
 
 
 
 
 
 

LÓKÚT KÖZSÉG 
 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA 
 

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ 
ÉS A 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Környezetterv Kft. 
Budapest, 2018. június  



LÓKÚT                                                         MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2 

KÖRNYEZETTERV KFT. – 2018. JÚNIUS 

 
 
 
 
 

LÓKÚT KÖZSÉG 
 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA 
 

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ 
ÉS A 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 
 

  
 
 MEGBÍZÓ:   LÓKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
     8425 Lókút, Bem János u. 25. 
  

  
TERVEZŐ:   KÖRNYEZETTERV KFT.  

      1149 Budapest, Várna utca 12-14. 
     Telefon/fax: 06-1-340-2382 
     Mobil: 06-20-517-2394  
     Email: lazar@varoseshaz.hu 

 
       

VEZETŐ TERVEZŐ:  Lázár Tibor    
Településtervező vezető tervező TT/1 01-5041 

    Környezetterv Kft. 
      

 
TERVEZŐK:   Lázár Tibor    

Településrendezési, zöldfelületi és tájrendezési vezető tervező  
TK/1 01-5041 

    Környezetterv Kft. 
      
 
    Balha Gabriella 

     Környezetterv Kft.   
                                                                                                                                       

 
 

KÖZLEKEDÉS,  
KÖZMŰ:    Nagy Szabolcs  

    MKSZ 01-11270 K1d-1       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LÓKÚT                                                         MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 3 

KÖRNYEZETTERV KFT. – 2018. JÚNIUS 

 
 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

 
BEVEZETÉS ................................................................................................................................................................................................. 4 
I. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZEK ..................................................................................................................................................... 5 
1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK ..... 6 
2. A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA ............................................................. 8 
3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA ............................................................................... 13 
4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK - LÓKÚT TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT 
BEFOLYÁSOLÓ - VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI................................................................................................................................. 18 
5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA .................................................................................................. 21 
6. A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA ............................................................................ 24 
7. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA ............................................................................................................................................................... 26 
8. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA .................................................................................................................................... 31 
9. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA ................................................................................................................................................................. 34 
10. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA ............................................................................................................................................ 35 
11.TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ............................................................................................................................. 40 
12. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA ..................................................................................................................... 41 
13. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA ........................................................................................................................................ 53 
14. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA ............................................................................................................................................ 56 
15. KÖZLEKEDÉS ....................................................................................................................................................................................... 72 
16. KÖZMŰVESÍTÉS................................................................................................................................................................................... 76 
17. KÖRNYEZETVÉDELEM........................................................................................................................................................................ 85 
18. KATASZTRÓFAVÉDELEM ................................................................................................................................................................... 87 
19. ÁSVÁNYI NYERSANYAGLELŐHELY................................................................................................................................................... 88 
20. TELEPÜLÉSI KLÍMA ............................................................................................................................................................................. 89 
 
II. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ ......................................................................................................................................................... 90 
A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE .................................................................................... 91 
 
III. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ .................................................................................................................................................... 92 
A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS ................................................................................................... 93 
PROBLÉMATÉRKÉP/ÉRTÉKTÉRKÉP ....................................................................................................................................................... 94 
ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK ............................................................................................................ 96 
 
 
MELLÉKLET 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



LÓKÚT                                                         MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 4 

KÖRNYEZETTERV KFT. – 2018. JÚNIUS 

BEVEZETÉS 
 

Az elmúlt években jelentősen módosult, új elemekkel gazdagodott mind az építési törvény (röviden: Étv), mind az országos 
területrendezési tervről szóló törvény (röviden: OTrT). Ezek mellett változott az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló kormányrendelet (röviden: OTÉK). 
 
A Kormány 2012-ben megalkotta a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. számú Korm. rendeletet, a 
településfejlesztés és -rendezés vonatkozásában a legmeghatározóbb jogszabályt, amelyben új elvárásokat, követelményeket 
támasztott a településfejlesztési és -rendezési tervekkel szemben. 
 
