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ELŐZMÉNYEK
A TERVEZÉS CÉLJA
Az Euro Velo 6 kerékpáros útvonal Rajka-Budapest szakaszának fejlesztésére vonatkozóan a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Megvalósíthatósági Tanulmányt (MT) készíttetett,
melynek felhasználói jogai a NIF Zrt. részére átadásra kerültek.
A NIF Zrt megbízásából Kétkeréken Konzorcium elkészítette az „Euro Velo 6 kerékpáros
útvonal fejlesztése Dömös-Szentendre szakaszon” tárgyú Tanulmánytervet, az Előzetes
Vizsgálati Dokumentációt, illetve a Környezetvédelmi Hatástanulmányt (KHT).
Az Euron Velo 6 kerékpáros útvonal Dömös – Dunabogdány közötti szakaszának engedélyezési
és kiviteli terveit a Cívis Komplex Mérnök Kft. készítette el. A kerékpáros útvonal tervei
Visegrád közigazgatási területén olyan területeket is érintenek, amelyek felhasználásához a
településrendezési tervek módosítása szükséges.
Visegrád Város Önkormányzata 38/2022. (II. 24.) számú határozatban döntött arról, hogy Euro
Velo 6 kerékpáros útvonal mentén módosítja a településrendezési eszközöket a kerékpárosút
megvalósíthatósága érdekében.
A településrendezési eszközök módosításának célja tehát
▪ a Településszerkezeti Tervben a tervezett kerékpárút nyomvonalának pontosított
jelölése
▪ a Településszerkezeti Tervben a tervezett kerékpárút által a Duna vízgazdálkodási
területét érintő szakaszokon a kerékpárút számára megfelelő területhasználat
kijelölése,
▪ a Szabályozási Terven a kerékpárút területi kiterjedésnek megfelelő közterület
szabályozás.
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELJÁRÁS
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Településkódex) 32.§ (6) c) pontja
alapján a fent leírt módosítás tárgyalásos eljárásban elvégezhető, mert az Euro Velo 6
kerékpárút építése nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás. A tárgyi
kerékpárút szerepel az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az
eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében
(1.8.3. Euro Velo 6 útvonal komplex fejlesztése (Rajka-Dömös, Dömös-Szentendre, BudapestSzentendre, Budapest-Dunakeszi, Budapest-Érd-Százhalombatta szakaszok).
Jelen dokumentáció a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet szerint partnerségi
egyeztetés céljából készült.
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A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ÉS A TERVEZÉSI TERÜLET
LEHATÁROLÁSA
Visegrád város hatályos Településszerkezeti tervét és leírását az 55/2019. (03.27.)
határozattal hagyta jóvá a Képviselő-testület.
Visegrád város hatályos Helyi Építési Szabályzatát (HÉSZ) és Szabályozási tervét (SZT) az
3/2019. (III. 27.) rendelettel fogadta el a Képviselő-testület.
A tervezési terület Visegrád területén mintegy 10 km hosszúságú Euro Velo 6 kerékpáros
útvonal környezete.
Az adatszolgáltatásként megkapott engedélyezési terv tartalmaz szelvényezést, amelyet jelen
módosítási dokumentációba átvettünk és a szabályozási terv szelvény számozásával
összhangban balról jobbra sorszámoztunk. A Településszerkezeti terv és a Szabályozási terv
módosításait ennek megfelelő szelvényeken mutatja be a jelen dokumentáció.

A Településfejlesztési koncepció hét átfogó célja közül az egyik a közművek és közlekedés
fejlesztése. Részcélként fogalmazódik meg a 6.10 pontban a kerékpárút hálózat fejlesztése,
melyen belül első helyen szerepel a Visegrád-Szentgyörgypuszta és Dömös közötti kerékpárút
kiépítése EuroVelo6 kerékpárút vonalán. A tervezett fejlesztés tehát megfelel a
településfejlesztési koncepciónak.
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VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÁS
TELEPÜLÉSRENDEZÉS
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 (továbbiakban BATrT) hatálya alá tartozik.
A törvény 8. mellékletét képező, a Budapesti Agglomeráció településeinek területi mérlege
szerint Visegrád területén a városias települési térség 263,93 ha.
Pest Megyei Kormányhivatal állami főépítésze PE/AF/00013-10/2021 számú határozatában
térségi területfelhasználási engedélyt adott 0,83 ha nagyságú városias települési térség
beillesztésére. Így a városias települési térség nagysága 264,76 ha.
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. Ezen kívül Visegrádon található a Visegrád -Nagymaros kompátkelő hely.

Részlet az MOTrT törvény 7. mellékletét képező, a Budapesti Agglomeráció szerkezeti tervéből
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Az engedélyezési tervi szinten megtervezett Euro Velo 6 kerékpárút erdőgazdálkodási térség,
nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség, mezőgazdasági térség, vízgazdálkodási térség
és a települési térség területfelhasználásokat érinti.

Az MOTrT törvény 7. mellékletét képező, a Budapesti Agglomeráció szerkezeti tervében
ábrázolt térségi területfelhasználás és az Euro Velo 6 kerékpárút nyomvonala (pirossal
jelölve) Visegrád területén
A TSZT- területfelhasználás tekintetében módosítással érintett terület:

BATrT térségi területfalhasználása és az
Euro Velo 6 kerékpárút Szentgyörgypuszta
környékén

Részlet a hatályos TSZT-ből
Szentgyörgypuszta környékén
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A vízgazdálkodási térségben zöldterület kijelölése szükséges és lehetséges
OTrT 11.§ c) a vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően már
jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási terület,
vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli
terület, zöldterület, továbbá különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület
vagy honvédelmi célú erdőterület övezetbe kell sorolni, és a működési területével érintett
vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani;
A térségi övezetek tekintetében
▪ az MOTrT törvény 2. részének, az Ország területrendezési terve (OTrT) és az
▪ MOTrT törvény 3. részének a Budapesti Agglomeráció területrendezést tervének (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
és azok, amelyek az Euro Velo 6 kerékpárutat érintik
Ökológiai hálózat
MOTrT 3/1 mell. Visegrádot érinti
magterületének övezete
Ökológiai hálózat ökológiai
MOTrT 3/1 mell. Visegrádot érinti
folyosójának övezete
Ökológiai hálózat
MOTrT 3/1 mell. Visegrádot érinti
pufferterületének övezete
Kiváló termőhelyi adottságú
MOTrT 3/2 mell. Visegrádot nem
szántók övezete
érinti
Jó termőhelyi adottságú
9/2019 MVM
Visegrádot nem
szántók övezete
rend. 1. mell.
érinti
Erdők övezete
MOTrT 3/3 mell. Visegrádot érinti
Erdőtelepítésre javasolt
9/2019 MVM
terület övezete
rend. 2. mell.
Tájképvédelmi terület övezete 9/2019 MVM
rend. 3. mell.
Világörökségi és világörökségi MOTrT 3/4 mell.
várományos ter. övezete
Vízminőség-védelmi terület
9/2019 MVM
övezete
rend. 4. mell.
Rendszeresen belvízjárta
9/2019 MVM
terület övezete
rend. 8. mell.
Nagyvízi meder övezete
9/2019 MVM
rend. 5. mell.
Ásványi nyersanyagvagyon
9/2019 MVM
övezete
rend. 7. mell.
Földtani veszélyforrás
9/2019 MVM
területének övezete
rend. 9. mell.
Honvédelmi és katonai célú
MOTrT 3/5 mell.
terület övezete
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Visegrádot nem
érinti
Visegrád teljes
közig. területe
Visegrád teljes
közig. területe
Visegrádot érinti
Visegrádot nem
érinti
Visegrádot érinti
Visegrád teljes
közig. területe
Visegrád teljes
közig. területe
Visegrádot nem
érinti

