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I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 
 
Kékkút község Önkormányzata a Város és Ház Bt.-t bízta meg jelent terv elkészítésével, mint a hatályos településrendezési 
eszközök készítőjét.   
 
Kékkút Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét a Településrendezési eszközök elkészítése keretében 2019 
júliusában fogadta el Kékkút Képviselő-testülete a 11/2019 (VII. 31.) sz. rendelettel.  
 
A módosításról a Képviselő-testület az 12/2021. (IV.30.) sz. határozatával döntött, melyet ld. a Mellékletben. 
   
A módosítás által érintett terület: Kékkút külterület (zártkert) Mk övezet területe 
 
A módosítás célja: Az MK övezetben a telekalakítás előírásainak szigorítása úgy, hogy a telkek összevonása esetén az 
eredeti telkek számától nagyobb telekszám ne jöhessen létre 
A fenti területre Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2021 (V.6.) önkormányzati rendelettel változtatási 
tilalmat rendelt el.  
 
A módosítás várható hatása: 
A módosítás által megakadályozható a zártkerti telkek felaprózódása, sűrűsödése valamint beépülése, így megőrizhető a 
település hagyományos kialakult szőlőhegyi karaktere.  
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A zártkerti terület elhelyezkedése 
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II. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
 
 

Kékkút Önkormányzata 2016-2019-ben készíttette el a Településfejlesztési koncepciót (TFK) és a Településrendezési 
eszközöket, melyekhez Megalapozó Vizsgálat (MV) készült. Mindhárom dokumentumot a Város és Ház Bt tervezőcsoportja 
készítette.  
A jelen módosításhoz, a módosítással érintett területre vonatkozóan a fentiek szerinti Megalapozó Vizsgálat vonatkozó 
részei figyelembe vehető  a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 3/A.§ (2) és (3) bekezdés alapján.  
A hatályos településrendezési eszközök a 314/2012 (XI.8.) jelmagyarázata alapján készültek el, az új OTÉK  (2021. július 
15-ig hatályos) figyelembevételével. A Helyi Építési Szabályzat a 11/2019 (VII. 31.) önkormányzati rendelettel került 
elfogadásra. A hatályos Helyi Építési Szabályzat és mellékletei a település honlapján az Önkormányzat/ Hatályos 
rendeletetek menüpontban elérhetők.  
A jelen módosításnál a fenti, korábban elkészült megalapozó vizsgálatot csak az érintett területre és a módosítás 
mélységére vonatkozóan aktualizáljuk a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 3/A.§ (2) bekezdése alapján. 
 
1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
 
1.1 A hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 
A 83/2019. (VII. 23.) sz. határozattal elfogadott Településfejlesztési koncepció témába vágó fő koncepcionális szempontjai a 
következők: 

• külterületi, hagyományos gazdálkodás megtartása pl. szőlő, bor, zöldség, gyümölcs,  
• szőlő-bor kultúra bemutatása 

 
Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 
 

Jelenleg nincsen településrendezési szerződés. 
 

1.2. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 
 

A hatályban lévő településrendezési eszközök 
Kékkút község Településszerkezeti tervét a 84/2019 (VII. 23.) Kt. határozattal fogadta el a község képviselő-testülete.  
A hatályos településrendezési eszközök az új (2021. július 15-ig hatályos) OTÉK figyelembe vételével készültek.  
A Településszerkezeti terv az érintett területet kertes mezőgazdasági területbe sorolta.  
 

 

Hatályos Településszerkezeti terv  
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Kékkút község Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét a 11/2019. (VII. 31.) sz. Önkormányzati rendelettel 
hagyta jóvá a település képviselő-testülete.  
A Helyi Építési Szabályzat 1. mellékleteként elfogadott Szabályzási tervén az érintett telkek területe Mk övezetbe került 
besorolásra.  
 

 

Hatályos Szabályozási terv részlete 
 
 
Az Mk övezetre vonatkozóan a HÉSZ 25. § előírásai vonatkoznak, melyek az alábbiak:  
 

