tüneteket, rosszullétet, azonban vannak különösen veszélyeztetett csoportok. Ilyenek 
például a csecsemők és a fiatal kisgyermekek, a 65 évnél idősebbek, szívbetegségekben 
és magas vérnyomásban szenvedők, valamint egyéb tartós betegségben szenvedők. 

Természeti értékek éghajlatváltozásból származó veszélyeztetettsége  
A szélsőségesen meleg időszakok, valamint a szezonális hőmérsékletekben bekövetkező 
változások, hőmérséklet növekedések a növény és állatvilág számára kihívást jelenthet, 
különösen abban az esetben, ha a helyi, különleges bioszféra területein invazív fajok 
megjelenése szorítja vissza az unikális lokális fajokat. Várható, hogy egyes délebben 

 

 

 

1 NATÉR Hatás térkép: Többlethalálozás változás kistérségi szinten, 2021-2050 
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előforduló fajok életterének határai eltolódnak és új térségekben való megjelenése egyes 
fajok megmaradását is veszélyeztetheti. 

Az éves csapadékösszegek változása és a várható szezonális eloszlások módosulása akár 
már rövid időn belül is megváltoztathatja a természetes flóra és fauna összetételét a 
természetvédelmi területeken, ezzel egyes érzékenyebb védett fajok élőhelyét, a 
kapcsolódó életközösségeket is megváltoztathatja.  

Az egyre hosszabb ideig tartó csapadékmentes napok miatt, valamint a hosszan tartó, 
egymás után bekövetkező meleg és hőhullámos napok kedveznek az erdőtüzek 
kialakulásának, azok kialakulásának kockázata emelkedik. 

Épített környezet éghajlatváltozásból származó veszélyezettsége  
A hőmérsékletváltozások, a tartósan forró napok, a jelentős UV sugárzásnak való kitettség 
károkat okozhat az épített értékekben, ami a településen található nagy számú műemlék 
miatt jelentős anyagi károkat jelenthet. Az országos jelentőségű épített értékek 
karbantartásakor külön figyelmet kell fordítani a történelmi értékek megőrzésére.  

Visegrádon az árvizekkel veszélyeztetett partszakasz, illetve part menti terület hossza 
csaknem 2 km, de rendkívüli esetben a védekezési vonal eléri a 2,8 km-t. Az árvízzel 
veszélyeztetett terület teljes nagysága: 49 ha. Érintett többek között a Fő utca, a Mátyás-
palota, a 11. sz. főközlekedési út és a csatornarendszer egyes elemei. A turistaforgalmat 
bonyolító szállodák vendégei és az itt található egyedülálló történelmi értékek védelme 
érdekében árvízvédelmi intézkedések szükségesek, melyek megvalósítása folyamatban 
van. 

Turizmus éghajlatváltozásból származó veszélyeztetettség  
A turizmusra több klímaváltozáshoz köthető változás együttesen is hatást gyakorol. Az 
egyre gyakoribb forró napok és hőhullámok a szabadtéri rendezvények esetén jelentős 
kihívásokat eredményezhetnek, ami nagyobb felkészülést és megelőző intézkedések 
bevezetését teszi szükségessé, hogy a látogatók a rendezvényeken részt tudjanak venni. 

Visegrád jelentős természeti értékekkel rendelkezik, melyek vonzerője az egyedi fajok és 
életközösségek mellett a kiépített és fenntartott turisztikai létesítmények nagy száma. A 
számottevő turisztikai forgalommal látogatott erdőknek az életközösségeinek megváltozása 
miatt a terület veszíthet turisztikai vonzerejéből, miközben a turisztikai létesítmények 
fenntartása, karbantartása is nagyobb feladatot igényelhet a bekövetkező változások miatt. 
A sűrűsödő meleg és hőhullámos napok miatt az erdőtüzek kockázata is emelkedik, melyek 
megelőzésében nem csak a helyi lakosok, hanem a látogatóknak is nagy szerepe van. 

Az országos jelentőségű épített értékek védelme a növekvő mennyiségű és 
szélsőségesebb hőingadozásoknak kitett – esetenként 100 éves vagy idősebb – 
épületeknél kiemelt figyelmet igényel, az örökségvédelmi hozzáértéssel végzendő 
karbantartási feladatok gyakrabban válhatnak szükségessé, hogy a történelmi értékekben 
ne essék kár. 

A fentiek miatt kialakult helyzet akár kevesebb turista látogat el Visegrádra, ami miatt 
számottevő gazdasági kiesés érintheti a települést, mivel gazdasági profilja elsődlegesen 
a turizmusra épül.  

Ivóvízbázisok éghajlatváltozásból származó veszélyeztetettsége  
Visegrád ivóvízbázisa parti szűrésű kutakból áll, ami a Duna kavicsteraszán kialakított 
partiszűrésű rendszer. A Dunára gyakorolt klímaváltozás, így hatással lehet a vízbázis 
vízminőségére is, ami egyrészt a szélsőséges csapadékeloszlásból származó 
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vízszintemelkedés – esetenként árvizek – kialakulásával lehet hatással a vízbázis 
működésére, másrészt az alacsony vízállású Duna nyári időszakban jelentős 
vízhőmérsékletének emelkedése befolyásolja a vízminőséget a parti szűrésű kutakban. 
Mind a két szélsőséges állapot (túl magas és túl alacsony vízszint) kedvezőtlenül hat a 
vízbázisból származó vizek minőségére és kiegészítő védelmi intézkedéseket, víztisztítási 
fejlesztések kiépítését tehetik szükségessé a fogyasztható ivóvíz biztosításához. 

Árvizeknek az éghajlatváltozásból származó veszélyeztetettség 
A Duna vízgyűjtő területén egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárások miatt az elmúlt 
évtizedekben/ évszázadokban tapasztalt rendszeres áradások időpontjai eltolódhatnak, 
illetve intenzitásuk erősödhet. A várható árhullámok elleni védekezés kiemelten fontos 
Visegrád esetén. A meglevő védművek kibővítése mellett hatékony megoldás a levonuló 
vizek árvízi tározókba való vezetése és tárolása, mely megoldás alkalmazása csak 
regionálisan, több település vízgazdálkodásának összehangolásával lehetséges. 

Villámárvíz éghajlatváltozásból származó veszélyeztetettség 
A NATÉR adatbázisa szerint Visegrád területén a villámárvizek kialakulása nem jellemző, 
azonban az esetenként nagyobb vízhozammal is jellemezhető patakok, melyek a település 
belterületén is keresztülhaladnak okozhatnak olyan mértékű károsodást, melyekre a 
felkészülés szükséges lehet. 

Aszály éghajlatváltozásból származó veszélyeztetettség  
Az előrejelzések szerint a hosszan tartó csapadékmentes időszakok száma elsősorban a 
téli és a nyári időszakban növekszik meg, ami a növényzet számára jelent nagyobb 
terhelést ezekben az időszakokban, valamint a nyári hónapokban a település övező erdős 
területeken növelheti meg az erdőtüzek kialakulásának veszélyét.  

 Az éghajlatváltozás által veszélyeztetett helyi értékek 
meghatározása 

Visegrád épített értékei országos történelmi jelentőséggel bírnak, melyek állapotának 
megtartása kiemelten fontos, miközben a település egyedi természeti környezete 
különösen kitett az éghajlatváltozásnak.  

A település részletes értékkataszterrel rendelkezik (Visegrád Város helyi védelem alatt álló 
értékeinek katasztere, ami a 9/2019. (X.2.) önkormányzati rendelet 1. függeléke), melyek a 
védelem alá volt épületek főbb adataik mellett az állagmegtartó vagy javító feladatokra 
vonatkozó javaslatokat is tartalmazza.  

A településkép védelméről szóló 9/2019. (X.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 
tartalmazza a Helyi védelem alatt álló értékeket, összesen 90 db épített értéket (épületet 
és tartozékait, épületrészt, műtárgyat/műalkotást), amelyek állapotát, szélsőséges esetben 
fennmaradását a változó éghajlati adottságok veszélyeztethetik. 

Visegrád területe a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozik számos Natura2000-es területtel 
(2.2.6 fejezetben került bemutatásra), a külterületek része az országos ökológiai 
hálózatnak, a város jelentős természeti értékkel rendelkezik. 

 A városban megvalósult klímaváltozáshoz való alkalmazkodást 
szolgáló projektek bemutatása 

Az adaptációs célokat megvalósító fejlesztések közül az árvízvédelmi beruházások 
megvalósítása a legjelentősebb, mely a klímaváltozáshoz is köthető egyre jelentősebb 
mértékű árvizek elleni védekezést szolgálja. 
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9. táblázat: Alkalmazkodási projektek a városban, a 2007-től kezdődő időszakban 

Projekt címe Időszak 
Összköltség 

(MillióFt) 
Támogatás 
(Millió Ft) 

Finanszírozás 
forrása 

Duna menti árvízvédelmi 
beruházások Visegrádon 

2016.05.31- 
2021.05.29 

1 379 1 379 KEHOP 

Duna-menti árvízvédelmi 
beruházások Visegrádon 

2007-2013 1 287 1 287 KEOP-2.1.2/2F 

 

3.3 Klíma- és energiatudatossági, szemléletformálási helyzetértékelés  

 A városban megvalósult klíma- és energiatudatossági, 
szemléletformálási szolgáló projektek bemutatása 

A klímaváltozáshoz vagy az energiatakarékossághoz, energiagazdálkodáshoz köthető 
szemléletformáló akciók és rendezvények Visegrádon 2020 évtől kezdődően valósulnak 
meg. A folyamatban levő klímatudatosságot erősítő szemléletformálás tevékenységgel az 
önkormányzat a település valamennyi korosztályában tervezi elérni, hogy minden 
célcsoportnak a számára befogadható tartalommal elérhető legyenek általános információk 
a klímaváltozásról és annak hatásairól globális és lokális szinten egyaránt. 

10. táblázat: Klíma- és energiatudatossági, szemléletformálási projektek a városban 

Projekt címe  Helyszín  
Megvalósítás 
időszaka  

Tervezett/elért 
célcsoport  

Összköltség  
Támogatás 
(Millió Ft) 

Finanszírozás 

forrása  

VISEGRÁD települési 
klímastratégiájának 
kidolgozása 
klímatudatosságot 
erősítő 
szemléletformálással 

Visegrád 2020-2021. 

teljes 
lakosság és a 
településre 
látogató 
turisták 

8,67 8,67 KA 

 

3.4 Visegrád éghajlati szempontú SWOT analízise és problématérképe  

 SWOT elemzés  

Erősség Gyengeség 

Üvegházgáz kibocsátás Üvegházgáz kibocsátás 

Több épületenergetikai fejlesztés is 
megvalósult a településen, ÜHG 
kibocsátásuk csökken  
Tervezett további közösségi épület 
felújítása, energetikai fejlesztése 
 

Műemlék lakásállomány felújítása lassan 
halad, örökségvédelmi szabályozást 
figyelembe kell venni,  
Jelentős plusz költséget jelent a műemlékek 
épületenergetikai fejlesztése 
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Erősség Gyengeség 

A közlekedésből származó ÜHG kibocsátás 
nő  

Fenntartható energiagazdálkodási 
projektek tapasztalatai  

Fenntartható energiagazdálkodási 
projektek tapasztalatai  

A megvalósult épületenergetikai 
fejlesztések tapasztalatai hasznosak a 
következő időszak tervezésekor a 
műemlékvédelmi és a középületek 
energetikai megújítása terén  
A település gazdasági programjában 
szerepel a távhő-rendszer kiépítésének 
felmérése, elindítása  

Az épületenergetikai projektek forrásigénye 
magas, különösen a műemléki védettség 
esetén, teljes felújítás a homlokzati 
részeken gyakran nem, vagy korlátozottan 
végezhető  
 

Természeti értékek védelme  Természeti értékek védelme 

Visegrádon a zöldfelületek aránya magas, a 
külterületi erdők minősége és fenntartása 
magas színvonalú 
A város vonzereje a települést körülövező 
parkerdők, amikben rekreációs lehetőséget 
biztosítanak az erdőben elhelyezett 
turisztikai létesítmények 

A településhez tartozó területek jelentős 
része természetvédelmi, Natura2000 
terület, melyre vonatkozó szabályozások 
konfliktust okozhatnak a helyi lakosok 
gazdálkodási érdekeivel 
A fokozódó turisztikai látogatottság 
károsíthatja a védett természeti értékeket 

Vízgazdálkodás  Vízgazdálkodás  

Belterületi csapadékvíz-elvezető hálózat 
kiépítése megtörtént  
Árvízi védmű fejlesztése folyamatban van 
 

Heves esőzések alkalmával a városon 
átfolyó patakok vize károkat okozhat, 
villámárvizek alakulhatnak ki 
A települési vízbázis védőterületének 
biztonságba helyezése szükséges, hogy a 
vízmű kutjai üzemelhessenek 

Helyi éghajlatváltozási kihívások Helyi éghajlatváltozási kihívások 

A hőségriadós, forró napok számának 
emelkedése magas, de az ország egyéb 
területeihez viszonyítva mérsékeltebb 
emelkedést várható. 
 
A csapadékviszonyok és az 
átlaghőmérsékletek változása a település 
lakosságának a mindennapi életét 
középtávon feltehetően nem nehezíti. 
 
Lakosszám az elmúlt években növekvő 
tendenciát mutat, ami várhatóan az ország 
többi területéhez képest kevésbé 
klímaérzékeny fekvés miatt nem változik.  
 

A hőségriadós, forró napok számának 
emelkedése a turisztikailag kiemelt 
időszakban kihívásokat jelent a szabadtéri 
rendezvényeknél, miközben a helyi lakosok 
közül az érzékenyebb csoportokra gyakorolt 
egészségügyi hatások is kedvezőtlenek. 
A csapadékviszonyok és az 
átlaghőmérsékletek változása várhatóan 
jelentős hatással lesz a védett 
ökoszisztémára és természeti értékekre. 
A lakosszám növekedése a CO2 megkötést 
aktívan végző települési zöldfelületek 
csökkentése árán tartható fenn. 
Többszöri és gyakoribb csapadékosabb 
időszakok a helyi patakok vízhozamát 
veszélyes mértékig is megnövelhetik, 
erodálást okozva. 