A településrendezési eszközök elkészítését azonban nemcsak a jogszabályi környezet változásai, és a települési önkormányzatokkal 
szemben támasztott fejlesztési-tervezési kötelezettségek, előírások megjelenése tette szükségessé, hanem az is, hogy a település 
jelenleg nem rendelkezik településfejlesztési koncepcióval, amely a fejlesztések főbb irányvonalait adnák meg. 
 
A munka elkészítéséről a Képviselő-testület a 45/2017. (V.22.) sz. határozatával és a partnerségi szabályok megalkotásáról szóló 
37/2017. (IV.24.)sz. határozatával döntött.  
 
A településrendezési eszközök felülvizsgálatára valamint a Településfejlesztési Koncepció elkészítésére Lókút község Önkormányzata a 
Környezetterv Kft -t bízta meg. 
 
Jelen dokumentum, a településfejlesztési koncepció megalapozó vizsgálatának helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarésze a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről szóló 314/2012. 
számú Korm. rendelet alapján készült.  
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1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, 
TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

 
Lókút elhelyezkedése, szerepe a településstruktúrában 
Lókút a Közép-Dunántúli régióban, Veszprém megyében elhelyezkedő, a Zirci járáshoz tartozó település. Lókút községi jogállású 
aprófalu.  
Veszprém megye településstruktúráját megvizsgálva látható, hogy a déli és nyugati részén koncentrálódnak az apró- és törpefalvak. 
Lókút térségében elszórtan vannak jelen főként a kis-és aprófalvak.  
A járás települései közül az egyetlen város egyben a járásközpont, Zirc közvetlen szomszédságában van, amely a régión belül térségi 
szerepkört tölt be.  A község további szomszédos települései a zirci járás területéről Olaszfalu és Pénzesgyőr. A települést délről a 
veszprémi járás határolja, közvetlen szomszéd település Veszprém, valamint Hárskút és Eplény. A két nagyobb város szomszédsága 
kedvező hatással van a település foglalkoztatására, intézményi ellátottságára, jelentős szerepet tölt be a község társadalmi, gazdasági 
életében.  
 

        
A Közép-Dunántúli régió megyéi, járásai                                             A Zirci járás települései 
 

 
Veszprém megye településstruktúrája 

 

Település Rang Közös hivatal Népesség 
Terület 
(km2) 

Zirc 

járásszékhely 
város Zirc 7 106 37,4 

Bakonybél község Bakonybél 1 264 24,36 

Bakonynána község Bakonyszentkirály 1 067 14,93 

Bakonyoszlop község Bakonyszentkirály 441 14,2 
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Bakonyszentkirály község Bakonyszentkirály 867 27,9 

Borzavár  község Zirc 723 13 

Csesznek község Bakonyszentkirály 563 24,21 

Csetény község Csetény 1 922 18,37 

Dudar község Dudar 1 643 24,58 

Lókút község Zirc 411 18,11 

Nagyesztergár  község Dudar 1 196 18,29 

Olaszfalu  község Bakonybél 1 061 42,8 

Pénzesgyőr  község Bakonybél 332 17,65 

Porva  község Bakonyszentkirály 435 28,13 

Szápár  község Csetény 485 7,09 
A Zirci járás települései (Forrás: Wikipédia ) 

 

Lókút vonzáskörzeti rendszerben betöltött helyének bemutatása, térségi együttműködések 
Lókút község a Közép-Dunántúli régióhoz, Veszprém megyéhez és a Zirci járáshoz tartozik. Országos közúton a Veszprém-Győr 82-es 
sz. főúton majd Zircen keresztül a Zirc-Lókút összekötő úton közelíthető meg. A 8-as sz. főút Márkó-Hárskút összekötő úton ill. 
Hárskúttól Lókútig helyi közúton érhető el. Vasút nem érinti a települést, tömegközlekedési kapcsolatait buszjáratok biztosítják 
elsődlegesen Zircre, illetve Veszprémbe. 
A járási szintű kapcsolatok tekintetében a település a járásközponttal és a szomszédos megyeszékhellyel való igazgatási-
intézményfenntartói kapcsolatai jelentősek. Lókút és Zirc város vonzáskörzetéhez tartozik. Lókút a járás térségi központjától, Zirctől déli 
irányban 8 km távolságra helyezkedik el. A város központi funkciója jelentős, amely elsősorban az oktatásra, az egészségügyi ellátásra, 
valamint az adminisztratív funkciók egy jelentős részére terjed ki (Forrás: Zirc ITS Megalapozó vizsgálat, 2015). A munkaképes lakosság 
nagy része a zirci, veszprémi és környékbeli ipari-kereskedelmi-szolgáltató vállalatoknál, vállalkozásokban dolgozik. Közép- és felsőfokú 
intézményellátás tekintetében Zirc és Veszprém város a meghatározó és természetes kapcsolat. A környező nagyobb települések 
munkahelyteremtő és intézményi jellegű szolgáltatásaikat jelenleg és a jövőben is kölcsönösen kihasználják. 
 