Euro Velo 6-ot nem
érinti
Euro Velo 6-ot érinti
Euro Velo 6-ot érinti

Euro Velo 6-ot nem
érinti

Euro Velo 6-ot érinti
Euro Velo 6-ot érinti
Euro Velo 6-ot érinti

Euro Velo 6-ot érinti
Euro Velo 6-ot érinti
Euro Velo 6-ot érinti

Az Euro Velo 6 kerékpárutat érintő térségi övezetek előírásai
Ökológiai hálózat magterületének övezete
OTrT 25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében – kivéve, ahol az Ország
Szerkezeti Terve, vagy 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 eszközökben
olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az
ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok
kapcsolatait nem veszélyezteti.
Ökológiai hálózat pufferterületének övezete
OTrT 27. § (2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – a (3) bekezdésben
meghatározott feltétel kivételével – a településszerkezeti 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.
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 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 tájba illesztés követelményét, látványterv készítéshez
köti az épület elhelyezést.
A kerékpárút elhelyezése nem áll ellentmondásban a tájképvédelmi előírásokkal.
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 még nem készült el a világörökségi kezelési terv, amely alapján a helyi
lehatárolás elkészíthető lenne.
A kerékpárút elhelyezése világörökség várományos területeket is érint, de nem áll
ellentmondásban a világörökségi szempontokkal. Részletesebb indokolást lásd az
örökségvédelmi fejezetben.
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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 kerékpárút elhelyezése nem áll ellentmondásban a vízminőség védelemmel.
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Nagyvízi meder övezete
9/2019 MVM rend. 6. § (1) A nagyvízi meder övezetében új beépítésre szánt terület nem
jelölhető ki.
(2) A nagyvízi meder övezetében a településrendezési eszközökben, a jogszerűen kijelölt
beépítésre szánt területen a helyi építési szabályzatnak megfelelően, a vízügyi igazgatási szerv
hozzájárulásával lehet építési tevékenységet folytatni.
(3) A településrendezési eszköz módosítása esetén a vízügyi igazgatási szerv egyetértésével
lehet új beépítésre szánt területet kijelölni.
A kerékpárút elhelyezése nem áll ellentmondásban a nagyvízi meder követelményeivel.
Figyelembe kell venni az OTÉK 30.§ (2) és (4) bekezdéseit, amelyek szerint:
OTÉK 30.§ (2) Az (1) bekezdés e) és f) pontja esetében a 6. § (7) bekezdése szerinti kétszintű
övezetet kell kijelölni, amennyiben a vízbázissal vagy a nagyvízi mederrel érintett terület más
célú hasznosítása is fennáll. Ebben az esetben a vízgazdálkodási területtel érintett
a) beépítésre szánt területen a beépítettség legnagyobb mértéke nem növelhető,
b) területen új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.
(4) Nagyvízi meder területén a nagyvízi mederkezelési tervvel összhangban határozható meg
építési övezeti, övezeti, kétszintű övezet esetén építési övezet és övezeti előírás, azzal, hogy
a) az elsődleges levezetősávban épület, terepszint fölé emelkedő építmény nem helyezhető el,
meglévő épület és terepszint fölé emelkedő építményen építési tevékenység nem végezhető;
b) a másodlagos és az átmeneti levezetősávban, továbbá az áramlási holttérben építési
tevékenység és építmény elhelyezése a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek
által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a
nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló
kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történhet.
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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.
A kerékpárúttal érintett területeken bányászati tevékenységet nem végeznek.
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.
(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 kerékpárút felszínmozgásos terület 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.
Az Euro-Velo 6 kerékpárút fejlesztése turisztikai célú fejlesztés, és a térégi szempontok
figyelembevétele mellett nem minősíthető olyan párhuzamos fejlesztésnek, amely más
hasonló fejlesztést befolyásol, sőt inkább az együttműködést feltételezi.
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A TERVEZÉSI TERÜLET A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEKBEN
Az Euró Velo 6 kerékpáros útvonal Visegrád területén végig a Dunaparton halad, kivéve a
kórház melletti szakaszon, ahol a Dunától mért 150 méteren belüli halad. Az érintett
területfelhasználási egységeket és érintett övezeteket szövegesen szelvényenként mutatjuk
be az alábbiakban. Térképen mindez a mellékelt tervlapokon követhető, ahol a kerékpárút
engedélyezési tervét tartalmazó szelvények alatt a megfelelő Szabályozási tervi részlet és
településszerkezeti tervi részlet látható a javasolt módosításokkal együtt.
1. szelvény
Településszerkezeti terven érintett területfelhasználás
Zöldterület
módosítást nem igényel
Az Euro Velo 6 kerékpáros útvonal
nyomvonal módosítás
tervezett nyomvonala ezen aszelvényen
szükséges
eltér a hatályos TSZT-n ábrázolttól
Szabályozási terven érintett övezet
Má-4 övezet

módosítást igényel: a
közterület szélesítése
szükséges

11-es út mellett
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TSZT/a módosítás

SZT/a módosítás

2. szelvény
Településszerkezeti terven érintett területfelhasználás
Z jelű zöldterület
módosítást nem igényel
Az Euro Velo 6 kerékpáros útvonal
nyomvonal módosítás
tervezett nyomvonala ezen aszelvényen
szükséges
eltér a hatályos TSZT-n ábrázolttól
Szabályozási terven érintett övezet
kijelölt közterület

módosítást nem igényel
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TSZT/b módosítás

3. szelvény
Településszerkezeti terven érintett területfelhasználás
Kki jelű különleges kiállítási terület
módosítást nem igényel
Má jelű mezőgazdasági terület
módosítást nem igényel
Keü jelű különleges egészségügyi terület
módosítást nem igényel
Szabályozási terven érintett övezet
Kki-3 jelű különleges kiállítási övezet

Má-1 jelű mezőgazdasági övezet

Keü jelű különleges egészségügyi övezet

módosítást igényel:
közterület kiszabályozása
szükséges
módosítást igényel:
közterület kiszabályozása SZT/b módosítás
szükséges
módosítást igényel:
közterület kiszabályozása
szükséges

A lovarda mellett

Alsó Diós mellett
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4. szelvény
Településszerkezeti terven érintett területfelhasználás
Keü jelű különleges egészségügyi terület
módosítást nem igényel
Z jelű zöldterület
módosítást nem igényel
Szabályozási terven érintett övezet
Keü jelű különleges egészségügyi övezet

kijelölt közterület
Zkp-3 jelű közpark övezet
Zkk jelű közkert övezet

módosítást igényel:
SZT/c módosítás
közterület kiszabályozása
szükséges
módosítást nem igényel
módosítást nem igényel
módosítást nem igényel

A kórház területe mellett

A platánfasor keresztezésénél

A Löffler bánya előtt
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5. szelvény
Településszerkezeti terven érintett területfelhasználás
Z jelű zöldterület
módosítást nem igényel
Kö jelű közúti közlekedési terület
módosítást nem igényel
Ktör jelű különleges történelmi terület
módosítást nem igényel
Kö jelű közúti közlekedési terület
módosítást nem igényel
Szabályozási terven érintett övezet
Zkk jelű közkert övezet
Köu jelű országos főút és mellékút
közlekedési övezet
Ktör jelű különleges történelmi övezet

Köu jelű országos főút és mellékút
közlekedési övezet

módosítást nem igényel
módosítást nem igényel
módosítást igényel: a
közterület szélesítése
szükséges
módosítást nem igényel

A Thermal Hotelnél a 11-es út mellett
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SZT/d módosítás

6. szelvény
Településszerkezeti terven érintett területfelhasználás
Kö jelű közúti közlekedési terület
módosítást nem igényel
Z jelű zöldterület
módosítást nem igényel
Szabályozási terven érintett övezet
Köu jelű országos főút és mellékút
közlekedési övezet
Zkp-2 jelű közpark övezet

módosítást nem igényel
módosítást nem igényel

Meglévő járdán a 11-es út mellett
7. szelvény
Településszerkezeti terven érintett területfelhasználás
Z jelű zöldterület
módosítást nem igényel
Szabályozási terven érintett övezet
Zkp-2 jelű közpark övezet

módosítást nem igényel

A gátelemtárolót elhagyva az árvízvédelmi töltésen
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8. szelvény
Településszerkezeti terven érintett területfelhasználás
Z jelű zöldterület
módosítást nem igényel
Kö jelű közúti közlekedési terület
módosítást nem igényel
Ev jelű erdőterület
módosítást nem igényel
Kö jelű közúti közlekedési terület
módosítást nem igényel
Szabályozási terven érintett övezet
Zkp-2 jelű közpark övezet
Köu jelű közlekedési övezet
Ev-2 jelű erdő övezet

Köu jelű közlekedési övezet

módosítást nem igényel
módosítást nem igényel
módosítást igényel: a
közterület szélesítése
szükséges a patakhídnál
módosítást nem igényel

SZT/e módosítás

A sportpálya mellett a az árvízvédelmi töltésen

A fövenystrand mellett
a járda Duna felőli oldalán

Az Apátkúti-patak keresztezésénél
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9. szelvény
Településszerkezeti terven érintett területfelhasználás
Kö jelű közúti közlekedési terület
módosítást nem igényel
Ev jelű erdőterület
módosítást nem igényel
Kö jelű közúti közlekedési terület
módosítást nem igényel
V jelű vízgazdálkodási terület
módosítást nem igényel
Z jelű zöldterület
módosítást nem igényel
Szabályozási terven érintett övezet
Köu jelű közlekedési övezet
Ev-2 jelű erdő övezet

V jelű vízgazdálkodási övezet

Zkk jelű közkert övezet

módosítást nem igényel
módosítást igényel: a
közterület kiszabályozása
szükséges
SZT/f módosítás
módosítást igényel: a
közterület kiszabályozása
szükséges
módosítást nem igényel

A rév parkolójánál

A révnél, ahonnan a meglévő sétány és a mobilgát közötti sávban halad tovább
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10. szelvény
Településszerkezeti terven érintett területfelhasználás
Kö jelű közúti közlekedési terület
módosítást nem igényel
Z jelű zöldterület
módosítást nem igényel
Kö jelű közúti közlekedési terület
módosítást nem igényel
Szabályozási terven érintett övezet
Zkk jelű közkert övezet
Köu jelű országos főút és mellékút
közlekedési övezet
Köv jelű vízi közlekedési övezet (Mahart
hajóállomás területe)

módosítást nem igényel
módosítást nem igényel
módosítást nem igényel

A Mária kápolnánál

A meglévő sétány és az úttest között
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11. szelvény
Településszerkezeti terven érintett területfelhasználás
Kö jelű közúti közlekedési terület
módosítást nem igényel
V jelű vízgazdálkodási terület
módosítást nem igényel
Kö jelű közúti közlekedési terület
módosítást nem igényel
Szabályozási terven érintett övezet
Köv jelű vízi közlekedési övezet (Mahart
hajóállomás területe)
V jelű vízgazdálkodási övezet

Köu jelű országos főút és mellékút
közlekedési övezet

módosítást nem igényel
módosítást igényel:
SZT/g módosítás
közterület kiszabályozása
szükséges
módosítást nem igényel

A MAHART kikötőnél

A vízibástyánál, amit kívülről kerül meg
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12. szelvény
Településszerkezeti terven érintett területfelhasználás
Kö jelű közúti közlekedési terület
módosítást nem igényel
Szabályozási terven érintett övezet
Köv jelű vízi közlekedési övezet (Mahart
hajóállomás területe)

módosítást nem igényel

A Latinovits villa előtti szakaszon a 11-es út Duna felőli oldalán, villanyoszlopok kikerülésével

13. szelvény
Településszerkezeti terven érintett területfelhasználás
Kö jelű közúti közlekedési terület
módosítást nem igényel
Szabályozási terven érintett övezet
Köv jelű vízi közlekedési övezet (Mahart
hajóállomás területe)

módosítást nem igényel
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14. szelvény
Településszerkezeti terven érintett területfelhasználás
Kö jelű közúti közlekedési terület
módosítást nem igényel
V jelű vízgazdálkodási terület
módosítást igényel:
zöldterület kijelölése
szükséges
Szabályozási terven érintett övezet
Köv jelű vízi közlekedési övezet (Mahart
hajóállomás területe)
V jelű vízgazdálkodási övezet

TSZT/c módosítás

módosítást nem igényel
módosítást igényel: a
közkert övezet kijelölése
szükséges

SZT/h módosítás

A szociális otthon előtti szakaszon a 11-es út Duna felőli oldalán, villanyoszlopok kikerülésével

A kisoroszi révnél

23

A TERVEZÉSI TERÜLET TULAJDONI VISZONYAI ÉS FUNKCIONÁLIS KÖRNYEZETE
A tervezett Euro Velo 6 kerékpáros útvonal a visegrádi szakaszán lényegében végig állami
tulajdonban lévő területeken halad, kivéve Alsó-Diósnál (3. szelvény), ahol magántulajdonban
lévő telkeket vág át.

