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Hiv. szám: 

 

Szigliget Község Önkormányzata 
Szigliget 
Kossuth u. 54. 
8264 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Közlekedési hatóság) útügyi hatáskörében 
eljárva a településrendezési tervének módosításával kapcsolatban az alábbiak szerint 
nyilatkozom : 
 
A jelenlegi rendezési tervi ábrázolás, a szakági jogszabályi és műszaki előírások ismeretében 
elfogadható az EKO ÉPÍTÉSZ Kft. (közlekedéstervező: Heckenast Judit) 2020. decemberében 
készített, módosított dokumentációja. 
 
Ugyanakkor felhívom a figyelmet a következőkre:  
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. (továbbiakban: Kkt.) 32. § (1) bek.: „Az úthálózat 
közutakból és a közforgalom elől el nem zárt magánutakból áll. Az országos közúthálózat az 
állam tulajdonában, a helyi közúthálózat a települési vagy területi önkormányzat tulajdonában 
van. Magánútnak minősülnek a természetes személyek és a jogi személyek tulajdonában álló 
területen lévő utak. Magánútnak minősül továbbá az állam vagy az önkormányzat tulajdonában 
álló területen lévő, közforgalom elől elzárt út, továbbá az állam tulajdonában és a vízügyi 
igazgatási szerv kezelésében vagy vagyonkezelésében lévő elsőrendű árvízvédelmi fővonalakon 
a kerékpáros-forgalom számára megnyitott út. 
(2) A közutakat az ingatlan-nyilvántartásban közútként kell feltüntetni. Közútnak kell tekinteni az 
állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló területen lévő, de az ingatlan-nyilvántartásban 
nem közútként feltüntetett 
a) hidakon vezetett utakat, alagútban vezetett utakat, 
b) elsőrendű árvízvédelmi fővonalakon vezetett, közforgalom számára nyitva álló utakat, 
c) aluljárókat, valamint 
d) a közparkokban és a telepszerű beépítésű lakóövezetben elhelyezhető épületek 
megközelítéséhez, és a területükön elhelyezkedő létesítmények parkolási igényének 
kielégítéséhez szükséges utakat és parkolókat vagy az azokon keresztülvezető gyalogutakat, 
gyalog- és kerékpárutakat, valamint kerékpárutakat.” 
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Kkt. 33. § (1) „E törvény szerint az út kezelői: 
c) a magánutak tekintetében annak a területnek a tulajdonosa, amelyen a magánút van; állami 
tulajdonban levő ingatlanon fekvő magánút esetében tulajdonosnak az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett kezelő (használó) tekintendő;" 
 
A Tapolca–patak nem felel meg a fenti ismérveknek (nincs elsőrendű árvízvédelmi töltése), így 
az ő ingatlanán létrehozható vegyes használatú út (kerékpárral is használható), mely 
közforgalom elől el nem zárt magánútként fog funkcionálni (tehát nem tiltható ki semmilyen 
jármű), jogszabály nem tiltja, hogy önkormányzat legyen az építtető, de az út kezelője nem lehet 
az önkormányzat. A jogszabályt egymás közötti - eljáró hatósághoz eljuttatandó - megállapodás 
nem írhatja felül. Amennyiben egyedi eljárás során az adott útnak a kezelője az önkormányzat 
lesz (lehatárolási terv kötelező eleme az egyedi útépítési kérelemnek), úgy az adott közlekedési 
nyomvonalat közútként kell feltüntetni az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számon 
szerepeltetve. Fentieket az egyedi útépítési eljárás során vizsgálni kell és az akkor hatályos 
jogszabályi környezet alapján kell dönteni. 
 
 
A Veszprémi Kormányhivatal hatásköre a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet 
15. pontján alapul, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja 
meg. A kiadmányozás a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának a 
kiadmányozás rendjéről szóló 4/2020 (III.02.) számú utasításán alapul. 
 
Veszprém, 2021. április 26. 
 

 Takács Szabolcs 
kormánymegbízott 

nevében és megbízásából: 
 

Holonics Renáta 
osztályvezető 

 
Kapja hivatali kapun: 

1. Szigliget Község Önkormányzata (211748378) 
2. Irattár 
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