VISEGRÁD VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK
MÓDOSÍTÁSA
TÖBB RÉSZTERÜLETEN
VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG
2022. július

ÉPÍTÉSZ Kft. 1015 Budapest, Csalogány u 6-10. VI/251

MEGRENDELŐ:

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025 VISEGRÁD, FŐ U. 81.
képviseli: Eőry Dénes polgármester

TERVEZŐK:
TELEPÜLÉSRENDEZÉS,
ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG

EKO Építész Kft
Kálmán Kinga
okl. építészmérnök, településrendező szakmérnök
Kamarai nyilvántartási szám: TT1 13-0776

TÁJRENDEZÉS
KÖRNYEZETALAKÍTÁS

ERA Consulting Bt.
Gacsályiné Rédai Erika
okl. tájépítészmérnök
Kamarai nyilvántartási szám: K 13-1412

KÖZLEKEDÉS

Heckenast & Heckenast Bt
Heckenast Judit
okl. közlekedésmérnök
Kamarai nyilvántartási szám: 01-5295 K1d-1

KÖZMŰVESÍTÉS
HÍRKÖZLÉS

KÉSZ Tervező Kft
Hanczár Zsoltné
okl. gépészmérnök, településrendező szakmérnök
Kamarai nyilvántartási szám: MK 01-2418
Te-T, Th-T, Tv-T

TARTALOM
ELŐZMÉNYEK .................................................................................................................... 4
A tervezés célja ....................................................................................................................... 4
A településrendezési eljárás ................................................................................................... 4
Tervi előzmények, a módosítással érintett településrendezési eszközök ............................. 5
I. A SZABÁLYOZÁSI TERVET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK........................................................... 6
I/1. A 866 hrsz-ú telken a be nem építhető telekrész pontosítása dombház elhelyezése
érdekében .............................................................................................................................. 6
Tájrendezési és zöldfelület rendezési vizsgálat .................................................................. 9
Tájvédelmi, természetvédelmi, zöldfelületi javaslat ........................................................ 10
Környezetvédelem............................................................................................................ 10
I/2.

Visegrád-Dunabogdány határában úszómű elhelyezésének lehetősége .................. 11

I/3.

Szabályozás pontosítása a CBA, a piac tér és a Tündérkert környezetében ............. 12

Tájrendezési és zöldfelület rendezési vizsgálat ................................................................ 13
Tájvédelmi, természetvédelmi, zöldfelületi javaslat ........................................................ 14
Környezetvédelem............................................................................................................ 14
I/4.

Közterület szabályozás pontosítása a Malomhegy utca mentén .............................. 15

II. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZÖVEGÉT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK ................................. 16
II/1.

Előkerti szabályok pontosítása a hétvégi házas üdülő övezetekben......................... 16

II/2.

Épületelhelyezés szabályának pontosítása az Má-1 övezetben ................................ 16

II/3.

Az elhelyeztető rendeltetések körének bővítése a Ktk-3 jelű övezetben ................. 19

III. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATOT ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK . 21
III/1.

Középkori kikötő elhelyezésének lehetősége ........................................................ 21

III/2.

Víztározó kialakításának lehetősége a sípálya környékén ..................................... 23

Tájrendezési és zöldfelület rendezési vizsgálat................................................................ 25
Tájvédelmi, természetvédelmi, zöldfelületi javaslat ........................................................ 25
Környezetvédelem............................................................................................................ 25
Közművek, vizsgálat és javaslat ........................................................................................ 26
JÓVÁHAGYANDÓ ............................................................................................................ 29
Rendelet tervezet, a Helyi építési szabályzat módosítása ................................................... 29

3

ELŐZMÉNYEK
A TERVEZÉS CÉLJA
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 52/2022. (III. 31.) számú
határozatában döntött arról, hogy a településrendezési eszközöket a használatuk során
felmerült igények alapján néhány ponton, részterületen módosítani kívánja. A módosítási
feladatokat 10 pontban határozta meg, de két pont összevonásával („Szabályozás pontosítása
a CBA, a piac tér környékén” és „Szabályozás pontosítása a Tündérkert környezetében”) 9
pontban mutatja be a dokumentáció.
A településrendezési eszközök módosításának célja tehát
▪ a Helyi Építési Szabályzat egyes előírásainak pontosítása,
▪ a Szabályozási Terv egyes szabályozási elemeinek pontosítása,
▪ a Településszerkezeti Tervben egyes részterületeken új terület-felhasználás kijelölése
és Szabályozási Tervi szabályozása.
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELJÁRÁS
A településrendezési eszközök módosítása a településtervek tartalmáról, elkészítésének és
elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 68 § szerinti egyszerűsített eljárási rend szerint
lehetséges, mert
1. a településszerkezetet meghatározó műszakiinfrastruktúra-főhálózat nem változik,
2. nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, és
3. nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.
A partnerségi egyeztetést a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelete szerint kell
végezni.
Jelen dokumentáció az E-térbe feltöltendő véleményezési anyagként, valamint a partnerségi
egyeztetésben való közzétételre készült.
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TERVI ELŐZMÉNYEK, A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
Visegrád hatályos településrendezési eszközei
▪ a 55/2019. (03.27.) számú KT határozattal elfogadott, azóta többször módosított
Településszerkezeti Terv (továbbiakban TSZT) és
▪ a 3/2019. (III. 27.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott, azóta többször
módosított Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv (továbbiakban HÉSZ+SZT).
A településrendezési eszközök módosítása a módosítással érintett eszközök alapján három
témakörre osztható:
I. Csak az SZT-t érintő módosítások
II.
Csak a HÉSZ szövegét érintő módosítások
III.
A HÉSZ szövegét és az SZT-t is érintő módosítások
Az alábbiakban e három fő csoport szerinti tagolásban tárgyaljuk a módosításokat megalapozó
vizsgálatot és a javasolt módosítást.
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I. A SZABÁLYOZÁSI TERVET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK
I/1. A 866 HRSZ-Ú TELKEN A BE NEM ÉPÍTHETŐ TELEKRÉSZ PONTOSÍTÁSA DOMBHÁZ
ELHELYEZÉSE ÉRDEKÉBEN
A-telekösszevonással létrejött 866 hrsz-ú telek egy része Kbtá jelű különleges beépítésre nem
szánt, tájképvédelmi övezetben fekszik, másik része Üh-3 jelű hétvégiházas üdülő övezetben.