Energia- és klímatudatosság, 
szemléletformálás  

Energia- és klímatudatosság, 
szemléletformálás  
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Erősség Gyengeség 

Településen élők iskolázottsága országos 
szint feletti, így a szemléletformáló akciók 
eredményesebben érvényesíthetők 
Jelentős tapasztalat áll rendelkezésre a 
turisztikai rendezvények és történelmi 
játékok kapcsán 

Visegrád nem rendelkezik tapasztalattal 
klíma-szemléletformálási projektekkel 
kapcsolatban  

 

Lehetőség Veszély 

A gépkocsiállomány összetételének 
ösztönzése az alacsonyabb CO2 
kibocsátású típusok felé  
A természeti értékek közelsége miatt a 
turizmus versenyképessége a településen 
nő a hőhullámok gyakorisága miatt  
Sportturizmus fókuszba helyezése 
Települési oktatási intézmények szervezett 
bevonása a szemléletformálási 
kampányokba Klímavédelemhez 
kapcsolódó innovatív fejlesztések 
támogatása a turisztikai ágazatban  
Nemzetközi és hazai jó gyakorlatok 
adaptálása  

Országos jelentőségű turisztikai értékek 
veszélyeztetettsége  
Természetvédelmi élőhelyek védelmének 
nehézségei, szereplők összefogásának 
hiánya. 
Klímaproblémák felismerése és a 
válaszlépések meghozatala elmarad  
Kapcsolódó uniós támogatások hozzáférése 
nehézségekbe ütközik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Problémafa  

(következő oldal) 
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Klímaváltozás 
kihívásai növekvő 

mértékben 
azonosíthatók a 

településen

ÜHG kibocsátás 
nem csökken a 

tervezett 
mértékben

Körlekedésből 
származó ÜHG 
kibocsátás nem 

csökken

közlekedés forgalmi 
fejlesztések nem valósulnak 

meg

elöregedett gépjárműpark 
ÜHG kibocsátása magas 

levegőminőség 
romlása 

Épületenergatikai 
fejlesztések lassan 

vagy nem valósulnak 
meg

középületek energetikai 
felújítása lassan halad

fosszilis tűzelők aránya 
magas

alacsony 
energiahatékonyság, magas 
épületfenntartási költségek

turisztikai szolgáltatók nem 
valósítanak meg 

fejlesztéseket

magas 
energiaköltségeket 

beépíitik a 
szolgáltatásokba

költségek miatt a 
látogatók száma 

csökken

lakossági épületek felújítás 
nem történik meg

fosszilis tűzelők aránya 
magas

megújulóenergiát 
biztosító technológia 

költsége magas
Turisztikai 

szolgáltatáso, szállodák  
energiafogyasztása nő

adaptációs 
feladatok 

nehézségei

Turizmus csökken

hőmérsékleti klímahatások miatt 
rendezvényeken való részvétel 

csökken

környezetre gyakorolt hatás miatt 
már nem vonzó turisztikai célpont 

a település

Lakosság egészségi 
állapota romlik

emelkedik a klímahatásokhoz 
köthető megbetegedések száma

Környezeti 
állapot romlik

romlik a vízbázis 
környezeti állapota

talaj és talajvíz 
minősége és 

mennyisége is romlik

természetes élőhelyek minősége 
romlik

helyi természetes értékek 
tűnnek el

a természetes 
élővilág sérül

invaziv fajok 
jellenek meg

mezőgazdasági tevékenység 
kihívásokkal küzd

Épített örökség 
védelme nem 

működik pótolhatatlan történelmi 
értékek sérülnek

időjárási hatások kárt tesznek az 
épített értékekben

szemléletfor-
málás

helyi értékek 
ismeretenagyon 

hiányos

klímaváltozással kapcsolatos 
ismeretek nincsenek

lokálisan kicsi a figyelem a 
klímaváltozásra és hatásaira

szemléletformáló 
rendezvények nincsenek, 

vagy a részvétel 
alacsony
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 Stratégiai kapcsolódási pontok azonosítása  

4.1 Nemzeti szintű kapcsolódási pontok és az azokból levezethető 
éghajlatpolitikai kihívások  

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2018-2030 közötti időszakra, 
kitekintéssel 2050-re (NÉS-2) 
A stratégia három részstratégia, a Hazai Dekarbonizációs Útiterv (HDÚ), a Nemzeti 
Alkalmazkodási Stratégia (NAS) és a „Partnerség az éghajlatért” Szemléletformálási Terv 
egybefoglalásából áll. 

A HDÚ az üvegházhatású gázok kibocsátáscsökkentésének céljait, prioritásait és 
cselekvési irányait tartalmazó terv, mely 2050-ig jelöl ki cselekvési irányokat.  

A NAS az éghajlatváltozás várható magyarországi hatásainak, természeti és társadalmi-
gazdasági következményeinek, valamint az ökoszisztémák és az ágazatok éghajlati 
sérülékenységének értékelésén alapul, az alkalmazkodás és felkészülés koncepcionális 
keretei adja meg. Ezek közt az éghajlatbiztonsággal kapcsolatosan meghatározza a 
vízgazdálkodás, a vidékfejlesztés, az egészségügy, az energetika, a turizmus és más 
ágazatokra vonatkozóan a felkészülés lehetséges cselekvési irányait. 

A hazai dekarbonizáció és az éghajlati alkalmazkodás teendőit éghajlati szemléletformálási 
program egészíti ki, amely a „Partnerség az éghajlatért” elnevezéssel része a stratégiának. 
Az Energia- és klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv célja az energia- és 
klímatudatosság elterjesztése, közvetetten pedig a háztartások energiafogyasztásának 
csökkentése, és ezáltal az életminőség javítása. 

A NÉS-2 megállapítja, hogy az éghajlatváltozás az egyik legfontosabb kihívás, mely 
közvetlenül befolyásolja a létfeltételeket, életminőséget, veszélyezteti az ökoszisztémát, 
infrastruktúrát, épített környezetet. A kedvezőtlen hatások mérséklése mellett az azokhoz 
való alkalmazkodást is kiemelten kell kezelni az érdekeltek széles körének bevonásával, a 
fenntarthatóság elvének betartásával különösen a sérülékeny ágazatokban, térségekben. 
A kibocsátás csökkentéssel, elnyelés mértékének növelésével kapcsolatos feladatokat, 
célkitűzéseket integrálni kell a szakpolitikai tervezés során. A NÉS-2 a klímapolitika, a 
zöldgazdaságfejlesztés és az alkalmazkodás átfogó keretrendszere, mely tükrözi az 
éghajlatvédelem céljait és cselekvési irányait. Kettős jövőképe szerint az ország az anyag- 
és energiatakarékos technológiák elterjedésével, tiszta energiaforrások térnyerésével áttér 
az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra (dekarbonizáció), másrészt az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás feladatai beépülnek a szakpolitikai tervezésbe, 
döntéshozatalba (adaptáció). A NÉS-2 átfogó célja a „Fennmaradás és tartamos fejlődés 
egy változó világban”, illetve „Adottságaink, lehetőségeink és korlátaink megismerése”, 
melyet a dekarbonizáció, „éghajlati sérülékenység vizsgálata”, az „alkalmazkodás és 
felkészülés”, valamint „éghajlati partnerség” specifikus célok szolgálnak, többek között a 
HDÚ és a NAS meghatározott beavatkozási területein keresztül. Ezek közt a város 
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klímastratégiája kapcsán legrelevánsabbnak tekinthetők a fosszilis energiahordozók 
kiváltása, az energiahatékonyság növelése, a természeti erőforrásigények mérséklése, 
illetve a természeti erőforrások megóvása, sérülékeny térségek, ágazatok, illetve a 
társadalom alkalmazkodása, valamint kutatások, módszertanok kidolgozása, 
szemléletformálás klímatudatosság fokozása. 

Nemzeti Energiastratégia 2030 
Az új Nemzeti Energiastratégia legfontosabb célkitűzése az energiaszuverenitás és az 
energiabiztonság megerősítése, a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartása, valamint 
az energiatermelés dekarbonizálása. A jövő hazai energiaellátása épít a legújabb 
technológiai vívmányokra, a hazai energiafelhasználásban növeli az alacsony vagy nulla 
szennyezőanyag kibocsátású technológiák súlyát (elismerve a klímapolitikai törekvéseket, 
az ÜHG-kibocsátás legalább 40%-kal történő csökkentését), ösztönzi az 
energiahatékonyság növelését és ezáltal erősíti energetikai függetlenségünket. 

A dokumentum megállapítja, hogy a klímapolitikán, mint peremfeltételen belül fő feladatunk 
a klímaváltozás következményeire való felkészülés, az ország alkalmazkodásra való 
felkészítése, a kibocsátás vonatkozásában pedig a tagállami kötelezettség teljesítése. 
Ugyanakkor fel kell készülni a jelenleginél szigorúbb klímapolitikai irányra, uniós 
célkitűzések elfogadására. 

A dokumentum jövőképe értelmében az innovatív technológiák alkalmazásával, 
szemléletformálással, energiahatékonysági intézkedésekkel csökken az 
energiafogyasztás, fenntartható és biztonságos energetikai rendszereket kell létrehozni 
(alacsony kibocsátású közlekedési módok, megújuló, alternatív hőtermelés térnyerése, 
energiahatékonysági intézkedések) 

Primer energiafelhasználást tekintve a jövőt az energiatakarékosság, hatékonyság növelés, 
forrásdiverzifikáció határozza meg, a villamos energiaellátásban a hálózatfejlesztés, 
decentralizáció a megújuló és atomenergia jelentse a súlyponti elemet. Magyarország célja, 
hogy a magyar villamosenergia-termelés legnagyobb része két forrásból származzon: 
atomenergiából és megújuló energiából, elsősorban naperőművekből. A nap- és az 
atomenergia együttes használatával 2030-ra a magyarországi áramtermelés 90 százaléka 
szén-dioxid-mentes lehet. Ezen túl a távhőhálózat fejlesztéssel, épületenergetikai 
programokkal lehet és kell az uniós energetikai célokhoz hozzájárulni, a közlekedésben az 
elektrifikáció, a közösségi közlekedésben az agroüzemanyagok felhasználása, a 
vasútfejlesztés a prioritást élvező területek.  

Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) 
NEKT kialakítása, struktúrája és törekvései szorosan kapcsolódnak a Nemzeti 
Energiastratégia tartalmához, célrendszeréhez. A dokumentum megállapítása szerint az 
energiaszuverenitás és az energiabiztonság megteremtése, a karbonsemleges gazdaság 
megvalósítása csak az atomenergiával lehetséges. A terv legfontosabb célkitűzései a 
Bizottság által elvárt dekarbonizáció, energiahatékonyság, ellátásbiztonság, belső piac és 
innováció-versenyképesség dimenziókat célozzák. 

Magyarország célja, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását legalább 40%-kal 
csökkentse 2030-ig 1990-hez képest. Az ÜHG-kibocsátás csökkenését a felhasznált 
energiamennyiség csökkenése, a hatékonyabb energiafelhasználás, a megújuló 
energiaforrások felhasználásának növelése és a nukleáris kapacitások fenntartása 
eredményezheti. Az egyik legfontosabb dekarbonizációs feladat a lignit alapú 
energiatermelés kivezetése. A földgáz kiváltásában és a hőpiaci megújuló energiaforrás-
felhasználásunk növelésében kiemelt szerepet kap a Zöld Távhő Program végrehajtása, 



 
 

VISEGRÁD települési klímastratégiája 
 

49 
 

 

illetve az egyedi fűtésű épületek minél nagyobb részének megújuló alapra helyezése 
(fűtési-hűtési szektorban 30% 2030-ig). Ezen belül hangsúlyos elem a lakossági és egyéb 
épületállomány energiahatékonyságát javító korszerűsítés, ESCO-alapú szolgáltatások, 
ESCO-típusú finanszírozási megoldások bevezetése. 

A közlekedés terén legalább 14%-os megújuló energia arányt tűz ki Magyarország 2030-ra 
- a közösségi közlekedés fejlesztésével (pl. Zöld Busz Program) -, míg a bruttó végső 
villamosenergia-fogyasztásban a megújuló források arányát 2030-ra legalább 20%-ra 
kívánja növelni. 

Energiahatékonysági célkitűzés, hogy az ország végsőenergia-felhasználása 2030-ban se 
haladja meg a 2005-ös értéket. Az ország a jövőben fokozott hangsúlyt fektet az 
energiahatékonyság növelésére, a hazai szénhidrogénvagyon és megújuló források 
fenntarthatóan maximális kiaknázására, valamint a nukleáris kapacitások szinten tartására. 

Kiemelt cél az energetikai innovációban gazdaságfejlesztési lehetőségek maximális 
kiaknázása, így azoknak az újszerű megoldásoknak az alkalmazását ösztönzi, melyek 
hozzájárulnak az ellátásbiztonság erősítésével és az energiaszektor klímabarát 
átalakításával kapcsolatos célkitűzésekhez. 

Nemzeti Épület-energetikai Stratégia  
Az építőipari technológiai fejlesztési irányokat az EU a vevői igények jobb kielégítésében, 
a társadalmi fenntarthatóság növelésében és az építőipar modernizációjában látja, 
ugyanakkor ehhez a magyar értelmezés a nemzeti energetikai értékeket is szorosan 
hozzárendeli. A piaci verseny mellett a hazai építőipar fejlődését a minőségi építés, 
innováció, szakpolitikai ösztönzők és az épületenergetikai programok is erősen 
befolyásolják, de - részben a költséghatékonyság okán (pl. rövidebb szállítási útvonalak - a 
környezeti szempontok is megjelennek. 

A stratégiában épületenergetikai prioritás az energiaellátás biztonságához való 
hozzájárulás, az energiarendszer fenntarthatóságának biztosítása, melyet az alábbi átfogó 
célok elérésen keresztül kíván szolgálni: 

• épületkorszerűsítés, mint a lakosság rezsiköltség csökkentésének egyik 
eszköze 

• a költségvetési kiadások mérséklése 

• az energiaszegénység mérséklése 

• ÜHG kibocsátás-csökkentés 
 

Az épületenergetikai célok megvalósításához primerenergia megtakarítási célértékeket 
rendel, megbontva a lakó- és középületállományra, a vállalkozások épületeinek felújítására, 
illetve egyéb megtakarításokra. Ehhez meghatározott specifikus célterület a meglévő 
épületállomány felújítása, új épületek építése, vállalkozások épületeinek felújítása, távhővel 
ellátott épületek energiahatékonyságának növelése, megújuló energia hasznosítása. 

A dokumentum a célok elérését különböző intézkedéscsomagokkal támogatja: 
energiamegtakarítások elérésére vonatkozó intézkedések, az új épületekre, felújításokra 
vonatozó előírások, szabályozások újragondolása, a K+F és innováció, képzés ösztönzése. 

