
 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

111/2021. (VI. 10.) határozata 
 

A Visegrád 1813 hrsz-ú ingatlant (volt Lepence strand) érintő ajándékozási és 
telekalakítási szerződésről  

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. § 
tekintettel, és annak további meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) számú 
kormányrendelet értelmében az alábbi döntést hozom: 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 135/2020. (IX. 11.) határozata 
alapján 2020. november 10-én megkötött településrendezési szerződés és megállapodás 
végrehajtása érdekében, a Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft-vel (1022 Budapest, 
Bimbó út 7. fszt. A02.) ajándékozási és telekalakítási szerződést kötök. 
 
(Az ajándékozási és telekalakítási szerződés jelen határozat mellékletét képezi.) 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. június 10. 
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AJÁNDÉKOZÁSI ÉS TELEKALAKÍTÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft. 
székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 7. fszt. A02. 
cégjegyzékszám: 01-09-306432 
statisztikai számjel: 26183057-6810-113-01 
adószám: 26183057-2-41 
képviselő neve és a képviselet jogcíme: Vécsey Róbert – önálló cégjegyzési joggal rendelkező 
ügyvezető 
értesítési postacím: 1053 Budapest, Reáltanoda utca 5. 5. em. 1. 
értesítési e-mail cím: info@dreamlandholding.hu  
mint ajándékozó (a továbbiakban: Ajándékozó) 
 
másrészről 
 
Visegrád Város Önkormányzata 
székhely: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
adószám: 15731089-2-13 
törzsszáma: 731081 
statisztikai számjel: 15731089-8411-321-13 
képviselő: Eöry Dénes polgármester, dr. Szabó Ferenc jegyző ellenjegyzésével 
értesítési postacím: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
értesítési e-mail cím: jegyzo@visegrad.hu  
mint megajándékozott (a továbbiakban: Megajándékozott) 
 
(a továbbiakban az Ajándékozó és a Megajándékozott együttesen: Felek) között, az alulírott 
helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 
 

A Felek az egyes szavak, kifejezések jelen szerződéssel kapcsolatos értelmezése során a 
jelen pontban foglalt fogalommeghatározásokat tekintik irányadónak. 
 
Eredeti Ingatlan Az ingatlan-nyilvántartásban 2025 Visegrád 1813 helyrajzi szám 

alatt felvett, természetben 2025 Visegrád, Lepence völgy 1. sz. 
alatt található, 5.3477 ha alapterületű kivett strandfürdő 
megjelölésű ingatlan. 

 
1. számú Ajándék 

 
Az ingatlan-nyilvántartásban 2025 Visegrád 1813/2 helyrajzi szám 
alatt felvett, természetben 2025 Visegrád, 1813/2 hrsz. alatt 
található, 0.0200 ha alapterületű kivett közterület megjelöléssel 
bejegyzésre váró ingatlan. 

 
2. számú Ajándék 

 
Az ingatlan-nyilvántartásban 2025 Visegrád 1813/3 helyrajzi szám 
alatt felvett, természetben 2025 Visegrád, 1813/3 hrsz. alatt 
található, 0.1752 ha alapterületű kivett közterület megjelöléssel 
bejegyzésre váró ingatlan. 

 
3. számú Ajándék 

 
Az ingatlan-nyilvántartásban 2025 Visegrád 1813/4 helyrajzi szám 
alatt felvett, természetben 2025 Visegrád, 1813/4 hrsz. alatt 

mailto:vlvskft@gmail.com
mailto:jegyzo@visegrad.hu


 
Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft. 

képviseli: Vécsey Róbert ügyvezető 
Ajándékozó 

Visegrád Város Önkormányzata 
képviseli: Eöry Dénes polgármester 

Megajándékozott 

Visegrád Város Önkormányzata 
ellenjegyzi: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Megajándékozott 

dr. Csurgay András Zsolt 
ellenjegyző ügyvéd 
KASZ: 36058600 

 
 
 
 

 

 

 

 
3. oldal, összesen: 8 oldal 

található, 0.0636 ha alapterületű kivett közterület megjelöléssel 
bejegyzésre váró ingatlan. 

 
Ajándékok 

 
Az 1. számú Ajándék, a 2. számú Ajándék és a 3. számú Ajándék 
együttesen. 

 
 

Forgalmi érték Az Ajándékok tulajdonjogának teljes forgalmi értéke, amelyből: 
- az 1. számú Ajándék tulajdonjogának forgalmi értéke: 700.000 

Ft (hétszázezer forint); 
- a 2. számú Ajándék tulajdonjogának forgalmi értéke: 

6.132.000 Ft (hatmillió-százharminckétezer forint); 
- a 3. számú Ajándék tulajdonjogának forgalmi értéke: 

2.226.000 Ft (kétmillió-kétszázhuszonhatezer forint). 
 

Itv. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. 
 
Jogügyletek 
Biztonságáról 
szóló Szabályzat 

 
Az okiratszerkesztésről és az elektronikus ügyintézésről szóló 
11/2017. (XI. 20.) számú MÜK szabályzat. 

 
Kézbesítési 
Rendelet 

 
A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal 
kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a 
postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai 
szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről 
szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet. 

 
Pénzmosási 
Szabályzat 

 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai 
Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és 
vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről, 
kockázatértékelésről, felügyeleti eljárásrendről és útmutatóról szóló 
14/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat. 

 
Pénzmosási 
Törvény 

 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény. 

 
Ptk. 

 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

 
Ügyvédi Iroda 

 
A Csurgay Ügyvédi Iroda (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 51. I. 
em. 5., ügyintéző: dr. Csurgay András Zsolt ügyvéd; KASZ: 
36058600). 

 
PREAMBULUM, TELEKALAKÍTÁS 
 

1. Az Ajándék az Ingatlanok – a beépíthetőség megteremtéséhez szükséges, a jogi és a 
szabályozási telekhatárok egyezőségét megteremtő, az Ajándékozó által kötelezően 
előírt - telekalakításának eredményeképpen került kialakításra, a következők szerint. 
 
A telekalakításra a földmérő által készített, 2020. 11. 27. napján kelt, az illetékes 
ingatlan-nyilvántartási hatóság által 2021. 01. 13. napján záradékolt és 2021. 04. 30. 
napján véglegessé vált változási vázrajz (1. számú melléklet), a változási vázrajzhoz 
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tartozó 2020. 11. 27. napján kelt területkimutatás, illetve a Pest Megyei Kormányhivatal 
Szentendrei Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által 2021. 04. 26. napján kiadott és 
2021. 04. 30. napján véglegessé vált telekalakítást engedélyező határozata (2. számú 
melléklet) alapján került sor, amelynek eredményeként az Eredeti Ingatlanból alábbi 
ingatlanok jönnek létre: 
a) 2025 Visegrád 1813/1 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 2025 Visegrád, 

1813/1 hrsz. alatt található, 5.0889 ha alapterületű kivett strandfürdő megjelölésű 
ingatlan; 

b) 1. számú Ajándék; 
c) 2. számú Ajándék; 
d) 3. számú Ajándék. 

 
A telekalakítás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése, illetve annak alapján a változások 
átvezetése folyamatban van. 

 
2. Az Ajándékozó kijelenti, hogy 1/1 arányban kizárólagos tulajdonát képezi az Eredeti 

Ingatlan, illetve a telekalakítás eredményeként ugyanilyen arányban kizárólagos 
tulajdonjogi várományosa az Ajándékoknak. 