Részlet a hatályos Szabályozási tervből.
A Kbtá övezetre vonatkozóan a településrendezési eszközök az alábbiakat tartalmazzák:
A Településszerkezeti terv különleges beépítésre nem szánt tájképvédelmi területet jelöl a
Svábhegy északi végénél és Doboskertnél.
A Szabályozási terv Kb-tá jelű különleges tájképvédelmi övezetet határoz meg azokon a
domborrokon, amelyek a beépítésre szánt területbe, abból kiemelkedve, beékelődnek és
tájképi szempontból rendkívül érzékenyek. Ezeket a területeket a településrendezési eszközök
évtizedeken át sikeresen megvédték a beépítéstől: 1991-ben megfogalmazódott, hogy meg
kell akadályozni a beépítés további felkúszását a domboldalakra, és a domborrokra az építés
teljes tilalmát kell meghatározni. Az 1993-as Szabályozási terv a domborrokon közpark
területet jelölt ki. A 2004-es Szabályozási terv a tájképi szempontból érzékeny domborrokat az előzménytervi kijelölést megtartva -közpark zöldterületnek jelöli. A hatályos szabályozás
különleges beépítésre nem szánt tájképvédelmi övezetbe sorolja, és semmilyen építmény
elhelyezését nem engedi meg: HÉSZ 76. §
(1) A különleges beépítésre nem szánt tájképvédelmi terület Kbtá jelű övezetbe van sorolva,
amely a tájkép védelme érdekében a Duna felől látható kiemelkedő domborrok
beépítetlen állapotának megtartását szolgálja.
(2) A Kbtá jelű övezetben út kivételével építményt nem lehet elhelyezni.
(3) A Kbtá jelű övezetben
a) a kialakítható telek legkisebb területe 2.000 m2.
b) a megengedett legkisebb zöldfelületi mérték 90 %.
Ezt az évtizedeken át egyértelműen végigvonuló szabályozási rendet településrendezési és
tájkép védelmi szempontból is következetes módon fenn kell tartani. Ezen a területen
dombház elhelyezése sem javasolt.
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Üh-3 jelű övezet
A 866 hrsz-ú teleknek az alsó része azonban Üh-3 jelű, hétvégi házas üdülőövezetben fekszik,
ahol a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 8%, a megengedett legnagyobb
épületmagasság 3,5 méter és a megengedett legkisebb zöldfelületi mérték 75 %.
A telek egy részét telken belül be nem építhető terület jelölése érinti, szintén tájképvédelmi
szempontok alapján meghatározva, a domborron tájképvédelmi érdekeket érvényesítő Kbtá
övezet környezetében, ahhoz kapcsolódva.
A 866 hrsz-ú telek északi oldalát 6 méter széles kiszabályozott út érinti, amely a szomszédos
zárvány telkek megközelítését szolgálja. A telek tulajdonosa településrendezési szerződést
kíván kötni, amelyben vállalja a kiszabályozott terület átadását az önkormányzati tulajdonú
közút céljára, cserébe pedig a dombház megépítésének lehetőségét kéri a telken belül be nem
építhető részen.
A településrendezés, tájképvédelem és természetvédelem szakmai szempontjaiból szerint a
telken belül be nem építhető terület kijelölése
• egyrészt a Kbtá övezethez pufferterület szerűen csatlakozó módon szükséges;
• másrészt a Dunakanyarból és a Nagymaros-Zebegény Dunaparti szakaszokról
kiemelkedő rálátásban elhelyezkedő telekrészen szükséges;
• harmadrészt a jelölő élőhelyek figyelembevételével szükséges.
A DINPI és Visegrád Város Önkormányzata 2022. március 16-án helyszíni szemlét tartottak,
melyről emlékeztető is készült: „Az ingatlanon az alábbi térképen zölddel jelölt, Natura 2000
jelölő élőhellyel nem érintett területrészen tartja elfogadhatónak az Igazgatóság a dombház
elhelyezését:”
Az alábbi ábra a hatályos szabályozást, az élőhelyeket és a dombháztelepítési szándékot
összegezve ábrázolja (összeállította: Füzes András, Visegrád főépítésze)
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Ez alapján a javasolt szabályozás a nem jelölő élőhelyet szabadon hagyja a telken belül be nem
építhető telekrész jelölésétől. A dombház telepítése így tervezettnél kissé alacsonyabban
fekvő telekrészen, egy korábbi épület maradványainak helyén lehetséges, ami jobban
megfelel a tájképvédelem szempontjainak is.

Javasolt szabályozás
A Szabályozási terv módosítása mellett azonban fontos a dombház fogalmának bevezetése a
Településképi rendeletben az alábbiak szerint:
dombház: kizárólag a Kertes területeken belül lehatárolt Újhegy hétvégiházas üdülő
övezetében elhelyezhető olyan épület, amelynek
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a)
b)

c)

d)

e)

beépített alapterülete legalább 80%-án intenzív zöldtetővel fedett úgy, hogy az
intenzív zöldtető a környező tereppel összefüggő, folytonos zöldfelületet képez;
a terepből kilátszó homlokzata legfeljebb az épület kontúrjának 30 %-át kitevő
hosszban létesül úgy, hogy a homlokzatmagasság a 3,50 m-t sehol nem
haladhatja meg;
kialakítása során az eredeti terepszint megváltoztatása az épület területére nézve
a 2,0 m-es, a telek egészén az 1,0 m-es átlagértéket nem haladhatja meg, és
egyetlen ponton sem haladhatja meg a 3,0 m-es értéket.
alapterületének legfeljebb 20%-ot kitevő részén a Kertes területeken egyébként
megengedett tetőformákon és héjazatokon kívül üvegezett bevilágító
(felülvilágító) is létesíthető.
terepből kilátszó homlokzatának falfelületei fával, természetes kővel vagy
téglával burkolt lehet, színezése sötét zöld és földszínek lehetnek.

TÁJRENDEZÉSI ÉS ZÖLDFELÜLET RENDEZÉSI VIZSGÁLAT
A terület leírása
A 866 hrsz-ú terület a Rákóczi úton meredeken emelkedő, betonelemekkel burkolt, rendkívül
keskeny mélyúton közelíthető meg. Később észak felé fordulva a domb gerincén haladva
érhető el a telek. A terület jelenleg nem gondozott felső részén gyep terület, középső részén
cserjés, míg az mélyebben fekvő területeken fás állományok találhatók. A terület a gerincen
vezető úttól a közeli vízfolyás irányába erősen lejt. A terület legmagasabb pontja 185 méter
magasságban, míg legalacsonyabb pontja 150 méter magasságban helyezkedik el. A telek
beépíthető része jelenleg a 175-ös és 160-as szintvonal között található. Ez a beépíthető lejtő
D-NY-i tájolású.
A területet érintő természeti védelmek
Visegrád közigazgatási területének egészére kiterjedő védettségek mellett az alábbiak
találhatók meg a tervezési területen:
• Az Országos Területrendezési Tervben kijelölt „magterület” övezete a tervezési
területen található.
• A területet érinti az UNESCO által nyilvántartott Pilisi Bioszféra Rezervátum, mivel a
tervezési terület a bioszféra-rezervártum átmeneti zónájában fekszik.
• 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
A tervezési területen üzemtervezett erdő nem található.
Zöldfelületek
A területen a felhagyott művelés miatt spontán cserjésedés és befásodás indult meg. A
teleken található egy régi épület alépítmény maradványa. Az épületmaradvány és a
környezete erősen degradálódott, Natura 2000 jelölő élőhely nem található rajta. A DunaIpoly Nemzeti Park Igazgatóság képviseletében, helyszíni bejárás keretében megállapították,
hogy ez a degradált terület lenne a legalkalmasabb a dombház elhelyezésére.