Nemzeti Erdőstratégia 2016-2030 
Az uniós erdőgazdálkodási stratégia nyolc prioritási területet határoz meg a fenntartható 
erdőgazdálkodás, a tudásalap kiszélesítése, illetve az együttműködés és kommunikáció 
erősítése témakörében, melyek a hazai stratégia kereteit is megszabják. A stratégia kiterjed 
az állami és magánerdők hasznosítására, közjóléti, gazdasági szempontjainak 
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érvényesítésére. A fafeldolgozó ipar optimalizálásában, a fa ipari célú hasznosításában 
szem előtt tartja a globális környezetvédelmi, energetikai feladatokat és célokat, mint az 
légköri szénmegkötés elősegítése, decentralizált biomassza alapú fűtési rendszerek 
működtetése, erdei melléktermékek fenntartható hasznosítása.  

Emellett a stratégia rávilágít az erdőgazdálkodás, az energiapolitikával, klímapolitikával, 
vidékfejlesztéssel, természetvédelemmel és vízgazdálkodással való szoros, integrált 
kapcsolatára is, megállapítja, hogy a hazai szakpolitikai törekvéseket, célokat e 
feltételrendszeren belül kell kialakítani. 

A fenntarthatóság, fenntartható hasznosítás kiemelt stratégiai feladata az erdők 
természetességi állapotának fenntartása és lehetőség szerinti javítása. Klímavédelem 
szempontjából egyrészt fontos a jelenlegi erdők mennyiségének megőrzése és 
minőségének további javítása, másrészt az erdőtelepítéssel történő erdőterület növelés, 
ami az egyik leghatékonyabb klímavédelmi intézkedés: légközi széndioxidot köt meg, az 
erdőárnyékolás csökkenti a talaj, légkör felmelegedését, stb.  

A sikeres, fenntartható erdőgazdálkodásban fontos a gazdálkodói és szolgáltatói szintű 
integráció, az adminisztrációs terhek csökkentése, az erdőgazdálkodás tervezési, 
nyilvántartási és adminisztráció rendszerének hatékony kiépítése, kutatás, oktatás és 
kommunikáció, az erdőgazdálkodás támogatása. Mindezek figyelembevételével a stratégia 
tíz fő célterületen fogalmazza meg a célokat, feladatokat, köztük kitérve az erdők 
vidékfejlesztésben, természetvédelemben játszott szerepére. 

Kvassay Jenő Terv  ̶Nemzeti Vízstratégia  
A terv hosszútávú célja, hogy minden vízhasználónak elégséges egészséges víz álljon 
rendelkezésére, biztosítva a vízpotenciálunk hatékony kihasználását harmóniában a 
természeti adottságokkal, a vizek kártételei elleni intézkedésekkel.  Ebből kifolyólag kiemelt 
feladatnak tekinti a hazai hasznosítható vízkészletek mennyiségének és minőségének a 
javítását a jó állapot eléréséig. Cél, hogy ennek fenntartási feltételei a változó körülmények 
között is adottak legyenek. 

A védekezés helyett vizek okozta károk megelőzését helyezi előtérbe: azaz cél az emberi 
élet védelme és a nemzeti vagyon kockázathoz igazított mértékű megóvása, a 
vízgazdálkodási rendszerek és a területhasználati módok összehangolt átalakítása úgy, 
hogy a víz káros bősége a vízhiány mérséklésére legyen fordítható. 

A stratégia megállapítja, hogy a területi vízgazdálkodás több, szakmailag sajátos 
szakterületet fed le, úgy mint árvízmentesítés és árvíz elleni védekezés, síkvidéki 
vízrendezés, belvíz elleni védekezés, dombvidéki vízrendezés; mezőgazdasági 
vízgazdálkodás; térségi vízszétosztás, folyógazdálkodás, vízi utak, vízenergia-hasznosítás. 
Ezek alapinfrastruktúrája jórészt kiépült, de nem hasznosítás orientáltak, defenzív jellegűek 
és rugalmatlanok, különösen a klímaváltozás fényében. Ugyanis a klímaváltozás miatti a 
rendszerek kiépítése nem megfelelő a szélsőségek kezelésére, nincs felkészítve a 
vízkészletek fokozódóan egyenlőtlen területi és időbeli eloszlására. A területhasználatok 
(mezőgazdaság, ipar, rekreáció, természetvédelem, településfejlesztés) vízgazdálkodási 
szempontokat figyelmen kívül hagyó fejlesztései nehezítik az alkalmazkodást, a 
dombvidéki területeinket a vizek visszatartása elégtelen, a belterületek védelme, az erózió 
elleni védekezés elhanyagolt. A vízgazdálkodás súlyponti feladatai, melyeken belül 
középtávú célok kerültek megfogalmazásra, tehát az alábbiak  

• Vízvisszatartás és vízszétosztás a vizeink jobb hasznosítása érdekében  

• Kockázat megelőző vízkárelhárítás  
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• A vizek állapotának fokozatos javítása, a jó állapot elérésére  

• Minőségi víziközmű-szolgáltatás és csapadékvíz-gazdálkodás elviselhető 
fogyasztói teherviselés mellett.  

• A társadalom és a víz viszonyának a javítása (mind egyéni, mind gazdasági, mind 
döntéshozói szinten).  

• A vízgazdálkodás gazdasági szabályozó rendszerének újjászervezése  

• A tervezés és irányítás megújítása  

Országos Fejlesztési és Terület-fejlesztési Koncepció 
A 2013. decemberében elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót 
(OFTK) azt a célt szolgálja, hogy az ország fejlesztéspolitikája, a területi tervezés és az 
ebből eredő szabályozás összefüggő, egységes rendszert alkosson, egységes fellépéssel, 
hathatós és következetes intézkedésekkel járuljon hozzá az ország dinamikus 
fejlődéséhez, növekedési pályára állításához, a területi egyenlőtlenségek csökkentése és 
egy területileg is kiegyensúlyozottabb fejlődés elérése érdekében. 

Az OFTK a nemzeti szükségletekből és sajátosságokból kiindulva középtávon (2014–2020 
között) kijelölte azokat a stratégiai fókuszpontokat, amelyek az ország hosszú távú céljainak 
megvalósulását szolgálják. A nemzeti prioritások igazodnak az Európai Unió által 
megfogalmazott programozási keretekhez, melyeket érvényesíteni kell a hazai tervezés és 
végrehajtás során.  

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 
A stratégia átfogó célkitűzése a vidéki térségek népességeltartó és népességmegtartó 
képességének javítása. A vidéki élet minőségének javítását, a megélhetés gazdasági 
feltételeinek megteremtését a stratégia a közösség értékeire építve, a hagyományokat 
ápolva, a táji és épített környezet értékeit megőrizve, a természeti erőforrásokkal 
fenntartható módon gazdálkodva kívánja elérni. A cél megvalósítását három horizontális 
szempont szem előtt tartása mellett kell elérni, biztosítva a fenntarthatóságot, területi és 
társadalmi kohéziót, valamint a város-vidék kapcsolatok kölcsönösségét, az 
együttműködést. 

A dokumentumban megfogalmazott öt stratégiai cél: 

• Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése 

• Sokszínű és életképes agrártermelés 

• Élelmezési és élelmiszerbiztonság 

• A vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése 

• A vidékiközösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása 
 

A célrendszer elsődleges területi irányultsága a vidék, ahol alacsony a népsűrűség, a 
területhasználatban, a foglalkoztatásban, vállalkozási szerkezetben a mezőgazdaság 
szerepe érvényesül, illetve a természeti környezet a területhasználatban jellemző. Ezen 
belül a jelentős társadalmi problémákkal szembesülő térségeket, vagy speciális táji, 
környezeti adottságok alapján kijelölt, avagy vidékfejlesztési együttműködési lehetőségeket 
mutató térségeket komplex vidékfejlesztési programok célozzák. A stratégia fókuszában 
értelemszerűen az agrár- és élelmiszergazdaság áll. 

Klímavédelmi szempontból leginkább érintett stratégia terület a természeti értékek és 
erőforrások védelme, fenntartható használata, azon belül a természeti értékek, területek, 
ökoszisztéma szolgáltatások védelme, környezetbiztonság, vízgazdálkodás, zöldterületi 
rendszerek fejlesztése. A fenntartható agrárszerkezet és termeléspolitika, ökológiai 
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gazdálkodás, táj, és agár-környezetgazdálkodás szintén olyan stratégia területei a 
vidékstratégiának, melyben a klímaváltozás szerepe, szempontjai meghatározóak. 

Nemzeti Biodiverzitás Stratégia 
A stratégia alapvető célja, hogy a biológiai sokféleség megőrzésének szempontjai 
beépüljenek a szakpolitikákba, stratégiákba és programokba, illetve azok megvalósításába. 
A stratégia a 2020-ig megvalósítandó célokat és intézkedéseket foglalja össze, 
megállapítva, hogy a hosszútávú eredmények eléréséhez alapvető szemléletváltásra van 
szükség.  

Céljait a következő klíma szempontból fontosabb stratégia területek vonatkozásában 
határozza meg: 

• védett természeti területek és értékek megőrzése, természetvédelmi helyzetük 
javítása, ennek részeként a tájékoztatás, szemléletformálás erősítése, 

• táji diverzitás, zöld infrastruktúra és az ökoszisztéma szolgáltatások fenntartása, 
fejlesztése, részben a klímaváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodás elősegítése 
érdekében, 

• a mezőgazdaság szerepének erősítése a biológiai sokféleség megőrzésében, 

• fenntartható erdőgazdálkodás, vízi erőforrások fenntartható használata, védelme, 

• invazív fajok elleni küzdelem. 
 

4.2 Kapcsolódás Pest megyei klímastratégiájához 

Visegrád klímastratégiájának céljai és azokat megvalósító intézkedései a Pest megyei 
klímastratégiához kapcsolódnak, azokban megfogalmazott célok teljesülését is támogatják. 

A klímastratégia klímavédelmi és alkalmazkodási beavatkozások megvalósításával, 
szemléletformálással, példamutató országos szerepvállalással kíván három szakterület 
specifikus (mitigációs, adaptációs, szemléletformálási) célkitűzést megvalósítani, melyek 
teljesülését konkrét intézkedésekkel, ezekhez kapcsolódó eszközök meghatározásával 
biztosítja. A három specifikus célkitűzés, melyeken belül további, szektorspecifikus, területi, 
stb. részcélok meghatározása történt, az alábbi: 

1. Pest megye dekarbonizációs célja, hogy a megye ÜHG kibocsátása 2030-ig 4%-
kal, 2050-re 42,4%-kal csökkenjen az ÜHG leltárban szereplő adatokhoz képest. 
(ezen belül az energiafogyasztás csökkentése, megújulók növelése, közlekedés 
gázkibocsátásának mérséklése, hulladékcsökkentés, erdőterületek növelése) 

2. A különböző szektorok klímaváltozási hatásokkal szembeni 
alkalmazkodóképességének erősítése és felkészülésének segítése (ezen belül 
hőhullámok egészségügyi hatásainak csökkentése, ellenálló mezőgazdasági 
technikák, Duna-parti településeken az ár- és belvízveszély csökkentése, élőhelyek 
sérülékenységének mérséklése, épületállomány ellenállóképességének javítása, 
ivóvízbázis megóvása, megyei turizmus szektor kiépítése) 

3. Helyi szereplők közti tudásmegosztás és együttműködés javítása, példamutatás a 
klíma- és energiatudatosságban (zöld településfejlesztés, gazdasági szféra 
szerepvállalásának ösztönzése, együttműködések a klímatudatos fejlesztésekben, 
megoldásokban, civil hálózatok ösztönzése a szemléletformálásban) 

A mitigáció területén a legfontosabb intézkedéseket a lakóépületek, középületek felújítása, 
energiahatékonyságuk növelése, megújuló energiával való ellátása jelenti. Emellett a 
vállalkozások energiahatékony működése, a közösségi közlekedés erősítése, szállításban 
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a vasút részarányának növelése, kerékpáros fejlesztések jelentik azokat a területek, ahol a 
klímavédelemben eredményes lehet a megye. 

Az adaptáció tekintetében a települési zöldfelületek csökkenésének megakadályozása, 
települések tervezési és működtetési feladatainak koordinálása, vízelvezetési karbantartás 
elvégzése többek között azon intézkedések, melyek hozzájárulnak a specifikus cél 
megvalósításához. A Duna és Ipoly-menti településeken a terület- és településfejlesztést 
az árvízvédelmi szempontokkal együtt kell tervezni. Az ökológia folyosók fenntartása, az 
élőhely fragmentáció csökkentése olyan adaptációs intézkedések, amelyekben az 
önkormányzatok, NP igazgatóságok egyeztetése elengedhetetlen.   

További feladat az örökségvédelem alatt álló épített emlékek klímasérülékenységi 
vizsgálatának elvégzése, ami segíti a tulajdonosokat, fenntartókat a turisztikai vonzerők 
tartós működtetésében, karbantartásában akár funkcióváltást is támogatva.  

A Dunakanyar országos jelentőségű természeti érték, melyet az éghajlatváltozás számos 
területen veszélyeztet. A megye turizmusának is súlyponti eleme a Dunakanyar kiemelt 
üdülőkörzet, ökoturisztikai desztináció, melynek kínálatára, forgalmára az időjárás, vízállás, 
értelemszerűen a klímaváltozással együtt járó szélsőségek hatással vannak és egyre 
inkább lesznek is. Az épített környezeti értékekre, műemlékekre, pl. a visegrádi római, 
Árpád- és középkori műemlékegyüttesre is fokozott terhelést jelentenek a szélsőséges 
éghajlati események, veszélyeztetik azok állagát, fennmaradását, látogathatóságát. 

A szemléletformálás részeként intézkedésként megfogalmazódott a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásának erősítése, klímavédelmi képzések, lakosság tájékoztatók 
megtartása, szociális, egészségügyi intézmények felkészítése, fenntartható fogyasztási 
kampányok indítása. 

A fenntarthatóság társadalmi elfogadottságának, értékrendjének kialakításához a 
klímastratégia klímapartnerséget vizionál, melynek célja az együtt tervezés, visszacsatolás, 
folyamatos javítás az érintettek bevonásával, mely platform munkájában részt vesznek a 
települési önkormányzatok, nagy cégek, hatóságok, kamarák, erdőgazdálkodók, TM 
szervezeket, ökoiskolák, civilek, stb. Ennek kapcsán fontos feladat a települések 
együttműködésének javítása, jó gyakorlatok, tapasztalatok megosztása. 

4.3 Kapcsolódás a városi stratégiákhoz és tervdokumentumokhoz  

A Visegrád város több stratégiai dokumentummal és tervvel is rendelkezik: 

• Területfejlesztési Koncepcióval,  

• Gazdasági Programmal,  

• Turizmusfejlesztési stratégiai és operatív programmal,  

• Visegrád belváros közterületi arculatának megújítása programmal 

• Integrált Városfejlesztési Stratégiájával (IVS).  