Közigazgatási vonzáskörzet 
A közigazgatási reform keretében a kormányzat járások kialakításáról döntött, ami a helyi önkormányzatok feladatellátását jelentősen 
megváltoztatta. A járások kialakításáról a 2012. évi XCIII. törvény rendelkezett, mely szerint a járási hivatalok (továbbiakban: járási 
hivatal) a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kerülnek létrehozásra 2013. január 1-jével. Lókút 
közigazgatásilag a Zirc székhelyű Zirci járáshoz tartozik. 
 
Egészségügy és szociális vonzáskörzet 
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás, amelyet a zirci háziorvosok közreműködésével biztosít. Az 
egészségügyi alapellátást az önkormányzat mind felnőtt, mind gyermek tekintetében vállalkozó háziorvosokkal biztosítja. A központi 
orvosi ügyelet feladatellátásában az önkormányzat a járási társuláson keresztül vesz részt.  
 
A településen működik orvosi rendelő, ahol a központi háziorvosi és a gyermekorvosi rendelés heti egy alkalommal történik. Az egyéb 
egészségügyi ellátást (fogorvos, egyéb kórházi szakrendelések, valamint a Lókúti rendelésen kívül más napokon a háziorvosi ellátás 
(Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet) Zircen áll rendelkezésre, valamint Veszprémben.  
 
Gyógyszertár a községben nem működik. A gyógyszereket legközelebb Zircen (3 gyógyszertár működik) tudják kiváltani a lakosok, 
valamint az önkormányzat által működtetett Falugondnoki Szolgálat szükség szerint ebben segítséget nyújt  
Az Önkormányzat szociális feladatait a Zirc Járás Szociális Szolgáltató Központon keresztül látja el. Az Önkormányzat törekszik arra, 
hogy a szociális feladatellátás rendszerét folyamatosan alkalmassá tegye a gazdasági körülmények változása kapcsán kialakuló, egyre 
szélesebb rétegeket érintő elvárásokhoz. 
 
A Képviselő-testület az egészségügyi szolgáltatások zavartalan ellátása érdekében: 
a) folyamatos kapcsolattartásra törekszik a feladatellátásban résztvevőkkel, 
b) közreműködik az egészségügyi felvilágosító munka, a megelőzés fontosságát, és a szűrő vizsgálatok népszerűsítését szolgáló 
kezdeményezésekben, 
c) a parlagfű elleni védekezésre nagyobb hangsúlyt fektet, támogatja a témával kapcsolatos ismeretterjesztést, illetve a parlagfű 
terjedése ellen küzdő akciókat (Gazdasági Program 2015-2019). 
 
Oktatási, nevelési vonzáskörzet 
Lókútnak oktatási, nevelési szempontból központi szerepe nincs. A közösségi szolgáltatásokat közösen oldják meg a szomszédos 
településekkel: az oktatás, egészségügyi ellátás, belső ellenőrzés. Jelenleg közösen oldják meg az Általános Iskolai és Óvodai ellátást. 
Önállóan működtetik a Kultúrházat, a Könyvtárat. Az Önkormányzat segíti a nevelési-oktatási intézmények és a fenntartók közötti 
kapcsolat építését és fenntartását. Az Önkormányzat a lókúti diákok tanulmányi teljesítményének ösztönzésére és szociális helyzetük 
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javítása érdekében tovább működteti ösztöndíj rendszerét: a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat (Gazdasági 
Program 2015-2019). 
 