TÁRSADALMI, GAZDASÁGI VONATKOZÁSOK
A kerékpáros útvonal megépülésének társadalmi és gazdasági előnyei egyértelműek. A
kapcsolatok építését, a rekreációt, az alternatív közlekedési mód erősítését és az
idegenforgalmat egyaránt nagy mértékben szolgálja.
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TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ÉS SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A koncepció az, hogy ahol a tervezett kerékpáros útvonal nem közlekedési célú, közpark vagy
közkert övezetben halad, ott
- a területhasználat változtatása nélkül, közterület kiszabályozásával jelölje ki a
szükséges területet a Szabályozási terv;
vagy
- területhasználat változást igénylő esetben zöldterület területhasználatot jelöljön ki a
Településszerkezeti terv, amin belül a kerékpárút külön közterület szabályozás nélkül
haladhat.
A Szabályozási terv tájékoztató elemként jelölje a kerékpárút tényleges területét, ahol az
önálló kerékpárútként épül ki.
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ÉS SZABÁLYOZÁSI JAVASLAT
A Településszerkezeti terv és leírásának javasolt módosításai
TSZT jelmagyarázat módosítás
A jobb láthatóság kedvéért az Euro Velo 6 kerékpáros útvonal jelölésének színe változik, ezért
a jelmagyarázat is változik.

Részlet a hatályos TSZT jelmagyarázatból

Javasolt jelmagyarázat módosítás
A javasolt új színű jelölész az 1-14 szelvények mindegyikén megjelenik a Településszerkezeti
terv módosításaként. A továbbiakban azokat a módosításokat mutatjuk be, amelyek a
nyomvonalat vagy a területfelhasználást is érintik.
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TSZT/a és TSZT /b módosítás
Az 1. és 2. szelvényen a Euro Velo 6 kerékpáros útvonal tervezett nyomvonala eltér a hatályos
TSZT-n ábrázolttól, ezért a nyomvonal módosítása szükséges.

Részlet a hatályos TSZT-ből

Javasolt TSZT módosítás
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TSZT/c módosítás
A 14. szelvényen a tervezett kerékpárút a Duna telkén, vízgazdálkodási területen halad.
Javasolt a meglévő zöldterületet kerékpárút vonaláig kiszélesíteni, és a kerékpárutat a
zöldterületen vezetni.

Részlet a kerékpárút engedélyezési tervéből

Részlet a hatályos TSZT-ből

Javasolt TSZT módosítás
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A TSZT/c jelű módosítás területfelhasználás változásával jár: zöldterület kijelölése történik a
vízgazdálkodási terület rovására 0,25 ha területen ( 2541 m2-en), ezért a településszerkezeti
terv leírásban a területei mérleget és az érintett területfelhasználások leírását ennek
megfelelően módosítani kell.
A Helyi építési szabályzat szöveges módosítását nem igényli.
A Szabályozási terv javasolt módosításai
SZT jelmagyarázat módosítása
Új, övezetjelhez kapcsolódó jelölés a kétszintű övezet jelölése, ezért a kötelező szabályozási
elemek közt, az övezetjelke magyarázatánál új elem jelenik meg:

Javasolt új jelkulcs a jelmagyarázat kötelező szabályozási elemeként

A Szabályozási terv tájékoztató elemként feltünteti a kerékpárút területét. Ennek új jelölését
a jelmagyarázatba be kell vezetni.

Javasolt új jelkulcs a jelmagyarázat tájékoztató elemeként
A kerékpárút területének jelölése az 1-14 szelvények mindegyikén megjelenik a Szabályozási
terv módosításaként. A továbbiakban azokat a módosításokat mutatjuk be, amelyek kötelező
szabályozás elemet, övezetet, szabályozási vonalat is érintenek.

28

SZT/a módosítás
Az 1. szelvényen a kerékpárút a 11-es út déli oldalán halad, de a közlekedési célú közterület
szélességében nem fér el, ezért szélesebb közterület kiszabályozás szükséges.

Részlet a hatályos Szabályozási tervből

Javasolt szabályozás

SZT/b módosítás
A 3. szelvényen a Római erdő közelében (Kki-3 övezet), a Gizella majoron (Má-1 övezet) át és
a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő területén (Keü övezet) át
új közterület kiszabályozása szükséges a kerékpárút számára.

Részlet a hatályos Szabályozási tervből

Javasolt szabályozás
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SZT/c módosítás
A 4. szelvényen a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő területén
(Keü övezet) át az SZT/b módosítás folytatásaként új közterület kiszabályozása szükséges a
kerékpárút számára.

Részlet a hatályos Szabályozási tervből

Javasolt szabályozás

SZT/d módosítás
Az 5. szelvényen a Lepence-patak melletti római őrtorony romjait megkerüli a kerékpárút a
parkolónak kijelölt közterületen. Tervezett területe kis mértékben érinti a Ktör jelű övezetet,
melynek lehatárolását ennek megfelelően pontosítani kell.

Részlet a hatályos Szabályozási tervből

Javasolt szabályozás
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SZT/e módosítás
A 8. szelvényen az Apátkúti-patak keresztezésénél a kerékpárút számára szélesíteni kell a
közterületet az Ev-2 jelű övezet kárára. A HÉSZ 72.§ (11) bekezdése szerint:
(11) Az Ev-2 jelű övezetben a meglévő úthálózat fenntartható, új út, parkolóhely,
kerékpáros, lovas és turistaút kialakítható. A turizmust kiszolgáló kilátó, pihenőhely, játszótér,
esőbeálló, tűzrakóhely, tájékoztató létesítmény elhelyezhető.

Részlet a hatályos Szabályozási tervből

Javasolt szabályozás

SZT/f módosítás
A 9. szelvényen a kerékpárút a vízbázis telep mellett a 11-es út telkén halad a vízbázistól
északra fekvő parkolóig, amely az Ev-2 övezetben van kialakítva. A kerékpárút a parkolót
megkerülve a révátkelőig halad. A parkoló és a kerékpárút közlekedési célú közterületként
való kijelölését tartalmazza a Szabályozás terv módosítási javaslata.
A révátkelőt kijelölt kerékpáros útvonalként keresztezve kerülőt tesz a Duna vízgazdálkodási
területén, majd a Duna-parton halad tovább a kerékpárút közterületen.
A Duna telkére tett kerülőnél Zkk jelű közkert övezet kijelölése javasolt a Szabályozási terven.

Részlet a hatályos Szabályozási tervből

Javasolt szabályozás
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SZT/g módosítás
A 11. szelvényen a Vízibástyát a Duna felőli oldalon kerüli meg a kerékpárút. A vízgazdálkodási
területen közterület kijelölése szükséges a kerékpárút számára. A Vízibástya Duna felőli
oldalán a nagyvízi mederkezelési terv áramlási holtteret jelöl.
Ezért alkalmazható az OTÉK 30.§ (2)-(4) bekezdése szerinti kétszintű övezet, ahol az alsó szint
a V1, a felső szint pedig a Köu2 övezet jelet kapja a jelmagyarázatban bevezetett új jelölés
szerint.

Részlet a hatályos Szabályozási tervből

Javasolt szabályozás

SZT/h módosítás
A 14. szelvényen a tervezett kerékpárút a Duna telkén, vízgazdálkodási területen halad. a
TSZT/c módosítással összhangban a Szabályozási terven a meglévő Zkk jelű közkert
kiszélesítése szükséges.

