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ELŐZMÉNYEK 
 

A TERVEZÉS CÉLJA 

Szigliget Község Önkormányzatának képviselő-testülete 42/2016 (III. 21.) számú 
határozatában döntött arról, hogy a településrendezési eszközöket a használatuk során 
felmerült igények alapján néhány ponton, részterületen módosítani kívánja. A módosítási 
feladatokat 15 pontban határozta meg. 
97/2016 (VIII. 18.) számú határozatában Veszprém megyei Kormányhivataltól 2016. július 
27-ém érkezett törvényességi felhívásnak megfelelőn a Helyi Építési Szabályzat módosítását 
határozta el. A 76/2017 (V. 24) számú KT határozat a korábbi 15 pontos módosítási igényt 
egy 16. ponttal egészítette ki. 
A településrendezési eszközök módosításának célja tehát  

 a Településszerkezeti Tervben egyes részterületeken új terület-felhasználás 
kijelölésének és Szabályozási Tervi kiszabályozásának vizsgálata és lehetőség szerinti 
átvezetése, 

 a Szabályozási Terv egyes szabályozási elemeinek pontosítása,  
 a Helyi Építési Szabályzat egyes előírásainak pontosítása, 
 a törvényességi észrevételnek megfelelő szöveges módosítások a Helyi Építési 

Szabályzatban. 
 
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELJÁRÁS 

A településrendezési eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben 
(továbbiakban Településkódex) meghatározott teljes eljárási rend szerint lehetséges.  
 
A Településkódex átmeneti rendelkezései szerint (45.§ (1)-(2)) a 2012. december 31-én 
hatályban lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési 
követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott 
településrendezési eszköz 2018. december 31-ig alkalmazható. 
A 2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök 2018. december 31-ig 
történő módosítása a Településkódex VI. fejezetében foglalt eljárási szabályok szerint, és az 
OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 
jelmagyarázatának, alkalmazásával történhet. (Településkódex 45.§ (2) a)). 
 
Szigliget Község polgármestere a településrendezési eszközeinek módosításával 
kapcsolatban a Településkódex 37.§ (1) bekezdése alapján előzetes tájékoztatási szakaszt 
kezdeményezett 2017. május 29-én kiküldött levelével. 
Az előzetes tájékoztatásra és adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek, valamint 
az érintett önkormányzatok válaszainak összefoglalását külön mellékletben szereplő táblázat 
tartalmazza. 
 

A partnerségi egyeztetést Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 13/2017. (VIII.04.) önkormányzati rendelete szerint szintén megkezdte. 
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TERVI ELŐZMÉNYEK, A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

 
Szigliget hatályos településrendezési eszközei 

 a 108/2010 (VIII.31.) számú KT határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv 
(továbbiakban TSZT) és 

 az 5/2010 (IX.1.) számú és háromszor módosított KT rendelettel elfogadott Helyi 
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv (továbbiakban HÉSZ+SZT). 

A településrendezési eszközök módosítása során figyelembe kell venni az Országos 
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt (továbbiakban OTrT) valamint a 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényt (továbbiakban 
BTSZ). 
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VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÁS 
 
A településrendezési eszközök módosítását megalapozó vizsgálatot a módosítással érintett 
eszközök alapján három témakörre osztjuk: 

I. A TSZT-t érintő módosítás, amelynek során új terület-felhasználás kijelölése és ennek 
következményeként a HÉSZ-ben és SZT-ben új övezet szabályozása szükséges. 
Ezekben az esetekben először az elképzelt terület-felhasználás kijelölésének 
lehetőségét vizsgáljuk a területrendezési terveknek való megfelelés és az összes 
szakági (természetvédelem, környezetvédelem, örökségvédelem, közlekedés, 
közművesítés) követelményeinek való megfelelés szempontjából. Amennyiben a 
terület-felhasználás kijelölése lehetségesnek bizonyul, úgy tovább vizsgáljuk a 
megfelelő övezet kijelölésének, kiszabályozásának feltételeit. A TSZT-t érintő 
módosítási szándékok területei az alábbiak: 
I/1 kerékpárút a Réhelyi út keleti oldalán 
I/2 kulturális célú épület a Csonkatorony mellett 
I/3 szálláshely a stranddal szemben 
I/4 beépítés a Rókarántón 

II. Az SZT-t érintő módosítások esetében az érintett terület célirányos vizsgálatát 
végezzük el, pl: teleknagyság vizsgálat, építési hely vizsgálata stb. 
Az SZT-t érintő módosítások a következők: 
II/1. 212/9 hrsz-ú utca környéke 
II/2. Ófalu, 75 hrsz és 77 hrsz köze 
II/3. Kijelölt út az Antal-hegy oldalán 
II/4. Güns pince (730/1 hrsz) környéke 
II/5. Útszabályozások pontosítása Soponya környékén és a Külsőhegyi útnál 
valamint a régészeti lelőhelyek pontosítása. 

III. A HÉSZ szövegének módosítása esetében a vizsgálat a hatályos szöveg mellett már a 
javasolt szöveget is bemutatja. A HÉSZ érintő módosítások az alábbi témákban 
történnek: 
III/1. A rendezett telek fogalmának tisztázása 
III/2. A visszamaradó telek fogalmának tisztázása 
III/3. Kötelező előkerti építési vonal kijelölése egyes helyeken 
III/4. Telken belüli védőterületen álló vagy benyúló épületek eseteinek szabályozása 
III/5. A Güns pince környékén kijelölt építési helyhez kapcsolódó szabályok 
III/6. Üh5-l övezetben a beépíthető teleknagyság csökkentése  
III/7. A legkisebb kialakítható és beépíthető telekszélesség szabályainak pontosítása 
III/8. KÖH-re való hivatkozások törlése 
III/9. MÁ7 övezetben pince építése 2 hektárnál kisebb telken 
III/10. A 22 hrsz-ú telek nem beépíthető besorolásának módosítása 
III/11. Terepszint alatti beépítés az Lf-M jelű övezetben 
III/12. A legkisebb kialakítható teleknagyság az Üh4-L övezetben 
III/13. Törvényességi észrevétel pontjai  

 
Az alábbiakban e három pont szerinti tagolásban tárgyaljuk a módosításokat megalapozó 
vizsgálatot, és a vizsgálatok eredményeinek megfelelően bemutatjuk a javasolt módosítás 
alátámasztását is. A tervezett módosítások az I/3 és I/4  témák kivételével összhangban 
állnak a településfejlesztési koncepcióval.  
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I. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉST MEGHATÁROZÓ ÁTFOGÓ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 
Szigliget a Dunántúli-középhegység nagytáján belül a Bakonyvidék középtáj, délnyugati 
kistájának, a Tapolcai-medencének a déli részén fekszik. A Szigligethez közeli vulkáni kúpok 
(Badacsony, Szent György-hegy) mellett, szinte eltörpülve jelennek meg a települési tájat 
azonban karakteresen meghatározó szigligeti vulkáni halmok, kúpok, amelyek legfeljebb 250 
m tengerszint feletti magasságig emelkednek ki. 
A település déli részén a Balaton partjához legközelebb található két kisebb kúp, amelyek 
látványa a Balaton felöl nézve meghatározó. Az egyik az Óvár, más néven Királyné 
szoknyájának nevezett kúp a másik egy hegygerinc végében kialakult, az Királyné 
szoknyájától (Óvártól) keletre fekvő kúp, amely a Róka-rántó nevet kapta. A Róka-rántót egy 
nyereg köti össze a tőle északra fekvő Majális-tető délkeleti részével. Mindkét kúp kőzete 
változatos, mivel megtalálható itt a vulkáni eredetű lapillitufa és a megkövesedett pannon 
homok és pannon agyag. Az erózió következtében és a kőzetek keménységétől függően 
különböző irányban különböző lejtőmeredekségek alakultak ki, a kúpok lábánál termékeny 
talajt hozva létre. 
Megvizsgálva a talajviszonyokat mind a négy vizsgált területen homokos vályog talajokat 
találunk, amelyek kémhatása meszes és helyenként köves, kavicsos területekkel szeldelt. 
A terület hidrológiai viszonyait a szigligeti félszigetet körbeölelő Balaton határozza meg. A 
vizsgált területeket nem érintik kisvízfolyások. 
A település a mérsékelten meleg mérsékelten száraz magyarországi éghajlat körzetben 
található. Itt érvényesül a Balaton hőmérséklet-kiegyenlítő hatása, az időjárás a 
szélsőségektől mentes, a páratartalom magasabb az átlagnál. Az évi középhőmérséklet 10,0   
C körüli, míg az évi közepes hőingás 22-23   C. A januári középhőmérséklet -1,0   C, míg a 
júliusi középhőmérséklet 20,5   C. Az átlagos évi csapadékösszeg 350-400 mm között van. A 
legkevesebb csapadék február-márciusban hullik, a legcsapadékosabb hónap a június. A 
hótakarós napok száma évente 60-80. A napsütéses órák átlagos száma kb. 2000 óra. Az 
uralkodó szélirány általában északi, észak-nyugati. 
 
Szigligeti partszakasz 

A Soponyai út két oldala eltérő képet 
mutat. Az út Balaton felé eső oldalán a 
bekerített strandot követően zöldterületeket 
találunk. Az út menti jegenye nyárfasort és 
sétányt követően a növényborítottság 
rekettyefüzesben, fűzligetben és nádasban 
folytatódik. A nádas víz felé babásodik, a part 
felé sásosodik. A nád tövében a sások között 
gyakori a védett ernyős virágzatú gázló 
(Hydrocotyle vulgaris). Degradált és zavart 
partszakaszokon megjelenik az invazív, óriás és 
kanadai aranyveszző (Solidago gigantea és 
Solidago canadensis) és a sédkender 
(Eupatorium cannabinum). A Soponyai út hegy 
felöli oldala, fokozatosan emelkedő, 
mezőgazdaságilag művelt terület. 
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Malom rét és Apadás 
A Réhelyi út mentén kiskertes művelésű mezőgazdasági területeket találunk, amelyet a 
jegenye nyárfasor után felváltja a természetes növénytakaró. Ezen a területen az uralkodó 
nádast kisebb nagyobb foltban rekettyefüzes (Salicetum cinereae), magassásos (Caricetum 
elatae) és kaszálórétek szakítják meg. A Balaton felé közeledve gyékenyes, babásodó nádas 
és fehér tündérrózsa állományokat is találunk. Védett növényfajok a nádasokban, 
zsombékosokban, fűzlápokban és a mezőfil kaszálókon fordulnak elő. Az itt található védett 
növényfajok:  

 hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata) 
 gázló (Hydrocotyle vulgaris) 
 fehér tündérrózsa (Nymphea alba) 
 mocsári kosbor (Orchis laxiflora) 

Részletes zoológiai vizsgálat a területen nem készült. 
 
Királyné szoknyája (Óvár) és Róka-rántó kúpja 
A hegytetőkön uralkodó növénytársulás a száraz mészkedvelő tölgyes. A déli és a keleti 
lejtőkön az egykori szőlők helyén agresszíven terjeszkedik az akác. Helyenként a művelt 
szőlők is megtalálhatók itt. A természetes tölgyes erdő cserje és gyepszintjén élő védett 
növényfajok: 

 szúrós csodabogyó (Ruscus aculeatus) 
 nagyezerjófű (Dictamus albus) 
 turbánliliom ( Lillium martagon) 
 csinos árvalányhaj (Stipa pulchermina) 
 tarka nőszirom (Iris variegeta) 

Az erdő alatti területeken a szőlőművelés felhagyásával a tömegesen terjedő gyomnövények 
jelenléte jellemző, mint siskanád-tippan, fehér üröm és pásztortáska. 

TELEPÜLÉSTÖRTÉNET, TÁJTÖRTÉNET 
A bazaltvulkáni tevékenység következtében keletkeztek a szigligeti kúpok, amely közül a szél 
elhordta az üledéket, így kialakítva a jellegzetes medencéket.  . A Balaton medencéjének 
kialakulásakor Szigliget még szigetként állt itt, de az emberi megtelepedés kezdetén, az őskor 
időszakában is több méterrel magasabban állt a Balaton vize, mint napjainkban. A Balaton és 
mocsarai által körülvett szigligeti szigeten az emberi megtelepedés első nyoma az újkőkor 
időszakára (Kr.e. 6-5. évezred) keltezhető a félsziget délkeleti sarkában a felszínen talált 
kerámiatöredékek alapján (Réhelyi út). Szórványos – valószínűleg temetkezésekhez köthető 
– leletanyag ismert a középső bronzkorból (Kr.e. 2000/1900-1500), a késő bronzkor (Kr.e. 
1500-800) időszakára egy elpusztult urnatemető, illetve egy a II. világháború idején 
elkallódott kincslelet datálható (Czifra-major). A vaskor késői fázisára (Kr.e. 4-1. század) egy 
bolygatott temetőrészlet (Várhegy déli lejtője), illetve két településrészlet (Réhely, Réhelyi 
út) datálható. 
Minden korábbinál intenzívebben népesült be a terület a római császárkor (Kr.u. 1-4. század) 
időszakában. Réhely településrészben, az avasi templomrom műemléki helyreállításához 
kapcsolódó régészeti feltárás során egy római kori kőépület került elő, a középkori templom 
részben ennek a falaira épült. Az ásatás során római kori leletanyagot gyűjtöttek. A lelőhely 
valószínűleg római villagazdaságként értelmezhető. A villagazdaságok együttesébe 
beletartozik a tulajdonos kőből épült lakóépület, illetve a gazdasági épületek (pl. műhelyek, 
istállók). A villagazdaságok mellett sokszor jön létre úgynevezett „bennszülött” római 
település. Réhely településrészen hasonló villagazdaságot feltételezhetünk. Római kori 
településre utaló felszíni nyomok az Antall-hegy keleti lejtőjén is előkerültek. Római kori 
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temetkezések négy lelőhelyről (Czifra-major, Antall-hegy keleti oldal, Rózsahegy, Patacs-
major) ismertek. 
A római hódítás utáni időszakból a Várhegy keleti lejtőjén ismerünk egy 6. századi, germán 
temetkezést. 
A középkori település a 12. századtól kezdődően tűnik fel az oklevelekben, „Zeglegeth” 
néven. A 12. századi korai faluhely a réhelyi településrészen az avasi templomrom mellett 
előkerült középkori településrészlettel azonosítható. Az avasi templom a korai Szigliget 
Mindenszentekről elnevezett plébániatemploma volt. A római romokra az Árpád-korban 
felépített egyhajós, egyenes szentélyzáródású templomhoz lent négy-, feljebb hat-, majd 
nyolcszögletű kősisakkal fedett torony csatlakozott. Az Árpád-kori épületet a 14-15. 
században sekrestyekápolnával bővítették. A templomot 1544-1550 között pusztították el a 
törökök, erre az időszakra tehető a középkori Zeglegeth falu elnéptelenedése is. 
A 13-14. században egy újabb település is létrejött közvetlenül a vár tövében (a mai település 
központi részén). Az oklevelekben „Újfalu” néven emlegetett település neve a 14. században 
tűnik fel, de a mai római katolikus templom helyén állt plébániatemploma már a 13. 
században állhatott. A középkori Zeglegeth pusztulása után Újfalu szerepel a továbbiakban 
Szigligetként az oklevelekben. 
A település meghatározó régészeti emléke a középkor vár, amelyet 1260 körül kezdtek el 
felépíteni. Kezdetben egyházi bírtok (Favus pannonhalmi apát vára), amely többször 
tulajdonost cserélt. A törökök soha nem foglalták el, a 17. század végétől kezd pusztulni: a 
hódoltság megszűnése után a Vár hadászati szerepe lecsökkent, állapota leromlott, a köveit 
a környékbeliek elhordták. 
A vár tartozéka lehetett a Róka-domb alatti óváron („Királyné-szoknyája”) épült négyszögletű 
tornyos kőépület. 
Az 1770-as évek végén, a Szigliget környéki mocsaras területeken megkezdték a lecsapolási 
munkálatokat, így a mezőgazdaság számára hasznos területeket nyertek. Az évszázadok 
során szinte minden hegylábra a szőlő ültetvények kúsztak fel, présházakkal és kápolnákkal 
gazdagítva a tájat. 
Az I. Katonai felmérésen (1763-1787) Szigliget két településmagja látható. A délkeleten fekvő 
településrész nem jelöli a térkép az Avasi templom romját. A Réhelyi út mai nyomvonalától 
kissé eltérően, de megtaláljuk a félsziget szélén vezető utat. A Róka-rántón szőlő művelés 
jele látható. A Stranddal szembeni területet rét legelőként ábrázolták. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Katonai felmérés     II. Katonai felmérés 
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A II. Katonai felmérésen (1806-1869) az Avasi templom romja jól látható, körülötte nem 
találunk épületeket. Jól körülhatárolt telekkel rendelkezik, amelyik a temető telkére utal. A 
Réhelyi út nyomvonala szintén látható, amelynek hegy felöli oldalán kisparcellás szőlők 
jelennek meg présházakkal. A Róka-rántón is szőlőművelés folyik, a nyugati és keleti oldalán 
présházakkal. Az Királyné szoknyája (Óvár) kúpon szőlőművelés folyik, de itt a DK, D és DNY 
irányú lejtőkön nem találunk épületet. 
A III. Katonai felmérés (1869-1887) és a vele egy időben készült Magyar Királyság térképén 
megegyező adatokat találunk. A Helységierdő területén kívül a vulkáni kúpokon a rendezett 
szőlőművelés látható, a már korábban is ábrázolt présházakkal. A Templomrom határozottan 
megjelölt. Feltüntetésre került a Róka-rántón a Szt. Háromság kápolna. Megjelennek a 
Balaton partján a fasorok és a szabályos ligetek, amelyek valószínűleg gyümölcsösök 
lehettek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Katonai felmérés     Magyar Királyság térképe 
A Kataszteri térképen (1817-1861) a Királyné szoknyája (Óvár) és a Róka-rántó közötti terület 
neve Szőlőhegy, ez a dél felé lankássá váló lejtő egy nagybirtokos tulajdonában volt, akinek 
itt a nagy kiterjedésű szőlőterülete mellet gyümölcsöse és legelője is volt. A Róka-rántóra 
kisparcellás szőlők futnak fel. A Réhelyi út határozottan kirajzolódik és a Templom rom is a 
temetővel jól látható. Az 1941-ben készült katonai felmérés adatai megegyeznek a kataszteri 
térkép adataival. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kataszteri térkép     1941-es Katonai felmérés  
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AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉS  
A településrendezési vizsgálatok közül az OTrTnek való megfelelés vizsgálatát a négy, TSZT-t 
is érintő módosítási szándék esetében együtt vizsgáljuk, a többi vizsgálatot azonban 
részterületenként külön-külön végezzük el. 
 

Az OTrT Szigliget szárazföldi területét egységesen 
mezőgazdasági térségbe sorolja. 
Megállapítja, hogy a települési térségének kiterjedése 
100 és 500 ha között van. 
Főút, vasút, kerékpárút törzshálózat tervezett eleme 
halad rajta keresztül. 
A TSZT módosítását is érintő négy vizsgált terület 
mindegyike mezőgazdasági térségben fekszik. Az OTrT 
törvény a mezőgazdasági térségen belül a 
településrendezési terv számára nem ad közvetlen 
szabályt. 
 
Részlet az ország szerkezeti tervéből 
OTrT 2. melléklet  
(Piros kiemeléssel jeleztük a TSZT-t érintő 
módosítási elképzelések helyszíneit) 

 
 

 
Az OTrT térségi övezeteit valamint Szigligeten való megjelenésüket és a jelen tervezési 
területen való megjelenésüket az alábbi táblázat tartalmazza 
 

OTrT térségi övezetei Szigligeten jelen 
tervezési 
területeken 

országos ökológiai hálózat az Ófalu területét kivéve a teljes 
közigazgatási területen 

igen 

kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület 

nem nem 

jó termőhelyi adottságú szántóterület a közigazgatási terület északi szélén nem 

kiváló termőhelyi adottságú erdőterület egyes részterületeken nem 

tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület 

teljes közigazgatási területen igen 

világörökségi és világörökség 
várományos terület 

a teljes szárazföldi területen igen 

országos vízminőség-védelmi terület teljes közigazgatási területen igen 

nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási célú 
szükségtározók területe 

nem nem 

kiemelt fontosságú honvédelmi terület nem nem 
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Részletek az OTrT országos övezeteinek lehatárolását bemutató tervlapokból. 
OTrT 3./ 1., 5., 6., 7. sz. melléklet  

(A) 
 

(B) 
 

(C) 
 

(D) 
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A tervezési területeket érintő országos térségi övezetekre közvetlenül a településrendezési 
terv vonatkozásában az OTrT törvény az alábbiakat írja elő: 
országos ökológiai hálózat 
Az OTrT törvény az országos ökológiai hálózat övezetében a településrendezési terv számára 
nem ad közvetlen szabályt. 
 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
Az OTrT törvény a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében csak 
a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési terv számára ad 
közvetlen szabályt. A hatályos településrendezési eszközök az OTrT-ben megkövetelt 
pontosított lehatárolást és szabályokat tartalmazzák.  
 
világörökségi és világörökség várományos terület 
OTrT. 14/B. § (1) A világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét a 
településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
A Hatályos településrendezési eszközök a világörökséggel kapcsolatos terület lehatárolást 
még nem tartalmazzák. A település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési 
terv keretei között kell a lehatárolást elvégezni 
 
országos vízminőség-védelmi terület 
OTrT 15.§ (2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során 
ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési 
övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 
A Hatályos HÉSZ vízminőség védelemre vonatkozó szabályokat ad. 
 
Összefoglalás: 
Az OTrT térségi területhasználati és övezeti előírásai a Réhelyi út keleti oldalán kijelölendő 
kerékpárút, a Csonkatorony melletti kulturális célú épület, a stranddal szembeni szálláshely 
valamint a Rókarántói beépítés számára a területkijelölést nem zárják ki.  



 

11 
 

I/1. KERÉKPÁRÚT A RÉHELYI ÚT KELETI OLDALÁN 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLAT  
A módosítás célja az, hogy a Réhelyi út mentén a Csonkatornyot körülvevő 1168 hrsz-ú 
közkerttől a Kikötő út mellett fekvő 891/1 hrsz-ú közparkig a településrendezési tervek 
szélesebb közlekedési területet jelöljenek ki, amelyen az út mellett a TSZT-n egyébként 
szimbólumokkal jelölt fasor és kerékpárút is elhelyezhető. 
A szélesebb közlekedési terület kijelölés során illetve a kerékpárút elvezetése során érintett 
TSZT terület-felhasználások:  

 Réhelynél közpark terület 
 a 0134/1 hrsz-nél vízgazdálkodási terület 
 a 0135/13 hrsz-nél a szennyvíz átemelő területe 
 a 0135/2 hrsz-nél erdőterület, 
 a 0136/1 /2 hrsz-eknél vízgazdálkodási terület 
 a 891/3 hrsz-nél közpark terület 
 a leghosszabb szakaszon mezőgazdasági terület  

A későbbiekben a kiszélesített közlekedési terület határához lehet igazítani a belterület 
határát is. 
A Balatoni Területrendezési Tervvel való összefüggés  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

részlet a BTSZ térségi szerkezeti 
tervéből 

részlet a hatályos TSZT-ből részlet a hatályos SZT-ből 
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Balatoni Területrendezési Terv és Szabályzat (továbbiakban BTSZ) a Réhelyi út mentén, az 
Iharos út és a Kikötő út közötti szakaszon, részben települési térséget, részben 
mezőgazdasági térséget jelöl.  
A BTSZ térségi terület-felhasználási kategóriáin belül a települési terület-felhasználási 
egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 
BTSZ 4/B. § c) a települési térséget beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területbe 
kell sorolni úgy, hogy az új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 
m-nél közelebb nem jelölhető ki,… 
 
BTSZ 4/B. § b) a mezőgazdasági térséget legalább 95%-ban mezőgazdasági terület 
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias 
lakóterület nem jelölhető ki. 
Tekintve, hogy a BTSZ nem tartalmazza a településekre lebontott térségi területhasználatok 
területi mérlegét és a térképi lehatárolások is jelentősen eltérnek a földhivatali alaptérképre 
készült TSZT lehatárolásitól csak becsült értékekre támaszkodhatunk az 5%-os eltérő 
területhasználatra nézve. A kerékpárút kialakítása céljából a mezőgazdasági térségben 
kijelölendő eltérő területhasználat legfeljebb mintegy 5500 m2, ami a Szigliget területén 
kijelölt összes mezőgazdasági térségnek bőven az 5%-án belül van. 
 
BTSZ 5.§ (2) A térségi szerkezeti tervben megállapított erdőgazdálkodási térség által nem 
érintett, a településrendezési eszközökben erdőterület települési területfelhasználási 
egységbe sorolt terület csak mezőgazdasági terület, természetközeli terület vagy 
vízgazdálkodási terület települési területfelhasználási egységbe sorolható. 
A tervezett kerékpárút a 0135/2 hrsz-ú teleknél erdő területfelhasználást érint.  
 
BTSZ 6.§ (2) Zöldterületen más települési területfelhasználási egység csak az átsorolni kívánt 
zöldterülettel legalább azonos alapterületű új zöldterület kijelölésével és az alábbi feltételek 
egyidejű megléte esetén jelölhető ki: ..a)-g) 
A közlekedési terület szélesítésével a közkert zöldterületeket nem érdemes csökkenteni a 
fenti szabály miatt. A kerékpárút a közkerten áthaladhat 
 
A közlekedési terület kijelölését a terület-felhasználásra vonatkozó szabályok nem 
korlátozzák. 
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A BTSZ térségi övezeteit és a jelen tervezési területen való megjelenésüket az alábbi táblázat 
tartalmazza: 

BTSZ térségi övezetei megjelenésük a 
Réhelyi út mentén 

Magterület övezete (Ö-1), nem 

Ökológiai folyosó övezete (Ö-2), nem 

Pufferterület övezete (Ö-3), igen 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1), nem 

Történeti települési terület övezete (T-2), igen 

Világörökség és világörökség-várományos terület övezete (T-3), igen 

Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete (L-
1), 

nem 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1), igen 

Térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
(R-1), 

nem 

Ökológiai rehabilitációt igénylő terület övezete (R-2), nem 

Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1), igen 

Földtani veszélyforrás terület övezete (P-1), nem 

Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2), igen 

Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete (F-1), igen 

Tómeder övezete (D-1), nem 

Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható 
terület övezete (H-1), 

nem 

Települési terület övezete (U-1), igen 

Gazdasági terület övezete (U-2), nem 

Általános mezőgazdasági terület övezete (M-1), igen 

Kertgazdasági terület övezete (M-2), nem 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (M-3), nem 

Erdőterület övezete (E-1), nem 

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (E-2), nem 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (E-3), nem 

Turisztikai fejlesztési terület övezete (Ü-1), nem 

Szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete (C-1), nem 

Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (K-1). nem 
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Részletek a BTSZ térségi övezetinek lehatárolását bemutató tervlapokból  
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Részletek a BTSZ térségi övezetinek lehatárolását bemutató tervlapokból  
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A térségi övezetekben az OTrT térségi övezetekre vonatkozó szabályait és a BTSZ térségi 
övezetekre vonatkozó szabályait egyaránt figyelembe kell venni. 
 
Pufferterület övezete (Ö-3) 
OTrT 19. § Pufferterületen 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. 
BTSZ 25. § A pufferterület övezete (Ö-3) tekintetében ..... a következő előírások 
alkalmazandók: 
a) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti 
tervezés, mind pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni; 
g) közlekedési építmények, új villamosenergia-ellátási, táv- és hírközlő vezetékek, egyéb 
közművezetékek, építmények tájba illesztve létesíthetők; 
A kerékpárút számára szükséges közlekedési terület kijelölését nem korlátozza. 
 
Történeti települési terület övezete (T-2) 
BTSZ 27. § (1) A történeti települési terület övezetének (T-2) területét – a kulturális 
örökségvédelmi hatóság állásfoglalása alapján – a településrendezési eszközökben a 
tényleges kiterjedésnek megfelelően …kell lehatárolni és e törvény előírásait a 
településrendezési eszközökben lehatárolt területen kell érvényesíteni. 
A történeti települést a hatályost településrendezési tervek még nem határolják le. 
A kerékpárút számára szükséges közlekedési terület kijelölését nem korlátozza. 
 
Világörökség és világörökség-várományos terület övezete (T-3) 
BTSZ 28. § (1) A világörökség és világörökség-várományos terület övezetének (T-3) területét 
– a kulturális örökségvédelmi hatóság állásfoglalása alapján – a településrendezési 
eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni, és e törvény előírásait a 
településrendezési eszközökben lehatárolt területen kell érvényesíteni. 
A világörökség-várományos területet a hatályost településrendezési tervek még nem 
határolják le. 
A kerékpárút számára szükséges közlekedési terület kijelölését nem korlátozza. 
 
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1) 
OTrT 19/B. § (2) … a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, 
építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati 
kitermelését nem lehetetleníti el. 
BTSZ 28/B. § (1) Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1) területét – az 
állami földtani feladatokat ellátó szerv állásfoglalása alapján – a településrendezési 
eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni, és e törvény előírásait a 
településrendezési eszközökben lehatárolt területen kell érvényesíteni. 
A VEMKH Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya VE-V/001/1111-2/2017 számú előzetes 
állásfoglalásban jelezte, hogy a tervezett módosításokkal kapcsolatban nem kíván észrevételt 
tenni. 
A kerékpárút számára szükséges közlekedési terület kijelölését nem korlátozza. 
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Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1) 
OTrT 15.§ (2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során 
ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési 
övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 
BTSZ 31. § A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1) tekintetében az 
OTrT által meghatározott kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület 
országos övezetre vonatkozó övezeti előírások és a felszín alatti vizek védelméről szóló 
kormányrendelet előírásai mellett a következő előírások alkalmazandók: 
a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív 
mezőgazdasági termelés folytatható;…. 
A Hatályos HÉSZ vízminőség védelemre vonatkozó szabályokat ad. 
A kerékpárút számára szükséges közlekedési terület kijelölését nem korlátozza. 
 
Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2) 
BTSZ 33. § A vízeróziónak kitett terület övezet (P-2) tekintetében az OTrT által meghatározott 
vízeróziónak kitett terület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó előírások mellett a 
következő előírások alkalmazandók: 
a) a földhasznosítás (művelési ág) tudatos megválasztásával, meliorációs talajvédelmi 
beavatkozások megvalósításával, talajvédő agrotechnikai eljárások alkalmazásával, a 
leginkább veszélyeztetett területek erdősítésével – kivéve a szőlő termőhelyi kataszteri 
területeket – kell az erózió mértékét csökkenteni; 
b) a már kialakult vízmosások rendezésével (megkötésével, bedöntésével) kapcsolatos 
feladatokat a településrendezési eszközökben kell meghatározni. 
A kerékpárút számára szükséges közlekedési terület kijelölését nem korlátozza. 
 
Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete (F-1) 
BTSZ 34. § A felszíni vízminőség-védelmi terület övezetén (F-1): 
a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 
b)139 épületek építése, bővítése – a településrendezési eszközökben a természetvédelmi 
szempontokkal összhangban szabályozott területeken elhelyezett, a régészeti lelőhelyek 
leletmentését és bemutatását lehetővé tevő építmények, a horgászturizmust szolgáló 
esőbeálló jellegű építmények és a legkevesebb 5 ha egybefüggő gyepterületen, a legeltetést 
biztosító állatállomány szállásául szolgáló, hagyományos istállóépületek kivételével – nem 
engedélyezhető; 
c) üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, hulladékátrakó állomás, 
valamint szennyvízürítő nem létesíthető; 
d) a vízfolyások menti 20-20 méteres sávban megtelepedett fásszárú növényzet védelmét a 
vízfolyások karbantartási munkáihoz szükséges feltételek biztosítása mellett kell megoldani. 
A kerékpárút számára szükséges közlekedési terület kijelölését nem korlátozza. 
 
