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ELŐZMÉNYEK 

A TERVEZÉS CÉLJA 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 49/2021 (III.18) és 134/2021. (VII.5.) számú 
határozatában döntött arról, hogy elfogadott telepítési tanulmányterv alapján településrendezési 
szerződést köt, amelyhez kapcsolódóan módosítani kívánja a város Helyi építési szabályzatát.  
A hatályos Helyi építési szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási terv általános övezeti paramétereket és 
lehatárolásokat tartalmaz az Üü-2 jelű övezetben fekvő 1082/4 hrsz-ú telek, valamint az Üü-3 jelű 
övezetben fekvő 1084 hrsz-ú telek területére, korábban megfogalmazott konkrét fejlesztési szándék 
ismeretének hiányában. 
A valamikori szállodák romos épületei éktelenkedő, gondozatlan és gazdátlan látványának, valamint az 
értékes területek kihasználatlanságának megszüntetése azonban a város településfejlesztési 
koncepciójában is megfogalmazott cél. Konkrét fejlesztési szándék esetén a természet, táj, környezet 
és örökségvédelem szempontjai által megadott határok között az építési paraméterek testreszabása 
szükségszerű. 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELJÁRÁS 
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban 
Új Településkódex) 68. § (1) b) pontja alapján a fent leírt HÉSZ módosítás egyszerűsített eljárásban 
elvégezhető, mert a képviselő-testület 142/2021. (VIII.12.) határozatával a 1084 és a 1082/4 hrsz-ú 
telkeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. 
Ezen felül a településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyszerre teljesülnek: 

a) a településszerkezetet meghatározó műszakiinfrastruktúra-főhálózat nem változik, 
b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, és 
c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. 

 
Jelen dokumentáció a partnerségi egyeztetés véleményezési anyagaként készült. 
 
 

A TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA, A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZÖK 
Visegrád város hatályos Településszerkezeti tervét és leírását az 55/2019. (03.27.) határozattal hagyta 
jóvá a Képviselő-testület. A Településszerkezeti terv módosítása jelen módosítás során nem 
szükséges, a kijelölt, beépítésre szánt üdülőházas üdülőterület meghatározása és lehatárolása 
továbbra is megfelel. 
Visegrád város hatályos Helyi Építési Szabályzatát (HÉSZ) és Szabályozási tervét (SZT) az 3/2019. (III. 
27.) rendelettel fogadta el a Képviselő-testület és azóta többször módosította, de a módosítások a 
jelen tervezési területet nem érintették. A HÉSZ 1. mellékletét képező Szabályozási terv 8. szelvényén 
található a jelen tervezési terület. A tervezési terület 1082/4 hrsz-ú telek, valamint 1084 hrsz-ú telek 
területére terjed ki. 
A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Régi Településkódex) tartalmi követelményei szerint 
történik. 
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A tervezett módosítás a hatályos Településszerkezeti terven-jelölt Üü Üdülőházas üdülőterületeken 
belül történik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tervezési terület lehatárolása a hatályos Szabályozási terven-rózsaszín szaggatott vonal 
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VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÁS 

TELEPÜLÉSRENDEZÉS 

A TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

A területrendezési tervekkel való összefüggés 
Visegrád Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény (továbbiakban MOTrT) harmadik része, a Budapesti Agglomeráció 
Területrendezési Terve hatálya alá tartozik. 
A törvény 8. mellékletét képező, a Budapesti Agglomeráció településeinek területi mérlege 
szerint Visegrád területén a városias települési térség 263,93 ha. A PMKH állami főépítésze 
PE/AF/00013-10/2021 számú területrendezési hatósági engedélye alapján a települési térség 
a 263.93 ha-hoz képest még 0,83 ha-ral nőtt. 
Jelen módosítás ezt a mértéket nem változtatja, új beépítésre szánt terület kijelölése nem 
történik. 
Az országos és térségi jelentőségű infrastruktúra hálózat elemei közül Visegrádot a 1116j. 
Szentendre-Visegrád mellékút/tervezett kiemelt jelentőségű mellékút, a 11sz. főút, és az 
országos kerékpárút törzshálózat 1. számú eleme, a Felső-Dunamente kerékpárút (6-os jelű 
Euro Velo) érinti. Egyik sem közelíti meg a tervezési területet Ezen kívül Visegrádon található 
a Visegrád -Nagymaros kompátkelő hely, amely a tervezési területtől távol esik. 
Jelen tervezési terület 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
részlet az MOTrT törvény 2. mellékletét képező, 
az ország szerkezeti tervéből 
(Országút, kerékpárút és felirat fóliák 
kikapcsolva, hogy ne takarják a tervezési 
területet) 

 részlet az MOTrT törvény 7. mellékletét képező 
a Budapesti Agglomeráció szerkezeti tervéből 

Leolvasható, hogy a tervezési terület, a 1082/4 hrsz-ú, valamint 1084 hrsz-ú telkek területe a 
városias települési térségen belül fekszik.  
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A térségi övezetek tekintetében  
▪ az MOTrT törvény 2. részének, az Ország területrendezési terve (továbbiakban OTrT) 

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

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

Ökológiai hálózat magterületének 
övezete 

MOTrT 3/1 melléklete 
Visegrádot érinti, de a 
tervezési területet nem érinti 

Ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete 

MOTrT 3/1 melléklete 
Visegrádot érinti, a tervezési 
területtel szomszédos. 

Ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete 

MOTrT 3/1 melléklete 
Visegrádot érinti, a tervezési 
területet érinti 

Kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

MOTrT 3/2 melléklete Visegrádot nem érinti 

Jó termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

9/2019 MVM rend. 1. 
melléklete 

Visegrádot nem érinti 

Erdők övezete MOTrT 3/3 melléklete 
Visegrádot érinti, de a 
tervezési területet nem érinti 

Erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 

9/2019 MVM rend. 2. 
melléklete 

Visegrádot nem érinti 

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

Visegrád teljes közig. területe, 
a tervezési területet is érinti 

Világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezete 

MOTrT 3/4 melléklete 
Visegrád teljes közig. területe, 
a tervezési területet is érinti 

Vízminőség-védelmi terület 
övezete 

9/2019 MVM rend. 4. 
melléklete 

Visegrádot érinti, és a a 
tervezési területet is érinti 

Rendszeresen belvízjárta terület 
övezete 

9/2019 MVM rend. 8. 
melléklete 

Visegrádot nem érinti 

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

Visegrádot érinti, de a 
tervezési területet nem érinti 

Ásványi nyersanyagvagyon 
övezete 

9/2019 MVM rend. 7. 
melléklete 

Visegrád teljes közig. területe, 
tervezési területet is érinti 

Földtani veszélyforrás területének 
övezete 

9/2019 MVM rend. 9. 
melléklete 

Visegrád teljes közig. területe, 
tervezési területet is érinti 

Honvédelmi és katonai célú 
terület övezete 

MOTrT 3/5 melléklete Visegrádot nem érinti 
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A tervezési területet érintő térségi övezetek előírásai: 
 
Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
OTrT 27. § 27. § (1) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – kivéve, ahol az Ország 
Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg – csak olyan megyei 
területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési tervben olyan 
övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete, ökológiai 
folyosója és pufferterülete övezetek természetes és természetközeli élőhelyeit és azok 
kapcsolatait nem veszélyezteti. 
(2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – a (3) bekezdésben meghatározott 
feltétel kivételével – a településrendezési terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben 
jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai 
sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 
(3) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a 
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 
települési térséget határoz meg, beépítésre szánt terület a (2) bekezdésben meghatározott 
feltételektől függetlenül is kijelölhető. 
(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
Az övezetben célkitermelőhely nem létesíthető. 
 
A 1082/4 hrsz-ú, valamint 1084 hrsz-ú telkek területe teljes egészben az ökológiai hálózat 
pufferterületében fekszik. Körülzárja őket az ökológiai hálózat ökológiai folyósójának övezete, 
és egy kis részen a magterülettel is határos.  
A tervezési területen a BATrT Szerkezeti terve települési térséget jelöl. A hatályos 
Településszerkezeti terv beépítésre szánt területet, Üü jelű üdülőházas üdülő területet jelöl 
ki, tehát új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTrT szerinti ökológiai hálózat övezetei a tervezési terület környezetében  
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Erdők övezete 
Az erdők övezete a tervezési területet nem érinti, de több oldalon is határos vele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOTrT szerinti erdők övezete a tervezési terület környezetében  
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Tájképvédelmi terület övezete 
9/2019 MVM rend. 4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési 
tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, 
valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz 
megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, 
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos 
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a településkép 
védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő 
rendelkezésének hiányában – meg kell határozni 
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi 
szabályait, 
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti 
településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi 
követelményeket. 
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a 
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások 
alkalmazásával kell megvalósítani. 
 
Az OTrT Visegrád teljes közigazgatási területét a tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezetébe sorolja. A hatályos HÉSZ és Szabályozási terv meghatározza a 
tájképvédelmi szempontból kijelölt, telken belül be nem építhető területeket és a 
településképi rendelet meghatározza a tákba illesztés követelményét, látványterv készítéshez 
köti az épület elhelyezést. 
A telken belül be nem építhető terület kijelölése egyrészt a korábbi beépítésekhez igazodott, 
másrészt azonban rálátási vizsgálatok hiányában bontásra javasolt épületszárnyakra is 
ráterjedt. Az alábbi térképen zöld szín jelöli a telken belül be nem építhető terület hatályos 
kijelölését a Szabályozási terven. 
Jelen módosítás a tervezett beépítési elképzelésnek megfelelően a lehatárolást módosítja, de 
a telken belül be nem építhető kijelölés érdemi tájképvédelmi szándékán nem változtat: az a 
cél, hogy az épületekre elsősorban a Dunáról és a várból nyíló tájképi látványt védje. A későbbi 
fejezetekben bemutatásra kerül a részletes látványvizsgálatok eredménye és ajánlásai, 
amelyekre a módosítási javaslat támaszkodik. 
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Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 
OTrT 31. § (1) A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetét a 
településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos terület 
övezetén: 
a) a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a világörökségről 
szóló törvényben, valamint a világörökségi kezelési tervben meghatározott célokkal, 
b) új külfejtéses művelésű bányatelek, célkitermelőhely nem létesíthető, meglévő külfejtéses 
művelésű bányatelek területe horizontálisan nem bővíthető; a felszíni tájsebeket rendezni kell, 
c) a közlekedési, vízgazdálkodási és hírközlő infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az 
erőműveket a kulturális és természeti örökség értékeinek sérelme nélkül, területi egységüket 
megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek 
megfelelően kell elhelyezni. 
Az OTrT és a BATrT Visegrád teljes közigazgatási területét a világörökségi és világörökségi 
várományos terület övezetébe sorolja. A hatályos TSZT világörökségi várományos területet 
nem határol le, mert a településrendezési eszközök készítésekor még nem készült el a 
világörökségi kezelési terv, amely alapján a helyi lehatárolás elkészíthető lenne. a szabályozási 
terven jelölt világörökségi várományos helyszín vagy annak védőzónája nem érinti a tervezési 
területet. 
Jelen tervezési területen az örökségvédelem szempontjait figyelembe vesszük, különös 
tekintettel arra, hogy a tervezési terület visegrád történeti városrész műemléki jelentőségű 
területen fekszik, szomszédjában található a középkori plébániatemplom romja, és a területet 
több régészeti lelőhely is érinti.  
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Vízminőség-védelmi terület övezete 
9/2019 MVM rend. 5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz 
övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő 
bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye 
területrendezési tervében rendelkezni kell. 
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek 
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel 
érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell 
megállapítani. 
A vízminőség védelmi terület lehatárolását Visegrád területén az alábbi ábra mutatja. A jelen 
tervezési terület teljes egészben vízminőség védelmi területen belül fekszik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTrT szerinti vízminőségvédelmi övezet a tervezési terület környezetében  
A hatályos HÉSZ és Szabályozási terv meghatározza a vízminőségvédelem szabályait. 
Jelen tervezési területen a vízminőség védelem szempontjait figyelembe vesszük. 
 
Ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezete 
9/2019 MVM rend. 8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan 
területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi 
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. 
A 2019-ben elfogadott településrendezési eszközökhöz adott bányászati adatszolgáltatás 
szerint Visegrádon sem bányatelek sem nyilvántartott ásványvagyon nincs. Jelen tervezési 
területen bányászati tevékenységet nem végeztek. 
 
BATrT földtani veszélyforrás területének övezete 
9/2019 MVM rend. 11. § (1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a földtani 
veszélyforrással érintett terület kiterjedését a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha 
ahhoz a bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott 
véleményében hozzájárul. 
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(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal hozzájárulásával kell meghatározni. 
A 2019-ben elfogadott településrendezési eszközökhöz adott bányászati adatszolgáltatás 
megadta a felszínmozgásos területek helyét, amit a TSZT jelöl. A jelen tervezési területet nem 
érinti. 
 
Pest Megye területrendezési terve 
Pest Megye Területrendezési Tervéről szóló 10/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet (PMTrT) 
egyedileg meghatározott megyei övezetei közül a Turisztikai fejlesztések támogatott 
célterületének övezete Visegrád teljes közigazgatási területére kitejed. 
PMTrT 10. § A turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezetével érintett települések 
településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája és településrendezési 
eszközei készítése, felülvizsgálata, valamint módosítása során a turisztikai fejlesztések (a 
párhuzamos fejlesztések elkerülése érdekében) a térségi szempontok figyelembevételével, a 
koordinált tervezés keretében, valamint a folytonosságot biztosító nyomvonalak 
megteremtésével valósítható meg. 
A szállodaromok fejlesztése a térégi szempontok figyelembevétele mellett nem minősíthető 
olyan párhuzamos fejlesztésnek, amely más hasonló fejlesztést befolyásol. 

A területre vonatkoztatható településfejlesztési szándékok 
Visegrád város hatályos Településfejlesztési Koncepciója 2019-ben készült el, a 54/2019. 
(03.27.) önkormányzati határozattal volt elfogadva. „A turizmus fogadásának minőségi 
fejlesztése” című fejezetében az alábbiakat rögzíti: 
3.5 Félbemaradt beruházások befejezése, felhagyott épületek működésbe hozása 

Visegrád területén vannak olyan építkezések, közülük méretei tekintetében kiemelkedő a 
Löffler bányai szállodaépítés, amely nem fejeződött be, és vannak használaton kívüli régi 
üdülőépületek,  amelyek teljesen lepusztult állapotban állnak. A félkész épületek 
torzója, a használaton kívüli hatalmas tömegek a tájképet jelentős mértékben rombolják 
és ilyen állapotukban remény sincs rá, hogy környezetük rendeződjön, hasznot hozzanak 
és a környezetük fejlesztése révén tájképi takarásukra valamilyen megoldás szülessen. 
tárgyalás, együttműködés 
Az önkormányzat lehetősége, hogy a befejezetlen és felhagyott épületek tulajdonosaival 
felvegye a kapcsolatot, tárgyalásokat kezdeményezzen, amelyek alkalmával megismeri a 
tulajdonosi szándékokat. 
településrendezési szerződés megkötése 
Az önkormányzat a város érdekivel összhangban lévő tulajdonosi szándékok 
megvalósítást településrendezési szerződés keretében intézkedés útján (pl.: megfelelő 
építési jog megadása) segíteni tudja.” 

A jelen tervezett településrendezési tervi módosítás az önkormányzat és a szállodaromok 
tulajdonosa között megkötött településrendezési szerződéssel összefüggésben készül. A 
településrendezési szerződést telepítési tanulmánytervek alapozták meg, melyeket a 
Képviselő testület a 49/2021 (III. 18.) és 134/2021 (VII. 5.) számú határozataival döntött a 
telepítési tanulmányterv elfogadásáról, településképi követelményekről és 
településrendezési szerződés megkötésnek szükségességéről majd 142/2021 (VIII. 12.) 
határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította az 1082/4 hrsz-ú és a 1084 hrsz-ú 
telkek területét. 
A 2021-ben elfogadott telepítési tanulmánytervek mindkét telek esetében hiányosak voltak, 
ezért a településrendezési terv módosításának megalapozására nem voltak alkalmasak  
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▪ a 1082/4 hrsz-ú telekre vonatkozóan ezért, mert a tulajdonos a 2021 februárjában 
készült telepítési tanulmánytervben bemutatotthoz képest további bővítést szeretne 
megvalósítani, ezért a további bővítést is bemutató építészeti koncepció elkészítése 
volt szükséges. 

▪ a 1084 hrsz-ú telekre vonatkozóan ezért, mert a 2021. júniusában készített telepítési 
tanulmányterv nem tartalmazott építészeti koncepció tervet. 

Fentiek miatt 2021 decemberében mindkét telekre új építészeti koncepcióterv készült, amely 
tisztázta az újonnan létrejövő épülettömegek elhelyezkedését, kiterjedését, tájba, terepre és 
környezetbe illesztését, kapacitásait és tervezett építészeti arculatát. 
A telepítési tanulmányterveket kiegészítő építészeti koncepcióterveket a Képviselő-testület 
1082/4 hrsz-ú és a 1084 hrsz-ú telekre vonatkozóan a 2/2022. (I.12.) számú határozatával 
fogadta el. 
A felhagyott szállodaromok újra hasznosításának szándéka, szálloda és turistaszállóként 
való fejlesztése összhangban áll a településfejlesztési koncepcióval. 