• Visegrád Város Turizmusfejlesztési Programmal 

• Települési Arculati Kézikönyvvel, 

• „Virágzó Visegrád” Fejlesztési Tervvel, 

• A „Visegrád, a 700 éves királyi székhely” Fejlesztés Programmal 
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Jelen klímastratégia célja, hogy a korábban elkészült dokumentumokban meghatározott 
fejlesztési célokat es irányokat megtartva, azokhoz igazodva fogalmazza meg azokat a 
további célokat és intézkedéseket, melyek felkészítik Visegrádot a klímaváltozás várható 
hatásaival szembeni feladatokra. 
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 Jövőkép és célrendszer: a nemzeti 
klímapolitikából levezethető városi klímavédelmi célok 
azonosítása  

A jövőre vonatkozó stratégiai célok Visegrádnak a rendelkezésre kapcsolódó ágazati 
stratégiai dokumentumainak az áttekintését követően, a helyzetelemzés eredményeire 
támaszkodva került megfogalmazásra. Különösen fontos figyelembe venni az Európai Unió 
és Magyarország középtávú fejlesztéspolitikai prioritásait, a regionális innovációs 
stratégiában megfogalmazott fókuszterületeket, illetve Pest Megye Klímastratégiai 
dokumentációjában foglaltakat.  

5.1 Visegrád klímavédelmi jövőképe  

A város hosszú távú jövőképe azt fogalmazza meg, hogy milyen lesz, illetve milyennek 
szeretnék látni a városlakók Visegrádot a közeli és a távolabbi jövőben.  

A település a klímaváltozás hatásaira való felkészülése és az ÜHG kibocsátásának 
csökkentése érdekében fogalmazta meg klímavédelmi jövőképét. Az éghajlatváltozásra 
való felkészülés céljai és feladati összhangban vannak Visegrád Varos Integrált 
Városfejlesztési Stratégiájával (ITS), az abban megfogalmazott célokkal.  

Visegrád jövőkepe az ITS-ben megfogalmazva a következő:  

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

A klímaváltozásra való felkészülés érdekében a város jövőképének aktualizálása 
szükséges, amiben a klímaszempontok esetén a hangsúly az adaptációs és 
szemléletformáló jövőbeni feladatokra fókuszál.  

Visegrád hosszú távú jövőképe: 

A város történelmi, kulturális hagyományait, épített örökségét, a hegységi területeket 
és a Dunakanyar természeti és tájképi értékeit megőrző és az ezeket fenntartható 
módon használó, idegenforgalmi fejlesztésekre és a helyi kis-és középvállalkozói 
szektorra támaszkodó, a helyi foglalkoztatást támogató, fiatalságát megtartó, 
klímavédelmi szempontból is innovatív fejlesztésekre támaszkodó település, mely az 
éghajlatváltozás hatásaira proaktívan reagáló, klímatudatos humán tőkével 
rendelkező, vonzó életminőségű, országos szinten ismert és elismert kisváros. 
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Ennek a hosszú távú jövőképnek az elérését szolgáljak a következőkben ismertetett 
középtávú (7-15 év) és hosszú távú (15- 20 év) célok.  

5.2 Középtávú célok (7-15 év) 

A klímastratégia középtávú jövőképe, hogy Visegrád örökségét és értékeit megőrző, 
innovatív, proaktívan reagáló, klímatudatos, vonzó életminőségű kisváros legyen.  

Ezen jövőkép teljesüléséhez átfogó célként el kell érni az ÜHG kibocsátás csökkentését és 
meg kell valósítani a klímaváltozás hatásaihoz való eredményes alkalmazkodást a 
közeljövőben, oly módon, hogy a lakosság klímaváltozáshoz kapcsolódó attitüdjét 
támogassa, mint a mitigációs, mint pedig az adaptációs intézkedések megvalósulását.  

Az átfogó célok teljesülése a következő stratégiai célok mentén történik: 

• Épületek energiafelhasználásának csökkentése 

• Közlekedés ÜHG kibocsátás csökkentése 

• Megújuló energia részarányának növelése 

• A klímaváltozás miatt veszélybe kerülő egyedi tájspecifikus értékek megőrzése az 
épített környezet és a természeti értékekben egyaránt 

• Klímatudatos szemléletformálás erősítése  

Az ÜHG kibocsátás csökkenése elsősorban a közlekedés ÜHG kibocsátás csökkentésével, 
az épületek energiafelhasználásának csökkentésével és a megújuló energia 
részarányának növelésével érhető el hatékonyan. 

A klímaváltozás hatásaihoz való eredményes alkalmazkodás során stratégiai cél a 
település turisztikai értékét adó egyedi tájspecifikus értékeknek a megőrzése, valamint a 
klímatudatos szemléletformálás erősítése. 

Visegrád jelen klímastratégiájában a következő középtávú célokat fogalmazza meg: 
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Örökségét és értékeit megőrző, innovatív,  
proaktívan reagáló, klímatudatos, vonzó életminőségű kisváros. 
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dokumentumainak, 
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A-1  A klímaváltozás 
közegészségügyi kockázatainak 
mérséklése 

SZ-1   A lakosság éghajlatváltozással 
kapcsolatos ismeretei 
bővüljenek, az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez szükséges 
lépések széles körben ismertté 
váljanak 
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 Jelentős ÜHG kibocsátás 
csökkentés elérése 

Klímaváltozás hatásaihoz való 
eredményes alkalmazkodás 

Klímatudatos szemlélet- 
formálás erősítése 

M-2 Az épületek fenntartásából, 
üzemeltetéséből származó ÜHG-
kibocsátás csökkentése 

A-2 A klímaváltozás hatásaiként 
megjelenő, változó intenzitású 
csapadékviszonyok (heves 
esőzések, hosszan tartó 
csapadékos időszakok, vagy 
éppen a hosszabb 
csapadékszegény időszakok, 
aszályok, stb.) és azok 
következtében fellépő 
vízgazdálkodási hatások ne 
okozzanak károkat a település 
értékeiben.  

SZ-2 Az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodási lehetőségek, 
módszerek és intézkedések 
széles körben ismertek 
legyenek a kiemelt célcsoportok 
számára, a számukra 
befogadhatóan 
megfogalmazott módon  

M-3 A közlekedésből, szállításból 
származó ÜHG-kibocsátás 
csökkentése, a közlekedési 
rendszer fejlesztésével, 
közlekedési módok közötti 
megoszlással 

A-3 Visegrád város vízbázisának 
felkészítése a klímaváltozás 
hatásaira, a vízbázis használati 
feltételeinek vizsgálata 

SZ-3 Az adaptációs feladatok 
eredményes és hatékony 
végrehajtása érdekében 
együttműködési rendszerek 
kialakítása szükséges az 
önkormányzattal és helyi 
szervezetekkel  

M-4 A településen működő gazdasági 
társaságok, elsősorban a 
turizmushoz kapcsolódó 
szolgáltatók ösztönzése a kisebb 
energiaigényű, vagy megújuló 
energiát használó fejlesztésekre. 

A-4 A klímaváltozás hatásai 
következtében fellépő 
változások ne okozzanak 
károkat a különleges természeti 
környezetben, ennek 
érdekében elő kell segíteni, 
hogy adaptációs intézkedések 
megvalósításával a településen 
levő természetközeli élőhelyek 
állapota ne romoljon, miközben 
Visegrád klímavédelmi 
intézkedései biztosítsák a 
településen lakók megfelelő 
életminőségét. 

  

M-5 A településen található 
természeti környezet 
állapotának és kiterjedésének 
megóvása, a mezőgazdasági 
művelésű területek 
fenntarthatóságának biztosítása 
szoros együttműködéssel a 
DINPI-vel 

A-5 A várható éghajlati változások 
hatásai ne okozzanak károkat a 
településen levő országos 
jelentőségű épített 
értékekben, műemlékekben, az 
éghajlatváltozás hatásainak 
kitett és veszélyeztetett 
történelmi jelentőségű értékek 
állapota a szükséges adaptációs 
intézkedések megvalósításával 
ne romoljon. 
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 Jelentős ÜHG kibocsátás 
csökkentés elérése 

Klímaváltozás hatásaihoz való 
eredményes alkalmazkodás 

Klímatudatos szemlélet- 
formálás erősítése 

  A-6 A turizmus és a turisztikai 
szolgáltatások felkészítése a 
várható klimatikus 
változásokra, miközben a 
szükséges adaptációs feladatok 
egyben olyan innovatív 
megoldások alkalmazását is 
támogatják, ahol a zöld szálloda 
program, az öko- és szelíd 
turizmus lehetőségei kapnak 
jelentősebb teret  

  

 

5.3 Hosszútávú célok  

A hosszú távú célok megvalósítását jelentősen befolyásolják a középtávon elért 
eredmények és az éghajlatváltozás mértékéből következő környezeti változások nagysága.  

Visegrád Integrált Városfejlesztési Stratégiájában meghatározott települési átfogó 
hosszútávú cél városi szinten, hogy „Visegrád lakható, kényelmes, örökségével jól 
gazdálkodó – a helyieknek érték- a külvilágnak mértékadó kisváros, a Dunakanyar 
zászlóshajója.” Az átfogó cél elérése szoros összhangban van a település korábbiakban 
ismertetett jövőképének megvalósulásával, mivel a jövőképben megfogalmazottak 
elérésének feltétele, hogy a középtávú tematikus célok megvalósuljanak. 

Hosszú távon Visegrád célként tűzte ki, hogy a tervezett fejlesztések és beruházások oly 
módon valósuljanak meg, hogy a klímaváltozás hatásai ne befolyásolják a város fejlődését.  

5.4 Városi dekarbonizációs és mitigációs célkitűzés  

Visegrádnak az ÜHG kibocsátásra vonatkozó céljának meghatározásakor figyelemmel kell 
lenni a város adottságaira és a jövőképében megfogalmazott célokra egyaránt.  

A településen szükséges örökségvédelmi feladatok csak olyan fejlesztések megvalósítását 
teszik lehetővé, melyek nem károsítják a történelmi értékeket és a település városképében 
sem történik károkat okozó beavatkozás. Ennek okán a dekarbonizációs cél 
meghatározásakor tekintettel kell lenni arra, hogy a lehetőségek korlátozottak, illetve a 
történelmi értékek megtartásának szempontja miatt várhatóan csak hosszabb időtávon 
valósítható meg egy jelentősebb mértékű települési szintű ÜHG kibocsátás csökkenés. 

Visegrád dekarbonizációs célkitűzése: Visegrád üvegházhatású gáz kibocsátása 
2050-re 10%-kal csökkenjen 2019-hez képest 

11. táblázat: Visegrád dekarbonizációs célja 

 bázisév; 2019 2050 

Visegrád települési  
dekarbonizációs célja  

(t CO2 egyenérték) 
11 200 

10 090 
(10%-os csökkenés) 
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Visegrádnak a 2050-re meghatározott dekarbonizációs célja a jelen Klímastartégiában 
elkészített 2019-es ÜHG leltárhoz viszonyítottan került meghatározásra. Az ezzel a céllal 
megfogalmazott és várhatóan elérhető 2050-es ÜHG kibocsátás nagyságának 
meghatározásában jelentős szempont a település mérete, lakosszáma és a gazdasági 
szerkezete.  

A 2020 végéig publikusan elérhető települési stratégiákban a mitigációs intézkedéseket 
felvállaló települések közül a 700 fő és 3000 fő közötti létszámúak esetén a 2030-ra vagy 
2050-re vállalt egy főre eső ÜHG kibocsátás nagysága (feltételezve, hogy a lakosszám a 
céldátumig nem változik) 4-12 t CO2 egyenérték közöttire tervezett, Visegrád esetén ez a 
lakosegyenérték 5,4 t CO2 / fő nagyságúnak várható. 

A város infrastruktúrája és lakásainak száma alapján a 10%-os ÜHG kibocsátás csökkenés 
várhatóan a következő tényezőkben történő változásokkal érhető el: 

- gázfogyasztás csökkenése elsősorban a lakossági és a szolgáltató szektorban, ami 
energiatakarékossági fejlesztésekkel érhető el, 

- villamosenergia fogyasztás csökkenése elsősorban a lakossági és a szolgáltató 
szektorban, ami energiatakarékossági és megújulóenergiát használó 
fejlesztésekkel érhető el 

- közlekedésből származó kibocsátás csökkenése, ami a várhatóan a növekvő 
számú gépjárműpark mellett annak az átstrukturálásával érhető el, ahol az 
elektromos meghajtás előtérbe kerül és hangsúlyosabbá válik a vízi és kerékpáros 
közlekedés 

A fentiek alapján a település üvegházhatású gázok kibocsátásának belső szerkezetére 
vonatkozóan a település az alábbi fő célokat tűzi ki.  

M-1. célkitűzés: Visegrád stratégia dokumentumainak, programjainak, 
cselekvési terveinek és szabályozási előírásainak előkészítése és felkészítése a 
klímaváltozás kihívásaira 
A klímaváltozás okozta hatások várhatóan több, a várostervezést és koordinációs feladatot 
érintő kihívást tartalmaz, mely feladatokra való felkészülés érdekében javasolt az aktuális 
stratégiai terveket, dokumentumok áttekinteni és frissíteni az éghajlatváltozás kihívásaira 
való reagálás feladataira fókuszálva. Szükség szerint a korábban már elfogadott tervek, 
stratégiák, iránymutatások pontosítását meg kell tenni, illetve javasolt elkészíteni a 
klímaváltozás egyes hatásaira való felkészülést támogató stratégiákat, cselekvési terveket. 

M-2. célkitűzés: Az épületek fenntartásából, üzemeltetéséből származó ÜHG-
kibocsátás csökkentése 
Jelentős ÜHG kibocsátás csökkenés várható az épületek – ezen belül a lakóépületek, 
önkormányzati épületek, közintézmények épületeiben – energiahatékonyságának 
növelésével és megújuló energia használatával mellyel jelentős energiamegtakarítások 
érhetők el. Az épületenergetikai felújítások esetén az örökségvédelmi szempontok szem 
előtt tartása kiemelten fontos Visegrádon. A közvilágítás korszerűsítése szintén jelentős 
megtakarításokat hozhat, mely csökkenti a település összes üvegházgáz kibocsátásának 
nagyságát.  

A további kibocsátások csökkentése érdekében javasolt átgondolni a település által 
használt energiatípusokat, azonosítva a leghatékonyabb kombinációját az 
energiatakarékos és alacsony ÜHG kibocsátású energiamixnek. 