Települési terület övezete (U-1) 
BTSZ 37. § A települési terület övezetén (U-1): 
a) a településszerkezeti terveknek a történeti, építészeti, településszerkezeti, környezeti és 
természeti adottságokkal, valamint a felszíni vízrendezéssel, közművesítéssel, 
környezetalakítással, tájrendezéssel foglalkozó szakági munkarészeit, illetve a vízpart-
rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területekre készült tanulmányterveket 
a helyi építési szabályzatban kötelezően figyelembe kell venni; 
b) új beépítésre szánt terület határa utcahatárosan nem alakítható ki; 
c) az új beépítés szabályozásakor a meglévő beépítési magassághoz kell igazodni; 
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d) a meglévő építmények felújításának, helyreállításának, átalakításának és 
korszerűsítésének lehetőségét e törvény szabályozási előírásainak figyelembevételével a helyi 
építési szabályzatban kell meghatározni; 
e) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik 
kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai 
követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi 
szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani. 
A kerékpárút számára szükséges közlekedési terület kijelölését nem korlátozza. 
 
Általános mezőgazdasági terület övezete (M-1) 
A BTSZ 39.§-ában szereplő részletes előírások a kerékpárút számára szükséges közlekedési 
terület kijelölését nem korlátozzák. 
 

A területre vonatkoztatható településfejlesztési szándékok 
A településfejlesztési koncepció központi eleme a kerékpárút kiépítése, mind turisztikai 
okokból, mind a helyi lakosság kiszolgálása céljából. 
A SWOT-analízis gyengeségként említi, hogy a „településen belül nincs kerékpárút”, 
lehetőségként pedig a „településen belüli kerékpárút” építését. A gyengeségek közé sorolja 
azt is, hogy a „településen belüli közlekedés nem megoldott”, illetve a „nagy távolságok 
*meglétét a] településen belül”. A település léptékéből adódóan ez utóbbi problémákat 
szintén a kerékpáros közlekedés támogatásával lehet tompítani. 
 

A terület elhelyezkedése a településszerkezetben  
A tervezett kerékpárút a Csonkatoronytól (templomrom) a kikötőig tartó szakasza mentén 
fut. A Réhelyi út vizsgált szakaszának jelentős része (a templomromtól indulva egészen a 
891/3 hszr.-ú telekig) a kül- és belterület határa, melynek belső oldalán lakó- és üdülő 
funkciók találhatóak, külső oldalán egy keskeny kertes jellegű mezőgazdasági sáv, mögötte 
pedig nádas terül el. 
A Csonkatorony (avasi templomrom) környéke a település keleti kapujának számít, keverve 
állandó lakossággal és vendéglátó funkciókkal. A Réhelyi út belső oldala lakóépületekkel 
épült be, ezen az oldalon a kertvárosias övezetnek kijelölt északi résztől a kikötő felé egyre 
inkább az üdülő és vendéglátó, szállásadó jelleg dominál. 
 

A terület elhelyezkedése az övezeti rendszerben  
A tervezett kerékpárúttal érintett telkek jelentős része (a 0133/9 hrsz.-ú telektől a 0137/45 
hrsz.-ú telekig) külterülethez tartozik. A külterületi telkek jelentős része általános 
mezőgazdasági övezetbe tartozik (Má6), kisebb részben lakóterület (Lke2), erdőterület (Ev-
N), vízgazdálkodási terület (Vg-N - árok), illetve közművi (KÖ-mű - szennyvízátemelő) vagy 
közúti (KÖ-u) közlekedési terület. A belterületi szakaszon lakó (Lke4) és közkerti zöldterület 
(Z-Kk) érintett. 
 
A tervezett kerékpárút régészeti lelőhelyeket és a templomrom műemléki környezetét érinti. 
A szabályozási terv jelöli a partvonal szabályozási terv szerinti megőrzendő természetes 
partvonalat és 50 méteres védőtávolságát. A tervezett kerékpárút az 50 m-es 
védőtávolságon belül halad a 0137/6 és a 0137/24 telek közötti szakaszán. 
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A terület telekszerkezeti adottságai 
A tervezett kerékpárúttal érintett telkek a gyűrűszerű Réhelyi út és a becsatlakozó Iharos 
útra merőleges, többnyire hosszúkás, szalagszerű földrészletek. Jellemzően mezőgazdasági 
övezetbe tartozó, különböző mélységű telkek, amelyek sorát itt-ott megszakítja egy eltérő 
rendeltetésű, de alapvetően a telkek rendjébe illeszkedő telek (pl. 0134/1, 0136/1-2 hrsz-ek: 
árok; 0135/2, 14 hrsz-ek: erdő). A beavatkozással a telekszerkezet nem változik, mindössze a 
közút 1161 hrsz-ú telke szélesedik az előbb említett telkek rovására. 
 

A terület funkcionális környezete 
A Réhelyi úttól a település belseje felé eső területen és az Iharos út mentén lakóépületek 
állnak: az északi részen kertvárosias övezet található, a középső és déli szakaszon olyan 
hétvégi házas üdülőterületi övezet, amelyen lakóépület is elhelyezhető. 
A tervezett kerékpárút a félszigetnek a keleti oldalán sorakozó telkek használói számára 
biztonságos, jó kapcsolatot kínál a strand és a kikötő felé. 
A szabályozással közvetlenül érintett telkek többsége mezőgazdasági terület.  
 

Tulajdonviszonyok 
A telek többsége magántulajdonban van. A kerékpárút kialakítása céljából szükséges az 
érintett telekrészek megszerzése önkormányzati tulajdonba.  
Kivételek: 
0133/9 hrsz-ú telek, önkormányzati tulajdon 
0135/13 hrsz–Magyar Állam tulajdona, szennyvízátemelő, 
0134/1 hrsz – önkormányzati tulajdon, vízgazdálkodási terület 
0136/1 hrsz- önkormányzati tulajdon, árok 

Társadalmi, gazdasági vonatkozások 
A kerékpárút kiépítése – és az azt lehetővé tevő szabályozási tervi módosítás - azon 
beavatkozások egyike lehet, amely mind a helyi lakosságot, mind az ide érkezőket kiszolgálja.  
Szigligetet elkerüli a 71-es főút és a vasút, így a falu a környező települések között – 
közlekedési szempontból – némileg perifériára kerül. Ennek előnyei is vannak: nincs áthaladó 
motorizált forgalom, azonban a kis terhelést jelentő, de az idegenforgalmilag számottevő 
kerékpárúti forgalom is elkerüli. A Balaton körüli kerékpárutat részletesen ismertető online 
források a Szigligetet érintő szakasz leírásakor többnyire kiemelik, hogy a hivatalos 
vonalvezetés nem érinti Szigligetet, azonban a település meglátogatása megfontolandó 
alternatíva. 
A tervezett kerékpárút ugyan nem jelent még kapcsolatot a Balaton körüli kerékpárúttal, de 
egy fontos szakaszt jelent, amely a későbbiekben tovább fejleszthető lesz abban az irányban. 
 

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ÉS SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
A Réhelyi út keleti oldalán a kerékpárút elhelyezése érdekében a közlekedési terület 
kiszélesítése szükséges a kikötő melletti 891/3 hrsz-ú közpark és a Csonkatoronynál lévő 
1168 hrsz-ú közpark között  

Területfelhasználási javaslat 
A hatályos Településszerkezeti terv a Réhelyi utat országos mellékútként jelöli, és a 
Településszerkezeti terv leírásában rögzíti, hogy a községnek az országos közúthálózatba 
tartozó útjai, valamint települési gyűjtőútjai minősülnek közlekedési területnek. 
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A közlekedési terület kiszélesítése az út hosszának jelentős részén a Réhelyi út keleti oldalát 
kísérő mezőgazdasági terület kárára történik, de néhány helyen más területfelhasználási 
egységet is érint: 
a 0134/1 , 0136/1 é0136/2 hrsz-ú telkek esetében a vízgazdálkodási területet csökkenti 
a 0135/2 és a 035/14hrsz-ú telkek esetében az erdőterület csökkentésével erdőterületen 
halad át a szennyvízátemelő mögött. 
 
Az erdőterületek nagyságára nézve a BTSZ az alábbi szabályt állapítja meg: 
BTSZ 5. § (1) A települések közigazgatási területén a településrendezési eszközökben azon 
erdőterület települési területfelhasználási egységbe sorolt terület nagysága, amelyet 
egyidejűleg a térségi szerkezeti terv erdőgazdálkodási térségként állapít meg, összességében 
nem csökkenhet. 
A Réhelyi út keleti oldalán lévő erdőfoltokat a BTSZ térségi szerkezeti terve nem 
erdőgazdálkodási térségként állapítja meg, tehát a területük csökkenhet. 
A településszerkezeti terv leírásában a változó terülefelhasználások térmértéke a 
változásnak megfelelően módosul.  (ld a jóváhagyandó munkarészben) 
A kiszélesített közlekedési terület kijelölésével –bár azon belül összességében 3 méteres 
széles zöldfelület fenntartásával- a biológiai aktivitásérték csökken. Kompenzálásként a 
Balaton partján húzódó 0137/52 hrsz-ú, mezőgazdasági területfelhasználási egységben fekvő 
teleknek a vízgazdálkodási területbe való sorolása szükséges. A vízgazdálkodási területnek 
való kijelölés Szigliget vízpart-rehabilitációs tanulmánytervével összhangban történik. (Ld 
részletesebben a Zöldfelületi rendszer fejlesztése című fejezetben.) 
A biológiai aktivitásérték egyensúlyban tartásához a területfelhasználási változásokat a 
kulturális célú épület számára történő településközponti vegyes területfelhasználási egység 
kijelölési is szükségessé teszi.  
A biológiai aktivitás érték kompenzálása érdekében a 0133/12 és 0133/13 hrsz-ú telkeken a 
szomszédos 0133/7 hrsz-ú telken már kijelölt erdőfolt bővítéseként jelöl ki a terv erdőt, 
valamint a 0137/52 hrsz-ú területet mezőgazdasági területből vízgazdálkodási területbe 
sorolja át. 
Ennek részletes ismertetése és a biológiai aktivitásérték számítása az I/2. Kulturális célú 
épület a Csonkatorony mellett című fejezetben található. 
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TSZT 2014, hatályos TSZT részlete    TSZT 2018 javaslat 
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Szabályozási javaslat 
A kerékpárút számára 3 méter széles burkolt felület javasolt 6 méter széles területsávon 
belül. A Réhelyi út burkolatának és a villamos energia légvezeték tartó oszlopainak geodéziai 
adatai ismertek. A kerékpárút elhelyezését úgy kell megoldani, hogy az úttest mellett padka, 
helyenként esetleg leállósáv, és fasor is elférjen, figyelembe véve a légvezeték oszlopait is. 
Vízelvezető árkot a Réhelyi út másik oldalán javasolt kialakítani, ahol az egykori árok 
helyenként még van is, vagy a nyoma látszik. 
 
A kerékpárút területe főként az Má6 jelű általános mezőgazdasági övezetben fekvő telkekből 
vesz el. 
A HÉSZ 29.§ (2) f) pontja tartalmazza az Má6 övezet előírásait: 
f) Má6 jelű mezőgazdasági területen elsődlegesen gyep, nádas művelési ág, illetve 
vegyszermentes kerthasználat javasolt.  
fa) Épület nem építhető (de meglévő engedéllyel épített épület alapterületi bővítés illetve az 
ingatlanon lévő szintterület sűrűség növelése nélkül átalakítható).  
fb) Terepszint alatti építmény létesítése gyep és nádas művelési ág esetén tilos, szőlő 
művelési ág esetén 2 ha telekmérettől (3) bekezdés c) szerint építhető. 
A kerékpárút számára kiszabályozott közterület egyetlen olyan telket sem érint, amely 2 ha 
területet elérne. A telkek nagysága 200 m2 és 3800 m2 között változó, mindenféle méret. A 
kerékpárút területe a legkisebb telkek esetében 40-65 % csökkenést jelent, de a legtöbb 
telek esetében a csökkenés 7-18 % között mozog. A visszamaradó telkek a jelenlegi 
használatra (gyep, kiskerti művelés) továbbra is alkalmasak maradnak. Megközelítésük a 
kerékpárút keresztezésével lehetséges. 
 
A 0133/12 és 0133/13 hrsz-ú telkeken Ev-N jelű erdő öveztet jelöl ki a tervezett módosítás. 
 
A 0137/52 hrsz-ú területet teljes egészében Vg-N jelű vízgazdálkodási övezetbe sorolja a 
tervezett módosítás. 
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SZT 2014, hatályos SZT részletete   SZT 2018,  javaslat szabályozás 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT 

Régészet 
A tervezett kerékpárút az avasi templomrom környezetében, illetve ettől délre, a Réhelyi út 
mentén érint örökségvédelemi elemeket: régészeti lelőhelyet és műemléki környezetet.  
A Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztályának Örökségvédelmi Nyilvántartási 
Osztályától 2018 áprilisában beszerzett friss adatszolgáltatást összehasonlítottuk a 2014-es 
szabályozási terven jelölt lehatárolásokkal. A régészeti lelőhely lehatárolások változtak a 
2014-es szabályozási terven jelöltekhez képest. A jelen módosítás során a településrendezési 
eszközökben a lelőhelyek lehatárolását az Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztálytól kapott 
adatszolgáltatás és Budavári kft által készített terepbejárási munkarész dokumentáció 
alapján jelöljük a módosítással érintett 2 db szelvényen látható lelőhelyek mindegyike 
esetében. 
A Budavári kft által készített dokumentációt lásd e véleményezési anyag mellékleteként. 
 
Az avasi templomrom környékén római kori villagazdaságként illetve településként, továbbá 
középkori faluként értelmezhető lelőhely ismert. A régészeti lelőhely által érintett helyrajzi 
számok: 0133/7-12; 1161; 1163/2; 1164/2, 3; 1168; 1169.  
A Réhelyi útnál a településrendezési eszközök jelen módosítása kapcsán elvégzett régészeti 
terepbejárás során azonosítottak egy az őskor és középkor időszakára datálható 
településnyomot, amelyet érint a kerékpárút nyomvonala. A régészeti lelőhely által érintett 
helyrajzi számok: 0137/22-31; 0137/50; 956-959; 1161. 
 
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. §). 
A Kötv. 22. § (1) bekezdés szerint: „A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással 
kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni.” Az 
örökségvédelmi hatóság a Kötv. 22. § (3) bekezdésében részletezett szempontok alapján 
határozza meg. Amennyiben a beruházás a Kötv. 7. § 20. pontja alapján nagyberuházásként 
valósul meg, a Kötv. 23/C. § alapján előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, illetve a 
Kötv. 23/E. § (5) bekezdés alapján a beruházás földmunkái csak régészeti megfigyelés mellett 
végezhetők. 
A területen nem zárható ki további olyan épített örökségi elemek (római és középkori falak, 
épületek) előkerülése, amelyek helyben megtartandó örökségi elemeknek minősülnek. A 
tervezés során ezekre az örökségi elemekre különösen figyelemmel kell lenni, ezért javasolt 
olyan előzetes régészeti dokumentáció elkészítését, amelynek elsődleges célja a helyben 
megtartandó épített örökségi elemek azonosítása.  

Műemlékvédelem 
Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály adatszolgáltatása alapján megállapítottuk, hogy a 
műemlékek telkei és a területi jellegű műemléki védelem lényegében nem változtak. A jelen 
módosítással érintett területek közül az avasi toronyrom műemléki környezetét az új 
adatszolgáltatásnak megfelelően pontosítottuk.  
A műemléki környezet bemutatását ld. részletesebben a I/2. Kulturális célú épület a 
Csonkatorony mellett című témakör Örökségvédelmi vizsgálat fejezetében.  
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TÁJVÉDELEMI, TERMÉSZETVÉDELEMI, ZÖLDFELÜLETI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT 

Tájvédelem, természetvédelem 
Szigliget teljes közigazgatási területe a Balaton-
felvidéki Nemzeti park országos védelem alatt álló 
természeti területe. 
A Nemzeti Park a nemzeti parkok területének 
övezetekbe való besorolásáról és az egyes 
övezetekre vonatkozó általános 
természetvédelmi előírásokról szóló 134/2013. 
(XII. 29.) VM rendelet alapján, Szigliget területén 
elkülönítette az alábbi övezeteket:  

 természeti övezet (piros) 
 természetkímélő hasznosítás övezete 

(sárga) 
 szolgáltató övezet (világoskék) 

Vizsgált területek (sötétkék) nemzeti parki 
övezeten belüli elhelyezkedése 
A Réhelyi út keleti oldala a természetkímélő 
hasznosítás övezetébe tartozik. Ebben az 
övezetben a legfontosabb cél a természetvédelmi 
kezelés és a természetkímélő hasznosítás 
összehangolása.  
 
134/2013. VM r. 2. § (2) A természetkímélő hasznosítás övezetében a természetvédelmi 
kezelés mellett – a (3) bekezdés figyelembevételével – a táji és a természeti értékeket nem 
károsító, a védelem céljainak eléréséhez nem feltétlenül szükséges, vagy elsősorban nem a 
védelem céljainak megvalósítására irányuló gazdálkodási – erdő esetében az erdőterv szerint 
erdőgazdálkodási –, területhasznosítási tevékenységek is folytathatók. 
A kerékpárút számára szükséges közlekedési terület kijelölését nem korlátozza. 
 
A tervezett kerékpárút országos jelentőségű védett területen helyezkedik el, mivel Szigliget 
teljes kül- és belterülete országos jelentőségű védett terület. 
Fokozottan védett természeti területet a kerékpárút nem érint. 
Uniós jelentőségű védett területet (Natura 2000 terület) nem érint. 
 
A Nemzeti Ökológiai Hálózat pufferterület övezetére (Ö-3) esik. 
A látványvédelem (kilátás és rálátás) szempontjait a kerékpárút tervezése során maximálisan 
figyelembe lehet venni, mivel a jelenlegi közúttal párhuzamosan, de attól zöldsávval 
elhatárolva, azonban közel egy szintmagasságban lévő a jelenlegi termőföldek 
szintmagasságában kerülne megépítésre. Amennyiben a zöldsávban és a kerékpárút keleti 
oldalán takarást okozó növényzet nem kerül elültetésre, úgy az Malom rét és az Apadás felé 
látszó nádas, a Réhelyi út védett utcaképe, az Avasi-templom romja és a kegyeleti parkja, 
valamint a Róka-rántó a Szentháromság kápolnával tájelemek, a kilátás és rálátás 
szempontjából megfelelőek maradnak. A kerékpárút tájba illesztését a légvezetékek 
földfelszín alatti vezetékekre történő kiváltásával, a kerékpárút terepre illesztésével és a 
kerékpárutat követő, tájba illő fasor telepítésével lehet elérni. 
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A tervezett kerékpárút tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területet érint. Ez 
az övezet a település teljes közigazgatási területére kiterjed. 
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület az országos területrendezési 
tervben megállapított és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervében 
alkalmazott övezet, amelybe a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi 
tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területek tartoznak, 
amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre 
érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak.  
Tájjelleg megőrzendő elemei ezen a területen a Balaton partján lévő nádas, az utat 
szegélyező jegenye nyárfasor, kisparcellás szőlő- és gyümölcsterületek, a beépített 
üdülőházas területek és az erdők látványa jelenti. 
Tájelemek együttesét az utakat szegélyező jegenye nyárfasorral, a kiemelkedő kúpok 
alacsony részein lévő szőlőkkel és gyümölcsösökkel, azt követően a beépített üdülőházas 
területekkel, míg a kúpok magasabban fekvő részein az erdők látványával lehet jellemezni.  
 
A BTSZ Térségi jelentőségű tájképvédelmi területét nem érint. 
 
A BTSZ Erdőterület övezetét nem érinti. 
Az erdő tekintetében azonban elmondható, hogy Szigliget településrendezési tervének 
településszerkezeti tervén erdő területként szerepelnek a 0135/2 és 0135/14 hrsz-ú 
ingatlanok, amelyek érintettek a kerékpárút építése során. A szabályozási tervlapon Ev-N 
(Védelmi erdőterület) övezetbe sorolt. Ez a két terület nem erdőművelésű ágú, hanem 
szántó (Sz3) művelésű ágú telek. A szerkezeti terv vagy erdőművelési ágú területet, vagy 
erdőnek javasolt fásodott területet jelöl Ev-N jellel. Ez az erdőrészlet nem tartozik az 
üzemtervezett erdők közé. Kezelése a tulajdonosok feladata. 
Amennyiben a kerékpárút építése során fakivágás szükséges, úgy az engedélyköteles, mivel a 
fák külterületen és más művelési ágú területen vannak. 
 
A BTSZ Általános mezőgazdasági terület övezetét érinti. 
A környezetvédelmi és tájképvédelmi szempontból nélkülözhetetlen mezővédő, útvédő 
fásítások elvégzése során a településrendezési eszközöket figyelembe kell venni.  
 
A BTSZ Szőlő termőhelyi kataszteri területét nem érint 
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Egyedi tájértékeket érint 
Az egyedi tájértékek listáját a Balaton-felvidéki Nemzeti Park elkészítette, amely listában az 
ott szereplő számozás alapján a kerékpárút közvetlen környezetében az 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 
9; 23; 63; sorszámúak találhatók. Közvetlen érintettség a 63 számú egyedi tájérték esetében 
áll fenn, amely 2 db csapadékvíz elvezető árok és műtárgy. A Külső-hegy csapadékvizét – a 
sűrű beépítettségnek és telekosztásoknak következtében – nem koncentráltan, hanem több 
kis ágban levezetve kezelték. A hegy lábánál nyílt árokba vezetve, bevezetésénél betonozott 
kis műtárggyal, melyen a gyártó tapolcai cég márkáját is feltüntették. Az egyedi tájértékek 
listája szerint ezek a műtárgyak erősen veszélyeztetett kategóriába kerültek besorolása, nem 
kívánatos az elbontásuk, elhordásuk. Elsődleges cél a fenntartásuk és állagmegóvásuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyedi tájértékek (piros) elhelyezkedése Fásszárú növényekkel borított jelentősebb 

területek és a karakteres, de hiányos 
jegenyefasor (sötétzöld) 

A Nemzeti Park ajánlása szerint kerülni kell a jó természetességű területek felhasználását és 
az út melletti fás növényzet védelmét biztosítani kell. 
Az élőhelyek természetességét legfőképpen az emberi tájhasználat változtatja meg a 
legnagyobb mértékben. Az élőhelyek természetességének becslésére a Németh-Seregélyes 
féle skála használatos, amely az állapot leromlottságát vagy természetességét 5 fokozatba 
sorolja. A természetesség-érték az adott élőhelyfolt szerkezeti és fajkészleti jellemzőit együtt 
figyelembe vevő szakértői minősítés. A Réhelyi út keleti oldalán mezőgazdasági területek 
találhatók, így itt nem releváns az élőhely térképezés és értékelés. 
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A kerékpár úttal érintett területen, a fás növényzet pontos felmérésére nem állnak 
értékelhető adatok rendelkezésre. Az itt található Balaton parthoz közel lévő, jegenyenyár 
fasort a kerékpárút szabályozása nem érinti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karakteres, de hiányos jegenyefasor 
 
 
Érzékeny Természeti Területek 
Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002 (I.23.) KöM-FVM 
együttes rendelet az ország olyan mezőgazdasági hasznosítású térségeiben jelöl ki 
területeket, ahol a természeti értékek védelme, a földrészletek ökológiai hálózathoz 
kapcsolódóan a biológiai sokféleség megőrzése szükséges, a hagyományos jellegű 
gazdálkodási módok jellemzőek, vagy ezek megvalósítása tervezett. A Tapolcai-medence 
ezen belül Szigliget az érzékeny természeti területek térségei közül, kiemelten fontos ÉTT 
térség. A kiemelten fontos ÉTT közé azok a területek tartoznak, ahol nemzetközi 
viszonylatban is kiemelkedő természeti, táji és kultúrtörténeti értékek fordulnak elő, 
amelyek fennmaradása középtávon (5-10 év) is kétséges a természetkímélő gazdálkodás 
támogatása nélkül. Az egyes területekre önként vállalható termelési csomagokat dolgoztak 
ki, amelyek vállalása esetén a gazdálkodó támogatásban részesülhet. 
A kerékpárút tervezett nyomvonalán, külterületi mezőgazdasági területek találhatók, 
amelyek művelési ága szántó, szőlő, gyümölcs, rét és nádas. A kisparcellás mezőgazdasági 
területek határozzák meg a tájszerkezetet. A mezőgazdasági tájhasznosítás ezen a területen 
nagyon változatos képet mutat. 
A használatukat megvizsgálva megállapítható, hogy jelentős területek nem műveltek. Délről 
észak felé haladva a vizsgált terület elején lévő szántók nem műveltek, a szőlőket kivágták, a 
gyümölcsösök extenzíven fenntartottak. A szántókon kaszált gyepterületeket találunk, míg 
kisebb részük konyhakerti növények termesztésével hasznosított. A régóta nem művelt 
területeken a cserjésedés folyamata is elindult, helyenként talaj és törmelék depóniák is 
találhatók itt. Fás területek főként magról nőtt idős diófákkal, ültetett gyümölcsfákkal és 
spontán betelepült gyomfákkal borítottak. Nagyon kis területen bekerített, gondozott szőlőt 
is találunk, továbbá szántó földi növények termesztésére alkalmas művelt szántót is. 
 

Zöldfelületi rendszer 
A kerékpárút nyomvonalát érintő zöldfelületi rendszer elemei délről észak felé haladva a 
következők. 
A kikötői út bal oldalán található közpark (891/3, 891/4 és 891/5 hrsz.), amely a 
településszerkezeti tervben zöldterületként, míg a Szigliget Vízpart-rehabilitációs 
tanulmánytervében kötelezően megtartandó közterületként (891/5 hrsz. egy része) és 
zöldterületként szerepel. A 891/5 másik része, a 891/3 és a 891/4 hrsz-ú területek 
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zöldterület kialakítására alkalmas területek. Ezeken a területek jelölve van egy tervezett 
gyalogút, amely továbbhalad a vízpart mentén a 0137/52 hrszú területen. A 0137/52 hrsz-ú 
terület a településszerkezeti tervben tervezett általános mezőgazdasági területként szerepel, 
míg a Vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben tómedren kívüli vízgazdálkodási területként, 
de önkormányzati elővásárlási joggal terhelt, újonnan kialakítandó közterületként is jelölt. A 
két jelölés egymásnak ellentmond. 
A jelenlegi használatot megvizsgálva megállapítható, hogy még csak kevés közparki 
funkciókat ellátó, pihenő és rekreációs célú létesítményt találunk itt. (futópálya, 
gyalogösvények és pihenőpadok). Ez a zöldfelület a kiindulópontja a tervezett 
kerékpárútnak, de itt a közparkon belül halad, közlekedési terület kijelölését nem igényli.  
A kerékpárút tervezett végpontjánál található az Avasi templom romja, amelyet egy 
kegyeleti park vesz körül. A kegyeleti parkban több síremléket is találunk. A templom 
feltárása és állagmegóvási munkái 1958-59-ben készültek el. A templom újbóli helyreállítását 
Paál József építész, míg a körülötte elhelyezkedő kegyeleti parkot Csókás-Simon Orsolya 
tájépítész tervezte. A park gondozott pihenőhellyel, tájékoztató táblákkal, térhatároló és 
árnyékoló fás növényekkel jól ellátott, a Kamon-kő tanösvény egyik állomásaként is szolgál. 
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Tájrendezési javaslat 
A tervezett kerékpárút a Réhelyi úthoz közvetlenül kapcsolódva, mezőgazdasági területeket 
érintve kerül kialakításra. A kerékpárút és a Balaton parti természetközeli területek között 
továbbra is folytatható a mezőgazdasági tevékenység. A kerékpárút vonalas tájelemként a 
táj szerkezetét lényegesen nem változtatja meg. A kerékpárút mellé fasort javasolunk 
telepíteni, amely a tájat új elemmel gazdagítja. A fasort a kerékpárút Balaton felöli oldalára 
javasolt ültetni, annak érdekében, hogy a nagyméretű fák a közúti közlekedést ne 
akadályozzák, de tájképi szempontból elhelyezhető a közút és a kerépárút között kialakuló 
zöldsávban is. 
A Réhelyi úttól változó távolságban egy elektromos légvezeték található, amelynek kiváltása, 
földkábelben történő vezetése a tájképvédelmi szempontból indokolt lenne. A fasor 
ültetésekor az elektromos vezetéket fokozottan figyelembe kell venni. 
A kerékpárút tájba illesztését a légvezetékek földfelszín alatti vezetékekre történő 
kiváltásával és a kerékpárutat követő, tájba illő fasor telepítésével lehet elérni. 
Megőrzésre javasoljuk, az egyedi tájértékként nyilvántartott vízelvezető árkok műtárgyait. A 
kerékpárutat, a műtárgyakat nem érintve javasoljuk vezetni. Az esetlegesen szükséges 
áthelyezésükkor az eredeti formájuk megőrzését javasoljuk. 
A biológiai aktivitásérték változását a „Kulturális célú épület a Csonkatorony mellett” című 
fejezetben, együttesen mutatjuk be. 
 

Zöldfelületi rendszer fejlesztése 
A kerékpárút kezdőpontján található zöldterület fejlesztése indokolt lenne. A zöldterület 
gazdagítása rekreációs zöldfelületi funkciókkal mint, sétautak, leülőhelyek, játszótér, 
kerékpáros pihenőpont kialakítása, a szigligeti Balatonpart hiányait pótolná.  
A Településszerkezeti terv a 891/3 és 891/5 hrsz-ú területeket zöldterületként tartja nyílván, 
amelyeken keresztül vezet egy javasolt sétaút nyomvonala. Ez a sétaút nyomvonal 
folytatódik a mezőgazdasági területfelhasználásba sorolt 0137/52 hrsz-ú területen, amelyen 
található a hiányos, de karakteres nyárfasor is. A kijelölt sétaút követi a nyárfasort. 
Szigliget Vízpart-rehabilitációs tanulmányterve szintén tartalmazza ezt a gyalogút 
nyomvonalat, mint kialakítandó útvonalat. A 891/3 és 891/5 hrsz-ú területekhez szorosan 
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kapcsolódó 0137/52 hrsz-ú terület újonnan kialakítandó közterületként szerepel, de a 
0137/52 hrsz-ú területet Vízgazdálkodási terület tómedren kívül kategóriába sorolja. A sétaút 
nyomvonala mellet található hiányos jegenyefasor pótlása javasolt. 
A két terv közötti ellentmondást a településszerkezeti tervben, a területfelhasználásnak a 
vízgazdálkodási területre való megváltoztatásával javasoljuk megoldani. Szükségesnek 
tartjuk a jelenleg is felülvizsgálat alatt lévő Vízpart-rehabilitációs tervben 0137/52 hrsz-ú 
területnek a közterületi jellegére való utalás ellentmondásának feloldását is. 
 

 
Vízgazdálkodási terület tómedren kívül  
Újonnan kialakítandó közterületek, önkormányzati elővásárlási joggal terhelt területek 

Kötelezően megtartandó közterület   
 
Részlet Szigliget vízpart-rehabilitációs tanulmánytervéből 
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KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT 
A hatályos településrendezési eszközök a Szigligetet elkerülő, a Balaton körüli országos 
kerékpárúthoz kapcsolódó helyi kerékpárút hálózatot tartalmaznak, jelkulcsos ábrázolással, 
vagyis többnyire a tervezett elemek helyigénye nélkül. A módosítással érintett szakasz, az 
Iharos utca és a kikötő között, is így szerepel a hatályos tervekben. A hatályos szerkezeti terv, 
és a szabályozási terv is a Réhelyi út keleti/déli oldalán vezeti a nyomvonalat. 
 