A községben az alapfokú oktatás a 2016-os tanévtől felfüggesztésre került. A 2015-ös évig működő iskola épületét 1929. március 6-án 
kezdték építeni. Az építkezés 1929 október 20-án fejeződött be. Az 1970-es évek közepén körzetesítették. 1977. 09. 01-től Lókúton 
csak alsó tagozatos tanítás folyt, a Zirci Általános Iskolába járnak a felső tagozatos diákok. 1993. március 1-től a Lókúti Általános Iskola 
önálló költségvetési intézménnyé vált 1 fő igazgató-tanítóval és 1 fő német szakos tanítóval 2003. szeptembertől nemzetiségi 
intézményként működött.  
Közép- és felsőfokú intézményellátás tekintetében Zirc és Veszprém város a meghatározó és természetes kapcsolat. 
 
Az óvodai nevelést az Önkormányzat a Zirc és Lókút Óvodatársulás fenntartásában lévő Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 
tagintézményeként biztosítja. Az Önkormányzat gondoskodik a Zirc és Lókút Óvodatársulás útján az óvodai ellátásról. Az óvoda 1984-
ben nyílt meg, 2 fő szakképzett óvónővel. Nemzetiségi óvodaként is működött.  

Zirc Városi Önkormányzat által – szerződés alapján - működtetett konyhából, a Falugondnoki Szolgálat működtetésével biztosítja a 
lókúti köznevelési intézményekbe járó gyermekek és diákok étkeztetését.  

 
A településen egy könyvtár működik, amelyez az önkormányzat tart fenn. A könyvtár több, mint 3000 kötettel rendelkezik, beiratkozott 
olvasók száma 108 fő. 
 
Kereskedelemi vonzáskörzet 
Lókúton egy vegyesbolt működik, és Nemzeti Dohánybolt működik 
Kereskedelmi szálláshely kettő található, a Hilva vendégház és a Kőris vendégház. Lókút Zirc kereskedelmi vonzáskörzetébe tartozik. 
 
Közlekedési vonzáskörzet 
Lókút legkönnyebben a Veszprém-Győr  82-es főútról közelíthető meg. Vasút nem érinti a települést, tömegközlekedési kapcsolatait 
helyközi autóbusz járatok biztosítják elsődlegesen Zircre, illetve Veszprémbe. Lókút közlekedési értelemben is Zirc vonzáskörzetéhez 
tartozik. A környező településekkel a Volánbusz autóbuszjáratai biztosítják az elérhetőséget. Zircre naponta 12 autóbuszjárat is indul. 
 

Foglalkoztatási vonzáskörzet 
Munkaképes lakosságának egy része ma is eljáró – bejáró dolgozó a Zirci és megyeszékhelyi valamint környéki ipari – kereskedelmi – 
szolgáltató vállalatoknál, vállalkozásoknál. 
A helybeli ipar hiánya és a rossz megközelíthetőség folytán a fő megélhetési forrás a mezőgazdaság. 
Helyi lakosok növénytermesztéssel és állattenyésztéssel is foglalkoznak. 
 
Munkanélküliség 
Relatív mutató (a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában):2014 
 Lókút    5,35 % 
 Veszprém Megye   4,343% 
 Országos   6,078%(Gazdasági Program 2015-2019). 
 
Vállalkozások 
2013. évben regisztrált vállalkozások száma: 49 ebből: Kft: 8; Bt: 3 
önálló vállalkozás: 38 
Kereskedelmi szálláshelyek férőhelyeinek száma: 17 
Vendégéjszakák száma: 415 
Vendéglátó helyek száma: 0 db (Gazdasági Program 2015-2019). 
 

