VISEGRÁD VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI
VÁLASZOK a partnerségi egyeztetés során
a véleményezési szakaszban beérkezett észrevételekre
I. Bálint Zsolt, Sziget, Nap, Doboskert utcák helyszínen megnézni
Hintenberger András képviselő tolmácsolásában
Visegrád, a Sziget utcának a Nap utca és Doboskert utca közötti szakasza
1. a Sziget utcának a Nap utca és Doboskert utca közötti szakaszán azt lehetőséget
szeretné, hogy a lakóépülettől függetlenül önálló épületként építhessen garázst az
utcafronton.
Válasz: A HÉSZ tervezet 40.§ (5) bekezdése éppen azt célozza, hogy a főépülettől
független önálló épülettömegek ne jelenjenek meg. De lehetővé teszi, hogy ha a
garázs valamilyen ok miatt nem építhető egybe a főépülettel, akkor önálló
építményként is meg lehessen valósítani, de ebben az esetben támfal garázsként vagy
terepszint alatti építményként. A Sziget utcai telek esetében is van lehetőség a 36.§
(3) bekezdése szerinti terepszint alatti garázst építeni.
HÉSZ tervezet 40.§ (5) A kertvárosias lakóterület építési övezeteiben a gépjárműtároló
a főépítménnyel egybeépítve, vagy a 36.§ előírásainak figyelembe vételével
támfalgarázsban vagy önálló terepszint alatti építményként alakítható ki.
HÉSZ tervezet 36. § (1) A telek határvonalán, vagy attól 5 méteren belül a kerítéssel
egybeépített támfalgarázs csak abban az esetben létesíthető, ha
a) az utcavonalon a természetes terepszint-különbség miatt legalább 1,5 méter
magas támfal építése szükséges, vagy
b) a telek az utcától 15 %-nál meredekebben emelkedik
és a már meglévő vagy tervezett épület az utcai telekhatártól mért 15 méternél
távolabb kerül(t) elhelyezésre.
(2) Önálló terepszint alatti építményként garázs csak abban az esetben létesíthető,
ha a telek az utcától 15 %-nál meredekebben emelkedik, és a már meglévő vagy
tervezett épület az utcai telekhatártól mért 15 méternél távolabb kerül(t)
elhelyezésre.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a garázs az építési helyen belül, a telek
homlokvonalától legalább 5 méterrel hátrább, a csatlakozó terepszint alá
süllyesztve, növényzettel borítottan valósítható meg úgy, hogy a földtakarás a
legkisebb vastagságnál is legalább 0,5 méter és a földtakarás felső síkja az
eredeti terepet követi.

II. Chronopoulos-Láncos Kata
2018.11.14.
1118 Budapest, Serleg u. 5.
Visegrád, 992 hrsz, Csukavölgy
1. A 992 hrsz.-ú telken a telek be nem építhető részének módosítást kéri a meglévő
épület figyelembe vételével és tekintettel arra is, hogy a telket a 991 hrsz-ú telekkel
egybe kívánja vonni.
Válasz: A 992 hrsz-ú telken a telek be nem építhető részét a kérelem figyelembe
vételével átszerkesztettük.
2. A 992 hrsz-ú telken támfal garázs építésének lehetőségét kéri a 0416 hrsz-ú út felől.
Válasz: Véleményünk szerint a 0416 hrsz-ú, útként nyilvántartott terület gépjárművel
nem járható. Ezen felül a HÉSZ tervezet előírásai szerint a telek be nem építhető
részén épület, önálló terepszint alatti építmény, támfalgarázs nem helyezhető el.