A terület elhelyezkedése a településszerkezetben  
Visegrád a Duna és a hegyek közé beszorítva a Dunával párhuzamosan terül el négy egymástól 
független belterületi részen: központi belterület, Szentgyörgypuszta, Lepence-Diós, és 
Hosszúvölgy 15 telekből álló területe. A központi belterületet a hegyoldalkon végigkanyargó 
Panoráma út koszorúzza, amely számos, turisták által látogatott területet, épületet és 
attrakciót fűz fel, úgy mint a Fellegvár, Silvanus Hotel, Nagyvilllám étterem, Zsitvay kilátó, bob 
pálya, Mogyoróhegy étterem, Madas László erdei iskola, jurtakemping, sípálya, a középkori 
plébániatemplom romja, a Sibrik dombi római kori romok és ezek közelében a Magyar 
Nemzeti Bank valamikor üdülő épületei az 1082/4 hrsz-ú és a 1084 hrsz-ú telkeken, végül a 
szintén romos Latinovits villa és a Szent András monostor romjai. E lista jelentősebb épületei 
számára a kiterjedt erdőterületeken belül zárványt képező, és csak a feltétlenül szükséges 
mértékű beépítésre szánt területeket jelöl ki a településszerkezeti terv. E beépítésre szánt 
területek midegyike érintett az országos ökológiai hálózat valamelyik övezetével. 
A jelen tervezerési terület telkei a központi beleterület és Szentgyörgypuszta között, a 
Panoráma útnak a 11-es útból kiágazó északi ágán, a szerpentinesen felfelé kanyargó út 
kanyarulataiban fekszenek, közvetlenül az úthoz tapadva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Részlet a hatályos Településszerkezeti tervből.  
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A terület elhelyezkedése az övezeti rendszerben és a vonatkozó előírások 
Visegrád életében meghatározó szerepet tölt be a rekreációs turizmus, ezért számos jó 
adottságú helyen jelennek meg szállodák, volt vállalati üdülőkből átalakulásra váró 
nagyméretű épületek. Ezek telkeit és egyes még beépítetlen területeket a településszerkezeti 
terv üdülőházas üdülőterületbe sorolja. 
Visegrád közigazgatási területének északi részen Szentgyörgypuszta, Várkert, Panoráma út 
környékén helyezkedik el az üdülőházas üdülőterületek egyik csoportja, míg egy másik csoport 
a déli részen Lepence-Diós környékén található. 
Az üdülőházas üdülőterület Üü-1-9 jelű övezetekre oszlik. 
Üü-1 jelű övezetben fekszik a Latinovits villa telke.  
Üü-2 jelű övezetben fekszik a Várkertben a volt MNB üdülő telke. 
Üü-3 jelű övezetben fekszik a Várkertben a volt MNB üdülőhöz tartozó kisebb telek, a 
Nagyvillám étterem telke, és a Mogyoróhegy étterem telke, valamint a Löffler-bányát 
körülvevő telkek. 
Üü-4 jelű övezetben fekszenek a Silvanus hotel telkei. 
Üü-5 jelű övezetben fekszik Felső-Diós és Alsó-Diós között fekvő beépítetlen terület. 
Üü-6 jelű övezetben fekszenek a Dobos utca menti társas üdülő telkek. 
Üü-7 jelű övezetben fekszik a Latinovits villa fölött kijelölt üdülőházas üdülőterület.  
Üü-8 jelű övezetben fekszik Szentgyörgypusztán egy ~1,5 ha terület. 
Üü-9 jelű övezetben fekszenek Lepencénél a Thermál Hotel telkei.  
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Megállapítható, hogy az Üü-2 jelű övezetben csak a volt MNB üdülő nagy telke, (1082/4 hrsz) 
fekszik, míg az Üü-3 övezet a volt MNB üdülő kisebb, 1084 hrsz-ú telkén kívül más telkekre is 
kiterjed. 
Az 1082/4 hrsz-ú és a 1084 hrsz-ú telkek a központi belterülettel egybefüggő belterületen 
fekszenek. A Szabályozási terv jelöli a tervezési területet természetvédelmi és örökségvédelmi 
lehatárolásokat, a telken belül be nem építhető telekrészeket és a 1082/4 hrsz-ú telken építési 
helyet is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Részlet a hatályos Szabályozási tervből  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A HÉSZ a 46-47. §-ai tartalmazzák az üdülőházas üdülőterület építési övezeteinek általános és 
részletes előírásait az alábbiak szerint: 
 

42. Az üdülőházas terület építési övezeteinek általános előírásai 
46. § (1) Az üdülőházas terület építési övezetei elsősorban kettőnél több üdülőegységet 

magában foglaló üdülő épület elhelyezésére szolgálnak. 
(2) Az üdülőházas üdülőterület építési övezeteiben elhelyezhető épület  

a) szállás 
b) vendéglátó 
c) turisztikai szolgáltató 
rendeltetést tartalmazhat. 
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(3) Az üdülőházas terület építési övezeteiben a telken több épület is elhelyezhető. 
(4) Az üdülőházas terület építési övezeteiben a melléképítmények közül az alábbiak 

helyezhetők el: 
a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
b) hulladék tartály tároló, 
c) kerti építmény, kivéve a tárolásra szolgáló műtárgy, 
d) állat ól, állatkifutó közül kizárólag a lovas turizmust szolgáló lóistálló. 

(5) Az üdülőházas terület építési övezeteiben, ha a részletes övezeti előírás másként nem 
rendelkezik  
a) az előkert mérete 5,0 méter, 
b) az oldalkert mérete 5,0 méter, 
c) a hátsókert mérete 5,0 méter. 

(6) Az üdülőházas terület építési övezeteiben az épület tájba való illeszkedését a 312/2012 
(XI.8.) kormányrendelet 8. mellékletében szereplő környezeti állapotadatok közt felsorolt 
látványterv és kilátási-rálátási terv által kell igazolni. A kilátási, rálátási terv készítése 
során a meghatározó tájképi feltárulási irányokat kell figyelembe venni. 

 
43. Az üdülőházas terület építési övezeteinek részletes előírásai 

47. § (1) Az üdülőházas terület Üü-1, Üü-2, Üü-3, Üü-4, Üü-5, Üü-6, Üü-7, Üü-8 és Üü-9 jelű 
építési övezetekre tagolódik. 

 
(5) Az Üü-2 jelű építési övezetben 

a) a kialakítható telek legkisebb területe 2.500 m2. (Ez a szám javítandó elírás! A 
Szabályozási terven jelölt övezeti paramétertábla szerint kialakítható telek 
legkisebb területe 20.000 m2. Ez a helyes mérték!) 

b) a beépítési mód szabadonálló. 
c) a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 20% és a megengedett 

legnagyobb szintterületi mutató 1,0 m2/m2. 
d) a megengedett legkisebb épületmagasság 6,0 méter, legnagyobb épületmagasság 

9,0 méter. 
e) a megengedett legkisebb zöldfelületi mérték 60 %. 

(6) Az Üü-3 jelű építési övezetben 
a) a kialakítható telek legkisebb területe 2.000 m2, (Ez a szám javítandó elírás! A 

Szabályozási terven jelölt övezeti paramétertábla szerint kialakítható telek 
legkisebb területe 3000 m2. Ez a helyes mérték!) 
 legkisebb szélessége 40,0 méter. 

b) a beépítési mód szabadonálló. 
c) a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 20% és a megengedett 

legnagyobb szintterületi mutató 1,0 m2/m2. 
d) a megengedett legkisebb épületmagasság 6,0 méter, legnagyobb épületmagasság 

7,5 méter. 
e) a megengedett legkisebb zöldfelületi mérték 50 %. 
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A terület telekszerkezeti adottságai és funkcionális környezete 
A tervezési terület környékén a telekszerkezet igen változatos: az összefüggő erdőterületek 
nagy kiterjedésű telkei mellett szintén erdő művelésben álló apró telkek szabályos és 
szabálytalan halmazai fekszenek. Az általános területhasználatának megfelelő nagyságú telkük 
van a Sibrikdombon és a Salamon torony alatt található közparkoknak, valamint a jelen 
tervezési területet képező, valamikor itt működő üdülőknek. 
A kisebb-nagyobb telkek között kígyózik a Panoráma út, de ezen kívül vízmosások is tagolják a 
telkek halmazait. 
A 1082/4 hrsz-ú telek egybefüggő 28.190 m2-es telke két apró telek beharapásával tagolt: a 
középkori plébániatemplom romja szorít helyet magának a 1082/3 hrsz-ú telken, míg 1082/2 
hrsz-ú telek a 0125/12 hrsz-ú telekkel együtt vízmű nyomásfokozó medencét tartalmaz.  
A 1082/4 hrsz-ú telek egyik hosszú oldala a Panoráma úttal határos meglehetősen sok 
törésponttal. A másik hossz oldala mellett erdőterület fekszik, a Dunára néző oldalán pedig 
közpark határolja. 
A 1084 hrsz-ú telek területe 4410 m2. Egyik oldalon vízmosás, másik oldalon erdő terület 
határolja. A Panoráma úttal közös határa cikk-cakkos, de a telek felé beugró hely a kanyarban 
nyíló bejáratnak kedvező teret enged. 
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A terület tulajdoni viszonyai 
Visegrád közigazgatási területének 90%-a állami tulajdonban áll. Ezt az arányt az állami 
tulajdonú erdők és örökségvédelemmel érintett kiterjedt területek határozzák meg. A jelen 
tervezési terület környezetében is megfigyelhető ez a helyzet: az erdők, a Sibrik dombi római 
erőd területe, középkori plébániatemplom területe, a vízmű terület és a Panoráma út egyes 
szakaszai állami tulajdonban vannak. A Várkerti közpark és a Panoráma út belterületi szakasza, 
- amelyhez a jelen tervezési terület közvetlenül kapcsolódik - önkormányzati tulajdont 
képeznek. Az erdőterületeken elszórtan magántulajdonú telkek is találhatók. 
Az 1082/4 hrsz-ú telken az 1970-es években épült meg a Magyar Nemzeti Bank üdülője, 
amelyen az 1990-es években felújítás kezdődött. 1997-ben eladás útján magántulajdonba 
került a terület, de az épület felújítása sosem fejeződött be, hanem folyamatosan 
használatlanul állnak. 
Az 1082/4 hrsz-ú és a 1084 hrsz-ú telkek 2016. óta a Jaka Trade Raktárszolgáltatási 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonában vannak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Társadalmi, gazdasági vonatkozások 
Az 1082/4 hrsz-ú és a 1084 hrsz-ú telkeken ma látható szállodaromok esztétikai és közérzeti 
értelemben is romboló hatásúak. A helyi városlakók szégyenként élhetik meg, hogy az 
egyébként szívesen megmutatott értékekhez vezető úton ilyen látvány tárul fel a látogatók 
előtt. A turisták valószínűleg értetlenül szemlélik, hogy miért bukkannak fel elhanyagolt, nem 
használt, lepusztult épülettömegek az erdő fái között. 
Gazdasági szempontból mind a tulajdonos, mind a város számára hátrányt jelent, hogy ezek 
az értékes területek nem termelik meg a rájuk ruházott építési joggal együtt várható hasznot. 
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MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ÉS FEJLESZTÉSI SZÁNDÉK A 1082/4 HRSZ-Ú TELKEN 
 
A 1082/4 hrsz-ú telekre részletes geodéziai felmérés készült, amely bemutatja a jelentősen 
lejtős terepviszonyokat, a kerítések elhelyezkedését, a teleken belüli utakat (köztük azt, ami a 
vízmű telkéhez vezet) az épületeket, közmű műtárgyakat és burkolt felületeket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERRATIS Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft által 2019 áprilisában készített felmérés 
 
Az 1082/4 hrsz-ú telekre vonatkozóan a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda, mint generáltervező 
2021 februárjában telepítési tanulmánytervet (továbbiakban: Pagony TT) készített a Jaka 
Trade Kft megbízásából. 
A Pagony TT részletesen bemutatja a 1082/4 hrsz-ú telek adottságait, különös tekintettel a 
rajta álló épületek tájképi vonatkozásaira. Elmondja, hogy a Magyar Nemzeti Bank üdülője 
Dianóczky János építész tervei alapján épült az 1970-es évek végén a kor szellemiségének 
megfelelően igen letisztult vonalvezetéssel, erőt sugalló, a környező tájban markánsan 
megjelenő épített elemként. Mai szemmel nézve megállapítja, hogy a tervezés során egy 
fontos szempontot nem vettek figyelembe: „Visegrád történelmi képébe erősen belezavar a 
látványa”. 
Az épület jelenlegi állapotára nézve hozzáteszi, hogy: „A lepusztult volt szállóépület sok éve 
üresen áll, több megkezdett felújítás nyomát hordja magán. Állaga mára rendkívül rossz, 
jelenleg csak szerkezete áll. Az épület jelenleg használton kívüli, befejezetlen állapotban van, 
rendeltetésszerű használatra jelen állapotában alkalmatlan. Mindez nem csak az épület 
közvetlen környezetét degradálja, de jelentős mérete és a jó rálátás miatt tájsebként 
jelentkezik Visegrád tájképében.” 
A Pagony TT ismerteti az épület alaprajzi, metszeti és homlokzati kialakítását, a telek be nem 
épített részeinek állapotát, valamint a jogi telekhatárok és a kerítések viszonyát. Főbb 
megállapításai:  

▪ A látványnak kitett nyugati szárnyban vannak a hotelszobák, a panorámára tájolva, a 
keleti szárnyban pedig a közösségi funkciók kaptak helyet. 

▪ Az épület 5 szintes, de egy keresztmetszetében sem több 3 szintnél. 
▪ A homlokzat felújításkor megkezdett kialakítása befejezetlen, a csupasz 

tartószerkezetek állnak. 
▪ Az egykori lapostetőkre bitumenes zsindellyel fedett magastetők kerültek. 
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▪ Az épület körüli burkolatokat a növényzet folyamatosan degradálja. 
▪ A zöldfelületek rossz állapotúak, elgazosodottak és bebokrosultak. 
▪ A kerítések lényegében mindenhol eltérnek a jogit telekhatártól, de kevesebb a 

túlkerített rész, mint a be nem kerített telekrész. 
 
A Pagony TT alapos vizsgálat alá veti a ma tájsebként megjelenő volt üdülőépületre nyíló 
rálátásokat. Az épület 10 km-es sugarú körére készített digitális terepmodell (DTM) alapján 
készít láthatóság analízist, amelyre támaszkodva megállapítja, hogy a rálátás szempontjából 
alapvetően Nagymaros érintett. Elsősorban a Duna-parti sávból, ezen belül a Sólyom-sziget 
déli csúcsa és a rév közötti területről látszik jól a volt üdülő épülete. 
„A vizsgálat elsődleges célja, hogy feltárja, hogy a 1082/4 hrsz-ú telken belül mely területek 
azok, melyek leginkább zavaróan hatnak a feltáruló látványban, és mely területek azok, 
melyek kevésbé játszanak szerepet ebben. Mindez fontos alapja annak, hogy a szabályozási 
előírások pontosításra kerülhessenek e látványában meghatározó területen.” 
Pagony TTa meglévő épület átalakítására vonatkozik. 
A látványvizsgálat alapvető szempontja, hogy „a nagymarosi Duna-partról nézve a volt MNB 
üdülő feltárulása magassági szempontból egybe esik a Salamon-torony síkjával, így az épület 
megjelenése alapvetően a Salamon-toronnyal való összkép miatt kérdéses.” 
Tájképi konfliktusként fogalmazza meg a hosszan elnyúló, egybefüggő épülettömeget, 
amelynek északi része a legtöbb nézőpontból látszik, valamint azt, hogy az épület általános 
magassági síkja egybe esik a Salamon-toronnyal. Ennek megfelelő feladatként határozza meg  
az épület elnyúló tömegének tagolását, magassági differenciálását és az épületrészek 
takarását.  
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Részletek a Pagony TT-ből, a meglévő épület láthatósága 
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A Pagony TT részletesen vizsgálja a területet a táji, természeti adottságok, a zöldfelületi 
rendszer, a környezetvédelmi követelmények, a közlekedés, a közmű ellátás és az 
örökségvédelem szempontjaiból. 
Mindezekre támaszkodva fogalmazza meg javaslatait. A javaslati munkarészekben ismerteti a 
beépítés koncepcióját. Ebben összehasonlító elemzés alapján a meglévő épület megtartása, 
átalakítása mellett érvel az új épület építésével szemben. 
A meglévő épület átalakításával egy 114 szobaegységet tartalmazó szálloda jön létre 
étteremmel, bárokkal, wellness térrel. Az átalakítás mellett azonban mértéktartó bővítést is 
szükségesnek lát: 
„A szállodai funkció biztosításához az épület bővítése is indokolt, így kényelmesen létrejöhet 
a welness-részleg, az éttermi és különtermi szolgáltatás mellett az épület szobaszámainak az 
üzletileg rentábilis növelése. Mindez a gépjárművek részben épületen belüli elhelyezésével 
jár, így mélygarázzsal is bővül az objektum.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Részlet a Pagony TT-ből, jelenlegi állapot helyszínrajza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Részlet a Pagony TT-ből, tervezett állapot helyszínrajza  
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Az épület átalakításának tájképi szempontjai a Dunára néző épületszárnyak tömegeinek 
magassági megmozgatásával, a homlokzatok teljes megújításával (tagolás, erkélyekkel, 
árnyékolókkal, takarás felfutó növényekkel), és a tetőzet zöldtetős kialakításával valósulnak 
meg a fejlesztési elképzelés szerint. 
Az építészeti terveket az Axis Építésziroda készítette a telepítési tanulmánytervhez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Északi és déli szárny Dunára néző nyugati homlokzata az Axis Építésziroda tervei szerint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keleti szárny északi homlokzata az Axis Építésziroda tervei szerint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Részlet a Pagony TT-ből, tájépítészeti látványterv 
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Az Axis Építésziroda tervei szerint a tervezett szintterületi mutató 0,29 m2/m2 érték körül 
adódik (figyelembe véve A HÉSZ-ben meghatározott számítást, mely szerint az első pinceszint 
és az OTÉK-ban előírt mértékű parkolószám mértékéig a garázs szintterületét nem kell 
beszámítani a szintterületi mutatóba.) A tervezett szállodával a telek beépítettsége 16%-os, 
terepszint alatt azonban 23% körüli. 
A számított zöldfelület az intenzív zöldtetők 40%-ának, és az extenzív zöldtetők 15%-ának 
OTÉK szerinti beszámításával 67%, ami így éppen meghaladja az övezetben előírt 60%-ot. 
A terezett épület számított épületmagassága az övezetben előírt 9,0 méter alatt marad, de a 
tanulmányterv javasolja kiegészítő, látványvédelmi szabályok bevezetését. 
A tájbaillesztés követelményeinek megfelelően alakított építészeti tervek alapján a Pagony TT 
szabályozási javaslatot tesz. A Dunára néző épületszárnyak bontása helyett azok felújítása, 
átépítése érdekében az épület helyén építési helyet jelöl ki. A telken belül be nem építhető 
terület helyett a telken belül kötelezően beültetendő telekrészt jelöl az épületszárnyak 
homlokvonaláig. 
Az építési helyet déli irányban is bővíti kis mértékben. Az építési hely északi oldalán terepszint 
alatti beépítés helyét jelöli ki mélygarázs elhelyezése érdekében. 
Az övezetben megengedett beépítési paramétereket nem változtatja meg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Pagony TT szabályozási javaslata 
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A JAKA Trade Kft üzleti számításai szerint a szálloda gazdaságos üzemeltetése kb 150-180 
szoba kialakítását kívánja meg. Ezért az Axis Építésziroda által tervezett tömeghez még további 
bővítést képzelnek el a keleti oldalon további 60 szobaegység számára. 
A bővítési elképzelést a Varródesign Kft által készített láthatósági tanulmány szeretné 
bemutatni. A keleti oldalon egy zöldtetős tömeggel bővített tömegelrendezést ábrázol 
látványtervi szinten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Részlete a Varródesign Kft által készített láthatósági tanulmánytervből: tömbvázlat 
 
A Varródesign Kft által készített munka valódi építészeti koncepciót nem ad, a tervezett 
beépítés mutatóira nem lehet belőle következtetni. 
 
A Pagony TT kiegészítéseként és az Axis Építésziroda koncepciótervének bővítéseként az 
építészeti koncepció tervet a Németh Csaba építész, vezető tervező irodája készítette el. 
 
Az Axis Építésziroda tervei szerint az épület északi szárnyában új szobák elhelyezése a szárny 
középfolyósós kialakítása által válik lehetségessé. Németh Csaba terve ugyanezt a déli szárny 
esetében is betervezi, ahol így 38 db új szoba elhelyezésére nyílik lehetőség úgy, hogy az 
épülettömeg növekedése a Duna-parti rálátásokban nem jelenik meg. 
 