Részlet a hatályos Szabályozási tervből

Javasolt szabályozás
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ÖRÖKSÉGVÉDELEM
Régészet
A Szabályozási terv jelöli a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket és ezek szabályozási tervi
sorszámát. Eszerint az Euro Velo 6 kerékpáros útvonal az alábbi régészeti lelőhelyeket érinti:
HÉSZ 3. függelékéből:
szabályoközponti központi
lelőhelynév
jelenség
zási terven lelőhely- azonosító
jelölt
szám
lelőhelyszám
3
12
38926
Alsóvár, kikötő
Erődítés, késő középkor,
6
22
54580
Királyi palota és
település, késő középkor
kiemelten Alsóvár közötti
védett
középkori városrész
6c
39
59433
Fő út 2
épület, pince, késő középkor
7
21
54579
Középkori városmag a Település, késő középkor és
kiemelten királyi palotától délre újkor
védett
7
10
38283
Középkori
Település általában, késő Árpádvárosközpont
kor,
Település általában, késő
középkor
10
4
25559
Lepence
Telep
általában,
urnasíros
kiemelten
kultúra
védett őrtorony, római kor
csak az
telep, római kor
épített
örökségre
vonatkozó
védelem

10a
11

4
14

85241
46940

12

új lehatárolás

12 része

20

54135

12 része

23

54681

Lepence védőövezete római limes szakasza
Lepence volt Szociális Telep, halomsíros-kultúra
Foglalkoztató Intézet. Telep, keleti Hallstatt-kultúra
Temető, római kor,
Kemence, római kor,
Telep általában, Árpád-kor
A Lepence patak jobb partján a
neolitikumtól a középkorig
ismerünk lelőhelyeket és
régészeti objektumokat (neolit,
rézkori, bronzkori telepnyomok,
római hamvasztásos temető, 1
kora- és 1 késő császárkori
őrtorony, kora és
későcsászárkori telepnyomok).
Csemetekert
Telep, bronzkor-késő bronzkor,
Telep vaskor
Lepence-strandfürdő telep újkőkor, rézkor
Telep, bronzkor
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14

6

14a

70

15

62

31055
kiemelten
védett
88263

59421
kiemelten
védett

Gizellamajor,
Lovasiskola, K-i kifutó
Gizellamajor,
Lovasiskola, K-i kifutó
védőövezete
Diós

római kori őrtorony
Telep, Árpád-kor,
Telep, késő középkor,
malom, újkor
későrómai kori erőd

római limes szakasz

Település általában,
halomsíros kultúra
Település általában, vaskor
temető – római kor
épület késő római

Euro Velo 6 kerékpáros útvonal fejlesztésének részét képező Dömös-Dunabogdány szakasz
engedélyezési és kiviteli tervének elkészítéséhez a Magyar Nemzeti Múzeum (Trembeczki Júlia
régész) 2022 januárjában egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt készített.
A dokumentáció megállapítja, hogy az adatgyűjtés, a múzeumi adatszolgáltatás és a műszaki
leírás alapján az alábbi lelőhelyek 25559, 85241, 38283, 38926, 46940, 54579, 54580, 54681,
59433, 54135, 31055, 59421, 88263 földmunkával érintett területén vagy történt már
korábban régészeti feltárás (25559, 54579) vagy olyan mértékű beavatkozás történik, ami
folytán csak régészeti megfigyelés útján lehet elvégezni a megelőző feltárást.
Azonban 54135, 31055, 59421, 88263 kiemelten védett/intenzív régészeti lelőhelyek esetében
biztosan számítani kell a régészeti bontómunka szükségességére!
A földmunkák által érintett területen azonosított régészeti lelőhelyek mellett a földmunkával
érintett terület 50 méteres közelségében 18 régészeti lelőhely ismert.
A beruházás a 345/2012 (XII.6) Kormányrendelet értelmében nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházásként valósul meg, ezért a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi
szerv (Magyar Nemzeti Múzeum, regeszetiprojektiroda@hnm.hu) gondoskodik a teljes
felületű feltárás és a régészeti megfigyelés ellátásáról.
Műemléki jelentőségű terület
Az Euro Velo 6 kerékpáros útvonal a Latinovits villától (12. szelvény) az árvízvédelmi földgátig
(8. szelvény) műemléki jelentőségű területen halad.
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 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 Duna-parton haladó kerékpárút településképi szempontból nem jelent meghatározó
látványt, a műemléki jelentőségű terület értékeit nem veszélyezteti.
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Műemlékek
Az Euro Velo 6 kerékpáros útvonal a műemléki védelemmel érintett épületek közül
közvetlenül érinti az alsó bástyatornyot (Vízibástya), és nagyon megközelíti a Mária kápolnát
és a Gizella majori római erőd romjait.
HÉSZ 2. függelékéből:
törzsszám
7
31
33

7513
10680
7497

azonosító

cím

16133
7608 Gizella major
7587 Fő u.

név

védelem

bírság
kategória

alsó bástyatorony
műemlék
I.
Késő római erőd
műemlék
II.
Római katolikus kápolna ált műeml véd III.
(Mária-kápolna)

A 2019-ben készült örökségvédelmi hatástanulmány az alábbiakt tartalmazza:

Alsóvár; Vízi bástya; várfalak a Fellegvártól a Dunáig, bástyatornyokkal és Északi kaputorony
Hrsz.: 0108/3, 0108/5, 0125/11, 0125/12, 0125/16, 0125/17, 0125/18, 0125/19, 0125/20, 0125/21,
1079, 169/2
Műemléki törzsszám: 7513 [7605]
I. kategória
Védettségek: műemlék, MJT, MK,
kiemelten védett régészeti lelőhely, régészeti lelőhely 47802, névváltozatok: Fő u. 1., Alsóvár,
Salamon torony, Fő utca

A visegrádi Fellegvár és a Duna közötti szorost lezáró várfal-rendszer, amelyen a régi országút
keresztülhaladt. Ezen a ponton alakították ki az erődítmény központi részét egy nagyméretű
lakótoronnyal. A falrendszer fölső része csak az É-i oldalon épült ki, két négyzetes alaprajzú
őrtorony erősíti és gyalogkapu vezet át rajta. Az út áthaladásának helyén nagyméretű
négyszögletes kaputorony épült. A kaputorony mellett a Salamon tornyot megkerülő
várfalszakasz következik, majd meredeken a Duna-partra lefutó fal. A Duna-parton
négyszögletes őrtorony áll. Innen a rövidebb oldalon egy rövidebb várfal fut a hegyoldalba.
Ezen az egyszerű kapun vezették keresztül a régi országutat. A vár lakótornya a nyújtott
hatszögletű alaprajzú Salamon torony. A tornyot egy belső várfal övezi.
A bástyát megkerülő kerékpárút a bástya látványát, értékeit nem rontja, de a Duna felőli
látványát befolyásolja. Kialakítását (alátámasztó szerkezetek, anyaghasználat, korlát) és
kapcsolatát a bástyával úgy kell megoldani, hogy az figyelembe vegye az örökségvédelem és
településképi védelem szempontjait.
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Római katolikus kápolna (Mária-kápolna), Fő utca
Hrsz.: 65
Műemléki törzsszám: 7497 [7587]
További védettségek: MJT, régészeti lelőhely

Szabadon álló, kisméretű, homlokzati tornyos emlékkápolna. K-Ny-i tájolású. Nyugati
homlokzatának közepén faltükörben kőkeretes kapu, egyenes záradéka fölött konzolokkal
támasztott íves keretben feliratos tábla. A homlokzati főpárkány fölött háromszögű oromzat,
mögötte alacsony fa harangtorony, oldalain harangablakokkal, íves vonalú sisakkal. A
homlokzat sarkai legömbölyítettek, oldalain egy-egy kőkeretes, felül félkör alakú taggal
díszített apácarácsos ablak faltükörben. Hátralépő egyenes záródású szentély, két sarka
lemetszett.
A kápolna hátsó falán I. Ferenc József látogatásának emlékére elhelyezett feliratos tábla:
„őfelsége Ferenc József Magyarország királyának ezen kápolnában Pórtelky Tivadar plébános
által szolgált csendes misén való ájtatossága emlékül” Maga a császár 1894. szeptember 23án hadgyakorlat alkalmából tartózkodott Visegrádon, ennek emlékezetésül állíttatta a táblát
Viktorin József Visegrád tudós plébánosa.
Az ÖVHT a Mária-kápolnával kapcsolatban ajánlásokat is megfogalmaz:
A kijelölendő telekhatáron kerítés ne készüljön, az épület látványának, feltárulásának
adottságai ne változzanak!
A településen egységes tájékoztató rendszer kidolgozása és elhelyezése javasolt.
A zöldterületen a város arculatához illeszkedő, egységes utcabútorok elhelyezése javasolt.
Ezeket a kerékpárút kialakításakor is szem előtt kell tartani.
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Gizellamajor-Diós, késő római erőd
Hrsz.: 045/1, 045/2
Műemléki törzsszám: 10680 [7608]
II. kategória
Védettségek: műemlék,
kiemelten védett régészeti lelőhely 31055, régészeti védőövezet,
névváltozatok: Gizellamajor, Lovasiskola, K-i kifutó, RPH 57., Gizella-telep