III. Gaul Géza
2018.10.30.
gaulgeza@t-online.hu
Visegrád, Hársfa u. 1647/1 hrsz, Szentgyörgypuszta
1. Hársfa utcát szélesítő szabályozási vonal törlését kéri.
Válasz: A Hársfa utca kb 10 db telek megközelítést szolgálja. Szabályozási tervi szinten
biztosítani kell a telkek biztonságos megközelítéséhez és kiszolgálásához szükséges
területet. Ugyanakkor belátható, hogy a 2004-ben kijelölt szabályozási vonal a 1647/1
hrsz-ú teleknek aránytalanul nagy részét vesz le közút céljára. A Hársfa utcára az
önkormányzat útburkolási tervet készíttetett annak érdekében, hogy az út
kiépítésének műszaki feltételeit és területigényét tisztázza. Az úttervnek megfelelő,
de csak a feltétlenül szükséges mértékű, a 1647/1 hrsz-ú telek számára kedvezőbb
útszélesítést jelöltünk ki.
2. A 1647/1 hrsz-ú telken a telek be nem építhető részének átszerkesztését kéri úgy,
hogy a telek megosztása esetén a felső telken is lehessen épületet elhelyezni. A
kérelemben bemutatott helyszínrajz javaslatot tesz a telek be nem építhető részének
kijelölésére.
Válasz: A kérelemnek megfelelően módosítottuk a 1647/1 hrsz-ú telken a telek be
nem építhető részét.

IV. Herold Zoltán
2018.11.13.
zherold73@googlemail.com
Visegrád, 418 hrsz, Apátkúti patak mellett
1. A Szabályozási terv véleményezési anyagában szereplő megoldással egyet értve a 418
és 400 hrsz-ú telkek területcserés telekhatás-rendezést javasolja. Ezen felül további
területe megvásárolna az önkormányzattól a patak mentén.
Válasz: A patak mentén távlatban tervezett sétány és a kijelölt közkert kialakítása
olyan közérdek, amelyhez a területi lehetőségeket fenn kell tartani.
Az észrevételre is figyelemmel azonban átszerkesztettük a 418 hrsz-ú telket érintő
szabályozási vonalat úgy, hogy a telekből leeső összes területtel egyenlő legyen a
telekhez hozzácsatolandó terület, az alábbi ábra szerint.

V. Kádár Attila
2018.11.14.
74/1,2 hrsz
1. Leírja, hogy a 73/1 hrsz-ú telek kialakítása során a 74/2 hrsz-ú telekből 1850 m2
területet sajátítottak ki 1986-ban közpark céljára. A kisajátítás indokolása szerint a
terület mély fekvése miatt beépítésre alkalmatlan.
2. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 74/2 hrsz-ú telek a szabályozási javaslat szerint
elveszti a közterülettel való kapcsolatát.
3. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 73/1 hrsz-ú telek régészeti lelőhelyen, műemléki
jelentőségű területen és műemléki környezetben fekszik. Véleménye szerint ebben a
helyzetben ilyen területen nem lehet lakóházat építeni.
Válasz: Az észrevételt figyelembe véve a Szabályozási tervet módosítottuk úgy, hogy a
74/2 és a 75 hrsz-ú telkek tulajdonosai számára nyíljon lehetőség arra, hogy közpark
áron vásárolhassanak vissza telekterületet. Ennek érdekében a Településszerkezeti
tervben kijelölt lakóterület változatlanul marad, de a Szabályozási terven a 74/2 és a
75 hrsz-ú telkek mögött közpark övezet marad. A tulajdonviszonyok rendezése után
ez a terület is lakóövezetbe kerülhet településrendezési szerződés keretében.
A telkek közterület kapcsolata mindegyik helyzetben megoldható akár a közpark felől,
akár a 74/2 hrsz-ú telekhez történő terület-hozzácsatolás esetén.