 
AZ AJÁNDÉKOZÁS, ILLETVE AZ AJÁNDÉK ELFOGADÁSÁNAK SZÁNDÉKA 
 

3. Az Ajándékozó jelen szerződéssel – ellenérték nélkül – a Megajándékozottnak 
ajándékozza az Ajándékokat. 
A Megajándékozott nyilatkozik, hogy az ajándékot, az Ajándékok tulajdonjogát, 
Visegrád Város Önkormányzat Polgármestere 111/2021. (VI. 10.) számú 
határozatának (3. számú melléklet) megfelelően elfogadja. 

 
JOG- ÉS KELLÉKSZAVATOSSÁG 

 
4. Az Ajándékozó kijelenti, hogy az Eredeti Ingatlanra vonatkozóan kiszabott telekadó 

tekintetében a Megajándékozott irányába részletfizetéssel, illetve halasztással érintett 
telekadófizetési kötelezettsége áll fenn. A részletfizetésre és a halasztásra való 
tekintettel esedékes és lejárt telekadó fizetési kötelezettsége nincsen. Az Ajándékozó 
kijelenti, hogy a jelen megállapodásban meghatározott Ajándékozásra való tekintet 
nélkül a mindenkori aktuális telektulajdonának nagysága alapján az esedékes 
telekadófizetési kötelezettségének határidőben eleget kíván tenni. Az Ajándékozó – a 
fentiek figyelembevételével - kijelenti és szavatolja, hogy a birtokba adáskor az 
Ajándékokat semmiféle közüzemi vagy köztartozás nem terheli és az Ajándékok – 
jelen szerződésben foglaltakon túli – per-, teher- és igénymentességéért is teljes 
szavatosságot vállal. 

 
5. Az Ajándékozó kijelenti, hogy az Ajándékokra vonatkozóan nem tud olyan jogok, 

tények és kötelezettségek, illetve ezekre vonatkozó kérelmek létezéséről, amelyek a 
tulajdoni lapokon nincsenek feltüntetve. 

 
Az Eredeti Ingatlan tulajdoni lapjának III. részén a változási vázrajzban rögzített terhek 
találhatók. 
 
A telekalakítás eredményeként létrejövő ingatlanokat a változási vázrajzban foglaltak 
szerint terhelik terhek. 
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6. Az Ajándékozó szavatolja, hogy az Ajándékokkal kapcsolatban semmilyen köz- vagy 
egyéb tartozása (különösen adók vagy adók módjára behajtandó egyéb követelések) 
nem áll fenn, ide nem értve a 4. pontban leírtakat. 

 
7. Az Ajándékozó kijelenti és szavatolja, hogy az Ajándékoknak általa ismert rejtett hibája 

nincsen. 
 
A FORGALMI ÉRTÉK 
 

8. A Felek az Ajándékok forgalmi értékének meghatározásakor a helyi értékviszonyokra, 
illetve az Ajándékok méretéből is fakadó korlátozott forgalomképességre is tekintettel 
voltak. 

 
AZ AJÁNDÉKOK VISSZAKÖVETELÉSÉRŐL VALÓ LEMONDÁS 
 

9. A Felek kikötik és megállapodnak, hogy a Ptk. rendelkezéseivel ellentétben az 
Ajándékozó az Ajándékokat semmilyen körülmények között nem követelheti vissza, a 
visszakövetelés jogáról jelen szerződés aláírásával is lemond. 
 

BIRTOKBAADÁS 
 

10. Az Ajándékok külön átadására nincs szükség, a birtokbaadás jelen szerződés 
aláírásával megtörtént. 

 
TULAJDONSZERZÉS, INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI RENDELKEZÉSEK 
 

11. Az Ajándékozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és 
visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásban: 
a) a mellékelt változási vázrajz, területkimutatás és telekalakítást engedélyező 

hatósági határozat alapján a telekalakítás révén indokolt, jelen szerződés 1. 
pontjában rögzített változások telekalakítás jogcímén bejegyzésre, illetve 
átvezetésre kerüljenek; 

b) a 2025 Visegrád 1813/2, 1813/3 és 1813/4 helyrajzi számú ingatlanok 
(Ajándékok) vonatkozásában a Megajándékozott tulajdonjoga ajándékozás 
jogcímén 1/1-1/1 arányban bejegyzésre kerüljön. 

 
Az Ajándékozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megajándékozott felhívására 
megtesz minden ahhoz elvárható és szükséges nyilatkozatot, hogy az Ajándékok 
vonatkozásában a Megajándékozott tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésre kerüljön. 
 

A FELEK JOGKÉPESSÉGE 
 
12. Az Ajándékozó kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, 

ügyletkötési képességében korlátozva nincsen, illetve a tulajdon átruházásnak 
akadálya nincs. 

 
13. A Megajándékozott kijelenti, hogy magyar illetőségű jogi személy, tulajdonszerzésének 

akadálya nincsen. 
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ADÓ- ÉS ILLETÉKSZABÁLYOK 
 

14. A Felek kijelentik, hogy az ingatlan átruházással kapcsolatos illeték- és 
adójogszabályokkal teljes mértékben tisztában vannak. 
Az Itv. 5. § (1) b) pontja alapján a Megajándékozott teljes személyes 
illetékmentességben részesül. 

 
JOGI KÉPVISELET 
 

15. A Felek megbízzák és meghatalmazzák az Ügyvédi Irodát, hogy jelen szerződést 
elkészítse és azzal kapcsolatban teljeskörűen, így különösen a tulajdonjog bejegyzése 
érdekében a földhivatali eljárás és az adóhatóság felé kiállítandó adatlap kitöltése, 
valamint aláírása során őket képviselje. 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÉRTESÍTÉS, KÉZBESÍTÉSI SZABÁLYOK 
 

16. A Felek jelen szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Ennek 
során a Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a jelen szerződés 
teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek. Ezen 
kötelezettségük elmulasztásából származó károkért a Felek kártérítési felelősséggel 
tartoznak. 

 
17. Minden értesítést, egyéb közlést, ami a jelen szerződés alapján megteendő vagy 

megtehető bizonyítható módon kell megtenni. Bizonyíthatónak tekintik a Felek az e-
mail üzenetet is. 

 
18. Az egyes küldemények kézbesítése személyes átadás-átvétel útján, futárszolgálat 

útján, e-mailen, postai úton vagy más egyéb, a kézbesítés megtörténtét egyértelműen 
igazoló módon történhet. A postai úton történő kézbesítés esetén a küldeményeket 
ajánlott-tértivevényes postai küldeményként kell a Felek értesítési címére kell 
megküldeni. 

 
19. Az ajánlott-tértivevényes postai küldeményként feladott értesítés a kézbesítés 

megkísérlésétől számított 5. (ötödik) napon akkor is megérkezettnek minősül, ha a 
tértivevény „nem kereste”, „az átvételt megtagadta”, „a közvetett kézbesítő az értesítő 
átvételét megtagadta”, „elköltözött”, „ismeretlen helyre költözött” vagy egyéb, a postai 
szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás 
részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről 
és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 
335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet szerinti olyan jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, 
mely azt igazolja, hogy a kézbesítés nem a feladónak felróható okból nem volt 
teljesíthető. 

 
Az e-mail útján küldött értesítés – ha a kézbesítés ettől eltérő időpontját más nem 
igazolja vagy jelen szerződés másként nem rendelkezik, akkor – az elküldés napján és 
időpontjában – ha az nem munkanap, akkor a következő munkanapon délelőtt 9:00 
(kilenc) órakor tekintendő kézbesítettnek. 