9

TÁJVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI, ZÖLDFELÜLETI JAVASLAT
A 866 hrsz-ú terület jelenlegi, be nem építhető részén dombház építése oly módon javasolt,
hogy az épület kizárólag az élőhelyek szempontjából degradálódott helyen épüljön meg.
A tervezési terület vertikális zöldfelületi tagoltságát szabályozási elemekkel erősíteni kell.
A vízfolyáshoz közel eső részeken csak őshonos faállomány, azt követően gyümölcsfák és
gyümölcsbokrok elhelyezése vagy őshonos faállomány javasolt. Az épület közelében javasolt
engedélyezni az egyéb dísznövényeket. A telepítendő növényekre nézve a Településkép
védelméről szóló 9/2019. (X.2.) önkormányzati rendelet előírásait figyelembe kell venni.
KÖRNYEZETVÉDELEM
Talajadottságok
Magyarország kistájainak katasztere szerint az Észak-Magyarországi-középhegységen belül, a
Visegrádi-hegységben a Visegrádi-Dunakanyar kistájba tartozik a terület. A kistáj tektonikusan
előrejelzett, antecedens, többnyire szimmetrikus, eróziós folyóvölgy. A tervezési területen
jellemzően andezit, andezit-tufa, andezit agglomeratum található.
Területfoglalás, területhasználat változás
A 866 hrsz-ú terület felső részének jelenlegi övezeti besorolása nagyfokú védelmet nyújt a
visegrádi táj kiemelkedő domboldali részein a beépítések ellen, amit továbbra is fenn kell
tartani. A terület mélyebben fekvő része, a jelenlegi besorolása alapján üdülőterület, ahol a
legkisebb zöldfelületi arány 75 %. Ez a szabályozás biztosítja a környező táj és a magántelkeken
kialakítható zöldfelületek közötti kapcsolatot, átmenetet és ökológiai egyensúlyt.
Felszíni szennyeződésre érzékeny területek
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006.
Korm. rendelet 5. § (1) ad) alapján a tervezési terület nitrátérzékeny terület, a 2015. évi KözépDuna vízgyűjtő alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervei alapján. A tervezési területen nem
várható nagyfokú szerves- és műtrágya felhasználás.
Felszín alatti vizek
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról
szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Visegrád érzékeny területnek, a
felszín alatti vízminőség szempontjából kiemelten érzékeny területnek számít.
Felszíni vizek
A Duna-folyam mellékvízfolyása a terület legmélyebb pontján található időszakos ér.
Környezetvédelmi lehatárolások
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006.
Korm. rendelet 5. § (1) ad) és be) alapján a tervezési terület nitrátérzékeny terület.
Ezen a területen légszennyező forrás nem található. A létesítmény légszennyezőként nem
értelmezhető.
Zajterhelés ezen a területen nem jellemző. Zajforrásként a létesítmény nem értelmezhető.
Az üdülőterületek kommunális hulladékelszállítása szervezett a város területén.
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I/2.

VISEGRÁD-DUNABOGDÁNY HATÁRÁBAN ÚSZÓMŰ ELHELYEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGE

A Duna folyó V jelű övezetében a Szabályozási terv jelöli
a)
a kikötőépítmények, úszóművek elhelyezésére kijelölt partszakaszt, ahol kizárólag az
önkormányzat által telepített, oktatási és sportolási jelleggel közösségi célú
kikötőépítmények, úszóművek elhelyezhetők, de a parton kikötőbak, lépcső és sólya
kivételével a kikötéssel kapcsolatos építmény nem helyezhető el;
b)
meglévő kikötőépítmények bővítésére kijelölt partszakaszt, ahol kizárólag a meglévő
kikötő építmény bővítése helyezhető el;
c)
révátkeléshez szükséges kikötőépítmények elhelyezésére kijelölt partszakaszt, ahol
kizárólag a révátkeléshez szükséges kikötő építmények és sólya helyezhetők el;
d)
a kikötőépítmények elhelyezése elől elzárt partszakaszt, ahol semmilyen úszómű vagy
kikötéssel kapcsolatos építmény nem helyezhető el.
A Dunabogdányhoz közeli partszakaszon a Szabályozási terv kizárólag a révátkeléshez
szükséges kikötő építmények és sólya elhelyezést jelöli. A már Dunabogdány közigazgatási
területén álló Gondűző vendéglő tulajdonosa azonban szeretne itt, a visegrádi partszakaszon
egy, evezős csónakok és motorcsónakok kikötése számára is alkalmas új úszóművet elhelyezni
annak érdekében, hogy a vendéglője közelében kialakuljon a vízitúrázók pihenőhelye.
Ezért a jelölés módosítása javasolt az alábbiak szerint:

Részlet a hatályos Szabályozási tervből (EV6 elfogadása után!)

Javasolt szabályozás
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I/3.