Az új lakótelkek kialakítására és beépítésére, azok örökségvédelmi szempontjaira
vonatkozóan az örökségvédelmi hatósággal részletes egyeztetés történt. A
szabályozási terven jelölt javasolt telekhatárok helyett természetesen kialakulthat a
Fő utcai telkek telekhatárainak folytatása. Az észrevételre figyelemmel a javasolt
telekhatárokat is ennek megfelelően jelöljük.
A közparkon belül részletes környezetalakítási és kertészeti terv alapján út
kialakítható, önálló kiszabályozása nem szükséges.
A Duna felőli településkép tekintetében a 4-6 db családi ház méretű, a Fő utcában
meglévő ritmusban elhelyezkedő tömeg, a közpark fái mögött meghúzódó, utcasort
képező homlokzatokkal véleményünk szerint kedvező. (Korábbi elképzelések a
kiterjedt közpark területre nagyobb méretű, közfunkciójú épületeket javasoltak, amik
városképi szempontból valószínűleg több kockázatot hordoztak.) Az új
településrendezési eszközök elfogadását követően a Településképi rendelet
harmonizálása során erre a területre részletesen meg lehet határozni a
tömegalakítás, anyaghasználat stb követelményeit, melynek véleményezésében az
örökségvédelem szintén részt vesz.
VI. Szabó Judit, Meggyesi Balázs
Visegrád, Fő utca 24. 75 hrsz
Holles Péter
Visegrád, Fő utca 20. 73/2 hrsz
2018.11.18.
1. 1. Leírják, hogy a 75 hrsz-ú telket és szomszédjait két ízben érintette kisajátítás,
először a 11-es út kialakítása céljából, másodszor 1986-ban, közpark kialakítása
céljából. A közpark több mint 30 éve nem valósult meg.
2. Nem tartják jogszerűnek, hogy a kisajátított területen nem megvalósuló közcél
helyett a szabályozási terv építési övezetet jelöl ki, amit az önkormányzat lakóterület
fejlesztési programba kíván bevonni.
3. Bemutatják, hogy a 72/2, a 74/1 és a 74 hrsz-ú telkek régészeti lelőhelyen, műemléki
jelentőségű területen fekszenek, a 74/1 hrsz-ú telken műemlék épület áll. A műemlék
épület telke eredetileg lényegesen nagyobb volt, az épületnek nagyobb tere volt.
Véleményük szerint a kistelkes telekszerkezet, vagy eseteleges feltöltés tönkreteszi
az épületek látványát.
4. Fényképekkel dokumentálja, hogy árvíz öntötte el a területet. Véleményük szerint itt
nem lehet lakóépületet elhelyezni.
5. A Fő utca 20. 22. és 24. szám tulajdonosai a műemléki környezethez méltóan
gondozzák a kertjeiket. Az eredeti kerítések az 1986-os kisajátítás előtt 1960-ban
épültek.
6. Kérik, hogy a jelenlegi közpark kijelölés maradjon meg ezen a területen. Jelzik, hogy
visszavásárolnának területet, de ahhoz szükséges, hogy a meglévő telekhatárok
folytatódhassanak.
Válasz részletesen leírva az V. pontban.

VII. Sallós Zoltán, Erdélyi Eszter,
2018.11.15.
Visegrád, Harangvirág u.195/9 hrsz, Bányatelep
1. Oldalhatáron álló beépítés lehetőségét kérik.
Válasz: Korábbi egyeztetés alapján a Szabályozási terv a 11-es út és a Harangvirág
utca között fekvő telkeket Lke-4-O jelű építési övezetbe sorolta, ahol a beépítés
módja oldalhatáron álló. A HÉSZ tervezet 33. § (5) bekezdése szerint:
„(5) Oldalhatáron álló beépítés esetén az épületet az oldalhatáron vagy attól
legfeljebb 1,0 méterre kell elhelyezni. Ha a telek szélessége eléri a 20,0 métert, úgy az
oldalhatártól legfeljebb 3,0 méterre lehet az épületet elhelyezni.”