A keleti szárny bővítésével, ami a tervezett éttermi szinthez képest egy fél szinttel magasabbra 
emelkedik további 22 szoba elhelyezésére nyílik lehetőség. ezen kívül ez a tömegbővítés egy, 
a szállodához arányos, megfelelő méretű konyha és előkészítő helyiségek kialakítását is 
biztosítja. 
A szobák számához mérten a terepszint alatti és a terepszinten kialakított parkolóhelyek 
száma is bővül. 
A wellness részleget és éttermet tartalmazó szálloda így összesen 174 szobával rendelkezik, a 
mélygarázsban 124, a felszínen 59, összesen 183 parkolóhely kialakítása tervezett. 
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A 1082/4 hrsz-ú telek meglévő beépítettsége és burkolt felülete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helyszínrajz, tervezett beépítés és burkolt felületek Németh Csaba tervében 
 
A fenti ábrán látható, hogy a szálloda alapterületi bővítése részben a Dunával párhuzamos 
szárnyak (északi és déli szárny) „megvastagításával”, középfolyósóssá tételével, részben a 
keleti szárny folytatásában történik.  
Az alábbi ábrák bemutatják, hogy a bővítés során a meglévő épület magassági tagolása is 
tervezett. 
A tervezett alapterületi és magassági változások összhangban vannak a Pagony TT-ben 
elvégzett részletes látványvizsgálat ajánlásaival, a bővítés tájba illesztése szépen megoldott. 
A tájképi látványok vizsgálatot azonban érdemes kiegészíteni a Szentendrei-sziget északi 
csúcsáról feltáruló látvány, rálátás elemzésével. 
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A meglévő épületek a Szentendrei-sziget északi csúcsáról láthatók, kibukkannak a lombok, 
fakoronák mögül. A hátterükben meredek hegyoldal emelkedik, az épületek a domborzat 
kontúrvonalát nem közelítik meg, beágyazódnak a természeti tájba. Valójában a várhegynek 
egy elődombján fekszenek, a dombtetőre illeszkedve. 
A Salamon tornyot ebből az irányból a Sibrik-domb takarja, ezért nem látható együtt a szálloda 
épülettel. A Fellegvárral való együttlátás azonban ebből az irányból meghatározó. A Fellegvár 
magas, nagy tömege távolabb és magasabban helyezkedik el. Szerencsének mondható, hogy 
a mélyebben fekvő szálloda tömegformája elterülő, alacsony, horizontális, amelyet a fák 
lombajai is még részben takarnak. A Duna felé eső további dombhajlatok térbelivé teszik a 
képet, így kissé háttérbe helyezik a szállodát. A Fellegvár dominanciája egyértelmű. 
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A tervezett szállodabővítés alapvető tájképvédelmi elve az, hogy a Nagymarosi irányokból 
látható épülettömeg magassági tagolása valósuljon meg, de egyébként a tömeg növekedése 
ne legyen jelentős. Ezt azzal a megoldással tudta a tervező elérni, hogy a Dunával párhuzamos, 
eredetileg oldalfolyósós épületszárnyakat megszélesítve középfolyósós rendszert hozott létre, 
valamit a hátra nyúló keleti szárnyat hosszabbította meg. Ezáltal jelentősen növelte a 
szobaszámot, de a nagymarosi irányokból nézve sem látható módon növekedett az 
épülettömeg. 
A tömeg magassági emelése nem teljes szinten, hanem lépcsőzve történik, amit a Salamon 
toronnyal együtt látszó látványokban kedvezőnek tartunk. 
Az itt vizsgált látványban is előnyös a tömeg lépcsőzése, amely a dombok hajlásával 
harmonizáló vonulatot jelöl ki. A magasabb épülettömeg sem metszi át a hátteret alkotó 
domborzat kontúrvonalát, sőt még így is távol marad tőle. 
Ebből az irányból az épület keleti, hátra nyúló szárnyának bővülés mutatkozik meg, ahol 
további szobák, és a szállodához arányos méretű, a korábbi tervben nem megoldott konyha 
elhelyezése történik. A lépcsőzve emelkedő tömeg tagoltsága segíti a dombos 
terepviszonyokhoz való illeszkedést. 
A magasabb épülettömeget is részben takarják a fák. A természetes táji környezetbe való 
illeszkedést a tervezett intenzív tetőkertek segítik. 
A tervezett szállodabővítés a Fellegvár uralkodó megjelenését nem veszélyezteti. 
 
A tájba illesztés a nagy távolságok tükrében és a közelről látható illeszkedést is megköveteli. A 
közeli szemlélődés érdekében a táj arculatát, jellegzetes növényzetét az az, karakterét nem 
szabad megváltoztatni. A közelről látható létesítmény és táj kapcsolatát elsősorban 
tájépítészeti módszerekkel kell biztosítani. A jelenlegi beépítési tanulmányterv utal azokra az 
eszközökre, amelyek a létesítményt tájépítészeti szempontból, közelről is tájba illesztik. A 
homlokzatok anyaghasználata a helyi andezit terméskő, amely színeivel megjelenésével jól 
illeszkedik a környezetéhez. A vertikális fa elemek és a kapaszkodó növényzet a természet téli 
és nyári arculatába jól illeszthető. A tetőkertek, amennyiben megfelelő vastagságú 
termőréteggel rendelkeznek, úgy a tájra jellemző nagyobb cserjék ültetésére, esetleg kisebb 
fák telepítésére is alkalmassá válhatnak. 
A terület szélét helyben honos növényzettel kialakítva szintén elősegíti a táji környezet és az 
épület közötti összhang megteremtését. 
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A legkiterjedtebb alapterületű 1. emelet alaprajza Németh Csaba tervében 
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A Dunára néző homlokzatmagassági tagolása Németh Csaba tervében 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A hátranyúló, keleti szárny enyhén fellépcsőző tömege Németh Csaba tervében 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homlokzati részlet az Axis Építésziroda terveinek átvételével NémethCsaba tervében 
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A bővített szálloda látványterve Németh Csaba tervében 
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MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ÉS FEJLESZTÉSI SZÁNDÉK A 1084 HRSZ-Ú TELKEN 
A 1084 hrsz-ú telekre kitűzési vázrajz készült, amely a földhivatalban nyilvántartott 
épületkontúr, a kerítés és a jogi telekhatárok viszonyát vizsgálja, és jelöli az eltéréseket. 
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A 1084 hrsz-ú telekre részletes geodéziai felmérés is készült, amely bemutatja a jelentősen 
lejtős terepviszonyokat, a kerítések elhelyezkedését, az épületeket, közmű műtárgyakat és 
burkolt felületeket. A felmérés tisztázza, hogy a meglévő épület lényegében a telken belül áll 
(csak a sarkai érintik/metszik át a jogi telekhatárokat). A kerítésekkel néhol túlkerítések 
történtek. A telek középső részén sík felület van kialakítva az épülethez tartozó pihenő 
kertként. A 1085 hrsz-ú vízmosás terület nincs elkerítve, felső része kertként csatlakozik a 1084 
hrsz-ú telekhez. 
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A 1084 hrsz-ú telek a fentebb bemutatott 1082/4 hrsz-ú telekkel egy gazdasági egységet 
képez. A 1084 hrsz-ú telekre tervezett fejlesztés a 1802/4 hrsz-ú telken üzemeltetendő 
szálloda kiszolgálójaként fog működni, ahol jellemzően dolgozói szálláshelyek helyezkednek 
majd el. A tulajdonosi szándék szerint azonban a nagy szállodánál alacsonyabb fokozatú, 
turista szállás kialakítása is tervezett az épület egy részében. 
 
A 1085 és 185 hrsz-ú telkekre az ASD Stúdió készített telepítési tanulmánytervet 
(továbbiakban ASD TT) 80-100 férőhelyes dolgozói szálláshely funkcióra. A telken meglévő 
épületekre statikai szakvélemény készült, amely nem javasolta az épületek felújítását, ezért az 
ASD TT az épületek bontásával és új épületek elhelyezésével számol. Ezt a döntést 
alátámasztja az is, hogy a meglévő főépület a telekhatáron átnyúlva ráterjed a szomszédos, 
089 hrsz-ú, erdő övezetbe sorolt telekre. 
 
Az ASD TT az alábbi építészeti koncepciót fogalmazza meg: 
„az épületnek az alábbi igényeket kell kielégítenie: 

▪ a mai kor igényeinek megfelelő, közepes szintű (3 csillagnak megfelelő) szálláshely 
létrehozása. 

▪ a természeti környezetbe ágyazott, azzal együtt élő épület kialakítása. 
▪ organikusan formált épülettömeg: hegyoldalba ágyazott sziklatömb teraszain 

megtelepült bokrokkal, növényzettel. A tömeg az alsóbb szintektől felfelé haladva 
folyamatosan visszabomlik, nagyobb egybefüggő zöld tetőteraszoknak adva helyet. 

▪ az épület alsó részét erdő takarja, a felsőbb épületszintekről biztosítható panorámás 
kialakítás. 

▪ természetes hatású homlokzati burkolatok, felületek, természetes anyagú tetőfedés 
alkalmazása.” 

Közlekedési, közmű, örökségvédelem és a területrendezési tervek szempontból a Pagony TT 
vonatkozó fejezeteire hivatkozik, mint azonos mondanivalóra. 
 
Az ASD TT vizsgálja a 2085 hrsz-ú, vízmosás telket is a beépítés szempontjából. Tekintve, hogy 
a 1085 hrsz-ú telek is a Jaka Trade Kft tulajdonában áll, felmerült a gondolata annak, hogy ez 
a telek is kerüljön át a 1084 hrsz-ú telekre meghatározott Üü-3 jelű üdülőházas üdülő 
övezetbe. A 1085 hrsz-ú telek azonban a hatályos Településszerkezeti terv szerint erdő 
területbe, a hatályos Szabályozási terv szerint pedig vízgazdálkodási övezetbe van sorolva, 
ezért új beépítésre szánt területként lehetne csak az Üü-3 övezetbe átsorolni. A jelen tervezési 
területen belül nincs lehetőség a biológiai aktivitás érték és az erdőterület kompenzálására 
sem, és a vízmosás elépítése egyébként sem javasolható, ezért ez a javaslat elvetésre került. 
Jelen módosítási anyagban és tervezési területen belül a 1085 hrsz-ú telek nem szerepel. 
 
Az ASD TT szabályozási javaslata szerint a hatályos beépítési paraméterek megfelelnek az 
elképzelt beépítésnek, kivéve a megengedett legnagyobb épületmagasság mértékét, amelyet 
7,5 méterről 9,0 méterre javasol növelni. Ezt a megállapítást azonban nem támasztaja alá 
építészeti koncepció tervvel. 
 
Az ASD TT kiegészítéseként az építészeti koncepció tervet a Preton Building Kft készített el. 
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A Preton koncepcióterve szerint az épület a telekhatároktól mért 5 méteres előkert és 
oldalkert által határolt építési helyen belül helyezkedik el. Az épülettömeg a telek bejárata 
felől nézve földszintes, de a nyeregtetős épületszárnyak belső tetőteraszos magot vesznek 
körül, amely két szintet lelépcsőzik a telek közepén elterülő sík kertrészhez. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helyszínrajz és szint alaprajzok a Preton féle tervben  
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A legalsó szint közvetlen kapcsolatba kerül a kerttel.  
A földbe süllyesztett épületrészben mélygarázs helyezkedik el kétszinten, a homlokzatokon a 
vendégszobák sorakoznak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preton koncepcióterv, metszet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preton koncepcióterv, nyugati homlokzat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preton koncepcióterv, bejárati látvány  
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Preton koncepcióterv, látvány a Panoráma út felső ága felől 
 
Az épület 70 db szobát foglal magába, amely 143 ágynak ad férőhelyet. A terv 70 db 
parkolóhelyet alakít ki, amelyből 34 a mélygarázsba, 10 hely a mélygarázsból megközelíthető 
alsó kerti szintre került, míg 16 parkoló az előkertben a bejárat közelében található. 
A 4410 m2 területű telek beépítettsége a tervezett épülettel csaknem 30%, a zöldfelület 
értéke pedig 50% körül alakul. A számított épületmagasság 7,65 m. 
 
A 1084 hrsz-ú telek helyzete olyan, hogy távolabbi pontokról nem nyílik rá igazi rálátás. A Duna 
felől a domborzat takarja, és még a magasabban fekvő nagymarosi pontokról sem tárul fel a 
környező fák miatt. A Fellegvárból nézve szintén lombok takarásban rejtőzik. A közelében 
elhaladó Panoráma útról azonban annál meghatározóbb látványként jelenik meg. 
A Panoráma út szinte megkerüli a telket, az úton haladva az épület körbejárásának élménye 
éri az embert. A derékszögtől eltérő szöget bezáró homlokzati síkok változó látványai szép 
térélményt jelentenek. A tervezett épület egyszerű tömegformája, a fegyelmezett nyílásrend 
és a természetes anyagok használata a homlokzaton a környező történelmi táj jellegének jól 
megfelel. 
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SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
A szabályozási koncepció mindkét telek vonatkozásában az alábbi: 
A romszálók újra működésbe hozásának fejlesztési szándéka támogatható, de ennek során 
teljesülnie kell annak, hogy mértéktartó bővítés, a tájba illesztés követelményeinek megfelelő 
tömegalakítás és teljes körű környezetrendezés mellett váljanak gazdaságosan 
üzemeltethetővé az épületek. 
A telepítési tanulmánytervnek ilyen esetben is nagyon fontos része az építészeti koncepció, 
mert az teremt kapcsolatot a fejlesztői elképzelések és a beépítési paraméterek között. A jó 
minőségű építészeti koncepció a fejlesztői szándékokat úgy helyezi el a tervezett épületben, 
hogy közben érvényre juttatja a hely adottságaiból fakadó illeszkedési, tájképi, építészeti, 
örökségvédelmi és egyéb környezeti követelményeket. Az ilyen építészeti koncepcióterv 
alkalmas arra, hogy a beépítési paramétereket a tervezett épület igényeihez igazodva 
határozzuk meg. Tekintettel arra, hogy a terv jellege koncepcionális, a beépítési 
paramétereket kis mozgástér meghagyásával célszerű meghatározni a helyi építési 
szabályzatban. 
A 1082/4 hrsz-ú telekre a Német Csaba által készített, fent bemutatott építészeti koncepció 
alapján az alábbi építési paraméterek meghatározása javasolt az Ü2 jelű övezet előírásainak 
módosításaként, figyelembe véve, hogy Üü-2 jelű övezet Visegrád területén máshol nem 
található. 
 

 hatályos előírás az 
Üü-2 övezetben 

Németh Csaba terve 
szerint 

tervezett előírás az 
Üü-2 övezetben 

beépítés módja szabadonálló szabadonálló szabadonálló 

a kialakítható telek 
legkisebb területe 

20.000 m2  20.000 m2 

megengedett 
legnagyobb 
szintterületi mutató 

1,0 m2/m2 0,43 m2/m2 0,5 m2/m2 

megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

20% 16,87 % 19 % 

megengedett 
legnagyobb 
terepszint alatti 
beépítettség 

20%+20% 13,97 % 20% 

megengedett 
legnagyobb 
épületmagasság  
 

9,0 méter 8,23 9,0 

megengedett 
legkisebb zöldfelületi 
mérték 

60 %. 75,77 % 65% 

 
Fentieknek megfelelően a HÉSZ 47.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(2) Az Üü-2 jelű építési övezetben 

a) a kialakítható telek legkisebb területe 2.50020.000 m2. 
b) a beépítési mód szabadonálló. 
c) a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 2019% és a megengedett 

legnagyobb szintterületi mutató 1,00,5 m2/m2. 
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d) a megengedett legkisebb épületmagasság 6,0 méter, legnagyobb épületmagasság 
9,0 méter. 

e) a megengedett legkisebb zöldfelületi mérték 60 65 %. 
(2a) Az Üü-2 jelű építési övezetben a megengedett legnagyobb terepszint alatti beépítés 

mértéke a 35.§ (1) bekezdéstől eltérően, a telek területének 20%-a, ami épület alatt, 
épületen túlnyúlóan és önálló szerkezettel alakítható ki. 

 
A hatályos Szabályozási terv építési helyet és teleken belül be nem építhető területet jelöl a 
1082/4 hrsz-ú telken. Az építészeti koncepciótervnek megfelelően ezek lehatárolását 
módosítani kell: az építési hely a Dunával párhuzamos épületszárnyakat is magába foglaló 
módon növekszik, és lehetővé teszi ezen épületszárnyak „megvastagítását”, középfolyósós 
kialakítását. Ugyanakkor a keleti szárnyat körülvevő kiterjedése kis mértékben csökken. 
Új jelölés jelenik meg, amely a terepszint alatti beépíthető telekrészt jelöl ki. 
Az építési hely és a terepszint alatti beépíthető telekrész a telekhatárt sehol nem közelíti meg 
3 méternél jobban. 
A telken belül be nem építhető telekrész az épületek takarását biztosító, Duna felé néző szép 
fás telekrészt teljesen lefedi közvetlenül az építési helyhez csatlakozva. 
A telek erdővel borított keleti részén a telken belül be nem építhető telekrész jelölése csak 
pontosítást nyer: a telekhatár töréspontjaihoz igazodik. 
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Hatályos szabályozás a 1082/4 hrsz-ú telken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javasolt szabályozás a 1082/4 hrsz-ú telken 
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A 1084 hrsz-ú telekre a Preton által készített, fent bemutatott építészeti koncepció alapján az 
alábbi építési paraméterek meghatározása javasolt, figyelembe véve azt, hogy Üü-3 jelű 
övezet Visegrád más részén is található, ezért új építési övezet meghatározása szükséges: 
 

 hatályos előírás az 
Üü-3 övezetben 

Preton terve szerint tervezett előírás az 
Üü-10 övezetben 

beépítés módja szabadonálló szabadonálló szabadonálló 

a kialakítható telek 
legkisebb területe 

3.000 m2  3.000 m2 

megengedett 
legnagyobb 
szintterületi mutató 

1,0 m2/m2 0,71 m2/m2 0,8 m2/m2 

megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

20% 30 % 30 % 

megengedett 
legnagyobb 
terepszint alatti 
beépítettség 

20%+20% 30 % 
 

35 % 

megengedett 
legnagyobb 
épületmagasság  

7,5 méter 7,65  8,5 

megengedett 
legkisebb zöldfelületi 
mérték 

50 %. 50 % 45% 

 
Fentieknek megfelelően a HÉSZ 47.§-a kiegészül az alábbi (22) és (239 bekezdésekkel: 
(22) Az Üü-10 jelű építési övezetben 

a) a kialakítható telek legkisebb területe 3.000 m2. 
b) a beépítési mód szabadonálló. 
c) a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 30% és a megengedett 

legnagyobb szintterületi mutató 0,8 m2/m2. 
d) a megengedett legnagyobb épületmagasság 8,5 méter. 
e) a megengedett legkisebb zöldfelületi mérték 45 %. 

(23) Az Üü-10 jelű építési övezetben a megengedett legnagyobb terepszint alatti beépítés 
mértéke a 35.§ (1) bekezdéstől eltérően, a telek területének 35%-a, ami épület alatt, 
épületen túlnyúlóan és önálló szerkezettel alakítható ki. 