 
20. A Felek az értesítési címüket bármikor jogosultak egyoldalúan megváltoztatni, ebben 

az esetben azonban kötelesek erről a másik Félnek írásbeli értesítést küldeni. A jelen 
pont szerinti értesítés másik Fél általi kézhezvételéig csak a korábban megjelölt 
értesítési címre köteles az adott Fél az egyes értesítéseket és leveleket megküldeni. 
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7. oldal, összesen: 8 oldal 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

21. Jelen szerződés módosítása csak írásban – kizárólag a jelen szerződéssel azonos 
formai szabályok betartásával – érvényes. Amennyiben a jelen szerződésben foglalt 
valamely rendelkezés érvénytelennek bizonyulna, vagy azzá válna, az a jelen 
szerződés egészére nem hat ki. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a jelen szerződés hatályon kívüli vagy érvénytelenné vált rendelkezéseit a 
gazdaságilag elérni kívánt célhoz legközelebb álló szabállyal pótolják. 

 
22. A Felek jelen szerződés aláírásával tanúsítják, hogy az Ügyvédi Iroda képviselője a 

Pénzmosási Törvény és a Pénzmosási Szabályzat rendelkezéseivel összhangban a 
Feleket megfelelő módon azonosította. A Felek és az Ügyvédi Iroda képviselője 
kijelentik, hogy jelen szerződés a Pénzmosási Szabályzat alapján megkövetelt – a 
Pénzmosási Szabályzat mellékletében foglalt – nyomtatványon található adatokat – a 
Pénzmosási Törvény 7. § (2) és (3) bekezdésében írtak szerint – tartalmazza. A Felek 
– a Pénzmosási Törvény 8. § (1) bekezdése előírásának megfelelően ehelyütt 
nyilatkoznak, hogy az ügyvédi megbízással és jelen jogügylettel kapcsolatosan saját 
nevükben, illetve az általuk képviselt ügyfél nevében járnak el. 

 
23. Alulírottak kijelentik, hogy – a Jogügyletek Biztonságáról szóló Szabályzat 

rendelkezéseivel összhangban – jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak ahhoz, 
hogy az Ügyvédi Iroda képviselője a Pénzmosási Törvény és a Pénzmosási 
Szabályzat szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott személyazonosításra szolgáló 
okmányaikról és abban foglalt adataikról, adóazonosító jelüket és személyi számukat 
tartalmazó okirataikról másolatot készítsen és azokat rögzítse, valamint kezelje és 
megőrizze, illetve a Pénzmosási Törvény 18-19. § szerinti, más szolgáltató által 
végzett ügyfél-átvilágításhoz az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat átadja. 
Alulírottak kötelesek a jelen szerződéssel érintett jogügylet teljesítéssel történő 
megszűnéséig, az adataikban bekövetkezett változásokat az Ügyvédi Iroda részére a 
változás bekövetkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől 
számított 5 (öt) napon belül írásban bejelenteni. Alulírottak tudomásul veszik és 
elfogadják, hogy az iratokban a jogszabályban előírt, illetve az ingatlan-nyilvántartás 
adattartalmát meghaladó személyes adat kerül feltüntetésre és a személyes adatuk 
okiratokban való feltüntetéséhez való hozzájárulásuk egyben azt is jelenti, hogy az 
ingatan-nyilvántartás nyilvánosságának elve alapján bárki számára megismerhetővé 
válnak. Alulírottak a jelen bekezdés szerinti felhasználáshoz hozzájárulnak. Alulírottak 
tudomásul veszik, hogy jelen szerződéses jogügylettel összefüggésben személyes 
adatok kerülnek az Ügyvédi Iroda birtokába. Alulírottak tudomásul veszik és elfogadják, 
hogy ezen adatok kezelése a jelen szerződés és az azzal érintett jogügylet, valamint a 
jelen szerződéshez és az azzal érintett jogügylethez kapcsolódó ügyvédi megbízás 
teljesítéséhez szükségesek, és ennek megfelelően kerülnek felhasználásra. Alulírottak 
elfogadják, hogy az adatok kezelésére az Ügyvédi Irodának megfelelő jogi érdeke van. 
Alulírottak hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben a jogszabályon alapuló 
adatkezelés, vagy a megfelelő jogi érdek bármilyen okból kifolyólag nem lenne 
megállapítható, az Ügyvédi Iroda a jelen szerződéssel érintett jogügylet teljesítésével 
összefüggésben a birtokába került személyes adatokat jelen szerződés és az azzal 
érintett jogügylet keretein belül korlátozás nélkül kezelje. 

 
24. A Felek és az Ügyvédi Iroda képviselője kijelentik, hogy jelen szerződés – lévén a 

Felek nem kérték annak külön okiratban történő felvételét – egyben tényvázlatként is 
szolgál. Ennek megfelelően ehelyütt megállapítják a Felek, hogy az Ügyvédi Iroda 
képviselője tájékoztatta a Feleket a telekalakításra, az ajándékozási szerződésre 
vonatkozó szabályokról, az ingatlan átruházással kapcsolatos jogszabályi 
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rendelkezésekről, továbbá a személyes adatok védelméről, illetve kezeléséről szóló 
jogszabályi rendelkezésekről, az illeték- és adójogszabályokról, az adóhatóság felé 
kiállítandó adatlap tartalmáról és kitöltéséről, valamint az ingatlan-nyilvántartási 
eljárásról. A Felek külön hangsúlyozzák, hogy az illeték- és adójogszabályokról történő, 
a jelen szerződésben foglaltaknál részletesebb tájékoztatásra az eljáró jogi képviselő 
megbízása nem terjed ki. Az Ügyvédi Iroda képviselője a Feleknek teljeskörű 
tájékoztatást adott. Az adóhatóság felé kiállítandó adatlap tartalmát a Felek elolvasták, 
értelmezték és azt a Megajándékozott, mint akaratával mindenben megegyezőt írta 
alá. Az Ügyvédi Iroda munkadíját, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárási díjakat a 
Megajándékozott fizeti. 

 
25. A Felek ehelyütt nyilatkoznak, hogy jelen szerződés és a kapcsolódó dokumentumok 

1-1 (egy-egy) eredeti példányát átvették és ennek megtörténtét jelen okirat aláírásával 
ezúton is igazolják. 

 
26. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., valamint a jelen szerződés 

megkötése idején hatályban lévő egyéb magyar jogszabályok rendelkezései 
megfelelően irányadók. 

 
A Felek kijelentik, hogy jelen szerződést – annak elolvasása és értelmezése után –, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
Budapest, 2021. június … 
 
 
 
  ………………………………… ………………………………… 
  Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft. Visegrád Város Önkormányzata 
  képviseli: Vécsey Róbert ügyvezető képviseli: Eöry Dénes polgármester 
  Ajándékozó Megajándékozott 
 
 
 
  ………………………………… 
  Visegrád Város Önkormányzata 
  ellenjegyzi: dr. Szabó Ferenc jegyző 
  Megajándékozott 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
 
Ellenjegyzem, Budapesten, 2021. június … napján 
   ………………………………… 
   dr. Csurgay András Zsolt 
   ügyvéd 
   KASZ: 36058600 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

112/2021. (VI. 10.) határozata 
 

Az Eko Építész Kft-vel megkötött Tervezési Szerződés módosításáról  
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. § 
tekintettel, és annak további meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) számú 
kormányrendelet értelmében az alábbi döntést hozom: 
 
1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2020. (X. 29) határozatával 

Visegrád Város településrendezési eszközeinek módosítására 2020. november 30-án 
megkötött Tervezési Szerződést módosítom, 

2. a tervezési feladat kibővül a Duna folyó V jelű övezetében kikötőépítmények, 
úszóművek elhelyezésére vonatkozó jelölések pontosításával a Szabályozási Terven 
(kikötőépítmények, úszóművek elhelyezése csak a meglévő kikötőépítmények és 
úszóművek bővítésével lehetséges), 

