
SZIGLIGET KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 
TÖBB RÉSZTERÜLETEN 

VÁLASZOK a partnerségi egyeztetés során  
az előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett  javaslatokra és 
a véleményezési szakaszban beérkezett észrevételekre 
 
ELŐZETES JAVASLATOK 
 
Bárdossy László és Bárdossy Lászlóné 
2018.02.19. 
8448 Ajka-Bakonygyepes, Bakony u 20. 
Szigliget, Rózsahegyi út 680 hrsz 
Kéri, hogy a Rózsahegyi út mellett fekvő az Üh4 –L övezetben a legkisebb kialakítható és a 
legkisebb beépíthető telek nagysága egyaránt 700 m2 legyen. 
Válasz: A javaslatot a tervezés során megvizsgáltuk, és a részben már átalakult 
telekszerkezetre való tekintettel egy kiegészítő szabály bevezetését javasoljuk, ami nem 
terjed ki az összes Üh4-L övezetben lévő telekre. 
 HÉSZ 17.§ (5) f) Az Üh4-L jelű építési övezetben a Rózsahegyi út, Ederc utca, 
Fakavölgyi út és Vadrózsa utca által határolt tömbben az övezetre egyébként előírt legkisebb 
kialakítható telekterülettől eltérően, a legkisebb kialakítható telekterület 1000 m2, de 1400 
m2-t elérő telek esetében a c) pont szerint megengedett beépítettség is az 1400 m2 legkisebb 
alakítható teleknagysága alapján számítható. 
 
Básti Mihály 
2018.02.20. 
1037 Budapest, Kalap u 10. 
Szigliget, Rózsahegyi út 12. 677 hrsz 
Kéri, hogy a Rózsahegyi út mellett fekvő az Üh4 –L övezetben a legkisebb kialakítható és a 
legkisebb beépíthető telek nagysága egyaránt 700 m2 legyen. 
Válasz: ld fentebb 
 
Molnár István 
2018.02.22. 
Szigliget, Aranykagyló út 79. 940/1 hrsz 
Kéri, hogy az Aranykagyló út 79. alatt fekvő, 940/1 hrsz-ú telek környékén a legkisebb 
kialakítható és a legkisebb beépíthető telek nagysága egyaránt 950 m2 legyen. 
Válasz: A 940/1 hrsz-ú telek a Szabályozási terv szerint az Üh2-L jelű építési övezetben 
fekszik. A legkisebb kialakítható és a legkisebb beépíthető telek nagyságának csökkentése az 
övezetben nem kívánatos, és más hasonló övezetkehez képest is hátrányos lenne. A 940/1 
hrsz-ú telek emiatt éppen nem megosztható, ezét valamelyik szomszédtól történő 
hozzávásárlást lehet javasolni, hogy 2 db 1000 m2-es telek kialakulhasson. 
 
 
 
 
 
 



ÉSZREVÉTELEK 
 
Szirtisas Vagyonkezelő Zrt. dr. Kálmán János, Varga Nándor 
2018 07.21. 
1026 Budapest, Orsó u. 36. 
 