SZABÁLYOZÁS PONTOSÍTÁSA A CBA, A PIAC TÉR ÉS A TÜNDÉRKERT KÖRNYEZETÉBEN

Az Önkormányzat a CBA tulajdonosával településrendezési szerződést kötött, melynek keretei
között megállapodtak az épület felújításról és környezetének rendezéséről és használati
rendjéről. Ehhez kapcsolódóan a CBA mögött két ütemben parkoló épült ki. A parkoló
tervezése során a szabályozási terven jelölt gyalogos útvonal (piac tértől a Palotaházig)
helyigényét nem vették figyelembe, de ennek biztosítása elengedhetetlenül szükséges, ezért
ezt a szabályozás eszközeivel újra meg kell teremteni.
A megállapodásnak és a bekövetkezett változásoknak megfelelően a Szabályozási terv
módosítása szükséges az alábbiak szerint:
• -12 méter széles, a CBA épületét érintő útszabályozás levétele;
• -CBA épülete előtti beugró közterület szabályozása, levágás a közterületről, (ami
egyébként állami tulajdon);
• -089/2 hrsz önkormányzati tulajdonban lévő telek átsorolása építési övezetből
közterületbe, mert parkoló épült rá;
• -kiépült parkolók tájékoztató elemként megjelennek a Szabályozási terven;
• -piac tér zöldterületének pontosítása a geodéziai mérésnek megfelelően.
• A Vt-5 övezet kiszabályozásának átszerkesztése úgy, hogy a parkoló mellett a gyalogos
útvonal számára megfelelő szélességű hely szabadon maradjon.
Idő közben a Mozi köztől északra fekvő, Zkp-3 jelű közpark övezetben is történtek, illetve
tervezettek fejlesztések.
Az önkormányzat szervezésével a város helyben lakó vagy elszármazott családjai egy-egy
őshonos gyümölcsfa csemete örökbefogadásával Tündérkertet hoztak létre a visegrádi
építésztábor résztvevői által készített telepítési terv alapján. A Tündérkerthez kapcsolódóan
egy kis közösségi csűr is épült szinténaz építésztábor résztvevőinek munkájával.
Ugyanitt az eredetileg a 11-es út emellett megépült, helyi védelem alá vont, három szép
kerítés áthelyezése is megtörtént a hozzájuk tartozó telkek hátra húzott telekhatárára.
A Tündérkert felől az Lke-1 övezetben új telkek kialakítására nyújt lehetőséget a Szabályozási
terv, amelyeknek azonban a közparkon keresztül még nincs közútkapcsolatuk. A közparkon
keresztül csak a park létesítményei közelíthetőek meg. Ezért magánút kijelölése javasolt,
amelyet a közpark felől nyíló telek kialakításakor szintén ki kell alakítani.
Fentieknek megfelelően a Szabályozási terv módosítása szükséges az alábbiak szerint:
• helyi védett kerítések jelölése az új helyükön a Tündérkertnél;
• 74/2 és 75 hrsz-nél közpark jelölés levétele;
• javasolt magánút jelölése a közpark felől nyíló telkek megközelítése számára
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Részlet a hatályos Szabályozási tervből

Javasolt szabályozás

TÁJRENDEZÉSI ÉS ZÖLDFELÜLET RENDEZÉSI VIZSGÁLAT
A terület leírása
A 89/2 és 85/7 hrsz-ú területeken jelenleg egy térkővel burkolt parkoló található, ahol a
korábban itt lévő idős fák egy részét meghagyták és a burkolatban kiépített zöld szigetben
életkörülményeiket többé-kevésbé biztosították. Térkővel burkolva a tervezett parkolók
középső közlekedősávja lett kiépítve. A térköves út mentén merőleges parkolás lehetséges
murvás felületen.
A területet érintő természeti védelmek
Visegrád közigazgatási területének egészére kiterjedő védettségek mellett az alábbiak
találhatók meg a tervezési területen:
• A területet érinti az UNESCO által nyilvántartott Pilisi Bioszféra Rezervátum, mivel a
tervezési terület a bioszféra-rezervártum átmeneti zónájában fekszik.
A tervezési területen üzemtervezett erdő nem található.
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Zöldfelületek
A Piac tér zöldfelülete még rendezetlen. A szabályozási terven jelölt gyalogos sétány összeköti
a Piac tér zöldfelületét a Tündérkert zöldfelületével, azonban a parkolók tervezésekor a
gyalogos sétányt nem vették figyelembe. A Piactér zöldfelülete, teljesen fátlan, cserje esem
található rajta. A Tündérkertben fiatal gyümölcsfák lettek telepítve, de a park használatát
segítő sétányok, parkberendezés teljesen hiányzik. Összességében elmondható, hogy a
parkolók és zöldfelületek nagyon kietlen képet mutatnak. A megfelelő parki növényzet
hiányzik.
TÁJVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI, ZÖLDFELÜLETI JAVASLAT
A meglévő és tervezett parkolók kertépítészeti átgondolása és fásítása szükséges.
A tervezet gyalogos utat meg kell tervezni és megfelelő zöldfelülettel, fasorral figyelembe kell
venni a parkoló kialakításakor, tervezésekor.
KÖRNYEZETVÉDELEM
Területfoglalás, területhasználat változás
A korábbi árvízveszélynek kitett telekrészek a Dunához közel nem lettek beépítve. A Fő utcán
épült sváb házak telkei a mai 11-es útig illetve a Dunáig leértek. Az ártéri kertekben
legtöbbször olyan gyümölcsfákat telepítettek, amelyek elviselték az időszakos vízborítást. A
mai 11-es út és kiegészítve a mobilgát rendszerrel, már ármentes területeket eredményezett
ezeken a kertvégeken. A kertek Duna felöli vége ma már közcélú területek láncolata található.
Felszíni szennyeződésre érzékeny területek
A tervezési terület nitrátérzékeny terület, de itt nem várható nagyfokú szerves- és műtrágya
felhasználás.
Felszín alatti vizek
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról
szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Visegrád érzékeny területnek, a
felszín alatti vízminőség szempontjából kiemelten érzékeny területnek számít.
Felszíni vizek
Felszíni kisvízfolyás nem található a területen. A nagy mértékű burkolt parkoló felületekről a
csapadékvizet az út menti árok igénybevételével a Dunába vezetik.
Környezetvédelmi lehatárolások
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006.
Korm. rendelet 5. § (1) ad) és be) alapján a tervezési terület nitrátérzékeny terület.
A parkoló területe csak abban az esetben válhat helyhez kötött légszennyező forrássá, ha
gépjárműveket alapjáraton üzemeltetik, huzamosabb ideig.
A parkoló közvetlen környezetében zajtól védendő területek találhatók. A parkolók
tervezésekor, a kiszolgáló úttól származó zaj terhelési határértékei az irányadók. A zajtól
védendő terület a zöldterület, ahol nappal 55, éjjel 45 dB határértéket nem haladhatja meg a
közlekedésből származó zaj. A szomszédos vegyes területek határértékei magasabbak, de a
tervezéskor az alacsonyabb határértéket kell figyelembe venni. A közlekedésből származó zaj
terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz.
melléklete határozza meg.
A terület kommunális hulladékelszállítása szervezetten megoldott.
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I/4.

KÖZTERÜLET SZABÁLYOZÁS PONTOSÍTÁSA A MALOMHEGY UTCA MENTÉN

A Szabályozási terv a Malomhegy utca szélesítését jelöli egyrészt a határoló telkek felé,
másrészt a mellette futó vízfolyás felé. A vízfolyást érintő szabályozásnak megfelelő
telekalakítás elkészült, ezért itt a Szabályozási vonal levehető tervről.
Az érintett vízfolyásrésszel kapcsolatban a Szabályozási terv jelmagyarázat az tartalmazza,
hogy közlekedési célra kijelölt közterület, amely vízfolyás területén fekszik, ezért vízjogi
engedély szükséges a kialakításához.
A 450 hrsz-ú telek a földhivatal nyilvántartása szerint vízfolyás, de a Vízügyi Igazgatóság azt
nyilatkozta, hogy az ő nyilvántartásukban nem szerepel, ezért vízjogi engedélyezési eljárást
nem tudnak lefolytatni.
A 441/2 és a 447/6 hrsz-ú telek között telekhatár rendezés történt. A telekhatárral együtt az
övezethatár elmozdítása is szükséges.
Fentiek alapján a javasolt szabályozás az alábbi:
.

