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Bevezető gondolatok és kérdésfelvetés

Jelen tanulmány a településföldrajz, valamint bizonyos értelemben a turizmusföldrajz határmezsgyéjén 
kíván haladni. Alapvető kérdésfelvetése, hogy miképpen alakul olyan települések belső térszerkezete, 
ahol a szuburbanizáció és a rekreációs-idegenforgalmi funkciók kölcsönhatása tekinthető a legfontosabb 
formáló tényezőnek. Teszi mindezt a Dunakanyar területén vizsgálódva. Budapest és az azt körülvevő – első 
valódi - szuburán gyűrű viszonylag korán a kutatások célpontjába került (Berényi i. 1985, Dövényi Z. 1999). A 
Dunakanyar azonban nem csak Budapest szuburbiájának pereme, hanem markáns rekreációs funkcióval is 
rendelkezik, melyek ebben az esetben fokozottan hozzájárultak a terület- és tájhasználat fejlődéséhez. 
Ezáltal a szuburbanizáció, és a vele együtt járó változások népességföldrajzi, gazdaságföldrajzi, idegen-
forgalmi, tájhasználati kérdéseket is felvetnek. 

Mennyire befolyásolja egy terület, turisztikai szempontból: desztináció fejlődését, hogy nem csak a 
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Köszöntő

Ez a tavasz jócskán belenyúlik a nyárba… ha az időjárás szempontjából nem is, lapunk számára mindenkép-
pen. Jó egy hónapos csúszásban vagyunk terveinkhez képest, de végül is, ha a nyári forróság közepén is, de 
sikerült elkészíteni az idei második számunkat, ezúttal négy tanulmánnyal töltve meg az oldalakat.

Buzsik Krisztina arra tesz kísérletet, hogy egy turizmuskutató geográfus szemével vizsgálja azt a Duna-
kanyart, amely egyszerre vonzó desztináció és pereme a fővárosi agglomerációnak. Jóna László vizsgálatai 
a városok szerkezetének mikroszövetéről szólnak, elsősorban a használók szemszögéből szükséges funkciók 
kapcsán elmélkedve. Központi problémája a közterek és a belső udvarok kapcsolata, amelyről már egy 
újabb kézirata is szerkesztőségünkben várakozik megjelenésre. 

Közlekedési témák rendszeresen teret kapnak lapunk hasábjain, ezúttal Kovács Áron foglalta össze 
azokat a legfontosabb gondolatokat, amelyeket a vasúti közlekedés Dél-Dunántúlt érintő fejlesztő hatá-
sáról tudni érdemes. Végül Pirisi Gábor és Máté Éva szerzőpárosa kisvárosok stratégiáit elemezve keresi a 
választ arra, hogy vajon miképpen reagálnak az érintett települések a demográfiai hanyatlás támasztotta 
kihívásokra.

Következő számunk a tervek szerint októberben jelenik meg, az ide szánt kéziratokat a szerkesztőség 
augusztus 31-ig várja e-mailben a lasmaria@gamma.ttk.pte.hu vagy a pirisig@gamma.ttk.pte.hu címre. 

Kellemes olvasást, és hasznos időtöltést kívánnak mindenkinek:
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A szuburbanizáció és a rekreációs funkciók hatása 
két dunakanyari kisváros belső szerkezetére

budapesti népességkoncentráció pereme, hanem egyben rekreációs térség is? Mennyire változik meg a né-
pességszám és ezzel összefüggésben a beépítettség egy településen? Az, hogy ezekre a kérdésekre milyen 
válaszokat adnak az érintett önkormányzatok, nagyban befolyásolhatja egy település életpályáját. Úgy 
vélem, hogy ez a térség különösen alkalmas a turizmus és a településfejlődés kapcsolatának lokális vizsgá-
latára. Jelen tanulmányban ezt a változást szeretném bemutatni Visegrád és Nagymaros példáján. A fent 
említett két település eltérő utat járt be a településkép fejlődésében, azonban az idegenforgalom hatása 
mindkét esetben jelentős változásokat okozott a térszerkezetben. 

A budapesti szuburbanizáció sajátságai és érdekességei

A szuburbanizáció és motivációinak vizsgálata mára népszerű kutatási területté nőtte ki magát, holott 
maga a jelenség aránylag későn jelent meg hazánkban. Az egyetlen igazi nagyvárosnak tekinthető Budapest 
körül jelent meg először egyértelműen, majd később a többi nagyváros körül is tanulmányozhatóvá vált. 