A véleményezési anyag pontjaihoz fűzött észrevételek: 
II/5. 11. pont: 
„A Rózsahegyi út felső végén a 672/ 2 hrsz-ú teleknél a szabályozási vonal kerüljön a 
geodéziailag bemért kerítés vonalára…” 
Kéri, hogy ez a Rózsahegyi útnak az Ederc utca feletti teljes szakaszára legyen érvényes. 
Válasz: a Rózsahegyi út valamint a Fakavölgyi út- Vadrózsa utca közöz húzódó terület Üh4-L 
jelű építési övezetben fekszik, azonban a telekszerkezete nem az üdülő-lakó funkciónak 
megfelelő. A hegyoldalon felfutó hosszú keskeny telkek nem alkalmasak a hétvégi ház vagy 
lakóház elhelyezésére. Ezért a területen érintett telkek közösen végrehajtott 
telekalakítására, telekcsoport újraosztásra van szükség. A telekcsoport újraosztás során a 
Rózsahegyi út 8 méteres szabályozási szélessége kialakítható közösen, területarányosan 
történő közterület leadás útján. A 8 méter szabályozási szélesség a még éppen elfogadható 
útszélesség építési övezetben fekvő mintegy 25-30 telek ellátására. A keskenyebb 
útszabályozás szakmailag nem elfogadható olyan helyzetben, amikor beépítetlen telkek 
csoportjáról van szó és a telekcsoport újraosztás során van lehetőség a szabályozás 
megvalósítására. 
A Rózsahegyi út legfelső szakasza a 676 hrsz-ú teleknél mindkét oldalon beépített, a hatályos 
szabályozási terven jelölt szabályozási vonal épületet is érint, tehát csak az épület bontása 
árán lehetne az út telkét kialakítani. Ezért a javasolt szabályozás a geodéziailag bemért 
kerítés vonalára került. A partnerségi észrevétel kapcsán azonban még tovább javítottuk a 
szabályozási vonalat úgy, hogy a 677 hrsz-ú telek felső végében álló házat se érintse. A 
Rózsahegyi útnak ettől lejjebb lévő részén azonban a 8 méter szabályozási szélesség 
továbbra is megtartandó. Ez azonban többnyire a meglévő kerítések megtartása mellett 
lehetséges. 
A 8 méter szabályozási szélesség semmilyen forgalmat nem generál, itt nincs idegen, vagy 
átmenő forgalom, ráadásul a 8m széles utca is még nagyon keskeny utca. A javasolt szélesség 
nem parkolósáv számára szükséges, hanem az 5 méter széles útburkolat mellett csapadékvíz 
elvezető árok kialakítását, esetleg fasor telepítését, egyik oldalon járda kialakítását teszi 
lehetővé. Az 5 méteres burkolatszélesség a kétirányú forgalom számára minimálisan 
szükséges szélesség (egyirányú úton is kell 4.5m), a 8m széles közterületen alkalmas helyen a 
megfordulás is lehetséges. Az út menti telkek értéke a megfelelő utcakialakítás 
megvalósulása után csak emelkedhet. 
 
A 675,  678/1, 678/4, 679, 680 stb hrsz-ú telkeket érintő RI jelű régészeti lelőhely  
A 9351 azonosító számú, rózsa-hegy elnevezésű régészeti lelőhely a 679, 664, 662/2, 662/1, 
663, 678/2, 678/1, 680, 675 hrsz-ú telkeket érinti. A lelőhely lehatárolását a 
Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztályának Örökségvédelmi Nyilvántartási 
Osztályától 2018 áprilisában beszerzett friss adatszolgáltatás alapján, jogszabályban előírt 
módon kötelező feltüntetni a Szabályozási terven. 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 3. § szerint: „A kulturális 
örökség védelme érdekében a köz- és magáncélú fejlesztéseket - így különösen a terület- és 



településfejlesztés, terület- és településrendezés, környezet-, természet- és tájvédelem és az 
ezzel kapcsolatos beruházások tervezését - e védelemmel összhangban kell végezni.” 
Amennyiben nincs mód a régészeti lelőhelyek területének elkerülésére (Kötv. 10. §), a 
földmunkák által veszélyeztetett régészeti lelőhelyek érintett részén megelőző feltárást kell 
végezni (Kötv. 22. §). 
(Az RII jelű lehatárolás a Rózsahegyi út nyugati oldalán fekvő teleksort érinti, és csupán 
feltételezett régészeti terület határát jelenti, ezért itt a fenti szabályok nem érvényesek.) 
 
A HÉSZ 17.§ (5) c) pont értelmezése 
17.§ (5) c)  Ha az építési övezetben a teleknagyság legalább 100%-kal meghaladja a 
minimálisan kialakítható telekterület nagyságát, abban az esetben az ezen felüli területrészre 
az övezetben előírt beépítettség 50 %-a engedélyezhető, de a kialakuló beépítés így sem 
haladhatja meg a minimális teleknagyság esetében engedélyezhető beépítettség kétszeresét. 
 
A jelen módosítás véleményezési anyagában szereplő paraméterek figyelembevételével az 
alábbiak szerint értelmezzük a fenti szabályt: 

Üh4-L 
övezetben, 
ahol 15% a 
megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

az övezetben 
minimális 
kialakítható terület 
nagysága 

a teleknagyság 
legalább 100%-kal 
meghaladja a 
minimálisan 
kialakítható 
telekterület 
nagyságát 

az övezetben 
minimális 
kialakítható 
területen felüli 
területrész 

 1400 m2 2800 m2 nél nagyobb 
telek 

1400 m2 fölötti 
telekrészen 7,5% 
beépítéssel kell 
számolni 

1500 m2es telek 
esetében 

beépíthető 225 m2   

2250 m2 es telek 
esetében 

beépíthető 337,5 m2   

4500 m2es telken  beépíthető 1400 m2 
területre számítva 
210 m2+ 

 
 
232,5 m2 
 

  de maximum 420 m2 

 amely mérték több épülettel használható ki, mert egy épület 
legfeljebb 300 m2 beépített alapterületű lehet 

 