„25. Kertes mezőgazdasági terület 
 
25. § 
(1) Kertes mezőgazdasági terület a vegyes kert-, szőlő-, gyümölcsgazdálkodást és a pihenést szolgáló Mk jellel 

szabályozott terület. 
(2) Kertes mezőgazdasági területen kizárólag egy, a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy a borturizmust 

szolgáló gazdasági épület  és földdel borított, legfeljebb 2,0 m magas oromfalú pince létesíthető. 
(3) Épület csak a legalább 80%-ban szőlőműveléssel hasznosított telken létesíthető. 
(4) Kertes mezőgazdasági területen állattartó épület, birtokközpont nem alakítható ki.  
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(5) A beépíthető telek területe legalább 2700 m2. 
(6) Az épületmagasság legfeljebb 4 m lehet, de az épület legmagasabb pontja a 6 m-t nem haladhatja meg. 
(7) A beépítés mértéke nem haladhatja meg a telek területének 3 %-át és az épületek alapterülete nem haladhatja meg a 

60 m2-t. 
(8) Az épületek 9 m átlagos telekszélességig oldalhatáron állóan, 9 m felett a kialakult állapothoz igazodva oldalhatáron, 

vagy szabadonállóan létesíthetők. 
(9) Épületek az út menti telekhatártól legalább 5 m-re létesíthetők. „ 
 
A HÉSZ az Mk övezetben a telekalakításra külön nem ír szabályt, csupán a beépíthető telekméretet adja meg 2700 m2-ben.  
A korábbi Balaton törvény - mely a hatályos terv készítésénél volt hatályban - 8.§ szerint a kialakítható telekméret 
beépítésre nem szánt területen 3000 m2.  

"8. § *  (1) A kiemelt üdülőkörzet településeinek beépítésre nem szánt területein 3000 m2-nél kisebb telket - 
közlekedési, közműelhelyezési és hírközlési terület, valamint közhasználatú zöldterület, védőerdő, illetve a 
közlekedési, közműelhelyezési és hírközlési területek kialakítása után visszamaradó mezőgazdasági és 
erdőterület települési területfelhasználási egység kivételével - kialakítani nem szabad. 

(2) A már beépült telkek megosztása nem engedélyezhető, ha az osztás eredményeként a keletkező telkek 
beépítettsége az adott területen érvényes szabályozási előírások által megengedett mértéket meghaladná." 

 
A jelenleg hatályos Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvényben a telekalakításra az  52.§ előírásai vonatkoznak, melyek csaknem azonosak a korában hatályos előírásokkal: 

 

"52. § (1) *  A Balaton kiemelt üdülőkörzet településeinek beépítésre nem szánt területein 3000 m2-nél kisebb telek - 
közlekedési, közműelhelyezési és hírközlési terület, zöldterület, erdőterület, illetve a közlekedési, közműelhelyezési és 
hírközlési területek kialakítása után visszamaradó mezőgazdasági és erdőterület övezetben lévő telek kivételével - nem 
alakítható ki. 

(2) A már beépült telek nem osztható meg, ha a telekfelosztás eredményeként a keletkező telkek beépítettsége az adott 
területen érvényes szabályozási előírások által megengedett mértéket meghaladná." 
 
A HÉSZ előírásain túl a településképi rendelet szabályait is be kell tartani. (Jóváhagyva a 4/2018. (V. 10.) ök. rendelettel.) 
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1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MATrT) Második 
része (II. Fejezete) szerinti OTrT Szerkezeti tervén a vizsgált terület Mezőgazdasági térség,  a MATrT Negyedik része (IX. 
fejezete) a Balaton törvény szerkezeti tervén a vizsgált terület Szőlő, gyümölcs és kertművelésű térségben fekszik. 
 

  

 

 
OTrT BKÜTrT 

 
Az országos övezetek közül a vizsgált terület az ökológiai hálózat pufferterületébe, tájképvédelmi területbe, 
vízminőségvédelmi területbe tartozik (utóbbiak a teljes települést érintik).  
A Balatoni Kiemelt üdülőkörzet övezetei közül a kertes mezőgazdasági terület, a borszőlő termőhelyi kataszteri terület 
övezete, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete , a vízeróziónak kitett terület övezete érinti.  
 
Meg kell jegyezni, a településrendezési tervek készítése idején még a korábbi OTrT és Balaton törvény volt hatályban. Az 
akkori véleményezést követően lépett hatályba az új területrendezési terv, ezért a hatályos terv még a korábbi OTrTének és 
Balaton törvény előírásainak megfelelő.  A jelenleg törvényekkel való összevetést így  csak a vizsgált területre vizsgáljuk, a 
teljes összehangot a törvény 93.§ (1) bekezdés szerint 2021 december 31-ig kell megteremteni.  
 
A Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlésének 15/2019. (XII. 13.) rendelete szól Veszprém megye rendezési tervéről. A 
A VPrT övezeti lehatárolásai figyelembe veszik a balatoni térségi övezeteket, így csak a további, egyedileg meghatározott 
megyei övezetek érintik a települést. 

• Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének övezete (mely települési érintettséget mutat) 
• Tapolca várostérségéhez sorolja az együtt tervezendő térségek övezete Kékkutat 
• Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023 együtt tervezendő térségeinek övezetébe is beletartozik a település. 

Az övezetek előírásai a módosításra nem relevánsak.  
 
1.4 A táji és természeti adottságok vizsgálata 
 
A község természeti adottságait, tájtörténeti vizsgálatát a a hatályos Településrendezési eszközökhöz és 
Településfejlesztési koncepcióhoz elkészült Megalapozó vizsgálat 1.12. fejezete részletesen elemzi. 
A település teljes területe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része.   Natura 2000 terület a települést nem érinti.  
A zártkerti terület az ökológiai hálózat pufferterületében fekszik. A teljes település tájkévédelmi terület övezetébe, a 
szőlőhegy pedig a tájképvédelmi szempontból kiemelt terület övezetébe is tartozik.  
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OTrT országos ökológiai hálózat övezetei BKÜTrT  tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület 
 
 
A terület beépítésre nem szánt területként szerepel a hatályos tervekben, kertes mezőgazdasági terület Mk övezete. A 
szőlőhegyen ma már visszaszorult a szőlőművelés, sok a felhagyott, műveletlen, beerdősült terület.   
A területen a Kékkúti-hegy és a Harasztos -hegy (217 tszf magas) található. 
 

 
A szőlőhegy légifotón (Google) 
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1.5. Az épített környezet vizsgálata 
 
Területfelhasználás 
 
A telkek művelési ága  rendkívül változatos annak ellenére, hogy borszőlő kataszteri terület, szőlő, gyümölcs, kert, szántó, 
rét-legelő, és viszonylag sok az erdő művelési ágú földrészlet is, néhány telek pedig művelésből kivett. A légifotón jól 
látható, hogy az erdősült területek is jelentősek, ahol a művelést felhagyták.  
 

 
Művelési ágak vizsgálata (Megalapozó Vizsgálat 2017) 
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Telekstruktúra 
A hatályos tervhez kapott alaptérkép (2018) alapján készített telekméret vizsgálat alapján látható, hogy szép számmal 
találhatók 1000 m2-nél kisebb és  3000 m2-nél nagyobb telkek is, de a többség az 1000 és 2000 m2 között van.  
A Takarnet szerint 158 földrészlet található, ahol az átlagos földrészlet mérete 2060 m2. 
 

 
 
A telekstruktúra az 1858-as kataszteri térkép óta (ld. következő oldal) fő vonalakban nem sokat változott, de a 
telekaprózódás jelentős, további aprózódás nem kívánatos.  
 



KÉKKÚT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA – VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 12 

 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2021. SZEPTEMBER 

 
A hatályos szabályozási terv alaptérképe 

 

 
Kataszteri térkép 1858 
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Az épített környezet értékei  
Az érintett zártkerti területen épített környezeti érték nem található. A területen kb. 30 présház és pince ill. 1-2 nagyobb 
alapterületű, nyaralónak-vendégházként funkcionáló épület, ill. lakó célra használt épület is van.  
A területen országosan védett épület vagy műemléki környezet nem érinti, régészeti terület nem található.  
Az épületek leginkább a zártkertet feltáró út mentén épültek, melyen áram és vízvezeték is kiépített.  
 
1.6. Közlekedés, közművek 
Az szőlőhegy a falu belterülete felől jó minőségű úton közelíthető meg, és jól járható utakkal feltárt. Káptalantóti felől a 
temető mellett vezet a Kékkúti hegy dűlő, míg a másik fő megközelítés a Harasztos hegy, a Fő útról a játszótér-
rendezvénytér menti út. Az utakon a vízvezeték is kiépített, a telkek árammal ellátottak.  
 
1.7.Környezetvédelem 
A MV részletezi a településre vonatkozó környezetvédelmi vizsgálatokat, ezek kiegészítése általánosan nem szükséges.   
A környezetre terhelést jelentő létesítmény a szőlőhegy tágabb környezetben sem található.  
.  

 
 
2. HELYZETELEMZÉS - HELYZETÉRTÉKELÉS 
 
A módosítás Kékkút helyi Építési Szabályzatának zártkerti területén az Mko övezet területét érinti, azon belül a cél a 
telekalakítás előírásainak szigorítása úgy, hogy a telkek összevonása esetén az eredeti telkek számától nagyobb telekszám 
ne jöhessen létre. A módosítással megakadályozható a szőlőhegyi hagyományos tájkaraktertől idegen telekfelaprózódás.  
 