A kerékpárút számára az OTÉK szerint legalább 3m széles területet kell biztosítani, de a 
helyenkénti akadályok ismeretében, a biztonságos közlekedés érdekében, illetve ha fasor is 
kerül mellé,  akkor 6m széles területsávot javasolt kiszabályozni. A kerékpárút/fasor az 
országos közút Réhelyi út jelenlegi területén belül nem fér el.  
 
Felmerültek alternatív nyomvonalak is (a tóparthoz közelebb, ill. a Külsőhegyi úton), de 
mégis a Réhelyi út melletti vonalvezetés látszik a legjobban használható, legkedvezőbb 
elhelyezésnek. A Külsőhegyi útnál többek között az út forgalma okozna gondot, a tóparthoz 
közeli nyomvonalnál pedig az akadályozná a használatot, hogy csak néhány levezető 
összekötő szakaszon keresztül lehetne elérni a kerékpárutat.  
 
Végeredményben tehát a Réhelyi út keleti/déli oldalán javasoljuk a kerékpárút/fasor 
számára tervezett 6m széles területsáv kiszabályozását. A Réhelyi út környékére készült 
geodéziai felmérésen, illetve közmű térképeken az út burkolata és a villamos energia 
légvezeték tartó oszlopai szerepelnek, meglévő fák viszont nem, azonban az érintett 
területsávban jellemzően nincs is jelentősebb növényzet. 
A kerékpárút elhelyezését úgy kell megoldani, hogy a kerékpárút mentén fasor (az úttest 
mellett helyenként esetleg tervezett leállósáv) is elférjen, figyelembe véve a légvezeték 
oszlopait, és az esetleges meglévő növényzetet is. A fasor a kerékpárút egyik, vagy másik 
oldalára is kerülhet, az adottságokhoz, helyenkénti akadályokhoz alkalmazkodóan, akár 
szakaszonként váltakozva. 
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Vízelvezető árkot a Réhelyi út másik oldalán javasolt kialakítani, ahol az egykori árok 
helyenként még meg is van, vagy a nyoma látszik. A szennyvíztisztító és a kikötő közötti 
részen a kerékpárút elhelyezésének nem látszik akadálya, a szennyvíztisztítótól északra a 
villamosenergia légvezeték oszlopai közül egy a kerékpárút területén belül áll. 
 
Magát a szennyvíztisztítót a keleti oldalon kerüli el a javasolt nyomvonal. Jelen tervezési 
lépésben a kerékpárút az Avasi templomromnál véget ér, de később folytatódhat a 0131 
hrsz-ú út felé, azután az Iharos út mentén továbbvezetve csatlakozhat a Balaton körüli 
országos kerékpárúthoz. A templomrom és az Iharos út közötti szakaszon a Réhelyi út menti 
vonalvezetés kiszabályozása túl nagy áldozatot kívánna. 
A kerékpárút/fasor megvalósításához az országos közút kezelőjének a hozzájárulása is 
szükséges. 
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KÖZMŰ ELLÁTÁSI ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT 
A Réhelyi út, Iharos út-Aranykagylói út közötti szakaszának nyugati oldala beépítésre szánt, 
keleti oldala beépítésre nem szánt terület. A beépítésre szánt ingatlanok számára a 
szolgáltatók közműnyilvántartása alapján, részben a Réhelyi út, részben a Külsőhegyi út felöl 
a teljes közműellátás lehetősége biztosított. A beépítésre nem szánt ingatlanok nem 
rendelkeznek közműellátással. 
 
A település vízellátását biztosító DRV Zrt nyilvántartása szerint a Réhelyi úton csak annak a 
983-982 hrszú telektől északra eső szakaszán üzemel vízvezeték, attól délre az úton nincs 
kiépített vízvezeték, attól délre eső ingatlanok ellátása a Külsőhegyi út felöl megoldott 
egészen az Aranykagylói útig.  
 
A településen elválasztott rendszerű vízelvezetést építettek ki. A közcsatornás 
szennyvízelvezetést is a DRV Zrt biztosítja. A Réhelyi úton az üzemeltető egyik gerinc 
szennyvíz nyomóvezetéke üzemel, amely a Badacsonytördemici regionális szennyvíztisztító 
telepre szállítja a szennyvizeket.  
 
Az út északi szakaszán üzemel gravitációs szennyvízcsatorna is párhuzamosan a 
nyomóvezetékkel, amelyre az érintett ingatlanok csatlakoznak. Az út déli szakaszán az 
ingatlanok a Külsőhegyi úton haladó gravitációs csatornákra csatlakoznak. A gravitációs 
csatornák a Réhelyi út keleti oldalán, a 0135/13 hrsz-ú telken üzemelő szennyvízátemelő 
műtárgy segítségével csatlakoznak a szennyvíz-nyomóvezetékre. A szennyvízátemelő 
műtárgy kerítéssel körülhatárolt területen üzemel, környezetvédelmi hatásterületének 
kijelölése nem történt meg. A 306/2010 (XII.23.) levegővédelemről szóló kormányrendelet 
szerinti védőterület a Réhelyi út nyugati oldalán fekvő, beépítésre szánt ingatlanokat is érint. 
 
Az elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezetés település önkormányzati feladat. A Réhelyi 
utat érintő vízgyűjtő keleti lejtésű, amelynek befogadói a beépítésre nem szánt területen a 
természet alakította árkok, amelyek a vizeket közvetlen a Balatonba, illetve a Balatont kísérő 
mocsaras-nádas területre vezetik.  
 
A Réhelyi út nyugati oldalán a domboldalról érkező vizeket a természet, illetve egyes ingatlan 
tulajdonosok által kialakított mélyedések gyűjtik össze, amelyek a vizeket befogadják és a 
gravitáció segítségével továbbvezetik. Két út alatti kiépített átvezetés segíti a vizek 
továbbszállítását, az egyik a szennyvízátemelő műtárgy melletti árok vonalában van, a másik 
a Réhelyi út 32. telek északi oldalán kialakított árok.. Az út további szakaszain rendezett 
vízelvezetés nincs, az egyes ingatlan tulajdonosok alakítottak ki igényesebb nyílt árkos 
szakaszokat a telkeik védelmére, de hidraulikailag azok is rendezetlenek. Az útburkolat 
tetején folyik át a víz a Réhelyi út keleti oldalára, majd onnan a Balatonba. 
 
Az érintett ingatlanok energiaellátására a villamosenergia és a földgáz is rendelkezésre áll. A 
Réhelyi úton MAGÁZ Kft üzemeltetésében levő középnyomású földgázvezeték halad végig, 
amelyről az egyes ingatlanok bekötése megoldott, illetve megoldható. 
 
A villamosenergia ellátás üzemeltetője az E.ON-ÉDÁSZ Hálózati Kft. A Réhelyi út keleti 
oldalán a beépítésre nem szánt területen halad, hol távolabb, hol közelebb az úthoz, az 
üzemeltető egyik 22 kV-os gerincelosztó vezetéke oszlopokra fektetve, amelyről a fogyasztói 
transzformátor állomások ellátása biztosított. 
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A transzformátoroktól induló kisfeszültségű elosztóhálózat jellemzően szintén oszlopokra 
fektetve üzemel. A Réhelyi út mentén, annak keleti oldalán halad északi irányból az 51-es 
számú telekig a kisfeszültségű szabadvezeték hálózat, onnan a tömbbelsőbe halad déli 
irányba tovább. Az utóbbi időkben épített vezetékszakaszok már földalatti elhelyezéssel 
épültek. 
 
A Réhelyi út közvilágítását is kiépítették. Az út nyugati oldalán állnak a lámpatestek, 
amelynek táphálózata jellemzően már földalatti elhelyezésű. A közvilágítás minimális 
mértékű, kizárólag a közlekedés biztonságát szolgálja. 
 
Az elektronikus hírközlési ellátás is, mint szolgáltatás biztosított, vezetékes szolgáltatásának 
pontos hálózati nyomvonala nem áll rendelkezésre. 
 
A tervezett kerékpárút számára kijelölt sáv nyomvonala meglevő közműhálózatot nem érint. 
Megkerüli a szennyvízátemelő műtárgy területét. 
 
A kerákpárút létesítését nem befolyásolja, de célszerű lenne a szennyvízátemelő 
hatásterületének lehatárolása. A lehatárolással egyidejűleg, amennyiben az érinti a Réhelyi 
út nyugati oldalán levő beépített területet, a hatásterület csökkentését szolgáló fejlesztési 
igényre célszerű felkészülni. 
 
A tervezett kerékpár út nyomvonal két helyen keresztez meglevő árokként nyilvántartott 
telkeket. Egyik keresztezés a szennyvízátemelő műtárgy mellett a 0134/1 hrsz-ú 
vízgazdálkodási telekként nyilvántartott telek, a másik, az egymás mellett fekvő 0136/1 és 
0136/2 hrsz-ú vízgazdálkodási telkekként nyilvántartott telkek, amelyek a Réhelyi út nyugati 
oldaláról, a domboldalról érkező vizek Balatonba szállítását biztosítják. Az árkok vízszállító 
képességének változatlanul tartása mellett a kerékpár út-árok keresztezés kiépíthető. 
 
A tervezett kerékpárút belterületi elhelyezkedése indokolná a megvilágításának megoldását 
is. A Réhelyi út kiépített közvilágítása a kerékpár út számára szükséges megvilágítást is 
biztosítja. 
 
A kerékpár út víztelenítése a Balaton irányú lejtésével megoldható. A kerékpárútról a víz az 
utat kísérő fasorra kerül, és az arról túlfolyó vizek a szomszédos már beépítésre nem szánt 
területen keresztül a Balatont kísérő mocsaras-nádas területre gravitál. 
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Vízi közművek a Réhelyi út környékén 
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Energia közművek a Réhelyi út környékén 
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KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze a VEB/005/1930-3/2017. számú 
előzetes tájékoztatásában az alábbiakat emelte ki. 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 
rendelet 1. § (3) szakasza értelmében a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja 
szükségesnek, mivel a tervezett módosítások hatása nem jelentős. 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya a VE-09Z/04736-2/2017, számú levelében a környezeti 
vizsgálat szükségességéről nyilatkozni nem tudott. Amennyiben nem készül, úgy arról 
részletes szakmai indoklást kért. 
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 3336-2/2017. számú levelében a környezeti 
vizsgálat készítését a településszerkezeti tervet érintő témakörökben szükségesnek tartja. 
A Veszprém megyei Kormányhivatal Közegészségügyi és Járványügyi Osztálya a 
VE/NEF/01208-2/2017. számú levelében a településrendezési eszközök módosítása 
tekintetében, a környezeti értékelés elkészítését nem tartja indokoltnak. 
 
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatai Szigliget településre vonatkozóan nem 
állnak rendelkezésre. A kerékpárút és annak használat során légszennyező anyag a 
környezetbe nem jut.  
 
A hatályos településrendezési eszközök alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat 
Képviselő-testülete zaj- és rezgésvédelem szempontjából nem jelölt ki sem fokozottan védett 
övezetet, sem csendes övezetet a vizsgált terület környezetében. 
A kerékpárút használatából adódó zajkibocsátás elenyésző, ezért zavaró hatása nincs. 
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztálya 10.062/2/2017. számú előzetes 
tájékoztatásában, a termőföld védelmével kapcsolatban írt állásfoglalást. 
A termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. törvény 6/B. § (1) alapján érvényre kell jutnia, 
hogy a beépítésre szánt területe kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű 
termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. 
A kerékpárút beépítésre nem szánt területen, közlekedési területen kerül elhelyezésre. Az 
érintett földrészletekkel szomszédos termőföldek mezőgazdasági hasznosítását a kerékpárút 
nem fogja akadályozni. 
A kerékpárút nyomvonala átlagosnál jobb minőségű termőföldeket érint.  
 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya a 35700/7900-1/2017.ált. 
számú válaszlevelében felhívta a figyelmet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és fakadó 
vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók 
esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére, tartalmára vonatkozó 
szabályokról szóló 83/2017. (III. 14.) Korm. rendelet 2 § (3) bekezdésében meghatározott 
parti sáv szélességre és az igénybevételét leíró szabályokra. 
A partvonal a meder és a part találkozási vonala, amelyet a Szigliget Vízparti-rehabilitációs 
tanulmányterve alapján lehet megrajzolni. Fenti kormányrendelet szerint tavak esetében a 
parti sáv a partvonaltól számított 6 méteres sáv. 
A tervezett kerékpárút nem érinti a parti sávot. 
 
A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 
kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint a Balaton 
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érzékeny felszíni víz. Fenti rendelet 2. számú melléklete szerint Szigliget a Balaton kijelölt 
vízgyűjtő területéhez tartozik.  
 
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések 
besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVm rendelet melléklete alapján Szigliget a felszín 
alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület kategóriába sorolt. 
Figyelembe véve a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. 
számú mellékletét a településen megtalálható fokozottan érzékeny területekről és azok 
védőterületeiről, az alábbiak állapíthatók meg: 

 Üzemelő és távlati vízbázis valamint ásványi és gyógyvízhasznosítást szolgáló 
vízkivétel nem található a település közigazgatási területén belül. 

 karsztos terület nem található a település területén 
 A Balaton meder élétől számított 0,25 km széles parti sávja azonban felszín alatti víz 

állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek számít 
A tervezett kerékpárút nyomvonala erre a 0,25 km széles parti sávba esik, de annak 
létesítése nem korlátozott, mivel a kerékpárút nem jelent szennyező forrást. 
 
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 
7.) Korm. rendelet 5. § aa) pontja szerint a Balaton és vízgyűjtő ezen belül Szigliget település 
területe nitrátérzékeny terület. A mezőgazdasági eredetű nitrogénvegyületek vizekbe jutása 
következtében veszélybe kerül a vízi ökoszisztéma, romlik a vizek esztétikai értéke. A vizek 
nitrátszennyezéssel szembeni védelmet szolgáló általános szabályok között az állattartó 
telepek és trágyatárolók létesítésére vonatkozó szabályokat találjuk.  
Kerékpárút építését a vonatkozó jogszabályok nem tiltják. 
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Környezeti hatások és feltételek javaslatai 
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya kérésének részletesen megfogalmazzuk, hogy miért nem 
tartjuk indokoltnak a környezeti vizsgálat elvégzését. 
Megvizsgálva a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2055. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú és 3. számú mellékletében 
található, környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek küszöbértékeit és feltételeit, 
valamint a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatában hozott döntéstől függően 
környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek küszöbértékeit és feltételeit, 
megállapíthatók az alábbiak: 
A kerékpár út kijelölt területe erdőt vesz igénybe, azonban ez az igénybevétel nem haladja 
meg a 30 ha illetve 10 ha nagyságot. A kerékpárút közútként nem éri el a meghatározott 
köszübértéket az 1. számú melléklet szerint. A 3. számú melléklet szerint a kerékpárút akkor 
kötelezett a környezeti hatásvizsgálatra, ha védett területen vagy Natura 2000 területen, 
vagy barlang védőövezetében tervezett és a környezeti hatóság indokoltnak tarja. A 
kerékpárút a Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett területén fog megépülni, így az 
Igazgatóság a környezeti vizsgálatot indokoltnak tartaná. 
A környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartjuk indokoltnak az alábbi szakmai érvek 
alapján. 
A kerékpárút megépítése jelenleg mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területen fog 
haladni, ahol természeti erőforrást csak a talaj és termőföld tekintetében vesz igénybe. Az 
igénybevétellel azonban kialakul egy zöldfelületi sáv, amely növeli a biológiai sokféleséget, a 
mezőgazdasági növényekkel szemben, a gyep, cserje és fa vegetáció értékesebb élettér. 
Csökkenti annak veszélyét, hogy még több szennyező elem, mint a nitrát és egyéb kémiai 
anyagok a termőföldbe és a vízbe jussanak. 
Fasorral együtt történő megjelenésével javítja a táj szerkezetét. A kerékpáros közlekedési 
mód, egyáltalán nem bocsát ki káros anyagokat. A Felhasználásra szánt területen nincsenek 
védett fajok élőhelyei. Több egyedi tájérték, műemlék feltárását, megismerését lehetővé 
teszi. A zaj- és rezgésvédelmi szempontból az ott található táji és örökségvédelmi értékeket 
nem károsítja. 
A hulladékok elhelyezésére hulladékgyűjtőket célszerű kihelyezni a kerékpárút kezdő és 
végpontjában, valamint a megálló pihenőhelyeken. A megálló pihenőhelyet olyan részen kell 
telepíteni, ahol a kilátás, vagy rálátás a környező tájra karakteres élményt nyújt. 
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I/2. KULTURÁLIS CÉLÚ ÉPÜLET A CSONKATORONY MELLETT 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLAT 

A területrendezési tervekkel való összefüggés 
 
A módosítás célja az, hogy a Csonkatorony melletti 0133/8 hrsz-ú és 0133/9 hrsz-ú telkekre 
településközponti vegyes területhasználatot és övezetet jelöljenek ki a településrendezési 
tervek annak érdekében, hogy itt az Önkormányzat kiállító, kulturális, turisztikai célú 
épületet tudjon elhelyezni. 
 
A településközponti vegyes terület kijelölés során érintett TSZT terület-felhasználások:  

 0133/8 hrsz-nél kertvárosias lakó terület 
 0133/9 hrsz-nél mezőgazdasági terület 

A településközponti vegyes terület határához javasolt igazítani a belterület határát is. 
 

A Balatoni Területrendezési Tervvel való összefüggés  
 
   

részlet a BTSZ térségi szerkezeti 
tervéből 

részlet a hatályos TSZT-ből részlet a hatályos SZT-ből 

 
A BTSZ a 0133/8 hrsz-ú és 0133/9 hrsz-ú telkek területén települési térséget jelöl.  
A BTSZ térségi terület-felhasználási kategóriáin belül a települési terület-felhasználási 
egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 
BTSZ 4/B. § c) a települési térséget beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területbe 
kell sorolni úgy, hogy az új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 
m-nél közelebb nem jelölhető ki,… 
A 0133/9 hrsz-ú telek a település közigazgatási határától 200 méternél távolabb esik. 
 
A településközponti vegyes terület kijelölését a terület-felhasználásra vonatkozó szabályok 
nem korlátozzák. . 
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A BTSZ térségi övezeteit és a jelen tervezési területen való megjelenésüket az alábbi táblázat 
tartalmazza: 

BTSZ térségi övezetei megjelenésük a 
0133/8 hrsz-ú és 
0133/9 hrsz-ú telkek 
területén 

Magterület övezete (Ö-1), nem 

Ökológiai folyosó övezete (Ö-2), nem 

Pufferterület övezete (Ö-3), igen 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1), nem 

Történeti települési terület övezete (T-2), igen 

Világörökség és világörökség-várományos terület övezete (T-3), igen 

Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete (L-
1), 

nem 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1), nem 

Térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
(R-1), 

nem 

Ökológiai rehabilitációt igénylő terület övezete (R-2), nem 

Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1), igen 

Földtani veszélyforrás terület övezete (P-1), nem 

Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2), nem 

Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete (F-1), nem 

Tómeder övezete (D-1), nem 

Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható 
terület övezete (H-1), 

nem 

Települési terület övezete (U-1), igen 

Gazdasági terület övezete (U-2), nem 

Általános mezőgazdasági terület övezete (M-1), nem 

Kertgazdasági terület övezete (M-2), nem 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (M-3), nem 

Erdőterület övezete (E-1), nem 

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (E-2), nem 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (E-3), nem 

Turisztikai fejlesztési terület övezete (Ü-1), nem 

Szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete (C-1), nem 

Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (K-1). nem 
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Részletek a BTSZ térségi övezeteinek 
lehatárolását bemutató tervlapokból 
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A térségi övezetekben az OTrT térségi övezetekre vonatkozó szabályait és a BTSZ térségi 
övezetekre vonatkozó szabályait egyaránt figyelembe kell venni. 
 
Pufferterület övezete (Ö-3) 
OTrT 19. § Pufferterületen 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. 
BTSZ 25. § A pufferterület övezete (Ö-3) tekintetében ..... a következő előírások 
alkalmazandók: 
a) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti 
tervezés, mind pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni; 
A 0133/8 hrsz-ú telken nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése. 
A 0133/9 hrsz-ú telken azonban új beépítésre szánt terület kijelölése történik, ami a 
magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji 
értékeit nem veszélyezteti, mert nem szomszédos velük. 
 
Történeti települési terület övezete (T-2) 
BTSZ 27. § (1) A történeti települési terület övezetének (T-2) területét – a kulturális 
örökségvédelmi hatóság állásfoglalása alapján – a településrendezési eszközökben a 
tényleges kiterjedésnek megfelelően …kell lehatárolni és e törvény előírásait a 
településrendezési eszközökben lehatárolt területen kell érvényesíteni. 
A történeti települést a hatályost településrendezési tervek még nem határolják le. 
A településközponti vegyes terület kijelölését nem korlátozza. 
 
Világörökség és világörökség-várományos terület övezete (T-3) 
BTSZ 28. § (1) A világörökség és világörökség-várományos terület övezetének (T-3) területét 
– a kulturális örökségvédelmi hatóság állásfoglalása alapján – a településrendezési 
eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni, és e törvény előírásait a 
településrendezési eszközökben lehatárolt területen kell érvényesíteni. 
A világörökség-várományos területet a hatályost településrendezési tervek még nem 
határolják le. 
A településközponti vegyes terület kijelölését nem korlátozza. 
 
Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1) 
OTrT 15.§ (2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során 
ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési 
övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 
BTSZ 31. § A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1) tekintetében az 
OTrT által meghatározott kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület 
országos övezetre vonatkozó övezeti előírások és a felszín alatti vizek védelméről szóló 
kormányrendelet előírásai mellett a következő előírások alkalmazandók: 
a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív 
mezőgazdasági termelés folytatható; 
b) új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep – kivéve a biológiailag lebomló 
szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végző telepek 
(komposztüzemek), valamint a hulladékátrakó állomás – és vegyszertároló nem létesíthető. 
A Hatályos HÉSZ vízminőség védelemre vonatkozó szabályokat ad. 
A településközponti vegyes terület kijelölését nem korlátozza. 
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Települési terület övezete (U-1) 
BTSZ 37. § A települési terület övezetén (U-1): 
a) a településszerkezeti terveknek a történeti, építészeti, településszerkezeti, környezeti és 
természeti adottságokkal, valamint a felszíni vízrendezéssel, közművesítéssel, 
környezetalakítással, tájrendezéssel foglalkozó szakági munkarészeit, illetve a vízpart-
rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területekre készült tanulmányterveket 
a helyi építési szabályzatban kötelezően figyelembe kell venni; 
b) új beépítésre szánt terület határa utcahatárosan nem alakítható ki; 
c) az új beépítés szabályozásakor a meglévő beépítési magassághoz kell igazodni; 
d) a meglévő építmények felújításának, helyreállításának, átalakításának és 
korszerűsítésének lehetőségét e törvény szabályozási előírásainak figyelembevételével a helyi 
építési szabályzatban kell meghatározni; 
e) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik 
kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai 
követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi 
szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani. 
A településközponti vegyes terület kijelölését nem korlátozza. 
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A területre vonatkoztatható településfejlesztési szándékok 
Szigliget 2003-ban készített és 2008-ban átdolgozott településfejlesztési koncepciója olyan 
témákban érinti a vizsgált beavatkozást, mint a kulturális kínálat bővítése, rendezvények, 
kiállítások szervezése mind helyi lakosság, mind az ide látogatók részére, a szezon 
megnyújtása vagy a szezontól független programsorozat, kínálat kialakítása. 
Központi meglátása az is, hogy a helyi lakosság, az Alkotóház közössége és a turisták közti 
párbeszéd, kapcsolat erősítendő, amelynek egyik alkalmas eszköze, helyszíne lehet a vizsgált 
kulturális épület, kiállítótér kialakítása, különösen, ha az – akár a templomrommal 
kooperálva – rendezvényeknek is helyt tudna adni. 
 
Releváns pontok a településfejlesztési koncepcióból, amely a szándék létjogosultságát 
támasztják alá: 
 
2.2 Társadalmi összetétel 

„Szigliget szellemi energiákat tekintve nagy tartalékokkal rendelkezik. A települési 
üdülőnépesség és az alkotóházba évente visszatérő művészek közössége sokat tudna 
adni, tenni, mind a településért, mind egymásért. Ezen energiák napjainkig szinte 
kihasználatlanok. 
Ennek egyik oka lehet az üdülőnépesség és a helyi polgárok között több helyen feszülő 
ellentét, mely nagy része feltehetően kommunikációs hiányok következtében alakult ki. 
Ugyanígy valószínű a párbeszéd hiánya az Alkotóház és a település lakói között.” 

 
4. Jövőkép: 

„Szigliget legyen… táji-természeti, épített és kulturális örökségét, értékeit továbbra is – 
még inkább – óvó, őrző, de azokat – a turizmus kapcsán – az itt élők életnívóját is javító 
céllal, fenntartható módon hasznosító, a mainál jobban kihasználó, jól szervezett helyi 
közösség.” 

„A turisták fogadása és ellátása fejlett közmű, intézményi és fogadó infrastruktúrával, a 
szomszédokkal összehangolt, gazdag programkínálattal, a helyi értékek és 
nevezetességek megfelelő módon történő megismertetésével és bemutatásával kell, 
hogy történjen.” 

 
5. Fejlesztési koncepció, kitörési pontok 

„Az üdülőnépesség nem csak ellátandó feladatokat, hanem jelentős szellemi tartalékot is 
jelent a településnek. Ugyanígy a településen fizikailag egész évben jelen lévő 
Alkotóház közönsége.” 

„Az üdülők és a helyi lakosok, illetve a helyi lakosok egymás közötti párbeszédének 
lehetőségét meg kell teremteni” 

„Az összetartozás erősítésére a legmegfelelőbb a széleskörű, sok embert megmozgató 
programszervezés, egész évben tartó színvonalas rendezvényfüzér.” 

„Szigliget legyen olyan csendes, nyugodt pihenést biztosító, családias jellegű üdülő-
település, mely – adottságai alapján – a történeti emlékeket és a táji értékeket kereső 
és az azt értékelő turisták paradicsoma, ahol mindezt gazdag kulturális élet és 
programkínálat egészíti ki.” 
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A terület elhelyezkedése a településszerkezetben  
A település a hegyet gyűrűszerűen körülölelő út köré szerveződik, amely északon két 
csomópontban kapcsolódik a környező országos úthálózathoz. Az érintett telkek a keleti 
kereszteződés közelében találhatóak, ahol a Badacsonytördemic felé vezető Iharos út 
leágazik a gyűrűt alkotó Réhelyi útról. Ez a terület tekinthető Szigliget keleti kapujának, az ide 
érkezők itt választhatnak, hogy az Ófalu és a vár vagy a kikötő és a strand felé haladjanak 
tovább. 
A Réhelyi út túloldalán fekvő terület viszonylag sűrűbben és szabályosan épült be, de csak a 
gyűrűirányú utak mentén. Ugyanakkor Réhelynek mind a történelmi régmúltban betöltött 
szerepe (az avasi templomrom, Csonkatorony az Árpád-kori település központjának helyét 
sejteti), valamint jelenlegi helyzete egyaránt egy kis települési központot jelölnek ki. 
A jelen módosítással érintett 0133/8 hrsz-ú és 0133/9 hrsz-ú telkek közvetlenül a 
templomrom telkével érintkeznek, és a kertvárosias beépítés övezetének valamint a part 
menti általános mezőgazdasági terület, nádas sávjai közé ékelődnek. A templomrom és a 
feltételezett középkori település egyúttal régészeti lelőhelyként definiálja a területet.  
 

A terület elhelyezkedése az övezeti rendszerben és a vonatkozó előírások 
A két telek jelenleg Lke2 és Má6 övezetbe tartozik, és mindkettő külterületen fekszik. A 
szabályozási terv módosítása során belterületbe vonásukat és településközpont vegyes 
övezetbe való átsorolásukat szükséges kijelölni. 
 
0133/8 telek jelenlegi (Lke2) besorolásának előírásai: 
HÉSZ 6.§ (3) Az építési övezetre vonatkozó szabályozási előírásokat – beépítési mód, építési 
telek legkisebb területe, legnagyobb beépítettség, építhető legnagyobb építmény-magasság 
(amelyet a szabályozási terv is tartalmaz), valamint az építési telek legkisebb zöldfelületi 
mértékét a beépítési mód függvényében – a következő táblázat szerint kell meghatározni: 
 

övezeti 
jele 

beépítés 
módja 

legkisebb területe m2 
legnagyobb 

beépítettsége 
% 

építmények 
legnagyobb 
építmény-

magassága 
(m) 

legkisebb 
zöldfelületi 
aránya % 

terepszint 
alatti max. 
beépítés % 

kialakítható beépíthető 

Lke2 O 1100 900 25 4,5 50 
5%, de max. 

50 m2 

 
 
0133/9 telek jelenlegi besorolásának (Má-6) előírásai: 
HÉSZ 29.§ (2) Az általános mezőgazdasági terület övezeteinek tájhasználati építési feltételei: 
f) Má6 jelű mezőgazdasági területen elsődlegesen gyep, nádas művelési ág, illetve 
vegyszermentes kerthasználat javasolt. 

fa) Épület nem építhető (de meglévő engedéllyel épített épület alapterületi bővítés 
illetve az ingatlanon lévő szintterület sűrűség növelése nélkül átalakítható). 

fb) Terepszint alatti építmény létesítése gyep és nádas művelési ág esetén tilos, szőlő 
művelési ág esetén 2 ha telekmérettől (3) bekezdés c) szerint építhető. 
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A terület telekszerkezeti adottságai 
A környező telkek a Réhelyi ill. az Iharos útra szerveződő hosszú szalagtelkek. Az érintett 
telkek körül ezt a rendszert felváltja a templomrom sokszög alakú telke (1168), és a 
külterület lazább, szabálytalanabb telekszerkezete. 
A jelen módosítással érintett 0133/8 hrsz-ú és 0133/9 hrsz-ú telkek külterületen fekszenek, 
de három oldalról körülöleli őket a belterület határa. A telkek kis mérete miatt a belterületbe 
vonás nem jár a belterület jelentős növekedésével. 
 

A terület funkcionális környezete 
A jelen módosítással érintett 0133/8 hrsz-ú és 0133/9 hrsz-ú telkek kertvárosias 
lakóövezetek és mezőgazdasági területek (kisebb kertszerűen művelt telkek és nagyobb 
területű nádasok) sávjai közé ékelődnek. A környéken jelen vannak a szolgáltató, vendéglátó 
funkciók, de kisebb intenzitással, mint a kimondottan üdülőterületi részeken. Egy kulturális 
intézmény mind a helyi lakosság, mind az idelátogató közönség szempontjából illeszkedne a 
jelenlegi területhasználatba. A templomrom közelsége egyrészt egyértelműen kitűzi az 
épület optimális helyét és vele szimbiózisban működhetne, azonban figyelemmel kell arra is 
lenni, hogy a telkek műemléki környezetnek (műemléki törzsszám: 6638) és régészeti 
lelőhelynek minősülnek. 
 

Tulajdonviszonyok 
A két érintett telek önkormányzati tulajdonban van, a 0133/8-as telken lévő kisméretű 
épület azonban alrészletként a Magyar Telekom tulajdona. A tervezett településrendezési 
tervi módosítások más tulajdont nem érintenek. 
 