3. az új szabályozás kidolgozásáig, és az új rendelet hatálybalépéséig polgármesteri 
rendelettel változtatási tilalom kerül elrendelésre a Vízibástya és a benzinkút, a Mária-
kápolna és az Életfa emlékmű közötti szakaszon, továbbá a sportpálya menti öbölben 
kikötőépítmények, úszóművek elhelyezése vonatkozásában, 

4. a Tervezési Szerződés díja 400.000 forint + áfa összeggel kerül megemelésre, határideje 
a módosítás aláírását követő 1 hónappal meghosszabbodik, 

5. a Tervezési Szerződés díja a 2021. évi költségvetési rendelet dologi kiadások 
előirányzat terhére számolható el. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. június 10. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

113/2021. (VI. 10.) határozata 
 

 A Fellegvár Óvodában a 2021/2022. nevelési évben a nyári zárva tartásról 
 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  

 
1. a Fellegvár Óvoda nyári karbantartási szünetét, a 22/2021. (II. 1.) határozat 2. 

pontját módosítva, a 4 hét zárva tartást, 2 hétre csökkentve, 2021. július 26. – 
augusztus 8. közötti időszakban jóváhagyom, 

 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Orbán Miklósné intézményvezető 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

 
A kiadvány hiteles: 

                  2021. június 10. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

114/2021. (VI. 10.) határozata 
 

Visegrád Város Közlekedésfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. § 
tekintettel, és annak további meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) számú 
kormányrendelet értelmében az alábbi döntést hozom: 
 
Visegrád Város Közlekedésfejlesztési Koncepcióját elfogadom. 
 
(A koncepció jelen határozat mellékletét képezi.) 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2021. június 10. 



 

 
 

 

 

 

Visegrád Város Közlekedésfejlesztési Koncepciója 
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1. Bevezetés 

1.1. A koncepció kidolgozásának szükségessége 
   

Visegrád, hazánk kiemelkedő helyszíne, mely több mint ezeréves grandiózus történelemről árulkodik. Turisztikai 
jelentősége megkérdőjelezhetetlen. Az ide látogató turisták száma éves szinten meghaladja az 1.000.000 főt, 
akik túlnyomórészt autókkal és buszokkal érkeznek. 

A koncepció kidolgozásának célja, a turisztikai szezonban kialakuló szélsőséges közlekedési csúcsok és torlódások 
mérséklése a közlekedési hálózat fejlesztésével, szem előtt tartva a helyi lakosok igényeit is. 

Fontos szempont volt a kidolgozás során, Visegrád Város Önkormányzata által végzett - infrastrukturális 
helyzetre vonatkozó - lakossági közvélemény felmérés figyelembevétele.  Szakmai szempontokat és előírásokat 
betartva, valamint a műszaki lehetőségek megvizsgálását követően, ezek adoptálásra kerültek a tanulmányba. 

A következőkben bemutatásra kerül a jelenlegi közlekedési helyzet és a problémás területek. Azok okai, és a 
megoldás lehetőségei, illeszkedve Visegrád hosszú távú fejlesztési elképzeléseihez. 

 

1.2. Kapcsolódó fejlesztési elképzelések 
 

A közép és hosszú távú fejlesztési lehetőségek vizsgálatánál figyelembe kell venni a település várható fejlesztési 
programjait is, az akut, forgalomtechnikai problémák mellett. 

A közlekedésfejlesztési koncepció szervesen illeszkedik Visegrád Város 2020. évi Fejlesztési Programjához, 
melyek közül - a közlekedési rendszer szempontjából - a következők tekinthetőek relevánsnak: 

 

 Városközponti parkoló és sétány kialakítása (1. 
ábra) 
„1965-ben a Duna-part mentén épült meg a 11. 
számú főút, így a régi telkek kertjei 
megközelíthetetlenné váltak. A terület ingatlanjogi 
rendezését az önkormányzat elvégezte, így 
lehetőség van a térképen jelölt parkoló és egy, a 
Palotaházat a Rendezvénytérrel összekötő sétány 
kialakítására. A sétány szerves része lesz a kialakuló 
városközpontnak, csatlakozik további 59 férőhelyes, 
szilárd burkolatú újépítésű parkolóhoz, és ennek 
eredményeként csökken a lakott utcák 
idegenforgalmi terhelése is. A tervek szerint a sétány 
mentén, stabilizált gyepfelületen kialakítandó közel 
130 parkoló-férőhelyet csak időszakosan, indokolt 
esetben nyitjuk meg!”  
 
 
 
 
 

1. ábra: Városközponti parkoló tervezett állapota 
(forrás: Fejlesztési Program)
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 Élményterek és emblematikus helyszínek összekapcsolása 
„P+R parkolóval, Hop-on Hop-off rendszerű elektromos buszokkal, elektromos komphajóval. Visegrád 
közkedvelt kirándulóhely, ezért a városban és a turisztikai célpontok környezetében elsősorban a 
hétvégéken és a kiemelt időszakokban a nagy gépjárműforgalom és a kevés parkolóhely komoly 
fennakadásokat okoz. 
A fejlesztés eredményeként - tartózkodási idejük növelése céljából - a településen és környezetében lévő 
vonzó attrakciók és tartalmas programok számukra is elérhetővé válnak.” 

 

 Mogyoróhegyi út felújítása, kiszélesítése 
„A fellegvár, a Fekete-hegy és a Mogyoróhegyi Kirándulóközpont turisztikai attrakcióinak, valamint a 
pihenő övezetek várost elkerülő eléréséhez szükséges, hogy a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében lévő út 
felújítása, egy részének 1,5 méteres kiszélesítése, valamint egy rövid szakaszon új útpálya építése (6 
méter szélességben) megtörténjen.” 

 

 Panoráma út felújítása 
„Az 1964-ben megépült Panoráma út a települést köti össze a Fellegvárral, a Nagyvillámmal és a 
Mogyoróhegyi Kirándulóközponttal. Az út vonalvezetése, valamint a Panoráma-kilátópont megépítése 
már önmagában is páratlan látnivalók sokaságát nyújtja. Felújítása feltétlenül szükséges.” 

 

 Apátkúti patak sétány kialakítása 

„Visegrádon található a festői szépségű, aktív pihenésre is alkalmas Apátkúti-völgy. A számos természeti 
látnivaló mellett turisztikai attrakciókban is bővelkedik a Pilisi Parkerdő Zrt. által fenntartott terület. Itt 
található többek között a Bertényi Miklós Füvészkert, a Telgárthy-rét (ahonnan a kedvelt, 
Pilisszentlászlóra vezető Spartacus ösvény is indul), a közel 100 éves múltú pisztrángos tavak és a Kaán 
Károly-forrás.” 

 
 Viktorin sétány és a Kálvárián keresztül a Fellegvárba vezető országos kékjelzésű turistaút fejlesztése 

„A Kálvária-hegyen található Viktorin sétány (1070 m) és a kálvárián át a fellegvárba vezető országos 
kékjelzésű turistaút (905 m) az aktív pihenés egyik legnépszerűbb célpontja az év minden napján. Ez a 
legrövidebb útvonal, amely a városközpontot köti össze - a kálváriához vezető stációkon keresztül, a 
Kálvária kápolna mellett elhaladva - a fellegvárral.” 

 

 Kabinos Felvonó (2. ábra) 

„Városközpont – Fellegvár szakasz 

A visegrádi Fellegvár – különleges elhelyezkedése miatt - a vonattal, autóbusszal és hajóval érkező 
tömegek számára nehezen megközelíthető. A felvonó megépítése turisztikai, gazdasági és 
környezetvédelmi szempontok alapján egyaránt elengedhetetlenül fontos.”  
 