Budapest esetében „megjelenik egy olyan folyamat a térségben, ami a szuburbanizáció előfutárának, 
más megközelítésben pedig helyettesítőjének is tekinthető: ez a fővárosi lakosok nagyarányú hétvégi ház 
építései az agglomeráció erre alkalmas településeiben. Ezek a víkendházak elsődlegesen ugyan rekreációs 
célokat szolgáltak, ugyanakkor viszont potenciális lehetőségei is voltak a végleges kitelepedésnek. Ezt a 
lehetőséget bizonyos értelemben már az 1970-es évek végén is kezdték kihasználni, így szórványszerűen 
már akkor megkezdődött egyes üdülőterületek szuburbán övezetté való átalakulása.” (Dövényi Z. - Kovács 
Z. 1999). 

Összefüggésben az infrastruktúra fejlődésével megjelent egy olyan réteg, amely túl a klasszikus elővá-
rosi térségeken távolabbi – azonban még így is kellemes távolságban lévő – településeket vett célba. A Du-
nakanyarban létrejövő szuburbanizáció táplálója ez a fizetőképes kereslet volt. Elsősorban nem a végleges 
kitelepedést választók voltak a meghatározóak, hanem a második otthonok, a szabadidőlakások terjedtek 
el, mint a kitelepülés bizonyítékai.  

A tömeges kitelepülések lakossági szinten a 20. század második felétől jellemzőek, mikor a szabadidő 
(a fizetett szabadság megjelenésével) megnövekedésével az emberek igénye megnőtt a városon kívüli 
kikapcsolódásra és a szabadidő eltöltésére. Megjelenik egyrészt a szabadidőlakás, másrészt a „második 
otthon zóna” vagy „második lakás” (csorDás L. 2010). A folyamat eredményeképp megjelenik a valódi ide-
genforgalom is, amikor az itt élők nyaralóikat bérbe adják az év valamely időszakára. Ez a kereslet hívta 
életre a szálláshelyek építését, melyek közül ebben a térségben főként a panziókat és kempingeket kell 
kiemelni.

Másik oldalról a városból kitelepülők lakásokat és telkeket vásárolnak a területen és ezzel megkezdődik 
az állandó lakások számának növekedése, tehát egy szuburbán öv jön létre, ahonnan a lakók a fővárosba 
vagy a főváros közelébe ingáznak. Tehát a szuburbanizáció egyik számszerűsíthető jelensége a gombamód 
szaporodó házak, valamint a lakosságszám kiemelkedő növekedése egy adott településen, területen. Azon-
ban kiemelendő, hogy nem csak ezekben az indikátorokban mutatható ki a változás. A rendszerváltás után 
az olyan települések kerültek versenyelőnybe, melyek szerencsés fekvéssel rendelkeztek (ami az ingázás 
szempontjából nem elhanyagolható momentum), vagy más hasonlóan kedvező tulajdonságokkal bírtak (Tó-
Zsa i. 2002). Ilyenek lehetnek például a természeti adottságok a Dunakanyarban. 

A kiáramló népesség célpontjai egyrészt olyan kisvárosok, amelyek így népes városokká duzzadnak 
és egy újfajta lehetőséget biztosítanak a városból menekülők számára. Az ilyen típusú városok főként 
a szuburbán gyűrű déli és délnyugati övében jellegzetesek (Érd, Budaörs). A másik célpont a fővárostól 
északra található – sokszor történelmi, kulturális hagyományokkal rendelkező – Dunakanyar, ahol az elér-
hető távolság és a páratlan környezet találkozik. A végeredmény a szuburbanizációs gyűrű kisvárosainak 
határozott kétosztatúsága, egy szinte minden társadalmi és gazdasági mutató tekintetében kiemelkedő 
nyugati-északnyugati, és egy valamivel átlagosabb keleti-déli szektorra (Pirisi G. 2009).
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Ezek az alvóvárosok vagy jelen esetben üdülővárosok olyan pozitívumokkal rendelkeznek, melyeket a 
várost elhagyók vidéki miliőnek neveznek. Ezen települések előnye a monofunkciós, egyhangú alvótele-
pülésekkel szemben a történetileg kialakult, esztétikus, örökségi értékekkel rendelkező szerkezetük és 
városközpontjuk, így vonzóbbá válhatnak a kitelepülést választóknak. Ez a plusz adottság (jelen esetben a 
helyi és helyzeti energiák kedvező együttállása) teszi a Dunakanyart különösen vonzóvá. A kisvárosokban és 
vidéki településeken megjelenő városi népességtöbblet természetesen ezzel egy időben a táj átalakulására 
is hatással lesz. A városkörnyéki multifunkciós terület megjelenhet külterületen létrejövő üdülőterületek 
kialakulásásával, majd ezek spontán benépesülésével, valamint láthatóvá válik a szervezett lakóparképí-
tésekben is (csurGó B. 2009), illetve később az üdülőterületek településszerkezeti átalakító hatása révén 
érhető tetten.