Négyzetes alaprajzú, 50x50 m-es alapterületű, legyező alaprajzú, saroktornyos erődítmény.
165 cm vastag falai helyenként 1,2-3 m magasan maradtak meg. A négy főfalhoz, melyek
négyzetes formában zárták körül a gyakorlóteret, belül minden oldalon épületszárnyak
tartoztak, ahol a parancsnok főhadiszállása, a katonák pihenőhelye, az istállók, gazdasági
épület, konyha, élelemtároló stb. helyiségei voltak. Az erőd bejárata a Duna felé nyílt, az É-i
főfal középtengelyébe kettős kapuzat épült. Az É-Ny-i saroktoronyban egy hypocanstumot
alakítottak ki, amely jó állapotban maradt fenn. Az erőd É-i oldala nagyobb részt feltáratlan,
mert romjai a 11-es műút alá nyúlnak. Az erőd többi részének feltárt maradványai jelenleg
védőtető alatt vannak.
Az Euro Velő kerékpáros útvonal a Gizella major közelében nem a 11-es út mellett halad, így
nem kell a közterületet ezen a szakaszon szélesíteni, ami a romokat veszélyeztetné.
A jelenleg védőtetővel védett maradványok látványa nem árulja el, hogy milyen érdekességet
takar. Érdemes lenne a kerékpárút fejlesztéssel párhuzamosan ennek az épített emléknek a
szebb bemutatását is megvalósítani.
Az Euro Velo 6 kerékpáros útvonal helyi védelem alatt álló értéket közvetlenül nem érint.
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A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK
TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK
A tervezési terület Magyarország kistájainak katasztere szerint, a Visegrádi-hegység
középtájon belül a Visegrádi-Dunakanyar kistáj területén található. Növényföldrajzi
szempontból a pannóniai flóratartomány, Kisalföld flórajárás, valamint a Naszály és a Dunazug
flórajárás határán található.
Az engedélyezési terv részeként készült Környezetvédelmi tanulmány részletesen bemutatja
a teljes tervezési területen jelenleg meglévő előhelyeket és azok természetességét.
A tervezett fejlesztés nyomvonalán és környezetében hazai védett növényfaj, Natura 2000
jelölő vagy közösségi jelentőségű állomány nem található.
TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET
A kerékpárút Dömös község határától a 11-es számú főút hegy felöli oldalán indul, ahol
mezőgazdasági területek mellett halad el. A késő római erőd előtt 90 fokos kanyarral a sűrűn,
fás erdős terület felé vezet, majd a Quadriburgiumot megkerülve ismét a Dunával
párhuzamosan halad egészen a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Kórházig Ezen a
szakaszon felhagyott mezőgazdasági földek és beépítetlen területek váltakozva találhatók. A
növényzet sűrű, erdős fás, ligetes.
Jelenleg befejezetlenül álló bányaterületre épült hotel előtt elhaladva közelíti meg ismét a 11es számú főutat.
A Lepence patakig a főút mellett közvetlenül haladva, a 11-es főutat keresztezve fordul a Duna
felé. A parkolót megkerülve a főút Duna felöli oldalán halad tovább. Ezen a szakaszon található
a Visegrádi felső öböl, majd következeik a megépült árvízvédelmi töltés. Az árvízvédelmi töltés
tetején a kerékpárút tovább folytatódik. Az öböl és az árvízvédelmi töltés mentén
zöldterületek találhatók.
A vízbázis telep mellett a főút mentén szorosan halad tovább a kerékpárút egészen Szent
György pusztáig. Szent György pusztánál a Kisoroszi révátkelés irányába a Duna felé tér el.
Visegrád város központjától Szent György pusztáig nagyon kevés, keskeny sáv áll
rendelkezésre a főút Duna felöli oldalán, mivel a másik oldalon mindenhol meredek
domboldalak kísérik az utat.
TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLAT
A Római Birodalmat körülvevő limes fontos szakasza a mai 11-es főút mentén volt kialakítva.
Visegrádon több őrtorony és a késő római erőd romja ma is láthatók.
Visegrádnak a honfoglalástól kezdve jelentős szerepe volt, amit a különleges táji adottságai, a
folyópart és az erdőkkel borított védelmező hegyek tettek vonzóvá. Esztergom – Visegrád –
Buda váltakozva királyi és egyházi központjai voltak az adott kornak.
A földrajzi adottságok mindig kedvezőek voltak a katonai védelem kialakításának és a Duna
menti útvonal jelentős kereskedelmi csatornát és vámbevételt jelentett.
Mátyás király uralkodását követően a város elnéptelenedett. Újbóli fénykorát a gőzhajózásnak
köszönheti, amely közkedvelt kirándulóhellyé tette a várost. A közkedveltsége, azóta is
töretlen, amely meghatározza a táj használatát. Az 1970-es években indult üdülőházas
építkezések a korábban gyümölcsös és szőlő területeket felemésztették. Az erdőterületek a
felhagyott domboldalakon a felhagyott művelés miatt egyre növekedtek. Manapság a
nagyobb léptékű szálláshelyek kialakítási folyamatai jellemzik a tájat. A Visegrádi fellegvár
tervezett újjáépítése érdekes tájelemet fog létrehozni ebben a páratlan tájkarakterben.
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TÁJHASZNÁLAT ÉRTÉKELÉSE
A folyóvölgyek mindig is fontos közlekedési és kereskedelmi útvonalakat jelentettek. Ez ma
sincs másképpen, ezért a Duna partjának keskeny sávja kiváló táji környezete a legjobb a
kerékpárút nyomvonalának vezetésére.
Dömös felöl Visegrád területére a kerékpárút akác dominálta vegyes lombú erdőkön és
jellegtelen üde gyepeken vezet keresztül, amíg el nem éri a korház és a szállodák már beépített
vagy beépíteni tervezett részeit.
A felhagyott mezőgazdasági területek szinte mindenhol beerdősültek, vagy tartósan gyeppel
borítottá váltak. A kialakult gyepterületeken nem folyik gyepgazdálkodás, legeltetés.
A Vízibástyától Szentgyörgy pusztáig tartó szakaszon, a hegyláb mentén szorosan a Duna
mellett vezetett főút egy bevágást hozott létre a gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdők és a
fűz-nyár ártéri ligeterdők között. A két erdőtípust a főút és később a kerékpárút markánsan
elválasztja egymástól.
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 területen nem található.
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 folyosó övezete a tervezési
területen található, Szentgyörgypusztától a Vízibástyáig érinti a tervezést.
Az Országos Területrendezési Tervben kijelölt „ökológiai hálózat pufferterülete” övezete a
tervezési területen található, a nagymarosi révtől Dömös határig érinti a területet.
A tervezési területen megtalálhatók:
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 tervezett beruházás az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. tv. (Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdőnek minősülő, az Országos
Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületeket közvetlenül nem érint.
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Az Országos területrendezési terv alapján a tervezési területet a Szentgyörgypuszta és
Vízibástya közötti szakaszon érinti az erdők övezete.
A Budapesti agglomeráció területrendezési terve alapján a tervezési területet több szakaszon
érinti az erdőgazdálkodási térséget.
TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK ÉS PROBLÉMÁK ÉRTÉKELÉSE
A hegylábi helyzetben lévő főúti szakaszok mentén nagyon keskeny sáv áll rendelkezésre a
szükséges nyomvonal kialakításához. A ártéri ligeterdőben vezető szakaszokon fakivágások
szükségesek, amelyek hatása egyben negatív és pozitív is. A helyenként feltáruló DunaBörzsöny panoráma pozitív hatású, míg a közút és a kerékpárút között a növényzet hiánya
negatív hatású lehet.
A Vízibástyát egy épített műtárgyon vezetve, a Duna felöli oldalon kerüli meg a kerékpárút,
nem befolyásolva a műemléket.
Visegrád lakott területe mellett önálló kerékpárút kerül kialakításra, amely a mobilgát és a
meglévő járda között fog vezetni, a mobilgát Duna felöli oldalán.
A tervezett nyomvonal az Apátkúti patak torkolatán vezet keresztül, amely egy nagyon szép
természetes vízfolyás. A mobilgát beruházás részeként azonban egy nagyméretű zsilip
műtárgy és egy kiépített, betonozott meder került kialakításra, közvetlenül a főút mellett. A
tervezett átvezetés egy önálló híddal történik a megépített Zsilip műtárgy Duna felöli oldalán,
amely a már meglévő vizuális konfliktust nem fokozza. A Duna felé a meder megmaradt
természetes állapotában.
A lakott területet elhagyva Dömös határához közelítve, viszonylag nyílt terepen vezet, amelyet
akácos vegyes állományú fás foltok szegélyzenek.
TÁJHASZNÁLATI JAVASLATOK
A kerékpárút hegylábi szakaszain a kísérő zöldfelületet úgy kell megtervezni, hogy a közút zaj
és légszennyező hatásai, növényzet ültetésével mérsékelhetők legyenek. A kilátás és rálátás
vizsgálatot a növénytelepítés tervezése előtt javasolt elvégezni.
A Vízibástya érdekes megállóhely és kilátópont is egyben, ahol ennek megfelelő
infrastrukturát javasolt kiépíteni, pihenőhellyel, kerékpártárolóval.
A lakott területi részen a kerékpárút árnyékolását, lehetőleg növényzet ültetésével javasolt
megoldani.
Az elhanyagolt fás erdőfoltokban az invazív növényzetet fel kell mérni és annak irtásáról
gondoskodni kell. A fás növények pótlására, területen őshonos nagy árnyékot adó fákat
javasolt telepíteni.
ZÖLDFELÜLETI RENDSZER
A TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEI
A tervezett kerékpárút Visegrádon vezető szakasza több zöldterületet is érint. Dömös
határától vizsgálva ez első zöldterület, amit érint a nyomvonal, illetve keresztül halad rajta, az
a félig kész Löffler bánya területére épített szálloda telke és a 11-es út között található.
Jelenleg ez a terület, mint park nem funkcionál, spontán betelepült fás ligetes növényzet
található rajta.
A kerékpárút a volt Lepencei Strand előtt a 11-es út másik oldalára tervezett, ahol megkerülve
a meglévő parkolót a Duna menti kijelölt nagy zöldterület szélén, párhuzamosan a 11-es úttal
halad. Ez a nagykiterjedésű zöldterület a Nagymarosi Vízerőmű helyreállítási munkái után
tervezett növényültetéssel jött létre a kialakult öböl és a 11-es út között. Jelenleg itt is
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megfigyelhetők a spontán cserje és facsoportok terjedése. Parki funkciók jelenleg itt sem
találhatók.
A kerékpárút ezt követően az új árvízvédelmi töltésen vezet tovább, amely szintén egy
zöldterületben található. Jelenleg ez a zöldterület egy lehetséges Dunai strand fejlesztés
kiindulópontjaként szolgál, tervezési folyamata megkezdődött.
A vízmű telepet, majd a Nagymarosi révkikötőt elhagyva a kerékpárút közvetlenül a mobilgát
rendszer mellett halad, amelynek Duna felöli oldala szintén zöldterület. Ezen a szakaszon
rendezett sétányok, leülő helyek, hulladékgyűjtők találhatók. A sétányon több karaktert
meghatározó elem is látható. A Nagymarosi révhez közel található az Életfa szobor, majd
továbbhaladva egy kilátópont lett kialakítva. Ugyancsak szép kilátás nyílik a Mária kápolna
kissé megmagasított dombjáról is.
Továbbhaladva a kerékpárút, eléri a Vízibástya műemléket, amely szintén kilátóhelyként
funkcionál.
A Vízibástyát elhagyva egy elkeskenyedő zöldterületen halad, majd közlekedési célú területen
vezet a nyomvonala. A 11-es út és a Duna partvonala között változó szélességben puhafás
ligeterdőn halad keresztül, amely nem zöldterület, de fontos kondicionáló zöldfelületet jelent.
A Kisoroszi révnél ér el ismét egy zöldterületet, amely jelenleg részben parkolóként használt,
közmű műtárgy, nagyfeszültségű légvezeték oszlopok és egyéb oszlopok találhatók rajta. A
tervezett kerékpáros Duna híd valószínűsíthető érkezési pontja is ide fog esni.