 
 

VISEGRÁD települési klímastratégiája 
 

60 
 

 

M-3. célkitűzés: A közlekedésből, szállításból származó ÜHG-kibocsátás 
csökkentése, a közlekedési rendszer fejlesztésével, közlekedési módok közötti 
megoszlással 
A közlekedésből származó kibocsátások mérséklése érdekében a forgalomátszervezés 
mellett hangsúlyt kapnak a kerékpáros közlekedés elemei, a vízi közlekedés lehetőségei 
és az elektromos meghajtású járművek használatának ösztönzése is. A közlekedés 
kibocsátását csökkenti, ha a távmunka lehetőségei növekednek. 

M-4. célkitűzés: A településen működő gazdasági társaságok, elsősorban a 
turizmushoz kapcsolódó szolgáltatók ösztönzése a kisebb energiaigényű, vagy 
megújuló energiát használó fejlesztésekre. 
Visegrádon a gazdaság húzóágazata a túrizmus, mely szereplőit ösztönözni kell a kisebb 
energiaigényű fejlesztések megvalósítására, valamint a szezonálisan jellemző 
megnövekedett ÜHG kibocsátások mérséklésére. 

M-5. célkitűzés: A településen található természeti környezet állapotának és 
kiterjedésének megóvása, a mezőgazdasági művelésű területek fenntarthatóságának 
biztosítása szoros együttműködéssel a DINPI-vel 
Az ÜHG kibocsátás hatásainak csökkentését a kibocsátott CO2 megkötése 
ellensúlyozhatja. A város kedvező helyzetben van az erdősültség, a városi parkok és zöld 
területek arányát tekintve és cél ezeknek a megtartása, fejlesztése.  

5.5 Adaptációs és felkészülési célkitűzések  

 Átfogó és specifikus adaptációs célkitűzések  

A-1 célkitűzés: A klímaváltozás közegészségügyi kockázatainak mérséklése  
Az éghajlatváltozás következtében várható egészségügyi kockázatok közül legnagyobb 
hatása a hőségriadós napok számának növekedésének és a nyári hőhullámok 
intenzitásának erősödésének lesz a közeljövőben, ami miatt jelentős egészségügyi 
kockázattal kell számolni. A hosszan tartó megemelkedett hőmérséklet az emberi 
szervezetre gyakorolt megterhelése mellett kedvez több kórokozó elszaporodásának 
is. Visegrádon a kedvező természeti környezet miatt a hőhullámok várható negatív hatása 
elmarad az országos átlaghoz képest, azonban a szezonális idegenforgalmi szolgáltatások 
érzékenyek lehetnek a hőhullámok okozta egészségügyi hatásokra, ezért kiemelten fontos 
a megelőzés érdekében a megfelelő intézkedések meghatározása és a szociális 
intézményrendszer felkészítése az érzékeny lakosságcsoportok támogatására a 
hőhullámok idején.  

A-2 célkitűzés: A klímaváltozás hatásaiként megjelenő, változó intenzitású 
csapadékviszonyok (heves esőzések, hosszan tartó csapadékos időszakok, vagy 
éppen a hosszabb csapadékszegény időszakok, aszályok, stb.) és azok 
következtében fellépő vízgazdálkodási hatások ne okozzanak károkat a település 
értékeiben.  
A megszokottól eltérő intenzív éghajlati eseményekkel szemben az évszázados 
tapasztalatokra épülő, a korábbi klimatikus eseményeknél jól alkalmazott építészeti 
megoldások nem mindig bizonyulhatnak hatékonynak. Visegrád épített értékei országos 
történelmi jelentőséggel bírnak, melyek állapotának megtartása kiemelten fontos, miközben 
a település egyedi természeti környezete különösen kitett az éghajlatváltozásnak. A 
természeti környezettel szorosan együtt élő város fontos célja, hogy a hegyoldali 
állékonyság megmaradjon és a lefolyó vizek, patakok kártétele minimális legyen, 
miközben a csapadékelvezetés se jelentsen problémát a település számára és az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódva felmerülő vízgazdálkodási feladatokra, mint a vizek 
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szükséges mértékű visszatartása és az ártéri területek védelmére kész tervek és 
megoldások álljanak rendelkezésre.  

A-3 célkitűzés: Visegrád város vízbázisának felkészítése a klímaváltozás hatásaira, a 
vízbázis használati feltételeinek vizsgálata 
A Magyar Állam tulajdonában lévő Visegrádi Vízbázis üzemeltetője a DMRV Duna Menti 
Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Az 1963-1977 között több 
ütemben létesített vízműkutak a Duna által lerakott homokos kavicsrétegből származó 
partiszűrésű vízkészletet termelik, a vízbázis sérülékeny, a felszíni eredetű szennyezésekre 
fokozottan érzékeny. A vízbázis védőterületeinek a használatára vonatkozó előírások 
tartalmazzák azokat a szükséges intézkedéseket, melyekkel a jelenleg használaton kívül 
levő vízbázis újra üzembe helyezhető. A DMRV Zrt. honlapján szereplő információk szerint 
a Visegrádi Vízbázis biztonságban tartásának feladatáról általánosságban 
megfogalmazható legfőbb célkitűzés, hogy a vízbázis területén és környezetében a 
jelenlegi környezeti állapot javuljon. A partiszűrésű vízkivétel adottságainak megfelelően a 
visegrádi vízműkutak esetében jelentős a dunai kapcsolat, azonban a kitermelt víz 
mennyiségi és minőségi viszonylataira a folyó állapotán és vízminőségén kívül a település 
felől a vízbázis felé áramló talajvíz minősége is meghatározó. A vízbázis a város 
belterületén található, utánpótlódási területén lakóházakkal, szállodákkal és egyéb 
vendéglátó intézményekkel, üdülőkkel. Közvetlen szomszédságában található a Visegrád-
Nagymaros közötti révátkelő. Jelentősebb szennyezőforrásként a csatornázatlan 
városrészek, illetve a szennyvízcsatornára nem kötött ingatlanok jelölhetők meg. 
Potenciális szennyezőforrásként említhető egy Dunán, illetve az Apátkúti-patakon levonuló 
esetleges szennyezés, a 11-es főközlekedési útról lefolyó szennyezett csapadékvíz, 
valamint kisebb mértékben a kert- és szántóművelés. A szennyezőhatások figyelésére 3 db 
megfigyelőkút létesült a vízbázis környezetében, melyek rendszeres vizsgálatát a DMRV 
ZRT akkreditált laboratóriuma végzi. 

A-4 célkitűzés: A klímaváltozás hatásai következtében fellépő változások ne 
okozzanak károkat a különleges természeti környezetben, ennek érdekében elő kell 
segíteni, hogy adaptációs intézkedések megvalósításával a településen levő 
természetközeli élőhelyek állapota ne romoljon, miközben Visegrád klímavédelmi 
intézkedései biztosítsák a településen lakók megfelelő életminőségét. 
A globális klímaváltozás miatt bekövetkező felmelegedés és a szezonális hőmérsékleti 
jellemzők megváltozása jelenti a legnagyobb veszélyt a Visegrádi hegység természetes 
flóra és faunavilágára, a kivételes élőhelyekre.  

Az erdő, illetve az erdőkezelés meghatározó szerepet tölt be a táj alakításában. Minden 
egyes erdőrészlet esetében részletes kezelési terv írja elő az adott helyen elvégzendő 
feladatokat. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén az erdőkezelés során kiemelt 
szempont a természetvédelem és az élőhelykezelés. A parkerdőgazdasági tevékenység 
kialakulásával az erdőterületen szabadidőközpontokat létesítettek (Kis-Villám, Mogyoró-
hegy). Mivel a parkerdő Budapest vonzáskörzetéhez tartozik, gyakorlatilag a főváros 
kiterjesztett, napi szinten elérhető zöldfelülete, ezért a természetvédelem mellett biztosítani 
kell az itt élők természetjárási, rekreációs és sportolási igényeit. 

Cél, hogy a település életteréhez igazodó erdőgazdálkodási feladatok következtében 
egészséges és gondozott erdőségek telepedjenek meg, melyek a helyi különleges állat- és 
növényfajnak nyújtanak életteret, menedéket. Az intenzív erdőgazdálkodás következtében 
megszűntek a változatos élőhelyek, melyek helyreállítása a klímaváltozás hatásai miatt 
kihívást jelentő feladat. Fontos, hogy a felhagyott területeken megjelent agresszíven 
terjedő, tájidegen növényfajok visszaszorítása helyet biztosítson a természetes 
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növényzetnek. A megfelelően gondozott erdőterületek ellenállóképessége kimagasló a 
változó klimatikus viszonyok között is és hatékonyabban ellenállnak a káros környezeti 
hatásoknak (pl. rovarinvázió, természeti katasztrófák). 

A-5 célkitűzés: A várható éghajlati változások hatásai ne okozzanak károkat a 
településen levő országos jelentőségű épített értékekben, műemlékekben, az 
éghajlatváltozás hatásainak kitett és veszélyeztetett történelmi jelentőségű értékek 
állapota a szükséges adaptációs intézkedések megvalósításával ne romoljon. 
Visegrád épített értékei országos történelmi jelentőséggel bírnak, melyek állapotának 
megtartása kiemelten fontos, miközben a település egyedi természeti környezete 
különösen kitett az éghajlatváltozásnak. A település részletes értékkataszterrel rendelkezik 
(Visegrád Város helyi védelem alatt álló értékeinek katasztere, ami a 9/2019. (X.2.) 
önkormányzati rendelet 1. függeléke), melyek a védelem alá volt épületek főbb adataik 
mellett az állagmegtartó vagy javító feladatokra vonatkozó javaslatokat is tartalmazza.  

A településkép védelméről szóló 9/2019. (X.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 
tartalmazza a Helyi védelem alatt álló értékeket, összesen 90 db épített értéket (épületet 
és tartozékait, épületrészt, műtárgyat/műalkotást), amelyek állapotát, szélsőséges esetben 
fennmaradását a változó éghajlati adottságok veszélyeztethetik. 

A-6 célkitűzés: A turizmus és a turisztikai szolgáltatások felkészítése a várható 
klimatikus változásokra, miközben a szükséges adaptációs feladatok egyben olyan 
innovatív megoldások alkalmazását is támogatják, ahol a zöld szálloda program, az 
öko- és szelíd turizmus lehetőségei kapnak jelentősebb teret  
Az éghajlatváltozás egyes elemeinek (pl.: hosszabb csapadékmentes időszakok) tartós 
változása és azok további hatásai (rendkívül alacsony dunai vízállás) átalakíthatják a 
település vonzerejét. A turizmusra nemcsak a közvetlen klímaparaméterek (hőhullámok, 
változó vízjárás, gyakoribb viharok) gyakorolnak hatást, hanem a klímaváltozás okozta 
további bekövetkező hatások is (pl.: biodegradáció, invazív fajok elterjedése) és az ezekből 
következő társadalmi-gazdasági következmények is. Az éghajlatváltozás korlátozhatja a 
turisztikai tevékenységek kapacitását, megszüntethet egy-egy konkrét turisztikai kínálati 
elemet, vagy akár újabb alternatív turisztikai termékek kialakítását ösztönözheti. A 
klímaváltozás miatt várható változás a vízhez és vízparthoz kapcsolódó sport turizmus 
kapcsán a főszezon várható hosszabbodása, de a fagyos napok számának csökkenése 
miatt a visegrádi sípályán a síelési lehetőségek korlátozottak lesznek.   

A turizmus sérülékenysége komoly kihívás Visegrádon, mivel a település profilja elsősorban 
ezt tartalmazza. A növekvő nyári hőmérséklet, a hőhullámok, és a napos órák számának 
növekedése egyrészt a szezon hosszabbodását teszik lehetővé, de nem kedvez minden 
esetben a turizmusnak. Elsősorban a termálvízhez és a Dunához kapcsolódó sportolási 
lehetőségek és a szabadtéri kulturális programok korlátozódnak a hosszan tartó meleg 
esetén, amihez kiemelten fontos az alkalmazkodási feladatok megoldása, úgy mint a 
hőhullámok elleni védekezés, árnyékolás, vízosztások, ivókutak telepítése, egészségügyi 
ellátás biztosítása; de a további szélsőséges éghajlati tényezőkre is fel kell készülni: extrém 
esőzések, viharok elleni védelem fedett helyszínek biztosításával, menekülőutak pontos 
kijelölésével.  

5.6 Klímatudatossági és szemléletformálási célkitűzések  

SZ-1 célkitűzés: A lakosság éghajlatváltozással kapcsolatos ismeretei bővüljenek, az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez szükséges lépések széles körben ismertté váljanak  
A település együttes hatása a klímaváltozásra és annak mérséklésére kiemelkedő feladat, 
aminek eredményességét jelentősen befolyásolja a lakosság ismerete, hozzáállása a 
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témához, valamint a településre látogató turisták attitűdje a klímaváltozás kérdéséhez; 
mivel elsősorban a lakosok életvitele, fogyasztási szokásai döntően befolyásolják a 
település területéről légkörbe jutó üvegházhatású gázok mennyiségét, miközben 
szezonálisan ennek a kibocsátásnak a mértékére a látogatók is jelentős hatással lehetnek.  

SZ-2 célkitűzés: Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási lehetőségek, 
módszerek és intézkedések széles körben ismertek legyenek a kiemelt célcsoportok 
számára, a számukra befogadhatóan megfogalmazott módon  
A klímaváltozás okozta, a települést jelentősebben érintő várható változásokhoz való 
alkalmazkodásban szélesebb ismerete biztosítása a helyi lakosság és a településre 
látogató vendégek számára, kiemelten az egészség veszélyeztetését is magába foglaló 
változásokhoz való alkalmazkodási lépések ismeretinek megismertetése. A lakosság 
szemléletformálása alapvető jelentőséggel bír a klímaváltozással kapcsolatos feladatok 
között, hiszen az egyik legnagyobb hatásviselői a változásoknak. 

SZ-3 célkitűzés: Az adaptációs feladatok eredményes és hatékony végrehajtása 
érdekében együttműködési rendszerek kialakítása szükséges az önkormányzattal és 
helyi szervezetekkel  
A várható klimatikus változások mérséklése, az ahhoz való sikeres alkalmazkodás a 
településen élők összefogásával érhető el. A lakosság és az önkormányzat, valamint a civil 
és gazdasági szervezetek együttműködése, az ehhez szükséges információs rendszerek 
kialakítása támogatja a tervezett mitigációs és adaptációs intézkedések megvalósítását és 
sikerességét és egyben növeli a településen élők és a látogatók motivációját klímabarát 
szokásaik kialakításához.
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5.7 Célrendszeri ábra 

 

 

MITIGÁCIÓS CÉL:
Az ÜHG kibocsátás 

csökkenétése a tevezett célok 
és vállalások eléréséhez

Települési stratégiai 
dokumentumok 
aktualizása a 

klímaváltozás kihívásaival

Épületek ÜHG-
kibocsátásának 

csökkentése

Közlekedésből, 
szállításból származó 

ÜHG-kibocsátás 
csökkentése

Gazdasági társaságok 
ösztönzése a kisebb 

energiaigényű, megújuló 
energiát használó 

fejlesztésekre

Természeti környezet 
állapotának és 

kiterjedésének megóvása

ADAPTÁCIÓS CÉL:
A klímaváltozás okozta hatásokkal 

szembeni alkalmazkodó-
képességének erősítése, a 

település fejlődésének biztosítása a 
helyi értékek megőrzése mellett. 