A Dunakanyar ma – menekülés az álomból?

Napjainkban a Dunakanyar üdülővárosai válságos időszakot élnek meg. Rengeteg eladó ingatlannal talál-
kozhatunk a térségben. Az 1980-as években álomnak számító víkendházak és nyaralók keresik gazdájukat 
kihasználatlanság, vagy éppen anyagi gondok miatt. A területen lévő ingatlantulajdonosok sok esetben 
vélik úgy, hogy manapság megterhelő anyagi költségeket jelent egy nyaraló fenntartása saját (az esetek 
többségében) hitellel megterhelt lakóingatlanuk mellett. A változás jelei megmutatkoznak a népesség szá-
mában is, 2007-től Budapest népessége már hatezer fővel gyarapodott a KSH adatai szerint (a bevándorlás 
és a kivándorlás különbözete +5891 fő volt). Persze nem írhatjuk ezt teljesen a visszaköltözők javára, de 
tény, hogy a Dunakanyarra egyre inkább a ki, mint bevándorlás jellemző. Ugyan a bevándorlás még mindig 
pozitív (2011-ben közel 2000 fővel gyarapodott a települések lélekszáma), azonban az adatokból látszik, 
hogy ez a mutató meredeken csökkent az elmúlt pár év folyamán (2007-ben még ötezer fő volt).

Az Európai Unióhoz való csatlakozás idején, a korábban befektetési szándékkal a területre érkezők így 
csapdába kerülnek, hiszen nem biztos, hogy az általuk kért összegért el tudják adni ingatlanjaikat. Termé-
szetesen a kiemelt helyezettel rendelkező Szentendre vagy Vác még így is jobban tudja magát pozícionálni 
a piacon, mint egy dunabogdányi eladó ingatlannal rendelkező tulajdonos. Persze a jó pozíció nem feltétlen 
jelent előnyre váltható javat, ha ezt kihasználni nem tudják és ragaszkodnak a már korántsem reális elkép-
zeléseikhez. A folyamatot és az ingatlanpiacot a 2008-as gazdasági világválság még mélyebben érintette, 
az elitnek számító szentendrei lakások jócskán vesztettek értékükből (HVG.hu). Hasonlóan Nagymaroson 
is, ahol a terepi bejárás alkalmával láthatóvá vált, hogy a tulajdonosok nemcsak a klasszikus üdülőrészen 
próbálnak megszabadulni ingatlanjaiktól, hanem a városközpont kevésbé felújított házai közül is rengeteg 
helyen van kint az eladó tábla, amelyeket sok esetben így áron alul adnak el.

A Dunakanyarban lévő ingatlanirodák megfigyelései szerint egy új jelenség is megjelent a térségben. Az 
1970-80-as évekből megmaradt „sufniházakat” szegényebb rétegek vásárolják meg, és életvitelszerűen él-
nek a sokszor nem megfelelő komfortú korábbi nyaralókban. Ez olyan esetekben adhat okot aggodalomra, 
mint a pilismaróti dunai árvíz idején, mikoris az ilyen típusú házakat öntötte el a víz. Azonban még mindig 
számottevő embertömeg ingázik a Dunakanyarból nap, mint nap a fővárosba, dacára ennek, valamint az 
emelkedő üzemanyagáraknak.

Felmerül a kérdés a fentiek fényében, hogy az agglomeráció peremén lévő tradicionális kisvárosként, 
rekreációs vagy üdülőövezeti központként funkcionáló városok milyen módon alakítják át a térszerkezetet 
és térhasználatot. Ennek bemutatására úgy vélem, Nagymaros és Visegrád szolgálhat példaként.