VIII. Schandl Mártonné
2018.10.18.
Visegrád, Mátyás király u. 30. 02/3 hrsz
1. Kéri, hogy a 02/3 hrszú telek kerüljön belterületbe. Véleménye szerint a telek a
kérelemhez mellékelt levéltári adatok alapján valamikor belterületi telek volt.
Válasz: A kérelmező által megküldött iratokból megállapítható, hogy az 1972-es
földhivatali térképi adatok szerint a jelenlegi 02/3 hrsz-ú telek két telekből állt,
helyrajzi számuk 1883 és 1884 volt. A szomszédos telkek helyrajzi számai szintén
mind 18-cal kezdődő négyjegyű számok voltak. A térkép a belterület határát nem
tünteti fel. Az 1975-ös földhivatali térkép adatok szerint a 02/3 hrsz-ú telek a maival
azonos területű és helyrajzi számú volt. A térkép tartalmazza a belterület határát,
amelyen belül nem 0-val kezdődő helyrajzi számok szerepelnek. A tárgyi telek tehát
legkésőbb 1975 óta egyértelműen külterületi fekvésű. A város fellelhető
településrendezési tervei szerint sosem feküdt építési övezetben.
A 02/3 hrsz-ú telek az országos ökológiai hálózat magterület övezetében fekszik és
kiterjed rá a Natura 2000 kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület valamint a
különleges madárvédelmi terület.
Jelen településrendezési tervi felülvizsgálat során az erdő övezetben fekvő telek
övezeti besorolásának megváltoztatására nincs mód. A 03/2 hrsz-ú telek a
véleményezési anyagban bemutatott Szabályozási terv szerint Ev-2 jelű erdő
övezetben fekszik, ahol az alábbi szabály érvényes:
HÉSZ tervezet 72.§ (12) Az Ev-2 jelű övezetben épület nem helyezhető el. Meglévő
építmények fenntarthatók, felújíthatók. Meglévő épület a meglévő alapterületének
20%-ával, de legföljebb 150 m2 összes alapterületig bővíthető.
A 2019. január 16-án megtartott személyes egyeztetés alkalmával
megfogalmazódott, hogy a 02/3 hrsz-ú telek megosztását is szeretné a tulajdonos,
mert akkor a felső részét el tudná adni. A telekmegosztáshoz szükséges, hogy a
létrejövő telkek mindegyike közterültről vagy magánútról megközelíthető legyen. E
feltétel az adott helyen úgy teljesíthető, ha a 399/2 hrsz-ú telek sarkán (kb 18 m2-nyi
területen), és a 397 hrsz-ú, vízfolyásként nyilvántartott telek egy részén közterületet
jelöl ki a Szabályozási terv. A vízfolyás területén fel kell hívni a figyelmet arra, hogy
vízjogi engedély beszerzés szükséges a közterület kialakításához.

IX. Scheili Éva
2018.10.30.
Visegrád, Újkert utca 729/1 hrsz
1. Azt kéri, hogy az Újkert utcai 729/1 hrsz-ú telek kerüljön Üh-4 övezetbe és a telek
bármely pontján lehessen épületet elhelyezni.
Válasz: A 729/1 hrsz-ú telek a 2004-es Szabályozási tervben meghatározott Üh-6 jelű
hétvégi házas üdülő övezetben fekszik a környezetében lévő telkek tömbjével
egységesen. Egyes telkek más övezetbe való sorolása nem lehetséges, a terület
intenzívebb beépítést lehetővé tevő Üh-4 jelű övezetbe való átminősítés nem
támogatható. A 2004-ben szakszerűen megállapított építési paramétereket a jelen
terv nem változtatja.
A 729/1 hrsz-ú telken a 2004-es Szabályozási terv tájképvédelmi szempontok miatt a
telken belül be nem építhető területrészt jelöl. Jelen szabályozási terv ezen sem
változtat, mert a telek a hegyoldalon felkúszva már megjelenik a Kálvária mögött,
fölött a Duna felőli látványban is, valamint a Fellegvár felől nézve is jelentős
látványelemet képvisel. Ezért a telek felső részének beépítését akadályozó,
szakszerűen meghatározott jelölés helyénvaló és fontos. A jelen Szabályozási terv
pontos méretezéssel ellátva, bőséges helyet hagy meg a telken a megengedett
beépítettség kihasználására.
X. Scheili Péter
2018.11.05.
Visegrád 867 hrsz
1. 867 hrsz-ú telken a telek be nem építhető részének módosítását kéri.
Válasz: A 867 hrsz-ú telek tájképi látvány szempontjából nagyon kitett területén a
telek be nem építhető része kijelölésének teljes törlése nem támogatható, de
figyelemmel a kérelem mellékleteként benyújtott tervre, a telek be nem építhető
részének kijelölését átszerkesztettük.