Társadalmi, gazdasági vonatkozások 
A 0133/8 hrsz-ú és 0133/9 hrsz-ú telkeket északról és nyugatról kertvárosias övezetnek 
szabályozott terület öleli körül, amely azonban még nem teljesen beépült. Ez azt jelzi, hogy 
az állandó lakosság megtartásának, növelésének – ami a település egyik fő stratégiai 
törekvése - egyik alkalmas és kijelölt terepe. 
Az avasi rom a turisták szempontjából nem Szigliget „zászlóshajó” nevezetessége, de a 
helyiek számára egy kiemelt identitásképző elem, és egy ma is meglévő csomópontban 
kialakult egykori településközpontot jelöl. 
A település idegenforgalma a balatoni településekhez képest nagyobb mértékben épül a 
kulturális örökségre, ennek egyik eleme a Csonkatorony is. Egy kulturális funkciókat ellátó 
épülettel nem csak egymás hátteréül szolgálhatnak, hanem egymást támogató elemek 
lehetnek. (szabadtéri tárlat, koncert, bemutató kiállítás stb.) 
A terület egyben Szigliget keleti kapujának is tekinthető, így tájékoztató pont kialakítására 
alkalmas. 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a kulturális célú településközpont vegyes övezet 
kijelölése elmozdíthatja a területet afelé, hogy Réhely a település egy új, az Ófalut kiegészítő 
pólusa legyen. A kulturális, kiállító célú épület(együttes) megfelelő eszköz lehet a lakosság, 
az ide látogatók valamint az alkotóház tagjainak minőségi kiszolgálására, illetve ez által a 
köztük folyó párbeszéd, kapcsolat elősegítésére. 
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TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ÉS SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
A kulturális célú épület elhelyezése településközponti vegyes területfelhasználási egység és 
övezet kijelölést igényli. 

Területfelhasználási javaslat 
A 0133/8 és/9 hrsz-ú telkek területén a Vt jelű településközponti vegyes területfelhasználási 
egységet jelöl, a 0111/12 és 0133/13 hrsz-ú telkeket pedig mezőgazdasági 
területfelhasználásból erdő területfelhasználásba sorolja a terv. Az átsorolások miatt ezen 
részen mozaikossá válik a területfelhasználás rendszere: az egységesebb mezőgazdasági 
terület részekre töredezik. Ez a töredezettség általában összefügg az intenzívebb 
területfelhasználás megjelenésével, a központképződéssel. A kulturális célú funkció és a 
tervezett kerékpárút megvalósulásával ezen a területen a látogatottság, a programok 
sűrűbbé válnak és idővel további központi jellegű funkciók letelepedését igénylik. Ekkor a kis 
mezőgazdasági terület töredék irányába bővíthető lesz a településközponti 
területfelhasználási egység. 
A biológiai aktivitás érték kompenzálása érdekében a 0133/12 és 0133/13 hrsz-ú telkeken a 
szomszédos 0133/7 hrsz-ú telken már kijelölt erdőfolt bővítéseként jelöl ki a terv erdőt, 
valamint a 0137/52 hrsz-ú területet mezőgazdasági területből vízgazdálkodási területbe 
sorolja át. 

Szabályozási javaslat 
A kulturális és kiállítási célú épület elhelyezésére olyan övezetet kell meghatározni, amelynek 
előírásai, beépítési lehetőségei biztosítják, hogy a kulturális célú épület telke, a 
Csonkatorony telek valamint a 0133/7, /12, /13 hrsz-ú telkeken kijelölt erdőterületek 
egységes összefüggő zöldfelületi rendszert hozzanak létre, amelyben a műemlék és a 
kulturális célú épület környezete parkosított jellegű, míg az erdőterületek intenzívebben 
beültetett zöldfelületek. A kulturális célú épület az Önkormányzat elképzelése szerint 
legfeljebb 400 m2-es beépítést jelent és természetesen a telken belül biztosítani kell a 
megfelelő számú parkoló elhelyezésének lehetőségét. A 2690 m2 területű telken 20% 
megengedett beépítettség mellett 538 m2 bruttó alapterületű épület helyezhető el. 65% 
zöldfelület megtartása mellett 15%-nyi felületet lehet burkolni, ami 403 m2-t jelent. Ez a 
parkolóhely elhelyezésére és az egyéb szükséges burkolt járófelületek kialakítására 
elegendő. 
A HÉSZ-be beillesztendő új Vt8 jelű településközponti vegyes övezet előírásai ennek 
megfelelő építésjogi környezetet nyújtanak. 
 
A HÉSZ 10.§ (1) bekezdése kiegészítendő azzal, hogy a Vt jelű terület kulturális célú épületek 
elhelyezésére is szolgál, az alábbiak szerint: 
(1) A településközpont vegyes terület a Szabályozási Terveken Vt jellel szabályozott 
területfelhasználási egység, mely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és 
olyan helyi települési szintű igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató, vendéglátó-, szálláshely 
szolgáltató-, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális és kulturális célú épületek, valamint 
sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a 
lakófunkcióra. 
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A Vt8 jelű övezet paraméterei a HÉSZ 10.§ (3) bekezdésben lévő táblázat kiegészítésével az 
alábbiak: 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

övezeti 
 jele 

beépítés 
 módja 

legkisebb 
területe 

m2 

legnagyobb 
beépítettsége 

%  

építmények 
legnagyobb 
építmény-
magassága 

(m) 

legkisebb 
zöldfelületi 
aránya % 

Terepszint 
alatti max. 
beépítés % 

kialakítható beépíthető 

Vt8 SZ 2000 2000 20 4,5 65 - 

 
A Szabályozási terven a tervezett belterület határt fel kell tüntetni úgy, hogy a 0133/8 és/9 
hrsz-ú telkek belterületbe vonását kijelölje. A két telek belterületbe vonását majd 
összevonását a Vt-1 övezet kijelölésének megfelelően a beépítés előtt el kell végezni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TSZT 2014, hatályos TSZT részlete     TSZT javaslat 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZT 2014, hatályos SZT részlete      SZT javaslat 2018 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT 

Régészet 
A 0133/8 és 0133/9 hrsz. területen a kulturális célú épület beruházást régészeti lelőhely 
területén tervezik megvalósítani.  
A jelen módosítás során a településrendezési eszközökben a lelőhelyek lehatárolását a 
Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztálytól kapott adatszolgáltatás és Budavári kft által 
készített terepbejárási munkarész dokumentáció alapján jelöljük. A dokumentációt lásd e 
véleményezési anyag 1. mellékletében. 
A avasi templomrom környékén római kori villagazdaságként illetve településként, továbbá 
középkori faluként értelmezhető lelőhely ismert. A régészeti lelőhely által érintett helyrajzi 
számok: 0133/7-12; 1161; 1163/2; 1164/2, 3; 1168; 1169. 
A Kötv. 22. § (1) bekezdés szerint: „A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással 
kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni.” A 
megelőző feltárás módját (teljes felületű feltárás, régészeti megfigyelés) az örökségvédelmi 
hatóság a Kötv. 22. § (3) bekezdésében részletezett szempontok alapján határozza meg. 
Amennyiben a beruházás a Kötv. 7. § 20. pontja alapján nagyberuházásként valósul meg, a 
Kötv. 23/C. § alapján előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, illetve a Kötv. 23/E. § 
(5) bekezdés alapján a beruházás földmunkái csak régészeti megfigyelés mellett végezhetők. 
A területen nem zárható ki további olyan épített örökségi elemek (római és középkori falak, 
épületek) előkerülése, amelyek helyben megtartandó örökségi elemeknek minősülnek. A 
tervezés során ezekre az örökségi elemekre különösen figyelemmel kell lenni, ezért javasolt 
olyan előzetes régészeti dokumentáció elkészítését, amelynek elsődleges célja a helyben 
megtartandó épített örökségi elemek azonosítása. 

Műemlékvédelem 
A 0133/8 hrsz-ú és 0133/9 hrsz-ú telkekkel szomszédos telken fekvő avasi templomrom 
(Csonkatorony) országos védettség alatt álló műemlék (műemlék besorolás és védelmi szám: 
M II 5328), így a két érintett telek műemléki környezeten belül fekszik. 
Az avasi toronyrom műemléki törzsszáma: 6638 
Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály aktuális adatszolgáltatása alapján az avasi toronyrom 
ex-lege műemléki környezetében érintett helyrajzi számok az alábbiak: 
0105, 0131, 0133/7, 0133/8, 0133/9, 0133/10, 0133/11, 0133/12, 0133/13, 1161, 1162, 
1163/1, 1163/2, 1164/1, 1164/2, 1164/3,  1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173. 
 
Az avasi-réhelyi templomrom műemléki környezete (MK) 
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A történelmi, balatoni révhely – kikötő – közelében alakult ki Szigliget település ősi magja. A 
a XIII. század második felében korábbi római épület falainak felhasználásával épült a 
település temploma egyenes szentélyzáródással és torony nélkül. Pár évtizeddel később 
építették hozzá a ma is álló, egyedi formájú tornyot. A XIV. században készült el a 
templomhajóhoz keletről csatlakozó kápolna – sekrestye helyiség. a XV: században a 
szentélyhez kívülről ossariumot építettek hozzá, amely a templom körüli korai temető 
meglétét bizonyítja. 
Ez az ősi település valószínűleg a XVI. században néptelenedett el és ekkor megkezdődött a 
templom pusztulása is. 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala VE-09D/EOH/01578-3/2017. 
számú örökségvédelmi véleményében felhívta a figyelmet a következőkre. 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény 40/A. § alapján a 
műemlékvédelem sajátos tárgyai körében védelem alatt álló valamennyi ingatlan esetében 
biztosítani kell az építészeti, településképi, valamint egyéb környezeti, természeti értékek 
fenntartható használatát és a hagyományos tájhasználat megőrzését. Továbbá a Kötv 43. § 
(6) bekezdése alapján, a műemléki területen a területet érintő, jogszabályban meghatározott 
változtatást, beavatkozást a védett érték településképi, illetve tájképi megjelenésének és 
érvényesülésének kell alárendelni. 
Hatáselemzés 
A tervezett kerékpárút az avasi templomrom feltárhatóságának, megmaradásának és 
bemutathatóságának feltételeit nem befolyásolják. A kerékpárút jelen tervezett szakasza a 
templomrom telkéig tart, a közpark övezetbe sorolt telekre érkezik meg. A továbbhaladás 
jelenleg is biztosított a Réhelyi úton, de távlatban már a templomrom telke előtt 
elkanyarodik a 0131 hrsz-ú közút felé. 
A tervezett kulturális célú épület az avasi templomrom feltárhatóságának, megmaradásának 
és bemutathatóságának feltételeit szintén nem rontja. Az új épületet úgy kell elhelyezni, 
hogy a templomra a Réhelyi útról nyíló rálátásban csak a háttérben, illetve alárendelt 
helyzetben jelenjen meg, tehát a Réhelyi úttól távolabb kerüljön, mint a templomtorony. 
Az avasi templomrom látogatottságának és így fenntarthatóságának az esélyeit a kulturális 
célú épület jelenléte növeli. 
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TÁJVÉDELEMI, TERMÉSZETVÉDELEMI, ZÖLDFELÜLETI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT 

Tájvédelem, természetvédelem 
A vizsgált, 0133/8 és 0133/9 hrsz-ú telkek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park országos 
jelentőségű védett területén találhatók. Jelenleg külterületi szántó művelési ágú terület, 
amelynek termőföldje az átlagosnál jobb minőségű. 
A 0133/8 és 0133/9 hrsz-ú telkeken jelenleg nem folyik szántóföldi növénytermesztés. A 
terület egy része a művelés elhagyása miatt fás szárú növényekkel, spontán benőtt, míg 
másik része zöldhulladék komposztálója illetve lerakóhelyeként szolgál. A 033/8 hrsz –
területen egy kisebb épület, míg a 0188/9 hrsz-ú területen egy kitaposott út található. 
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya a VE-09Z/04736-2/2017. számú előzetes tájékoztatásában 
felhívta a figyelmet arra, hogy a vizsgált terület országos jelentőségű védett terület és a 
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6. § (2); 7. § (2); 31. §; 35. § (1) vonatkozó 
előírásai különösen fontosak. 
Természetes , illetve természetközeli állapotú terület a vizsgált két telken nem található, 
ezért fennmaradásáról, megőrzéséről nem lehet gondoskodni. 
 
A Nemzeti Park a nemzeti parkok területének 
övezetekbe való besorolásáról és az egyes 
övezetekre vonatkozó általános 
természetvédelmi előírásokról szóló 134/2013. 
(XII. 29.) VM rendelet alapján, Szigliget területén 
elkülönítette az alábbi övezeteket:  

 természeti övezet (piros) 

 természetkímélő hasznosítás övezete 
(sárga) 

 szolgáltató övezet (világoskék) 
Vizsgált területek (sötétkék) nemzeti parki 
övezeten belüli elhelyezkedése 
 
A Csonka torony melletti vizsgált terület a természetkímélő hasznosítás övezetébe tartozik. 
Ebben az övezetben a legfontosabb cél a természetvédelmi kezelés és a természetkímélő 
hasznosítás összehangolása.  
134/2013. VM r. 2. § (2) A természetkímélő hasznosítás övezetében a természetvédelmi 
kezelés mellett – a (3) bekezdés figyelembevételével – a táji és a természeti értékeket nem 
károsító, a védelem céljainak eléréséhez nem feltétlenül szükséges, vagy elsősorban nem a 
védelem céljainak megvalósítására irányuló gazdálkodási – erdő esetében az erdőterv szerint 
erdőgazdálkodási –, területhasznosítási tevékenységek is folytathatók. 
A vizsgált területen természeti értékek, természetközeli terület nem található, így a tervezett 
beépítést nem akadályozza. 
 
A vizsgált két telek országos jelentőségű védett területen helyezkedik el, mivel Szigliget teljes 
kül- és belterülete országos jelentőségű védett terület.  
Fokozottan védett természeti területet nem érint. 
Uniós jelentőségű védett területet (Natura 2000 terület) nem érint. 
 
A Nemzeti Ökológiai Hálózat pufferterület övezetére (Ö-3) esik. 
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Ebben az övezetben a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait a településrendezési 
eszközök tervezése során érvényesíteni kell. 
 
A vizsgált terület tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területet érint.  
Ez az övezet a település teljes közigazgatási területére kiterjed. 
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület az országos területrendezési 
tervben megállapított és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervében 
alkalmazott övezet, amelybe a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi 
tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területek tartoznak, 
amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre 
érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak. 
Tájjelleg megőrzendő elemei ezen a területen az Avasi templomrom és a körülötte 
elhelyezkedő síremlékek, a Réhelyi út védett utcaképe, a terület mellett elhelyezkedő 
természetközeli vízparti vegetáció. 
Tájelemek együttesét ez esetben az emberi kultúra jellegzetes elemei határozzák meg. A 
tervezett épületnek és környezetének összhangban kell állnia a műemléki templom rommal, 
környező tájértékekkel, a hely táji és épített környezetével. 
Tájképi egységet ezen a területen úgy érhetjük el, ha az épület elhelyezése és kialakítása 
során a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolása megtörténik. 
 
Térségi jelentőségű tájképvédelmi területet nem érint.  
Erdőterület övezetét nem érinti.  
Általános mezőgazdasági terület övezetét nem érinti.  
Szőlő termőhelyi kataszteri területet nem érint  
 
Egyedi tájértékeket érint 
Az egyedi tájértékek listáját a Balaton-felvidéki Nemzeti Park elkészítette, amely listában 
szereplő számozás alapján a vizsgált terület az 1; 2; 3; 23; sorszámúakat érinti. 

 Réhelyi vagy Avasi templomrom műemlék és műemléki környezete. Az Árpád-kori 
falu helyén álló templom egykor római kori épület felhasználásával létesült. A ma 
látható Csonkatorony román stílusú, XIII. sz-i kősisakkal. Jó állagú, gondozott gyep és 
fák láthatók a környezetében. A Kamon-kő tanösvény egyik állomása tájékoztató 
táblával. 

 Régi síremlékek az Avasi rom körül. 5 különböző régi síremlék, gondozott 
környezetben, növényekkel. 

 Réhelyi utca képe: egységes tömegű és beépítésű házak együttese. 

 Wass Albert emlékhely: Az Avasi templomrommal határos területen, ennek 
zöldfelületéhez kapcsolódva felállított emlékkő – kb. 1,6 m magas kőtömb, Wass 
Albert bronz dombormű táblával. Az emlékhelyen székely kapu és két faragott 
kopjafa díszíti a felvezető utat. Az emlékhely mindkét oldalán gondozott szőlők 
találhatók. 

Figyelembe véve a vizsgált terület tájképi környezetét, elhelyezhető itt olyan épület, amely a 
tájképi egységet nem bontja meg, annak összhangját figyelembe veszi.  
Gondoskodni kell arról, hogy a 0133/9 hrsz-ú teleknek a mezőgazdasági területből, és a 
0133/8 hrsz-ú teleknek a kertvárosias lakóterületből a településközpont vegyes területbe 
való átsorolása kapcsán a település biológiai aktivitásértéke az átsorolás előtti 
aktivitásértékhez képest nem csökkenhet. 
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Zöldfelületi rendszer 
A vizsgált terület közvetlen szomszédságában található az Avasi templom romja és a Wass 
Albert emlékhely zöldfelületei. 
Az Avasi templom romja körüli park kegyeleti park, amelyben 5 régi síremlék található. Maga 
a zöldfelület a Réhelyi úttól szintben kb. 1,5 méterrel magasabban helyezkedik el. A 
zöldfelületen információs táblák olvashatók a Kamon-kő tanösvény 2. állomásaként a 
Templom-rom történetéről és Szigliget község történetéről. Az árnyas idős fák alatt, 
hulladékgyűjtőket, pihenő padokat és asztalokat találunk. 
A Wass Albert emlékhely bejárata az Iharos útról nyílik, a 1164/1 hrsz-ú magánparkolón 
keresztül közelíthető meg és 5 méter szélességben 50 méter hosszan az Avasi templom rom 
területéig tart. Közvetlenül a bejáratnál mindkét oldalon egy-egy kopjafa van elhelyezve, míg 
a terület közepén dekoratív növénykiültetés található. A terület közepén egy székely kapu áll 
és azt követően találjuk, magát az emlékművet. A terület vége örökzöldekkel lezárt, de 
átjárható a templomrom felé. A terület mindkét oldalán gondozott szőlők találhatók. 
A 0133/8 és/9 hrzs-ú telkekre tervezett épület környezetét, a körülvevő zöldfelületét 
vizuálisan és esztétikailag hozzá lehet kapcsolni a templomrom és az emlékhely 
zöldfelületéhez, látványához. A templomrom zöldfelülete így kibővül, több zöldfelületi 
funkció helyezhető így el az új épület környezetében is. A táj jellege, esztétikai értéke nem 
károsodik, hanem kiegészül, bővül. 
 
A Veszprém megyei Kormányhivatal Közegészségügyi és Járványügyi Osztálya a 
VE/NEF/01208-2/2017. számú levelében felhívta a figyelmet arra, hogy zöldterületek 
kialakításánál, az allergizáló hatású pollennel rendelkező, vagy mérgező növényzet ne 
kerüljön telepítésre, valamint a parlagfű metesítésre különös figyelmet kell fordítani. 
 
Allergizáló pollen rendelkező növények Magyarországon az országos Közegészségügyi 
Központ összeállítása szerint az alábbiak: juhar, vadgesztenye, éger, nyírfa, gyertyán, 
mogyoró, ciprusfélék, ezüstfafélék, bükk, kőris, páfrányfenyő, diófa, olajfafélék, eperfafélék, 
fenyőfélék, platán, nyárfa, tölgy, rózsafélék, bengefélék, fűz, tiszafafélék, hársfa és szilfa. 
 
Közparkokban használatos mérgező dísznövények az alábbiak: aranyesőfajok, balkáni 
babérmeggy, bangitafajok, barátcserje-fajok, begóniafajok, berkenyefajok, boglárkafajok, 
bókoló aranyfafajok, borókafajok, közönséges boróka, nehézszagú boróka, borostyánfajok, 
borsófa, boroszlánfajok, borsoso varjúháj, cserszömörce, csillagfürtfajok, díszpipacs, 
díszdohány, dudafürt, ecetfa, tuja, erdei pajzsika, fagyalfajok, fehér akác,fürtös gyöngyike, 
gyöngyvirág, gyűszűvirágfajok, harangláb, rhododendronok, héricsek, hóbogyófajok, hóvirág, 
hunyorfajok, fekete hunyor, iszalagfajok, kecskerágó-fajok, csíkos kecskerágó, 
kökörcsinfajok, körömvirág, kutyatejfajok, labdarózsa, leander, lilaakác, loncfajok, 
madárbirsfajok, magyalfajok, mahóniafajok, mocsári gólyahír, nárciszfajok, pajzsika, pipacs, 
puszpáng, pünkösdirózsa, rekettyefajok, salamonpecsétfajok, sárgaviola, seprűzanót, 
sisakvirágfajok, szappanfű, szarkaláb. szellőrózsafajok, szulákfajok, tavaszi kankalin, tiszafa, 
törpemandula, tűztövisfajok, ürömfajok, vadszőlő-fajok, veresgyűrű som, zanótfajok.  
 
A parlagfű mentesítést a rendszeres kaszálással lehet elérni, amely elősegíti az őshonos 
gyepvegetáció kialakulását és ez által a parlagfű teljes visszaszorulását. A parlagfű a 
legkisebb bolygatott területen is megjelenik, ezért szükséges a bolygatott területek 
lehetőség szerint azonnali fűmaggal történő bevetése. 
Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 5/2010. (IX. 1.) 
önkormányzati rendelet 26. § (3) szakasza szerint a tájkarakter megőrzése érdekében a 
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zöldterületek kialakítása, felújítása során honos növényfajok telepítendők. A honos 
növényfajokra a Balaton-felvidéki Nemzeti Park tett javaslatot egy lista elkészítésével, amely 
lista a rendelet 3. számú mellékletét képezi. 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Park által javasolt növények között találhatók 
olyanok is, amelyeket a Veszprém megyei Kormányhivatal Közegészségügyi és Járványügyi 
Osztálya az előzetes tájékoztatása alapján az allergizáló pollennel rendelkező növények vagy 
mérgező növények csoportjába sorolható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zöldfelületi rendszer fejlesztése 
A tervezett épületet, oly módon javasolt kialakítani, amely erősíti a táj karakterét, tájba 
illesztett, helyi építőanyagok felhasználásával épül. 
Az épületet és a körülötte lévő telket nem javasolt kerítéssel elválasztani a Csonkatorony és a 
kegyeleti park zöldfelületétől. A legfontosabb célnak azt tartjuk, hogy úgy alakuljon ki itt egy 
épületegyüttes, amelynek része az új épület is, hogy a szigligeti táj karakterét megtartsa, azt 
kiemelje, erősítse. 
Az épületegyüttes körül egy azonos arculatú, összefüggő zöldfelület kialakítása javasolt.  
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BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK SZÁMÍTÁS A KERÉKPÁRÚT ÉS A KULTURÁLIS CÉLÚ ÉPÜLET MIATT SZÜKSÉGES 

MÓDOSÍTÁSHOZ EGYÜTTESEN 
A számítás a területek aktivitásértéknek számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM. rendelet 1. 
mellékletének területfelhasználási egységek biológiai aktivitásértékei alapján (nem 
differenciált számítással) készült. 
Megvizsgálva a kerékpárút építése és a kulturális célú épület elhelyezése során érintett 
telkeket, megállapítható, hogy a jelenlegi területfelhasználás és a tervezett közlekedési 
terület szélesítés valamint új településközponti vegyes területfelhasználás kijelölése esetén a 
biológiai aktivitásbeli különbség: 4,01448-1,3506=-2,66388. 
 

érintett terület 

terület 
minősége 

  nagysága 
érték-
szorzó 

érték-
mutató  

0137/45, 0137/44, 0137/43, 0137/42, 
0137/41, 0137/40, 0137/39, 0137/38, 
0137/37, 0137/36, 0137/35, 0137/34, 
0137/33, 0137/32, 0137/31, 0137/30, 
0137/29, 0137/28, 0137/27, 0137/26, 
0137/25, 0137/24, 0137/23, 0137/22, 
0137/50 

ált. mezőgazda-
sági terület  

Má 0,1835 3,7 0,67895 

0137/20, 0137/48, 0137/47, 0137/18, 
0137/17, 0137/16, 0137/15, 0137/13, 
0137/12, 0137/11,0137/10, 0137/9, 
0137/8, 0137/7, 0137/6, 0137/5, 
0137/4, 0137/3, 0137/2, 0137/1 

ált. mezőgazda-
sági terület 

Má 0,1985 3,7 0,73445 

0135/12, 0135/11, 0135/10, 0135/9, 
0135/8, 0135/7, 0135/6, 0135/5, 
0135/4, 0135/3 

ált. mezőgazda-
sági terület 

Má 0,1112 3,7 0,41144 

0133/102, 0133/100, 0133/98, 
0133/96, 0133/94, 0133/92, 0133/90, 
0133/88, 0133/86, 0133/84, 0133/82, 
0133/80, 0133/78, 0133/76, 0133/74, 
0133/72, 0133/70, 0133/68, 0133/66, 
0133/64, 0133/62, 0133/60, 0133/30, 
0133/29, 0133/22, 0133/21, 0133/20, 
0133/19, 0133/17, 0133/16, 0133/15 

ált. mezőgazda-
sági terület 

Má 0,2175 3,7 0,80475 

0133/13, 0133/12, 0133/11, 0133/10 

ált. mezőgazda-
sági terület 

Má 0,0541 3,7 0,20017 

0133/9 

ált mezőgazda-
sági terület 

Má 0,0644 3,7 0,23828 

0135/2, 0135/14 erdő E 0,0412 9 0,3708 

0136/1, 0136/2 

vízgazdálko-
dási terület 

Vg 0,00445 6 0,0267 

0134/1 

vízgazdálko-
dási terület 

Vg 0,00275 6 0,0165 

0133/8 

kertvárosi 
lakóterület 

Lke 0,1972 2,7 0,53244 

  

meglévő 
biológiai 
aktivitás érték 

      4,01448 
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terület 
minősége 

  nagysága 
értéksz
orzó 

értékmut
ató  

0137/45, 0137/44, 0137/43, 0137/42, 
0137/41, 0137/40, 0137/39, 0137/38, 
0137/37, 0137/36, 0137/35, 0137/34, 
0137/33, 0137/32, 0137/31, 0137/30, 
0137/29, 0137/28, 0137/27, 0137/26, 
0137/25, 0137/24, 0137/23, 0137/22, 
0137/50 

közlekedési 
terület 

Közl 0,1835 1,5 0,27525 

0137/20, 0137/48, 0137/47, 0137/18, 
0137/17, 0137/16, 0137/15, 0137/13, 
0137/12, 0137/11,0137/10, 0137/9, 
0137/8, 0137/7, 0137/6, 0137/5, 
0137/4, 0137/3, 0137/2, 0137/1 

közlekedési 
terület 

Közl 0,1985 1,5 0,29775 

0135/12, 0135/11, 0135/10, 0135/9, 
0135/8, 0135/7, 0135/6, 0135/5, 
0135/4, 0135/3 

közlekedési 
terület 

Közl 0,1112 1,5 0,1668 

0133/102, 0133/100, 0133/98, 
0133/96, 0133/94, 0133/92, 0133/90, 
0133/88, 0133/86, 0133/84, 0133/82, 
0133/80, 0133/78, 0133/76, 0133/74, 
0133/72, 0133/70, 0133/68, 0133/66, 
0133/64, 0133/62, 0133/60, 0133/30, 
0133/29, 0133/22, 0133/21, 0133/20, 
0133/19, 0133/17, 0133/16, 0133/15 

közlekedési 
terület 

Közl 0,2175 1,5 0,32625 

0133/13, 0133/12, 0133/11, 0133/10 

közlekedési 
terület 

Közl 0,0541 1,5 0,08115 

0133/9 vegyes terület Vt 0,0644 0,5 0,0322 

0135/2, 0135/14 

közlekedési 
terület 

Közl 0,0412 1,5 0,0618 

0136/1, 0136/2 

közlekedési 
terület 

Közl 0,00445 1,5 0,006675 

0134/1 

közlekedési 
terület 

Közl 0,00275 1,5 0,004125 

0133/8 vegyes terület Vt 0,1972 0,5 0,0986 

  

biológiai 
aktivitás érték 
új Vt terület és 
szélesebb 
közlekedési 
terület esetén 

      1,3506 

      Különbség         -2,66388 
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Területátsorolások 

     

  

terület 
minősége 

  nagysága 
értéksz
orzó 

értékmut
ató  

0137/52 

ált. mezőgazda-
sági terület 

Má 0,9121 3,7 3,37477 

0137/52 

vízgazdálkodási 
terület 

Vg 0,9121 6 5,4726 

Többlet         2,09783 

      

0133/12, 0133/13 

ált. mezőgazda-
sági terület 

Má 0,1086 3,7 0,40182 

0133/12, 0133/13 erdő E 0,1086 9 0,9774 

Többlet         0,57558 

      Különbség és többlet 
mindösszesen 

    
2,67341 

 
A különbség pótlása céljából 0,9121 ha általános mezőgazdasági területet a Vízpart-
rehabilitációs tanulmánytervvel összhangban vízgazdálkodási területté és 0,1431 ha 
területet erdővé javasolunk átminősíteni. Az így keletkezett 2,85626 biológiai aktivitásérték 
többlet fedezetet jelent a -2,66388 különbséghez. A különbség és a többlet egyenlege: 
2,67341-2,66388=0,00953, amely biztosítja, hogy a település biológiai aktivitásértéke 
változatlan maradjon. 
 

KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT 
Az övezetmódosítás közlekedési szempontból nem jelent lényegi változást a hatályos tervhez 
képest. Változatlanul meg kell oldani az OTÉK, ill. a HÉSZ szerinti parkolást. 
 

KÖZMŰ ELLÁTÁSI ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT 
A Réhelyi út-Iharos út keresztezésének térsége, valamint a Réhelyi út nyugati oldala 
beépítésre szánt, a Réhelyi út-Iharos út keresztezéstől délebbre, a Réthelyi út mentén, annak 
keleti oldala a Csonkatorony telkétől délre beépítésre nem szánt területhasznosítású. A 
beépítésre szánt hasznosítású ingatlanok számára a szolgáltatók közműnyilvántartása 
alapján a teljes közműellátás lehetősége a Réhelyi úton és az Iharos úton kiépített 
közműhálózatok segítségével biztosított. A jelenleg beépítésre nem szánt ingatlanok előtt is 
végighaladó közműhálózatok a teljes közműellátás lehetőségét biztosítják. 
 
Az igényként felmerült kulturális és turisztikai célú központ kialakítására alkalmas helyet az 
Önkormányzat a Csonkatorony szomszédságában jelölte ki, a 0133/8 és a 0133/9 hrsz-ú 
telkek igénybe vételével. A jelenleg kertvárosi lakóterületi besorolású 0133/8 és az általános 
mezőgazdasági besorolású 0133/9 hrsz-ú telkek összevonásával kialakítható telek 
településközpont vegyes övezetbe sorolása javasolt, amelyre a tervezett funkciójú 
épületegyüttes elhelyezhető lesz. 
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A tervezett új beépítés közműellátására is a teljes közműellátás építendő ki, összhangban a 
településrendezési eszközökben is a beépítésre szánt területhasznosításra meghatározott 
előírásokkal. A teljes közműellátás mellett meg kell említeni a megújuló energiahordozók 
hasznosításának igényét, egyben követelményét is, amellyel a közhálózatról történő 
energiaellátási igény, illetve fogyasztás csökkenthető. 
 