A Településszerkezeti terv az érintett területet kertes mezőgazdasági területbe sorolta. A Helyi Építési Szabályzat 1. 
mellékleteként elfogadott Szabályzási tervén az érintett telkek területe Mk övezetbe került besorolásra.  
A HÉSZ az Mk övezetben a telekalakításra külön nem ír szabályt, csupán a beépíthető telekméretet adja meg 2700 m2-ben.  
 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MATrT) alapján az 
OTrT Szerkezeti tervén a vizsgált terület Mezőgazdasági térség,  a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet szerkezeti tervén pedig 
Szőlő, gyümölcs és kertművelésű térségben fekszik. 
Az országos övezetek közül a vizsgált terület az ökológiai hálózat pufferterületébe, tájképvédelmi területbe, 
vízminőségvédelmi területbe tartozik (utóbbiak a teljes települést érintik).  
A Balatoni Kiemelt üdülőkörzet övezetei közül a kertes mezőgazdasági terület, a borszőlő termőhelyi kataszteri terület 
övezete, a tájképvédelmi szempontból kiemelt terület övezete , a vízeróziónak kitett terület övezete érinti.  
Kékkút teljes területe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén található, így országos védettségű természetvédelmi 
terület. Natura 2000 terület nem érinti a vizsgált területet.  
A környezetre terhelést jelentő létesítmény a tágabb környezetben sem található.  
A területen országosan védett épület vagy műemléki környezet nem érinti, régészeti terület nem található.  
 



KÉKKÚT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA – VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 14 

 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2021. SZEPTEMBER 

 
 

III. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

 
Kékkút község Önkormányzatának Képviselő-testületének 

../2021 (……) önkormányzati rendelete 
Kékkút község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2019 (VIII. 31.) számú rendeletének módosítása 

 
Kékkút község Önkormányzat 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, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ (2) bekezdés a-c) pontjaiban biztosított 
jogkörében eljáró államigazgatási szervek és partnerek véleményének kikérésével valamint a partnerségi 
egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el: 
 

1. § (1) Kékkút község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2019 (VIII. 31.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet.) 4.§ a következő (5) bekezdéssel egészül ki:  

"(5) Beépítésre nem szánt területen 3000 m2-nél kisebb telek - közlekedési, terület, zöldterület, 
erdőterület, illetve ezek  kialakítása után visszamaradó mezőgazdasági és erdőterület övezetben lévő 
telek kivételével - nem alakítható ki." 
 
2. §  (1) A Rendelet 25.§ a (3) bekezdés helyébe a következő  rendelkezés lép: 
    "(3) A (2) bekezdés szerinti épület csak a legalább 80%-ban szőlőműveléssel hasznosított telken létesíthető, 

mely a művelésből kivett telkekre is értendő."  
 
(2) A Rendelet 25.§ a (5) bekezdés helyébe a következő  rendelkezés lép: 
      "(5)  Az Mk övezetben a  telekalakítás és beépítés feltételei az alábbiak:  

a) telekosztással 5000 m2-nél kisebb méretű telek nem alakítható ki, 
b) több telek összevonása és újraosztása során az eredeti telekszámnál több telek nem jöhet 

létre, 
c) új telek szélessége nem lehet kevesebb 18 méternél. 
d) A beépíthető telek területe legalább 2700 m2." 

 
3. § (1) E rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.   
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. 
 
  
 
Kékkút, 2021. 
 
 
 

 Kardosné Csaba Gyöngyi                            dr. Szabó Tímea 
polgármester                      címzetes főjegyző 
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IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
4. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 
 
4.1. Településrendezési javaslatok 
 
Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer, a változással érintett területek összefoglalója 
 

A módosítás során a Településszerkezeti terv nem változik, az érintett terület Kertes mezőgazdasági területbe  tartozik.  
A módosítás hatálya az MK övezetbe tartozó telkek területére terjed ki, a HÉSZ 25.§ előírásainak kiegészítésére, 
módosítására vonatkozik.  
A Helyi Építési Szabályzat a beépítésre nem szánt területeken a telekalakításra nem tartalmaz szabályt. Ennek részben oka 
az, hogy a korábbi Balaton törvény -mely alapján a hatályos terv készült - tartalmazta a következő előírást:  

"8. § *  (1) A kiemelt üdülőkörzet településeinek beépítésre nem szánt területein 3000 m2-nél kisebb telket - közlekedési, 
közműelhelyezési és hírközlési terület, valamint közhasználatú zöldterület, védőerdő, illetve a közlekedési, 
közműelhelyezési és hírközlési területek kialakítása után visszamaradó mezőgazdasági és erdőterület települési 
területfelhasználási egység kivételével - kialakítani nem szabad. 