A szuburbanizáció és a rekreációs funkciók hatása 
két dunakanyari kisváros belső szerkezetére
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Nagymaros, az alvó üdülőváros

A tanulmányban, mint említettem két várossal foglalkozunk, ezek közül először Nagymarost vesszük górcső 
alá. Nagymaros a Duna bal partján, a Dunakanyar szívében elhelyezkedő, 4751 lakost számláló kisváros. 
Már a 13. századtól kezdődően van írásos feljegyzés a létezéséről, de ekkor még Visegrádhoz tartozott. 
Történeti várossal van tehát dolgunk, mégis, mai szerepkörében ez a történetiség kevéssé köszön vissza. 
A nevét elsősorban az itt tervezett vízerőmű tette ismertté, vagy inkább hírhedtté a rendszerváltás egyik 
szimbolikus fogalmává. Az 1970-es évek végétől tervezett beruházás rövid időre felvillantotta annak a 
lehetőségét, hogy a város egy más, intenzívebb, iparibb fejlődési pályán indul el. Ennek a lehetősége 
azonban tovaszállt, és Nagymaros maradt, ami volt: káprázatos táji környezetben fekvő kisváros, amely 
legalább egy évszázada csábítja a főváros zajától szabadulni vágyókat. Fejlődésében a második otthonok 
és szabadidő lakások megjelenése meghatározó szerepet játszott. Emellett, számos más dunakanyari te-
lepüléshez hasonlóan Nagymaros sem tekinthető valódi turisztikai központnak – tágabb értelemben vett 
rekreációs szerepét ugyanakkor nem lehet elvitatni. Az 1. táblázatban ezen rekreációs funkció mérőszá-
mait láthatjuk.

1. táblázat: Kereskedelmi és üdülési szálláshelyek kapacitása és vendégforgalma 
(1978-1990). Forrás: A KSH adatai alapján a szerző szerkesztése.

Év Ker. szh.
Üdülési 

szh.
Vendégéj  
ker.szh.

Vendégéj üdülési 
szh.

1978 432 186 33456 21672

1979 427 186 26626 21313

1980 559 188 33408 21980

1981 550 191 10622 20995

1982 483 191 13470 21284

1983 505 199 17159 20563

1984 496 215 15470 24632

1985 509 838 16230 20615

1986 498 182 17840 20820

1987 562 na 24316 na

1988 555 na 28568 na

1989 581 na 36454 na

1990 539 na 8478 na 

Infrastruktúráját te-
kintve a mind közúton 
(az M2 átadása óta), mind 
pedig a vasútvonal révén 
élvezi a bal parti települé-
sek kedvezőbb helyzetét, 
és aránylag kedvező jobb 
megközelíthetőséggel ren-
delkezik. Azonban ez nem 
jár együtt népességszám 
növekedéssel, vagyis a bu-
dapesti szuburbanizáció 
lényegében alig érintette. 
Így a területen a vártnál 
szerényebb mértékű volt 
a népességnövekedés, sőt, 
az 1980-as években népes-
sége folyamatosan fogyat-
kozott és a 2000-es évek 
végére, a trendek meg-
fordulása után is csak az 
1980-as népességszámmal 

tudunk számolni. Azonban, ha a lakás- és üdülőépítéseket vizsgáljuk, akkor elmondható, hogy ezeknek a 
virágzása éppen az 1980-as évekre esik. Ez elvileg több mindent jelenthet: megújulhatott a település épí-
tett környezete anélkül, hogy ez a népességre nézve releváns következményekkel járt volna, vagy pedig 
a megújulást hozó be- és az elvándorlás kiegyenlítette egymást. Ez utóbbi lehetőséget azonban az adatok 
nem támasztják alá, azokban az években, ahonnan rendelkezésre állt ki- illetve bevándorlási adat ebből 
az évtizedből (1981, 1985, 1989), a migráció mindkét irányban 3-5‰ körül alakult, vagyis 10 év alatt leg-
feljebb a település népességének 5%-a cserélődhetett ki e módon.

Valószínű tehát, hogy sok olyan eset van, amikor bár a nyaralót vagy második lakást megépítették, 
nem jelentkeztek be a városba, mint állandó lakosok, így nem jelentkeztek a kitelepülők valódi népes-
ségtöbbletként. Hogy valójában életvitelszerűen megjelennek-e a városban, és ha igen, mennyi időre, az 
kifejezetten nehezen eldönthető kérdés.