Klímaváltozás 
közegészségügyi 

kockázatainak mérséklése

Változó intenzitású 
csapadékviszonyok miatti 
vízgazdálkodási hatások 

mérséklése

Visegrád város 
vízbázisának felkészítése 
a klímaváltozás hatásaira

Klímaváltozás hatásai 
következtében fellépő 

változások ne okozzanak 
károkat a különleges 

természeti környezetben

Éghajlati változások 
hatásai ne okozzanak 

károkat a település 
országos jelentőségű 

épített értékeiben

Turizmus és a turisztikai 
szolgáltatások 

felkészítése a várható 
klimatikus változásokra

SZEMLÉLETFORMÁLÁSI 
CÉL:

A klímaváltozás hatásaira való 
felkészülést és alkalmazkodást 
szolgáló egyéni és közösségi 

cselekvési lehetőségek 
megismerése

Lakosság 
éghajlatváltozással 

kapcsolatos ismereteinek  
bővítése

Éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodási 

lehetőségek, módszerek 
és intézkedések széles 

körű ismereteinek 
biztosítása

Adaptációs feladatok 
eredményes és hatékony 
végrehajtása érdekében 

együttműködési 
rendszerek kialakítása

A város történelmi, kulturális hagyományait, épített örökségét, a hegységi területeket és a 
Dunakanyar természeti és tájképi értékeit megőrző és az ezeket fenntartható módon használó, a 

klímavédelmi szempontból is innovatív fejlesztésekre támaszkodó település, mely az 
éghajlatváltozás hatásaira proaktívan reagáló, klímatudatos humán tőkével rendelkező, vonzó 

életminőségű, országos szinten ismert és elismert kisváros. 



 Beavatkozási területek azonosítása és 
intézkedési javaslatok  

6.1 Mitigációs beavatkozási lehetőségek  

Visegrád Fenntartható Energia- és Klímaakciótervének (SECAP) kidolgozása  M1.1 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  Adaptációs célkitűzés kódja  
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-1 A-5 SZ-1  

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat;fejlesztésért felelős minisztérium  

Célcsoport  település lakossága     

Finanszírozási igény  3M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források       
Energetikai fejlesztések és beruházások energiahatékonysági eredményeinek, 

hatékonyságának követése, adatbázis fejlesztése 
M1.2 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  Adaptációs célkitűzés kódja  
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-1 A-5 SZ-1  

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium 

Célcsoport  település lakossága     

Finanszírozási igény  4M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források       
Dekarbonizáció integrálása a települési stratégiai, szabályozási 

dokumentumokban 
M1.3 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  Adaptációs célkitűzés kódja  
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-1 A-5 SZ-1  

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium 

Célcsoport  település lakossága     

Finanszírozási igény  3M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   
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Épületenergetikai korszerűsítések megvalósítása, lehetőség szerint 
megújulóenergiatermeléssel kiegészülve a közintézményekben, az 

önkormányzati fenntartású épületekben; figyelemmel a műemlékvédelmi 
értékek megtartására 

M2.1 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  Adaptációs célkitűzés kódja  
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-2 A-5 SZ-1  

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium 

Célcsoport  település lakossága     

Finanszírozási igény  100M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   
    

A lakossági épülettulajdon épületenergetikai korszerűsítésének, a 
megújulóenergiatermelés kialakításának támogatása; figyelemmel a 

műemlékvédelmi értékek megtartására  
M2.2 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  Adaptációs célkitűzés kódja  
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-2 A-5 SZ-1  

Időtáv:  2021-2034     

Felelős:  Lakosság; fejlesztésért felelős minisztérium   

Célcsoport  település lakossága     

Finanszírozási igény  8Mrd     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   
    

Az energiamegtakarítást megvalósító és megújuló energiaforrásokkal 
kapcsolatos lakossági mintaprojektek kialakításának ösztönzése; figyelemmel a 

műemlékvédelmi értékek megtartására, tapasztalatok megosztása 
M2.3 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  Adaptációs célkitűzés kódja  
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-2 A-5 SZ-1  

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium; lakosság 

Célcsoport  település lakossága     

Finanszírozási igény  20M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   
    

Energiatakarékos közvilágítás megvalósítása M2.4 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  Adaptációs célkitűzés kódja  
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-2 A-5 SZ-1  

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium 

Célcsoport  település lakossága     

Finanszírozási igény  60M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   
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Visegrád települési energiamixének újragondolása, ahol a megújuló energiából 
származó energiatermelésben hangsúlyt kap a települési szintű napelempark 

megvalósításának vizsgálata és településrészi szinten megvalósítható megujuló 
energiaforráson alapuló távfűtési rendszer kialakítása  

M2.5 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  Adaptációs célkitűzés kódja  
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-2 A-5 SZ-1  

Időtáv:  2021-2034     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium 

Célcsoport  település lakossága     

Finanszírozási igény  14Mrd     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   
    

A légszennyező anyagok és üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését 
célzó forgalomszervezés ösztönzése, figyelembe véve a turizmus szezonális 

hatásait 
M3.1 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  Adaptációs célkitűzés kódja  
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-3 A-6 SZ-1  

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium; közlekedési hatóság 

Célcsoport  település lakossága; közlekedésben résztvevők 

Finanszírozási igény  25M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források       
Kerékpárutak és kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése, fenntartása, 

tekintettel a turizmus igényeire is 
M3.2 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  Adaptációs célkitűzés kódja  
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-3 A-6 SZ-1  

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium; közlekedési hatóság 

Célcsoport  település lakossága; közlekedésben résztvevők 

Finanszírozási igény  400M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források       
A Kis-dunai gyalogos és kerékpáros híd építése Szentgyörgypuszta-Kisoroszi 

között 
M3.3 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  Adaptációs célkitűzés kódja  
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-3 A-6 SZ-1  

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  fejlesztésért felelős minisztérium; közlekedési hatóság 

Célcsoport  település lakossága; közlekedésben résztvevők 

Finanszírozási igény  2Mrd     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   
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A vízi közlekedés fejlesztése a közúti közlekedés kibocsátási hatásainak 
mérséklése érdekében  

M3.4 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  Adaptációs célkitűzés kódja  
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-3 A-6 SZ-1  

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium; közlekedési hatóság, MAHART Zrt. 

Célcsoport  település lakossága; közlekedésben résztvevők 

Finanszírozási igény  12,5Mrd     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   
    

Közúti közösségi közlekedés fejlesztése figyelembe véve a turizmus szezonális 
hatásait is 

M3.5 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  Adaptációs célkitűzés kódja  
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-3 A-6 SZ-1  

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  
Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium; közlekedési hatóság; TDM 
szervezetek; MTÜ  

Célcsoport  
település lakossága; 
közlekedésben résztvevők 

    

Finanszírozási igény  2Mrd     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   
    

Elektromos közlekedés meghonosításának elősegítése M3.6 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  Adaptációs célkitűzés kódja  
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-3 A-6 SZ-1  

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium; közlekedési hatóság; MEKH  

Célcsoport  település lakossága; közlekedésben résztvevők 

Finanszírozási igény  1,2Mrd     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   
    

Távmunka lehetőségek ösztönzése M3.7 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  Adaptációs célkitűzés kódja  
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-3 A-6 SZ-1  

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  
Önkormányzat; fejlesztésért 
felelős minisztérium; 
közlekedési hatóság 

    

Célcsoport  
település lakossága; 
közlekedésben résztvevők 

    

Finanszírozási igény  5M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   
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Turizmushoz köthető szolgáltatások CO2 kibocsátásának csökkentése, 
klímabarát nyaralási módok népszerűsítése a helyi szolgáltatók körében 

M4.1 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  Adaptációs célkitűzés kódja  
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-4 A-6 SZ-1  

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium; helyi vállalkozások 

Célcsoport  helyi vállalkozók     

Finanszírozási igény  15M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források       
Turizmust kiszolgáló infrastruktúrák fejlesztésének elősegítése, az 

energiahatékonyság és a megújulóenergia használatának szélesebb körben 
történő alkalmazásának támogatása, ezzel elérve a minél alacsonyabb CO2 
kibocsátást a turisztikai feladatokat ellátó épületekben, infrastruktúrákban 

M4.2 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  Adaptációs célkitűzés kódja  
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-4 A-6 SZ-1  

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium; helyi vállalkozások 

Célcsoport  helyi vállalkozók     

Finanszírozási igény  1,3M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források       
Fenntartható mezőgazdaság támogatása a hatékonyabb szénmegkötéssel járó 

mezőgazdasági művelési módok ösztönzésével 
M5.1 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  Adaptációs célkitűzés kódja  
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-5 A-6 SZ-1  

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium; mezőgazdasági vállalkozások 

Célcsoport  helyi mezőgazdasági vállalkozók   

Finanszírozási igény  700M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források       
Lakossági hulladékégetés visszaszorítása  M5.2 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  Adaptációs célkitűzés kódja  
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-5 A-6 SZ-1  

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium 

Célcsoport  település lakossága     

Finanszírozási igény  2M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   
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A település légszennyezettségét a téli szezonális időszakban jelentősen 

befolyásoló rossz hatásfokú háztartási fűtőberendezések visszaszorításának 
támogatása 

M5.3 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  Adaptációs célkitűzés kódja  
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-5 A-6 SZ-1  

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium, lakosság 

Célcsoport  település lakossága     

Finanszírozási igény  1,3Mrd     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források       
A folyamatos erdőborítást fenntartó erdőgazdálkodási módszerek és a 

természetközeli erdőgazdálkodás erősítése, valamint a lehetőségek szerinti új 
erdők telepítésének vizsgálata a minél jobb CO2 megkötés biztosítása érdekében 

M5.4 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  Adaptációs célkitűzés kódja  
Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-5 A-6 SZ-1  

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium, Pilisi Parkerdő Zrt. 

Célcsoport  parkerdő; látogatók, település lakossága   

Finanszírozási igény  20M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   
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6.2 Adaptációs intézkedési javaslatok  

 

Települési hőség- és UV riadó terv készítése, ami tartalmazza a hőségriasztás 
egyes fokozataihoz kapcsolódó szükséges tevékenységeket 

A1.1 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  
Adaptációs 
célkitűzés kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-1 A-1  SZ-2 

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium   

Célcsoport  
település lakossága, látogatók, turizmusban 
résztvevők 

  

Finanszírozási igény  2M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   

    
A települési hőség- és UV riadó tervben megfogalmazott intézkedések 

előkészítése, megvalósítása 
A1.2 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  
Adaptációs 
célkitűzés kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-1 A-1  SZ-2 

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  
Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium; helyi vállalkozások, civil 
szervezetek 

Célcsoport  
település lakossága, látogatók, turizmusban 
résztvevők 

  

Finanszírozási igény  20M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   

    
A villámárvízek negatív hatásainak mérséklése, az érintett területeken a 

hegyoldali állékonyság megtartásának elősegítése annak érdekében, hogy a 
hirtelen nagy mennyiségben lefolyó vizek, patakok kártétele minimális legyen  

A2.1 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  
Adaptációs 
célkitűzés kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-5 A-2 SZ-2 

Időtáv:  2021-2034     

Felelős:  
Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium, Pilisi Parkerdő Zrt.; 
vízgazdálkodási szervetek; DINPI 

Célcsoport  
település lakossága, látogatók, turizmusban 
résztvevők 

  

Finanszírozási igény  2,1Mrd     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   
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Az egyre gyakrabban kialakuló villámárvizekre való reagáló képesség erősítése, 

reagálási terv összeállítása 
A2.2 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  
Adaptációs 
célkitűzés kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-5 A-2 SZ-2 

Időtáv:  2021-2034     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium   

Célcsoport  
település lakossága, látogatók, turizmusban 
résztvevők 

  

Finanszírozási igény  10M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   

    
Belterületi csapadékvízgazdálkodás fejlesztése, a lehetséges területeken a 

megfelelő mértékű vízvisszatartás megoldása és a kül-és belterületi 
vízgazdálkodás összehangolása a környező területek vízgazdálkodásával 

A2.3 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  
Adaptációs 
célkitűzés kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-5 A-2 SZ-2 

Időtáv:  2021-2034     

Felelős:  
Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium, Pilisi Parkerdő Zrt.; 
vízgazdálkodási szervetek; DINPI 

Célcsoport  
település lakossága, látogatók, turizmusban 
résztvevők 

  

Finanszírozási igény  1,5Mrd     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   

    
Visegrád ártéri területeinek védelméhez szükséges beavatkozások tervezése és 

elvégzése a természeti értékek védelme mellett 
A2.4 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  
Adaptációs 
célkitűzés kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-5 A-2 SZ-2 

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  
Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium, Pilisi Parkerdő Zrt.; 
vízgazdálkodási szervetek; DINPI 

Célcsoport  
település lakossága, látogatók, turizmusban 
résztvevők 

  

Finanszírozási igény  1,4Mrd     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   
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Az ártéri területek lehetőség szerinti hasznosítása aktív szabadidős 

tevékenységekhez szükséges infrastruktúrák biztosításával, pl.: dunai strand 
lehetőségének feltárása, sporthajózáshoz stégek, kikötők és kiszolgáló egységek 

létesítése, stb.,  

A2.5 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  
Adaptációs 
célkitűzés kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-5 A-2 SZ-2 

Időtáv:  2021-2034     

Felelős:  
Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium, Pilisi Parkerdő Zrt.; 
vízgazdálkodási szervetek; DINPI 

Célcsoport  
település lakossága, látogatók, turizmusban 
résztvevők 

  

Finanszírozási igény  150M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   

    
A vízbázis vízminőségének javulása érdekében a település 

szennyvízelvezetésének fejlesztése szükséges 
A3.1 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  
Adaptációs 
célkitűzés kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-5 A-3 SZ-2 

Időtáv:  2021-2034     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium,  vízgazdálkodási szervetek 

Célcsoport  
település lakossága, látogatók, turizmusban 
résztvevők 

  

Finanszírozási igény  1,2Mrd     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   

    
A kijelölt védőterületeken levő létesítmények szennyezéskibocsátásának 

csökkentése érdekében szükséges intézkedések felmérése és megvalósításuk 
ütemezése  