2. A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 
A területi tervezés hierarchikus rendet alkot, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény két területi tervezési 
szintet határoz meg, az országos valamint a megyei szintet. Ezért a települési fejlesztési irányok meghatározója e két szint fejlesztési 
dokumentumai: 
Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban: OFTK), ami a 1/2014. (I.3.) OGY 
határozat mellékleteként került elfogadásra,  
Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója 
 

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (OFTK) 

A 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakra való felkészülés idején (az elmúlt években) hazánkban alapvetően megváltoztak 
a terület- és településfejlesztés törvényi és szervezeti keretei. Az Országgyűlés 2014. január 3-án elfogadva a Nemzeti Fejlesztés 2030 
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– Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló határozatot, új irányt szabott az ország, a térségek és a települések 
fejlesztéséhez.  
 
A NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepció a következő fejlesztési szempontokat határozta meg: 

a) a befogadást – a társadalmi felzárkózás támogatását, 
b) az esélyegyenlőség megteremtését, a nemzetiségi identitás erősítését, 
c) a fenntartható fejlődést– fenntartható növekedést, 
d) az értékmegőrzést és az intelligens növekedést. 

 
A fejlesztési források felhasználásának NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepcióban rögzített alapelvei: 

a) nemzeti fejlesztési célok és prioritások érvényesítése,  
b) a közpénzfelhasználás közhasznot eredményezzen,  
c) partnerség és közösségi részvétel, 
d) foglalkoztatáshoz való hozzájárulás, 
e) a természeti erőforrások mennyiségi és minőségi megőrzése, a környezet állapotának és értékeinek megőrzése, javítása, 
f) a megtermelt értékek hasznosulása a helyi közösség javára, kedvezményezettség, 
g) a területfejlesztési szempontból kedvezményezett, ezen belül a leghátrányosabb helyzetű kistérségek és települések fejlesztésére 

rendelkezésre álló forrásokat meghatározott támogatási szabályok alapján indokolt felhasználni, 
h) a területfejlesztési szempontból kedvezményezett, ezen belül a leghátrányosabb helyzetű kistérségekből és településekről 

benyújtott pályázatokat a pályázatok értékelése során a felzárkóztatás elősegítése érdekében indokolt előnyben részesíteni. 
 
A nemzeti jövőkép elérése érdekében az országgyűlési határozat négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt jelölt ki: 

a) értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés, 
b) népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom, 
c) természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme, 
d) térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet. 

 
Az átfogó célok megvalósulása érdekében specifikus és területi célkitűzések kerültek meghatározásra: a célok a társadalom és a 
gazdaság egészének, valamint minden ágazatnak, térségi és helyi szereplőknek szólnak, így Lókút számára is kirajzolják azokat a 
fejlesztési súlypontokat, amelyekre a középtávú–fókuszált– fejlesztési feladatok épülhetnek.  
A szakpolitikában érvényesítendő specifikus célok: 

a) versenyképes, innovatív gazdaság, 

b) gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság, 

c) életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, 

d) kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I,  

e) értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom,  

f) jó állam, szolgáltató állam és biztonság, 

g) stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme, 

 

A magyar fejlesztéspolitika elsődleges keretét az Európai Unió kohéziós és vidékfejlesztési politikája, illetve a 2014–2020-as 
programozási és fejlesztési időszakban rendelkezésre álló uniós fejlesztési források képezik. A Koncepció a nemzeti szükségletekből és 
sajátosságokból kiindulva középtávon (2014–2020 között) kijelöli azokat a stratégiai fókuszokat, amelyek az ország hosszú távú 
céljainak megvalósulását szolgálhatják. 
 
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció célrendszerének kapcsolata az EU2020 stratégiához 
 
Teret kell nyerniük a várostérségi települések által közösen kialakított és megvalósított fejlesztéseknek, és csökkennie kell a települési 
szinten kiosztott és a pályázati úton elérhető fejlesztési közpénzek jelentőségének. 

• A városi fejlesztések is a térség egészének javát szolgálják, az erőforrások települések közötti funkcionális és harmonikus 
elosztásával. Mindez dedikált forráskereteken, térségi együttműködésben kialakított helyi-térségi projektcsomagok vagy 
programok formájában nyilvánulhat meg, különösen az uniós fejlesztési források felhasználásakor. 