 
A hatályos Szabályozási terv a 1084 hrsz-ú telek északi részén telken belül be nem építhető 
területet jelöl, aminek határvonala a meglévő, bontandó épület helyzetéhez igazodik, annak 
falával párhuzamos. A Preton építészeti koncepciója szerint az új épület a telek közepén 
kialakított sík kertrésszel közvetlen kapcsolatba kerül, tehát hátrébb nyúlik, mint a meglévő 
épület. (Az alaptérképen még látható hátsó épület már korábban elbontásra került.) A telken 
belül be nem építhető területet inkább a domborzati adottságokhoz, az új épület 
telepítéséhez és a középső kertrész várhatóan jobb kihasználáshoz kell igazítani, tekintve, 
hogy a telken belül be nem építhető területen melléképítmény és műtárgy sem helyezhető el.  
Építési hely kijelölésére ezen a telken továbbra sincs szükség, az üdülőházas üdülő övezetekre 
jelenleg is előírt 5 méteres elő-, és oldalkerti szabály meghatározza az építési helyet, amelynek 
a tervezett épület telepítése megfelel.  
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Hatályos szabályozás a 1084 hrsz-ú telken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tervezett helyszínrajz és a telken belül be 
nem építhető terület javasolt jelölése 

Javasolt szabályozás a 1084 hrsz-ú telken 
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TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK 
A 1082/4 és 1084 hrsz-ú telkek a településkép védelméről szóló 9/2019. (X.2.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban TKR) 4. mellékletét képező térképi mellékelt szerint a turisztikai 
terület elnevezésű, településképi szempontból meghatározó településrészbe tartoznak, ahol 
a tervezett épületre vonatkozóan kilátás-rálátási terv készítést írja elő. Az előírás azonban 
kiegészítésre szorul az alábbiak szerint: 
TKR 23.§  
(2) A Turisztikai területeken új épület építése esetén vagy meglévő épület bővítése, 

átalakítása, homlokzatának a tájképi szempontból jelentős megváltozásával (színezés, 
anyaghasználat) járó felújítása esetén az épület tájba való illeszkedését a 312/2012 (XI.8.) 
kormányrendelet 8. mellékletében szereplő környezeti állapotadatok közt felsorolt, a 
Tervtanács által elfogadott látványtervvel és kilátási-rálátási tervvel kell igazolni. A 
kilátási, rálátási terv készítése során a Helyi építési szabályzatról szóló rendeletben 
rögzített meghatározó tájképi feltárulási irányokat, valamint szükség esetén a Sibrik 
dombról és a Panoráma úton le és felhaladva nyíló látványokat kell figyelembe venni.  

 
A 1082/4 hrsz-ú telek esetében az építészeti koncepcióterv és a tájképi látvány elemzés 
gazolja, hogy az intenzív tetőkert segíti elő az épületbővítés tájba illesztést. Ezért javasolt a 
TKR 23.§-át kiegészíteni az alábbi (3a) bekezdéssel: 
(3a) A Panoráma útnak a Fellegvár felőli oldalán fekvő turisztikai terület esetében az összes 

beépítés legalább 75%-án tetőkertet kell kialakítani kétszintes növényállomány 
fogadására alkalmas intenzív zöldtetővel, amelynek legalább 41-80 cm vastag a 
termőrétege az épített szerkezet felett. 

 

VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK 
Védőtávolságok 

▪ A közutak mellett a Közúti Közlekedési törvény (1988. évi I. törvény) szerinti 
korlátozások (42/A.§). 

▪ A tervezési terület az elsőrendű árvízvédelmi védvonalon kívül helyezkedik el. 
 
Természetvédelmi lehatárolások 

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

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

▪ Az Országos Területrendezési Tervben kijelölt „ökológiai hálózat pufferterület” 
övezete a tervezési területen található. 

▪ A területet érinti az UNESCO által nyilvántartott Pilisi Bioszféra Rezervátum, mivel a 
tervezési terület a bioszféra-rezervátum átmeneti zónájában fekszik, és közvetlen 
közelében bioszféra-rezervátum pufferterülete található. 

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

▪ A tervezési területtel szomszédos az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 12. számú melléklete 
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alapján Natura 2000 hálózat (HUDI20039 Pilis és Visegrádi-hegység) Jóváhagyott 
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

 
Műemléki, helyi értékvédelmi lehatárolás 
A tervezési területen belül műemléki vagy helyi védelem alatt álló épített örökség nem 
található. Közvetlen szomszédjában a 1082/3 hrsz-ú telken található azonban egy középkori 
plébániatemplom romjai, valamint a Panoráma út túloldalán a Sibrik-dombi római castrum 
alapfalai. 
 
Régészeti lelőhely lehatárolás 
A tervezési területet a 19. és a 25. sorszámú lelőhely lehatárolás érinti.   
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ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

MŰEMLÉKI, HELYI ÉRTÉKVÉDELEM 
A tervezési terület műemléki jelentőségű területen fekszik.  A 2019-ben készült 
örökségvédelmi hatástanulmány műemléki fejezete (Dr. Bozóki Lajos művészettörténész, 
Bódyné Máthé Ildikó okl. építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök) az alábbiakat rögzíti 
a műemléki jelentőségű területtel kapcsolatban: 
 
Visegrád történelmi településmagjának, a várnak és erődítésrendszerének, pincesorainak, a 
településmaggal kapcsolatban álló régészeti értékeknek, valamint a településkép 
szempontjából jelentős objektumainak műemléki jelentőségű területe. 
 

 
Visegrád, történeti városrész 
Műemléki törzsszám: 11318 [11324] 

817 védett ingatlan: 
21, 22, 346, 348, 349/1, 349/2, 350, 351, 352/1, 139/2, 142/2, 142/3, 144/2, 0128/13, 0128/14, 
0128/15, 0128/17, 0128/18, 0128/19, 0128/20, 0128/21, 0128/22, 0128/23, 0128/24, 0128/25, 
0128/26, 0128/28, 0128/29, 0128/30, 0128/31, 0128/32, 0128/33, 0128/34, 0128/35, 0128/36, 
0128/38, 0128/39, 0128/40, 0128/41, 0128/42, 0128/43, 0128/44, 0128/45, 0128/46, 0128/47, 
0128/48, 0128/50, 0128/51, 0128/52, 0128/53, 0128/54, 0128/56, 0128/57, 243, 301/1, 320, 347, 
365, 376, 378/4, 463, 473, 479, 480, 487, 550, 585, 611/2, 628, 701, 703, 719, 724, 736, 757, 1080, 
1087, 1088, 120, 169/5, 425, 087/8, 087/9, 091/2, 092, 094, 095/1, 095/2, 095/3, 095/4, 095/5, 
095/6, 0128/10, 0128/11, 0128/12, 525, 087/10, 578, 0128/58, 0128/59, 0128/60, 0128/61, 
0128/62, 0129, 0130, 0131/1, 0136/6, 0136/8, 0136/10, 0136/11, 0136/12, 0136/15, 0136/16, 
0301, 332/3, 332/4, 352/2, 353, 354, 355, 356, 357/1, 357/2, 357/3, 359/2, 360, 361/1, 361/2, 
362, 363/3, 363/4, 363/5, 470, 471, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 481/1, 482, 483, 484, 485, 486, 
552, 553/1, 553/2, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 570/2, 
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571, 572, 573, 574, 575, 576/1, 576/2, 577, 0125/9, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8, 
729/1, 729/2, 751, 753/1, 754, 755, 756/1, 756/2, 1081, 1082/2, 1082/4, 1083, 378/3, 611/1, 
095/7, 095/8, 095/9, 095/10, 095/11, 095/12, 095/13, 095/14, 095/15, 095/16, 095/17, 095/18, 
095/19, 095/20, 095/21, 096, 097, 098/1, 098/2, 0104/2, 0105, 0106/1, 0106/2, 0106/11, 
0106/15, 0108/11, 0108/12, 0108/13, 0108/14, 0125/12, 0127, 0128/1, 0128/2, 0128/37, 
0128/49, 0136/13, 0323, 0325, 0131/2, 0132, 0133, 0135/1, 0135/2, 0136/14, 0125/5, 488, 489, 
490, 491, 492, 493, 494, 495, 0102/11, 1082/3, 1079, 0125/8, 190, 132, 133, 134/1, 138, 150/2, 
359/1, 0125/20, 0102/10, 0106/3, 0106/10, 0106/13, 0106/14, 579, 582, 583, 584, 586, 587, 588, 
589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599/1, 599/2, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 
607, 608, 609, 610, 612, 613, 614/1, 614/2, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 
626/1, 626/2, 627, 629, 630, 0302, 0303, 0304, 317, 318/1, 319, 321, 322, 323, 324/2, 325, 327, 
328, 330/2, 331/1, 331/2, 332/1, 332/2, 333, 334, 335/1, 335/2, 335/4, 335/5, 337, 338, 339, 340, 
341/1, 341/2, 342, 344, 345/1, 345/2, 363/6, 363/7, 366, 367, 368, 369, 370/2, 370/4, 370/5, 
370/6, 370/7, 370/8, 370/10, 370/11, 371, 373, 374, 375, 377, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 
465, 498/1, 498/2, 498/3, 499, 500, 501/1, 501/2, 502/1, 502/2, 503, 505, 506, 508, 509, 510/1, 
510/2, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 526, 527, 528, 529, 
530, 533, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547/2, 548, 549/1, 549/2, 
551, 722/4, 723/1, 723/2, 730/1, 730/2, 731, 732, 733/1, 733/2, 734, 735/1, 735/2, 737, 738, 739, 
740/1, 740/2, 740/3, 740/4, 741/2, 741/3, 742, 747/1, 748, 749, 1084, 1085, 1086, 1804, 1805, 
1806, 1807, 55, 82, 94, 130/2, 169/6, 0104/1, 0107, 0108/2, 0108/3, 0108/4, 0108/5, 0108/8, 
0108/9, 0108/10, 0128/3, 0128/4, 0128/5, 0128/6, 0128/7, 0128/8, 0128/9, 0305, 0306, 0307, 
0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0324, 0326, 0327, 0328, 0329, 
0331, 0101, 0126, 0128/27, 154/2, 0102/12, 0103, 1/1, 496, 497, 318/2, 117, 119, 580, 4, 3, 5, 065, 
1/4, 1/5, 169/2, 1089, 1090, 113/7, 114, 115/1, 115/2, 116, 121/1, 121/2, 122/2, 123, 125/3, 
126/7, 127, 128/1, 129, 130/1, 131, 155/2, 157/4, 169/4, 281, 282, 283, 284/2, 284/3, 285, 286, 
291, 292/1, 292/2, 293, 294/1, 303, 304, 305, 306/1, 306/2, 307/1, 307/2, 308, 309, 310, 311, 312, 
313, 314, 315/1, 315/2, 316, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 536, 326, 124, 343, 615, 10, 336/1, 336/2, 46, 
0102/9, 0106/21, 1/3, 2, 36/6, 38, 39/1, 39/2, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 47/1, 47/2, 48/1, 49/1, 631, 
632, 633, 634, 635/1, 635/2, 635/3, 637, 638/1, 466, 467, 468/1, 468/2, 469, 189/4, 83/4, 638/2, 
639/1, 639/2, 641/1, 641/2, 642, 643, 644/1, 644/2, 646, 647, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 
656, 702, 704, 705/1, 705/2, 706/1, 706/2, 707/1, 707/2, 708/2, 708/3, 708/4, 708/5, 720/1, 
720/2, 721, 722/1, 722/2, 722/3, 099, 0100/1, 80, 78, 79, 81/1, 81/2, 89/2, 105, 111/1, 92, 532, 
531, 741/1, 49/3, 636, 28, 23, 24, 25, 26, 88, 65, 57, 74/1, 86, 645, 102, 189/3, 0100/2, 52/1, 52/2, 
53/1, 53/2, 54, 56, 58, 60, 61, 63, 64/14, 66, 67/1, 67/3, 67/4, 68, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 71/1, 
71/2, 72, 73/1, 73/2, 74/2, 75, 76, 77, 83/2, 84/1, 87, 90/1, 90/2, 91/1, 91/2, 95, 96, 97, 98, 99, 
101/1, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110/2, 110/3, 110/4, 110/5, 110/6, 110/7, 112/2, 112/3, 
112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 113/1, 113/2, 113/4, 113/6, 151, 152, 287/1, 287/2, 288/1, 288/2, 
289, 290, 294/2, 295, 296/1, 296/2, 297, 298, 300, 301/2, 301/3, 302, 59, 64/15, 648, 640, 100, 
0102/1, 0102/2, 0102/3, 0102/4, 0102/5, 0102/6, 0102/7, 0102/8, 0106/16, 0106/17, 0106/18, 
0106/19, 0106/20, 89/1, 49/4, 50, 51 

 
A település legjelentősebb ismert épített örökségi értékei egyedi műemléki, illetve régészeti védelem 
alatt állnak. Ezeket tételesen a műemlékjegyzék tartalmazza. Az MJT feladata egy több-centrumú 
építészeti és táji együttes értékeinek egyöntetű védelme. 
 
Visegrád történelmi településmagjának, a várnak és erődítésrendszerének, pincesorainak, a 
településmaggal kapcsolatban álló régészeti értékeknek, valamint a településkép szempontjából 
jelentős objektumainak műemléki jelentőségű területe. 
Visegrád településképét egyszerre határozza meg fekvése és épített öröksége. A keskeny, hosszan 
elnyúló települést egyik oldalról a Duna, másik oldalról az egyre magasabb hegyek határolják. Ehhez 
járulnak a középkori vár és várrendszer, valamint a királyi palota maradványai, melyek a településkép 
szempontjából is kiemelkedő jelentőségűek. A vár erődrendszere több, egymással várfalakkal 
összekötött védőműből áll. Ezek közé tartozik a Duna-parti vízi-bástya, a déli várkapu, a Salamon 
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torony, az északi kaputorony, az alsó és felső bástyatorony, a keleti kapu, a Fellegvár és az őket 
összekötő várfalak. A hegy lábához illeszkedő királyi palota együttesétől nem messze található a 
ferences kolostor. 
A település szerkezete örökségvédelmi szempontból a következő képen alakul: a mai településtől észak-
északkelet felé találhatóak a Sibrik dombi római maradványok, ezt követik délnyugat felé a Fellegvár, 
várfalai és a Salamon torony, ezektől délre helyezkedik el a királyi palota, mely már a tőle dél felé 
elnyúló mai, polgári településbe illeszkedik. 
A mai településszerkezet és településkép eredete a középkorig nyúlik vissza: a Dunával párhuzamosan 
fut a hosszú Fő utca, melyet a település központjában álló templom mellett merőlegesen metsz a 
hegyek közé vezető Nagy Lajos út, és folytatása a Mátyás király út. A lakóházak e két fő tengely köré 
szerveződnek. A mai összképet a zártsorú beépítést és a kertes elrendezést váltogató 19. század végi, 
19. eleji lakóházak határozzák meg. Ezek több esetben középkori maradványokon épültek fel. A 
település legfontosabb szervezőeleme a 18. század végén épült barokk templom. A Nagy Lajos utcától 
keletre eső a hegyoldalba a 19. századtól pincéket vágtak. A település legjelentősebb ismert épített 
örökségi értékei egyedi műemléki, illetve régészeti védelem alatt állnak. Ezeket tételesen a 
műemlékjegyzék tartalmazza. Az MJT feladata egy több-centrumú építészeti és táji együttes értékeinek 
egyöntetű védelme. 

 
A műemléki jelentőségű területtel összefüggésben megállapítható, hogy a tervezési területen 
lévő épületek még eredeti állapotukban sem reflektálnak és nem állnak összhangban a szoros 
környezetükben elhelyezkedő, kiemelkedő értékű történelmi helyekkel. A tervezési terület 
környezete elsősorban történelmi táj, míg a szálloda és kiszolgáló épületei az úgynevezett 
üdülőtájban helyezkednek el. A két tájhasználatnak van közös vizuális metszete, amelyet csak 
nagy odafigyeléssel lehet kezelni. Az épületfelújítás és új építés során az épületek tájba 
illesztését, a történelmi értékek tájképi dominanciáját biztosítani kell. Az együttlátások 
irányait vizsgálni kell, és a tömegalakítást és anyaghasználatot úgy kell meghatározni, hogy a 
régiek mellett az új ne alkosson hivalkodó kontrasztot. 
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A tervezési területen belül műemléki vagy helyi védelem alatt álló épített örökség nem 
található. Közvetlen szomszédjában a 1082/3 hrsz-ú telken található azonban egy középkori 
plébániatemplom romjai, valamint a Panoráma út túloldalán a Sibrik-dombi római castrum 
alapfalai. 
Helyi értékvédelem a területet nem érinti. 
 
A 2019-ben készült örökségvédelmi hatástanulmány az alábbiakat tartalmazza: 
 

  
„Római villa alapfalai”  
Valójában: Szent István-kori és Salamon király kori templomok alap- és felmenő falai 
Hrsz.: 1082/3 
Műemléki törzsszám: 7512 [7604] 
I. kategória 
Védettségek: műemlék, MJT, 
régészeti lelőhely 53013; Visegrád 25. lh 

 
A korábbi, Szt. István korabeli plébániatemplom elbontott alapfalai fölé a XI sz. 2. harmadában 
egy esperesi templomot emeltek. A templom egyenes szentélyzáródású épület volt, egyetlen 
hajóját fa szentélyrekesztő osztotta két részre. Ebből talpgerendájának a déli falban látható 
lenyomata és a középső kapujának két cölöplyuka maradt csak ránk. A keleti szakaszban 
három oltárt állítottak. A főoltár előtt egy kőlappal fedett sírba előkelő személyt temettek el. 
A nyugati részen széles, karzattal egybeépített torony volt. A karzat földszintjének két 
korinthoszi oszlopa felett palmettás vállkövek tartották a boltozat íveit. A karzatra a déli 
oldalról vezetett fel egy külső lépcsőház, a torony felső szintjeire pedig ugyanott 
csigalépcsőtorony vitt. A védőépületet Erdei Ferenc tervezte. 
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Római castrum alapfalai, Sibrik-domb 
Hrsz.: 1090, 1089, 0100/2, 1088, 0108/2, 0108/13, 0108/14 
Műemléki törzsszám: 7511 [7611] 
I. kategória 
Védettségek: műemlék, MJT, MK, 
kiemelten védett régészeti lelőhely, régészeti lelőhely 32382, régészeti védőövezet, 
Visegrád 18. lh. 