A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER KONFLIKTUSAI ÉS PROBLÉMÁI
A tervezett strandhoz, a megépített árvízvédelmi töltésről nem vezet le kerékpárosoknak
rámpa.
A mobilgát árvízvédelmi funkciójának fontossága miatt, valószínűleg a lakott területi
szakaszon fasor telepítése nem lehetséges, amely pedig az árnyékolás miatt nagyon fontos
lenne.
A Duna vonalát követő galériaerdő növényzetének egy része áldozatul fog esni a kerékpárút
megépítésének.
A Kisoroszi révnél található zöldterület tele van vizuálisan zavaró látványelemmel. Spontán
parkolók és átközlekedési utak alakultak ki, zöldfelületi funkcióját nem tudja ellátni. Kialakult
használata környezetromboló.
ZÖLDFELÜLETI JAVASLATOK
A tervezet strand kertépítészeti terveiben javasoljuk megvizsgálni a kerékpárral használható
rámpa megépítésének lehetőségét.
A kiirtott galériaerdőt a területen őshonos növényzettel lehetőleg pótolni kell.
A Kisoroszi révnél javasolt környezetrendezési tervet készítteteni.
A teljes szakasz mentén javasolt megtervezni, azokat a kerékpáros pihenőhelyeket, amelyek a
kilátáshoz, látnivalókhoz és érdekes természeti területekhez kapcsolódnak. Javasolt itt olyan
infratstrukturát kiépíteni, amely illeszkedik az ott tartózkodás céljához és idejéhez.
KÖZLEKEDÉS
A módosítás a hatályos településrendezési eszközökben szereplő közlekedéshálózatot
lényegileg nem változtatja meg. Csak az Eurovelo 6 kerékpárút engedélyezési tervek szerinti
nyomvonalának, és területigényének a beépítése történik meg. A településszerkezeti terven a
kerékpárút-nyomvonal az útépítési terveknek megfelelően kerül pontosításra. A szabályozási
tervlapokra az útépítési terv szerinti területigény kerül rá. A HÉSZ közlekedési előírásain a
módosítás miatt nem kell változtatni.
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A közúthálózati kapcsolatokra, a közösségi közlekedésre, vagy a parkolásra a módosításnak
gyakorlatilag semmi, a gyalogos közlekedésre csak érintőleges hatása van. A belső úthálózattal
kapcsolatban csak a Diós és Gizella telep közötti szakasznak van jelentősége.
Visegrád hálózati kapcsolatait továbbra is egy fontos főút, egy összekötőút, valamint a Duna
biztosítja. Területileg a Duna a módosítással érintve van, mivel a kerékpárút részben a Duna
területéből kerül kiszabályozásra.
A település belterületi utcahálózatát, belső közlekedését a módosítás alapvetően nem
változtatja meg. A kerékpárút a módosítás területét érintő, annak kiszolgálására,
megközelítésére alkalmas meglévő és a hatályos tervek szerinti tervezett közlekedéshálózati
elemekre általában csak annyiban van hatással, hogy bővíti, kiegészíti azokat, jellemzően a
közterületszabályozás szélesítésével, egy-egy szakaszon új közterület szabályozással. A helyi
úthálózattal kapcsolatban viszont nagyon fontos, hogy a Diós (Berkenye u.) és Gizella telep
közötti újonnan kiszabályozásra kerülő szakasz az árvíz idején is biztonságos magassági
vonalvezetésű, erősített pályaszerkezetű kisforgalmú útként tervezett, így akár haváriaútként
is szolgálhat.
A közösségi közlekedési ellátásra a módosítás nincs hatással.
Az országos kerékpárút-törzshálózatba tartozó „Felső-Dunamente kerékpárútvonal” (az
EuroVelo6 nemzetközi kerékpárútvonal része) nyomvonalát a hatályos településrendezési
eszközök is tartalmazzák. Most viszont az időközben elkészült útépítési engedélyezési tervek
szerinti nyomvonal, és területigény épül be szerkezeti és szabályozási szinten is.
Dömös közigazgatási határától a tervezett kerékpárút a 11sz. főúttal párhuzamosan érkezik
Visegrádra, és így is folytatódik keleti irányban a Berkenye utcáig. Onnan a nyomvonal délre
fordul, a Berkenye utca kisforgalmú útra, ahol a meglévő burkolat kopóréteg cseréje és
szélesítése fog megtörténni. Ezt követően, a Berkenye utcát elhagyva, a Dunával párhuzamos
új útszakaszra kerül a kerékpárút. Ez az útszakasz az árvíz idején is biztonságos magassági
vonalvezetése miatt akár haváriaútként is szolgálhat, ezért a keresztmetszeti kialakításában
4,25 m széles, erősített pályaszerkezetű burkolat tervezett. A kerékpárút a Gizella úti
keresztezés után a 11sz. főút déli oldalán vezet a Lepence utcai csomópontig. A csomópontban
a főút északi oldalán meglévő, de átépítésre kerülő kerékpárútba csatlakozik. A Lepence utcát
követő szakaszon kerékpáros pihenőhely is tervezett. Továbbhaladva a kerékpárút a meglévő
árvívédelmi töltésen vezet, majd a nyomvonal a Révátkelőt követően a Duna menti térkő
gyalogút mellé simul. A Vizibástyát a Duna felőli oldalon, híddal kerüli meg, és a főút északi
oldalán maradva halad Dunabogdány felé. Ezen a szakaszon a 11sz. főúttól fizikai elválasztással
lehatárolt, csökkentett szélességű kétirányú kerékpárút kerül kialakításra. A hegyoldalban a
főút meglévő támfalai megmaradnak. A következő szakaszon ismét teljes szélességű
kerékpárút épül, ami azután a közigazgatási határon csatlakozik a Dunabogdány-i szakaszhoz.
A kerékpáros útvonal főbb paraméterei:
Kerékpárút hálózati szerepe: „A”
Útkategória: B.VII., K.VII.
Tervezési sebesség: >20 km/h
Haladó sávok száma: 3
A kerékpárút megvalósításához szükséges területet közterület-szabályozás biztosítja kivéve,
ahol már meglévő közterületen belül halad. A szabályozási vonalak a kerékpárút engedélyezési
és kiviteli terve szerinti kisajátítási vonalakhoz illeszkednek. A kisajátított terület az érintett
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önkormányzat tulajdonába kerül, kivéve a Duna területét, ahol tulajdonosi változás nem
lehetséges. A Duna területén a kezelést/üzemeltetést megállapodás alapján lehet végezni.
A gyalogos közlekedést a módosítás csak annyiban érinti, hogy egyes szakaszokon közvetlenül
meglévő gyalogút mellé, bár attól elválasztva épül meg a kerékpárút.
A parkolás, rakodás szempontjából a módosítás érdektelen.
A vízi közlekedésre a módosítás nincs hatással (bár a kerékpárút egy-egy rövid szakaszon a
Duna telkén halad).
KÖZMŰVEK ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS
KÖZMŰ HELYZETFELTÁRÁS, ÉRTÉKELÉS
Az EUROVELO 6 kerékpárút Dömös-Dunabogdány közötti szakaszának Visegrád területét
érintő szakasz megvalósításának előkészítésére a NIF elkészíttette a Civis Komplex Mérnök Kftvel a kerékpárrút engedélyezési tervét. A tervezett nyomvonal településrendezési tervbe való
beillesztéséhez azonban a településrendezési terv módosítása szükséges, amelynek
alátámasztó munkarészeként készül a közműves munkarész.
Az előzetes tanulmánytervben kijelölt kerékpárút a nyomvonala a 11. sz főút mentén, attól
kisebb-nagyobb távolságban halad keresztül a településen. A kerékpárút, egyes szakaszai
meglevő földúton, vagy önálló saját útszakaszokkal, vagy az árvízvédelmi töltésen, illetve a
mobilgát támfal mellett, vagy a főút mentén, vagy a főút és a Duna között kiépítendő szintén
önálló új úton halad.
A tanulmányterv alapján folytatott egyeztetések után készült engedélyezési tervben
rögzítésre került a kerékpárút nyomvonala, amely Dömös felöl a 11sz. főúttal párhuzamosan
érkezik Visegrádra, annak a Duna felöli oldalára, a hullámtéri területre és halad a Berkenye
utcáig. Onnan keresztezve a főutat, a patak mentén a Berkenye utcán halad elhagyva a
hullámtéri területet, majd a domboldalon a Berkenye utcától keleti irányba fordulva, önállóan
kiépítendő szakasszal a Dunától kicsit eltávolodva, de azzal párhuzamos halad a mértékadó
árvízszint feletti kiemeléssel tovább keleti irányba. Végighalad a Gizellatelepi kórház alatt,
majd a Löffler bánya alatt éri el a 11. sz főutat, amelynek déli oldalán, az árvízi menten oldalán
halad tovább kelet felé, a Doboshegyi átemelőig. Az átemelőnél, a Lepence-pataknál
keresztezi a 11.sz főutat és annak a Duna felöli oldalán, részben töltésen, részben a hullámtéri
területen halad tovább keleti irányba. A főút északi oldalán a meglévő, de átépítendő
kerékpárútba csatlakozik, ahonnan a kerékpárút a meglévő árvízvédelmi töltésen halad, majd
a Révátkelőt követően a Duna menti gyalogút mellett halad tovább. A Vizibástyát a Duna felőli
oldalon, híddal kerüli meg, és a főút északi oldalán halad Dunabogdány felé. A 11sz. főúttól
elválasztással hullámtéren halad a kerékpárút Dunabogdányig.
Az elkészült engedélyezési tervet a településrendezési tervbe való beillesztésre átadták. Az
útügyi előírásoknak megfelelően a közműről helyszínrajz készült.
A kijelölt kerékpárút nyomvonala, így Visegrád területén -a Berkenye utca-Lepence utca
közötti szakasz kivételével- a Duna mellett, annak közelségében halad, miközben a Dunán
levonuló nagyobb árhullámok a környezetében elöntést okoznak. Az elsőrendű kijelölt
védvonal részben a töltés vonala, de hosszan a 11. sz főúton van, miközben a főút egyes
szakaszai a megemelkedett mértékadó árvízszint alatt fekszenek. A főút mélyebben fekvő
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szakaszai nagyobb árhullámok levonulásának az idején víz alá kerül. A víz kiterjedésére a
kijelölt Duna nagyvízi mederig lehet számolni
A nagy Duna 1689,65-1698,84 fkm szakasza, a Szentendrei-Duna-ág 28-31,5 fkm szakasza
érinti Visegrád közigazgatási területét. A 74/2014 (XII.23.) BM rendelet szerint a Visegrádra
vonatkozó nagy Duna menti szakaszon a mértékadó árvízszint 107,02-107,69 mBf, a
Szentendrei-Duna szakaszon 107,11 mBf, a biztonsági magasítási igény +1 m, így 108,02108,69 mBf., az árvízi mentességhez a kerékpárút útpálya magasságának ezt meghaladó
magassági elhelyezése szüksége, ennél alacsonyabb elhelyezkedésű szakaszai nagyobb
árhullámok levonulása idején elöntésre kerülhetnek.
A Duna mentén haladó kerékpárút nyomvonalának tervezésénél az árhullámok levonulása
során előforduló elöntés veszélyén kívül egyéb Duna mentén jelentkező korlátozásokat és
vízügyi feladatok ellátási igényeit is figyelembe kell venni. Így a Duna mentén 10 m-es parti
sávot a meder karbantartására biztosítani kell. Az elsőrendű védvonaltól a hullámtéri oldalon
60 m-es sávot gödörásási tilalom terheli, a mentett oldalon 110 m-es sávban a fakadóvíz
előfordulásának lehetőségével kell számolni. Ezek természetesen a kerékpárút létesítését nem
akadályozzák, csak a nagyvízi meder területén belüli beruházásnál a 83/2014 (III.14.) Korm
rendeletben előírtakat és a 9/2019 (VI. 14.) MvM rendelet nagyvízi mederre vonatkozó
előírásait figyelembe kell venni és minden építési és egyéb tevékenységre is a vízügyi ágazat
engedélye szükséges.
A tervezett kerékpárút Duna menti haladása a domboldalról a Duna irányába haladó
vízfolyások-patakok-árkok nyomvonalait keresztezi, így keresztezi az Apáti-patakot, a
Lepence-patakot is, illetve további vízfolyások útját, amelyeknek keresztezésére műtárgy
szükséges.
A beruházás megvalósításánál figyelembe kell venni Visegrád természeti adottságát, hogy a
település vízminőség védelmi területen fekszik, amelyre vonatkozóan szintén a 9/2019 (VI.14.)
MvM rendeletben vannak betartandó előírások.
A nyomvonal a visegrádi kutak kijelölt hidrogeológiai külső védőidom területén halad
keresztül, amelyre vonatkozóan a védőidom határozatában leírtakat és a 123/1997 (VII.18.)
Korm rendeletben rögzítetteket figyelembe kell venni, bár a vízmű kutakat jelenleg pontosan
a hidrogeológiai védőterületüket ért sérelem miatt, jelenleg a vízellátásból kizárták, de a