• A nagyobb városainkban – különösen a húszezer fő feletti városainkban – külön erőforrásokat kell fordítani a városi központok 
fejlesztését szolgáló sajátos akciókra is.  

• Ugyanakkor kialakítandók a vidékies települések sajátosságainak megfelelő fejlesztések is, és a kettőnek szinergiában kell 
lennie egymással. 

• A várostérségek fejlesztéseit központilag orientálni kell, összhangban a kormányzati és megyei szintű fejlesztésekkel. Fontos, 
hogy e tárgykör sokszínű legyen, lehetőséget adva a komplex és integrált megközelítések alkalmazására, kiterjedve a 
települési infrastruktúrára, a közösségi és közúti közlekedésre, a gazdaságra és helyi gazdaságra, a foglalkoztatásra, a 
közszolgáltatásra, a társadalmi felzárkózásra, a tudatformálásra vagy akár a képzésekre. 
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• Minden területi alapú tematikus fejlesztés esetében törekedni kell arra, hogy a beavatkozás terei itt is egy vagy több 
várostérségből épüljenek fel (pl. a területpolitika vagy egyes ágazati politikák kiemelt térségei). Így válhat a fejlesztések területi 
„építőelemévé”e valós helyi szintű térszerveződés. 

• Együtt-tervezés: nemcsak a közpénzekből megvalósuló térségi fejlesztésekben, de a települések gazdálkodásában és 
tervezésében (ld. terület- településrendezési- és településfejlesztési tervezés, helyi adópolitika) is a térségi, a várost és 
vonzáskörzetét szerves egységben kezelő szemléletet és gyakorlatot kell alkalmazni. 

• Törekedni kell a természeti környezet értékeinek megőrzésére, a belső városi zöldfelületek és a várost övező ökológiailag 
értékes területek közti kapcsolatok erősítésére. 

Stratégiai várostérség-fejlesztés követelményei a NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 dokumentum szerint:  
• Nemzeti szinten összehangolt, reális adottságokra alapozott, városgazdasági szempontokat is integráló várostérség 

fejlesztési, és különösen várostérségi gazdaságfejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtása szükséges a 
nemzetgazdasági növekedés élénkítése érdekében, 

• Olyan városi jövőképek kialakítására van szükség, melyek egységes koordináció révén elősegítik, hogy a városok térségi és 
gazdasági szempontoknak is megfelelve integrált stratégiai szemléletet képviselhessenek, melyekben a térségalkotó, hasonló 
adottságokkal rendelkező települések egymás fejlesztési intézkedéseit nem kioltva, hanem összehangolt tervezésük és 
fejlesztéseik révén hatékonyabbés fenntarthatóbb rendszereket alakítanak ki, egyeztetve a helyi társadalom képviselőivel, a 
települést használó csoportok preferenciáival. 

 
Veszprém megye pozicionálása a NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 dokumentumban: 
A megye társadalmi-gazdasági „magterülete” a K-Ny irányú 8. sz. főút menti térség Veszprém megyeszékhely központtal; az 
átlagosnál fejlettebb a Balaton part és háttérterülete; problémákkal leginkább terhelt a Bakony és a Marcal-medence illetve a 8-as 
számú főúttól északra fekvő terület. Jellemzően aprófalvas településszerkezetű. Termőhelyi adottságai gyengék, erdősültsége az 
országos átlagot jóval meghaladó. A veszprémi Pannon Egyetem felsőoktatási potenciálja egyes szakterületeken dunántúli szinten 
jelentős. A nehézipar helyét a feldolgozóipar vette át, versenyképes a jármű- és gépipar, de a vegyipar is korszerűsödött. 
Kereskedelme, logisztikai, turisztikai szolgáltatásai folyamatosan fejlődnek, mégis egy főre jutó GDP-je tartósan a magyarországi átlag 
alatti.  
 

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 

• A közösségi közlekedést segítő kelet-nyugati irányú közlekedési infrastruktúra (8-as főút és vasútvonalak) hálózati fejlesztése, 
a városok közötti kapcsolat javítása. 