 
A szabálytalan háromszög alaprajzú, 130x114 m alapterületű katonai tábor sarkait egykor 
legyező alakú tornyok erősítették, és a kissé íves hosszanti oldalait patkó alakú, falsíkból kiugró 
tornyok. A castrum Duna felőli oldalán a 360-as években egy patkó alakú torony elbontása 
után kétnyílású kaput alakítottak ki, majd ez elé a kapunyílás elé a 380-as években egy 12x12 
m-es alapterületű tornyot emeltek. A római időkben az épületek a várfalak belső oldalai 
mentén álltak. A kapubejárattól D-re egy tornácos épületet tártak fel, a castrum délkeleti 
részén három épület került teljes, illetve részbeni feltárásra. Az erődítményt az északkeleti és 
délkeleti oldalakon két párhuzamos, a Várhegy felé eső részen egy harmadik árok védte. A XI. 
században a vár K-i részén az elpusztult római épületek fölé épült az a kétosztású 16, 5 m 
hosszú, 10, illetve 9 m széles kora Árpád kori épület, amely valószínűleg az ispán lakóháza volt. 
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A 1082/4 hrsz-ú telken tervezett szállodabővítés keleti épületszárnya az újkori tetővel fedett 
templomromok mögé nyúlik. A templomrom fedett tömege azonban a Panoráma út szintjén 
helyezkedik el, mögötte 7-8 méter magas, meredek rézsű emelkedik, hátteret adva a 
műemléki értéknek. A magas rézsű tetején sík terület alakult ki a hegyoldalban. A bővítés erre 
a sík területre terjed rá a hegy felé hátrahúzódva. A hátrahúzódást az is indokolja, hogy itt el 
kell engedni a magasabban fekvő vízmű karbantartását biztosító utat. A két szint magas új 
épületszárny így részben a rézsű takarásba kerül a műemléki romoktól olyan távolságba, hogy 
a Panoráma útról együtt látva sem telepszik rá a védett értékre. A tömeg takarását 
növényzettel, fák ültetésével lehet még elősegíteni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tervezett szállodabővítés az újkori tetővel fedett templomromok mögött (lombos időben a 
növényzet takarásában). 
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RÉGÉSZET 
A 2019-ben készült örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezete (Kustár Rozália régész) 
az alábbi megállapításokat teszi: 
„A rendezési tervhez készülő átfogó örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészében 
felülvizsgáltuk a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket és egyértelműsítettük az egymáshoz tartozó, 
külön azonosító szám alatt jelzett lelőhelyeket, mely folyamat nyomán Visegrád közigazgatási határán 
belül településegységeket különítettük el, hozzájuk sorolva a velük átfedésben lévő külön azonosítóval 
jegyzett azonos korú lelőhelyeket. Az elkülönített településegységek egyben - a korábbi védettségi 
besorolást érvényesítve - kiemelt védettséget élveznek. Amennyiben mód nyílt a tagolás alapját képező 
római kori / középkori jelenségeken túl is további korok emlékeit területileg lehatárolni, azt külön 
lelőhelyként tűntettük fel, ugyanígy jártunk el pl. a templomos helyek jelölésénél, míg a nyilvánvalóan 
összetartozó lelőhelyeket nem külön sorszámmal, hanem adott lelőhelyen belül a-b-c jelöléssel jelöltük. 
… A fentiek alapján 27 lelőhelyet és I-VI. településegységet különítettünk el….. 
VI. településegység: Sibrik-domb: 17-18-19 és 25. lh. 

középkorban mint Ispáni vár - település - templom - monostor 
kapcsolódó településegységek  
korábbi, épített örökséggel is jellemezhető római kori 
megtelepedéssel - Ponte Navata erőd),  
érintett azonosítók: 31528 kiemelten védett; 32382 kiemelten védett; 
33227 - kiemelten védett, 53013, 88267” 

 
A tervezési területet közvetlenül a 19. és a 25. sorszámú lelőhely lehatárolás érinti, de közeli 
szomszédjában találhatók a 17. és 18. számú lelőhelyek is. 

jelen 
tanulmány 
szerinti 
lelőhely-
szám 

központi 
lelőhely-
szám 

központi 
azonosító 

lelőhelynév jelenség 

17 7 31528 

kiemelten 
védett 

Szent András 
monostor 

Telep általában, őskor, 
kolostor, templom, temető 

18 8 32382 

kiemelten 
védett 

Sibrik-domb Vár, kelta, 
római kori erőd,  
Telep általában, népvándorlás kor 
erődítés, kora Árpád-kor 
vár Árpád-kor  

19 9 33227 

kiemelten 
védett 

Várkert Kőeszköz, újkőkor 
szórványlelet, bronzkor 
Telepnyom (felszíni), kelta 
erődítés, római kor 
út, római kor,  
Település általában, római kor 
sír, római kor 
Épület, Árpád-kor 
Vízmű, Árpád-kor 
Temető, Árpád-kor 
Műhely, Árpád-kor 

25 18 53013 Várkert-dűlő, 
volt MNB üdülő 

temető, római kor 
település, római kor 
út, római kor 
Település, kora Árpád-kor 
templom és temető, kora Árpád-
kor 
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 71 88267 Sibrik-domb 
védőövezete 

római limes szakasz 

 

A HÉSZ a régészeti lelőhelyekre az alábbi előírást tartalmazza: 
HÉSZ 7. § (1) A nyilvántartott azonosított régészeti területeket a Szabályozási terv jelöli. 
(2) A régészeti lelőhelyeken tervezett földmunkák (bontás, alapozás, pince- és 
mélygarázsépítés, közművesítés, egyéb nyomvonalas létesítmények kiépítése, tereprendezés), 
illetve telekalakítás engedélyezési eljárása során hatályos örökségvédelmi jogszabályok 
szerint kell eljárni. 
 

TÁJRENDEZÉSI, ZÖLDFELÜLETRENDEZÉSI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT 

A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 

Természeti adottságok 
Az Észak-magyarországi-középhegység Visegrádi-hegység kistáj területén található Visegrád 
városa. A tervezési terület környékén gyertyányos-kocsánytalan tölgyes zárt, üde erdőtársulás 
található. Ezek az erdőtársulások elegyesen, többnyire kocsánytalan tölgy (Quercus petraea 
agg.), gyertyán (Carpinus betulus), bükk (Fagus sylvatica), hárs (Tilia cordata), juharok (Acer 
sp.) és magas kőrisek (Fraxinus excelsior) egyedeiből tevődnek össze. A talaj mély barna 
erőtalaj, illetve lejtőhordalék-erdőtalaj. A zárt lombú erdők cserjeszintje kevésbé fejlett, 
gyepszinten a kora tavasszal virágzó hagymás-gumós növények és az árnyéktűrő évelők élnek. 
A vizsgált területen kőris (Fraxinus ornus) mezei juhar (acer campestre), hegyi juhar (Acer 
pseudoplatanus) és hárs (Tilia sp.) található. Az 1082/4 hrsz-ú telek nyugati lejtőjén régi 
felhagyott gyümölcsös található, ahol még felfedezhetők az almák, körték, cseresznyék és a 
szelídgesztenye. 
Az 1084 hrsz-ú területen egy romos, felhagyott épület áll, nagyon közel a Panoráma úthoz. A 
területen az épület mögött Duna felé eső meredek lejtő található, amely jelenleg erdővel 
borított. Látható még két nagyobb olyan kitisztított rész, amely füvel fedett. 

Tájhasználat, tájszerkezet 
A tájhasználat a táj potenciális adottságainak kihasználásával állandó változásban van. A 
jelenlegi tájszerkezet is egy folyamatnak az eredménye. A tájhasználati változások nyomot 
hagynak a tájban. Az 1082/4 hrsz-ú terület turisztikai hasznosítása előtt, gyümölcsös és 
legelőként hasznosult. A beépítést követően, az épültek, belső utak és parkolók nagy művi 
lefedettséget jelentettek. A telek Duna felöli meredek lejtőjén a felhagyott gyümölcsös legelő 
terület erdősülése megkezdődött. A jelenlegi tájszerkezet vertikális tagozódása a Duna 
partjától kezdve a Fellegvárig jellemző. A Dunát keskeny sávban galériaerdő szegélyezi, majd 
a 11-es út töri meg, amely a hegylábak és a Duna partja között kanyarog. Ma már a hegyoldalak 
és dombtetők a legeltetés és kaszálás hiányában erdővel borítottak. 
Az 1084 hrsz-ú terület hasznosítása a lankásabb részeken korábban gyümölcsfás legelő 
lehetet, viszont a meredekebb részek korábban is erdős területek voltak. Jelenleg főként erdő 
és irtásos rét borítja a telket. Az épület befejezetlen és nem hasznosított. Az elhanyagolt 
épületegyüttes tájsebnek nevezhető. 
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Visegrád látképe Nagymaros felöl 1934-ben. 
Forrás: Fortepan 
 

 
Visegrád látképe Nagymaros felöl napjainkban. 
Forrás: Google térkép 
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A Panoráma út környezetének látképe a Duna felöl 1936-ban. 
Forrás: Fortepan 
 

 
A Panoráma út környezetének látképe a Duna felöl napjainkban. 
Forrás: Google 
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Tájtörténeti vizsgálat 
Visegrád jelentősége már a honfoglalás korában is kiemelkedő volt. A Dunakanyar térségét, 
így Visegrádot is Árpád fejedelem foglalta el 895-900 között. Géza fejedelem 973-ban helyezte 
át székhelyét Esztergomba. A vármegye központját I. István Király Visegrádra a Sibrik dombon 
megmaradt római tábor területére helyezte el, ahol megépültek a világi épületek. 1056 táján 
I. Endre Szent András tiszteletére bazilita kolostort létesített, amelynek pontos helye nem 
ismert. A főesperesi templom, amely az 1082/4 hrsz-ú tervezési terület mellett található, 
Salamon király idejében, 1063 után épült. Ezek az épületek a tatárjárás során pusztultak el. 
A XIII. században nagyarányú várrendszer építésébe, fogtak, amely IV. László (1270-1290) 
uralkodása idején teljesedett ki. Az ekkor épült Alsóvár és a Fellegvár már nem a Sibrik domb 
környezetében, az úgynevezett Várkert dűlőben épült fel, hanem attól dél-nyugatra. A 
későbbiekben, Mátyás korában (1443-1490) épült meg a ma ismert Visegrádi palotaegyüttes. 
Az 1082/4 hrsz-ú területen az első és második katonai felmérés alapján, fás legelő 
helyezkedett el. A XIX. században fás legelő, illetve gyümölcsfás terület látható itt. Az 1960-as 
években kezdődtek meg a jelenlegi épület előkészítő földmunkái, ekkor a területen 
szórványfás gyümölcsös volt. A területen ma látható épület a MNB üdülőépültének lepusztult, 
üresen álló torzója. Az épületet az 1970-es években építették, de a 90-es években a leromlott 
állapota miatt felújításra került. A felújítás és átépítés mielőtt befejeződött volna, 1997-ben a 
tulajdonos értékesítette az ingatlant. Mostanáig az ingatlan többször gazdát cserélt, 
hasznosítása, azóta nem történt meg. 
 

 
Rekonstruált kép a Visegrádi ispáni várról és környezetéről. 
Forrás: https://varlexikon.hu/visegrad-ispani-var-sibrik-domb 
 

Tájhasználat értékelése 
Az 1082/4 hrsz-ú területen lévő épület nem reflektál és nem áll összhangban, a szoros 
környezetében elhelyezkedő, kiemelkedő értékű történelmi emlékhelyekkel. Az épület és 
környezete elsősorban történelmi táj.  
 

https://varlexikon.hu/visegrad-ispani-var-sibrik-domb
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Panoráma kép a történeti tájról. 
Forrás: Google 
 

A jelenlegi épület tájképi megjelenése legfőképpen a nagymarosi oldalról nyújt zavaró 
látványt. Nagymaros középső részén elhelyezkedő Tégla utcai parkoló illetve a V4 bisztró 
teraszáról olyan szögben tárul fel, mintha a Salamon torony tetején lenne. Nagymaros felől a 
látvány több szempontból sem kedvező. 
 
Az 1084 hrsz-ú terület esetében az épület feltárulása, láthatósága a Panoráma úton 
közlekedők számára lesz hirtelen szembetűnő. A látogatott helyekről, mint a Sibrik domb, a 
Főesperesi templom bemutató hely és a Fellegvár az épület nem látszik. Az épületegyüttes a 
Panoráma úton haladva, mindkét irányból a legelőnytelenebb arcát mutatja. Az épület és 
kerítése anyaghasználatban egyáltalán nem illeszkedik a táj karakteréhez. Az épület formája, 
nagysága és elhelyezése kedvezőtlen vizuális hatást eredményez. 
 

  
Épület feltárulása a Panoráma úton felfelé 
Forrás: Google 
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Épület feltárulása a Panoráma úton lefelé 
Forrás: Google 
 

VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI-, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK TERÜLETEK 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
Az Országos Területrendezési Tervben kijelölt „tájképvédelmi terület” övezete lefedi Visegrád 
teljes közigazgatási területét, így a tervezési területet is. 
 

Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett 
terület, érték, emlék 
A tervezési terület – mint Visegrád közigazgatási területének egésze – a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 1. számú melléklet 3. pontja alapján a 
DINP (Duna-Ipoly Nemzeti Park) részeként országos jelentőségű védett természeti terület. 
 
Ex Lege védett objektum a tervezési területeken nem található. A 1084 hrsz-ú területtől 
északra, pár száz méterre a 092 hrsz-ú területen található a Mátyás forrás. 
 
A területet érinti az UNESCO által nyilvántartott Pilisi Bioszféra Rezervátum, mivel a tervezési 
terület a bioszféra-rezervártum átmeneti zónájában fekszik. 
 

Ökológiai hálózat 
Az Országos Területrendezési Tervben kijelölt „ökológiai hálózat pufferterülete” övezete a 
tervezési területen található. 
 
A tervezési területtel közvetlenül határos: 
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 
(X. 8.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján Natura 2000 hálózat (HUDI10002 Börzsöny 
és Visegrádi-hegység) Különleges Madárvédelemi terület 
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 
(X. 8.) Korm. rendelet 12. számú melléklete alapján Natura 2000 hálózat (HUDI20039 Pilis és 
Visegrádi-hegység) Jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
 

Erdőterületek 
A tervezési területekkel közvetlenül határosan üzemtervezett, védelmi elsődleges 
rendeltetésű, többféle üzemmódú, védett, Natura 2000 terület alá eső erdők találhatók. 
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Forrás: Erdőtérkép 
 

TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK ÉS PROBLÉMÁK ÉRTÉKELÉSE 
Az 1082/4 hrsz-ú területen található, jelenleg leromlott állagú szálloda épület vizuális-
esztétikai tájhasználati konfliktust okoz. Az itt keletkezett tájhasználati konfliktust az 
időtartam alapján, az időszakos-tartós-végleges skálát figyelembe véve, tartósnak 
mondhatjuk. A mostani és a tervezett épület elbontásáig, mindenképpen a táj meghatározó 
eleme lesz. 
A vizuális tájhasználati konfliktus az épület fennállásáig irreverzibilis, míg annak eltávolítása 
után reverzibilissé válik.  
A tartósan fennálló vizuális tájhasználati konfliktus mérsékelhető, az újépület tájba 
illesztésével. 
Megállapítható, hogy az egyoldalúan, csak a panorámára, kilátásra orientált épülettervezés és 
elhelyezés, amely nem veszi figyelembe a láthatóság legfontosabb irányait és a tájban történő 
feltárulást, vizuális tájhasználati konfliktust eredményez. 
A volt MNB Üdülő épületegyüttese tájhasználati funkcionális konfliktust is okoz, amelyet az 
egymással konkuráló területhasználatok váltanak ki. A Főesperesi templom környezete a 
történelmi táj része, míg a szálloda és kiszolgáló épületei az úgynevezett üdülőtájban 
helyezkednek el. A két tájhasználatnak van közös vizuális metszete, amelyet nagy 
odafigyeléssel kell kezelni. 

ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEI 
A jelenlegi zöldfelület az elhanyagolt épület körül, szintén elhanyagolt képet mutat. A fával és 
cserjével nem borított területek időnkénti kaszálás történik csak meg.  
A területen az üdülő építése után ültetett lombos fák és cserjék, valamint a korábbi 
gyümölcsös kert maradványai találhatók. 
A területen belül kanyarog egy belső szerviz út, amelyen gépkocsival közlekedve el lehet jutni 
a vízmű telepig. Ez a belső közlekedési út kiemelt szegéllyel és beton burkolattal készült. A 
felső gazdasági udvartól a vízműig földút vezet tovább. 
A belső zöldfelületen, a kapuhoz közel kialakítottak egy betonozott gépkocsi parkolót is, amely 
kibővül gyeprácsos felülettel is. A gyeprácsos parkoló területe 315 m2, míg a betonozott 
parkoló 240 m2.  
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A terület déli oldalán lévő hegyoldalt és a vízmű felé eső keleti elkeskenyedő részt erdő borítja. 

A ZÖLDFELÜLETEI ELLÁTOTTSÁG ÉRTÉKELÉSE 
A nyugati oldalon lévő, épület alatti rézsűn lévő ligetes fás növényzet jó helyszínt kínál a 
pihenő funkcióknak.  
A Panoráma út mentén lévő parkoló és a körülötte lévő zöldfelületek, eléggé degradáltak, 
invazív növényekkel benőttek. Az épületek felújítása és bővítése után itt intenzív 
növénytelepítés javasolt. 
A jelenleg is erdős területek nagyon jó adottságokat kínálnak az aktív szabadidős 
tevékenységekre, mint a játszótér, tornapálya és tanösvény. 

A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER KONFLIKTUSAI ÉS PROBLÉMÁI 
A Panoráma út felől nincs térhatároló növényzet. 
A tervezett mélygarázs építésével néhány fa kivágásra kerül. 
Az épület homlokzata előtt túl magasra nőtt a növényzet, amely akadályozza a szobákból a 
kilátást. 

TÁJRENDEZÉSI, ZÖLDFELÜLET RENDEZÉSI JAVASLATOK 

TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 

Általános javaslatok 
Az épület tervezésekor, főként a külső látható felületeken a tájra jellemző, itt megtalálható 
anyaghasználatot kell előnyben részesíteni. Ilyen anyagok lehetnek a vulkanikus kőzet, a fa 
szerkezetek, szürkés-fekete fémfedés. Az épület külső színezésénél a természetes színek 
használata, amely minden évszakban biztosítja a természetes környezetbe illesztést. 
Törekedni kell a lehető legkisebb területfoglalásra. Az épületrészek magasságát úgy kell 
meghatározni, hogy a lehetőleg a környezetbe, a tájba jól illeszkedjenek. 
A tereprendezésnek, az épületek földalatti és föld feletti részének illeszkedni kell a domborzati 
viszonyokhoz. 
A növénytelepítésnél figyelembe kell venni a környező ökológiai kapcsolatokat, élőhelyi, 
területi sajátosságokat. 
Az épületek homlokzatát takaró kúszó növényekkel javasolt tervezni, amelyhez olyan fából 
készült támrendszert javasolt tervezni, amely színében, formájában, méreteiben a környező 
lombhullató erdő színével, formájával, méreteivel harmóniában áll. A viszonylag hosszú 
nyugalmi időszak alatt sem az erdő, sem a kúszó növényzet nem ad megfelelő takarást. A 
tájidegen örökzöld növényzet alkalmazása, azonban kerülendő. 

Területenkénti javaslatok 
A területre tájba illesztési terv elkészítését a hatályos településképi rendelet előírja, de az 
előírás kiegészítendő azzal, hogy a kilátás-rálátási terv tartalmazzon láthatósági vizsgálatot a 
Panoráma úton le és fel haladva és a Sibrik dombról is. 
A településképi rendeletben szabályozott településképi véleményezési eljárásban a 
véleményezés szempontjai szerint vizsgálni kell az alábbiakat: 

• domborzat és az épülettömegek egyensúlyának vizsgálatát 

• kapcsolódó élőhelyek vizsgálatát és viszonyát a zöldfelületekhez 

• a kapcsolódó műemlék viszonyát a tervezett épülethez 

• a tájképben megjelenő vizuális elemek, anyaghasználat bemutatását 
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A tervezett bővítés épülete illeszkedjen a domborzathoz ezért az építési hely határoló vonalait 
javasoljuk a vízmű irányába szükség szerint kiterjeszteni. A szobák lehetőség szerint a Sibrik 
dombra nézzenek. 
A főesperesi templom telke külön helyezkedik el a jelen tervezési területtől, kerítéssel 
lehatárolva. A templom és a szálloda telkének határát tereprendezéssel és növényültetéssel 
tájépítészeti szempontból egybefűzni, 
rendezni javasoljuk, annak érdekében, 
hogy a templom és újkori épülete 
vizuális és funkcionális kapcsolatba 
kerüljön az új létesítménnyel. 
A templom műemléki besorolása talán 
nem lenne akadálya annak, hogy ismét 
kápolnaként legyen használatos és 
belső tere otthont adjon vallási 
szertartások megtartásához, mint az 
esküvő, keresztelő és istentiszteletek a 
szálloda felől is megközelíthető módon. 
 