védelem fenntartása továbbra is szükséges, így az érintett szakasznál az előírtak betartása
szükséges.
A település természeti adottságai alapján szükséges megoldandó feladatokon kívül az Eközmű nyilvántartása, a hatályos településrendezési terv szakági munkarésze és az előkészítő
engedélyezési terve alapján a kerékpárút nyomvonala meglevő közműveket keresztez. A
keresztezésekről és azokkal kapcsolatos fejlesztési feladatokról az engedélyezési terv
közműves fejezete ad részletes, engedélyezési szinten, a szolgáltatókkal egyeztetett
javaslatot. Visegrád területén 14 szakaszra osztották a kerékpárút nyomvonalát, amelyre
külön-külön részletezték a közműves feladatokat.
Ezek közül a felszíni vízátvezetések és a csapadékvizek átvezetése adja a legtöbb feladatot,
mintegy 34 helyen kell áteresz fejlesztéssel foglalkozni.
KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLAT
A kerékpárút az út-tervezésre vonatkozó előírások alapján közműellátási feladatot, a
csapadékvíz elvezetésének megoldásán kívül, nem igényel, de a nyomvonallal érintett sávban
a közművekkel összefüggően a kerékpárút Duna menti fektetésével, és a település vízminőség
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védelmi területi fekvésével kapcsolatos természeti adottságait, a hidrogeológiai védőidomon
való átvezetésre vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni és a meglevő keresztező
közművek védelméről, vagy kiváltásáról, köztük a felszíni vizek átvezető műtárgyaikról
gondoskodni kell.
Jelentősebb közműátvezetési feladatok a visegrádi alagútra vezető közművek keresztezésénél
van, ahol regionális gerinc vízvezeték, regionális szerepű csatorna, gerinc villamosenergia
hálózat és elektronikus hírközlési hálózat keresztezését kell megoldani.
A kerékpárút tervezett nyomvonalán több szakaszon is meglevő ivóvízvezeték halad, illetve
szennyvízcsatorna, villamosenergia hálózati nyomvonal, elektronikus hírközlési hálózat,
amelyeknek kiváltását a szolgáltatókkal egyeztetve a kiviteli terv készítésekor meg kell oldani.
Ezeknek a műszaki kialakítási javaslata még nem áll rendelkezésre. A szükséges védelembe
helyezést, kiváltást a kisajátítási sávon belül kell megoldani.
A kerékpárút építéséhez közművesítési feladatként, kapcsolt beruházásként csak az út
víztelenítését kell megoldani. Ezzel a kerékpárút építéshez kapcsoltan biztosítani kell az útról
lefolyó, valamint a terepről az út felé gravitáló csapadékvizek összegyűjtését és elvezetését,
valamint a keresztező vízfolyások és csatornák út alatt való átvezetését. A tervezett
kerékpárútról lefolyó ill. a környező területekről ide gyűlő csapadékvizet az út oldalán
kialakított árkokkal lehet továbbvezetni a befogadóba a készült engedélyezési
dokumentációban részletezett javaslat szerint.
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KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS
TALAJ
A kerékpárút szorosan követi a Duna vonalát, ez által legtöbb esetben fiatal, nyers
öntéstalajokon halad keresztül. Az öntéstalajokon a termőréteg vastagsága meghaladja 100
cm-t, kémiai tulajdonságaikat tekintve felszíntől karbonátos talajok. Fizikai tulajdonságaik
alapján homokos vályog talajok, amelyek igen nagy víznyelésű és vízvezető-képességgel
rendelkeznek.
A hegylábak melletti nyomvonalak mentén a savanyú, nem podzolos barna erdőtalajok a
jellemzőek. A barna erdőtalajokon a jellemző termőréteg vastagság 40-70 cm között van,
gyengén savanyú talajok. Fizikai tulajdonságaik alapján agyag talajok, amelyek közepes
víznyelésű és gyenge vízvezető-képességűek.
A humuszos termőréteg mentéséről a talajvédelmi terv alapján szükséges gondoskodni.
A beruházás termőföldet érint, amelyek művelési ágát meg kell változtatni és a földrészleten
belüli alrészletként nyilvántartott művelési ág határvonalát is módosítani szükséges.
Termőföldet érintő szakaszok
Szelvényszám
Művelési ág
Hrsz
1. szelvény
szántó5
049/18
3. szelvény
szántó3
044/26, 044/82, 044/33,
044/22, 044/20, 044/15,
044/9, 044/7, 044/6, 044/5,
044/4, 044/76, 044/29,
044/78, 044/1
4. szelvény
szántó3
039/15, 039/12, 039/10,
039/8, 036/6,
8. szelvény
legelő2
028/2
szántó2
028/2
9. szelvény
szántó2
058/7
erdő7
058/10
FELSZÍNI ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK
A felszíni vizek közül a Duna folyam a legjelentősebb, amelyre a tervezett létesítmény a
legnagyobb hatást gyakorolja. A Duna menti parti sáv szélessége a nagyvízi meder, a parti sáv,
a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról,
valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára
vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) a) pontja alapján, a
partvonaltól számított 10 méterig terjed.
A tervezési terület érinti a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. üzemeltetésében álló
Visegrádi vízbázis területét. Az itt létesített vízműkutak a Duna kavicsrétegéből származó,
partiszűrésű vízkészletet termelik ki. A vízbázis sérülékeny, a felszíni eredetű szennyezésekre
fokozottan érzékeny. A tervezett kerékpárút a vízbázis külső védőövezeten halad keresztül.
Ezen védőövezetre korlátozó előírások vonatkoznak, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm.
rendelet 5. számú melléklete szerint. A rendelet kimondja, hogy egyéb út létesítése, a
környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek
megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető
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A Visegrádi vízbázis a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
7. §-a és a 2. számú melléklete szerint a 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100.000
méretarányú országos érzékenységi térkép alapján felszín alatti víz állapota szempontjából
fokozottan érzékeny terület.
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.
Közlekedési emissziók
Visegrád legforgalmasabb útja a Budapest – Esztergom – Tát 11-es másodrendű főút, amely a
tervezési terület közvetlen közelében található. A turista főszezonban (tavasztól őszig) a 11-es
főúton jelentős mértékben megnő a légszennyezettség mértéke.
Visegrádra szárnyashajó, kiránduló hajó, továbbá sétahajó is közlekedik, átlagosan naponta
egyszer tavasztól őszig tartó szezonban. 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. Az előbbi adat azt jelenti, hogy a szél főként Visegrád felé fúj a Duna felől. A
levegőszennyezettség akkor a legnagyobb, ha a szél nem fúj (áll a levegő), ezért a
számításoknál a biztonság irányában elmozdulva 0-1 m/s értéket szoktunk figyelembe venni.
Vasúti és légi közlekedésből származó levegőszennyezés nincs a tervezési területen.
Szolgáltató és lakossági emissziók
Visegrádon szolgáltató és lakossági emissziók elsősorban a fűtési szezonban jellemzőek. A
szennyezés mértéke csökkent a gázfűtésre való áttérés óta. A káros emisszió mértékét
jelentősen csökkenti a csaknem folyamatosan létező Duna-völgyi szél.
A tervezési terület közvetlen szomszédságában található a Termál Hotel Visegrád, amelynek
emissziója nem jelentős.
Ipari emissziók
Visegrádon található két nagyobb ipari üzem található: a Lepencei fafeldolgozó, és Lepencevölgyi Visegrádi ásványvíz palackozó. Jelentős mértékű légszennyezéssel egyik létesítmény
működése sem jár.
ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS
Közlekedésből eredő zajterhelés növekedése a 11. sz. főúton a turistaszezonban érezhetően
megemelkedik. Visegrádon bár nincsen vasúti közlekedés, de a Nagymaroson keresztül haladó
vasútforgalom – a Dunán keresztül – áthallatszik. Visegrád felett elrepülő kisrepülőgépek
szintén időnként megzavarják a város nyugalmát.
A kerékpáros közlekedés elenyésző zajkibocsátással rendelkezik.
Ipari és szolgáltató tevékenységből eredő zaj
Az ipari tevékenységekből (fafeldolgozó, ásványvíz palackozó üzem) eredő zajtevékenység
nem zavaró mértékű.
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.
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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 létesítmény építése és üzemeltetése során keletkezett hulladékok elszállításáról kell
gondoskodni.
VIZUÁLIS KÖRNYEZETTERHELÉS
A kerékpárút használatából adódóan az esetlegesen szétszóródó kommunális hulladékok
zavaró látványt nyújthatnak.
A zöldterületek és vízparti ligeterdőkben vezetett légvezetékek nagyon zavaró látványt
nyújtanak.
ÁRVÍZVÉDELEM
A településszerkezeti terv ábrázolja a nagyvízi meder vonalát, amelyet a megépült
árvízvédelmi létesítmények figyelembevételével módosítani kell.
A Nagymarosnál elhelyezett vízmérce szerint, a vízügyi igazgatási szervek rendelik el és
szüntetik meg az árvízvédekezés készültségi fokozatait. Az árvíz- és belvízvédekezésről szóló
10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 1. számú melléklete meghatározza a Nagymarosnál mért, a
védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó vízállást. Meghatározza
továbbá, hogy mely folyamkilométerek között található a fővédvonal kezdő és végpontja.
FENNÁLLÓ KÖRNYEZETVÉDELMI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK
A kerékpárút az Apátkúti-patak felett önálló híd műtárgyon vezet át, amely a Visegrádi vízbázis
hidrogeológiai külső védőövezetébe esik. Ez a terület továbbá a felszín alatti víz állapota
szempontjából fokozottan érzékeny terület is egyben. A felszíni és felszín alatti vizekre tett
hatás a műtárgy megépítésével, érdemben nem változik.
KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLETFELHASZNÁLÁST, BEÉPÍTÉST, BEFOLYÁSOLÓ VAGY KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK)
Építésföldtani korlátok
A sekély földtani veszélyforrásokat két fő csoportba sorolták, amelyeket tömegmozgásoknak
és üregbeszakadásoknak neveznek. A vonalas infrastruktúra létesítmények tervezése
esetében ezeknek a veszélyforrásoknak a megléte jelentős károkat okozhat.
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat a földtani veszélyforrások meghatározására
érzékenységi térképeket készített, amely alapján Visegrád teljes közigazgatási területe az
erősen érzékeny a felszínmozgással érintett földtani képződmények és lejtésviszonyok
viszonylatában.
Az Országos Felszínmozgás Kataszter Visegrád területén 3 földtani üreg beszakadást tart
nyilván, de ezek a tervezési területet nem érintik.
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JÓVÁHAGYANDÓ
HATÁROZAT TERVEZET, A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA
Visegrád Város Önkormányzatának …/2022 (……) számú önkormányzati határozata
a 55/2019. (03.27.) önkormányzati határozattal elfogadott
Visegrád Város Településszerkezeti terve
módosításáról
az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal kialakítása érdekében
1. Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 45.§ (1)-(2) bekezdései szerint elfogadja Visegrád Város
Településszerkezeti terve módosítását jelen határozat 1. és 2. melléklete szerint.
2. Jelen határozat mellékletei az alábbiak:
1. melléklet: „Visegrád Város Településszerkezeti tervének módosítása” tervlap
2. melléklet: a Településszerkezeti terv szöveges leírásának módosítása
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Településszerkezeti terv módosításának
elfogadásáról a lakosságot tájékoztassa, az elfogadott tervet küldje meg az állami főépítésznek
és az eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek.