A3.2 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  
Adaptációs 
célkitűzés kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-5 A-3 SZ-2 

Időtáv:  2021-2034     

Felelős:  
Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium, Pilisi Parkerdő Zrt.; 
vízgazdálkodási szervetek; DINPI 

Célcsoport  
település lakossága, látogatók, turizmusban 
résztvevők 

  

Finanszírozási igény  3M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   
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A közigazgatási területen található ivóvízforrások és termálvízkút 

védőterületének kialakítása és a vedőterületen belül a vízadó helyet 
veszélyeztető tevékenység korlátozása, az esetleges szennyezések felszámolása 

A3.3 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  
Adaptációs 
célkitűzés kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-5 A-3 SZ-2 

Időtáv:  2021-2034     

Felelős:  
Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium, Pilisi Parkerdő Zrt.; 
vízgazdálkodási szervetek; DINPI 

Célcsoport  
település lakossága, látogatók, turizmusban 
résztvevők 

  

Finanszírozási igény  1,5Mrd     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   

    
A vizes élőhelyek és felszíni vizektől függő ökoszisztémák létfeltételeinek javítása 
érdekében az elsődlegesen természetvédelmi célokat szolgáló vízvisszatartás és 

vízpótlás gyakorlati megvalósításának elősegítése 
A4.1 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  
Adaptációs 
célkitűzés kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-5 A-4 SZ-2 

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  
Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium, Pilisi Parkerdő Zrt.; 
vízgazdálkodási szervetek; DINPI 

Célcsoport  
település lakossága, látogatók, turizmusban 
résztvevők 

  

Finanszírozási igény  20M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   

    
Az erdővel borított területek és a természetes élőhelyek nagyságának 

megtartásához szükséges intézkedések meghatározása, feladatok ütemezése 
A4.2 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  
Adaptációs 
célkitűzés kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-5 A-4 SZ-2 

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  
Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium, Pilisi Parkerdő Zrt.; 
vízgazdálkodási szervetek; DINPI 

Célcsoport  
település lakossága, látogatók, turizmusban 
résztvevők 

  

Finanszírozási igény  5M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   
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A település közigazgatási határain belül megjelenő, a természetes élővilágot 

fenyegető invazív fajok felmérése és azok visszaszorítására vonatkozó lépések 
meghatározása 

A4.3 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  
Adaptációs 
célkitűzés kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-5 A-4 SZ-2 

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium, Pilisi Parkerdő Zrt.; DINPI 

Célcsoport  
település lakossága, látogatók, turizmusban 
résztvevők 

  

Finanszírozási igény  5M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   

    
A természethez, a természetjáráshoz kacsolódó turisztikai infrastruktúrák 

felmérése és fejlesztése a település területén belül annak szem előtt tartásával, 
hogy a turisztikai tevékenységek minél kevésbé terheljék a természeti élővilágot 

A4.4 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  
Adaptációs 
célkitűzés kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-5 A-4 SZ-2 

Időtáv:  2021-2034     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium, Pilisi Parkerdő Zrt.; DINPI 

Célcsoport  
település lakossága, látogatók, turizmusban 
résztvevők 

  

Finanszírozási igény  5M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   

    
A klímaváltozás miatt várható épített környezet állapotában való romlás 

azonosítása és mértékének felmérése, valamint a sürgősebb feladatok 
priorizálása 

A5.1 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  
Adaptációs 
célkitűzés kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-5 A-5 SZ-2 

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium, örökségvédelmi hivatal 

Célcsoport  
település lakossága, látogatók, turizmusban 
résztvevők 

  

Finanszírozási igény  5M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   
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Turisztikai szolgáltatások éghajlati szélsőségekkel szembeni érzékenységének 

mérséklése, a település turisztikai attrakcióinak felkészítése a klímaváltozáshoz 
kötődő kihívásokra, mint a hőhullámok elleni védekezés, árnyékolás, vízosztások, 

ivókutak telepítése, egészségügyi ellátás biztosítása 

A6.1 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  
Adaptációs 
célkitűzés kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-5 A-6 SZ-3 

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium; TDM szervezetek; MTÜ 

Célcsoport  település lakossága, látogatók, turizmusban résztvevők;  turisztikai szolgáltatók 

Finanszírozási igény  20M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   

    
Ökoturizmus feltételeinek javítása, szelíd turizmus térhódításának ösztönzése A6.2 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  
Adaptációs 
célkitűzés kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-4 A-6 SZ-3 

Időtáv:  2021-2034     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium; TDM szervezetek; MTÜ 

Célcsoport  település lakossága, látogatók, turizmusban résztvevők;  turisztikai szolgáltatók 

Finanszírozási igény  5M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   

    
Sportturizmus időjárással szembeni érzékenységének mérséklése, a kedvezőtlen 

éghajlati hatásokra való proaktív felkészülés támogatása 
A6.3 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés kódja  
Adaptációs 
célkitűzés kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-4 A-6 SZ-3 

Időtáv:  2021-2034     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium; TDM szervezetek; MTÜ 

Célcsoport  település lakossága, látogatók, turizmusban résztvevők;  turisztikai szolgáltatók 

Finanszírozási igény  5M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   
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6.3 Szemléletformálási intézkedési javaslatok  

 

A lakossági fűtési és hűtési lehetőségekkel kapcsolatos folyamatos 
tájékoztatás, a levegőszennyezés mérséklése és a CO2 kibocsátás 

csökkentése érdekében.  
S1.1 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja  

Adaptációs célkitűzés 
kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-2 0 SZ-1  

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium 

Célcsoport  
település lakossága, látogatók, turizmusban résztvevők;  turisztikai 
szolgáltatók 

Finanszírozási igény  3M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   

    
„Tiszta porta, rendes ház” elismerés odaítélésében megfogalmazásra kerül 

a lakossági épületenergetikai korszerűsítések, megújulóenergia-
felhasználásra irányuló beruházások településképbe illesztett módon 
történő megvalósításának vizsgálata; valamint a kiskerti avarégetést 
mellőző jó megoldások alkalmazása (komposztálási lehetőségek, stb.)   

S1.2 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja  

Adaptációs célkitűzés 
kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  A-2 SZ-1  SZ-1  

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium 

Célcsoport  
település lakossága, látogatók, turizmusban résztvevők;  turisztikai 
szolgáltatók 

Finanszírozási igény  2M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   

    
Az épületenergetikai korszerűsítésekkel kapcsolatos lakossági tájékoztatás 
hatékonyságának fokozása, példamutató fejlesztések széles körben történő 

megismertetése 
S1.3 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja  

Adaptációs célkitűzés 
kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-2 - SZ-1  

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium 

Célcsoport  
település lakossága, látogatók, turizmusban résztvevők;  turisztikai 
szolgáltatók 

Finanszírozási igény  3M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   
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Klímabarát közlekedési ismeretekkel, különösen a helyi közlekedésben a 

kerékpározás jelentőségével kapcsolatos tájékoztatások biztosítása a 
településre látogatók számára. 

S1.4 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja  

Adaptációs célkitűzés 
kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-3 - SZ-1  

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium 

Célcsoport  
település lakossága, látogatók, turizmusban résztvevők;  turisztikai 
szolgáltatók 

Finanszírozási igény  2M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   

    
Lakosságnak szóló tájékoztató felületek biztosítása a település hivatalos 

honlapján a klímahatások egészségre gyakorolt hatásairól és a 
negatívumok megelőzésének lehetőségeiről. 

S2.1 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja  

Adaptációs célkitűzés 
kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  - A-2 SZ-2 

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium 

Célcsoport  
település lakossága, látogatók, turizmusban résztvevők;  turisztikai 
szolgáltatók 

Finanszírozási igény  3M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   

    
A kiskertekkel rendelkezők számára rendszeres tájékoztatás történik a helyi 

újságban (Visegrádi Hírek) a kertekben alkalmazható adaptációs 
lehetőségekről, melyek a hosszan tartó forró napok, az intenzív 

csapadékmennyiségek, a viharos időszakok káros hatásaira való 
felkészülést támogatják.  

S2.2 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja  

Adaptációs célkitűzés 
kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  - A-2 SZ-2 

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium 

Célcsoport  
település lakossága, látogatók, turizmusban résztvevők;  turisztikai 
szolgáltatók 

Finanszírozási igény  3M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   
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Dekarbonációs feladatokat megfogalmazó klímatájékoztatók létrehozása, 
a lakossági fórumokon, falugyűlésen való rendszeres szóbeli ismertetése, 

amely az ÜHG kibocsátások csökkentése érdekében fogalmaz meg 
támogató feladatokat és elemzi az eredményeket. 

S3.1 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja  

Adaptációs célkitűzés 
kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-2 0 SZ-3 

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium 

Célcsoport  
település lakossága, látogatók, turizmusban résztvevők;  turisztikai 
szolgáltatók 

Finanszírozási igény  3M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   

    
A Visegrádon megvalósuló és a település határain kívül elvégzett 

adaptációs intézkedések összehangolása érdekében települések közti 
adaptációs egyesülés létrehozásának támogatása a klímaváltozás 

hatásaira való felkészülés hatékonyságának növelése érdekében, melyben 
a lehetőségek szerint a lakosság, az önkormányzat, valamint a civil és 

gazdasági szervezetek is képviselik magukat 

S3.2 

 

Kapcsolódás a városi 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 

Mitigációs célkitűzés 
kódja  

Adaptációs célkitűzés 
kódja  

Szemléletformálási 
célkitűzés kódja  

  M-4 A-6 SZ-3 

Időtáv:  2021-2027     

Felelős:  Önkormányzat; fejlesztésért felelős minisztérium 

Célcsoport  
település lakossága, látogatók, turizmusban résztvevők;  turisztikai 
szolgáltatók 

Finanszírozási igény  4M     

Lehetséges forrás  hazai és eu-s támogatási források   
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 Végrehajtási keretrendszer meghatározása  

7.1 Intézményi együttműködési keretek  

7.2 Menedzsment eszközök 

Az egyes intézkedéseket meghatározó tervezést követően a végrehajtási fázisban 
kiemelten fontos a menedzsmenti feladatok ellátása. A következő szempontok 
alkalmazását a városi klímastratégiai végrehajtása során is célszerű követni: 

• A fejlesztés intézményrendszerének azonosítása, kijelölése, az érintett 
önkormányzati egység meghatározása. Fontos végrehajtási feladatként jelentkezik 
a városi klímavédelmi referens kijelölése a városi önkormányzat szervezetén belül, 
a kapcsolódó feladatok felelős irányítására, koordinálására. 

• A város koordináló szerepének további megerősítése a tudatformálás, az 
információátadás, a szakmai segítség nyújtás révén a lakosság és a települési 
önkormányzat kapcsán. Elsősorban a városi lakosság környezet- és klímatudatos 
információkkal történő ellátása és szemléletformálása; a településhálózati szereplők 
által készített helyi klímastratégiák elkészítéséhez nyújtott szakmai támogatás, 
valamint a tervezési és végrehajtási munkálatokban való 
együttműködési/összehangolási-/szervezési/adminisztrációs közreműködés és a 
partnerség elvének érvényesítéséről való gondoskodás révén. 

• Konkrét klímavédelmi intézkedések határidővel, felelősök megjelölésével való 
megtervezése, a stratégiában foglaltak gyakorlatba átültetéséével. 

• Monitoring és felülvizsgálat: monitoring rendszer felállítása a különböző indikátorok 
alapját jelentő adatok rendszeres gyűjtésére, az elkészült stratégia 
megvalósulásának különböző időközönként történő értékelése és ezen értékelések 
alapján történő felülvizsgálata. 

• Az érintettek bevonása: releváns érintettek (társadalmi, gazdasági szervezetek, civil 
szervezetek, lakosság stb.) meghatározása, elérési módjainak kidolgozása és ezek 
alapján bevonása, állandó kapcsolattartás biztosítása, partnerségi terv kidolgozása. 

7.3 Intézményi együttműködési keretek  

A Visegrád Város Önkormányzat rendelkezik a város fejlődését meghatározó 
területfejlesztési koncepcióval (ITS), gazdasági programmal, turizmusfejlesztési stratégiai 
és operatív programmal, Visegrád belváros közterületi arculatának megújítása programmal, 
és integrált városfejlesztési stratégiájával (IVS), mely utóbbi a város egészének tervezési 
alapjait lefektetve. Az elkészült további városi területfejlesztési programok alapvető 
fontosságúak az egyes városrészek tervezéséhez is.  

A tervezési folyamat során kulcsfontosságú feladat, hogy a város a kialakított célrendszere 
és annak tematikus összetétele kapcsán vegye számba a város területén az alábbi 
szakterületeken zajló fejlesztésekért felelős szervezeteket, intézményeket:  
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• közlekedésfejlesztés,  

• közműinfrastruktúra-fejlesztés,  

• kis- és középvállalkozások fejlesztése,  

• oktatás, 

• turizmus,  

• vízgazdálkodás,  

• egészségügy,  

• terület- és településfejlesztés,  

• katasztrófavédelem;  

és az ezekben a tématerületekben érintett szervezetekkel együttműködést kialakítva kezdje 
meg a kitűzött célok, beavatkozások végrehajtásának tervezését és végrehajtását. 

A későbbiekben a stratégiában kijelölt intézkedések végrehajtásának ellenőrzése is a 
kijelölt partnerszervezetekkel közösen történhet fejlesztési téma-területenként. 

 Önkormányzat szervezeti felépítése 

A Polgármesteri Hivatal létszáma a képviselő-testület 18/2016. (02.10.) ökt határozatára 

figyelemmel 13 fő, melyből 12 fő köztisztviselő, 1 fő munkavállaló.   

 Az Önkormányzat 2 fővel dolgozik, melynek a foglalkozás szerinti megoszlása 1 fő 

Polgármester, 1 fő polgármesteri asszisztens. A képviselő-testület hét tagú, a 

polgármesteren és az alpolgármesteren kívül 5 képviselő vesz részt az önkormányzati 

munkában. A településen Német Nemzetiségi Önkormányzat is működik, 3 fővel. 

 Az önkormányzati jogok, feladat- és hatáskörök2  

Közfeladatok önkéntes vállalását megelőzően, illetve annak megszüntetése esetén a 
polgármester egyeztető eljárást folytat. Az egyeztetésbe be kell vonni az illetékes 
bizottságot, a jegyzőt és szükség szerint külső szakértőt vagy szakértőket. Az önként vállalt 
feladatokról a Képviselő-testület a költségvetés elfogadásakor dönt. A Képviselő-testület 
létszáma 7 fő. 