A javasolt területfelhasználásnál a megengedett beépítés teljes megvalósítása esetén 
prognosztizálható új közműigények: 
 

 
vízigény 

szennyvíz 
igény 

villamosenergia 
igény 

termikus 
energia-
igény 

földgáz 
igény 

m3/nap m3/nap kW kW nm3/h 

fejlesztési 
terület 1,8 1,8 60 90 12 

 
Ezek csak előzetes tájékoztatásul szolgálnak, a továbbtervezés során a tényleges 
beruházáshoz meghatározott igényeket kell az egyes szolgáltatókhoz bejelenteni, amelyre a 
szolgáltatás kielégítési lehetőségének műszaki-gazdasági feltételeiről nyilatkoznak a 
szolgáltatók. 
 
Várhatóan a kiépített hálózatokról az igények annak fejlesztési igénye nélkül kielégíthetők 
lesznek. A közműellátás feltétele lesz egyrészt a közhálózatról az új beépítés telkéig 
közművenként a bekötések, a fogadó helyek és mérőhelyek megépítése, másrészt vízi 
közműveknél a közműfejlesztési hozzájárulás befizetése, energiaközműveknél, elektronikus 
hírközlésnél a szolgáltatókkal való megállapodás megkötése, amelyben a szolgáltatók a 
szolgáltatás műszaki-gazdasági feltételeit rögzíthetik. 
Meg kell említeni, hogy a többször módosított 7/2006 TNM rendelet előírásának 
megfelelően, új épületek esetén 2019. január 1. napjától már a 6. mellékletben szereplő 
közel nulla energiaigényű épületek követelményszintjét kell alkalmazni. Ezen 
követelményszintek fontos új eleme lesz majd, hogy a 6. melléklet IV. pontja szerint az 
energiahatékonysági elvárásoknak megfelelően új épületet, épület-bővítést 
energiatakarékosan kell kivitelezni és az energiaszükséglet legalább 25 %-át megújuló 
energiaforrás hasznosításával helyben termelt energiával kell megoldani. Erre a napenergia 
hasznosítása kínál kedvező lehetőséget. A továbbtervezés során ennek kielégítését is 
biztosítani kell. 
A megújuló energiahordozó hasznosításához szükséges beruházások, napenergia esetén a 
naperőművek, napkollektorok elhelyezése szükséges. Ezzel az épület-együttes tervezésekor 
kell számolni. Továbbá a megújuló energiahordozóval termelt energia fogyasztás-termelés 
kiegyenlítésére az ad-vesz rendszer alkalmazása biztosít lehetőséget, erre a villamosenergia 
ellátás tervezésénél kell figyelmet fordítani. 
Bár az energiaigények 25 %-át megújuló energiahordozó hasznosításával kell kielégíteni, 
figyelembe kell venni, s ha ez a napenergia, annak rendelkezésre állása, hasznosítási 
lehetősége időjárás függő. Így a hagyományos vezetékes energiahordozókkal ki kell tudni 
elégíteni a csúcs energiaigényeket, a napenergia hasznosításával a hagyományos vezetékes 
energiahordozók éves fogyasztása csökkenthető.  



 

64 
 

A település vízellátását biztosító DRV Zrt nyilvántartása szerint a Réhelyi úton is és az Iharos 
úton is üzemel vízvezeték, amelyről az új beépítés várható vízellátása biztosítható. A 
vízvezetékre felszerelt tűzcsapok a szükséges tüzivíz ellátást is biztosítják. Amennyiben a 
továbbtervezés során a számolt tűzivíz igény meghaladná a közhálózatról vételezhető 
mennyiséget, akkor telken belül kell tüzivíztároló medencét létesíteni. 
 
A településen elválasztott rendszerű vízelvezetést építettek ki. A közcsatornás 
szennyvízelvezetést is a DRV Zrt biztosítja. A Réhelyi úton déli irányból érkezik, majd az 
Iharos úton halad keleti irányba tovább az üzemeltető egyik gerinc szennyvíz 
nyomóvezetéke, amely a Badacsonytördemici regionális szennyvíztisztító telepre szállítja a 
szennyvizeket.  
 
A vizsgált Iharos út-Réhelyi utca keresztezésének a térségében a szennyvizeket gravitációs 
gyűjtőcsatorna gyűjti össze és szállítja a szennyvízátemelőbe, ahonnan a nyomóvezeték 
szállítja tovább a szennyvizeket. A tervezett épületegyüttesből a várhatóan keletkező 
szennyvizek kivezetését a gravitációs hálózatra csatlakozással javasolt megoldani. 
 
Az elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezetés település önkormányzati feladat. A Réhelyi 
út-Iharos út keresztezésénél kialakított csapadékvíz elvezető rendszer nincs, a vízelvezetést a 
gravitáció segíti a természet alakította mélyedések-árkok segítségével. A telek javasolt 
beépítésével, mint többlet burkoltsággal jelentkező elvezetendő többlet csapadékvíz 
elvezetését a Réhelyi út irányába célszerű kiépíteni. 
 
Meg kell jegyezni, hogy a továbbtervezés során, ha a többlet víz elvezetés biztonsággal a 
befogadóig nem lenne megoldható, a helyi vízvisszatartás igényével kell számolni. A 
vízvisszatartásra helyi záportározó létesíthető, amelyből fékezetten és késleltetve lehet a víz 
továbbvezetését megoldani. Ennek mértezésének alapjául szolgál, hogy késleltetve is csak 
annyi víz vezethető ki a fékezéssel a záportározóból, amennyi a jelenlegi beépítetlen 
területről is elfolyik. 
 
Az érintett ingatlanok energiaellátására a villamosenergia és a földgáz is rendelkezésre áll. A 
Réhelyi út-Iharos út keresztezésének térségében a MAGÁZ Kft üzemeltetésében levő 
középnyomású földgázvezeték halad a Réhelyi úton és az Iharos úton is, amelyről az egyes 
ingatlanok bekötése megoldott, illetve az új épületegyüttes bekötése is megoldható. 
 
A villamosenergia ellátás üzemeltetője az E.ON-ÉDÁSZ Hálózati Kft. A Réhelyi út-Iharos út 
keresztezésétől délre halad, illetve az Iharos utat keletre keresztezi az üzemeltető egyik 22 
kV-os gerincelosztó vezetéke oszlopokra fektetve, amelyről a Réhelyi úton üzemelő 
Hegyközség 45719 nyilvántartású sorszámú fogyasztói transzformátor állomás betáplálása 
biztosított. Erről a transzformátor állomásról indul a környék kisfeszültségű elosztóhálózata, 
amelyről az egyes ingatlanok ellátása megoldott. 
 
A tervezett új épületegyüttes ellátását is erről a transzformátorról javasolt kiépíteni, annak a 
szükséges helyben megoldandó kapacitásbővítésével. A transzformátortól új kisfeszültségű 
hálózati csatlakozást kell kiépíteni, figyelembe véve az ad-vesz rendszerrel való üzemvitel 
lehetőségét is. 
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A kisfeszültségű elosztóhálózat a vizsgált területen oszlopokra fektetve üzemel, de a 
tervezett új épületegyüttes bekötésére a transzformátor állomástól a hálózatépítést 
földalatti elhelyezéssel javasolt kiépíteni. 
 
Az Iharos úton a közvilágítás a kisfeszültségű elosztóhálózat tartóoszlopaira szerelt 
lámpafejekkel megoldott, a Réhelyi út közvilágítása már önálló lámpatestekkel és annak 
táphálózata földalatti fektetésű hálózattal biztosított. A közvilágítás minimális mértékű, 
kizárólag a közlekedés biztonságát szolgálja. 
 
Az elektronikus hírközlési ellátás is, mint szolgáltatás biztosított, vezetékes szolgáltatásának 
pontos hálózati nyomvonala nem áll rendelkezésre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vízi közművek a Csonkatorony környékén Energia közművek a Csonkatorony 

környékén 
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KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztálya 10.062/2/2017. számú előzetes 
tájékoztatásában, a termőföld védelmével kapcsolatban írt állásfoglalást. 
A termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. törvény 6/B. § (1) alapján érvényre kell jutnia, 
hogy a beépítésre szánt terület kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű 
termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. 
A kulturális célú épület elhelyezésére a tulajdonviszonyok miatt csak ezen a két 
mezőgazdasági területen van lehetőség, amely szorosan kapcsolódik a Csonka toronyhoz és 
környezetéhez. A tervezett beépítés a szomszédos termőföldek mezőgazdasági hasznosítását 
nem fogja akadályozni. Az érintett két termőföld az átlagosnál jobb minőségű, de erre a 
területfelhasználásra, a fenti indokok miatt, átlagosnál gyengébb vagy átlagos minőségű 
termőföldön nincs lehetőség. A más célú hasznosítást az ingatlanügyi hatóságnál 
engedélyeztetni kell. 
 
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatai Szigliget településre vonatkozóan nem 
állnak rendelkezésre.  
 
A hulladékok gyűjtésre a helyi jogszabályok lesznek érvényesek, amikor a tervezett épületet 
üzembe helyezték. 
 
A hatályos településrendezési eszközök alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat 
Képviselő-testülete zaj- és rezgésvédelem szempontjából nem jelölt ki sem fokozottan védett 
övezetet, sem csendes övezetet a vizsgált terület környezetében. 
A tervezett beépítésből adódó zajkibocsátás elenyésző, ezért zavaró hatása nincs. 
 
A kulturális célú épület elhelyezése, egy jelenleg használaton kívüli mezőgazdasági és 
lakóterületen történik majd. A mezőgazdasági területen jelenleg nem folytatnak 
gazdálkodást, ott elvadult növényzet található. A Vt területfelhasználás övezetét ezen a 
területen olyan szabályozással javasoljuk kijelölni, amely a lehető legmagasabb zöldfelületi 
aránnyal rendelkezik. 
A tervezett épület csatornahálózatra történő rákötése a felszíni és felszín alatti vizek 
védelme miatt rendkívül fontos. 
Az épület üzemelésekor keletkező hulladékot a helyben szokásos kommunális 
hulladékszállítási rendszerbe be kell vonni. Az épület gépészeti berendezéseit oly módon kell 
a zaj- és rezgés szempontjából szigetelni, hogy a kiállítások és a szomszédos kegyeleti park és 
műemlék látogatóit semmilyen formában ne zavarják. 
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I/3. SZÁLLÁSHELY A STRANDDAL SZEMBEN 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLAT 

A területrendezési tervekkel való összefüggés 
A megfogalmazott módosítási igény az, hogy a Szigligeti strand fölötti 0155/8 /9 /10 hrsz-ú 
telkeken szálláshely kialakításának megfelelő területhasználatot és szabályozást jelöljenek ki 
a településrendezési tervek.  
A 0155/8 /9 /10 hrsz-ú telkeken érintett TSZT terület-felhasználás:  

 mezőgazdasági terület  
 

A Balatoni Területrendezési Tervvel való összefüggés  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

részlet a BTSZ térségi szerkezeti 
tervéből 

részlet a hatályos TSZT-ből részlet a hatályos SZT-ből 

 
A BTSZ a 0155/8 /9 /10 hrsz-ú telkek területén mezőgazdasági térséget jelöl.  
A BTSZ mezőgazdasági térségén belül a települési terület-felhasználási egységek kijelölése 
során a következő szabályokat kell alkalmazni: 
BTSZ 4/B. § b) a mezőgazdasági térséget legalább 95%-ban mezőgazdasági terület települési 
terület-felhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület 
nem jelölhető ki. 
A mezőgazdasági területtől eltérő terület kijelölését a térségi terület-felhasználásra 
vonatkozó szabályok ugyan nem korlátozzák, de az alábbi övezeti szabályok kizárják. 
 
A BTSZ térségi övezeteit és a jelen tervezési területen való megjelenésüket az alábbi táblázat 
tartalmazza: 

BTSZ térségi övezetei megjelenésük a 
0155/8 /9 /10 hrsz-
ú telkek területén 

Magterület övezete (Ö-1), nem 

Ökológiai folyosó övezete (Ö-2), nem 

Pufferterület övezete (Ö-3), igen 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1), igen 

Történeti települési terület övezete (T-2), igen 

Világörökség és világörökség-várományos terület övezete (T-3), igen 

Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete (L-1), nem 
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Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1), igen 

Térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
(R-1), 

nem 

Ökológiai rehabilitációt igénylő terület övezete (R-2), nem 

Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1), igen 

Földtani veszélyforrás terület övezete (P-1), nem 

Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2), nem 

Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete (F-1), nem 

Tómeder övezete (D-1), nem 

Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület 
övezete (H-1), 

nem 

Települési terület övezete (U-1), igen 

Gazdasági terület övezete (U-2), nem 

Általános mezőgazdasági terület övezete (M-1), igen 

Kertgazdasági terület övezete (M-2), nem 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (M-3), nem 

Erdőterület övezete (E-1), nem 

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (E-2), nem 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (E-3), nem 

Turisztikai fejlesztési terület övezete (Ü-1), nem 

Szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete (C-1), nem 

Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (K-1). nem 
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Részletek a BTSZ térségi övezetinek lehatárolását bemutató tervlapokból 
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Részletek a BTSZ térségi övezetinek lehatárolását bemutató tervlapokból 
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A térségi övezetekben az OTrT térségi övezetekre vonatkozó szabályait és a BTSZ térségi 
övezetekre vonatkozó szabályait egyaránt figyelembe kell venni. 
 
Pufferterület övezete (Ö-3) 
OTrT 19. § Pufferterületen 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. 
BTSZ 25. § A pufferterület övezete (Ö-3) tekintetében ..... a következő előírások 
alkalmazandók: 
a) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti 
tervezés, mind pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni; 
c) országos jelentőségű védett természeti területen szántóművelési ágban építmény nem 
helyezhető el 
g) közlekedési építmények, új villamosenergia-ellátási, táv- és hírközlő vezetékek, egyéb 
közművezetékek, építmények tájba illesztve létesíthetők; 
A 0155/8 /9 /10 hrsz-ú telkek területén új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, mert 
veszélyeztetné Királyné szoknyája hegy táji értékeit. 
Szigliget teljes közigazgatási területe országosan védett, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park  
területe, ezért itt a fenti c) pont alapján építmény nem helyezhető el. Így beépítésre nem 
szánt különleges területe kijelölés sem lehetséges. 
 
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
Az OTrT-nek a BTSZ-ben alább hivatkozott övezetei megszűntek, helyettük a Tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület övezete került meghatározásra, amely Szigliget 
teljes közigazgatási terültére kiterjed, amint az OTrTről szóló fejezetben bemutattuk. 
BTSZ 26. § A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1) tekintetében az OTrT 
által meghatározott országos jelentőségű tájképvédelmi terület országos övezetre, valamint 
a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó 
övezeti előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: 
a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 
b) a művelési ág megváltoztatása, illetve a más célú hasznosítás csak az adottságoknak 
megfelelő termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, 
valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezhető; 
c) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti 
tervezés, mind pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni; 
d) a kialakult geomorfológiai formák (hegygerinc, völgy stb.) megőrzendők; 
f) új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a tájképi 
adottságok megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti hagyományok 
figyelembevételével történhet; 
g) új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint 
hulladékártalmatlanító – kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és 
további felhasználásra alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), továbbá 
hulladékátrakó állomás – nem létesíthető; 
h) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik 
kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai 
követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi 
szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani; 
i) csarnok jellegű épület és reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem engedélyezhető. 
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A 0155/8 /9 /10 hrsz-ú telkeken új, beépítésre szánt terület kijelölése nem megengedett. 
Szálláshely számára kialakítandó beépítésre nem szánt terület kijelölése sem lehetséges, 
mert a más célú hasznosítás a meglévő adottságoknak megfelelő termelési szerkezethez, 
tájhasználathoz kötött. A szántó művelési ággal a szálláshely, kemping hasznosítás nem áll 
összhangban. 
 
Történeti települési terület övezete (T-2) 
BTSZ 27. § (1) A történeti települési terület övezetének (T-2) területét – a kulturális 
örökségvédelmi hatóság állásfoglalása alapján – a településrendezési eszközökben a 
tényleges kiterjedésnek megfelelően kell lehatárolni és e törvény előírásait a 
településrendezési eszközökben lehatárolt területen kell érvényesíteni. 
A történeti települést a hatályost településrendezési tervek még nem határolják le. 
 
Világörökség és világörökség-várományos terület övezete (T-3) 
BTSZ 28. § (1) A világörökség és világörökség-várományos terület övezetének (T-3) területét 
– a kulturális örökségvédelmi hatóság állásfoglalása alapján – a településrendezési 
eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni, és e törvény előírásait a 
településrendezési eszközökben lehatárolt területen kell érvényesíteni. 
A világörökség-várományos területet a hatályost településrendezési tervek még nem 
határolják le. 
 
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1) 
OTrT 19/B. § (2) … a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, 
építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati 
kitermelését nem lehetetleníti el. 
BTSZ 28/B. § (1) Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1) területét – az 
állami földtani feladatokat ellátó szerv állásfoglalása alapján – a településrendezési 
eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni, és e törvény előírásait a 
településrendezési eszközökben lehatárolt területen kell érvényesíteni. 
A VEMKH Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya VE-V/001/1111-2/2017 számú előzetes 
állásfoglalásban jelezte, hogy a tervezett módosításokkal kapcsolatban nem kíván észrevételt 
tenni. 
 
Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1) 
OTrT 15.§ (2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során 
ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési 
övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 
BTSZ 31. § A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1) tekintetében az 
OTrT által meghatározott kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület 
országos övezetre vonatkozó övezeti előírások és a felszín alatti vizek védelméről szóló 
kormányrendelet előírásai mellett a következő előírások alkalmazandók: 
a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív 
mezőgazdasági termelés folytatható;…. 
 
Települési terület övezete (U-1) 
BTSZ 37. § A települési terület övezetén (U-1): 
a) a településszerkezeti terveknek a történeti, építészeti, településszerkezeti, környezeti és 
természeti adottságokkal, valamint a felszíni vízrendezéssel, közművesítéssel, 
környezetalakítással, tájrendezéssel foglalkozó szakági munkarészeit, illetve a vízpart-
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rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területekre készült tanulmányterveket 
a helyi építési szabályzatban kötelezően figyelembe kell venni; 
b) új beépítésre szánt terület határa utcahatárosan nem alakítható ki; 
c) az új beépítés szabályozásakor a meglévő beépítési magassághoz kell igazodni; 
d) a meglévő építmények felújításának, helyreállításának, átalakításának és 
korszerűsítésének lehetőségét e törvény szabályozási előírásainak figyelembevételével a helyi 
építési szabályzatban kell meghatározni; 
e) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik 
kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai 
követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi 
szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani. 
 
Általános mezőgazdasági terület övezete (M-1) 
BTSZ 39.§ (1) a) szántóművelési ágban lévő területen 20 ha alatti telekméret esetén épület 
nem létesíthető; 
A 0155/8 /9 /10 hrsz-ú telkek együttes területe 1,6 ha. Tekintve, hogy a művelési ág nem 
megváltoztatható, így itt épület elhelyezése nem lehetséges. 
 
Tekintve, hogy a BTSZ térségi övezeti szabályai a 0155/8 /9 /10 hrsz-ú telkek területén a 
terülefelhasználás megváltoztatást nem teszi lehetővé, a részletesebb településrendezési 
vizsgálatok elkészítése nem releváns. Területfelhasználási és szabályozási koncepció, 
javaslat nem készül. A vizsgálatok alapján a településrendezési eszközök módosítása ezen 
a területen nem tervezett. 
A táj és természetvédelem, közlekedés, közművesítés és környezetvédelem szempontjait 
azonban az alábbi fejezetek bemutatják. 

TÁJVÉDELEMI, TERMÉSZETVÉDELEMI, ZÖLDFELÜLETI VIZSGÁLAT 

Tájvédelem, természetvédelem 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya a VE-09Z/04736-2/2017. számú előzetes tájékoztatásában 
felhívta a figyelmet arra, hogy a vizsgált terület országos jelentőségű védett terület és a 
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, vonatkozó előírásai különösen fontosak. 
A Nemzeti Park a nemzeti parkok területének 
övezetekbe való besorolásáról és az egyes 
övezetekre vonatkozó általános 
természetvédelmi előírásokról szóló 134/2013. 
(XII. 29.) VM rendelet alapján, Szigliget 
területén elkülönítette az alábbi övezeteket:  

 természeti övezet (piros) 
 természetkímélő hasznosítás övezete 

(sárga) 
 szolgáltató övezet (világoskék) 

Vizsgált terület (sötétkék) nemzeti parki övezeten belüli elhelyezkedése. 
 
A 055/8-10 hrsz-ú mezőgazdasági telkek a természetkímélő hasznosítás övezetbe tartoznak.  
A természetkímélő övezetben a legfontosabb cél a természetvédelmi kezelés és a 
természetkímélő hasznosítás összehangolása.  
134/2013. VM r. 2. § (2) A természetkímélő hasznosítás övezetében a természetvédelmi 
kezelés mellett – a (3) bekezdés figyelembevételével – a táji és a természeti értékeket nem 
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károsító, a védelem céljainak eléréséhez nem feltétlenül szükséges, vagy elsősorban nem a 
védelem céljainak megvalósítására irányuló gazdálkodási – erdő esetében az erdőterv szerint 
erdőgazdálkodási –, területhasznosítási tevékenységek is folytathatók. 
 
A vizsgált mezőgazdasági területek országos jelentőségű védett területen helyezkednek el, 
mivel Szigliget teljes kül- és belterülete országos jelentőségű védett terület. Fokozottan 
védett természeti területet nem érintenek. 
Uniós jelentőségű védett területet (Natura 2000 terület) nem érintenek. 
 
A Nemzeti Ökológiai Hálózat pufferterület övezetére (Ö-3) esnek. 
Ebben az övezetben a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait a településrendezési 
eszközök tervezése során kiemelten kell érvényesíteni. 
Országos jelentőségű védett természeti területen szántóművelési ágban építmény nem 
helyezhető el. A területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható. Csak extenzív 
jellegű, vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazhatók. A 
kialakult tájhasználatot csak a természeti értékek sérelme nélkül szabad megváltoztatni. 
 
A vizsgált terület tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területet érint.  
Ez az övezet a település teljes közigazgatási területére kiterjed. 
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület az országos területrendezési 
tervben megállapított és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervében 
alkalmazott övezet, amelybe a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi 
tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területek tartoznak, 
amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre 
érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak. 
Tájjelleg megőrzendő elemei ezen a területen a Balaton partján lévő nádas, az utat 
szegélyező jegenye nyárfasor, kisparcellás szőlő- és gyümölcsterületek, az erdők és a vulkáni 
kúpok látványa jelenti. Tájelemek együttesét az utakat szegélyező jegenye nyárfasorral, a 
kiemelkedő kúpok alacsony részein lévő szőlőkkel és gyümölcsösökkel, míg a kúpok 
magasabban fekvő részein az erdők látványával lehet jellemezni.  
 
A BTSZ Térségi jelentőségű tájképvédelmi területét érinti. (T-1) 
Ezen övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. A művelési ág megváltoztatása, 
illetve más célú hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, 
tájhasználat kialakítása, illetve tájkarakter erősítése érdekében engedélyezhető. A 
településrendezési tervezés során a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait kiemelten 
kell érvényesíteni. Országos jelentőségű védett természeti területen szántóművelési ágú 
területen építmény nem helyezhető el.  
 
A BTSZ Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezetét érinti. (SZ-1) 
Korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági 
termelés folytatható 
 
A BTSZ Felszíni vízminőség védelmi területét nem érinti. (F-1) 
A BTSZ Erdőterület övezetét nem érinti. (E-1) 
Általános mezőgazdasági terület övezetét érinti. (M-1) 
Szántóművelési ágban 20 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető. A nemzeti park 
területén lévő szőlőműveléssel hasznosított telken építési tevékenység nem engedélyezhető. 
Lakókocsi, konténer nem helyezhető el. 
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A BTSZ Szőlő termőhelyi kataszteri területét nem érinti (C-1) 
Egyedi tájértékeket érint. 
Az egyedi tájértékek listáját a Balaton-felvidéki Nemzeti Park elkészítette, amely listában 
szereplő számozás alapján a vizsgált terület az 64. sorszámú érinti. 
Nyárfasor a Királyné szoknyája és a strand, kikötő közötti útnál: A Királyné szoknyája alatti út 
mellett, kétoldalon jelentős nagyságú egyedekből álló, méretes nyárfasor áll melybe utóbb 
kivágott fák helyébe új fákat is ültettek. A település karakter és használati érték meghatározó 
eleme a nyárfasor. Hiánya a települési tájkarakter durva megsértése lenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Balaton-Felvidéki Nemzeti Park előzetes tájékoztatásában határozottan elutasítja a 
beépítés lehetőségét: „Szigliget történeti település szerkezetének része, egyben tájképileg is 
kiemelkedő jelentőségű eleme a Királyné szoknyája. E terület a Balaton törvényben is 
mezőgazdasági területként szerepel, a térségi jelentőségű tájképvédelmi övezet része. 
Beépítése, mezőgazdasági használattól eltérő szabályozása ellentétes a település védett 
tájkarakterének megőrzésével, a történetiségre épülő településrendezési eszközök 
készítésével. A javaslat nem támogatható.” 
A királyné szoknyája vulkáni kúpon a település tájkarakternek megfelelő tájrészletét találunk, 
amelyen üdülőépületekkel történő beépítése a közelmúlt évtizedeiben nem történt meg. Ez 
a tájrészlet még őrzi a hely történetiségét. Kívánatos lenne a történeti tájszerkezet 
visszaállítása, amely a magasan fekvő, meredek részeket erdőként, míg az alacsonyabban 
fekvő helyeket elsősorban szőlő vagy gyümölcsösként hasznosítja. A területek az átlagosnál 
jobb minőségű termőfölddel rendelkeznek, kiválóan alkalmasak lennének szőlőtelepítésre, 
mivel a Badacsony Borvidék része és mikroklímája, fekvése ezt lehetővé tenné.  
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Zöldfelületi rendszer 
A Soponyai út hegy felöli oldalán az egyik legkarakteresebb tájrészlet az, amely a Királyné 
szoknyája lejtőjén tárul fel. Az út mentén egy nyárfasor található, amely hiányos ugyan, de 
nem akadályozza vulkáni kúp látványát. 
A Soponyai út másik oldalán található az egyedi tájértéket képviselő jegenyenyárakból álló 
fasor, amelynek nyomvonalában egy szilárd burkolatú sétány és kerékpárút található. 
Jelenleg a sétány/kerékpárút és vízpart között változatos növényállományú természetközeli 
növénytársulásokat találunk. Ezt követi a szigligeti strand bekerített, gondozott zöldfelülete. 
A sétány/kerékpárút a strand előtti járdával folytatódik. A Soponyai út és a 
sétány/kerékpárút mindkét oldala közlekedés menti zöldfelületként kezelt és fenntartott.  

KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT 
Közlekedési szempontból a módosítási elképzelés indifferens. 

KÖZMŰ ELLÁTÁSI ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI VIZSGÁLAT 
A településrendezési eszközök módosítási igényére vizsgálja a településtervező a Soponyai 
út-Aranykagylói út sarkának észak-nyugati oldalán, a jelenleg mezőgazdasági hasznosítású 
terület egy részének funkcióváltási lehetőségét. A terület jelenleg beépítésre nem szánt 
terület, így közműellátással sem rendelkezik, de területén át és a határoló utak alatt több 
közmű is halad, amelyek egyrészt ugyan a terület elláthatóságát biztosíthatnák, másrészt 
azonban korlátozzák a terület beépítésének, hasznosításának lehetőségét.  
A településtervezés által vizsgált funkcióváltás lehetőségét a közművek okozta korlátozó 
adottságok is akadályozzák. A területen vízvezetékek haladnak keresztül, amelyek az 
Aranykagylói út keleti oldalán levő 883 hrsz-ú vízmű telekről indulnak.  
Az Aranykagylói út-Soponyai út észak-nyugati sarkán üzemel a közelmúltban létesített 
szennyvízátemelő telep, amely kerítéssel körbezárt és fogadja a település nyugati oldaláról 
nyomóvezetékkel érkező szennyvizet és továbbítja nyomóvezetékkel a badacsonytördemici 
szennyvíztisztító telep felé. A szennyvízátemelő műtárgy kerítéssel körülhatárolt területen 
üzemel, környezetvédelmi hatásterületének kijelölése nem történt meg. A 306/2010 (XII.23.) 
levegővédelemről szóló kormányrendelet szerinti védőterület kijelölését megelőzően 150 m-
es védőterület igény korlátozza a környezetének a beépítési, hasznosítási lehetőségét. 
A Soponyai úttal párhuzamosan, annak az északi oldalán, a jelenlegi mezőgazdasági 
területen végighalad az Aranykagylói út nyugati oldalán üzemelő fogyasztói transzformátor 
állomásról induló kisfeszültségű elosztóhálózat oszlopokra helyezett nyomvonala. Ezen az 
oszlopsoron halad az elektronikus hírközlés hálózata is. 
Ezek a terület funkcióváltási lehetőségét akadályozzák, illetve a terület funkcióváltásának 
feltétele, a ténylegesen korlátozást okozó adottságoknak a kiváltásának a megoldása, 
amelynek költségeit annak kell viselni, akinek érdekében történik. 
Meg kell említeni, hogy a vizsgált 0155/8/9/10 hrsz-ú terület környezetében haladó 
közművek a teljes közműellátás lehetőségét biztosítanák. Arra a kiépített ivóvíz, 
szennyvízcsatorna, földgáz és villamosenergia ellátás rendelkezésre áll, valamint az 
elektronikus hírközlés hálózata is. A csapadékvíz elvezetése azonban nem megoldott. Az út 
mentén haladó természet alakította árok biztosítja az út víztelenítését, azonban a vizek 
tovább vezetése hidraulikailag nem rendezett. 
 
A terület külterületi adottsága miatt a Soponyai út érintett szakaszán nincs kiépített 
közvilágítás, közvilágítás csak az út déli, Balatonhoz közeli részén haladó kerékpárút számára 
kiépített, ahol önálló lámpatestek és kábelhálózat biztosítja a közvilágítás lehetőségét. 
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Vízi közművek a 0155/8/9/10 hrsz-ú terület 
környezetében 

Energia közművek a 0155/8/9/10 hrsz-ú 
terület környezetében 

 

KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLAT 
A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 
kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint a Balaton 
érzékeny felszíni víz. Fenti rendelet 2. számú melléklete szerint Szigliget a Balaton kijelölt 
vízgyűjtő területéhez tartozik.  
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések 
besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVm rendelet melléklete alapján Szigliget a felszín 
alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület kategóriába sorolt. 
Figyelembe véve a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. 
számú mellékletét a településen megtalálható fokozottan érzékeny területekről és azok 
védőterületeiről, az alábbiak állapíthatók meg: 

 Üzemelő és távlati vízbázis valamint ásványi és gyógyvízhasznosítást szolgáló 
vízkivétel nem található a település közigazgatási területén belül. 

 karsztos terület nem található a település területén 
 A Balaton meder élétől számított 0,25 km széles parti sávja azonban felszín alatti víz 

állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek számít 
A vizsgált terület ebbe a 0,25 km széles parti sávba esik. 
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztálya 10.062/2/2017. számú előzetes 
tájékoztatásában, a termőföld védelmével kapcsolatban írt állásfoglalást. 
A termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. törvény 6/B. § (1) alapján érvényre kell jutnia, 
hogy a beépítésre szánt terület kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű 
termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. 
A 055/8-10 hrsz-ú telkek átlagosnál jobb minőségű termőföldön fekszenek. A beépítési 
szándéknak megfelelő területfelhasználásra a település más beépítésre szánt övezetében 
elhelyezkedő még beépítetlen ingatlanon is sor kerülhet és így elkerülhető a termőföld 
igénybevétele. Ilyen esetben a Földhivatal nem járul hozzá a termőföld más célú 
hasznosításához.  