(2) A már beépült telkek megosztása nem engedélyezhető, ha az osztás eredményeként a keletkező telkek 
beépítettsége az adott területen érvényes szabályozási előírások által megengedett mértéket meghaladná." 
 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MATrT) is 
tartalmazza a hasonló előírást:  

"52. § (1) *  A Balaton kiemelt üdülőkörzet településeinek beépítésre nem szánt területein 3000 m2-nél kisebb telek - 
közlekedési, közműelhelyezési és hírközlési terület, zöldterület, erdőterület, illetve a közlekedési, közműelhelyezési és 
hírközlési területek kialakítása után visszamaradó mezőgazdasági és erdőterület övezetben lévő telek kivételével - nem 
alakítható ki. 

(2) A már beépült telek nem osztható meg, ha a telekfelosztás eredményeként a keletkező telkek beépítettsége az adott 
területen érvényes szabályozási előírások által megengedett mértéket meghaladná." 
 
Az MATrT 3.§ (1) bekezdés alapján a törvény szabályait azonban a településrendezési eszköz készítésekor ill. 
módosításakor kell alkalmazni, így annak előírásai a korábbi törvény alapján készült településrendezési eszközökben még 
nem érvényesülnek.  
Ezért kerülne kiegészítésre a HÉSZ telekalakításra vonatkozó  4. §-a az alábbiak szerint:  
"(5) Beépítésre nem szánt területen 3000 m2-nél kisebb telek - közlekedési, terület, zöldterület, erdőterület, illetve 
ezek  kialakítása után visszamaradó mezőgazdasági és erdőterület övezetben lévő telek kivételével - nem alakítható 
ki." 
 
A jelen HÉSZ módosítás fő indoka a következő:  
 
Az utóbbi időben a szőlőhegyi területen a beépítés nemkívánatos sűrűsödését  okozó telekalakítások indultak el vagy annak 
kezdeményezésére utaló információk jutottak el az önkormányzathoz.  
Adott esetben a telkek összevonása és ezt követő újraosztása során az eredeti telkek számánál több telek is keletkezhet. A 
jelenlegi telekállapotoknál sokkal intenzívebb beépítés a tájkép kedvezőtlen változásával is járhat és közművesítési 
problémát is okozhat. Az ilyen spekuláns telekalakítások okozta beépítés sűrűsödés elkerülésére  a telekalakításra 
vonatkozó előírások átgondolása volt szükséges. 
 
Éppen ezért, a fenti indokok alapján Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízást adott ki a HÉSZ 
módosításra, ugyanakkor a 3/2021. (V.6.) önkormányzati rendelettel változtatási tilalmat rendelt el a  HÉSZ 3. mellékleten 
meghatározott Mk övezet területére.  
 



KÉKKÚT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA – VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 16 

 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2021. SZEPTEMBER 

 
 
Az Mk övezetben  a telekalakításra az alábbi előírások kerülnének be a HÉSZ 25.§ (5) bekezdés helyébe:  
 
      (5)  Az Mk övezetben a  telekalakítás és beépítés feltételei az alábbiak:  

a. telekosztással 5000 m2-nél kisebb méretű telek nem alakítható ki, 
b) több telek összevonása és újraosztása során az eredeti telekszámnál több telek nem jöhet létre,,  
c) új telek szélessége nem lehet kevesebb 18 méternél. 
d) A beépíthető telek területe legalább 2700 m2." 

 



KÉKKÚT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA – VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 17 

 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2021. SZEPTEMBER 

Az 5000 m2-es telekméret meghatározásával telekosztás esetén csökkenthető az a lehetőség, hogy nagyobb telekméret 
esetén, melyen egy gazdasági épület helyezhető el, könnyen lehessen két telket kialakítani és ezáltal két épületet 
elhelyezni. 1 ha területű telek esetén lehet csak ugyanezt a célt elérni, azonban ilyen méretű telek nem sok található.  
Az egyértelműség kedvéért került megfogalmazásra az új bekezdés b) pontja, mely egyértelműen kimondja, hogy 
telekösszevonásokkal és azok újraosztásával nem lehet több telket kialakítani, mint az eredeti darabszámú telek.  
 