Az önkormányzat alaptevékenységei az SzMSz 1. melléklete szerint az alábbiak: 

• Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége  

• Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

• Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  

• Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  

• Országos közfoglalkoztatási program  

• Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  

• Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása  

• Közvilágítás  

 

 

 

2 Visegrád Város Önkormányzat 4/2011. (III.24.) sz. rendelete a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról 
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• Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  

• Háziorvosi alapellátás  

• Család és nővédelmi egészségügyi gondozás  

• Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  

• Intézményen kívüli gyermekétkeztetés  

• Szociális étkeztetés  

• Házi segítségnyújtás 

7.4 A projektmenedzsment szervezet bemutatása, általános adatai 

Visegrád Város Önkormányzata az önkormányzati létszám szűkössége miatt a 
klímastratégiában megfogalmazott célok megvalósításához, a kapcsolódó 
projektmenedzsment feladatok elvégzésére a megfelelő szakértői szervezetet kívánja 
alkalmazni az egyes témáktól függően. 

7.5 Érintettek, partnerségi terv  

Az éghajlatváltozás hatásaira való felkészülést támogató szemléletformálás akkor lehet 
sikeres, ha az egyéni, közösségi értékrendet, attitűdöket, cselekvéseket befolyásoló más 
eszközökkel összekapcsolódik.  

Az SZ-3 jelű szemléletformálási célt megvalósító célkitűzés az adaptációs feladatok 
eredményes és hatékony végrehajtása érdekében együttműködési rendszerek kialakítását 
fogalmazza meg az önkormányzattal és helyi szervezetek között, mivel a várható klimatikus 
változások mérséklése, az ahhoz való sikeres alkalmazkodás a településen élők 
összefogásával érhető el. A lakosság és az önkormányzat, valamint a civil és gazdasági 
szervezetek együttműködése, az ehhez szükséges információs rendszerek kialakítása 
támogatja a tervezett mitigációs és adaptációs intézkedések megvalósítását és 
sikerességét és egyben növeli a településen élők és a látogatók motivációját klímabarát 
szokásaik kialakításához. 

7.6 Finanszírozás  

Visegrád város klímastratégiájának tervezése során az abban lehatárolt feladatok 
finanszírozási háttérének pontos meghatározása még nem tehető meg. A stratégiai 
dokumentum célja a fő fejlesztési irányok és célok azonosítása, azonban a konkrét 
intézkedések és azok tényleges várható költségei, valamint a rendelkezésre álló források a 
stratégia cselekvési ütemezésekor határozható meg.  

A klímaváltozás mérséklésére és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére tervezett 
feladatok költségigénye jelentős. A tervezett intézkedések 2021 és 2050 közötti időszakban 
valósulnak meg, mely időtávra a település számára elérhető források még nem ismertek. A 
2021-2027-es időszakra szóló többéves uniós költségvetés céljai és azok megvalósulását 
támogató pályázati lehetőségei a következő időszakokban vállnak elérhetővé, így azokat a 
klímastratégia intézkedéseinek a költségvetésébe részletesen megadni nem lehet.  

A klímastratégia időtávjának döntő hányada alatt elérhető támogatási rendszerekről tehát 
jelenleg semmilyen információ nem áll rendelkezésre.  

A tervezett feladatok pénzügyi tervezésekor a városok számára a fejlesztésekre elérhető 
európai uniós, egyéb nemzetközi és hazai források számbavétele, valamint a stratégia 
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céljainak megvalósítását célzó tervezett projektek költségeinek becslését szükséges 
megtenni. 

A pénzügyi tervezés során az első lépés a források feltárása és beazonosítása. A 
klímavédelmi fejlesztések támogatása várhatóan kiemelt szerepel kap a 2021-2027-es 
hazai operatív programokon keresztül. 

7.7 Monitoring és felülvizsgálat  

A stratégiai tervezés során a tervezés – végrehajtás – ellenőrzés - visszacsatolás ciklushoz 
kapcsolódva szükséges a kitűzött célok megvalósulását folyamatosan nyomon követni, a 
kapcsolódó intézkedések hatékonyságának alakulásukról adatokat gyűjteni és ezeket 
értékelni.  

Közbülső értékelés 
A tervezett fejlesztések eredményességét mérő indikátorok pontosítása Visegrád város 
klímastratégiájának közbülső értékelésekor, várhatóan 2025-ben megtörténik. A stratégia 
intézkedéseinek felülvizsgálata mellett az azokkal elérhető célok értékelése is szükséges, 
figyelembe véve az addigra eltelt 5 év egyéb klímaszempontú változásait, eredményeit és 
a nemzetközi, illetve hazai szinten elérhető jó tapasztalatokat; valamint a település 
fejlődéséhez kapcsolódva megfogalmazott új célokat. 

A célkitűzésekhez és indikatív projektekhez, intézkedésekhez rendelt indikátorok körét az 
alábbi táblázat tartalmazza. 
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12. táblázat: A stratégia célrendszeréhez tartozó eredményindikátorok 

célrendszeri elem Indikátor neve 
mérték
egység 

adatforrás bázisév 
bázisévi 

érték  
célév 

célér
ték 

D1 Visegrád város dekarbonizációs célja Üvegházhatást okozó gázok 
csökkentése: az 
üvegházhatású gázok becsült 
csökkenésének mértéke 

% Klímastratégia 
ÜHG leltár 

2020 0 2040 10 

M-1 Visegrád stratégia dokumentumainak, 
programjainak, cselekvési terveinek és 
szabályozási előírásainak előkészítése és 
felkészítése a klímaváltozás kihívásaira 

Aktualizált települési stratégiák, 
tervek, programok, 
dokumentumok száma 

db Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

2020 0 2050 5 

M-2 Az épületek fenntartásából, üzemeltetéséből 
származó ÜHG-kibocsátás csökkentése 

A jobb energiafogyasztási 
osztályba sorolt háztartások 
számának változása 

% KSH és 
Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

2020 0 2050 10 

M-3 A közlekedésből, szállításból származó ÜHG-
kibocsátás csökkentése, a közlekedési rendszer 
fejlesztésével, közlekedési módok közötti 
megoszlással 

Napi utazások esetén fő 
közlekedési eszközként 
gyalogos, kerékpáros vagy 
közösségi közlekedési módot 
választók részarányának 
változása 

% KSH és 
Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

2020 0 2050 10 

M-4 A településen működő gazdasági társaságok, 
elsősorban a turizmushoz kapcsolódó 
szolgáltatók ösztönzése a kisebb energiaigényű, 
vagy megújuló energiát használó fejlesztésekre. 

Energiahatékonysági 
fejlesztések által elért primer 
energiafelhasználás csökkenés 

% KSH és 
Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

2020 0 2050 10 

M-5 A településen található természeti környezet 
állapotának és kiterjedésének megóvása, a 
mezőgazdasági művelésű területek 
fenntarthatóságának biztosítása szoros 
együttműködéssel a DINPI-vel 

Lakossági hulladékégetés 
visszaszorítására tett 
intézkedések száma 

db Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

2020 0 2030 5 

A-1  A klímaváltozás közegészségügyi 
kockázatainak mérséklése 

Hőség és UV riadó terv 
elkészítése 

db Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

2020 0 2030 1 
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célrendszeri elem Indikátor neve 
mérték
egység 

adatforrás bázisév 
bázisévi 

érték  
célév 

célér
ték 

A-2 A klímaváltozás hatásaiként megjelenő, változó 
intenzitású csapadékviszonyok (heves 
esőzések, hosszan tartó csapadékos időszakok, 
vagy éppen a hosszabb csapadékszegény 
időszakok, aszályok, stb.) és azok következtében 
fellépő vízgazdálkodási hatások ne okozzanak 
károkat a település értékeiben.  

A változó intenzitású 
csapadékviszonyok hatásaitól 
megvédett terület kiterjedése  

ha Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

2020 0 2030 10 

A-3 Visegrád város vízbázisának felkészítése a 
klímaváltozás hatásaira, a vízbázis használati 
feltételeinek vizsgálata 

Vízbázis védőterületén 
elvégzett kapcsolódó 
intézkedések száma 

db Közép-Duna-
völgyi Vízügyi 
Igazgatóság és 
Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

2020 0 2050 5 

A-4 A klímaváltozás hatásai következtében fellépő 
változások ne okozzanak károkat a különleges 
természeti környezetben, ennek érdekében elő 
kell segíteni, hogy adaptációs intézkedések 
megvalósításával a településen levő 
természetközeli élőhelyek állapota ne romoljon, 
miközben Visegrád klímavédelmi intézkedései 
biztosítsák a településen lakók megfelelő 
életminőségét. 

A természeti környezet 
állapotának és kiterjedésének 
megóvását célzó fejlesztéssel 
érintett területnagyság 

ha DINPI és 
Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

2020 0 2030 10 

A-5 A várható éghajlati változások hatásai ne 
okozzanak károkat a településen levő országos 
jelentőségű épített értékekben, 
műemlékekben, az éghajlatváltozás hatásainak 
kitett és veszélyeztetett történelmi jelentőségű 
értékek állapota a szükséges adaptációs 
intézkedések megvalósításával ne romoljon. 

Az épített értékek állapotának 
megóvását célzó fejlesztések 
száma 

db Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

2020 0 2030 15 
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célrendszeri elem Indikátor neve 
mérték
egység 

adatforrás bázisév 
bázisévi 

érték  
célév 

célér
ték 

A-6 A turizmus és a turisztikai szolgáltatások 
felkészítése a várható klimatikus változásokra, 
miközben a szükséges adaptációs feladatok 
egyben olyan innovatív megoldások 
alkalmazását is támogatják, ahol a zöld szálloda 
program, az öko- és szelíd turizmus lehetőségei 
kapnak jelentősebb teret  

Turisztikai vállalkozások által 
megvalósított intézkedések 
száma  

db TDM szervezetek; 
MTÜ és 
Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

2020 0 2030 10 

SZ-1   A lakosság éghajlatváltozással kapcsolatos 
ismeretei bővüljenek, az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez szükséges lépések széles 
körben ismertté váljanak 

Helyi társadalmi akciókban 
résztvevők száma 

fő Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

2020 0 2030 200 

SZ-2 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási 
lehetőségek, módszerek és intézkedések 
széles körben ismertek legyenek a kiemelt 
célcsoportok számára, a számukra 
befogadhatóan megfogalmazott módon  

Helyi újságban (Visegrádi 
Hírek) megjelenő tájékoztató 
ismeretanyagok száma 

db Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

2020 0 2030 10 

SZ-3 Az adaptációs feladatok eredményes és 
hatékony végrehajtása érdekében 
együttműködési rendszerek kialakítása 
szükséges az önkormányzattal és helyi 
szervezetekkel  

Létrehozott együttműködési 
rendszer 

db Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

2020 0 2030 1 

 



 Mellékletek 

8.1 NATURA2000-es területek védett értékei 

Duna és ártere Natura2000 terület 
A területen védett közösségi jelentőségű élőhelytípusok:  

• 3270 iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention 
növényzettel,  

• 6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei,  

• 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis),  

• 91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és 
Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion 
minoris)  

Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok:  

• 91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta 
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

Közösségi jelentőségű állatfajok:  

• közönséges hód (Castor fiber),  

• vidra (Lutra lutra),  

• vöröshasú unka (Bombina bombina),  

• dunai tarajos gőte (Triturus dobrogicus),  

• leánykoncér (Rutilus pigus),  

• ragadozó őn (balin) (Aspius aspius),  

• halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus),  

• ingola fajok (Eudontomyzon spp.),  

• selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer),  

• szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus),  

• német bucó (Zingel streber),  

• magyar bucó (Zingel zingel),  
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• vágócsík (Cobitis taenia),  

• széles durbincs (Gymnocephalus baloni),  

• réti csík (Misgurnus fossilis),  

• garda (Pelecus cultratus),  

• tompa folyamikagyló (Unio crassus),  

• lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis),  

• díszes légivadász (Coenagrion ornatum),  

• nagy tűzlepke (Lycaena dispar),  

• vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius). 

Börzsöny és Visegrádi-hegység Natura2000 terület 
A területen kiemelt fontosságú cél a következő madárfajok kedvező természetvédelmi 
helyzetének fenntartása, helyreállítása.  

Költő fajok:  

• Uhu (Bubo bubo),  

• Fekete gólya (Ciconia nigra),  

• Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos),  

• Fekete harkály (Dryocopus martius),  

• Bajszos sármány (Emberiza cia),  

• Vándorsólyom (Falco peregrinus),  

• Örvös légykapó (Ficedula albicollis),  

• Kis légykapó (Ficedula parva),  

• Hegyi billegető (Motacilla cinerea),  

• Darázsölyv (Pernis apivorus),  

• Uráli bagoly (Strix uralensis).  

Vonuló madárfajok:  

• Kerceréce (Bucephala clangula),  

• Fekete gólya (Ciconia nigra),  

• Kis bukó (Mergus albellus).  

Pilis és Visegrádi-hegység Natura2000 terület 
Közösségi jelentőségű élőhelytípusok:  

• 9130 szubmontán és montán bükkösök (Luzulo-Fagetum),  

• 91M0 pannon cseres-tölgyesek,  
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• 9150 a Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön,  

• 8310 nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok,  

• 6190 pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)  

Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok:  

• 6210 meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik 
(Festuco-Brometalia) fontos orchidea-lelőhelyei,  

• 6240 szubpannon sztyeppek,  

• 9180 lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion erdői,  

• 91E0, enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta 
ligeterdők,  

• 91G0 pannon gyertyános tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal,  

• 91H0 pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel 

Közösségi jelentőségű állatfajok:  

• vöröshasú unka (Bombina bombina),  

• nagy hőscincér (Cerambyx cerdo),  

• magyar fésüsbagoly (Dioszeghyana schmidtii),  

• sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax),  

• magyar tarsza (Isophya costata),  

• kék pattanó (Limoniscus violaceus),  

• szarvasbogár (Lucanus cervus),  

• nagy tűzlepke (Lycaena dispar),  

• gyászcincér (Morimus funereus),  

• közönséges denevér (Myotis myotis),  

• álolaszsáska (Paracaloptenus caloptenoides),  

• csüngőaraszoló (Phyllometra culminaria),  

• eurázsiai rétisáska (Stenobothrus eurasius)  

Kiemelt közösségi jelentőségű állatfajok:  

• kövi rák (Austropotamobius torrentium),  

• havasi cincér (Rosalia alpina)  

Közösségi jelentőségű növényfajok:  

• Szent István szegfű (Dianthus plumarius subsp regis-stephani),  
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• leánykökörcsin (Pulsatilla grandis)  

Kiemelt közösségi jelentőségű növényfajok:  

• magyarföldi husáng (Ferula sadleriana),  

• magyar vadkörte (Pyrus magyarica)  
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