Részlet a hatályos Szabályozási tervből

Javasolt szabályozás
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II. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZÖVEGÉT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK
II/1.

ELŐKERTI SZABÁLYOK PONTOSÍTÁSA A HÉTVÉGI HÁZAS ÜDÜLŐ ÖVEZETEKBEN

A hétvégi házas üdülőövezetekben a HÉSZ egységesen 5 méter előkert mélységet ír elő. A
változatos terepviszonyok és az elszót beépítések miatt ez néhol túl merev, nem teszi lehetővé
az épület jól illeszkedő elhelyezését. Ezért az alábbi, illeszkedést elősegítő szabály bevezetése
javasolt:
HÉSZ 48.§
(9) A hétvégi házas terület építési övezeteiben, ha a részletes övezeti előírás másként nem
rendelkezik
a) az előkert mérete 5,0 méter beépített utcaszakasz esetén az előkerti építési
határvonalnak a többségében vagy legalább két-két szomszédos beépítésnél kialakult
állapothoz vagy a terepviszonyokhoz kell igazodnia úgy, hogy az előkert mélysége nem
lehet kisebb 3 méternél. Amennyiben az adott utcaszakaszon nem határozható meg
egyértelműen a fenti igazodási lehetőség, úgy az előkerti építési határvonal 5,0 méter,

II/2.

ÉPÜLETELHELYEZÉS SZABÁLYÁNAK PONTOSÍTÁSA AZ MÁ-1 ÖVEZETBEN

A 068/1 hrsz-ú telken, a Vadaspark területén az Ökoturisztikai park új fogadóépülete és
információs pontjának elhelyezés tervezett. A terület az má-1 jelű általános mezőgazdasági
övezetben fekszik, amelyen az építés előírásait a HÉSZ 73-74.§-a tartalmazza. A tervezett
épület az előírásoknak csak részben felel meg, a rendeltetés és a telekhatártól mért távolság
tekintetében ütközik a hatályos előírásokba.
A tervezett épület elhelyezését az alábbi helyszínrajzi és alaprajzi részletek mutatják.

Részlet a Mogyoróhegy Ökoturisztikai Park fogadó épület és információs pont engedélyezési
tervéből, helyszínrajz részlete (Kocsisok Építész Studio Kft.
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Az épületnek a telekhatártól távolabbi telepítése a területen kialakult terepviszonyok és út
miatt nem kívánatos. tervezett elhelyezése, a Panoráma úttól mért távolsága a szomszédos
telken álló vendéglővel is összhangban van.

Részlet a Mogyoróhegy Ökoturisztikai Park fogadó épület és információs pont engedélyezési
tervéből, alaprajz részlete (Kocsisok Építész Studio Kft.
A tervezett épület iroda, teakonyha, előtér és wc-zuhany helyiségeket tartalmaz.

Részlet a Mogyoróhegy Ökoturisztikai Park fogadó épület és információs pont engedélyezési
tervéből, északnyugati és délnyugati homlokzatok (Kocsisok Építész Studio Kft.
A tervezett épület elhelyezése érdekében az alábbi módosítások javasoltak:
67. A mezőgazdasági terület övezeteinek általános előírásai
73. § (1) A mezőgazdasági terület övezetei általános mezőgazdasági övezetek, amelyek árutermelő
mezőgazdasági termelésre alkalmasak, és biztosítják a mezőgazdasági használat fennmaradását,
a tájkarakter megőrzését.
(2) A mezőgazdasági terület övezeteiben elhelyezhető épület
a) növénytermesztéssel, állattenyésztéssel kapcsolatos,
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(3)
(4)

b) terményfeldolgozás és tárolás,
c) turisták fogadására, tájékoztatásra alkalmas iroda
rendeltetést tartalmazhat.
A mezőgazdasági terület övezeteiben az OTÉK szerinti birtokközpont nem alakítható.
A mezőgazdasági terület övezeteiben a terepszint alatti beépítés alapterülete nem haladhatja
meg az 500 m2-t.

68. A mezőgazdasági terület övezeteinek részletes előírásai
74. § (1) A mezőgazdasági terület Má-1, Má-2, Má-3 és Má-4övezetekre tagolódik.
(2) Az Má-1 jelű övezetben
a) legalább 1 ha területű gyep, szőlő vagy gyümölcsös művelési ágba sorolt,
b) legalább 50 méter széles
telken helyezhető el épület.
(3) Az Má-1 jelű övezetben
a) a kialakítható telek legkisebb területe 10.000 m2.
b) a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 2%.
c) a megengedett legnagyobb épületmagasság 3,5 méter.
(4) Az Má-1 jelű övezetben az épület a telekhatártól mért 15 méteren belül nem állhat, kivéve a
Panoráma úttal közös telekhatárnál, ahol 5 méteren belül nem állhat.
(5) Az Má-1 jelű övezetben az épület egyik homlokzatának a magassága sem haladhatja meg a 4,5
métert.
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II/3.

AZ ELHELYEZTETŐ RENDELTETÉSEK KÖRÉNEK BŐVÍTÉSE A KTK-3 JELŰ ÖVEZETBEN

Visegrád város hatályos Településfejlesztési Koncepciója 2019-ben készült el, a 54/2019.
(03.27.) önkormányzati határozattal volt elfogadva. Lepence fürdő újjáélesztése a turizmus
fogadásának minőségi fejlesztése, az aktív pihenést, sportot kereső turizmus szélesebb
kínálatának kialakítása és a termálstrand újjáélesztése témakörében megnevezett cél.
A fürdő fejlesztésére, újjáélesztésére a Bord Építész Stúdió Kft 2020-ban építészeti
koncepciótervet készített, amelynek alapján a HÉSZ módosítása 202 decemberében
megtörtént. Ennek megfelelően a hatályos Szabályozási terv két övezetre tagolja a területet:
Ktk-1 és Ktk-3 jelű különleges termálturisztikai övezetekre.

2022-ben a Bord stúdió további, részletesebb koncepciótervet készített a Ktk-3 jelű övezeben
fekvő telekrészre, ahol a fürdőhöz kapcsolódó szálloda épület telepítés tervezett.

Részlet az apartmanházként működő szálloda koncepciótervéből, helyszínrajzi részlet (Bord
Studió)
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Részlet az apartmanházként működő szálloda koncepciótervéből, látványterv (Bord Studió)
A tervezett szálloda telepítése és építési paraméterei megfelelnek a HÉSZ hatályos
előírásainak, de az övezetben elhelyezhető rendeltetések körének bővítését, részletezését
kéri a fejlesztő a „szálláshely szolgáltatás célú apartmanház” rendeltetéssel. Ennek
megfelelően az alábbi módosítás javasolt a HÉSZ-ben:
50. A különleges termálturisztikai építési övezetek általános előírásai
54. § (1) A különleges termálturisztikai építési övezetek elsősorban strand és fürdő elhelyezésére
szolgálnak.
(2) A különleges termálturisztikai építési övezetekben elhelyezhető épület
a) termálfürdő, strand
b) a területet használókat kiszolgáló vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató,
c) a terület üzemeltetésében részt vevő számára legfeljebb 1 db szolgálati lakás
rendeltetést tartalmazhat.