Amíg az üdülőépítések az 1980-as évek közepén elérik csúcspontjukat, az 1988-as mélypont után 

A szuburbanizáció és a rekreációs funkciók hatása 
két dunakanyari kisváros belső szerkezetére
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1989/90-ben a lakásépítéseknél jelenik meg 
az üdülőépítés „szokásos” teljesítménye is. 
Vagyis vagy az építkezők célja, vagy az enge-
délyeztetés, és ennek nyomán a statisztikai 
számbavétel változott meg jelentősen. Mivel 
a migrációs adatokban ekkor sem követke-
zik be érdemi változás, feltétezhető, hogy 
az építkezések mögött a rekreációs funkció 
még mindig dominánsan jelenik meg. 

Nagymaros településkép-átalakulásának 
szemléltetésére az 1. ábra szolgál. A Duna 
partján kialakuló, majd a völgyekbe kúszó 
település kezdetben harmóniában élt együtt 
a folyóval, és a hegyekkel. A történelmi bel-
város, amit a helyiek óvárosnak neveznek, a 
folyóparton alakult ki. A településmagra kis-
városias, zártsorú, földszintes beépítés jel-
lemző, melyet szűk utcák tagolnak (ld. fehér 
színnel a térképen). A „külvárosokban”, a 
hegyoldalra kúszó településrész utcahálóza-
tára már az oldalhatáron álló, fésűs, falusi-
as beépítés jellemző. Az 1970-es években, 
amikor a szuburbanizációval megindult a te-
lepülésre való kiáramlás a fővárosból, meg-
jelent a település északi és déli peremén a 
kertvárosias beépítés. Ezen településrészek 
hagyományos beépítettséget mutatnak és 
rendezett alaprajzúak.

A rekreációs, üdülési célú beépítés is 
ekkor kezd el kialakulni, így megjelenik a 
vízparti üdülők egy csoportja, melyekre jel-
lemző, hogy sok, kis területű telket parcel-
láztak ki és ezekre épültek a kis alapterületű 
ingatlanok, gyakran nagy beépítési aránnyal. 
Itt kerültek elhelyezésre az idegenforgalmi 
létesítmények is, melyeket a kirándulókon 
és az itt nyaralókon kívül az állandó lakosság 
is igénybe vett. Ezek a turisztikailag intenzí-
ven hasznosított területek, melyek sok eset-
ben az árvízvédelmi terület nem mentesített 
oldalára kerültek, a Duna partján találhatók, 
azonban mára –sokszor nem hivatalosan - la-

1. ábra: Nagymaros területhasználati vázlata
Forrás: A GoogleMaps alaptérképének felhasználásával a 
szerző szerkesztése.

kófunkciót kaptak. Arra az 1992-es rendezési terv is kitért, hogy úgy kell létrehozni az új üdülőlétesítmé-
nyeket, hogy takarófásítással védve legyenek a főutaktól.

Az 1980-as években, az üdülőépítésekkel kapcsolatos igényekkel indult meg a „zártkertek” kiparcel-
lázása a hegyoldalban, melyekre a hosszú, de keskeny telekméret jellemző. Ezt a folyamatot az akkori 
tanács is támogatta, hiszen felfedezték, hogy ez lendíthet az ingatlanpiacon, így érdekükben állt, hogy 
ezeket támogassák.

A település iránti igény kézzel fogható volt, és a zártkertek kialakítása és parcellázása nem igényelt 
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olyan infrastrukturális beruházásokat, mintha építési telkeket jelöltek volna ki – a közműfejlesztést egyéb-
ként Nagymaros topográfiája különösen nehézzé és költségessé tette és teszi. 

Tervben volt, hogy 1985-ben a „Szamaras” nevű településrészen – ahol a második otthonok és üdülők 
megjelenése domináns – a közművesítés megtörténik, a telekméreteket szabványosítják és ezeket értéke-
sítik, így homogenizálva a területet, teljesen üdülőkörzetté történő átalakítás révén. Azonban ezek a ter-
vek nem valósultak meg, így megmaradtak a szabálytalan telekméretek és a nehéz megközelíthetőség.