A 1084 hrsz-ú területen az új épületet javasoljuk úgy elhelyezni, hogy a Panoráma útról 
legfeljebb 1 szintnek megfelelő homlokzat látszódjon és a többi épületrész lépcsőzetesen 
kövesse a telek lejtését. 
A területre tájba illesztési terv elkészítését a hatályos településképi rendelet előírja, de az 
előírás kiegészítendő azzal, hogy a kilátás-rálátási terv tartalmazzon láthatósági vizsgálatot a 
Panoráma úton le és fel haladva és a Sibrik dombról is. 
A településképi rendeletben szabályozott településképi véleményezési eljárásban a 
véleményezés szempontjai szerint vizsgálni kell az alábbiakat: 

• domborzat és az épülettömegek egyensúlyának vizsgálatát 

• kapcsolódó élőhelyek vizsgálatát és viszonyát a zöldfelületekhez 

• a tájképben megjelenő vizuális elemek, anyaghasználat bemutatását 

ZÖLDFELÜLET RENDEZÉSI JAVASLAT 
Mindkét helyszín (1082/4 és 1084 hrsz.) esetében javasoljuk az alábbiakat: 
A Panoráma út felől térhatároló növényeket javasolt ültetni. 
A mélygarázs és az épület tetején létesülő tetőkertekben olyan vastagságú termőréteg 
előírása javasolt, hogy fák ültetésére is alkalmassá váljon. A fák ültetésére 100-150 cm 
rétegvastagság szükséges. 
Az épület homlokzatára növények felfuttatása javasolt, amelynek támrendszere nem 
akadályozza a kilátást, de a rálátás szempontjából kedvező épülethomlokzat alakul ki. 
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KÖZLEKEDÉS 

HÁLÓZATI KAPCSOLATOK, KÖZÚTHÁLÓZAT 
Visegrád közúthálózatának három igen fontos eleme része az országos közúthálózatnak. Ez a 
három elem a 11sz. főút, a 1116j. Szentendre – Visegrád összekötőút (Pilisszentlászlói út), és 
a 11116j. Visegrád panoráma bekötőút (Rév u.-Nagy Lajos u.-Mátyás király u.). Közülük a város 
hálózati kapcsolatait az első kettő biztosítja. A 11sz. főút szerepe távlatban sem változik, a 
Pilisszentlászlói út térségi szerepű összekötőúttá válik a magasabb rendű tervek szerint. A 
tervezési terület hálózati kapcsolatait az egyik végén a 11sz. főúthoz, a másik végén a 11116j. 
bekötőúthoz kapcsolódó Panoráma út biztosítja.  
 
A szállodák közvetlen megközelítése is a Panoráma úton keresztül történhet. Ez a helyi út a 
Fellegvárat elhagyva a Visegrádi bobpálya, a Mogyoróhegy, a Nagyvillám sípálya, az Esperesi 
templomrom és a Sibrik dombi romok, a Salamon-torony parkoló mellett halad, így több 
látványosság közvetlen megközelítését is biztosítja. Az út mentén több nagy, és még 
nagyobbítható parkoló van. Vagyis elvileg ez az út a turisztikai látványosságoknak nagyszerű 
megközelítést jelentene.  
Most azonban az út jellemzően ugyan járható, de nem jó állapotú, nem elég széles. A szállodák 
menti szakasza belterület, a kiépítése azonban jellemzően (és itt is, bár a déli oldal egy rövid 
szakasza mellett van járda) külterületi jellegű, ahol a tervezési kategória K.V.C. (hegyvidéki 
környezet), a tervezési sebesség 50 km/h. A vonalvezetés az útkategóriához tartozó minimális 
értékeknek nem felel meg, sebességkorlátozó jelzőtábla viszont nincs kihelyezve az 
útszakaszon. A burkolat repedezett, az út meglévő szélessége 5.0-6.0 méter egyenesben, 
ívekben sokszor több, de kétirányú forgalomra kevés. Az útszakasz mentén a padkákat már 
benőtte a növényzet és a vízelvezető árkokat nem látni, a burkolat minősége pedig 
szakaszonként leromlott. A pályaszerkezet csak elvétve tartalmaz betonalapot, vagyis az 
aszfalt makadámra került, így nem igazán alkalmas buszforgalomra. Az út menti ingatlanokon 
a be- és kihajtás beláthatósága egyes kapubehajtóknál nem biztosított. Az út 0101hrsz, 
0110hrsz, 0123hrsz szakaszain tulajdonrendezésre is szükség van, mivel ezek a szakaszok a 
magyar állam tulajdonában lévő magánutak (a tulajdonrendezés jogalapját az elfogadott 
terelepülésrendezési eszközök megteremtik).   
 
Az útvonalnak ezen kívül három kritikus pontja is van: 

• a 11-es úti csomópont, ami átépítésre szorulna (a látóháromszögek és a megfelelő 
fordulási sugarak biztosítása érdekében),  

• a Sibrik domb, ahol az út Sibrik domb alatti szakaszán, a félköríves vonalvezetés miatt, 
a viszonylag keskeny burkolaton két autóbusz nem fér el egymás mellett, viszont 
szélesítés a Sibrik dombi régészeti terület miatt valószínűleg csak északi irányban, 
támfal átépítéssel lehetséges (az elfogadott terelepülésrendezési eszközök ennek a 
jogalapját is megteremtik, és egyébként a meglévő támfal nincs tökéletes állapotban), 
mivel a meglévő út telekterületén belüli szélesítés talán érintené a római erőd 
maradványainak a sarkát (amit jelenleg az útterületen belül jelölnek),   

• a Bobpálya előtti hajtűkanyar, ahol az ív miatt (az üldözőgörbe szerkesztés szerint) 
burkolatszélesítésre van szükség. 

 
A fentiek közül a tervezési területet a Sibrik dombi szakasz érinti közelről.  
 
Az 1082/4hrsz-ú terület telekbehajtója a Panoráma út egy közel vízszintes és egyenesben 
fekvő szakaszára esik, így az út mentén elhelyezkedő többi csatlakozáshoz képest jól belátható 
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szakaszon található. A behajtónál a kiszolgálóút aszfalt burkolatának a szélessége 6,0méter, 
az ingatlannal ellentétes oldalon szalagkorlát található. A bejárat betonlapokkal burkolt. Az 
ingatlanon belül leromlott állagú, növényzettel benőtt régi burkolatok találhatóak.  
Az ingatlannal délről szomszédos (1082/2hrsz) telken elhelyezkedő Vízmű területnek egyetlen 
közúti kapcsolatát a használaton kívüli üdülő telkén átvezető kiszolgáló út jelenti, közvetlen 
közterületi kapcsolata nincs. 
Keleti irányban az 1082/4 hrsz-ú terület meglévő telekbejárata mellett kezdődik az Esperesi 
templom telke, amelynek a kerítése előtt 5-6 személygépjármű befogadására alkalmas, 
murvaburkolatú parkolófelület található. 
Az 1082/4 hrsz-ú telek meglévő telekbejáratával rézsútosan szemben nyílik a Sibrik dombi 
régészeti terület földút telekbejárata. 
Az 1082/4 hrsz-ú telek meglévő telekbejáratától nyugati irányban a Salamon-toronyhoz 
vezető, korlátozott forgalmú út indul, majd kb. 180m távolságban egy 10-12 gépjármű és 3-4 
turistabusz fogadására alkalmas, aszfaltburkolatú parkolófelület található. A parkoló a 
Salamon-toronyhoz (és a Sibrik dombi régészeti területhez) érkező látogatók parkolási 
lehetőségét biztosítja.  
Az 1084 hrsz-ú telek meglévő behajtói nincsenek jó helyen, az elvileg jármű behajtásra 
alkalmas kapu nagyon közel van a tőle délre eső hajtűkanyarhoz. A gyalogos kapunak látszó 
bejárat elhelyezkedése jobb, közelebb van a Panoráma út két ív közötti szakaszának 
felezőpontjához. 
 
A tervezési területek fejlesztés utáni megközelítéséhez a Panoráma úti útfejlesztések nem 
elkerülhetetlenek, de ajánlottak. Legalább burkolat-felújításra mindenképpen szükség lenne. 
Amennyiben a Sibrik dombi útkorrekcióra a beruházással egy időben most nincs lehetőség, 
legalább a kialakult állapotra figyelmeztető KRESZ táblák kihelyezése elengedhetetlen. 
Felmerült annak a lehetősége, hogy a Sibrik dombi félkör részben, az egyik irányban kiváltható 
lenne a domb másik oldalán kiépített összeköttetéssel. Az érintett részen a Panoráma út így 
két egyirányú szakaszra válna, fölfelé irányban a meglévő, lefelé irányban az új úton lehetne 
haladni. A megoldás nem kizárt, de részletes geodézia alapján készített úttervekkel kellene 
alátámasztani (vagy elvetni). A tervezett útszakaszon is csak szűk ívsugár, és 15-20%-os lejtés 
lenne biztosítható. Az útépítés településrendezési eszközökbe történő beépítéséhez pedig 
módosítani kellene a hatályos szabályozási tervet. 
 
A tervezett, mintegy 150 szobás szálloda forgalma nem várható olyan nagyságúnak, ami a 
Panoráma út forgalmát a megengedhetőnél nagyobb mértékben növelné. Az út jelenlegi 
forgalma az állami közúti szakaszára rendelkezésre álló forgalomból becsülhető, ez a forgalom 
760Ejmű/nap, a kihasználtság csak 3%-os. A szálloda forgalma a szükséges parkolók számából 
becsülhető. A szállóvendégek nyilván legalább egy napot itt töltenek, amiből legfeljebb napi 
300Ejmű forgalomterhelés adódik. A csúcsórai forgalmat a napi forgalom 40%-ának 
feltételezve, biztosan pozitív irányban túlbecsült többlet forgalmat kapunk (60Ejmű/ó/irány), 
amivel az összforgalom még így is messze elmarad a kapacitáshatártól, bár a jelenlegi forgalom 
megduplázódását jelentené. Az egyéb üzemi, áruszállítási forgalom részint nem a vendég 
forgalommal egy időszakra esik, másrészt (a jelenlegi nehézforgalmi arányból kiindulva) 
legfeljebb csak mintegy 12%-al növelheti meg a többlet forgalmat, ami nem jelent lényegi 
változást. Az viszont nagyon fontos, hogy a szállodáknak ez a gerjesztett forgalma könnyen, 
gyorsan bejusson a telekre, ne akadályozza a Panoráma út egyéb forgalmát.         
 
Az 1082/4hrsz telekre tervezett szállodafejlesztés behajtója a Pagony TTszerint továbbra is a 
jelenlegi behajtó helyére kerülne. Ez a Panoráma úti beláthatóság, és a telken belüli 
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terepadottságok miatt is a legjobb helynek látszik. A belső úthálózat a tervezett épületekhez 
igazítható, szükség szerint esetleg szint alatti vezetéssel, vagy tereprendezéssel.  
Az 1082/2hrsz Vízmű terület megközelítésére szintén, továbbra is a jelenlegi megközelítés 
látszik a legegyszerűbb megoldásnak. Ez a korlátozott, időszakos forgalom (megegyezés 
alapján) továbbra is átvezethető a területen anélkül, hogy magának a szállodának a forgalmát 
zavarná. A Vízmű telekhez vezető út vonalvezetése szintén igazítható az épületekhez, szükség 
szerint akár mélyvezetéssel, akár a telken belüli támfalépítéssel. Új, közvetlen behajtás ehhez 
a telekhez a Panoráma útnak erről a szakaszáról a terepadottságok miatt csak aránytalanul 
nagy beruházással lenne megvalósítható. Az viszont felvethető, hogy délkeleti irányból, az 
erdőn keresztül, kapjon összeköttetést ez a Vízmű telek az ott lévő, és az erdőn át, erdei úton 
megközelíthető másik Vízmű telkekkel.  
Az 1084 hrsz-ú telek új gépkocsibehajtóját mindenképpen a Panoráma út két ív közötti 
szakaszának felezőpontja közelébe, esetleg a telektől északnyugatra lévő domború ívszakaszra 
kell tenni, akár az 1085 hrsz-ú vízmosást keresztezve.        

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 
A település közösségi közlekedési ellátását helyközi autóbuszjáratok szolgáltatják. A tervezési 
területhez a legközelebbi megállóhely a kb. 800 méterre keletre lévő „Visegrád, Kisvillám 
autóbuszforduló”, ahol elvileg a 883sz. járat állna meg. A járat eleve csak májustól 
szeptemberig, hétvégéken közlekedik. A hivatalos menetrend szerint azonban jelenleg akkor 
is csak a bobpályáig.  Egy másik elérhető megálló a „Visegrád Várkert” megálló (másik három 
viszonylattal), de ez kb. 1.3km távolságban van a tervezett létesítményektől, amikhez járda 
nélküli, kanyargós, erősen emelkedő úton lehetne csak a megállóból eljutni. Mindezek alapján 
kijelenthető, hogy a terület közösségi közlekedéssel jelenleg nem ellátott.     
Új közösségi közlekedési megálló létesítése a fejlesztési projekt keretében nem tervezett. A 
Panoráma útnak a projekttől függetlenül (is) szükséges felújítása viszont a közösségi 
közlekedés kiterjesztését is lehetővé tenné. 

GYALOGOS, KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 
A területen jelenleg se kerékpárút, se jelentősebb gyalogút nem található. Járda a Panoráma 
útnak csak egy rövid szakaszán, a Salamon-torony parkoló, és az 1082/4hrsz telek bejárata 
között van.  Ezen a szakaszon egyoldali, betonelemekből kiépített, keskeny (1.25 m szélességű) 
járda vezet.  
Új kerékpáros/gyalogos infrastruktúra a szállodaberuházás kapcsán nem tervezett. 

PARKOLÁS, RAKODÁS 
A tervezett létesítmények személygépkocsi/kerékpár parkolását az OTÉK és a HÉSZ előírásai 
szerint kell megoldani. Kedvező, ha a terveknek megfelelően, a parkolók minél nagyobb része 
a felszín alatti garázsba kerül. A Pagony TTszerint az ingatlan turista autóbusszal való 
megközelítése is biztosított lesz. A telekhez érkező autóbusz parkolója (egyetlen jármű 
részére) a kapu előtt tervezett, közterületen, párhuzamos parkolóállásként (15m x 3m burkolt 
felület az útpályához csatlakoztatva). A 11sz. főút felől érkező buszok a Panoráma úton tovább 
haladva pl. a 700m távolságban lévő Nagyvillám Sípálya parkolójában tudnak visszafordulni. A 
TT a Salamon-torony parkoló igénybevételét is lehetségesnek látja. Elismerve az autóbuszok 
telken belüli manőverezésének nehézségeit, a Panoráma úti párhuzamos megállóhely 
kialakításának javaslata elfogadható. Kevésbé támogatható a Salamon-torony parkoló 
igénybevétele, bár időszakosan ez is elképzelhető, hiszen nyilván vannak időszakok, amikor ez 
a parkoló üresen áll. 
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KÖZMŰVEK 

VIZSGÁLATOK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE 

Visegrádon a Sibrik Dombi Panoráma út mentén fekvő 1082/4 hrsz-ú és a 1084 hrsz-ú telkek 
újra hasznosítását tervezik, a telkeken levő, jelenleg használaton kívüli épületek átépítésével, 
bővítésével, illetve bontásával, új épületegyüttes építésével. A telkek új hasznosításának 
előkészítésére telepítési tanulmánytervek készültek, amelynek megvalósításához a település 
szabályozási tervének módosítása szükséges. A telkek korábbi hasznosítására a részleges 
közműellátás állt rendelkezésre, amelyhez biztosították a közüzemű vízellátást, a közcsatornás 
szennyvízelvezetést, a villamosenergia ellátást, valamint a vezetékes hírközlést, továbbá a 
termikus energiaellátásukra önálló, nem vezetékes energiahordozót hasznosító kazánházat 
üzemeltettek. A telkek régóta felhagyottak, de a korábban kiépített közüzemű közműellátást 
biztosító elosztóhálózatok, amelyek a telkeket határoló, feltáró Panoráma úton érkeztek a 
területre, ma is rendelkezésre állnak.   
A vizsgált telkek természeti adottsága, hogy egy északi irányba meredeken lejtő domboldal, 
lankásabb lejtésű részén helyezkedik el, de a telkeken belüli lejtés így is mindkét vizsgált telken 
megközelíti a 20 m szintkülönbséget. 
A vizsgált terület további adottsága, hogy kiemelt vízminőség védelmi területen fekszik, ami a 
területhasznosítási lehetőségét nem korlátozza, nem akadályozza, csak a felszín alatti 
vízkészlet fokozottabb védelmét kell biztosítani, ami a területen keletkező szennyvizek 
kezelésére, elvezetésére szigorúbb feltételeket jelent, valamint a csapadékvizek elvezetését is 
úgy kell megoldani, hogy a talajba, a talaj- és rétegvizekbe szennyezés ne kerüljön. 
A közművek vizsgálata a tervezett területet is magába foglaló településrendezési eszközök, a 
terület hasznosítására korábban készített tervek és az E-közmű felhasználásával készült. 

VÍZELLÁTÁS 
A vizsgált terület vízellátását a Duna Menti Regionális Vízművek Zrt biztosítja, amelynek jobb-
parti elosztóhálózati rendszeréről építették ki a terület ellátását. 
Visegrád jelenlegi vízellátásának bázisa a Nagymarosi vízbázis, ahonnan a Duna medre alatt 
kiépített hálózaton érkezik a víz Visegrádra. A közműalagúttól a 11. útig NÁ 300-as KM-PVC 
vezeték épült, amely a 11-es útnál északi és déli irányba elágazik. Északi irányba NÁ 150-es 
átmérőjű ac vezeték épült a Mogyoróhegy I. vízmű telepig, amelynek nyomásfokozó 
gépházától NÁ 150-es ac vezeték halad tovább a Panoráma úton a vizsgált terület északi 
oldalán, majd a 1082/4 hrsz-ú telken keresztül halad a telek keleti szélén levő Mogyoróhegy 
II. vízmű telekig. A II. vízmű telepen 100 m3-es medence fogadja a vizet, amelynek a túlfolyó 
szintje 229,597 mBf-i, a medence fenékszintje 226,477 mBf-i. A medencétől egyrészt egy NÁ 
150-es vezeték továbbhalad dél-keleti irányba a Mogyoróhegy III. vízmű telep felé, másrészt 
az E közmű nyilvántartása szerint NÁ 110-es PE vezeték épült az átépítésre tervezett 
épületegyüttes irányába. A vizsgált telek számára korábban bekötés a Mogyoróhegy I. és II. 
között üzemelő vízvezeték szakaszról, a Panoráma út felől épült ki NÁ 80-as ac paraméterrel. 
A korábban készített geodéziai felmérés jelez olyan vízellátásra utaló felszíni műtárgyakat is, 
amelyeknek hálózati kapcsolatai nem ismertek, ezért építési tevékenységnél számítani lehet 
ismeretlen vízvezeték szakasz előfordulásával is. 
A vizsgált telken a bekötő vízvezetékre tüzivíz csapot is szereltek, amellyel a jelenleg szükséges 
tüzivíz ellátást biztosítani tudják. 