55.§
(7) A Ktk-3 jelű építési övezetben az 54.§ (2) bekezdés szerintieken kívül szállás rendeltetésszálloda
és szálláshely szolgáltatás célú apartmanház is elhelyezhető.
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III. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATOT ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVET ÉRINTŐ
MÓDOSÍTÁSOK
III/1. KÖZÉPKORI KIKÖTŐ ELHELYEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGE
A középkori kikötő telepítése, mint új turisztikai attrakció a település központjában, egyrészt
a Mária kápolna melletti, városi kishajó -és csónakkikötő területén, másrészt a parton a 65
hrsz-ú területen tervezett.
A régészeti kutatások alapján Visegrád fénykorában, a XIV. – XV. században ezen a területen
volt a város kikötője, melyet a régészeti feltárások is megerősítenek és dokumentálnak.
A tervezett „középkori” kikötő két részből áll:
• Az eredeti középkori kikötő helyén létrehozandó új úszóműhöz kikötve egy dunai XIV
– XV. századi naszád mérethű bemutatása és időszakos kiállítása tervezett áprilistól
októberig.

•

Egy hajócsűr felépítése a parton, a Zkk jelű közkert övezetben fekvő 65 hrsz-ú telken.
Itt egész éves kiállítás berendezését vállalja a visegrádi Mátyás Király Múzeum, ahol
reprezentatívan bemutatja a középkori dunai hajótípusokat (hajómakettek), valamint
az ehhez kapcsolódó tárgyi emlékeket. A téli időszakban itt kerülne kiállításra a
Dunából kiemelt középkori naszád rekonstrukció is.
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Fentiek alapján a HÉSZ előírásait és a Szabályozási terv úszóművekre vonatkozó jelölését az
alábbiak szerint javasolt módosítani:
HÉSZ 70.§
(3) A Zkk jelű övezetben épület nem helyezhető el - kivéve a középkori hajócsűr rekonstrukciós
épületét a Mária kápolna közelében -, és terepszint alatti beépítés nem alakítható ki.

HÉSZ 75.§
(7a) A Szabályozási terven a Mária kápolnától északra kijelölt, (7) bekezdés a) pont szerinti helyen
kizárólag a középkori naszád rekonstrukciós hajója számára létesíthető úszómű.

Részlet a hatályos Szabályozási tervből.

Javasolt szabályozás.
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III/2. VÍZTÁROZÓ KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A SÍPÁLYA KÖRNYÉKÉN
A Magyar Állam tulajdonában (tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Földügyi Központ) és a Pilisi
Parkerdő Zrt. vagyonkezelése alatt álló Visegrád, külterület 0120/8. helyrajzi számú telken
víztározó kialakítása tervezett. A turisztikai célú beruházás a 1663/2020. (X. 15.) Korm.
határozat egyes aktív turisztikai fejlesztések turisztikai térségekben történő megvalósításáról
c. jogszabály szerint, a „Nagyvillám sípálya infrastrukturális és szolgáltatás fejlesztése” projekt
keretén belül valósul meg. A tervezett 7 700 m3 vízbefogadó képességű víztározó főként, de
nem kizárólagosan, a sípálya vízigényének biztosítására szolgál.
A Pilisi Parkerdő Zrt. mint fejlesztő a víztározóval érintett Ev-1 jelű védelmi erdő övezet
előírásaink módosítását kéri úgy, hogy az a víztározó megépítését lehetővé tegye.
A telepítési szándékot a vízjogi létesítési engedélykérelemi dokumentáció munkaközi
változatával mutatja be.

Részlet a hatályos Szabályozási tervből

Részlet a hatályos Szabályozási tervből

A víztározó terve a Szabályozási terven
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Az Ev-1 övezeten belül az adott területen víztározó telepítés céljából egy olyan Ev-1* jelű
övezet meghatározása javasolt, amely kivételesen lehetővé teszi a víztározó elhelyezését.