 

80 
 

 
 
 
  



 

81 
 

I/4. BEÉPÍTÉS A RÓKARÁNTÓN 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLAT 

A területrendezési tervekkel való összefüggés 
A megfogalmazott módosítási kérelem az, hogy a Rókarántón található 0139/6 és 0139/21 
hrsz-ú telkek a velük szomszédos, beépítésre szánt hétvégi házas üdülő területbe, és üdülő 
övezetbe kerüljenek. 
 
A 0139/6 és 0139/21 hrsz-ú telkeken érintett TSZT terület-felhasználás:  

 mezőgazdasági terület  
 a 0139/21 hrsz-ú telek egy részén erdőterület 

 

A Balatoni Területrendezési Tervvel való összefüggés  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

részlet a BTSZ térségi szerkezeti 
tervéből 

részlet a hatályos TSZT-ből részlet a hatályos SZT-ből 

 
A BTSZ a 0139/6 és 0139/21 hrsz-ú telkek területén települési térséget jelöl.  
A BTSZ térségi terület-felhasználási kategóriáin belül a települési terület-felhasználási 
egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 
BTSZ 4/B. § c) a települési térséget beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területbe 
kell sorolni úgy, hogy az új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 
m-nél közelebb nem jelölhető ki,… 
A 0139/6 és 0139/21 hrsz-ú telkek a település közigazgatási határától 200 méternél távolabb 
esnek. 
 
A 0139/6 és 0139/21 hrsz-ú telkek területén a beépítésre szánt terület kijelölését a térségi 
terület-felhasználásra vonatkozó szabályok nem korlátozzák, de a tájképvédelem 
szempontjai kizárják. 
 
A BTSZ térségi övezeteit és a jelen tervezési területen való megjelenésüket az alábbi táblázat 
tartalmazza: 
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BTSZ térségi övezetei megjelenésük a 
0139/6 és 0139/21 
hrsz-ú telkek 
területén 

Magterület övezete (Ö-1), nem 

Ökológiai folyosó övezete (Ö-2), nem 

Pufferterület övezete (Ö-3), igen 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1), nem 

Történeti települési terület övezete (T-2), igen 

Világörökség és világörökség-várományos terület övezete (T-3), igen 

Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete (L-
1), 

nem 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1), nem 

Térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
(R-1), 

nem 

Ökológiai rehabilitációt igénylő terület övezete (R-2), nem 

Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1), igen 

Földtani veszélyforrás terület övezete (P-1), nem 

Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2), nem 

Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete (F-1), nem 

Tómeder övezete (D-1), nem 

Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható 
terület övezete (H-1), 

nem 

Települési terület övezete (U-1), igen 

Gazdasági terület övezete (U-2), nem 

Általános mezőgazdasági terület övezete (M-1), nem 

Kertgazdasági terület övezete (M-2), nem 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (M-3), nem 

Erdőterület övezete (E-1), nem 

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (E-2), nem 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (E-3), nem 

Turisztikai fejlesztési terület övezete (Ü-1), nem 

Szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete (C-1), nem 

Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (K-1). nem 
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Részletek a BTSZ térségi övezeteinek 
lehatárolását bemutató tervlapokból 
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A térségi övezetekben az OTrT térségi övezetekre vonatkozó szabályait és a BTSZ térségi 
övezetekre vonatkozó szabályait egyaránt figyelembe kell venni. 
 
Pufferterület övezete (Ö-3) 
OTrT 19. § Pufferterületen 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. 
BTSZ 25. § A pufferterület övezete (Ö-3) tekintetében ..... a következő előírások 
alkalmazandók: 
a) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti 
tervezés, mind pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni; 
g) közlekedési építmények, új villamosenergia-ellátási, táv- és hírközlő vezetékek, egyéb 
közművezetékek, építmények tájba illesztve létesíthetők; 
A 0139/6 és 0139/21 hrsz-ú telkek látványvédelem szempontjából nagyon kitett helyzetűek. 
A településrendezési eszközökben a látványvédelem már meglévő eszközei nem teszik 
lehetővé épület elhelyezést ezen a területen. 
 
Történeti települési terület övezete (T-2) 
BTSZ 27. § (1) A történeti települési terület övezetének (T-2) területét – a kulturális 
örökségvédelmi hatóság állásfoglalása alapján – a településrendezési eszközökben a 
tényleges kiterjedésnek megfelelően …kell lehatárolni és e törvény előírásait a 
településrendezési eszközökben lehatárolt területen kell érvényesíteni. 
A történeti települést a hatályost településrendezési tervek még nem határolják le. 
 
Világörökség és világörökség-várományos terület övezete (T-3) 
BTSZ 28. § (1) A világörökség és világörökség-várományos terület övezetének (T-3) területét 
– a kulturális örökségvédelmi hatóság állásfoglalása alapján – a településrendezési 
eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni, és e törvény előírásait a 
településrendezési eszközökben lehatárolt területen kell érvényesíteni. 
A világörökség-várományos területet a hatályost településrendezési tervek még nem 
határolják le. 
 
Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1) 
OTrT 15.§ (2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során 
ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési 
övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 
BTSZ 31. § A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1) tekintetében az 
OTrT által meghatározott kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület 
országos övezetre vonatkozó övezeti előírások és a felszín alatti vizek védelméről szóló 
kormányrendelet előírásai mellett a következő előírások alkalmazandók: 
a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív 
mezőgazdasági termelés folytatható;…. 
A Hatályos HÉSZ vízminőség védelemre vonatkozó szabályokat ad. 
 
Települési terület övezete (U-1) 
BTSZ 37. § A települési terület övezetén (U-1): 
a) a településszerkezeti terveknek a történeti, építészeti, településszerkezeti, környezeti és 
természeti adottságokkal, valamint a felszíni vízrendezéssel, közművesítéssel, 



 

85 
 

környezetalakítással, tájrendezéssel foglalkozó szakági munkarészeit, illetve a vízpart-
rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területekre készült tanulmányterveket 
a helyi építési szabályzatban kötelezően figyelembe kell venni; 
b) új beépítésre szánt terület határa utcahatárosan nem alakítható ki; 
c) az új beépítés szabályozásakor a meglévő beépítési magassághoz kell igazodni; 
d) a meglévő építmények felújításának, helyreállításának, átalakításának és 
korszerűsítésének lehetőségét e törvény szabályozási előírásainak figyelembevételével a helyi 
építési szabályzatban kell meghatározni; 
e) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik 
kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai 
követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi 
szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani. 
A c) pontnak új beépítést itt nem lehet megfeleltetni, mert nincsenek szomszédos 
beépítések. Ez indokolja, hogy itt épület elhelyezését megengedő övezet nem jelölhető ki. 
 

A területre vonatkoztatható településfejlesztési szándékok 
 
A településfejlesztési koncepció kiemeli, hogy a külterületen – és kiváltképp a tájképileg 
értékes területen – való építkezés kerülendő. 

„Táji környezet beépülése” *SWOT analízisben, mint veszélyforrás+ 
 „Mennyiségi fejlesztés helyett minőségi fejlesztés a jelenlegi belterületen.” 

*SWOT analízisben, mint lehetőség+ 
„Külterületi ingatlanok üdülési célú használata, szőlőtermesztés további felhagyása.” 

*SWOT analízisben, mint veszélyforrás+ 
 
A „Fejlesztési koncepció, kitörési pontok” fejezetben, az 1993-as fejlesztési stratégiát is 
idézve, külön kiemelik a tájkép védelmének és a beépítések, belterületbe vonások kordában 
tartásának jelentőségét: 

 „Szigliget táji értékei egyedülállóak. (…) jelen állapotában való megőrzése prioritást élvez 
minden mással szemben. (…) A beépítettség korlátozása *…+ azért nagyon fontos, mert 
csak így őrizhető meg az a kivételes hangulat a településen, amely az ide érkező üdülők 
és turisták számára legnagyobb vonzerő.” 

 „A település feladata a ma még értékes táji környezet – egyéni érdekeken felülemelkedő – 
megóvása és hosszú távon való biztosítása a nyugalmas pihenés, a szabadidő eltöltés 
lehetőség biztosításával.” 

 
A dokumentum külön kiemeli a látvány, rálátás védelmét, azzal összefüggésben pedig a 
korábbi szintvonalas szabályozás megtartását javasolja. (Ez a hatályos SZT-ben helyi 
tájképvédelmi területként és telken belül be nem építhető védőterületként jelenik meg.) 

„Kilátás, látvány védelmében külön szabályozások. Egyedileg szabályozandó a rálátás 
(korábbi rendezési terv szintvonal szerint szabályozása megtartandó)” 

 
Szempont a szőlők védelme, az egykor szőlőgazdálkodásra használt telkeken az újbóli 
termesztés lehetőségének fenntartása is: 

„Szőlőtermesztő területek belterületbe kerültek, tulajdonosváltással kikerültek a 
termelésből.” 
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Összefoglalva: a településfejlesztési koncepció nem támogatja a külterületek üdülési célból 
történő belterületbe vonását és beépítését, különösen nem a védendő táji, tájképi elemek 
rovására, ill. a szőlőtermesztésre is alkalmas (és egykor szőlőként művelt) telkek 
beépítésével. 
 

A terület elhelyezkedése a településszerkezetben  
A 0139/6 és 0139/21 hrsz-ú telkek a Rókarántó részben erdővel borított dombján, a 
dombnak a Balaton felé kibukkanó orrán fekszenek, üdülőterületek szintvonalhoz igazított 
övezete fölött. A már túlzsúfolt forgalmú és szűk Külsőhegyi útról nyíló meredek zsákutcáról 
közelíthetők meg. 
A beépítésre szánt terület jelenlegi határa a Külsőhegyi út menti teleksor felső vége. A 
Rókarántó érintett DK-i részén az erdő közelítőleg a 135-140 m-es szintvonalat követi, az 
üdülőterület telkein belül azonban a beépítés megengedett felső határa a 126-130 m-es 
szintvonal körül alakul. A 0139/21 hrsz.-ú telken meglévő épület a Külsőhegyi úti beépítéstől 
meg nem engedhető módon, jóval magasabban helyezkedik el, a telek északi része pedig az 
erdő szintvonalakhoz igazodó kiterjedésének hiányaként jelenik meg. Utóbbi a partról, 
Balatonról nézve feltűnő seb, erdősítését a HÉSZ és a SZT is szorgalmazza, előírja. 
 

A terület elhelyezkedése az övezeti rendszerben és a vonatkozó előírások 
A két érintett telek külterületen található. A 0139/6 hrsz-ú és a 0139/21 hrsz-ú telkek déli 
része Má7 jelű mezőgazdasági övezetbe, északi részük Ev-N jelű erdő övezetbe tartozik. 
A környező telkek - a hegyoldalon magassági éttelemben való elhelyezkedésüknek 
megfelelően – magasabb helyen külterületen Má7 és Ev-N övezetbe és helyi tájképvédelmi 
területbe, alacsonyabb helyen belterületen Üh2 övezetbe vannak sorolva. Az Üh2 övezetnek 
a felső része telken belüli védőterületként definiált, be nem építhető telekrész. A 
tájképvédelmi terület és a telken belüli védőterület szerkesztési logikájából egyértelmű a 
domborrokon, kiemelkedő hegyoldalakon a beépítés megakadályozásának szándéka, 
amelyet itt a beépítésre nem szánt mezőgazdasági illetve erdő övezet és a helyi 
tájképvédelmi terület lehatárolása határoz meg. 
A telkek egésze helyi tájképvédelmi terület része, amelynek határvonala a Rókarántó 
környezetében egybeesik a belterületi határral. 
 
A HÉSZ releváns rendelkezései: 
 

24. Erdőterület (E) 
27. § 

(1) Erdőterület a szabályozási terven „E” jellel szabályozott, erdő művelési ágú, illetve a 
településrendezési terv által erdőnek javasolt fásodott területek. 

(3) A védelmi rendeltetésű erdőterületen az OTÉK 32. §-ban felsorolt építmények 
elhelyezhetők, elsősorban faszerkezetű és/vagy bazaltkő szerkezetekkel, tájba illeszkedő 
megjelenéssel. 

(5) A védett erdőterületeken természetszerű, az erdők rendeltetését (természetvédelem, 
tájképvédelem, turisztikai funkció stb.) messzemenően figyelembe vevő, kíméletes 
erdőgazdálkodást kell folytatni. 
Az erdők szabad látogathatóságát – tulajdoni állapottól függetlenül – biztosítani kell, de 
csak a természeti és erdészeti érdekeket messzemenően figyelembe vevő használat 
engedélyezhető. 
A terepmotorozás és terepautózás nem engedélyezhető. 
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(6) Az erdősítésre javasolt területen épület, egyéb mezőgazdasági építmény, távközlési 
magas építmény, adótorony nem létesíthető. 

 
26. Általános mezőgazdasági terület (Má) 

29. § 
(2) Az általános mezőgazdasági terület övezeteinek tájhasználati építési feltételei: 

g) Má7 jelű mezőgazdasági területen szőlő művelési ág javasolt. 
ga) Épület nem építhető, de meglévő épület felújítható, alapterületi bővítés nélkül 

átalakítható. 
gb) Terepszint alatti építmény kizárólag szőlőművelés esetén engedélyezhető 

legkevesebb 2 hektár területnagyság esetén max. 1%-os beépítéssel. 
 
A 0139/6 és 0139/21 hrsz-ú telkek üdülő övezetbe vonása a következetesen kidolgozott 
normatív hatályos szabályoknak ellent mondana, és a magasra felnyúló beépítések 
lehetőségére adna káros bíztatást. A Nemzeti Park előzetes tájékoztatásában rögzíti, hogy a 
0139/6 és 0139/21 hrsz-ú telkek igen erősen kitett, látványban frekventált helyen fekszenek. 
Beépítetlen, külterületi jellegük megőrzése a település egészének látványa szempontjából 
szükséges. A lejjebb fekvő részek szőlő művelése, a magasabban fekvő részek erdő illetve 
gyümölcsös hasznosítása felel meg a hely történetiségének. 

A terület telekszerkezeti adottságai 
A telekrendszer a domborzati viszonyokat követve alakult ki. A Rókarántó csúcsát a Hálás-
tetővel összekötő nyergen végigfutó Rókarántói utca és a Rókarántót körbeölelő, alsóbb 
szintvonalakat követő egykori dűlőutak (Külsőhegyi út, Aranykagylói út, Kamonkői út) között 
két sorban, az alsó illetve a nyergen futó útra nyílóan létesültek esésvonal irányítottságú 
hosszúkás telkek. Az alsó teleksorban szabályosabb szalagtelkek dominálnak, a Rókarántói 
utca körül viszont sokszor szabálytalanabb, sokszög alakú telkeket találunk. 
A két érintett telek mérete a környező telkekénél lényegesen nagyobb. Ez is az üdülő 
övezetbe vonásuk ellen szól, hiszen a kisebb telkekre szabott beépítési mérték itt lényegesen 
nagyobb épülettömeg elhelyezését engedné, ami nem kívánatos. 

A terület funkcionális környezete 
A környezet alacsonyabban fekvő, belterületi része lakóépületekkel vegyes üdülőterületnek 
számít. Külterületi része erdő (dombtetőn), illetve az erdő alatti területen nem intenzíven 
művelt kertes mezőgazdasági terület. Művelési ági besorolásaik a fentieknek megfelelően 
erdő (E), fásított terület (F.t), illetve főleg szőlő ($), elvétve gyümölcsös (Gy). 
A beépítés felső határa a Külsőhegyi út menti házsor. A belterületi határ ez alapján lett 
kijelölve, amely egyben a helyi tájképvédelmi terület határa is. A két érintett telek 
mindegyike külterületen fekszik, elhelyezkedésüknél fogva a Rókarántót övező lejtő felső, be 
nem épített, tájképileg védett terület részét alkotva. 
A telkek Má7 övezetbe tartoznak, leszámítva a 0139/21 hrsz.-ú telek felső részét, amelyen a 
SZT – a fás területet kiegészítendő, eredeti állapotát visszaállítandó – erdősítést javasol (Ev-N 
övezet). 
Művelési ágak szerinti besorolás: 0139/21: E6, 0139/6: $3. 

Tulajdonviszonyok 
A 0139/6 és 0139/21 hrsz-ú telkek magántulajdonban vannak. 

Társadalmi, gazdasági vonatkozások 
A Rókarántó Szigliget kiemelt tájképi eleme, amelynek szintén meghatározó része a két 
vizsgált telek. A továbbiakban ez a jelleg megőrzendő, védendő, mivel mind a helyiek 
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szempontjából, mind turisztikailag – tehát a közösségi értékrend szerint - értékesebbek 
ebben a szerepben, mint üdülőterületként hasznosítva. Következésképpen indokolatlan az 
üdülő funkciók bővítése, sűrítése a vizsgált telkek beépítésével. A szintvonalhoz igazított 
beépítési lehetőséget figyelembe véve a vizsgált telkek beépítése kivételezett helyzetet 
jelentene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekintve, hogy 0139/6 és 0139/21 hrsz-ú telkek üdülő övezetbe vonása a következetesen 
kidolgozott normatív hatályos szabályoknak ellent mondana, és a magasra felnyúló 
beépítések lehetőségére adna káros bíztatást, valamint, hogy a Nemzeti Park előzetes 
tájékoztatásában határozottan ellenezte beépítésre szánt terület kijelölését ezen a 
területen, a módosítási szándék nem releváns. Területfelhasználási és szabályozási 
koncepció, javaslat nem készül. A vizsgálatok alapján a településrendezési eszközök 
módosítása ezen a területen nem tervezett. 
Az örökségvédelem, a táj és természetvédelem, közlekedés, közművesítés és 
környezetvédelem szempontjait azonban az alábbi fejezetek bemutatják. 
 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT 
A 0139/6 és 0139/21 hrsz-ú telkek területét régészeti, műemléki vagy helyi értékvédelmi 
lehatárolás nem érinti.  
Távolabbi környezetében találjuk az egyedi tájértékként is nyilvántartott Szentháromság 
kápolnát. 
A Szentháromság kápolna a Külső-hegy tetején a Rókarántó út végén álló kis klasszicista 
kápolna. Fehér falú, vakolatarchitektúrával, háromszög timpanonnal, harangtoronnyal, 
cserépfedéssel. Előtte mészkőből faragott kereszt áll korpusszal és Szűz Mária szoborral. A 
hegygerincen álló kápolna mindkét oldalán gondozott szőlők találhatók. 
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TÁJVÉDELEMI, TERMÉSZETVÉDELEMI, ZÖLDFELÜLETI VIZSGÁLAT 

Tájvédelem, természetvédelem 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya a a VE-09Z/04736-2/2017. számú előzetes tájékoztatásában 
felhívta a figyelmet arra, hogy a vizsgált terület országos jelentőségű védett terület és a 
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 32. § (1) vonatkozó előírása szerint a 
védett természeti területen lévő erdő elsődlegesen védelmi rendeltetésű. 
 
A vizsgált területen a 0139/21 hrsz-ú terület erdő művelési ágú, de nem üzemtervezett erdő, 
így fenntartásáról, kezeléséről a tulajdonosának kell gondoskodnia. Tekintettel arra, hogy a 
kérelmezett üdülőházas beépítése az erdő védelmi célú rendeltetését megváltoztatná, nem 
engedélyezhető ezen a területen a beépítés. 
A 0139/6 hrsz-ú terület szőlő művelési ágú és az átlagosnál jobb termőföld található itt. Ez a 
terület soha nem épült be, így megmaradt a jellegzetes tájkaraktere, amely megőrzésre 
érdemes. A helyi tájképvédelmi terület lehatároláséval a helyi építési szabályzat 
kilátás/látvány védelemben érzékeny, védendő területet jelölt ki ezen a telken és környékén. 
 
A Nemzeti Park a nemzeti parkok területének övezetekbe való besorolásáról és az egyes 
övezetekre vonatkozó általános természetvédelmi előírásokról szóló 134/2013. (XII. 29.) VM 
rendelet alapján, Szigliget területén elkülönítette az alábbi övezeteket:  

 természeti övezet (piros) 
 természetkímélő hasznosítás övezete 

(sárga) 
 szolgáltató övezet (világoskék) 

Vizsgált területek (sötétkék) nemzeti parki 
övezeten belüli elhelyezkedése 
 
A 0139/21 hrsz-ú erdő terület és a 0139/6 hrsz-
ú mezőgazdasági terület a természetkímélő 
hasznosítás és egy részük a szolgáltatás 
övezetbe tartoznak.  
A természetkímélő övezetben a legfontosabb 
cél a természetvédelmi kezelés és a 
természetkímélő hasznosítás összehangolása.  
134/2013. VM r. 2. § (2) A természetkímélő hasznosítás övezetében a természetvédelmi 
kezelés mellett – a (3) bekezdés figyelembevételével – a táji és a természeti értékeket nem 
károsító, a védelem céljainak eléréséhez nem feltétlenül szükséges, vagy elsősorban nem a 
védelem céljainak megvalósítására irányuló gazdálkodási – erdő esetében az erdőterv szerint 
erdőgazdálkodási –, területhasznosítási tevékenységek is folytathatók. 
 
A 0139/6 és 0139/21 hrsz-ú telkek országos jelentőségű védett területen helyezkednek el, 
mivel Szigliget teljes kül- és belterülete országos jelentőségű védett terület. Fokozottan 
védett természeti területet nem érintenek. 
Uniós jelentőségű védett területet (Natura 2000 terület) nem érintenek. 
 
A Nemzeti Ökológiai Hálózat pufferterület övezetére (Ö-3) esnek. 
Ebben az övezetben a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait a településrendezési 
eszközök tervezése során kiemelten kell érvényesíteni. 
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A területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható. Csak extenzív jellegű, vagy 
természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazhatók. A kialakult 
tájhasználatot csak a természeti értékek sérelme nélkül szabad megváltoztatni. 
 
A vizsgált terület tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területet érint.  
Ez az övezet a település teljes közigazgatási területére kiterjed. 
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület az országos területrendezési 
tervben megállapított és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervében 
alkalmazott övezet, amelybe a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi 
tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területek tartoznak, 
amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre 
érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak. Ez az övezet kiemelt térségi területrendezési tervben 
és a település szerkezeti tervében kerül pontosított lehatárolásra. 
Tájjelleg megőrzendő elemei ezen a területen, a hegyoldalra felkúszó szőlők látványa, amely 
a meredek részeken erdőre vált át. 
Tájelemek együttesét a kúpokat fedő természetes erdőtársulások és a gondozott szőlők 
látványa jelenti.  
 
A BTSZ Térségi jelentőségű tájképvédelmi területét nem érinti. (T-1) 
 
A BTSZ Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezetét érinti. (SZ-1) 
Korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági 
termelés folytatható 
 
A BTSZ Felszíni vízminőség védelmi területét nem érinti. (F-1) 
A BTSZ Erdőterület övezetét nem érinti. (E-1) 
A BTSZ Általános mezőgazdasági terület övezetét nem érinti. (M-1) 
A BTSZ Szőlő termőhelyi kataszteri területét nem érinti (C-1) 
Egyedi tájértékeket nem érint. 
 
A Balaton-Felvidéki Nemzeti Park előzetes tájékoztatásában határozottan elutasítja a 
beépítés lehetőségét: „Az adott ingatlanok az ökológiai hálózat és a települési külterület 
részét képezik, emellett igen erősen kitett, látványban frekventált helyen fekszenek. Ezért 
kaptak sajátos védelmet a Szabályozási terven. A terület beépítetlen, külterületi 
karakterének megőrzése a település egészének látványa szempontjából is szükséges. A 
lejjebb fekvő ingatlanrészek szőlő-gyümölcs művelésre, a magasabb ingatlan részek erdő ill. 
gyümölcsös hasznosítása felel meg a hely történetiségének. A meglévő beépítésen túl 
további beépítés céljából történő TRE módosítás nem támogatható.” 
 

Zöldfelületi rendszer 
A hegygerincen végig futó 0139/43 hrsz-ú út, a Róka-rántó csúcson ér véget, ahol a 0139/21 
hrsz-ú erdő területe kezdődik. Az erdő terület csúcs felöli része bekerített, gépkocsival 
megközelíthető. Ezen az erdőterületen több kisebb épület is van. Az erdőterület nagyobb 
részén a fákat kiirtották, jelenleg telken belüli, épületek környezetében jellemző kerteket 
találunk itt. A 039/62 hrsz-ú terület nem beépített, szőlővel nem betelepített terület.  
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KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT 
Közlekedési szempontból a 0139/6 és 0139/21 hrsz-ú telkek megközelítése problémát jelent. 
Mindkét irányból rendkívül keskeny, gyakorlatilag gyalogút szélességű, hosszú, ráadásul 
meredek utcákon közelíthető meg a terület. A Külsőhegyi úton már jelenleg is elég nagy a 
forgalom (az útparaméterekhez képest). Mindezt adottságnak fogadjuk el a kialakult 
területhasználat esetében, de újabb forgalom vonzó beépítés ilyen megközelítési 
lehetőségek mellett nem lenne kedvező. 

KÖZMŰ ELLÁTÁSI ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI VIZSGÁLAT 
A funkcióváltás lehetőségére vizsgált terület, a 0139/6 és 0139/21 hrsz-ú telkek jelenleg 
beépítésre nem szánt területhasznosítású, közműellátás szempontjából közhálózati 
csatlakozással nem rendelkezik. A terület közterületi feltárása a Külsőhegyi út felöl 
biztosított, amelyen a teljes közműellátáshoz szükséges közműhálózatok haladnak. A terület 
funkcióváltásának közműves feltétele a teljes közműellátás kiépítése a Külsőhegyi úti 
közhálózatokról. Ennek elméleti lehetősége biztosított, de a megvalósítási lehetőségét 
nehezíti, hogy a vizsgált terület egy meredekebb, déli, dél-kelet irányú lejtésű domboldalon 
fekszik.  
 
A terület topográfiai adottsága már a közhálózati vízellátás kiépítésénél is akadályokba 
ütközik. A módosítást igénylő telkeken belüli szintkülönbség meghaladja a 10 m-t és a 
közhálózatok a Külsőhegyi úton még további kb 10 m-rel haladnak lejjebb. Ez a kb 20 m 
szintkülönbség kizárja a feltáró út felöl, a meglevő hálózati rendszerről a vízellátás 
biztonságos megoldási lehetőségét. A szükséges hálózati víznyomás biztosításának 
hiányában a megfelelő tüzivíz ellátás is bizonytalanná válik, különösen tekintettel arra, hogy 
a módosítást igénylő terület vízellátására ágvezeték lenne létesíthető, annak körösítésére 
esély nincs, amely az ellátás bizonytalanságát tovább növeli. A módosítást igénylő telkek 
elvárt biztonságot nyújtó vízellátása csak aránytalan költségráfordítással lenne megoldható, 
amelynek támogatása nem lehet az önkormányzat érdeke. 
 
A teljes közműellátáshoz szükséges többi közműcsatlakozás kiépítése műszaki szempontból 
megoldható, ha a feltáró út legalább 8 m szélességgel kiszabályozható lenne, amelyben a 
közművek elhelyezésére és a domboldalról a csapadékvíz nyílt árkos elvezetésére a 
szükséges helyet biztosítani lehetne. 
 
Az elektronikus hírközlési ellátás biztosítása, a széles sávú internet kiépítési lehetősége is 
feltétele az új beépítésre szánt terület kialakításának, amelyet szintén a feltáró út 
szabályozási szélességén belül kell elhelyezni, illetve számára helyet biztosítani. 
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Vízi közművek a 0139/6 és 0139/21 hrsz-ú 
telkek környékén 

Energia közművek a 0139/6 és 0139/21 
hrsz-ú telkek környékén 

 

KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLAT 
A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 
kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint a Balaton 
érzékeny felszíni víz. Fenti rendelet 2. számú melléklete szerint Szigliget a Balaton kijelölt 
vízgyűjtő területéhez tartozik.  
 
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések 
besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVm rendelet melléklete alapján Szigliget a felszín 
alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület kategóriába sorolt. 
Figyelembe véve a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. 
számú mellékletét a településen megtalálható fokozottan érzékeny területekről és azok 
védőterületeiről, az alábbiak állapíthatók meg: 

 Üzemelő és távlati vízbázis valamint ásványi és gyógyvízhasznosítást szolgáló 
vízkivétel nem található a település közigazgatási területén belül. 

 karsztos terület nem található a település területén 
 A Balaton meder élétől számított 0,25 km széles parti sávja azonban felszín alatti víz 

állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek számít 
A vizsgált terület egy része ebbe a 0,25 km széles parti sávba esik. 
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztálya 10.062/2/2017. számú előzetes 
tájékoztatásában, a termőföld védelmével kapcsolatban írt állásfoglalást. 
A termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. törvény 6/B. § (1) alapján érvényre kell jutnia, 
hogy a beépítésre szánt terület kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű 
termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. 
A 0139/6 és 0139/21 hrsz-ú telkek átlagosnál jobb minőségű termőföldön fekszenek. A 
beépítési szándéknak megfelelő területfelhasználásra a település más beépítésre szánt 
övezetében elhelyezkedő még beépítetlen ingatlanon is sor kerülhet és így elkerülhető a 
termőföld igénybevétele. Ilyen esetben a Földhivatal nem járul hozzá a termőföld más célú 
hasznosításához.  
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II. A SZABÁLYOZÁSI TERVET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK 
 
A Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 5/2010- (IX. 1.) 
KT rendelet mellékletét képező Szabályozási Terv SZT-5 jelű szelvénye tartalmazza Szigliget 
belterületét. 
Néhány helyen a szabályozási vonalak módosítása, pontosítása vált szükségessé az alábbiak 
szerint. 

II/1. 212/9 HRSZ-Ú UTCA KÖRNYÉKE 

 

 
 

 

SZT 2014, hatályos szabályozás részlete  SZT 2018, javasolt szabályozás 

 
A 212/9 hrsz-ú utca gyalogútként való folytatása nemszükséges. Az érintett 
magántulajdonokból való kisajátítás aránytalan teher lenne az önkormányzat számára. A 
212/1-8 hrsz-ú épületsor részben vendégházként működik, a mögötte lévő terület piac és 
paraszti udvar bemutatásaként való működése tervezett. A terület több irányból jól 
megközelíthető. 
A 220/1 és 2016 telke déli oldalán sincs értelme az egyébként széles közterülehez kis 
mértékű közterület szélesítésnek. 
Közlekedési szempontból a módosításnak nincs akadálya, a változás lényegi 
közlekedéshálózati elemeket nem érint, a javasolt szabályozás megfelelő. A 204/2, 206/2, 
208/2 és 210/2 hrsz-ú telkek tervezett használata (piac és paraszti udvar) nem igényli a 8 
méteres útszélesítést, a parkolást/rakodást viszont az OTÉK/HÉSZ szerint meg kell oldani. 
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II/2. ÓFALU, 75 HRSZ ÉS 77 HRSZ KÖZE 

 

 

SZT 2014, hatályos szabályozás részlete  SZT 2018, javasolt szabályozás 

 
A 75 és 77 hrsz-ú telkeknek egy tulajdonosa van. A két telek között szeretné a közterület 
kijelölést megszüntetni és a közterületet két oldlán lévő telkei között átjárható kapcsolatot 
termeteni. A 75 és 77 hrsz. közötti közterületnek a felső meredek részéte jelenleg nem 
használják gyalgos átjárásra sem.  
A 77 hrsz-ú telek és a rajta álló ház bejárata a 75 és 77 hrsz-ú telkek között húzódó jelenlegi 
közterületről nyílik.  
Az Ófalu településszerkezete és utcahálózata védett. Módosítása csak olyan módon 
lehetséges, hogy a történeti karaktere ne sérüljön. 
Érdemes megvizsgálni Szigliget régi térképi ábrázolásait és megnézni, hogy a mai 77 és 75 
hrsz-ú telkek környékén hogyan alakult az utcahálózat: a két telek közötti átjárás volt-e az 
erősebb, vagy a Petőfi S utcának mindkét telket megkerülő villája volt-e a meghatározóbb? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Első Katonai Felmérés (1763-1787) 
térképén az Ófalu környezetében csak a 
mai Kossuth Lajos utca és a Kisfaludy utca 
fő nyomvonalai láthatók néhány elszórt 
épület jelölésével. 

