
 

Szigliget településrendezési eszközeinek módosítása 
A módosítással érintett témák és területek leírása 

 
 
Csak a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szövegezését érintő módosítások: 

- a belterületi utak mentén szabályozási vonallal érintett telkek telekalakításához 
kapcsolódó szabályok pontosítása 

- az előkert és a hátsókert szabályainak pontosítása 
- a tájképvédelmi szempontból meghatározott, telken belüli védőterületen álló meglévő 

épületekre vonatkozó szabályok pontosítása 
- az újonnan kialakításra kerülő telkekre vonatkozó szabályok pontosítása 
- a telekszélességek, beépítési módok meghatározása/pontosítása az egyes 

övezetekben 
- magasabb szintű jogszabályokra és szakági intézményekre vonatkozó hivatkozások 

törlése 

A fenti HÉSZ módosítások célja a pontosabb megfogalmazás, az építési jogok egyértelműbb 
meghatározása néhány bizonytalan esetben. 

- az ÜH-5L jelű építési övezetben, valamint a Fakavölgyi út – Rózsahegyi út 688 hrsz-ú út 
határolta telektömbben a legkisebb alakítható teleknagyság mértékének 
felülvizsgálata teleknagyság vizsgálat alapján 

- MÁ-7 jelű övezetben a legkisebb beépíthető telek nagyságának felülvizsgálata 
- az Ófaluban nem beépíthető telkek felülvizsgálata 
- az Ófaluban a terepszint alatti beépítés mértékének felülvizsgálata 

 
A fenti HÉSZ módosítási javaslatok egyéni igények alapján merültek fel. Ezekben az esetekben 
település védett értékei és a közérdek sérelme nélküli megoldások megkeresése szükséges. 
Várható, hogy a jogszabályok értelmezése pontosabbá válik. 
 
Csak a Szabályozási Terv (SZT) tervlapot érintő módosítások: 

- szabályozási vonalak, útszélesítések pontosítása a belterületen, több helyen 
- a tájképvédelmi szempontból meghatározott, telken belüli védőterület pontosítása  
- a SZT-en rögzített építési helyek felülvizsgálata, szükség szerint a rajzi helyett szöveges 

szabályozás alkalmazása 
- Ófaluban a 75 és 77 hrsz közötti közterület szabályozása 

 
A fenti SZT módosítások részben pontosítást részben egyéni igények kezelését jelenti, ahol a 
település védett értékei és a közérdek sérelme nélküli megoldások megkeresése szükséges. 
Várható, hogy a tervi szabályozási elemek értelmezése pontosabbá válik és az egyes telkeken 
az övezet szerinti építési jog megfelelően kihasználhatóvá válik. 
  



A Településszerkezeti Tervet (TSZT) és Szabályozási Tervet érintő módosítások: 
- közterület kijelölése kétirányú kerékpárút számára a Réhelyi út keleti oldalán (0105 

hrsz-től 891/1 hrsz-ig) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kivágat a BTSZ térségi szerkezeti tervéből kivágat a hatályos TSZT-ből 
BTSZ szerinti térségi területfelhasználás és térségi 
övezetek a módosítással érintett területen: 

- részben települési térség 
- részben mezőgazdasági térség 
- ökoháló pufferterülete 
- történeti települési terület (egész Szigliget) 
- világörökségi terület (egész Szigliget 
- ásványi nyersanyag gazdálkodási ter 
- felszíni szennyezésre érz. ter. (egész Szigliget) 
- vízeróziónak kitett terület 
- felszíni vízminőség védelmi terület 

- M1 mezőgazdasági terület  

TSZT szerinti területfelhasználás a 
módosítással érintett területen: 

- részben lakóterület 

- jelentős részben mezőgazdasági terület 

Várható hatás, hogy a kerékpárút megépítése lehetővé válik. 



- A Csonkatorony melletti 0133/8 hrsz (Lke-2) és a 0133/9 hrsz (Má-6) telekre Vt 
településközponti vegyes területhasználat és övezet kijelölése kiállító, kulturális célú 
épület építése céljából 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kivágat a BTSZ térségi szerkezeti tervéből kivágat a hatályos TSZT-ből 
BTSZ szerinti térségi területfelhasználás és térségi 
övezetek a módosítással érintett területen: 

- települési térség 
- ökoháló pufferterülete 
- T-1 Térségi jel. tájképvédelmi terület 
- történeti települési terület (egész Szigliget) 
- világörökségi terület (egész Szigliget 
- felszíni szennyezésre érz. ter. (egész Szigliget) 
- részben U1 települési terület 
- részben M1 általános mezőgazdasági terület 

 

TSZT szerinti területfelhasználás a 
módosítással érintett területen: 

- részben lakóterület 

- részben mezőgazdasági terület 

Várható hatás, hogy a 0133/8 hrsz-ú telek közterületi megközelítést kap és mérete is 
növekszik, így beépíthetővé válik. 
  



 
- A Szigligeti strand fölötti 0155/8 /9 /10 hrsz-ú területen szálláshely kialakításának 

megfelelő területhasználat és szabályozás meghatározása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kivágat a BTSZ térségi szerkezeti tervéből kivágat a hatályos TSZT-ből 
BTSZ szerinti térségi területfelhasználás és térségi 
övezetek a módosítással érintett területen: 

- részben települési térség 
- részben mezőgazdasági térség 
- ökoháló pufferterülete 
- történeti települési terület (egész Szigliget) 
- világörökségi terület (egész Szigliget 
- felszíni szennyezésre érz. ter. (egész Szigliget) 
- felszíni vízminőség védelmi terület 
- U1 települési terület 

 

TSZT szerinti területfelhasználás a 
módosítással érintett területen: 

- mezőgazdasági terület 

A várható hatás az, hogy ezen a területen megjelenik egy laza beépítés, melynek feltételeit és 
egyéb hatásait a megalapozó vizsgálat során kell áttekinteni. 
 
 
  



- 0139/62 és 0139/21 hrsz-ú telkek átsorolása olyan övezetbe, ahol a beépítés 
megengedett. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kivágat a BTSZ térségi szerkezeti tervéből kivágat a hatályos TSZT-ből 
BTSZ szerinti térségi területfelhasználás és térségi 
övezetek a módosítással érintett területen: 

- települési térség 
- ökoháló pufferterülete 
- történeti települési terület (egész Szigliget) 
- világörökségi terület (egész Szigliget 
- felszíni szennyezésre érz. ter. (egész Szigliget) 
- U1 települési terület 

 

TSZT szerinti területfelhasználás a 
módosítással érintett területen: 

- részben üdülő terület 
- nagyobb részen mezőgazdasági terület 

A várható hatás az, hogy ezen a területen megjelenik egy laza beépítés, melynek feltételeit és 
egyéb hatásait a megalapozó vizsgálat során kell áttekinteni. 
 
 
 
 
 