Javasolt szabályozás
A víztározó elhelyezés érdekében az alábbi HÉSz módosítás javasolt:
66. Az erdőterület övezeteinek részletes előírásai
72. § (1) Az erdő terület Evf, Ev-1, Ev-1*, Ev-2, Ek-1 és Ek-2 övezetekre tagolódik.
(2) Az Evf jelű övezetbe a Natura 2000 hálózatban, az országos ökológiai hálózat magterület
övezetében, országos jelentőségű fokozottan védett területen lévő, elsődlegesen védelmi
rendeltetésű, üzemtervezett erdők tartoznak.
(3) Az Evf jelű övezetben a meglévő úthálózat fenntartható, új út (sem gépkocsi, sem kerékpáros,
sem lovas, sem turisztikai) nem létesíthető.
(4) Az Evf jelű övezetben épület nem helyezhető el. Meglévő építmények fenntarthatók,
felújíthatók, de nem bővíthetők.
(5) Az Evf jelű övezetben a terület közhasználat elől átmenetileg vagy véglegesen elzárható.
(6) Az Ev-1 és Ev-1* jelű övezetbe a Natura 2000 hálózatban, az országos ökológiai hálózat
magterület vagy ökológiai folyosó övezetében lévő, jellemzően elsődlegesen védelmi
rendeltetésű, üzemtervezett erdők, és ezek tömbjeihez csatlakozó üzemtervezett, vagy nem
üzemtervezett, de a földhivatali nyilvántartás szerinti erdők tartoznak.
(7) Ev-1 és Ev-1* jelű övezetben a meglévő úthálózat fenntartandó, új turisztikai utak és a hozzájuk
tartozó tájékoztató létesítmények, pihenőhelyek elhelyezhetők. Az Ev-1* jelű övezetben
legfeljebb 8000 m3 vízbefogadó képességű víztározó is elhelyezhető.
(8) Ev-1 és Ev-1* jelű övezetben épület vagy terepszint alatti beépítés nem helyezhető el. Meglévő
építmények fenntarthatók, felújíthatók, de nem bővíthetők.
(9) Ev-1 és Ev-1* jelű övezetben a terület közhasználat elől nem zárható el.
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TÁJRENDEZÉSI ÉS ZÖLDFELÜLET RENDEZÉSI VIZSGÁLAT
A terület leírása
A víztározó tervezett helyszíne egy nagy kiterjedésű, művelési ág szerint legelő besorolású
terület. A terület mellett közvetlenül található a sípálya és annak felvonórendszere, valamint
térvilágítási oszlopsora. A terület déli határán egy nyiladék található, amelyben szintén a
sípálya felvonó szerkezetei kaptak helyet. A két felvonó létesítmény közötti terület ma már
nem legelőként hasznosított, hanem beerdősült vagy telepített fákkal beerdősítették. A
fafajok főként akácból és vegyes juhar, kőris tölgy egyedekből állnak.
A területet érintő természeti védelmek
Visegrád közigazgatási területének egészére kiterjedő védettségek mellett az alábbiak
találhatók meg a tervezési területen:
• Az Országos Területrendezési Tervben kijelölt „ökológia folyosó” övezete a tervezési
területen található.
• A területet érinti az UNESCO által nyilvántartott Pilisi Bioszféra Rezervátum, mivel a
tervezési terület a bioszféra-rezervártum átmeneti zónájában fekszik.
• 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
A tervezési területen üzemtervezett erdő található. A tervezési területen lévő erdőrészlet
állami tulajdonban van, elsődleges rendeltetés szerint védelmi célú, üzemmód szerint
faanyagtermelést nem szolgáló, védett, tűzveszélyesség szempontjából kismértékben
tűzveszélyes erdőtípus.
Zöldfelületek
A terület nyáron gyepes lejtős terület, ahol a kirándulók felkapaszkodhatnak a Zsitvaykilátóhoz, Nagyvillám étteremhez, Nagyvillám-Kalandparkhoz és a Visegrádi Bobpályához.
Télen főként a pálya alsó és középső része használatos, mivel a felső szakasz nagyon meredek
és nem elegendő rajta általában a hó vastagsága. A különböző pályákat cserje és fasávokkal
választották el egymástól. A pályák gyepfelületeit rendszeresen kaszálják.
TÁJVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI, ZÖLDFELÜLETI JAVASLAT
A tervezett víztározó tájbaillesztési tervét el kell készíteni.
A létesítmény építésekor a széleken az értékes faállományt lehetőleg meg kell őrizni.
KÖRNYEZETVÉDELEM
Talajadottságok
A tározó kapacitása 7700 m3, amelynek elhelyezése egy meredek terepen, a 258,13 m Bf és a
237,84 m Bf szintek között történik. A vízjogi létesítési engedélykérelem a geofizikai
kutatásokat részletesen tartalmazza.
Területfoglalás, területhasználat változás
Az erdős terület, a nagymértékű földmunka következtében megszűnik, helyette egy nagy
felületű felszíni víztest alakul ki, amelynek vízfelülete csaknem 3000 m2-t tesz ki. A víztározó
átlagos vízmélysége 3 m. A tározó táplálása egyrészt ivóvízzel, másrészt gyűjtött olvadék- és
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csapadékvízzel történik. A víztározóban készletezett víz teljes mértékben felhasználásra kerül,
a telepített hóágyúkon keresztül.
Felszíni szennyeződésre érzékeny területek
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006.
Korm. rendelet 5. § (1) ac) alapján a tervezési terület nitrátérzékeny terület. A tervezési
területen nem várható nagyfokú szerves- és műtrágya felhasználás.
Felszín alatti vizek
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról
szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Visegrád érzékeny területnek, a
felszín alatti vízminőség szempontjából kiemelten érzékeny területnek számít.
A terület vízminőség-védelmi terület övezetében fekszik.
Felszíni vizek
A víztározó körül meg kell határozni a hidrológiai védőövezeteket, oly módon hogy az 1 kmen belül lévő betorkoló vízfolyásokra is érvényes legyen a külső védőövezet. A védőövezeteket
a településrendezési terveken ábrázolni kell.
A területen csak időszaki vízfolyások találhatók. A Panoráma úttól lefelé a Duna irányába két
vízfolyást találunk. A víztározó földcsuszamlás vagy gátszakadás következtében hirtelen nagy
mennyiségű víztömeget zúdíthat a környezetére, ezért meg kell vizsgálni, hogy a két vízfolyás
megfelelő-e arra, hogy a lehető legkevesebb károkozással levezesse ezt a víztömeget a Duna
felé.
Környezetvédelmi lehatárolások
Ezen a területen légszennyező forrás nem található. A létesítmény légszennyezőként nem
értelmezhető.
Zajterhelés ezen a területen nem jellemző. Zajforrásként a létesítmény nem értelmezhető.
A területen a kommunális hulladékelszállítás szervezetten működik.
Vizuális környezetterhelés
A tározóhoz szükséges szivattyúk és hűtőtornyok látványa zavaró lehet. A rendelkezésre álló
dokumentumok szerint a kiszolgáló konténerek, szivattyú állomás és hűtőberendezések a
tározó mellett a Panoráma út felöli oldalon kiemelve, alaptöltésen tervezettek. A tervezett
alaptöltés viszonylag kis területű és 1:1 rézsűvel csatlakozik a környezetéhez.
Környezetvédelmi javaslatok
Meg kell vizsgálni az esetlegesen előforduló katasztrófahelyzetet. A kockázatokat fel kell mérni
és kockázatkezelési tervet kell rá készíteni.
A létesítmény tervezésekor úgy kell meghatározni a nagyméretű műszaki berendezések
helyét, hogy azok lehetőleg a Panoráma útról és a turista utakról ne legyenek láthatók, ne
legyenek kiemelve, környezetükben a tereprendezés csak szükséges mértékben valósuljon
meg.
A létesítmény tájbaillesztése során a meredek 1:1 rézsűket lehetőleg kerülni kell.
KÖZMŰVEK, VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT
A módosítási javaslattal érintett 0120/8 hrsz-ú telek Visegrád külterületén, a település
beépített területétől ÉK-i irányban a Nagy-Villám hegy északi oldalán található. Az érintett
telek az ott működő sípálya területe.
A Pilisi Parkerdő Zrt közbeszerzési pályázati projekt keretén belül tervezi megvalósítani a
meglévő és újonnan telepített hóágyúk vízigényének biztosítására szolgáló, 7 700 m3