VÍZELVEZETÉS 
A telkekről a szenny- és csapadékvizek elvezetésére elválasztott rendszerű hálózat áll 
rendelkezésre, a szennyvízelvezetés a DMRV csatornahálózati rendszeréhez tartozik. A 
csatornahálózat üzemeltetője a DMRV Zrt. A csapadékvíz elvezetés önkormányzati feladat. 
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Szennyvízelvezetés 
A Visegrádon keletkező szennyvizek gerincgyűjtő hálózata a 11-es út mentén halad, amelynek 
visegrádi befogadója a régi szennyvíztisztító telepen létesített szennyvízátemelő műtárgy, 
ahonnan a Duna medre alatt nyomóvezetéken továbbítják a szennyvizet Nagymarosra. 
Nagymarostól regionális gerinccsatorna szállítja tovább a szennyvizeket a befogadó Váci 
Szennyvíztisztító telepre.  
A 11-es út menti, keleti irányból a település végátemelője felé haladó főgyűjtő 
gerinccsatornára csatlakozik az a gravitációs gyűjtőcsatorna, amely a Silvanus szállótól indul 
és a Panoráma út mentén halad. A vizsgált 1082/4 hrsz-ú telket annak keleti szélénél éri el, az 
1084 hrsz-ú telket déli irányból éri el, majd a Panoráma út mentén halad, a Panoráma út északi 
oldalán a csapadékvizeket szállító árokig, ahol letérve a Panoráma útról, az árok mellett halad 
tovább a 11. út mentén haladó főgyűjtőig, amelyhez csatlakozva a főgyűjtő szállítja tovább a 
szennyvizeket. A Panoráma úton haladó gyűjtőcsatorna 187,37 mBf fenékszintű aknájánál 
fogadja az 1084 hrsz-ú telekről érkező szennyvizet és az 173,62 m Bf. fenékszintű 
sarokaknájánál fogadja be a Panoráma út nyugati irányából érkező, NA200 ac ny ágat, mely az 
1082/4 hrsz-ú telekről érkező szennyvizét szállítja.  

Csapadékvíz elvezetés 
Visegrád és benne a vizsgált terület a Duna közvetlen részvízgyűjtőjén fekszik. A település 
változatos topográfiai adottságú, a mély vonalain árkok, vízfolyások haladnak, ami az 
összegyűlő és a vízgyűjtőjéről érkező vizeket közvetlen a befogadó Dunába vezeti. 
A vizsgált terület a Duna irányába meredek esésű domboldal lankásabb részén fekszik. A 
dombtető és a vizsgált terület között a terepesés meghaladja a 100 m-t, ezt követően a telken 
belüli szintkülönbség is mindkét vizsgált teleknél közel 20 m, majd a befogadó Dunáig a 
szintkülönbség további 50-60 m. A domboldalról a természetes mélyvonalakon kialakult 
árkokon, vízfolyásokon keresztül fut le a csapadékvíz a Duna irányába. A meredek dombtető 
felől a vizsgált telek irányába, az árkokon érkező vizeket a Panoráma út menti árok gyűjti össze, 
majd az alatta levő szintén meredekebb lejtésű domboldali árkok vezetik tovább a Duna felé. 
Ezek az árkok a 11-es út előtt egyesülve, a Latinovits villa mellett keresztezve a 11-es utat már, 
mint vízfolyás torkollik a Dunába. Az egyik ilyen árok közvetlen az 1084-es hrsz-ú telek mellett 
halad, az 1085 hrsz- vízgazdálkodási hasznosításra jelölt telken. 

A vizsgált 1082/4 hrsz-ú telken belül 20/b, 30/b csövekből épült belső hálózat 40/b. 
csatornába torkollik, mely a telekhatáron belül lévő aknán keresztül, a feltáró Panoráma út 
melletti 180,12 mBf. fenékszintű aknát követően keresztezi a Panoráma utat, majd 179,08 
mBf. szinten éri el a vízmosás jellegű területet. Az 1084 hrsz- telekről a csapadékvizeket 
közvetlenül a telket határoló 1085 hrsz-telken haladó vízfolyás szállítja el. 

ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS ENERGIAELLÁTÁS 
A vizsgált telkek korábbi energiaellátására a közhálózati vezetékes energiahordozók közül csak 
a villamosenergia állt rendelkezésre. A villamosenergia a világítás és technológiai energia 
igények kielégítését szolgálta. A telek termikus energiaigényeit nem vezetékes 
energiahordozók hasznosításával elégítették ki, amelyhez önálló kazánházat üzemeltettek. 

Villamosenergia ellátás 
A vizsgált terület térségének villamosenergia ellátását az ELMŰ Hálózati Kft biztosítja. A tágabb 
térség ellátását szolgáló főelosztó hálózat nem érinti a település területét. A település és 
benne a vizsgált terület villamosenergia ellátásának bázisa a Pomázon üzemelő 132/22 kV-os 
alállomás. 
A pomázi 132/22 kV-os alállomásról induló 22 kV-os gerinchálózat egyik nyomvonala 
Dunabogdány felől, keleti irányból érkezik Visegrádra és a településen a 11-es út mentén halad 
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végig. Erről az oszlopokon haladó 22 kV-os gerincelosztó vezetékről ágazik le a vizsgált terület 
térségét ellátó ágvezeték, amelyről táplálják részben a vizsgált telken üzemelő, 9436/22 ELMŰ 
sorszámú, 22/0,4 kV-os iker VOTR transzformátor állomást, részben a Silvánus szálloda 
ellátását szolgáló transzformátor állomást. 
A 9436/22 ELMŰ sorszámú, 22/0,4 kV-os transzformátorról táplált kisfeszültségű hálózatról 
elégítik ki közvetlen a vizsgált telkek ellátását.  
A vizsgált telken korábban telkeken belüli térvilágítás is ki volt építve, amelynek a megmaradt 
elemei ma is láthatók.  

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

Vezetékes hírközlési létesítmények 
Az újrahasznosításra váró telek és térségének vezetékes hírközlési szolgáltatója a Magyar 
Telekom NyrRt. A Magyar Telekom távközlési hálózata részben földkábelként, részben 
alépítménybe fektetve, részben oszlopokra szerelve halad a vizsgált terület és tágabb 
környezetének az ellátására. 
A vizsgált telek korábbi ellátását a telek déli oldalán végighaladó föld feletti hálózatról 
építették ki. 

Vezeték nélküli hírközlés 
A vizsgált telken belül, közcélú vezeték nélküli szolgáltatást nyújtó berendezés nem üzemel, 
tágabb térségben üzemelő létesítményekkel a Telecom, Telenor, és a Vodafone vételi 
lehetőséget tud biztosítani. 



1 
 

 

 

 

 

  



2 
 

 
 
 
 



64 
 

FEJLESZTÉSI JAVASLAT 

Közműfejlesztési javaslat 
A vizsgált területen fekvő, 1082/4 hrsz-ú és 1084 hrsz-ú telkek korábbi beépítésének 
átépítésével, felújításával, bontásával új épületegyüttesek létesítését tervezik. Az előkészítő 
telepítési tanulmányok alapján az 1082/4 hrsz-ú telken igényes szálloda komplexum 
elhelyezését tervezik, a tervek szerint az 1082/4 hrsz-ú telekkel gazdasági egységben üzemelő 
1084 hrsz-ú telken kiszolgáló személyzet számára terveznek szállásépület együttest. A telkek 
korábbi hasznosításának idején is csak részleges közműellátású volt, amelyre közüzemű 
szolgáltatásként a vízellátás, a szennyvízelvezetés, a villamosenergia ellátás állt rendelkezésre, 
az ahhoz szükséges közműbekötésekkel. Közvetlen közhálózati csatlakozással ma is csak ez 
biztosított. 
A telkek új hasznosításához már a hatályos előírások alapján, kiemelten a terület vízminőség 
védelmi területen való fekvésére, a teljes közműellátás megoldása szükséges. A teljes 
közműellátáshoz biztosítani kell a közüzemű vízellátást, a közcsatornás szennyvízelvezetést, a 
villamosenergia ellátást és a termikus energiaellátást, vezetékes energiahordozóval (földgáz, 
vagy villamosenergia és megújuló energiahordozó hasznosításával) történő biztosítását.   
A felújításra, új beépítésre tervezett telkek, területének mérete (28190 m2+4410 m2) alapján, 
a hatályos és tervezett építési előírásokkal megengedett beépítési lehetőség alapján kell a 
közműigény prognózist elkészíteni. A közhálózati kapcsolatok, csatlakozások kiépítésénél, 
átépítésénél, a csatlakozó vezetékek paramétereinek a meghatározásánál, a telkek 
megengedett, maximális beépítési lehetőségét kell figyelembe venni, hogy távlatban, annak a 
teljes közműellátásához szükséges közműigényeket is ki lehessen elégíteni, hálózatátépítési 
igény nélkül. 
A telkeken levő épületek korábbi hasznosításához, annak igénye szerint, kiépítették, jelenleg 
részben, vagy teljesen üzemen kívüli közhálózati csatlakozásokat és telken belüli belső 
elosztóhálózatot. Az épületek átalakításának, bontásának megkezdése előtt, a korábbi 
közműellátását szolgáló, telken belüli hálózati kapcsolatait fel kell számolni, funkciót vesztett 
vezetékeket kibontással kell eltávolítani és azok hálózati csatlakozásait szakszerűen le kell 
zárni. 
A beruházói szándékok alapján előzetesen készített tervek-vázlatok alapján és a megengedett 
beépítési mérték alapján a telkek teljes közműellátására a következő közműigények 
prognosztizálhatók: 

TELEK 

víz 

igény 

m3/nap 

keletkező 

szennyvíz 

m3/nap 

villamosenergia igény kW termikus energia igény  

  
    közhálózatról megújulóval 

termikus 

kW 

földgázzal 

nm3/h 

megújulóval 

kW 

1082/4 

HRSZ 119 114 1513 378 1778 247 445 

1084 

HRSZ 40 36 308 77 198 28 50 

ÖSSZES 158 150 1821 455 1976 274 494 

 
Ezek az igények csak előzetes tájékoztatásul szolgálnak, a szolgáltatók felé azonban csak a 
továbbtervezés során a ténylegesen meghatározott igények bejelentése szükséges. 
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A várható igények kielégítésének feltétele a közhálózati kapcsolatok megoldása, elsődlegesen 
a korábbi csatlakozások megőrzésével, annak a szükséges felülvizsgálatával, átépítésével, vagy 
igény esetén új közhálózati csatlakozás kiépítésével. Továbbá a közhálózatok, bázisok 
kapacitás biztosítása vízi közművekre ugyanúgy, mint energiaközművekre és elektronikus 
hírközlésre is szolgáltatási megállapodást kell kötni a szolgáltatóval, amelyben a szolgáltató az 
ellátás biztosításának műszaki-gazdasági feltételei rögzítheti. Fel kell hívni a figyelmet arra, 
hogy a telek korábban rendelkezett és jelenleg is rendelkezik lekötött közmű-kontingenssel és 
közműfejlesztési hozzájárulás csak a jelenlegi lekötött kontingens feletti igényekre kérhető, 
ezért fontos, hogy a jelenleg érvényes lekötött közműkontingensekről is pontos adatok 
legyenek. 
Meg kell említeni, hogy a hatályos 7/2006 TNM rendelet előírása és az épületegyüttesek 
gazdaságos fenntartása érdekében javasolt annak a 6. melléklet IV. pontjának a teljesítése, 
mely szerint a szerint az épület energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett 
értékéhez viszonyítva legalább 25%-os mennyiségben, helyben termelt megújuló 
energiaforrásból célszerű biztosítani. Erre a napenergia hasznosítása kínál kedvező 
lehetőséget. A továbbtervezés során ennek kielégítési lehetőségére is törekedni kell. 
Ha a hasznosításra javasolt megújuló energiahordozó a nap energiája, figyelembe kell venni 
annak hasznosítási lehetőségének időjárás függőségét. Így a vezetékes energiahordozókkal ki 
kell tudni elégíteni a csúcs energiaigényeket.  

Vízellátás 
A tervezett beépítések továbbtervezése során már a ténylegesen meghatározott vízigény 
ismeretében kell a szolgáltatót megkeresni és arra szolgáltatói megállapodást kötni. 
Előzetesen tájékoztatásul a telkek összesített napi átlagos ivóvíz minőségű vízigénye 158 
m3/napra prognosztizálható, ami várhatóan külső hálózat és bázisfejlesztési igény nélkül 
kielégíthető lehet. A csúcs vízigény, amely a Wellness központ medencevíz töltésénél 
jelentkezik, amelyről külön megállapodást kell kötni és a töltést a DMRV előírásához kell 
igazítani. 
A vizsgált terület közüzemű vezetékes ivóvízellátó rendszerét üzemeltető DMRV Zrt.-vel 
egyeztetve kell kijelölni a közhálózati csatlakozási helyet, amelyre célszerű a korábbi 
csatlakozási hely igénybevétele, annak a szükséges korszerűsítésének a megoldásával, de 
várhatóan nincs akadálya, igény-kérés esetén új csatlakozási és mérőhely kialakításának sem, 
aminek méretének a meghatározásánál a távlati igények figyelembe vétele célszerű.  
Jelenlegi ellátást nyújtó Mogyoróhegy II. vízműtől az 1082/4 hrsz-ú telek irányába kiépített NÁ 
110-es PE és az 1084 hrsz-ú telek irányába kiépített NÁ 63-as vezeték paraméterében és 
anyagában is korszerű, de a várható igények, különösen a Wellness részleg csúcs vízellátási 
igénye és a biztonságos tüzivíz ellátás is a hálózati csatlakozások felülvizsgálatát teszik 
szükségessé. Az E közműben szereplő alaphálózatról kiépített NÁ 80-as ac és NÁ 100-as acél 
bekötésnek azonban sem a paramétere, sem az anyaga már nem korszerű. 

Tüzivíz ellátás 
A továbbtervezés során a pontos tüzivíz igény ismeretében lehet annak ellátás módját 
megtervezni. A közhálózatról vételezhető mennyiséget meghaladó tüzivíz igény kielégítésére 
helyben tüzivíz tárolót kell létesíteni. Ez a továbbtervezés feladata. 

Locsolóvíz ellátás 
A vizsgált telek jelentős méretű zöldfelülete és a burkolt felületek tisztán tartása jelentősebb 
locsolóvíz igényű. A terület fenntarthatósága meghatározó szempont, így vízellátásnál a nem 
ivóvíz minőségű vizet nem javasolt a közhálózatról vételezni, arra helyi vízbeszerzés kialakítása 
javasolt, az ahhoz szükséges engedélyek beszerzésével és az abban előírtak betartásával. 
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Vízelvezetés 
A vizsgált telkek elválasztott rendszerű vízelvezetésű területén fekszenek. 

Szennyvízelvezetés 
A telkek új hasznosítását szolgáló beépítés továbbtervezése során már a ténylegesen 
meghatározott keletkező szennyvízmennyiség ismeretében kell a szolgáltatót megkeresni és 
arra szolgáltatói megállapodást kötni. Előzetesen tájékoztatásul a telkek távlatban várható 
keletkező szennyvíz elvezetési igénye 150 m3/napra, ami várhatóan külső hálózat és 
bázisfejlesztési igény nélkül kielégíthető lehet. A Wellness központ vízlevezetéséről külön 
megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. 
A vizsgált terület közüzemű szennyvízelvezető rendszerét üzemeltető DMRV Zrt.-vel 
egyeztetve kell kijelölni a közhálózati csatlakozási helyet, amelyre célszerű a korábbi 
csatlakozási hely igénybevétele, annak a szükséges korszerűsítésének a megoldásával, de 
várhatóan nincs akadálya, igény-kérés esetén új csatlakozási hely kialakításának sem, aminek 
méretének a meghatározásánál a távlati igények figyelembe vétele célszerű.  
A vizsgált terület elválasztott szennyvízgyűjtő hálózatát üzemeltető DMRV Zrt. a többlet 
szennyvíz elvezetését a területen, várhatóan, a jelenlegi elvezetés útján, a Panoráma úton 
üzemelő gravitációs csatornahálózatára történő csatlakozás megoldásával biztosítani tudja.  

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés, árvízvédelem 
A vizsgált, módosítással érintett telkek jelenlegi burkoltsága a tervezett új hasznosítás 
megvalósításával várhatóan nem fog változni, így az elvezetendő csapadékvíz mennyisége sem 
fog változni. A telken belüli jelentős szintkülönbség segíti a vizsgált telkekről a csapadékvíz 
elvezetését. Az 1082/4 hrsz-ú telekről a közel 20 m-es szintkülönbség a csapadékvíz 
elvezetését északi irányba, a Panoráma út irányába gravitációsan biztosítja, mint eddig is és a 
befogadó a Panoráma út északi oldalán levő vízmosás, amelyen keresztül a csapadékvíz a 11-
es útig halad, ahol a 11-es út déli oldalán egyesülve több árokkal, a Latinovits villánál kiépített 
áteresszel keresztezve a 11-es utat a Dunába vezetik a vizeket. Az 1084 hrsz-ú telekről is a 
közel 20 m-es szintkülönbség a csapadékvíz elvezetését a telek mellett, az 1085-ös hrsz-ú 
telken futó vízfolyás segítségével gravitációsan biztosítja, mint eddig is. Ez a vízfolyás a 11-es 
útig halad, ahol a 11-es út déli oldalán egyesülve több árokkal, a kiépített áteresszel 
keresztezve a 11-es utat a Dunába vezetik a vizeket. 
A továbbtervezés során, ha a telek burkoltsága a jelenlegi burkoltságot meghaladná és ezzel 
többlet csapadékvíz elvezetési igény jelentkezne, akkor a többlet csapadékvizek 
visszatartására helyi záportározót is kell építeni. A helyi záportározóból a vizet késleltetve és 
fékezetten szabad kivezetni olyan intenzitással, hogy a területről jelenleg elfolyó víz mértékét 
ne haladja meg. 
A telek funkciója nagy parkoló felület igényű, hasonlóan a korábbi hasznosításhoz. A 
környezetvédelmi feltételek teljesítésére a kialakítandó parkoló felületéről a vizek csak olaj és 
hordalékfogón átvezetve vezethetők a vízmosásba. 

Energiaellátás 
A vizsgált településrendezési módosítási igényű telkek átépítésre javasolt újra 
hasznosításának energiaellátására jelenleg a vezetékes energiahordozók közül a 
villamosenergia áll rendelkezésre. A teljes közműellátás teljesítésére a termikus 
energiaellátásra vagy a földgázellátás, vagy a villamosenergia ellátás és megújuló 
energiahordozó alkalmazható. Az energiaellátás struktúráját a továbbtervezés során a 
beruházó határozhatja meg azzal a korláttal, hogy az energiaellátásban is a teljes közműellátás 
kötelezettségét teljesíteni tudja. 
A villamosenergia, mint vezetékes energiahordozó elsődlegesen világításra és erőátviteli célú, 
vagy technológiai célú energiaigények kielégítésére használják. A termikus célú 
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energiaellátására a teljes közműellátást rögzítő előírás teljesítéséhez vagy kiépíti a 
földgázellátást, vagy megújuló energiahordozóval, azt kombinálva a villamosenergiával oldja 
meg.  