„Fellegvár – Nagyvillám sípálya szakasz 

A Nagyvillám és környéke a turisták egyik legkedveltebb célpontja. A kabinos panoráma felvonó ezen 
szakaszának megvalósulásával idelátogatók széles köre könnyebben megközelítheti a sípályát, a Zsitvay-
kilátót, a Fekete-hegyet és a Mogyoróhegyi Kirándulóközpontot.” 
 
 
 
Nagyvillám sípálya – Panoráma út (Parkoló) 
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A kabinos felvonó ezen szakaszának megépítésével a Panoráma úti parkolókból a település központja 
elérhetővé válik azon turisták számára is, akik rövidebb gyalogos távolságot megtételére képesek. Ennek 
a szakasznak a megépítésével a Panoráma útról elérhetővé válna a városközpont és számos látványosság 
kényelmes elérése, a központi parkolók használata nélkül. 

2. Jelenlegi közlekedési állapot vizsgálata 

2.1. Átfogó településszerkezeti vizsgálat  
 
A Visegrádra érkező turistákat a településen megtekinthető turisztikai 
célpontok igen magas száma vonzza ide, akik többnyire 1 nap alatt 
szeretnének mindent megtekinteni. A látnivalók túlnyomó része a 
Panoráma út és a 11-es számú főút mentén helyezkedik el, ami egy 
12 km hosszú körutat jelent, jelentős szintkülönbséggel. Ennek 
gyalogos körbejárására kevesen vállalkoznak, gépkocsival pedig 
többszöri ki- és becsatlakozást jelent a forgalomba, többszöri 
parkolóhely kereséssel.  

A települést a turista forgalom mértékadó része a 11-es főúton 
közelíti meg. A főút mentén párhuzamos parkolás történik, a 
nevezetességek szemlélése a járművekből, és lekanyarodás a 
Panoráma vagy Rév utcákra a további látványosságok elérése 
érdekében. Ezek a tevékenységek jelentős forgalomlassító hatással 
vannak a főút forgalmára.  

3. ábra: Főbb forgalmi irányok a 11-es Főúton és a Panoráma úton

2. ábra: A kabinos felvonók kialakításának elvi rajza
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A Panoráma utat észak felől a sípályára vezető 
csomópontban, dél felől a Rév utcán keresztül lehet 
megközelíteni és elhagyni a 11-es számú főútról. Ezeknek 
a csomópontoknak a jelenlegi áteresztő képessége nem 
tudja a turisztikai forgalom hullámait optimálisan kezelni. 

A parkolási lehetőségek száma a kiemelt időszakokban 
nem elegendő és nem kellőképp szabályozott, irányított. A 
megtelt parkolók miatti további parkolóhelyek keresése a 
forgalmat nagy mértékben lassítják a 11-es főúton, 
valamint a Panoráma úton egyaránt. 

 

A buszok a felsorolt közlekedési szituációkban hatványozottan lassítják a forgalmat, azok forgolódása és a 
kereszteződésekben történő mozgása, esetleg tolatással történő útkorrekciójuk különösen nagy torló hatást 
gyakorol a forgalomra. 

A jelenlegi úthálózat a helyi lakosság közlekedési lehetőségeit teljes mértékben kiszolgálja, a problémát kizárólag 
a turisztikai szezonban kialakuló torlódások jelentik. Jelenleg a turisztikai attrakciók megközelítése minden 
irányból, minden gépjármű típussal lehetséges, ezáltal a minden irányba haladó buszok és személygépkocsik 
nagymértékben leterhelik a csomópontokat. A torlódások csökkentik a forgalomban résztvevők türelmét, mely 
szabálytalanságokhoz és balesetekhez vezethet, továbbá a levegő- és környezet szennyezés mértéke is jelentős 
nő. 

2.2. Lokális településszerkezeti vizsgálatok 
A település részletes vizsgálata során, a már kialakult közlekedési szituációkba történő lehetséges 
beavatkozásokat úgy kell meghatározni, hogy a globális forgalmi rend javítása érdekében kitűzött 
változtatásokkal összhangban legyen.  

Fontos szempont, a helyi lakosság „hétköznapi” életének megfelelő színvonalú biztosítása a turisztikai 
időszakban is. Ez leginkább a belvárosi parkolásban és közlekedésben jelentkezik, a hivatalok, boltok, templom, 
stb. elérése érdekében.   

A lokális beavatkozási pontok és célkitűzések: 

1. A Panoráma út, valamint a 11-es főút torlódásának csökkentése a turisztikai szezonban,  
2. Rendezvény téren a burkolt parkolók hiányának megoldása, 
3. Belvárosi (Duna parti) parkolók fejlesztése, 
4. Kerékpáros forgalom fejlesztése,  
5. Rév utca forgalomtechnikai átalakítása, 
6. A helyi lakosság belvárosi parkolási nehézségeinek kiküszöbölése a turisztikai szezonban, 
7. Széchenyi téri csomópont forgalmi helyzetének szabályozása, 
8. Mátyás Király utca felső szakaszi parkolási rendjének kialakítása, 
9. Fő utca, Nagy Lajos utca, Széchenyi utca és Zách Klára utca parkolási rendjének szabályozása,  
10. Motoros közlekedés szabályozása a Panoráma úton (a Mátyás Király utca irányából), 
11. 11-es út és a Panoráma út Északi csatlakozásánál lévő csomópont fejlesztése, 
12. Okos turisztikai parkolási rendszer kialakítása, 
13. Meglévő Parkolók fejlesztése a Panoráma út mentén, 
14. Panoráma útburkolat javítási- és fejlesztési munkái,  
15. Gyalogos átkelőhely kialakítása a Rév utcában, 

4. ábra: Forgalmi szituációk kialakulása a csomópontokban
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16. 11-es számú főút balesetmegelőzési intézkedései. 

(1.sz. melléklet: Átnézeti helyszínrajz a beavatkozásokkal) 

3. Javasolt beavatkozások 

3.1. Átfogó településszerkezeti beavatkozások lehetőségei  
Hosszú távon a megoldást a turisztikai forgalomra méretezett úthálózat és parkoló rendszer kialakítása 
jelentheti. Ennek elérése több lépésben valósulhat meg. 

Nulladik lépésben meg kell határozni a közlekedési rendszer főbb elemeit, céljait: 

 A 11-es főút érkező és távozó forgalmának biztosítása a Panoráma út északi végén lévő csomópont 
fejlesztésével 

 A 11-es főút érkező és távozó forgalmának biztosítása a Rév utcai csomópont fejlesztésével 
 A Panoráma út szabályozása (szükség szerinti szélesítése) és burkolatjavítása 
 A 11-es főútról nyíló belvárosi és Duna parti parkolók fejlesztés 
 A Panoráma útról nyíló parkolók fejlesztése 
 A Parkolók üres férőhelyeinek számáról tájékoztató okos tábla és mobil applikációs rendszer kidolgozása 

Első lépésen a forgalomtechnikai beavatkozásokkal kezelhető akut problémákat lehet megoldani:  

 amikkel a helyi lakosság közlekedési és parkolási kényelme fenntarthatóvá válik, 
 a forgalomtechnikai szituációk leegyszerűsíthetőek (5. 6. 7. és 8. ábra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. ábra: Buszok jelenlegi közlekedési irányai 6. ábra: Buszok tervezett forgalmi iránya
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Második lépésben az úthálózat fejlesztésére irányuló útépítési beavatkozásokat lehet elvégezni, valamint a 
parkolási rendszer korszerűsítését lehet megkezdeni: 

 amikkel a 11-es főút és a Panoráma út forgalma felgyorsítható és a csomópontok áteresztő képessége 
növelhető a turisztikai szezonban, 

 a parkolók szabad helyeiről tájékoztatást adó rendszer kiépítésével irányítani lehet a forgalmat, és 
csökkenteni lehet a parkoló helyeket keresgélő – feleslegesen közlekedő - járművek számát. 

 belvárosi parkolók korszerűsítésével és fejlesztésével a parkolást javítani lehetséges, a településkép 
fejleszthető. 