A Második katonai felmérés (1806-1869) 
térképén már felismerhető a Petőfi Sándor 
utcának a mai 75,76,77, 78,79 hrsz-ú telkeket 
alulról és felülről is határoló Petőfi Sándor 
utcának a villája és ágai. 
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A Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887) 
térképe elnagyoltabb, mint az előző 
felmérés: A mai Petőfi Sándor utcának csak 
az alsó ága látszik, a kérdéses részlet, a 
Petőfi Sándor utca villája nincs ábrázolva. 
 

A Magyar Királyság (1869-1887) térképén a mai 
Széchenyi utca jól felismerhető, és Petőfi 
Sándor utcának a villája vélhetőleg a mai 75 
hrsz-ú telket veszi közre, majd kétágú 
zsákutcaként véget ér. 

Szigliget Kataszteri Térképén azonban a mai 
77 hrsz-ú telek melletti kiágazás ismerhető 
fel inkább és háromágú zsákutcarendszer 
nyílik belőle.  
 

A ma hatályos földhivatali alaptérkép szerint a 
három zsákutca ág közül a keleti ág elsorvadt, a 
középső ág zsákutcaként megmaradt és a 
nyugati ág tovább fejlődve elérte a 
Világháborúk emlékét őrző kis katonai temető 
terecskéjét.  
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Mai használata szerint a Petőfi S. utca megkerüli a 75 hrsz-ú telket, míg a 77 és 75 hrsz-ú 
telkek között az átjárás a szintkülönbség miatt meredek ösvényen alig kitaposott, alig 
használt. Utcahálózati szerepét elvesztette bár a történeti utcahálózatnak részben őrzi az 
emlékét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 75 hrsz-ú telek házzal a Petőfi S u. villájában. 
 

Alig használt átjáró a 77 és 
75 hrsz-ú telkek között. 

 
Tekintve, hogy az utcahálózatban rendszeresen előfordulnak kis zsákutcák, hasonló zsákutca 
kialakítása javasolható, de a 75 és 77 hrsz-ú telkek között húzódó teljes közterületszakasz 
megszüntetése nem javasolt, az értékvédelem szempontjait sértené. 
A fent bemutatott szabályozási javaslat a 75 és 77 hrsz-ú telkek közötti átjáró 
közterületébőla felső végén 9,5 méter hosszú darabot levág a közterület kárára. A levágott 
telekdarab megvételével a 77 és 75 hrsz-ú telkek tulajdonosa magánterületi átjárást tud 
kialakítani a két telek között. A megmaradó zsákutca szakaszt azonban nem kerítheti el, nem 
zárhatja le, közterületként kell továbbra is működnie, amelyről a 77 hrsz-ú telken álló ház 
bejárata nyílik. 
A 75 és 77 hrsz-ú telkek között létrejövő kis telek valamelyik szomszédjához csatolható, de 
önmagában nem beépíthető. Ezt a HÉSZ 4. mellékletében rögzíteni kell, ezért egy új sor 
jelenik meg a táblázatban, amelybe belekerül, hogy „Nem beépíthető. Egyben, vagy 
részekben a szomszédos telkekhez csatolható.” 
 
Közlekedési szempontból a módosításnak nincs akadálya, a változás lényegi 
közlekedéshálózati elemeket nem érint, a javasolt szabályozás megfelelő.  
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II/3. KIJELÖLT ÚT AZ ANTAL-HEGY OLDALÁN 

 

SZT2014, 
hatályos 
szabályozás 
részlete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZT 2018, 
javasolt 
szabályozás 

 
A 0104/32 és 0104/58 hrsz-ú telkek között kiszabályozott út egy szakasza nagyon meredek. A 
8 méter széles út végigvezetése a kisajátítás (és kiépítés) terhét rója az önkormányzatra 
fölöslegesen. A 0104/32 hrsz-ú telektől a 0104/58 hrsz-ú telekig a kertes mezőgazdasági 
övezetben fekvő felső telekrészek az északi végükön futó útról megközelíthetők. Tehát az 
övezethatár mentén történő megosztás esetén sem alakulnak ki zárvány telkek. 
A lakóterület szélén utca vezetése nem szerencsés, a beépítésre nem szánt terület 
beépítésére kínál csábító, de szabálytalan és nemkívánatos lehetőséget. A BTSZ erre az 
esetre nézve szabályt is tartalmaz: BTSZ 37. § A települési terület övezetén (U-1): 
b) új beépítésre szánt terület határa utcahatárosan nem alakítható ki; 
Felmerül az Iharos út és a szabályozott utca közötti teleksor megosztásának kérdése. A 
meglévő telkek nagyságának vizsgálata alapján megállapítható, hogy nincsenek akkorák, 
amelyek az övezetben előírt legkisebb alakítható teleknagyság kétszeresét elérnék, 
megosztásuk tehát nem lehetséges, így a kiszabályozott út nem kihasználható. 
Javasoljuk az út szabályozás levételét a Szabályozási tervről és a már kialakított úttelek 
(0104/158 hrsz) visszacsatolását a kertes mezőgazdasági telekhez. 
Közlekedési szempontból a módosításnak nincs akadálya, a változás lényegi 
közlekedéshálózati elemeket nem érint. Az érintett területen a telkek megközelítése a 
hatályos szabályozás szerint a kijelölt út nélkül is biztosított. A meredek útszakasz 
megvalósítását a domborzati adottságok ellehetetlenítik. 
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II/4. GÜNS PINCE (730/1 HRSZ) KÖRNYÉKE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SZT 2014, hatályos szabályozás részlete  SZT 2018, javasolt szabályozás 

 
Az SZT tervlapon szereplő övezeti jel és a mellette rögzített paraméterek együttese a HÉSZ 
előírásai között (HÉSZ 17.§ (4) táblázatában) nem szerepel. A szabadon álló építési mód, a 
10%-os beépítettség, és a 3,5 m építménymagasság az Üh3 jelű övezethez tartoznak, ahol 
azonban nem 3000 m2, hanem 1000 m2 a legkisebb alakítható teleknagyság. Ezért az övezet 
jele Üh3-ra és a legkisebb alakítható teleknagyság mértéke 1000 m2 –re javítandó a HÉSZ 
17.§ (4) bekezdésben szereplő táblázat alapján. A Güns pince védett épülete környezetében 
azonban az 1000 m2-es legkisebb kialakítható teleknagyságnak megfelelő telekosztás nem 
kívánatos, ezért erre vonatkozó kiegészítő szabály bevezetése szükséges.  
 
A 730/3 és/4 valamint a 730/5 é/6 hrsz-ú telkeken az építési hely jelölése nem megfelelő, 
mert a szomszédos telkek egybevonása nem kikényszeríthető. Ezért az építési hely rajzi 
jelölése helyett új szöveges szabály bevezetését és a HÉSZ 17.§ (5) d) pontjának 
átfogalmazását javasoljuk az alábbiak szerint:  
HÉSZ 17.§ (5) d) Az Üh3 építési övezetben a 730/1 hrsz-ú telekkel szomszédos telkek nem 
megoszthatók és a 730/1 hrsz-ú telken lévő, helyi értékvédelem alatt álló épület nyugati 
falától 10 méteren belül, keleti falától 25 méteren belül épületet elhelyezni nem szabad. 
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II/5. ÚTSZABÁLYOZÁSOK PONTOSÍTÁSA SOPONYA KÖRNYÉKÉN ÉS A KÜLSŐHEGYI ÚTNÁL 

A Majális út és a Rózsahegyi út környékén lévő utcákat valamint a Külsőhegyi utat 
megvizsgáltuk és kialakult használatukat, a kiépített kerítésket, meglévő épületeket, a 
telepített növényzetet, (néhol szőlő) valamint az út mellett hirtelen leszakadó  
terepviszonyokat is figyelembe véve megállapítottuk, hogy néhány helyen a szabályozási 
vonalla kijelölt útszélesítés megvalósítása irreális. Ezért javasoljuk, hogy az alábbi helyekről a 
szabályozási vonal kerüljön le: 

1. a Majális útnak a Völgy utcától fölfelé eső szakaszán az 530 hrsz-ig, 
2. a Völgy utca északi oldalán (kivéve az 545/2 hrsz telken egy saroklecsapást), 
3. az Ederci utca mindkét oldalán, 
4. a Majális utcának az Ederci utcától lefelé eső szakszán, 
5. a Révész utcának a felső végén a Majális út felé átkötő szakaszán (A Majális utca felőli 

vége elépítve), 
6. a Külsőhegyi útnak a 913/4 hrsz-ú úttól az 1070/2 hrsz-ú útig terjedő szakaszán. 

 
Az alábbi helyeken a szabályozási vonal módosuljon: 

7. A Völgy utca keleti oldalán az út számára már megtörtént telekosztásokhoz, illetve a 
hátrahúzott kerítésekhez illeszkedjen, ezen kívül csak a 660 hrsz-ú telket érintően 
maradjon meg a korábbinál kisebb (~4m) szabályozás. 

8. A Majális út felső végén, az 535/2 és 428 hrsz-ú telkeknél a szabályozási szélesség 
csökkenjen 6 méterről 5 méterre, és a 427 hrsz-ú teleknél 3 méterre, mert így nem 
érint épületet. 

9. A Révész utca alsó részén csökkenjen 8 méterről 6 méterre, mert így nem érint 
épületet. 

10. A Vadrózsa utcát a Fakavölgyi úttal összekötő utca lépcsővel végződő szakaszáról 
kerüljön le a szabályozás. 

11. A Rózsahegyi út felső végén a 672/ 2 hrsz-ú teleknél a szabályozási vonal kerüljön a 
geodéziailag bemért kerítés vonalára, és a 676 hrsz-ú telket érintő szabályozási vonal 
kerüljön le a tervről. 

 
A módosítás lényeges közlekedéshálózati elemeket nem érint. A kialakult, többségében 
kétségtelenül nagyon keskeny kiszolgáló utcahálózat adottság, aminek a megváltoztatása 
többnyire nem reális. Sok esetben a kialakult szép utcakép (szép növényzet, sövények, 
épített kőkerítések) szenvedne kárt a hatályos szabályozás végrehajtásával. A lejtő felé 
történő közterület-szélesítés a közlekedő felület számára nem hasznosítható. 
A hatályos szabályozást ezért csak ott javasoljuk megtartani, ahol lényegében nincs akadálya 
(Rózsahegyi út), vagy ahol a végrehajtás már jelentős mértékben elkezdődött (Majális út), 
illetve ahol a járműközlekedés érdekében feltétlenül szükséges (Révész u.). A többi utcában a 
kétirányú közlekedést biztosító kitérők kialakítását javasoljuk a kapuk hátrahúzásával. Ez 
spontán folyamat eredményeként sok esetben már ma is így van, de javasoljuk a HÉSZben 
elő is írni az alábbiak szerint: 

 A belterületen a 6 méternél kisebb szabályozási szélességű közutak menti telkek 
gépkocsi behajtásra szolgáló kapuit a telekhatártól hátrahúzva kell kialakítani. A 
hátrahúzást legalább 6 méter hosszban, a szemközti telekhatártól mért legalább 6 
méter távolságra kell kialakítani. 

 A 6 méternél kisebb szélességű helyi külterületi utak mentén építmény az 
úttengelytől mért 3-3 méteren kívül helyezhető el. 
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A keskeny, 6 vagy 8 méter széles utcák kereszmetszeti kialakítására az alábbi ábrák adnak 
javaslatot: 
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SZT 2014, hatályos szabályozás részlete Soponya környékén, (Majális utca, Völgy utca 
környékén) 
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SZT 2018, javasolt szabályozás Soponya környékén, (Majális utca, Völgy utca környékén) 
bekarikázva, ahol változás történt 
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SZT 2014, hatályos szabályozás részlet a Külsőhegyi út mentén 
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SZT 2018, javasolt szabályozás a Külsőhegyi út mentén, bekarikázva, ahol változás történt 
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III. A HÉSZT ÉRINTŐ SZÖVEGES MÓDOSÍTÁSOK 

III/1. A RENDEZETT TELEK FOGALMÁNAK TISZTÁZÁSA 

Hatályos szöveg 
HÉSZ 1/A § 9. Rendezett telek: rendezettnek tekinthető egy telek, ha a Szabályozási 
Tervekben előírt telekalakítási eljárást (közterület céljára való területlejegyzés stb.) 
maradéktalanul elvégezték, s azt végrehajtották (kerítésáthelyezés, épületbontás), valamint 
az ingatlanon található építmények / épületek az ingatlan nyilvántartásban is szerepelnek. 
A meghatározás egyértelmű és valójában más érvényben lévő jogszabályok együttes 
eredményeként megfogalmazott, de a zárójeles szövegrész törlése javasolt. 

III/2. A VISSZAMARADÓ TELEK FOGALMÁNAK TISZTÁZÁSA 

A visszamaradó telek fogalmát a HÉSZ két helyen használja. A nyúlványos telek 
meghatározásánál valójában definiálja a visszamaradó telket is. 
HÉSZ 1/A § 8. Nyúlványos (nyeles telek): olyan telek, mely telekmegosztás során jön létre, úgy 
hogy a megosztást követően kialakul egy, a közterülettel továbbra is homlokvonalával 
kapcsolódó telek (visszamaradó telek) és egy „hátsó” telek (nyeles telek), mely a 
közterülethez mindössze egy, min. 3 m széles teleknyúlvánnyal kapcsolódik. 
 
A másik helyen más értelmeben használja. Itt a szabály pontosabb megfogalmazásával 
megszűnik a félreérthető szóhasználat: 
HÉSZ 3.§ (2) Amennyiben a telekalakításra kizárólag a közterület szélesítése céljából kerül sor  
a) a telekalakítás akkor is engedélyezhető, és a visszamaradó telek akkor is beépíthető, ha a 
telek mérete alapján a telekalakítást megelőzően beépíthető lett volna, de a telekalakítást 
követően a telek méretei már nem érik el az övezetben előírtakat, de alapterülete 
meghaladja a 360 m2-t, s a telek beépítése a szomszédos telkek beépíthetőségét nem 
korlátozza.  
Javasolt szöveg: 
a) telekalakítás akkor is elvégezhető, ha a kialakuló telek – megengedett legkisebb 
telekméretre, megengedett legnagyobb beépítettségre és megengedett legkisebb 
zöldfelületre vonatkozó - paraméterei az övezet előírásaitól eltérnek. Az így létrejött telek 
beépíthető, ha a telek mérete alapján a telekalakítást megelőzően beépíthető lett volna, és 
alapterülete meghaladja a 360 m2-t, és a telek beépítése a szomszédos telkek 
beépíthetőségét nem korlátozza. 
 

III/3. KÖTELEZŐ ELŐKERTI ÉPÍTÉSI VONAL KIJELÖLÉSE EGYES HELYEKEN 

HÉSZ 3.§ (3) d) Az épületek elő-, oldal- és hátsókertjeinek minimális méreteit illetően a külön 
nem szabályozott területeken, az OTÉK elő-, oldal- és hátsókert előírásairól szóló 35.§-ban 
foglaltak a mérvadóak.  
e) Az előkert méretének meghatározásánál - kialakult beépítés esetén – ha a SZT külön nem 
jelöli – az utcában jellemző méretekhez, illetőleg a szomszédos telkeken kialakult állapothoz 
kell alkalmazkodni.  
f) Kialakult beépítés, de jellemzően nem meghatározható előkert méret esetén (pl. Külsőhegy 
egyes részei, Réhelyi út) az előkert mérete min. 5,0 m. A Réhelyi út nyugati oldalán nyíló 
telkeken, a Rókarántói útról nyíló telkeken és a Külsőhegyi útról nyíló telkeken az 5 méteres 
előkerti építési határvonal egyben kötelező építési vonal is. 
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III/4. TELKEN BELÜLI VÉDŐTERÜLETEN ÁLLÓ VAGY BENYÚLÓ ÉPÜLETEK ESETEINEK 
SZABÁLYOZÁSA 

A HÉSZ nem állapít meg szabályt azokra az esetekre, amikor a telken belüli védőterületen 
belül áll, vagy belenyúlik meglévő épület, illetve amikor az egész telek védőterületbe esik. 
Ezekben az esetekben nem tisztázott a meglévő épület bővítésnek ehetősége illetve a telek 
beépíétésének lehetősége, és ez rejtett építési tilalmat jelent. Új szabályok bevezetésével 
kell tisztázni az épíétsi jog kihasználásnak feltételeit. 
HÉSZ 37.§ (5) A település tájképi megjelenése szempontjából  
b) A belterületen a tájképvédelmi területek (a Külső- hegy, Belső-hegy, Óvár-hegy környékén) 
telken belüli védőterületként kerültek kijelölésre, e területeken bárminemű épület illetve 
építményt nem lehet elhelyezni elhelyezése tilos. Ez alól kivétel a közösségi kilátó építése. 
c)  A telken belüli védőterületen teljes egészében benn álló meglévő épület felújítható, de 
nem bővíthető, kubatúrája nem növekedhet. 
d)  A telken belüli védőterületbe részben benyúló meglévő épület felújítható, de a 
védőterületen belül nem bővíthető, kubatúrája nem növekedhet. 

III/5. A GÜNS PINCE KÖRNYÉKÉN KIJELÖLT ÉPÍTÉSI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK 

Ezt as témát  II/4 pont alatt az SZT módosítéshoz kapcsolódóan részleteztük. Annak 
megfelelően az alábbi módosítás ajvasolt: 
HÉSZ 17.§ (5) d) Az Üh5 építési övezetben a Güns-pince mellett a 730/5, 730/6 hrsz-ú, 
valamint a 730/3, 730/4 hrsz-ú telkeket beépíteni csak telekegyesítést követően a kijelölt 
építési helyre épített épülettel lehet.  
Az Üh3 építési övezetben a 730/1 hrsz-ú telekkel szomszédos telkek nem megoszthatók és a 
730/1 hrsz-ú telken lévő, helyi értékvédelem alatt álló épület nyugati falától 10 méteren 
belül, keleti falától 25 méteren belül épületet elhelyezni nem szabad. 

III/6. ÜH5-L ÖVEZETBEN A BEÉPÍTHETŐ TELEKNAGYSÁG CSÖKKENTÉSE 

Szigligeten két helyen taláható Üh5-L jelű építési övezet: a Soponya-dombon és két telek 
(721 és 722 hrsz) a Aranykagylói út mellett. A HÉSZ 17.§ (4) bekezdésében lévő táblázat 

szerint az Üh5-L jelű övezetben a kialakítható 
legkisebb teleknagyság 1000 m2 és a beépíthető 
legkisebb teleknagyság is 1000 m2. 
A beépíthető teleknagyság csökkentése a 
Soponya-dombi 532 hrsz-ú telek tuljdonosának 
kérelmére merült fel. 
Az Aranykagyló út melletti két telek közül az 
egyik 1000 m2-nél kisebb, a másik nagyobb. 
A Soponya-domb Üh5-L jelű övezetben fekvő 
telkei között 
- 6 db olyan telek van, amely 2000 m2-nél 
nagyobb, (világoskék) 
-39 db telek terüelete 1000 és 2000 m2 közé 
esik, (kék) 
- 9 db olyan telek van, amelynek a területe 700 
m2 és 1000 m2 közötti (lila) 
- 8 teleknek 700 m2-nél kisebb a területe 
(rószaszín) 
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Amennyiben az Üh5-L jelű övezetben a beépíthető telek nagysága 700 m2-re csökken, úgy az 
Aranykagyló út mellett a 721 hrsz-ú telek és a Soponya-dombon 9 telek megfelelővé válik a 
beépíthető teleknagyság követelményének, de ezek közül 6 telken már áll épület. A HÉSZ-
ben meghatározott telekszélesség követelményt azonban a még beépítetlen telkek esetében 
vizsgálni kell a beépítéskor. A 3 db még be nem épített telek mindegyike eléri a 12 méter 
szélességet. 
A fentiek alapján javasolt a HÉSZ 17.§ (4) bekzedésében szereplő táblázatban az 5. sort az 
alábbiak szerint módosítani: 
 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 
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III/7. A LEGKISEBB KIALAKÍTHATÓ ÉS BEÉPÍTHETŐ TELEKSZÉLESSÉG SZABÁLYAINAK 
PONTOSÍTÁSA 

A legkisebb kialakítható és beépíthető telekszélesség szabályai, valamint az, hogy melyik 
szabály pontosan melyik területen érvényes, a HÉSZ-ben nem teljesen egyértelmű. Ezért az 
alábbi módosítási javaslatban az övezeti előírsokhoz tesszük át a telekszélességre vonatkozó 
szabályokat. Bevezetjük atelekszélesség definícióját (hol kell mérni) és pontosítjuk a meglévő 
szabályok megfogalmazását. 
2. § (2) Az újonnan kialakításra kerülő építési telkek minimális szélessége az építési sávban 
oldalhatáron álló beépítés esetén: 16 m, 
szabadon álló beépítés esetén: 20 m 
Kivéve: 
a) az iharosi részen, ahol 
oldalhatáron álló beépítés esetén: 14 m, 
szabadon álló beépítés esetén: 16 m 
b) a település már beépített részén (kivéve az Ó-falut (Lf-M, Vt-M) és az üdülő övezeteket, 
ahol 
oldalhatáron álló beépítés esetén: 13 m, 
szabadon álló beépítés esetén: 16 m 
c) a település üdülő övezetében, ahol 
oldalhatáron álló beépítés esetén: 12 m, 
szabadon álló beépítés esetén: 12 m 
szélességű telek is beépíthető. 
(3) A beépítésre szánt területeken az építési telkek legkisebb kialakítható területei esetében 
a “K”-val jelölt övezetekben a kialakult telkek tovább nem oszthatók, telekhatár-korrekció 
során egy telek területe az övezeti minimális telekterületig (a zárójelben jelölt mértékig) 
csökkenthető. Kivéve az Ó-falut (Lf- M, Vt-M). 
(4) Ahol az övezeti előírásban az építési telek legkisebb beépíthető területe K kialakult jellel 
van meghatározva, ott az alábbi szabályt kell figyelembe venni: Amennyiben egy meglévő 
telek, ha nagyobb, mint 550 m2 és minimális – az épület utcai homlokzat vonalán mért - 
szélességi mérete telekszélessége eléri a 2.§ (2) bekezdésben foglaltakat az övezeti 
előírásban az épület elhelyezésére vonatkozó szélességi követelményt, úgy a kialakultként 
jelölt telekmérettől függetlenül beépíthető., telekhatár korrekciónál figyelembe kell venni, 
hogy a telkek mérete csak a (zárójelben) jelölt nagyságig csökkenthető. Kivéve az Ó-falut (Lf- 
M, Vt-M). 
(5) Ha egy telek területe és szélességi mérete a (2), (4) bekezdésben foglaltakat sem az 
övezeti előírásban az épület elhelyezésére vonatkozó követelményeket nem elégíti ki, úgy  
a)a meglévő épület felújítható, tetőtere beépíthető, alapterülete maximum 10%-kal 
bővíthető, ha az övezet egyéb előírásait kielégíti (pl. beépítettség, építmény-magasság) 
b) új épület a telekre nem építhető, kivéve a c) pontban szereplő ingatlanok  
c) kialakult saroktelkek esetében, amennyiben a telek területe eléri az 500 m2-t, és a telek 
szélessége eléri oldalhatáron álló beépítés esetén a (2) bekezdésben foglalt értékeket az 
övezeti előírásban az épület elhelyezésére vonatkozó szélességi követelményt, szabadonálló 
beépítés esetén a 15 métert, úgy a telek beépíthető az övezetre meghatározott egyéb 
paraméterek betartásával. 
 
HÉSZ 1/A § 13. Telekszélesség: az építési hely előkerti határvonalánál mért telekszélesség. 
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HÉSZ 6.§ (7) Az Lke2, Lke3, Lke4, Lke7, Lke8, Lke11 építési övezetben 13 méternél 
keskenyebb telken épület nem helyezhető el. 
(8) Az Lke5 építési övezetben a legkisebb kialakítható telekszélesség 20 méter, ennél 
keskenyebb telken épület nem helyezhető el. 
(9) Az Lke6 építési övezetben 16 méter telekszélességnél keskenyebb telken épület nem 
helyezhető el. 
(10) Az Lke10 építési övezetben a legkisebb kialakítható telekszélesség 16 méter, ennél 
keskenyebb telken épület nem helyezhető el. 
 
HÉSZ 8.§ (6) Az Lf1, Lf2 és Lf3 építési övezetben 14 méter telekszélességnél keskenyebb 
telken épület nem helyezhető el. 
 
HÉSZ 17.§ (6) A hétvégi házas üdülőterület építési övezeteiben a 12 méter telekszélességnél 
keskenyebb telken épület nem helyezhető el. 
 

III/8. KÖH-RE VALÓ HIVATKOZÁSOK TÖRLÉSE 

HÉSZ 10.§ (4) c) Vt-M építési övezetben a beépítés módjától az illeszkedés és a műemléki 
szempontok szerint a KÖH eltekinthet. Az övezetben a telkek korábbi, igazolható történeti 
beépítését az új hasznosításnál figyelembe kell venni. 
d) Főtér közvetlen közelében lévő ingatlanokon történő építési munkákat előzetesen a 
Műemléki Tervtanácsnak kell bemutatni (Hrsz.:183, 182, 179, 178, 172, 171, 110, 86, 85, 3, 
2.) 
 
HÉSZ 36.§ (3) Nyilvántartott régészeti lelőhelyek területén a KÖH az engedélyezési eljárás 
során szakhatóságként jár el. 
 
HÉSZ 38.§ (5) A területen támfal építése, vagy meglévő támfal felújítása a KÖH-hel és a 
Természetvédelmi Hatósággal történt előzetes egyeztetés alapján építhető, úgy végezhető, 
hogy a támfal a magasabb terepszinttől mért magassága (kerítés) nem lehet több 1,20 m-
nél. Az építési telek utcai kerítésének magassága legfeljebb 1,50 m, oldal és hátsó kerítése 
max. 1,80 m lehet a kerítéshez csatlakozó magasabb terepszinttől számítva. 
 
HÉSZ 38.§ (6) b) Kapubejárók burkolása, burkolatcseréje, ha közterületen létesül, csak az 
önkormányzat főépítészi véleményen alapuló írásos hozzájárulásával és a KÖH által 
jóváhagyott tervek szerint lehet készülhet. Beton térkőburkolat sem közterületen, sem 
magán telkeken nem alkalmazható. 
c) Ideiglenes jellegű árusító pavilon csak KÖH engedély alapján létesíthető. A védett 
területek közterületein árusító pavilon csak ideiglenes jelleggel, rendezvények alkalmával 
helyezhető el. 
 
HÉSZ 39.§-a teljes egészében törlendő 
 

III/9. MÁ7 ÖVEZETBEN PINCE ÉPÍTÉSE 2 HEKTÁRNÁL KISEBB TELKEN 

Az Má7 jelű övezetben 2 ha-nál kisebb telken pince építésének lehetőségét kell vizsgálni a 
feladatkiírás szerint. 
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A Királyné szoknyája alatt fekvő Má7 jelű övezet a Balatontörvény mellékeltét képező térségi 
övezeti terv szerint általános mezőgadasági területen fekszik.  
BTSZ 39.§ (1) e) szőlőművelési ágban lévő területen – a g) pontban foglaltak kivételével – 2 
ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető; 
( a g) pont több telek együttes figyelembe vétele esetére vonatkozik) 
A törvényi előírásnál megengedőbb szabályt a HÉSZ nem tartalmazhat. Ezért a hatályos 
előírás módosítása nem lehetséges. 
HÉSZ 29.§ (2) g) Má7 jelű mezőgazdasági területen szőlő művelési ág javasolt. 
ga) Épület nem építhető, de meglévő épület felújítható, alapterületi bővítés nélkül 
átalakítható. 
gb) Terepszint alatti építmény kizárólag szőlőművelés esetén engedélyezhető legkevesebb 2 
hektár területnagyság esetén max. 1%-os beépítéssel. 
 

III/10. A 22 HRSZ-Ú TELEK NEM BEÉPÍTHETŐ BESOROLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

Szigliget településrendezési tervének módosításához 2008-ban Örökségvédelmi 
hatástanulmány készült. (KÖRNYEZETTERV Kft. és ARKER STUDIO Kft.)  
A hatástanulmány részletesen vizsgálta, telkekre lebontva elemezte az Ófalu minden egyes 
telkének a beépítési lehetőségét és a meglévő épületek bővítési lehetőségét. Az üres 
telkeken 6 méter széles épület elhelyezésnek lehetőségét vizsgálta az építési helyen belül. A 
22 hrsz-ú telek esetében megállpította, hogy a 6 méter széles épület nem fér el az építési 
helyen belül, ezért a HÉSZ-ben nem beépíthető telekként jelölte meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ábra az Örökségvédelmi hatástanulmány 
(2008) 14. oldalán 

Ábra a 4 méteres oldalkerttel szerkesztett 
építési hellyel 

 
Az Örökségvédelmi hatástanulmányt (2008) 14.oldalán szereplő ábra oldalhatáron álló 
építési helyet jelöl 6 méteres oldlkert figyelembe vételével. 
A HÉSZ 3.§ (3) d) pontja szerint Az épületek elő-, oldal- és hátsókertjeinek minimális méreteit 
illetően a külön nem szabályozott területeken, az OTÉK elő-, oldal- és hátsókert előírásairól 
szóló 35.§-ban foglaltak a mérvadóak. 
A HÉSZ sem az LfM övezeti előírásoknál sem a műemléki területre vonatkozó előírások közt 
nem ad szabláyt az odlakert méretére, tehát az OTÉK előírását kell figyelembe venni. 
Az OTÉK 35. § (3) b) pontja szerint:  
Az oldalkert legkisebb szélességét a helyi építési szabályzat állapítja meg, ha a szabályzat 
erről nem rendelkezik, akkor az a kialakult állapotnak megfelelő, ennek hiányában nem lehet 
kisebb: 
b) oldalhatáron álló beépítési mód esetén 4 m-nél. 
 
Fentiek alapjá 4 méter széles oldalkertet lehet és kell figyelembe vanni a 22 hrsz-ú telken a 
szabályosan szerkesztett építési hely meghatározásakor. Az így szerkesztett építési helyen 
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elfér egy ~59 m2 alapterületű, 6 méter széles ház, ami már reális beépítési lehetőséget 
jelent. 
A 22 hrsz-ú telken szabálytalanul épített garázsépítmény áll rendetlen, településkép romboló 
megjelenéssel. A 21 hrsz-ú telken lévő romos, értéke nem képviselő épület helyett szintén új 
épület építése javasolt. A két telek rendezésére vonatkozóan építészeti terv készült. Kálovits 
Péter építészmérnök munkája igazolja, hogy telekhatár rendezés után igényes, az Ófalu 
beépítésbe illeszkedő épülettömegek elhelyezhetők a két telken. Az új beépíétsek 
megvalósulásával a jelenlegi rendetlen állapot megszűnik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Részlet a emglévő állapotot ábrázoló 
helyszínrajzból. 