2. HÉSZ tervezet 35.§ (1) "A terepszint alatti beépítés, ha az övezeti előírás másként nem
rendelkezik,a) épület alatt, épületen túlnyúlóan alakítható ki, a telken adott
beépítettség mértékénél legfeljebb 20%-kal nagyobb mértékig." A vastag betűs rész
értelmezését kéri.
Válasz: nem a telken megengedett beépítettséget jelenti, hanem a telken lévő
aktuális, vagyis adott beépítettséget.
3. 24.§ (1) a) pont a beépítésre szánt területeken új építés esetén teljes
közművesítettséget ír elő. Kérdése az, hogy beépítésre szánt területen „alternatív
megoldások” alkalmazhatók-e.
Válasz: Az OTÉK 33.§ (1) bekezdése azt írja, hogy épület csak olyan telken vagy
építési telken helyezhető el,
b) ahol a rendeltetésszerű használathoz szükséges villamos energia, ivóvíz,
technológiai víz biztosított,
c) ahol a keletkező szennyvíz és a csapadékvíz elvezetése vagy ártalommentes
elhelyezése biztosított,
Az OTÉK 33.§ (2) bekezdése szerint a fenti követelmények a környezettudatos
energiagazdálkodás eszközeivel egyedi módon teljesíthetők az övezetre előírt teljes
közművesítettség esetében is.
A HÉSZ tervezet nem zárja ki az OTÉK 33.§ (2) bekezdés szerinti lehetőséget, de az
észrevételt elfogadva az egyedi megoldásokra vonatkozó szabállyal kiegészítettük,
hogy az OTÉK-ban rögzített engedmény a HÉSZ-ben is megfogalmazást nyerjen. Ezen
kívül a hétvégi házas üdülő területek esetében a teljes közmű követelmény helyett
részleges közmű követelményt határoztunk meg.
HÉSZ tervezet 24.§
24. § (1)Épületet elhelyezni, vagy elhelyezhető rendeltetésre váltani csak akkor
lehet, ha:
a) a beépítésre szánt területen, a hétvégiházas üdülőterület terület kivételével,
biztosított:
aa) a teljes közműellátás,
ab) jelen szabályozás csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek,
ac) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett,
b) hétvégiházas üdülőterületen és a beépítésre nem szánt területen emberi
tartózkodásra alkalmas építmény esetén biztosítható:
ba) a közegészségügyi hatóság által is elfogadott egészséges ivóvízellátás,
bb) a közüzemű villamosenergia-ellátás,
bc) a 26. § és 27. § előírásai teljesülnek,
bd) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett,
c) a beépítésre nem szánt területen, emberi tartózkodásra nem szolgáló építmény
esetén a terület közművesítetlen maradhat.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában előírtak közüzemi szolgáltatással vagy –kizárólag
az energiaellátás területén - egyedi módon teljesíthetők.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában előírtak közüzemi szolgáltatással vagy egyedi
módon teljesíthetők.