polgármester

jegyző
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1. melléklet Visegrád Város Önkormányzatának …/2021 (……) számú önkormányzati
határozatához
Visegrád Város Településszerkezeti tervének módosítása
Jelmagyarázat módosítása

A fenti új jelkulcs szerint változik az Euro-velo 6 nemzetközi kerékpárút nyomvonalának
jelölése a teljes Településszerkezeti terv tervlapon
A módosítás területi hatályát a fehér szaggatott vonal jelöli:

Készült az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználásával.
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2. melléklet Visegrád Város Önkormányzatának …/2021 (……) számú önkormányzati
határozatához
a Településszerkezeti terv szöveges leírásának módosítása
Visegrád hatályos TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁS-a az alábbiak szerint módosul:
1.

Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „Zöldterület”
alfejezetben „a településszerkezeti terv változása” alá egy új, ötödik bekezdés kerül:
- 2022-ben zöldterület kijelölése a vízgazdálkodási terület rovására a Kisoroszi révnél az
Euro Velo 6 kerékpáros útvonal megvalósítása érdekében:74,6+0,25=74,85 ha
2. Az „1.4. A területfelhasználási egységek részletes leírása” fejezetben a „Vízgazdálkodási
terület” alfejezetben „a településszerkezeti terv változása” alá egy új, harmadik bekezdés
kerül:
- 2022-ben zöldterület kijelölése a vízgazdálkodási terület rovására a Kisoroszi
révnél az Euro Velo 6 kerékpáros útvonal megvalósítása érdekében:280,9-0,25=280,65
ha
3. A Területi mérleg táblázat alá a következő új táblázat kerül
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Területi mérleg a 2022-ben az Euro-velo 6 kerékpáros útvonal megvalósítása érdekében végzett módosítással
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
kisvárosias kertvárosias
tel. központ
keresk. szolgáltató
üdülőházas
hétvégi házas beépítésre szánt közlekedési
mezőgazdasági vízgazdálbeép. nem szánt
lakóterület lakóterület
vegyes terület gazdasági terület
üdülő terület üdülőterület különl. terület
terület
zöld-terület
erdő-terület
terület
kodási terület különl. terület
2,88
52,44
31,61
3,75
18,74
71,27
61,88
61,85
74,85
2572,59
90,1
280,65
4,37
242,57
3084,41
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RENDELET TERVEZET, A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2022. (….) önkormányzati rendelete
a Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2019. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Visegrád város Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A.§ (3) bekezdésében és 62.§ (6) bekezdés 6.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9.
mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek és a településfejlesztéssel
és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 1/2016. (I.21.)
önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti partnerségi egyeztetés szereplői véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2019. (III. 27.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban HÉSZ) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul a módosítás területi hatálya
jellel jelölt területeken.
2. § Jelen rendelet a kihirdetést követő 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 1. melléklete,
Visegrád Város Szabályozási tervének módosítása
A jelmagyarázat az alábbi két új jelkulccsal egészül ki:

a jelmagyarázat kötelező szabályozási elemeként

a jelmagyarázat tájékoztató elemeként
Tervlap módosítások
M=1:2000
a módosítás területi hatályának határa:
Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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