A rendszerváltást követően a rendezési tervben (1992) megjelenik, hogy „...az üdülőterületekre vo-
natkozó előírások a továbbtervezés során pontosítandók. Ennek oka, hogy az igények differenciálódtak, a 
vállalkozás e területeken is előtérbe került, s ezért célszerű az övezetek karakteresebb szétválasztása, 
illetve övezeten belül a nagyobb homogenitási igény megerősítése. A volt zártkerti területekre vonatkozó 
szabályozásban előzetesen két kategória, illetve területfelhasználási elem alkalmazását javasoljuk.

1. külterületi erdőterület, teljes építési tilalom (nagyrészt a jelenleg érvényes ÖRT-nek illetve kiala-
kult állapotnak megfelelő módon.)

2. Külterület az OÉSZ 1/1992. (I.6.) KTM rendelettel történt módosításának megfelelően a min. 720 
nm-es földrészleten max. 3%-os beépítettséggel egy gazdasági épület és pince elhelyezésével.” (Dunaka-
nyar menti települések összevont rendezési terve, 1992.)

A határozat megemlíti, hogy a kiterjedt zártkertek miatt új településrészek csak nagy költséggel alakít-
hatók ki, hiszen ez csak úgy lenne megoldható, ha a zártkerteket és az azon lévő ingatlanokat felvásárol-
nák. Ebben az értelemben Nagymaros „beszorult” a Duna és a meredek hegyoldalak, a megőrzendő erdők 
közé, igazi szuburbiává, gyorsan növekvő migrációs célponttá válása csak a már részben beépült, igaz, 
kevéssé intenzíven hasznosított zártkerti öv funkcionális átalakulásával kerülhetett volna sor. Az 1980-as 
és az 1990-es évek között lezajlott társadalmi átalakulások azonban sok esetben azt eredményezhették, 
hogy nem esik egybe a korábbi rekreációs telekvásárló a kiköltözés – a távolság és a hely táji értékei miatt 
tetemes – költségeit felvállalni képes és hajlandó réteggel. Így a folyamat bizonyos értelemben megrekedt, 
vannak ugyan példák a rekreációs övezet foltszerű megújulására, de a várakozásokkal ellentétben ez vi-
szonylag kevés ingatlant érintett. 

A településen azonban igény volt arra, hogy új lakóövezeteket alakítsanak ki, valamint folytassák a 
zártkertek parcellázását, melyet az 1992-es ÖRT is említ: „a községi nyilvántartás szerint 182 lakás épült az 
elmúlt 10 évben és 46 lakás került lebontásra. A kedvezőtlen arányokat mutatja, hogy ezzel egy időben 10 
év alatt 166 üdülőépület épült 6 bontás mellett és 483 zártkerti épület, összesen 9 db bontás mellett.”

A rendszerváltás óta eltelt húsz évben a településmag megtartotta eredeti formáját és kialakítását. A 
zártkertek alkotják a település domináns részét – melyek sok esetben lakófunkciót is kaphatnak -, azonban, 
ahogy a térképen is látható, a zártkertek mellett mára megjelent egy modern lakópark jellegű beépítés 
is, melyet amerikai kertváros stílusú lakóházak jellemeznek. A további zártkerti terjeszkedés a település 
peremein figyelhető meg, a település határa közvetlenül az erdőhatár.

A fenti folyamatokhoz alapvetően tehát a turizmus megjelenése, a hétvégi házas kitelepülés járult 
hozzá. A helyi önkormányzat a rendezési terveken keresztül próbált hatni a folyamatra.

Az idegenforgalmi funkció és annak települési térformáló szerepe a vártnál sokkal csekélyebb jelen-
tőségűnek bizonyult Nagymaroson, a kereskedelmi szálláshelyek és az ehhez kapcsolódó vendégforgalom 
kevésbé játszott szerepet a település életében.

Visegrád és az intenzív idegenforgalmi hasznosítás

Visegrád a Dunakanyar gyöngyszeme, a kulturális idegenforgalom központja és a megjelenő vendégforga-
lom kiemelt célpontja is. Nagymaros mellett azért érdekes vizsgálni, mert a térségben egyedül itt jelen-
nek meg koncentráltan a kereskedelmi szálláshelyek, ezen belül főként két típus dominál, a panziók és a 
hotelek, és ezen létesítmények a település morfológiáját is befolyásolják. 
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Visegrád Budapest központjából még az út-
vonaltervező szerint is egy óra alatt érhető 
el, amely a könnyen beduguló, alacsony ka-
pacitású utakon ennek akár duplája is lehet 
hétköznapokon, csúcsidőben. Ezzel már va-
lójában kívül esik az ingázás leggyakoribb 
időbeli határán, izokrónján. A fentieknek 
megfelelően a szuburbanizáció már itt sem 
igazán lesz meghatározó jelentőségű, sőt, 
az idegenforgalmi szerepkörök eltérő jel-
legéből adódóan hosszabb távon sem igen 
várható ennek megváltozása.