Harmadik lépésben  Visegrád Város 2020-as Fejlesztési programjainak előrehaladásához igazodva (kabinos 
felvonó építése, Hop on – Hop off busz) a parkolási rendszer optimalizálható, valamint az úthálózatot lehet 
korszerűsíteni, hogy annak nívóssága méltó legyen a visegrádi látványosságok színvonalához, 

 a Panoráma úti és Duna-parti parkolók szükség szerinti fejlesztésével, 
 a Panoráma út egységes padkarendezésével, szalagkorlát és támfal kialakítási munkáival. 

A Visegrádra látogató turisztikai forgalom és a helyi lakosság legfőbb érdeke is az, hogy egy jól átlátható 
egyszerűen és hatékonyan működő forgalmi rend kerüljön kialakításra. A főváros felől a torlódásokból 
Visegrádra érkező sofőrök a legegyszerűbb és leggyorsabb parkolást keresik, amiben egy egységes és egyszerű 
rendszer nagy segítségükre lehet.   

Az egyszerűsítésnek meg kell jelennie a tájékoztatásban, a forgalmi rendben és a parkolásban egyaránt.  

Tájékoztatás: 

 Azonos, jól átlátható – az egyirányú forgalmi rendre és parkolókra vonatkozó – tájékoztató táblák 
kihelyezése. 

 A parkolók üres helyeiről tájékoztatást adó „okos” parkolási tájékoztató rendszer kiépítése. 
 A parkolók üres helyeiről tájékoztatást adó mobil applikáció fejlesztése.  

Forgalmi rend: 

 A forgalom túlnyomó része a 11-es úton Budapest irányából érkezik. A belvárosi rész tehermentesítése 
érdekében a forgalom jelentős részét már itt a Panoráma úti turisztikai attrakciók irányába lehetne 
terelni, 

 Motiválni lehet a turistákat megfelelő tájékoztatással, hogy a Panoráma úti parkolókban parkoljanak és 
gyalogosan közelítsék meg a Belvárosi részt – akár a Hop On Hop Off buszokkal, akár az erdei gyalogos 
utakon, akár a későbbiekben tervezett Kabinos felvonóval. 

7. ábra: Buszok jelenlegi forgalmi szituációja csomópontokban 8. ábra: Buszok tervezett forgalmi szituációja csomópontokban



Visegrád Közlekedési koncepció 2021 
  

- 9 - 
 

 A 11-es útról történő lekanyarodás és arra történő rákanyarodás áteresztő képességének növelése 
elengedhetetlen az érkező és távozó forgalmi torlódások elkerülése érdekében. 

Parkolás: 

 A meglévő parkolók befogadó képességeinek maximalizálása a parkoló helyek felfestésével és a parkolók 
forgalmi rendjének kialakításával lehetséges,  

 A meglévő parkolók bővítése az okos parkolási rend statisztikáiból felmért igények alapján, 
 A tervezett kabinos felvonó végpontja környezetében kialakításra kerülő nagyméretű új parkoló építése, 
 A turisták nagyméretű turisztikai parkolókba történő irányítása, a belvárosi parkolásban a helyi lakosság 

priorizálása. 

  

3.2. Lokális beavatkozások lehetőségei 
 

1. A Panoráma út, valamint a 11-es főút torlódásának csökkentése a turisztikai szezonban 

A Panoráma út buszforgalmának egyirányúsítása jelentős mértékben javíthatja a forgalom tempóját, 
valamint a parkolókba vezető csomópontok áteresztő képességét. A Panoráma úton a buszok számára 
északról déli irányba történhet a forgalom haladása, mely forgalomtechnikai beavatkozással kialakítható. 
Ezáltal a 11-es főúton egy főleg délről északra történő forgalom alakul ki, így a 11-es főút csomópontjainak 
jelentősen javulhat a tempója. 
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2. Rendezvény téren a burkolt parkolók hiányának megoldása 

A Rendezvény téren a meglévő murvás parkoló környezetében a meglévő térköves parkolóhoz hasonló, út és 
parkolók kialakítása célszerű lenne, a településkép és az ott lakók kényelme érdekében. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. ábra: Egy lehetséges kialakítás

10. ábra: Jelenlegi állapot

11. ábra: Tervezett kialakítás 
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3. Belvárosi (Duna-parti) parkolók fejlesztése 

A Sportpálya mellett (Duna parton), valamint a Városközponti parkoló kialakítása (Palotaház és 
Rendezvénytér között) a belváros rendezett turisztikai parkolásának szabályozásához nagyban 
hozzájárulhat. (8.ábra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A belvárosi parkolóhelyek számának növelése 
érdekében rendelkezésre álló területek fejlesztése 
a településkép fejlődésének és a belvárosi 
turisztikai attrakciók és szolgáltatások elérésének 
érdekében. 

 

 

4.  Kerékpáros forgalom fejlesztése 

A kerékpáros forgalom gerince a Panoráma út irányából a Mátyás Király út, Nagy Lajos utca és Rév utca 
vonala. A Rév utcai szakaszon nyitott kerékpársáv kerülhet kialakításra, míg a Nagy Lajos utca – Mátyás 
Király utca szakaszon kerékpáros nyom létesülhet, a kerékpáros forgalom biztonságos és rendezett vezetése 
érdekében. 

 

 

12. ábra: Városközponti parkoló és sétány kialakítása 
(forrás: Visegrád Fejlesztési Program 2020) 
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5. Rév utca forgalomtechnikai átalakítása  

A lakossági közvélemény meghallgatása után, valamint a főbb műszaki irányelveket is figyelembe véve, a 
Rév utca forgalomtechnikai átalakítása több szempontból is indokolt. 

A Rév utca teljes hosszában, ha megszűnik a parkolás, nyitott kerékpársáv kerülhet kialakításra mindkét 
oldalon, melyet a közúti forgalom a kikanyarodásnál igénybe tud venni. Emellett a forgalmi sávok is 
kényelmesebben használhatóak lesznek a közlekedők számára. 

Hosszútávon, Budapest irányába külön kanyarodósáv és ehhez kapcsolódóan a 11-es főút mentén 
gyorsítósáv kerülhetne kialakításra, ami nagy mértékben javítaná a csomópont áteresztő képességét a 
turisztikai időszakban. Ennek elválaszthatatlan feltétele a gyalogos aluljáró meghosszabbítása, valamint a 
buszmegálló áthelyezése. 

 

55. ábra: 11-es főút - Rév utca útkereszteződés, jelenlegi állapot 

 

 

13. ábra: Kerékpárnyom lehetséges kialakítása 14. ábra: Kerékpársáv lehetséges kialakítása 
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6. A helyi lakosság belvárosi parkolási nehézségeinek kiküszöbölése a turisztikai szezonban  
 
A helyi lakosság életminőségének megtartása érdekében biztosítani lehetne a belvárosi üzletek és 
hivatalok környezetében a parkolást a helyi lakosságnak a turisztikai időszakban is.  

 
 
Az ide vonatkozó Önkormányzati 
felmérés megosztotta a lakosságot.   
 
Szakmailag bármely megoldás 
elfogadható, ami kellően szabályozott és 
egyértelmű megoldást biztosít az ide 
látogató hétvégi turisták és a hét minden 
napján közlekedő helyi lakosok számára. 
 