Részlet a tervezett helyszínrajzból 
telekhatárrendezés után. 

 
 
Az Ófalu telekszerkezete védett. A HÉSZ7.§ (4) bekezdése szerint a Műemléki jelentőségű 
falusias lakóterület telekszerkezete védett, az övezet területén telekalakítás nem 
végezhető, kivéve, ha az összevonás földhivatali kataszteri térképekkel igazoltan korábbi 
állapotokat jobban tükröző állapot eredményez. Üres, be nem építhető telkek a 4. 
melléklet szerint részben, vagy egészben a szomszédos telkekhez csatolhatók. 
A HÉSZ 4. melléklete a 22 hrsz-ú telket a nem beépíthető kategóriába sorolt 4 db telek között 
tartja számon. 
A fenti vizsgálat alapján a 22 hrsz-ú telket ki lehet venni a nem beépíthető kategóriából, és  
javasolható, hogy a 22 és a 21 hrsz-ú telkek között telekhatárrendezésre legyen lehetőség. 
 
A HÉSZ 4. mellékletében a táblázat 12. sorát az alábbiak szerint javasolt módosítani: 

12. 22 396 48 12,12 

(Elvileg üres telek!!!) 
Nem beépíthető. A 21 
hrsz-ú telekkel történő 
telekhatár rendezés 
után beépíthető. 
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III/11. TEREPSZINT ALATTI BEÉPÍTÉS AZ LF-M JELŰ ÖVEZETBEN 

Az Lf-M övezetben a telkek nagysága kb 150 és 700 m2 között változik. A legkisebb telkeken a 
80 m2-es terepszint alatti beépítés 50%-ot tesz ki, ami több lenne, mint az egyébként 
megengedett 20%-os terepszint feletti beépíttettség, ezért a 80m2 terepszint alatti 
beéíptettség nem mindenütt megengedhető. De a 400 m2-nél nagyobb telkeken a 20%-ot 
jelentő 80 m2-nél nagyobb garázs megjelenése szintén nem kívánatos, ezért kettős szabályt 
kell alkamazni. Javaslatunk szerint a terepszint alatti beépítettség mértéke nem haladhatja 
meg sem a 20%-ot, sem a 80 m2-t. 
HÉSZ 7.§ (3) a) Az építési övezetre vonatkozó szabályozási előírásokat – beépítési mód, 
építési telek legkisebb területe, legnagyobb beépítettség, építhető legnagyobb építmény-
magasság, építési telek legkisebb zöldfelületi mértékét a beépítési mód függvényében – a 
következő táblázat szerint kell meghatározni: 
 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK  
övezeti  
jele  

beépítés  
módja  

 legkisebb  
területe  
m2 

legnagyobb  
beépítettsé
ge %  

építmények  
legnagyobb 
építmény-
magassága 
(m)  

legkisebb  
zöldfelületi  
aránya %  

terepszint 
alatti max. 
beépítés %  

  kialakíthat
ó  

beépíthet
ő 

    

Lf-M  K(O)  K  lásd: 4. 
mellékl
et  

K (20)  K (2,6)  55  5% 20% 
de  
max. 80 
m2  

 

III/12. A LEGKISEBB KIALAKÍTHATÓ TELEKNAGYSÁG AZ ÜH4-L ÖVEZETBEN 

A Fakavölgyben 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. 
 
Ugyanakkor a nagymérető épülettömegek megjelnésének elkerülése érdekében a HÉSZ 15.§ 
(5) b) pontja az alábbiak szerint alakul: 
HÉSZ 17.§ (5) b) Üh területeken a beépíthető legkisebb telekméret kétszeresét el nem érő 
telkeken csak 1 épület építhető, bővíthető az olyan telken, amelynek a megengedett 
beépítettsége 
 ba) nem haladja meg a 300 m2-t, ott a telken egy épülettömeg helyezhető el. . 
 bb) meghaladja a 300 m2-t, ott több épület elhelyezhető, de egy épület beépített 
alapterülete nem haladhatja meg a 300 m2-t, és az épületek között legalább a megengedett 
legnagyobb építménymagasság mértékének megfelelő távolságot kell tartani. 
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III/13. TÖRVÉNYESSÉGI ÉSZREVÉTEL PONTJAI 

1. 
Bevezető rész nem felel meg a jogszabályszerkesztés előírásainak. A szöveg lehet az alábbi: 
Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el. 
 
2. 
A HÉSZ-nek nem mellékleteként rögzített táblázat szerkezeti elhelyezése nem megfelelő. 
A HÉSZnek nem mellékleteként rögzített táblázata az 1. függelékben szereplő táblázat, amely 
a helyi védelem alatt álló épített örökségi elemekte tartalmazza. Ennek a helye mellékletben 
lenne, de most már nem a HÉSZ-hez tartozóan, henm a településkép védelméről szóló 
rendelet mellékleteként. 
HÉSZ módosítást nem igényel. 
 
3. 
Szakhatóságok bevonására  való utalások törlendők. 
HÉSZ 1.§ (5) Szigliget település teljes kül- és belterületén a bontási kérelem elbírálásához a 
tájvédelmi hatóság hozzájáruló nyilatkozata szükséges. 
 
HÉSZ 3.§ (3) c) Beépítésre nem szánt területen épületet elhelyezni, amennyiben nincs 
lehetőség a közcsatornára való csatlakozásra, csak az illetékes hatóságok által elfogadott zárt 
szennyvíztároló illetve egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény megléte esetén lehet. 
 
HÉSZ 3.§ (4) e) A látványvédelem - a kilátás és rálátás védelmét védelme – érdekében a tájba 
való illeszkedést a 312/2012 (XI.8.) kormányrendelet 8. mellékletében szereplő környezeti 
állapotadatok közt felsorolt látványterv által kell igazolni. vizsgálni és biztosítani szükséges 
az illetékes tájvédelmi hatóság előírásai alapján. 
 
HÉSZ 38.§ (5) A bekezdést a III/8 témánál már javítottuk. 
 
HÉSZ 48.§ (3) A település beépítésre nem szánt területén, amennyiben nincs lehetőség a 
szennyvízcsatorna-hálózathoz történő csatlakozásra, új épületet elhelyezni építésére 
építésügyi hatósági engedélyt adni csak vízzáró szennyvíztároló, illetve a környezetvédelmi 
és a vízügyi hatóság által engedélyezett egyedi szennyvízkezelő berendezés megléte esetén 
lehet. 
 
4. 
A HÉSZ 1/A § 11. pontja törlendő. 
 
5. 
HÉSZ 53.§ (2) bekezdéshelyére kerüljön az alábbi: 
HÉSZ 53.§ (2) A település területén elővásárlási jog érvényesíthető az Önkormányzat 
számára a 6. melléklet szerinti és a Szabályozási terven jelölt ingatlanok vonatkozásában, a 6. 
sz. mellékletben megjelölt közösségi cél érdekében, valamint minden olyan egyéb 
településrendezési cél érdekében, mely a helyi építési szabályzatban biztosított. 
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A HÉSZ kiegészítendő az alábbi 6. melléklettel. 
 
 
6. MELLÉKLET AZ 5/2010. (IX. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 
Elővásárlási jog 

Ssz Helyrajzi szám Fekvés Településrendezési cél 

1. 241 Kossuth u 54 kulturális, idegenforgalmi 
funkciójú épület kialakítása 

2. 888/7 a kikötő mellett parti sétány és parkoló 

3. 891/3 a kikötő mellett parti sétány 

4. 0157/6, 0157/9 a Soponyai út part felőli 
oldalán 

vízpartrehabilitációs terv 
megvalósítása 

5. 0157/13, 064/11  parti sétány 

6. 0137/52 a kikötőtől keletre parti sétány 
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JÓVÁHAGYANDÓ 

HATÁROZAT TERVEZET, A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 

 
Szigliget Község Önkormányzatának …/2018 (……) számú önkormányzati határozata 

a 108/2010. (VIII. 31.) számú önkormányzati határozattal elfogadott 
Szigliget Község Településszerkezeti terve 

módosításáról a Réhelyi út mentén 
 
1. Szigliget Község 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 Szigliget Község 
Településszerkezeti terve módosítását a Réhelyi út mentén. 
 
2. Jelen határozat mellékletei az alábbiak: 

1. melléklet: TSZT-M/2018 jelű, „Szigliget Község Településszerkezeti tervének 
módosítása” tervlap 

2. melléklet: Szigliget Község településszerkezeti terve leírásának módosítása 
 
3. A biológiai aktivitás érték számítását az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII törvény értelmében akkor kell elvégezni, ha a településrendezési eszközök 
módosítása során új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre. A 0133/8 és 0133/9 hrsz-ú 
telkek területén új beépítésre szánt terület kijelölése történik. Ezen kívül a Réhelyi út 
menténa közlekedési terület kiszélesítés történik. A biológiai aktivitás érték kompenzálás 
érdekében a terv a 0137/52 hrsz-ú területen vízgazdálkodási területet, és a 0133/12 és 
0133/13 hrsz- telkeken erdőt jelöl ki. A biológiai aktivitás érték kiszámításának 
eredményeként 0,00953 biológiai aktivitás érték többlet keletkezett. 
 
4. A 108/2010. (VIII. 31.) számú önkormányzati határozattal elfogadott Szigliget Község 
Településszerkezeti terve a Réhelyi út mentén, a TSZT-M/2018 jelű tervlapon lehatárolt 
módosítási területen hatályát veszti. 
 
5.Jelen határozat a jóváhagyást követő napon lép hatályba. 
 
 
 

Balassa Balázs     ……. 
polgármester     jegyző 
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1. melléklet Szigliget Község Önkormányzatának …/2018 (……) számú önkormányzati 
határozatához 
 
TSZT-M/2018, SZIGLIGET KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    a módosítás területi hatályának határa 
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2. melléklet Szigliget Község Önkormányzatának …/2018 (……) számú önkormányzati 
határozatához 
 
SZIGLIGET KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 
 
1. A TSZT-leírás 2. Térszerkezeti kapcsolatok, regionális összefüggések című pontjának (2)-(3) 
bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 

(1) Szigliget belterületét jelenleg sem az országos főúthálózat, sem a vasúthálózat 

elemei nem érintik. A 71-es főút nyomvonala a település belterületétől É-ra 

metszi, a Székesfehérvár-Tapolca vasútvonal a település belterületétől K-re súrolja 

az igazgatási területet. A községet érintő országos mellékút a 7318j. Szigliget-

Tapolca összekötőút, a 71123j. Szigliget bekötőút és a 71337j. Szigliget 

hajóállomáshoz vezető út. 
(2) Szigliget települést érinti az Északnyugat-dunántúli kerékpárút, és a Balaton-Rába 

kerékpárút Tapolca-Szigliget ága.” 
 
2. A TSZT-leírás 4. Településszerkezeti tervlap elemei című pontjának (2) c).d) pontjai az 
alábbiak szerint módosulnak: 

„c.) Közutak (országos forgalmi utak, gyűjtőutak) nyomvonalai és csomópontjai 
(vonalas szimbólummal) 

d.) Gyalogos és kerékpár utak (vonalas szimbólummal)” 
 
3. A TSZT-leírás kiegészül az alábbi új 4/A ponttal: 
„4/A Területfelhasználási változások a 2018-as módosítás során 
A TSZT-M/2018 jelű tervlapon jelölt módosítási területen belül az alábbi területfelhasználási 
változások történnek: 
 

módosítás helye 
változással érintett 
terület 

korábbi 
területfelhasználás 

a módosítás során 
meghatározott új 
területfelhasználás 

0133/8 hrsz 1972 m2 Lke Vt 

0133/9 hrsz 644 m2 Má Vt 

Réhelyi út keleti 
oldalán fekvő telkek 

8293 m2 Má Kö 

0136/1, 0136/2 
0134/1 hrsz-ú telkek 

73 m2 Vg Kö 

0135/2, 0135/14 hrsz-
ú telkek 

412 m2 E Kö 

0137/52 hrsz 9121 m2 Má Vg 
0133/12, 0133/13 
hrsz-ú telkek 

1086 m2 Má E 
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4. A TSZT-leírás 5. Lakóterületek (lakásellátás) című pontjának címe és (1)-(2) bekezdései az 
alábbiak szerint módosulnak: 
„5. Lakóterületek (lakásellátás): 49,732 ha 
(1) Térmérték: 

- Meglévő lakó terület felhasználás: 41,388 ha, 
- Tervezett új lakó terület felhasználás: 8,344 ha 

(2) Szigliget község lakóterületei: 
a.) kertvárosi lakóterület: valamennyi meglévő és tervezett lakóterület – kivéve az 

Ófalu, a Cifra major és az Iharosi terület. (41,388 ha) 
b.) Falusias lakóterület: Ófalu, a Cifra major és az Iharosi terület. (8,344 ha)” 

 
5. A TSZT-leírás 6. Lakóterületek (lakásellátás) című pontjának címe és (1) bekezdése az 
alábbiak szerint módosulnak: 
„6. Vegyes területek (intézményellátás):  4,666ha 
(1) Térmérték: 

- Meglévő vegyes terület felhasználás: 1,907 ha 
- Tervezett új vegyes terület felhasználás: 2,759ha” 

 
6. A TSZT-leírás 10. Közlekedési és közműterületek című pontja az alábbiak szerint módosul: 
„10. Közlekedési és közműterületek 
(1) A községnek az országos közúthálózatba tartozó útjai, valamint települési útjai, 

továbbá a kerékpárutak, a közterületi gépjármű várakozóhelyek, a járdák és 
gyalogutak (sétányok), közterek, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és 
környezetvédelmi építményei, a közúti, a kötöttpályás, a vízi és a légi közlekedés 
építményei közlekedési területnek minősülnek. 

(2) Országos főút a 71sz. (7-es és a 76-os utat összekötő út) főút meglévő megmaradó 
nyomvonala. 

(3) Országos mellékút a 7318j., a 71123j. és a 71337j. út meglévő megmaradó 
nyomvonala. 

(4) Jelentősebb közparkolók: 
- az alkotóház előtt, 
- a Lengyel-kúria előtt, 
- a kikötő előtt, 
- a strand mellett, 
- és a tervezett új rendezvénytér mellett. 

(5) A településen áthaladó vasútvonal korrekciójára nincs szükség. 
(6) A Szigligeti hajóállomás és a Vitorlás kikötő mellett a szerkezeti terv 4 helyen eged 

csónak kikötőt kialakítani.” 
 
7. A TSZT-leírás 12. Mezőgazdasági területek című pontjának címe, (1) és (3) bekezdése az 
alábbiak szerint módosulnak: 
„12. Mezőgazdasági területek: 968,487ha 
(1) Térmérték: 

- Meglévő mezőgazdasági terület felhasználás: 953,335ha 
- Tervezett mezőgazdasági terület felhasználás: 15,152ha 

(3) Általános mezőgazdasági terület a község külterületi mezőgazdasági területének 
elsődlegesen szántó művelési ágú része. 140,846ha „ 
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8. A TSZT-leírás 13. Erdőterületek című pontjának címe és (1) bekezdése az alábbiak szerint 
módosulnak: 
„13. Erdőterületek: 201,197 ha 
(1) Térmérték: 

- Meglévő erdő terület felhasználás: 196,853ha,  
- Tervezett erdő terület felhasználás: 5,122 ha” 

 
9. A TSZT-leírás 14. Vízgazdálkodási területek című pontjának címe és (1) bekezdése az 
alábbiak szerint módosulnak: 
„14. Vízgazdálkodási terület: 2015,174 ha 
(1) Térmérték: 

- Meglévő vízgazdálkodási terület felhasználás: 2015,174 ha 
- Tervezett vízgazdálkodási terület felhasználás: - „ 
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RENDELET TERVEZET, A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 

 
Szigliget Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
…../2018. (….) önkormányzati rendelete 

Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló, többször 
módosított 

5/2010. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(tervezet) 

 
Szigliget Község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 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, valamint az érintett területi és települési 
önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a Szigliget Község Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 5/2010. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról a következőket rendeli el: 
 
1. § Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az SZT-M1-M6/2018 jelű Szabályozási tervi 
részleteket, amelyek Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 
szóló 5/2010. (IX. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban HÉSZ) mellékletét képező 
Szabályozási terv 5. és 6. szelvényeit módosítják egyes részterületeken. 
 
2. § A HÉSZ preambuluma helyébe törvényességi észrevétel alapján az alábbi szöveg lép: 
„Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.” 
 
3. § (1) A HÉSZ 1.§ (5) bekezdése hatályát veszti. 
 
4. § (1) A HÉSZ 1/A.§ 9. pontjában a „(közterület céljára való területlejegyzés stb.)” 
szövegrész hatályát veszti. 
 
(2) A HÉSZ 1/A.§ 11. pontja hatályát veszti. 
 
(3) A HÉSZ 1/A.§-a kiegészül az alábbi új 13. ponttal: 
„13. Telekszélesség: az építési hely előkerti határvonalánál mért telekszélesség.” 
 
5. § (1) A HÉSZ 2.§ (2) bekezdése hatályát veszti. 
 
(2) A HÉSZ 2.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(3) A beépítésre szánt területeken az építési telkek legkisebb kialakítható területei esetében 
a “K”-val jelölt övezetekben a kialakult telkek tovább nem oszthatók, telekhatár-korrekció 
során egy telek területe az övezeti minimális telekterületig (a zárójelben jelölt mértékig) 
csökkenthető. Kivéve az Ó-falut (Lf- M, Vt-M).” 
 
(3) A HÉSZ 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Ahol az övezeti előírásban az építési telek legkisebb beépíthető területe K kialakult jellel 
van meghatározva, ott az alábbi szabályt kell figyelembe venni: Amennyiben egy meglévő 
telek nagyobb, mint 550 m2 és telekszélessége eléri az övezeti előírásban az épület 
elhelyezésére vonatkozó szélességi követelményt, úgy beépíthető.” 
 
(4) A HÉSZ 2.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) Ha egy telek területe és szélességi mérete az övezeti előírásban az épület elhelyezésére 
vonatkozó követelményeket nem elégíti ki, úgy  
a)a meglévő épület felújítható, tetőtere beépíthető, alapterülete maximum 10%-kal 
bővíthető, ha az övezet egyéb előírásait kielégíti (pl. beépítettség, építmény-magasság) 
b) új épület a telekre nem építhető, kivéve a c) pontban szereplő ingatlanok  
c) kialakult saroktelkek esetében, amennyiben a telek területe eléri az 500 m2-t, és a telek 
szélessége eléri oldalhatáron álló beépítés esetén az övezeti előírásban az épület 
elhelyezésére vonatkozó szélességi követelményt, szabadonálló beépítés esetén a 15 métert, 
úgy a telek beépíthető az övezetre meghatározott egyéb paraméterek betartásával.” 
 
6. § (1) A HÉSZ 3.§ (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) a telekalakítás akkor is elvégezhető, ha a kialakuló telek – megengedett legkisebb 
telekméretre, megengedett legnagyobb beépítettségre és megengedett legkisebb 
zöldfelületre vonatkozó - paraméterei az övezet előírásaitól eltérnek. Az így létrejött telek 
beépíthető, ha a telek mérete alapján a telekalakítást megelőzően beépíthető lett volna, és 
alapterülete meghaladja a 360 m2-t, és a telek beépítése a szomszédos telkek 
beépíthetőségét nem korlátozza.” 
 
(2) A HÉSZ 3.§ (3) c) pontjában az „az illetékes hatóságok által elfogadott” szövegrész 
hatályát veszti. 
 
 
(3) A HÉSZ 3.§ (3) f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„f) Kialakult beépítés, de jellemzően nem meghatározható előkert méret esetén az előkert 
mérete min. 5,0 m. A Réhelyi út nyugati oldalán nyíló telkeken, a Rókarántói útról nyíló 
telkeken és a Külsőhegyi útról nyíló telkeken az 5 méteres előkerti építési határvonal egyben 
kötelező építési vonal is.” 
 
(4) A HÉSZ 3.§ (4) e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„e) A látványvédelem - a kilátás és rálátás védelmét védelme – érdekében a tájba való 
illeszkedést a 312/2012 (XI.8.) kormányrendelet 8. mellékletében szereplő környezeti 
állapotadatok közt felsorolt látványterv által kell igazolni.” 
 
 
7. § (1) A HÉSZ 6.§-a kiegészül az alábbi új (7)-(10) bekezdésekkel: 
„(7) Az Lke2, Lke3, Lke4, Lke7, Lke8, Lke11 építési övezetben 13 méternél keskenyebb telken 
épület nem helyezhető el. 
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(8) Az Lke5 építési övezetben a legkisebb kialakítható telekszélesség 20 méter, ennél 
keskenyebb telken épület nem helyezhető el. 
(9) Az Lke6 építési övezetben 16 méter telekszélességnél keskenyebb telken épület nem 
helyezhető el. 
(10) Az Lke10 építési övezetben a legkisebb kialakítható telekszélesség 16 méter, ennél 
keskenyebb telken épület nem helyezhető el.” 
 
8. § (1) A HÉSZ 7.§ (3) a) pontjában szereplő táblázat Lf-M jelű övezetre vonatkozó sorában, a 
telek terepszint alatti max. beépítés % nevű oszlopában az „5%” szövegrész helyébe a „20%” 
szöveg lép. 
 
9. § (1) A HÉSZ 8.§-a kiegészül az alábbi új (6) bekezdéssel: 
„(6) Az Lf1, Lf2 és Lf3 építési övezetben 14 méter telekszélességnél keskenyebb telken épület 
nem helyezhető el.” 
 
10. § (1) A HÉSZ 10.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A településközpont vegyes terület a Szabályozási Terveken Vt jellel szabályozott 
területfelhasználási egység, mely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és 
olyan helyi települési szintű igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató, vendéglátó-, szálláshely 
szolgáltató-, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális és kulturális célú épületek, valamint 
sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a 
lakófunkcióra. 
 
(2) A HÉSZ 10.§ (3) bekezdésében szereplő táblázat kiegészül az alábbi új sorral: 

Vt8 SZ 2000 2000 20 4,5 65 - 

 
(3) A HÉSZ 10.§ (4) c) pontjában az „a beépítés módjától az illeszkedés és a műemléki 
szempontok szerint a KÖH eltekinthet. Az övezetben” szövegrész hatályát veszti. 
 
(4) A HÉSZ 10.§ (4) d) pontja hatályát veszti. 
 
11. § (1) A HÉSZ 17.§ (4) bekezdésében szereplő táblázat 5. sorában az építési telek legkisebb 
beépíthető területe rublikában az „1000” szám helyébe a „700” lép. 
 
(2) A HÉSZ 17.§ (5) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„b) Üh területeken az olyan telken, amelynek a megengedett beépítettsége 
 ba) nem haladja meg a 300 m2-t, ott a telken egy épülettömeg helyezhető el.  

bb) meghaladja a 300 m2-t, ott több épület elhelyezhető, de egy épület beépített 
alapterülete nem haladhatja meg a 300 m2-t, és az épületek között legalább a 
megengedett legnagyobb építménymagasság mértékének megfelelő távolságot 
kell tartani. 

 
(3) A HÉSZ 17.§ (5) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„d) Az Üh3 építési övezetben a 730/1 hrsz-ú telekkel szomszédos telkek nem megoszthatók 
és a 730/1 hrsz-ú telken lévő, helyi értékvédelem alatt álló épület nyugati falától 10 méteren 
belül, keleti falától 25 méteren belül épületet elhelyezni nem szabad.” 
 
(4) A HÉSZ 17.§ (5) bekezdése kiegészül az alábbi új f) ponttal: 
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„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.” 
 
(3) A HÉSZ 17.§-a kiegészül az alábbi új (6) bekezdéssel: 
„(6) A hétvégi házas üdülőterület építési övezeteiben a 12 méter telekszélességnél 
keskenyebb telken épület nem helyezhető el.” 
 
12. § (1) A HÉSZ 32.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) a) Az utak védőtávolságán belül kizárólag olyan létesítmények helyezhetők el, amelyek a 
közlekedési létesítmények megvalósítását nem lehetetlenítik el, illetve nem akadályozzák. 
b) A belterületen a 6 méternél kisebb szabályozási szélességű közutak menti telkek 
gépkocsibehajtásra szolgáló kapuit a telekhatártól hátrahúzva kell kialakítani. A hátrahúzást 
legalább 6 méter hosszban, a szemközti telekhatártól mért legalább 6 méter távolságra kell 
kialakítani. 
c) A 6 méternél kisebb szélességű helyi külterületi utak mentén építmény az úttengelytől 
mért 3-3 méteren kívül helyezhető el.” 
 
(2) A HÉSZ 32.§ (4)-(5) bekezdései hatályukat vesztik. 
 
(3) A HÉSZ 32.§ (6) c) pontja hatályát veszti. 
 
13. § A HÉSZ 36.§ (3) bekezdése hatályát veszti. 
 
14. § (1)A HÉSZ 37.§ (5) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„b) A belterületen a tájképvédelmi területek (a Külső- hegy, Belső-hegy, Óvár-hegy 
környékén) telken belüli védőterületként kerültek kijelölésre, e területeken építményt nem 
lehet elhelyezni. Ez alól kivétel a közösségi kilátó építése.” 
 
(2) A HÉSZ 37.§ (5) bekezdése kiegészül az alábbi új c)-e) pontokkal: 
„c) A telken belüli védőterületen teljes egészében benn álló meglévő épület felújítható, de 
nem bővíthető, kubatúrája nem növekedhet. 
d) A telken belüli védőterületbe részben benyúló meglévő épület felújítható, de a 
védőterületen belül nem bővíthető, kubatúrája nem növekedhet..” 
 
15. § (1) A HÉSZ 38.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A területen támfal építése, vagy meglévő támfal felújítása úgy végezhető, hogy a támfal 
a magasabb terepszinttől mért magassága (kerítés) nem lehet több 1,20 m-nél. Az építési 
telek utcai kerítésének magassága legfeljebb 1,50 m, oldal és hátsó kerítése max. 1,80 m 
lehet a kerítéshez csatlakozó magasabb terepszinttől számítva.” 
 
(2) A HÉSZ 38.§ (6) b) pontja hatályát veszti. 
 
(3) A HÉSZ 38.§ (6) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„c) A védett területek közterületein árusító pavilon csak ideiglenes jelleggel, rendezvények 
alkalmával helyezhető el.” 
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16. § A HÉSZ 39.§-a hatályát veszti. 
 
17. § A HÉSZ 48.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A település beépítésre nem szánt területén, amennyiben nincs lehetőség a 
szennyvízcsatorna-hálózathoz történő csatlakozásra, új épületet elhelyezni csak vízzáró 
szennyvíztároló, illetve egyedi szennyvízkezelő berendezés megléte esetén lehet.” 
 
18. § A HÉSZ 53.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A település területén elővásárlási jog érvényesíthető az Önkormányzat számára a 6. 
melléklet szerinti és a Szabályozási terven jelölt ingatlanok vonatkozásában, a 6. sz. 
mellékletben megjelölt közösségi cél érdekében, valamint minden olyan egyéb 
településrendezési cél érdekében, mely a helyi építési szabályzatban biztosított.” 
 
19. § A HÉSZ 2. mellékletében szereplő helyébe a következő szöveg lép: 

 

„RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 

 

azonosító 
lelőhely-

szám 
név érintett hrsz 

9341 1 Ciframajor 023/25, 023/26 

9342 2 Ciframajor 016/38, 016/41, 017/9, 05, 016/40 

9343 3 Vár 06, 07 

9344 4 Réhely - Avasi templomrom 1163, 1165, 1168, 1164 

9345 5 Antal-hegy - Állami Gazdaság 0109/8, 0109/9, 0109/10, 0109/11, 
0109/17, 0109/6, 0109/7, 0109/23, 
0109/27, 0109/28, 0109/22 

9346 6 Szőlőhegy 0153/7, 0154, 0155/7, 0155/6, 
0153/17, 0153/6 

9347 7 Várhegy - Frisch László szőlője 08/11, 08/7, 08/10, 08/5, 08/3, 08/4, 
23, 22, 21, 24, 08/2, 08/8, 14 

9348 8 Külső-hegy 450, 444/1, 447, 449, 448, 444/2 

9349 9 Antal-hegy 0101, 098/16, 0102/24, 098/17, 
0102/27, 0100 

9350 10 Óvár (Királyné szoknyája) 0151/19 

9351 11 Rózsa-hegy 679, 664, 662/2, 662/1, 663, 678/2, 
678/1, 680, 675 

9352 12 Puttheány-féle birtok 079/3, 079/4 

9353 13 Római katolikus templom 12, 10, 9, 06, 13, 11, 6 

2018.04.11-én 
azonosított új lh. 

14 településnyom 0137/22-31; 0137/50; 956-959; 1161 

 
” 

 

20. § (1) A HÉSZ 4. mellékletében a táblázat 12. sorában az „(Elvileg üres telek!!!) Nem 
beépíthető.” szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: 
„A 21 hrsz-ú telekkel történő telekhatár rendezés után beépíthető.” 
 
(2) A HÉSZ 4. mellékletében a táblázat 59. sora alá kerül egy új 59a jelű sor az alábbi 
tartalommal: 
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59a 

75 és 77 
hrsz 

között 
kialakuló 

telek 

45 
Nem beépíthető. Egyben, vagy részekben a szomszédos telkekhez 

csatolható. 

 
 
21. § A HÉSZ kiegészül az alábbi új 6. melléklettel: 
„6. MELLÉKLET AZ 5/2010. (IX. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 
Elővásárlási jog 

Ssz Helyrajzi szám Fekvés Településrendezési cél 

1. 241 Kossuth u 54 kulturális, idegenforgalmi 
funkciójú épület kialakítása 

2. 888/7 a kikötő mellett parti sétány és parkoló 

3. 891/3 a kikötő mellett parti sétány 

4. 0157/6, 0157/9 a Soponyai út part felőli 
oldalán 

vízpartrehabilitációs terv 
megvalósítása 

5. 0157/13, 064/11  parti sétány 

6. 0137/52 a kikötőtől keletre parti sétány 

„ 
 

22. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

Szigliget, 2018. ……. ….. 

  Balassa Balázs      ……… 

  polgármester      jegyző 
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Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló többször módosított 5/2010. (IX. 1.) önkormányzati rendelet  
módosításáról szóló 
…../2018. (….) önkormányzati rendelet 1. melléklete, amely 5/2010. (IX. 1.) önkormányzati rendelet mellékletét képező Szabályozási terv 5. és 6. 
szelvényeit módosítja egyes részterületeken. 

1. módosítás a Külsőhegyi út mentén, a Réhelyi út mentén és a Csonkatorony környékén 
SZT-M1/2018 

     a módosítás területi hatályának határa 
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2. módosítás a 212/9 hrsz-ú utca környékén 
SZT-M2/2018 

     a módosítás területi hatályának határa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. módosítás a 75 és 77 hrsz-ú telkek közötti területen 
SZT-M3/2018 

     a módosítás területi hatályának határa 
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4. módosítás az Antal hegy oldalán 

SZT-M4/2018 
     a módosítás területi hatályának határa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. módosítás a 730/1 hrsz (Güns pibce) környékén 
SZT-M5/2018 

     a módosítás területi hatályának határa 
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6. módosítás a Majális utca, Völgy utca környékén 
SZT-M6/2018 

     a módosítás területi hatályának határa 
 
 
 
 
 
 
 
 