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vízbefogadó képességű víztározót. A beruházás célja, hogy a hóágyúk számának megnövelése
és ezekhez történő megfelelő mennyiségű víz biztosítása lehetővé tegye a síszezon
időtartamának meghosszabbítását.
A hóágyúk vízellátásához nagy mennyiségű tiszta, és hideg víz szükséges, melyet a pályák
közelében lévő vízforrások, általában nem tudnak közvetlenül biztosítani. Ezért szükséges a
sípálya középső részén fekvő akácos erdőben található viszonylag nagyobb kiterjedésű erdővel
borított területen egy 7700 m3 kapacitású víztárolót létesíteni, kiszolgáló konténerekkel, egy
nyomásfokozó szivattyúházzal és hűtőtornyokkal együtt. A víztározó létesítéséhez szükséges
vízjogi létesítési engedélyezési terveket a Bányagép Kf és a Hydro Conzult Kf készítette.
A víztározó létesítésére kijelölt telek a hatályos településrendezési tervben Ev-1 jelű védelmi
erdő övezetbe van besorolva, amelyre vonatkozó előírások alapján, jelenleg nem létesíthető
víztározó. Ezért a településrendezési eszközök módosítása szükséges, amelynek során a
vizsgált telek véderdő besorolásának megtartásával egy olyan Ev-1* jelű új alövezetbe kerül a
területet, amelyre vonatkozó előírás alapján a víztározó kialakítható.
A terület vízminőség-védelmi terület övezetében fekszik.
A vizsgált terület beépítésre nem szánt területen fekszik, a javasolt módosítás során is
beépítésre nem szánt marad, így közművesítési kötelezettség ugyan nincs, de funkcionális
igényekhez szükséges ellátást biztosítani kell a környezetvédelmi igények és a terület
vízminőség védelmi területen való fekvésének figyelembevételével.
A vizsgált telek az e-közmű nyilvántartás szerint már jelenleg is részleges közműellátással
rendelkezik, közműellátásra kiépítették a DMRV Zrt. által üzemeltetett vezetékes ivóvíz- a
gravitációs szennyvízcsatorna bekötést és az ELMŰ Hálózati Kft. által üzemeltetett
villamosenergia bekötést, továbbá a területen földalatti elhelyezésű vezetékes elektronikus
hírközlési hálózat (Magyar Telekom) is rendelkezésre áll. A terület megközelítését szolgáló
Panoráma úton kiépítették a gravitációs szennyvízcsatornát (Φ20 KG-PVC), amíg a vízellátása
a Mogyoróhegyen található III. telep 300 m3-es víztározó medencétől kiépített vízvezetéken
keresztül biztosított. A területhez legközelebb található kiépített földgázvezeték hálózat a
11.sz főút mentén van. Villamosenergia ellátása pedig a terület előtt elhelyezett
transzformátor állomásról biztosított.
A tervezett víztározó felöltését két irányból tervezik megoldani. A víztározótól déli irányban
húzódó, a DMRV Zrt. üzemeltetésében lévő vízvezetékre történő csatlakozással, valamint a
kialakított csapadék- és olvadékvíz drénezett gyűjtőárkon keresztül a gyűjtőaknából
búvárszivattyúval szállítanák vissza az összegyűjtött vizet a tározóba.
A feltöltésekhez szükséges vízmennyiségek biztosítására és azok ütemezésére a vízjogi
létesítési engedélyezési kérelem alapján külön megállapodást kötnek a területileg illetékes
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel.
A 0120/8 hrsz-ú telek övezeti módosítását követően közmű- és elektronikus hírközlési
ellátásra vonatkozóan közműigények növekedésére elméletileg nem kell számítani, a víztározó
ellátási igényén kívül, amelyhez a tervezett víztározó vízellátásának megoldása és
villamosenergia ellátásának biztosítása szükséges.
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Fel kell hívni a figyelmet azonban arra, hogy a már kiépített ivóvízvezeték hálózat csőanyaga
nem korszerű, ezért a továbbtervezés során kiváltásuk szükséges lehet. Továbbá a tervezett
vízvezeték és drén hálózat több helyen keresztezi a Telekom földalatti elhelyezésű hírközlési
hálózatát, valamint egy gravitációs szennyvízcsatorna nyomvonalát is. Ezek kiváltása,
védelembe helyezése a továbbtervezés során indokolt lehet.
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JÓVÁHAGYANDÓ
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 a
településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11.
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 e rendelet 1. melléklete szerint módosul a módosítás
területi hatályának határával körülvett területeken.
2. § (1) A HÉSZ 48. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) beépített utcaszakasz esetén az előkerti építési határvonalnak a többségében vagy
legalább két-két szomszédos beépítésnél kialakult állapothoz vagy a terepviszonyokhoz kell
igazodnia úgy, hogy az előkert mélysége nem lehet kisebb 3 méternél. Amennyiben az adott
utcaszakaszon nem határozható meg egyértelműen a fenti igazodási lehetőség, úgy az előkerti
építési határvonal 5,0 méter,”
3. § (1) A HÉSZ 55. § (7) bekezdésben a „szállás rendeltetés” szövegrész helyébe a „szálloda és
szálláshely szolgáltatás célú apartmanház” szöveg lép.
4. § (1) A HÉSZ 70. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Zkk jelű övezetben épület nem helyezhető el -kivéve a középkori hajócsűr
rekonstrukciós épületét a Mária kápolna közelében-, és terepszint alatti beépítés nem
alakítható ki.”
5. § (1) A HÉSZ 72. § (1) bekezdésében az „Ev-1” és az „Ev-2” szövegrész közé az „Ev-1*” szöveg
lép.
(2) A HÉSZ 72. § (6) bekezdésében az „Ev-1” és a „jelű” szövegrész közé az „és Ev-1*” szöveg
lép.
(3) A HÉSZ 72. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ev-1 és Ev-1* jelű övezetben a meglévő úthálózat fenntartandó, új turisztikai utak és a
hozzájuk tartozó tájékoztató létesítmények, pihenőhelyek elhelyezhetők. Az Ev-1* jelű
övezetben legfeljebb 8000 m3 vízbefogadó képességű víztározó is elhelyezhető.”
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(4) A HÉSZ 72. § (8) bekezdésében az „Ev-1” és a „jelű” szövegrész közé az „és Ev-1*” szöveg
lép.
(5) A HÉSZ 72. § (9) bekezdésében az „Ev-1” és a „jelű” szövegrész közé az „és Ev-1*” szöveg
lép.
6. § (1) A HÉSZ 73. § (2) bekezdése a következő új c) ponttal egészül ki:
„c)
turisták fogadására, tájékoztatásra alkalmas iroda”
7. § (1) A HÉSZ 74. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Má-1 jelű övezetben az épület a telekhatártól mért 15 méteren belül nem állhat,
kivéve a Panoráma úttal közös telekhatárnál, ahol 5 méteren belül nem állhat.”
8. § (1) A HÉSZ 75. §-a következő új (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A Szabályozási terven a Mária kápolnától északra kijelölt, (7) bekezdés a) pont szerinti
helyen kizárólag a középkori naszád rekonstrukciós hajója számára létesíthető úszómű.”
9. § Jelen rendelet az elfogadását követő 15. 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 …./2021. (….) önkormányzati rendelet 1. melléklete,
A Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2019. (III. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
HÉSZ) 1. mellékletének módosítása
A módosítás területi hatályának határa:
M=1:2000
Készült az állami alapadatok felhasználásával.
1. A 866 hrsz-ú telken a be nem építhető telekrész pontosítása

2. Visegrád-Dunabogdány határában úszómű elhelyezésének szabályozása
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3. Szabályozás pontosítása a CBA, a piac tér és a Tündérkert környezetében
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4. Közterület szabályozás pontosítása a Malomhegy utca mentén

5. Középkori kikötő elhelyezésének szabályozása
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7. Víztározó kialakításának szabályozása a sípálya környékén
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