A helyi lakosok priorizálásának egyik 
lehetséges módja a külön parkolási 
engedélyek kiadása (a lakosoknak) és a 
parkolás ehhez igazított szabályozása.  
 
 
 
 
 
 
 

Ennek megoldási lehetősége a táblákkal történő szabályozás, különleges 
esetben, a hagyományos színektől eltérő felfestés.  
 
 
 

7. Széchenyi téri csomópont forgalmi helyzetének szabályozása 

 

A csomópontban, a jelenlegi helyzet 
félreérthető, a jobbkezes forgalmi 
rend keveredik a körforgalom-szerű 
helyzettel. A jelenleg nem 
egyértelmű forgalmi helyzetet 
egyértelművé célszerű tenni 
függőleges és vízszintes 
forgalomtechnikai elemekkel.  
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66. ábra: Illusztráció 

 
 
 

8. Mátyás Király utca felső szakaszi parkolási rendjének kialakítása 

A temetőbe érkező helyi lakosság parkolását a turisztikai szezonban is biztosítani szükséges. 

 

 Ennek egyik lehetséges módja a temető 
környezetében a parkolást időkorlátozással 
szabályozni, így a hosszabb időre érkezők 
másik parkoló helyet választanak. A Mátyás 
Király utcában a temetőtől a Panoráma út 
irányába a parkolás szabályozása válhat 
szükségessé (tiltással és parkolóhelyek 
kialakításával), a Pilisi Parkerdő Zrt. által 
kihelyezett sorompós parkolás miatt 
(Apátkút felé). 

 

 

 

 
 
 
 



Visegrád Közlekedési koncepció 2021 
  

- 15 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9.  Fő utca, Nagy Lajos utca, Széchenyi utca és Zách Klára utca parkolási rendjének szabályozása 

 

A Fő utcai parkolás kialakításánál (Rév utca és Rákóczi utcai 
szakaszon) a cél, az ott lakók kényelmének biztosítása, valamint a 
Rév utcai üzletekbe érkezők parkolásának megoldása.  

A parkolást - a kanyarulatok belátását szem előtt tartva - mindkét 
oldalon váltakozva célszerű kialakítani. A keskeny szakaszokon nem 
lehet parkolóhelyeket létesíteni, ott közúti tiltó táblával kell a 
megállási tilalmat szabályozni.  

 

 

 

17. ábra: Jelenlegi állapot 
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18. ábra: A Fő utcai parkolás felfestésének egy lehetséges módja 

 

A Rév utca – Nagy Lajos utcai szakaszon a párhuzamos parkolást a kerékpársáv és a kerékpáros nyom 
feltételezett kialakítása miatt szabályozni célszerű. A Rév utcai szakaszon megszűnhet a parkolás, a Nagy Lajos 
utcán pedig felfestésre kerülhet. 
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19. ábra: Nagy Lajos utca lehetséges párhuzamos parkolási elrendezés (forrás: DE-MA Projekt Kft. helyszínrajz) 

 

A Széchenyi utca és Zách Klára utca 
egyes szakaszain szintén a lakosság 
javára célszerű a parkolást 
kialakítani. Ez a Széchenyi utcát (a 
Széchenyi tér és Nagy Lajos utca 
szakaszon), a Zách Klára utcát pedig 
a Nagy Lajos utca vége felől 
kialakított parkolóknál érinti.  

 

 

 

21. ábra: Zách Klára utca érintett szakasza 

 

 

 

 

20. ábra: A Széchenyi utca érintett szakasza 
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10. Motoros közlekedés szabályainak szabályozása a Panoráma úton (a Mátyás Király utca 
irányából) 

 

A Panoráma út felfelé vezető szakasza (a Mátyás Király utca irányából) a motorosok számára leginkább veszélyes 
szakasz. Ezen a részen már nincsenek motorral közlekedő lakók, így a motoros forgalom ezen szakaszon történő 
korlátozása a helyi lakosság hazajutását nem korlátozná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 11-es számú főút és a Panoráma út Északi csatlakozásánál lévő csomópont fejlesztése 

A Budapest felől érkező forgalom Panoráma útra történő gyors rávezetésével jelentősen javítható a 
globális forgalmi helyzet. Ehhez a csomópont fejlesztése hosszútávon elengedhetetlen. 

 

 

22. ábra: Illusztráció

23. ábra: Jelenlegi állapot 
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12. Okos turisztikai parkolási rendszer kialakítása  
 

A már több településen is hatékonyan alkalmazott, az 
üres parkolóhelyek számáról tájékoztatást adó okos 
táblák kihelyezésével és az ehhez tartozó telefonos 
applikációval a turisztikai forgalom nagymértékben 
irányítható, monitorozható. A belvárosi rész így 
várhatóan nagymértékben tehermentesíthető lehet, 
amennyiben a Panoráma úti parkolókból a belvárosba 
bejutás lehetősége megfelelő színvonalon biztpsított. 

 

 

 

 

13. Meglévő Parkolók fejlesztése a Panoráma út mentén 

A parkoló rendszer monitorozásával, a parkolási igények felmérésével, a szükséges parkoló bővítések 
felmérhetőek, azok célirányos kiépítésével a parkolás fejlesztése komplettírozható. Szükség esetén 
mérlegelni kell majd a parkolók bővítésének lehetőségeit, valamint szükség szerint célirányosan új 
területeken kell parkolást biztosítani a torlódások elkerülése érdekében. 

24. ábra: A csomópont fejlesztésének egy lehetséges módja 

25. ábra: Illusztráció 
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14. Panoráma útburkolat javítási- és fejlesztési munkái  

A jelenlegi burkolat rossz állapotú. Annak folyamatos karbantartása elkerülhetetlen. Nagymértékű javítást 
azonban hosszútávon csak új, nagyfelületű aszfaltréteg építésével lehet elérni. Ezzel összhangban az 
egységes kép érdekében támfal építési és javítási munkákat javasolt végezni, valamint a padka és 
szalagkorlát cseréjes is nagymértékben javítaná az útszakasz nívóját.  

 

 

Figyelembe véve az útszakaszon elhelyezkedő turisztikai attrakciók volumenét, elengedhetetlen egy 
színvonalas út kiépítése, mely a hely múltját méltón tiszteli.     

 

26. ábra: Jelenlegi állapot 
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15. Gyalogátkelő hely kialakítása a Rév utcában 

A turisztikai időszakban megnövekedett gyalogosforgalom biztonságos átvezetése érdekében gyalogátkelő 
hely kialakítása javasolt a Rév utca 11-es főút felőli végén. Erre a legalkalmasabb hely a gyalogos feljáró 
korláttal határolt vége. 

 

28. ábra: Illusztráció 

27. ábra: Egy lehetséges kialakítás 
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16. 11-es számú főút forgalom lassító intézkedései 

Sajnálatos módon a 11-es számú főút belterületi szakaszán igen magas a megengedett sebességet meghaladó 
tempóban közlekedő járművek száma. A teljes belterületi szakaszon javasolt különböző forgalomtechnikai 
elemek beiktatásával mérsékelni a sebességet és az előírt sebesség betartatását segíteni.  

A településre beérkezéskor, valamint a Rév utcai csomópont frekventált környezetének megközelítésekor 
javasolt a járművek tempójának direkt módon történő mérséklése (pl. középszigettel), a köztes szakaszon, pedig 
vizuális indirekt megoldások alkalmazásával (pl. sebességmérő kamerák, burkolat átvágások) 

A 11-es főút bizonyos pontjain megfontolható a gyalogátkelőhely kialakítása is, mint forgalomlassító  
közlekedésbiztonsági elem.  Visegrád Város Önkormányzata által végzett lakossági felmérés során is felmerült 
ez a szakasz (pl. a „nagyparkolónál”), mint kezelendő terület.  