A telekalakításokon kívül egy másik problémát is rendezne a módosítás, többször felmerült a művelésből kivett telkek 
beépíthetősége. Mivel a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Borszőlő kataszteri övezete (korábban C-1 Szőlő termőhelyi kataszteri 
övezet) tartalmazza a Kékkúti szőlőhegy területét teljes mértékben, ezért a Kertes mezőgazdasági területre vonatkozó 
szabályokat  együtt kell alkalmazni a Borszőlő kataszteri területre vonatkozó előírásokkal, melyek fő paraméterekben 
csaknem megegyeznek a  jelen hatályos MATrT előírásaival. Jelen módosítással csak megerősítenénk azt a tényt, hogy 
csak 80 %-ban szőlőműveléssel hasznosított telekre lehet építeni, mely a művelésből kivett telkekre is vonatkozna. A 25.§ 
(3) bekezdése egészül ki az alábbiak szerint:  
 
    "(3) A (2) bekezdés szerinti épület csak a legalább 80%-ban szőlőműveléssel hasznosított telken létesíthető, mely a 

művelésből kivett telkekre is értendő."  
 
Az egyéb beépítési feltételek (beépítettség, épületmagasság stb.) a módosítás során nem változnak. 
A módosítás során a HÉSZ mellékleteként jóváhagyott Szabályozási tervek nem változnak.  
 
 

 
5. SZAKÁGI JAVASLATOK 
 
5.1. Tájrendezési javaslatok 
 
A település teljes közigazgatási területe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, a szőlőghegyi területre ráfed az ökológiai 
hálózat pufferterülete.  
A módosítás a tájhasználatot, tájszerkezetet nem befolyásolja, miután a Kertes mezőgazdasági  terület Mk övezetén belül 
csak a telekalakításra vonatkozóan történik kismértékű változtatás. A telkek összevonásának és újraosztásának korlátozása 
kedvező a hagyományos telekszerkezet megőrzése szempontjából, megakadályozza a további felaprózódást.  
A község teljes területe tájképvédelmi terület övezetébe, nagy része a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő  
terület övezetébe (korábbi T-1 térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete) tartozik.  Tájképvédelmi szempontból is 
kedvező, hogy a módosítás révén a szőlőhegyi beépítések száma nem növekszik a telekalakítások révén.  
 
Biológiai aktivitásérték változása 
Miután új beépítésre szánt terület a módosítás során nem keletkezik, ezért a biológiai aktivitásérték szinten tartását nem kell 
biztosítani.  
 
5.2. Zöldfelületi rendszer fejlesztése 
A módosítás során a zöldfelületi rendszer nem érintett, meglévő és tervezett zöldterületeket a módosítás nem érint.  
 
5.3. Közlekedési, közművesítési javaslatok 
A módosítás a közlekedési, közműhálózatra nincs hatással, hiszen csak az Mk övezet telekalakítás előírásai változnak. A 
beépítési paraméterek nem változnak. A hatályos tervhez készült közlekedési közmű alátámasztó munkarészek 
kiegészítése nem szükséges.  
A tervezett módosítás a település hírközlési elláthatóságát semmiben nem változtatják, új igényeket nem jelentenek. A 
vonatkozó HÉSZ hírközlési előírások sem változnak, a hírközlési hálózat és berendezések elhelyezése nem korlátozódik 
 
5.5. Környezeti hatások és feltételek 
Környezetvédelmi szempontból változást nem eredményez a módosítás.  A hatályos tervhez 2019-ben készült 
Környezetvédelmi javaslat – környezeti értékelés c. fejezet kiegészítése nem szükséges.  
 



KÉKKÚT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA – VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 18 

 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2021. SZEPTEMBER 

6. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
 
A 4.1. fejezet részletesen bemutatja a szükséges HÉSZ módosítást a korábbihoz képest történő változását.  
A módosítás során csak a HÉSZ Mk övezetre vonatkozó előírásai módosulnak, ill. kiegésztísére kerülnek, a  szabályozási 
terv nem változik.   
 
7. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 
Kékkút területére a hatályos településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeként 2019-ben készült el az 
Örökségvédelmi Hatástanulmány. A jelen módosítás során ennek kiegészítése nem szükséges. A módosítás 
környezetében nincs műemlék, műemléki környezet vagy régészeti terület.  
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MELLÉKLETEK 
Képviselő-testületi határozat 

Főépítész feljegyzés 
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