Az épített üdülők, valamint lakások 
számáról azonban a területi statisztikai 
évkönyvek adatai szerény mértékű növeke-
désről adnak számot. Itt érdemes kiemelni 
azt a tényt – mely a kutatást is sok esetben 
nehezítette –, hogy a 10 éves népszámlálá-
soknál leírt és megfigyelt adatok sok eset-
ben ellentmondanak a továbbvezetett ada-
toknak, az évenkénti statisztika adatainak. 

Az 1980-as évekből származó üdülőépí-
tési adatoknál megfigyelhetjük, hogy szinte 
minden évben több üdülőt építettek, mint 
amennyi lakást, ami szintén alátámaszthat-
ja a fentebb írottakat. Ez a szám a rend-
szerváltást követően csökken, majd később 
szinte teljesen megszűnik, Visegrád átala-
kul egy kereskedelmi szálláshely-orientált 
településsé.

A település magja nem közvetlenül a víz-
parton helyezkedik el, hanem a magasabb, 
biztosan ármentes térszínen, a főútvonaltól 
nyugatra, takarófásítással védve (2. ábra). 
Az óvárosi rész beépítése zártsorú és kisvá-

2. ábra: Visegrád terület-felhasználásának vázlata 
Forrás: A GoogleMaps alaptérképének felhasználásával a szerző 
szerkesztése.

rosias, egyszintes épületek jellemzők és ezeket szűk utcák tagolják, melyek nem szabályosak. A település 
magja Visegrád szerényebb méretei ellenére is a nagymarosi városmagnál dominánsabb és tekintélyesebb. 
Hangulatos utcákról van szó, melyekhez hozzájárul, hogy a zöldterületek aránya számottevő. A város növe-
kedésével párhuzamosan megindult a völgy irányába való terjeszkedés is, a beépítés az oldalhatáron, de a 
topográfia, a völgyi jelleg miatt a telkek nagyon keskenyek, a beépítés sűrűsége aránylag intenzívebb. 

Visegrád csak történetének késői szakaszában nyert idegenforgalmi jelentőséget, az intenzívebb rekre-
ációs használatbavétel pedig ennél is később alakult ki. Ennek megfelelően a turisztikai szuprastruktúra lé-
tesítményeinek csak a meglehetősen zárt településmagon kívül lehetett helyet találni. Ilyen üres területek 
a Duna part irányában álltak rendelkezésre. A konkrét idegenforgalmi hasznosítás nem összefüggő terület-
ként, zónaként jelenik meg a város esetében, hanem két különálló, ám az óvárossal szoros összefüggésben 
lévő településrészekről beszélhetünk. Az egyik rész az óvárosba nyúlik be, közel a hajóállomáshoz, és ezen 
a területen találhatók a nagyobb hotelek, szálláshely-beruházások, míg a másik rész a városmagtól északra 
helyezkedik el, szintén szállodákkal, azonban ezen a területen már kisebb kereskedelmi szálláshelyek is 
találhatóak.
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A történelmi településmagban található apartmanok többnyire olyan magánkézben lévő ingatlanok, 
melyek tulajdonosai kihasználva a település előnyeit, házukat vagy második otthonukat felújították, és 
idegenforgalmilag az év bizonyos szakában, vagy egész évben kiadják. Ezért is mondható, hogy a telepü-
lésközpont vegyes terület, „mely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi 
települési szintű igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató, vendéglátó-, szálláshely-szolgáltató-, egyházi-, 
oktatási-, egészségügyi-, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek 
alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.” (ART, Visegrád, 2004.)

A település déli peremén megfigyelhető, hogy itt is kialakul (akárcsak Nagymaros esetében) a kertvá-
rosi beépítés, rendezett alaprajzú utcáival.