 A főút forgalomlassító intézkedéseire vonatkozó megvalósíthatósági eszközök tárháza együtt mozog a szakági 
kutatások és fejlesztésék alakulásával, így a műszaki megoldás pontos típusa a kialakításkor egyeztetendő az 
érintett hatóságokkal és szakmai szervezetekkel. 

 

 

 

 

 

29. ábra: Példa a sávelhúzás középszigettel kialakítására 30. ábra: Példa a burkolat átvágásra 

31 ábra: Példák a kamerás forgalomcsillapító eszközökre 
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4. Javasolt beavatkozások ütemezése 

4.1. Első ütem 
 

Buszforgalom egyirányúsítása a Panoráma úton (1) 

Kerékpáros forgalom fejlesztése (4) 

Parkoló fejlesztések I.üteme: Rendezvény tér (2) 

Belvárosi parkolásnál a helyi lakosság priorizálása (6) 

Széchenyi téri csomópont forgalomtechnikai átalakítása (7) 

Mátyás Király utca felső szakaszi parkolási rendjének kialakítása (8) 

Fő utca, Nagy Lajos utca, Széchenyi utca és Zách Klára utca parkolási rendjének szabályozása (9) 

Motoros közlekedés szabályozása a Panoráma úton (10) 

 

4.2. Második ütem 
 

Parkoló fejlesztések 2. üteme: Belvárosi és Dunaparti parkolók fejlesztése (3) 

Rév utca forgalomtechnikai átalakítása (5) 

11-es út és a Panoráma út Északi csatlakozásánál lévő csomópont fejlesztése (11) 

Okos parkolási rendszer kiépítése (12) 

Rév utcai gyalogos átkelőhely létesítése (15) 

11-es számú főút balesetmegelőzési intézkedései (16) 

 

 

4.3. Harmadik ütem 
 

Parkoló fejlesztések 3. üteme: Panoráma úti parkolók bővítése (13) 

Panoráma út burkolat javítási- és fejlesztési munkái az attrakciók megközelítése érdekében (14) 
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5. Balesetmegelőzés 
 

Magyarország egy 2018-es Európai 
Uniós felmérésen a halálos 
balesetek számát tekintve a 6. 
helyen állt. A balesetmegelőzésre és 
a közlekedési kultúra fejlesztésére 
komoly erőfeszítéseket téve, meg 
kell célozni, hogy az Északi és 
Nyugati országok közé 
felzárkózzunk. 

 A baleseti statisztikákat vizsgálva 
arra a következtetésre jutunk, hogy 
a vezető ok, továbbra is a 
gyorshajtás, és legnagyobb 
veszélyben a gyalogosok és a 
kerékpárosok vannak.  

A közlekedési kultúra alakulása, 
fejlődése nagyon lassan megy végre, 
ahhoz a komplett lakosság 
szemléletének változása szükséges. 
A szokások alakulásában 
forgalomtechnikai eszközökkel 
hatékonyan lehet segíteni.  

 

 

 

 

A tájékoztatást adó (mint pl. a sebesség kijelző világító tábla) rendszerek a forgalomban résztvevők számára és 
a gyalogosok számára is mutatja jármű tempóját. A rendszer telepítése a technológia haladásával egyre 
megbízhatóbb és költséghatékony módon megoldható.  

 

A rendszám felismerő traffipax rendszerek a bírság erejével hatnak a gépjármű vezetőkre. A különböző típusú 
rendszerek alkalmazásával a különböző módon motiválható járművezetők is a tempójuk csillapítására bírhatóak.  

A burkolatba épített akusztikai jelzések a fáradt sofőrök figyelmét hívják fel, hogy lakókörnyezetbe érkeztek. 

Ezek a forgalomtechnikai eszközök a sebességre és a veszélyhelyzetre figyelmeztető és tájékoztató táblázással 
együtt hatékonyak. 

 

 

 

32. ábra: Halálos balesetek száma 1 millió főre vetítve az EU-ban, 
2018. (forrás: www.statista.com) 
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33. ábra: Vezető baleseti okok 2021 (forrás: Magyar Autóklub) 

 

A modern társadalom kiemelkedő fontosságú szempontja a biztonság. A biztonságos közlekedés kialakításának 
főbb eszközei: 

 Veszélyes szituációktól mentes forgalomtechnikai megoldások 
 Forgalmi rend betartatása 
 Monitoring, szükség esetén beavatkozás 

 

Visegrád életében a fő veszélyforrást a 11-es számú országos főút jelenti. Az átmenő forgalom elterelése a 
belterületi szakaszról nem is várható, hiszen nincs lehetőség elkerülő út építésére. A teljes belterületi szakaszon 
meg kell oldani a forgalom tempójának csillapítását.  

A településre - mindkét irányból - beérkező forgalom figyelmét azonnal fel kell hívni, hogy belterületi szakasz 
következik, és lehetőséget sem szabad hagyni a 90 km/órás tempó folytatására (pl. sávelhúzás középszigettel) 

Ezt követően törekedni kell különböző optikai szabályozási eszközökkel a megengedett sebesség betartására.   

A Rév utcai csomópont környezetében szintén különös figyelmet kell fordítani a sebességtúllépés megelőzésére. 

A Panoráma úton a motorosok ön- és közbiztonsága érdekében szintén optikai forgalomtechnikai eszközökkel 
biztosítani kellene a tempó mérséklését, hiszen számukra ez egy hagyományosan közkedvelt terület.  

 

6. Összegzés 
 

A koncepció tervben leírtak a kitűzött célokra és frekventált helyszínekre, valamint a várost átfogó közlekedési 
sajátosságaira fókuszálnak. 

Mint ahogy a bevezető részben említésre került, a terv célja: a turisztikai szezonban kialakuló szélsőséges 
közlekedési csúcsok és torlódások mérséklése - a közlekedési hálózat fejlesztésével, a lakosság igényeit is szem 
előtt tartva. 
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Vannak olyan közlekedéssel összefüggő témák, melyek nem kerültek most kiemelésre, de folyamatos törődést 
és feladatot ró minden településre. Megemlítve a beruházások megvalósítása során a szűkebb környezet, 
például a történelmi helyszíneken alkalmazott anyagok, esztétikai megjelenését, vagy a közlekedési elemek 
nyilvántartását üzemeltetését. 

 A későbbiekben értékelni szükséges a kitűzött célok és feladatok megvalósulását. Ennek az értékelésnek a 
tükrében felülvizsgálandók a koncepció elemei. 

Alapvető cél a fenntartható, élhető, biztonságos környezet megteremtése, megőrzése.  
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7. Mellékletek:  
 
1.sz melléklet: Átnézeti térkép a beavatkozásokkal 

 

 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

115/2021. (VI. 10.) határozata 
 

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázatról 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. § 
tekintettel, és annak további meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) számú 
kormányrendelet értelmében az alábbi döntést hozom: 
 
1. A vízgazdálkodásért felelős miniszter – a pénzügyminiszterrel és az emberi erőforrások 

miniszterével egyetértésben – pályázatot írt ki a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban Kvtv.) 3. A helyi 
önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 2.1.1. jogcíme szerinti „Lakossági 
víz- és csatornaszolgáltatás támogatására”, 

2. a pályázat önerő nélküli, 
3. a pályázat a DMRV-vel együttműködve benyújtásra kerül. 
 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Eöry Dénes     dr. Szabó Ferenc 
    polgármester     jegyző 

A kiadvány hiteles: 
             2021. június 10. 
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