Villamosenergia ellátás 
A tervezett új beépítések továbbtervezése során már a ténylegesen meghatározott 
villamosenergia igény ismeretében kell a szolgáltatót megkeresni és arra szolgáltatói 
megállapodást kötni. A szolgáltató a tényleges igénybejelentésre nyilatkozik az ellátás 
lehetőségéről. A terület mentén a Panoráma úton haladó 22 kV-os gerincelosztó hálózat, a 
vizsgált területen üzemelő transzformátor állomás a várható igények kielégítésére kedvező 
adottságnak tekinthető. A ténylegesen jelentkező villamosenergia igények kielégítésére a 
közüzemű villamosenergia hálózati rendszert üzemeltető szolgáltatóval szolgáltatási 
megállapodást kell kötni, amelyben a szolgáltatás műszaki-gazdasági feltételeit a szolgáltató 
rögzítheti. A vele kötendő megállapodásban rögzítettek teljesítését követően a szolgáltató 
biztosítani tudja a kiépített hálózati rendszerén keresztül az ellátást. Amennyiben az igények 
a hálózatban rendelkezésre álló szabad kapacitást meghaladják, a szükséges hálózatfejlesztést 
a szolgáltatónak saját beruházással és saját költségviseléssel kell megoldania. 
A két módosítást igénylő telek újra hasznosítására előzetesen prognosztizált 1821 kW igényt 
várhatóan a szolgáltató új transzformátor állomás telepítésével tudja kielégíteni. Várhatóan 
az 1082/4 hrsz-ú telken belül létesít új állomást, amelynek betáplálására a jelenlegi 
transzformátor állomásról kell a 22 kV-os hálózatot továbbépíteni. Az 1084 hrsz-ú telek 
ellátását várhatóan a meglevő transzformátor állomásról, annak a szükséges fejlesztésével ki 
lehet elégíteni. A meglevő állomásról új kisfeszültségű hálózati csatlakozást kell majd kiépíteni. 
Új közép- és kisfeszültségű hálózatfektetés, csak földalatti kivitelezéssel valósítható meg. 
Az 1082/4 hrsz-ú telken várhatóan létesítendő új transzformátor állomást az épületegyüttesen 
belül célszerű elhelyezni, amelyről induló telken belüli kisfeszültségű elosztóhálózattal lehet 
az egyes fogyasztói helyek ellátását biztosítani.  
Telkeken belül térvilágítás kiépítése is szükséges. 
A hálózatépítésnél figyelembe kell venni az energiahatékonyság javítását szolgáló 
fotovoltaikus energiatermelés igényét is. A fotovoltaikus energiatermelés időjárás függő, a 
fogyasztás-termelés kiegyenlítését az ad-vesz rendszer alkalmazása tudja biztosítani, ezért a 
villamosenergia hálózatát arra is alkalmassá kell tenni. 

Földgázellátás 
A vizsgálatok alapján a tervezett új beépítések termikus energiaellátására a vizsgált terület 
tágabb térségében a földgázellátás lehetősége is rendelkezésre áll. A tervezett új hasznosítás 
termikus energiaigényét, ha kizárólag földgáz hasznosításával terveznék megoldani, annak 
sem lenne akadálya a 11. út mentén haladó középnyomású vezetékről leágazással a Salamon-
torony felől lehet a terület ellátását kiépíteni. A telkek bekötése középnyomású vezetékkel 
oldható meg, így telken belül házi nyomáscsökkentő elhelyezés igényével is kell számolni, 
amelyről induló telken belüli kisnyomású elosztóhálózattal lehet a fogyasztói helyek ellátását 
biztosítani. 
A terület termikus energiaellátásában a földgáz mellett a megújuló energiahordozó 
hasznosításának a lehetősége is biztosított, amelynek kiépítését kiemelten indokolja, hogy a 
nyári hűtési igény meghaladja a téli fűtési energia igényt és a hűtési energiaigény kielégítésére 
a villamosenergia hasznosítása a kedvezőbb, különösen azt megújuló energiahordozó 
hasznosításával kiegészítve. A továbbtervezés során a beruházó döntheti majd el az 
energiaellátási struktúráját. 
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Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 
lehetőségei 
Ma már a megújuló energiaforrások hasznosítása nélkül energiagazdálkodási és 
környezetvédelmi igények nem elégíthetők ki. Visegrádon a megújuló energiahordozók közül 
a leghatékonyabb hasznosításra a napenergia alkalmas. A napenergia aktív hasznosítását 
szolgáló panelek a település TKR-ben rögzített előírásainak a teljesítésével helyezhetők el. 
A termikus energiaigények villamosenergia és megújuló energiahordozó hasznosításával 
történő kielégítésének kiemelt előnye, hogy ma már a fűtés-hűtés célú energiaellátási 
igényből a hűtési célú energiaigény nagyobb a termikus igénynél, így kedvezőbben a 
villamosenergia hasznosításával lehet megoldani, amelynek gazdaságosságát a megújuló 
energiahordozó hasznosítása biztosítja.  

Elektronikus hírközlés 

Vezetékes elektronikus hírközlés 
Az elektronikus hírközlés alanyi szolgáltatás, így a vezetékes távközlési és műsorelosztási igény 
egyéni szerződés alapján, a szolgáltató beruházásával oldható meg. A hálózatfejlesztés, csak 
földalatti elhelyezéssel javasolható. 

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 
Vezeték nélküli ellátásra kiépített és tágabb térségben elhelyezett antennák a megfelelő vételi 
lehetőséget biztosítani tudják. Új vezeték nélküli létesítmény elhelyezési igényének 
felmerülése esetén a telepítés lehetőségét a település TKR-je szabályozza. 
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KÖRNYEZETVÉDELEM 

TALAJ  

Talajadottságok 
A tervezési területek Visegrád Panoráma út mentén helyezkednek el, a Fellegvár és Sibrik 
domb közötti fennsíkon, illetve völgyben a Sibrik dűlőben található. Magyarország kistájainak 
katasztere szerint az Észak-Magyarországi-középhegységen belül, a Visegrádi-hegységben a 
Visegrádi-Dunakanyar kistájba tartozik a terület. A Dunántúli-középhegység ÉK-i végén 
elhelyezkedő Visegrádi-hegység földtani értelemben már az Északi-középhegység miocén 
vulkáni ívéhez tartozik. A kistáj tektonikusan előrejelzett, antecedens, többnyire 
szimmetrikus, eróziós folyóvölgy. Ezen a területen is jellemzően dobogókői andezit található, 
mint ahogy a Fellegvár hegyoldalon jól látható. 

 
Forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/ 

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

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK 

Felszíni vizek 
A tervezési területek közelében folyik a Duna folyó, valamint a magasabb helyekről 
időszakosan működő vízfolyások érintik a telkeket. Környezeti gondot jelenthet a hegyvidékről 
lezúduló csapadékvizek, valamint azok hordalékának kezelése. Az 1082/4 hrsz-ú telken az 
épületek és a vízmű telep felé félúton egy kisebb vízmosás található, amely építményt nem 
veszélyeztet. Az 1084 hrsz-ú telek mellett található 1085 hrsz-ú vízmosás elkerüli a jelenlegi 
épületet, azonban az új épület elhelyezésénél figyelembe kell venni. 

Felszín alatti vizek 
A feszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek települések besorolásáról szóló 
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete szerint Visegrád a felszín alatti víz szempontjából 
érzékeny, továbbá a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület besorolásba 
tartozik.  
A tervezési területek az országos vízminőség védelmi területek övezete alá tartoznak. 

https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/
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LEVEGŐTISZTASÁG ÉS VÉDELME 
Visegrád nem tartozik a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. 
(X.7.) KvVM rendelet települései közé. A város levegőminősége kitűnőnek mondható. 
A közlekedési emissziók szempontjából a 11-es főút, amely számottevő légszennyezettséget 
okozhat, azonban ez a légszennyező forrás távol esik a tervezési területektől, így nem érezhető 
a hatása. Vasúti és légi közlekedésből származó levegőszennyezés nincs a tervezési területen. 
A vízi közlekedésből eredő légszennyezettség nem számottevő.  
Légszennyezettség mértékét az uralkodó szélirányok, valamint az átlagos szélsebességek 
befolyásolhatják. A szélirány alapvetően ÉNy-i, és az átlagos szélsebesség 2-3 m/s között 
változik. 
Lakossági emissziók főként a fűtési szezonban jellemzőek. 
Ipari emisszió, a kevés ipari üzem következtében jelentéktelen mennyiségű. 

ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS 
Közlekedési zaj a turistaszezonban a Panoráma úton érezhetően megemelkedik. A közlekedési 
zajterhelés megengedett értékeit a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról szóló 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. melléklete 
tartalmazza. A tervezési területre alkalmazható határértékeket, (LTH) az alábbi táblázat 
mutatja: 
 
A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területen, kiszolgáló 
úttól, lakóúttól származó zajra dB 
 

Védendő terület Országos főút 

Nappal  Éjjel 

Üdülőterület 50 40 

 
Visegrádon nincsen vasúti közlekedés, de a Nagymaroson áthaladó vasútforgalom – a Dunán 
keresztül – áthallatszik. Visegrád felett elrepülő kisrepülőgépek szintén időnként megzavarják 
a város nyugalmát. 
A tervezett szállodák nem okoznak jelentősebb zajterhelést a környezetükre. 

HULLADÉKKEZELÉS 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendelete szól a hulladékgazdálkodás és a köztisztaság helyi szabályairól. A háztartási 
hulladékot matricával ellátott gyűjtőedénybe, illetve műanyag zsákba kell gyűjteni. 
A szelektív hulladékgyűjtésre szelektív hulladékgyűjtő szigetek (papír, PET-palack, üveg) állnak 
rendelkezésre, illetve a szolgáltató házhoz megy az összegyűjtött szelektív hulladékért. 
 
Visegrád tagja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak. A keletkező 
kommunális hulladék elszállítását a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. 
A cég alvállalkozója - az AVE Tatabánya Zrt. - által összegyűjtött hulladékot Tatabányai 
Dubnyik-völgyi Regionális Hulladéklerakóba szállítják.  
 
A szállodákban jövőben keletkező hulladékok becsült mennyiségére nézve a telepítési 
tanulmányterv nem tartalmaz adatot.  

VIZUÁLIS KÖRNYEZETTERHELÉS 
Tartós vizuális környezetterhelést jelent az 1082/4 hrsz-ú területen lévő, jelenlegi épület, 
amely a Dunáról és Nagymarosról érzékelhető a legjobban. Az épületek jelenlegi leromlott 
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állapotukban szintén vizuális környezetterhelést okoznak. Az épületek romlásából és 
bomlásából származó anyagok szétszóródva rendkívül nagymértékben okoznak több 
szempontból is környezetterhelést. 
A területeken több helyen építési törmelék és illegális hulladék halmok is megtalálhatók.  
A területeken az elhanyagolt, kezeletlen, invazív növényzet látványa is rendkívül kedvezőtlen 
hatást gyakorol a Panoráma úton közlekedő turista forgalomra. 
A XI. századi Főesperesi templom romját védő épület és kerítés kissé leromlott állapota is 
kedvezőtlen látványt nyújt. 
A jelenlegi magas közvilágítási oszlopok fénye erős fényszennyezést okoz, amely zavarja a 
környező élővilágot. A panoráma út mentén található légvezeték és oszlopai, valamint a 
jelenlegi trafó állomás kedvezetlen látványt nyújt. 

ÁRVÍZVÉDELEM 
A tervezési területek a Duna mértékadó árvízszintjétől jóval magasabban, a domboldalakon 
fekszenek, így árvízi elöntés nem veszélyezteti. 

FENNÁLLÓ KÖRNYEZETVÉDELMI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK 
Az illegális hulladékok és az épületek bomlásából származó anyagok potenciális talajszennyező 
források. Ugyanezen hulladékok és anyagok szintén szennyezik a felszíni és felszín alatti 
vizeket. 
A létesítmények üzembe helyezését követően várhatóan megnövekszik a forgalom, amely 20-
30 % zajterhelés növekedést fog jelenteni. 
A tervezett létesítmények mesterséges fényei a környező élővilágra zavaró hatással lesznek. 
A fényszennyezés elkerülését nem figyelembe vevő létesítményvilágítás káros élettani hatást 
okozhat. 

KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLETFELHASZNÁLÁST, BEÉPÍTÉST BEFOLYÁSOLÓ VAGY KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK) 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi. CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet alapján a 
belügyminiszter 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet 1. számú mellékletében Visegrád területét II. 
veszélyességi osztályba sorolta. 

Építésföldtani korlátok 
Magyarország érzékenységi térképe a felszínmozgással érintett földtani képződmények, a 
lejtésviszonyok és a települések közigazgatási határán belüli káresemények (2005-2010) 
számának kapcsolata alapján a felszínmozgásra vonatkozóan Visegrádot az erősen érzékeny 
kategóriában sorolta. 
A földtani veszélyforrások közül a területet a sekély földtani veszélyforrások érintik. A 
klímaváltozás várható hatása a földtani veszélyforrások aktiválódására a 23 mm-t meghaladó 
csapadékmennyiségű napok számának tükrében a területen jelentősnek mondható. A 
klímaváltozás várható hatása a földtani veszélyforrások aktiválódására a 44 mm-t meghaladó 
csapadékmennyiségű napok számának tükrében a területen szintén jelentősnek mondható.  
 

Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 
A BATrT Ásványi nyersanyagvagyon övezete Visegrád teljes közigazgatási területére kiterjed. 
A 2019-ben elfogadott településrendezési eszközökhöz adott bányászati adatszolgáltatás 
szerint Visegrádon sem bányatelek sem nyilvántartott ásványvagyon nincs. Jelen tervezési 
területen bányászati tevékenységet nem végeztek. 
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Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 
A BATrT Földtani veszélyforrás területének övezete Visegrád teljes közigazgatási területére 
kiterjed. 
A 2019-ben elfogadott településrendezési eszközökhöz adott bányászati adatszolgáltatás 
megadta a felszínmozgásos területek helyét, amit a TSZT jelöl. A jelen tervezési területet nem 
érinti. 
 

KÖRNYEZETVÉDELMI JAVASLAT 

TALAJVÉDELEM, FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME 
A bontásból származó és az illegális hulladékot, hulladékfajtánként külön-külön kell kezelni és 
azt engedéllyel rendelkező, kijelölt lerakóhelyekre mielőbb el kell szállítani. 

ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS 
Az épületek tervezése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a létesítményekben zajtól 
védendő helyiségek, szálló jellegű lakószobák találhatók, amelyeknek a zajterhelési 
határértéke nappal 45 dB, éjjel pedig 35 dB nem haladhatja meg. 
Az épületek tervezése során szintén figyelemmel kell lenni arra, hogy a létesítményekben az 
emberre ható rezgés, a küszöbértékek nappal 12 mm/s², éjjel 6 mm/s² mértékét ne haladja 
meg a rezgés. 

HULLADÉKKEZELÉS 
Az épületek tervezése során figyelemmel kell lenni a megnövekedett hulladékok 
mennyiségére és az ezzel járó bűzterhelésre. A hulladékszállítási gyakoriságot oly módon kell 
meghatározni, hogy az ideiglenes tárolás bűzterhelést ne okozzon. 

VIZUÁLIS KÖRNYEZETTERHELÉS 
Az épületek megtervezésekor fokozottan figyelemmel kell lenni a fényszennyezés mértékére, 
mivel mindkét épületegyüttes rendkívül érzékeny természeti környezetben helyezkedik el. 
Javasolt olyan megvilágítási módok és idők alkalmazása, amelyek káros élettani és környezeti 
hatást nem okoznak. 
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JÓVÁHAGYANDÓK 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2022. (….) önkormányzati rendelete 

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

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazása alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, A 
településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 62.§ 
(1) bekezdésében foglaltak véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2019. (III. 27.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban HÉSZ) 1. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul a módosítás területi 
hatályának határával körülvett területeken. 

2. § (1) A HÉSZ 47. § (5) bekezdés a) pontjában a „2.500” szövegrész helyébe a „20.000” 
szöveg lép. 
(2) A HÉSZ 47. § (5) bekezdés c) pontjában a „20” szövegrész helyébe a „19” szöveg lép és az 
„1,0” szövegrész helyébe a „0,5” szöveg lép. 
(3) A HÉSZ 47. § (5) bekezdés e) pontjában a „60” szövegrész helyébe a „65” szöveg lép. 

3. § (1) A HÉSZ 47. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:  
„(2a) Az Üü-2 jelű építési övezetben a megengedett legnagyobb terepszint alatti beépítés 
mértéke a 35.§ (1) bekezdéstől eltérően, a telek területének 20%-a, ami épület alatt, 
épületen túlnyúlóan és önálló szerkezettel alakítható ki.” 
(2) A HÉSZ 47. §-a a következő (22) és (23) bekezdésekkel egészül ki:  
„(22) Az Üü-10 jelű építési övezetben 

a) a kialakítható telek legkisebb területe 3.000 m2. 
b) a beépítési mód szabadonálló. 
c) a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 30% és a megengedett 

legnagyobb szintterületi mutató 0,8 m2/m2. 
d) a megengedett legnagyobb épületmagasság 8,5 méter. 
e) a megengedett legkisebb zöldfelületi mérték 45 %. 

(23) Az Üü-10 jelű építési övezetben a megengedett legnagyobb terepszint alatti beépítés 
mértéke a 35.§ (1) bekezdéstől eltérően, a telek területének 35%-a, ami épület alatt, 
épületen túlnyúlóan és önálló szerkezettel alakítható ki.” 

4. § A HÉSZ 47. § (5) bekezdés d) pontjában a „legkisebb épületmagasság 6,0 méter,” 
szövegrész hatályát veszti. 

5. § Jelen rendelet a közlését követő 15. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 
30. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  

 

  polgármester      jegyző 
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A Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2019. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2022. (….) önkormányzati rendelet melléklete, 
 
A Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2019. (III. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban HÉSZ) 1. mellékletének módosítása 
A módosítás területi hatályának határa:  
Készült az állami alapadatok felhasználásával. 
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A településképi rendelet javasolt módosítását itt is bemutatjuk, de véleményezése más 
eljárásban történik. 
 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2022. (….) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről szóló 9/2019. (X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(tervezet) 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában szereplő feladatkörében 
eljárva, az állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi 
Irodája, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztályának Örökségvédelmi Osztálya, valamint a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság véleményének kikérésével a településkép védelméről a következőket 
rendeli el: 
 
1. § (1) A településkép védelméről szóló 9/2019. (X.2.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban TKR) 23.§ (2) bekezdésében a „meghatározó tájképi feltárulási irányokat” 
szövegrész után a „, valamint szükség esetén a Sibrik dombról és a Panoráma úton le és 
felhaladva nyíló látványokat” szöveg kerül beszúrásra. 
(2) a TKR 23.§-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 
„(3a) A Panoráma útnak a Fellegvár felőli oldalán fekvő turisztikai terület esetében az összes 
beépítés legalább 75%-án tetőkertet kell kialakítani kétszintes növényállomány fogadására 
alkalmas intenzív zöldtetővel, amelynek legalább 41-80 cm vastag a termőrétege az épített 
szerkezet felett.” 

2. § Jelen rendelet ….-án lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  
 

 

  polgármester      jegyző 
 
 
 