XI. Scheili Péter
2018.11.05.
Visegrád 866 hrsz, Doboskert
1. Tervezett közterület a 866 hrsz-ú telken
Válasz: A 866 hrsz-ú telket érintő, tervezett közterület szabályozás geodéziai felmérés
alapján történt. Eszerint a jelenleg használt földút a 859, 860/1 és 860/10 hrsz-ú
telkeket nem érinti. A 866 hrsz-ú telek északi szélén meredek rézsű található. A
tervezett útszabályozás a rézsű koronához illeszkedik. A közterület kialakítása céljából
az Önkormányzat az út területével együtt a leeső északi telekrészért is megfizeti a
kártalanítást.
2. A 880/1 hsz-ú telek a 881/10 hrsz-ú közterületről gépjárművel nem közelíthető meg.
A 865 hrsz-ú telek Kbtá jelű különleges, beépítésre nem szánt tájképvédelmi
övezetben fekszik, tehát nem építési telek. A megközelítésre tett felajánlás
magánúttal megoldható. A javasolt magánút jelölését az észrevételnek megfelelően
javítottuk.
XII. Laczkovics János
2018.11.05.
laczkovics.janos@gmail.com
Visegrád, Alsó-Diós
1. 24.§ (1) a) pont a beépítésre szánt területeken új építés esetén teljes
közművesítettséget ír elő. Kérdése az, hogy beépítésre szánt területen „alternatív
megoldások” alkalmazhatók-e.
Válasz: Az OTÉK 33.§ (1) bekezdése azt írja, hogy épület csak olyan telken vagy
építési telken helyezhető el,
b) ahol a rendeltetésszerű használathoz szükséges villamos energia, ivóvíz,
technológiai víz biztosított,
c) ahol a keletkező szennyvíz és a csapadékvíz elvezetése vagy ártalommentes
elhelyezése biztosított,
Az OTÉK 33.§ (2) bekezdése szerint a fenti követelmények a környezettudatos
energiagazdálkodás eszközeivel egyedi módon teljesíthetők az övezetre előírt teljes
közművesítettség esetében is.
A HÉSZ tervezet nem zárja ki az OTÉK 33.§ (2) bekezdés szerinti lehetőséget, de az
észrevételt elfogadva az egyedi megoldásokra vonatkozó szabállyal kiegészítettük,
hogy az OTÉK-ban rögzített engedmény a HÉSZ-ben is megfogalmazást nyerjen. Ezen
kívül a hétvégi házas üdülő területek esetében a teljes közmű követelmény helyett
részleges közmű követelményt határoztunk meg.
HÉSZ tervezet 24.§
24. § (1)Épületet elhelyezni, vagy elhelyezhető rendeltetésre váltani csak akkor
lehet, ha:
d) a beépítésre szánt területen, a hétvégiházas üdülőterület terület kivételével,
biztosított:
aa) a teljes közműellátás,
ab) jelen szabályozás csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek,
ac) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett,
e) hétvégiházas üdülőterületen és a beépítésre nem szánt területen emberi
tartózkodásra alkalmas építmény esetén biztosítható:

ba) a közegészségügyi hatóság által is elfogadott egészséges ivóvízellátás,
bb) a közüzemű villamosenergia-ellátás,
bc) a 26. § és 27. § előírásai teljesülnek,
bd) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett,
f) a beépítésre nem szánt területen, emberi tartózkodásra nem szolgáló építmény
esetén a terület közművesítetlen maradhat.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában előírtak közüzemi szolgáltatással vagy –kizárólag az
energiaellátás területén - egyedi módon teljesíthetők.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában előírtak közüzemi szolgáltatással vagy egyedi módon
teljesíthetők.
XIII. Schubauer Tibor és Bognár Ilona
2018.11.09.
2022 Tahitótfalu, Visegrádi u. 5/c.
Visegrád, 1049 hrsz, Újhegy Dűlő
1. A 1049 hrsz-ú telek előtt a közterületen a bozóttal benőtt út kitisztítását kéri.
Válasz: Az út kitisztításának kérdése nem tartozik a településrendezési tervek
témakörébe, de a 1049 hrsz-ú telek gépjárművel való megközelítésének lehetőségét
a szabályozás eszközeivel elő lehet segíteni. Ezért az Újhegy dűlő felső szakasza felől a
1047 hrsz-ú út felső végét kiszélesítő szabályozást jelöltünk a Szabályozási terven.

XIV. Török Zoltán
2018.10.23.
Visegrád, 879/5 hrsz, Újhegy
1. Kéri, hogy a szabályozási vonallal kijelölt tervezett út a 879/5 hrsz-ú telek
megközelítést is tegye lehetővé.
Válasz: a kérelemnek megfelelően a Szabályozási vonalat módosítottuk.