A hétvégi házas övezet, mely szintén nem alkot összefüggő zónát a településen belül, négy részre oszt-
ható, amely területeken magasabb értékű ingatlanokkal találkozhatunk, mint Nagymaros esetében. Első-
ként vélhetően a településmaghoz kapcsolódó zóna jött létre, melyet valószínűleg üdülőházas üdülőterü-
letnek szerettek volna kialakítani. Az üdülők teleknagysága nem szabályos és sokszor vegyes használatúak. 
A kertvárosi részhez kapcsolódó üdülőövezetnél megfigyelhető a tudatosság, hiszen a rendezési terveken 
látszik, hogy összefüggő üdülőházas övezetet alakítottak ki és sok helyen törekedtek az azonos teleknagy-
ságra is, ez tekinthető a legújabb hétvégi házas övezetnek. A terjeszkedés lehetősége ebben az esetben is 
fennállhat, azonban úgy vélem, ez Visegrádnál nem domináns, minden határa természetes. 

Visegrád tehát azért érdekes, mert az üdülőházas és hétvégi házas üdülés mellett egy virágzó idegen-
forgalmi központ is egyben – valamint a turisztikai nagyberuházások központja -, mely a Dunakanyarnak, 
mint kiemelt üdülőkörzetnek állandó tagja, így fontos a várost ebből a szempontból is górcső alá venni.

Összefoglalás

A Dunakanyar amellett, hogy főként a hazai lakosság rekreációs igényeit elégítette ki, népszerű agglomerá-
ciós célpont is volt. Az üdülők mellett megjelentek a második lakások, második otthonok, melyeket szintén 
frekventált helyen építették, gondolva arra, hogy a későbbiekben ezen lakások már átalakult funkcióval, 
de otthonként, állandó lakhelyként jelenhetnek meg a településeken. Ezekről az épített lakásokról, üdü-
lőkről sok esetben nehéz eldönteni, hogy napjainkban melyik kategóriába tartoznak. Az önkormányzatok-
nál történő kutatás során, valamint a településrendezési tervek tanulmányozásakor látható volt, hogy az 
akkori tanácsok szembekerültek azzal a problémával, hogy a megjelenő idegenforgalom számára ki kell 
jelölni bizonyos részeket a települések kevésbé központi részén a turisták számára. Ez elsősorban a vízpar-
ti részeken jelentkezik, aktív idegenforgalmi zóna kialakításával, valamint az építkezések főként az addig 
zártkerti területeken, a hegyoldalakon indultak meg és terjeszkedtek. A probléma ott jelentkezett, hogy 
ezek az eddig érintetlen területek közművekkel nem voltak ellátva (van ahol még napjainkban sincsenek), 
így sok helyen igen költséges volt kiépíteni az alapinfrastruktúrát. Ezen településrészek főleg szabálytala-
nul kiparcellázott telekmérettel, kis lakóingatlanokkal jellemezhetők, valamint szabálytalan utcahálózat-
tal rendelkeznek. Később az ide épült lakóépítmények, nyaralók fokozatosan vesztenek szezonalitásukból 
és lakófunkciót kapnak, megjelenik az egész évben itt élő tulajdonos. 

A terület fejlődésében és a kitelepülésben a természeti környezet szépsége volt elsősorban meghatáro-
zó, így hát nem meglepő, hogy ezek a területek épültek be a leggyorsabban, majd később a településhatár 
kitolódásával már kevésbé frekventált helyek is beépítésre kerültek. A településeknek sok esetben gondot 
okoz, hogy az üdülőterületeket nem tudják a lakóövezettől szétválasztani és vegyes övezetek jönnek lét-
re. Ezek a rendszerváltás előtti építkezések hibái, melyek most több önkormányzatnál is gondot okoznak. 
Emellett látható, hogy ezek az ingatlanok többnyire esztétikailag nem illeszkednek a tájba, melynek oka 
lehet koruk, vagy ami mára jellemzőbb, hogy a felújítás során nem sikerül megtalálni az összhangot az 
ingatlan és a táj kinézete között.
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A jelenlevő és meghatározó idegenforgalom miatt egyértelmű lenne, hogy ezeken a településeken a 
szuburbanizáció fellendíti a gazdaságot és városokká, Budapest rekreációs központjaivá válnak. Azonban 
ez a lépés nem történik meg, hiszen sem a népesség, sem a turizmus mutatószámai nem nőnek olyan 
mértékben, hogy indokolttá váljon ez a kijelentés. Ezek a városok többnyire tehát megmaradnak azoknak, 
amik voltak, csendes pihenő-üdülőtelepüléseknek. 
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