• A helyi gazdaság jelenlegi teljesítő képességének, hozzáadott értékének emelése, új perspektivikus ágazatok és a 
„tudásalapú ipar” megerősödése. 

• A megyében élők szaktudásának, képzettségi színvonalának növelése, a tudományos kutatás és fejlesztés feltételeinek, 
intézményeinek fejlesztése. 

• Az ipari zónák rehabilitációjának folytatása, a turizmus és a koncentrált ipari tevékenységek környezetterhelésének 
minimalizálása. 

• A megye határain túlnyúló egészségügyi szolgáltatások fejlesztése. 
• A megye táji, természeti és műemléki értékeinek megőrzése, tematikus összekapcsolása, fenntartható hasznosítása, 

megismertetése. 
• A karsztvíz ivóvízforrás védelmének fejlesztésével a környezet minőségének javítása és a Balaton táji, természeti védelmének 

növelése. 
• A balatoni turisztikai körzet, mint rekreációs térség, szolgáltatás és minőségi kínálatának a szezonalitást oldó fejlesztése, 

koordinálása. 
• A városok térségszervező szerepköreinek élénkítése, kooperálás; az aprófalvas és perifériális térségek komplex fejlesztése a 

népességmegtartás érdekében. 
• A megyeszékhely és a városok a kultúra és az innovatív tudás központjai. 

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (VMTFK) 
A megyei területfejlesztési koncepció meghatározza Veszprém megye jövőképét, amely egy vonzó, élhető és versenyképes térség 
kialakítása a megye környezeti, társadalmi és gazdasági adottságaira épülve. Ennek a jövőképnek az elérése érdekében a koncepció 
meghatározza az átfogó célkitűzéseket, amelyeket három fő témakör köré épít: 
 

• Gazdasági növekedés, a térségi potenciálokra építő, a versenyképességet fokozó gazdaságfejlesztés 
• A lakosság életminősége javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése  
• A térszerkezet tudatos alakítása, a versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, várostérségek összehangolt fejlesztése 
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A VMTFK

 
Az átfogó célok elérése érdekében további stratégiai célok
 

• „A gazdasági növekedés, a térségi potenciálokra építő, a ver
szolgáló stratégiai célok:  

• Gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés a fejlődési 
potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a foglalkozt

• A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a Balaton térségére és az 
ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal 

• Vidékies térségek értékalapú megújítása, a vidék élhetőségének és
leszakadásának megállítása, és újbóli fejlődési pályára állítása 
 

• A lakosság életminősége javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése átfogó cél elérését szolgáló stratégiai cé
• Egészséges társadalom megteremtése:

- Az egészségügyi ellátás minőségének javítása, az intézmények infrastruktúrájának fejlesztése, valamint az 
alap- és szakellátások minőségének emelése elérhetőségének javítása révén, különös tekintettel a meglévő 
ellátások jövőbeli fenntartás

• Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása: 
- A köznevelési és a felsőoktatási szféra infrastrukturális fejlesztése és a képzési színvonal javítása, 

hozzájárulva ezzel a megye gazdasági versenyképességének javí
• Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása:

- A hátrányos helyzetűek életminőségének javítása, a szociális és társadalmi felzárkóztatás elősegítése a 
szociális szolgáltatások fejlesztése, valamint a család
előtérbe helyezve az elmaradott, vagy leszakadó térségekben, településrészeken élők hátrányenyhítéséhez 
szükséges sajátos igényeket

- A megye társadalmi környezetének javítása és a helyi életminőség, a települések élhetőségének
erősítése a kultúrához és a sporthoz kapcsolódó minőségi fejlesztések, valamint a nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatok, közösségi programok támogatása révén 

- A megye, a várostérségek és a központi helyek szolgáltató és ellátó szerepéne
kapacitások bővítése és minőségi fejlesztése révén, a helyi és térségi együttműködések támogatása, 
különös tekintettel a megye egészére kiterjedő koordinatív feladatok ellátásának biztosítására és a 
megyehatáron átnyúló szolgáltatások el

-  
• A térszerkezet tudatos alakítása, a versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, várostérségek összehangolt fejlesztése 

átfogó cél elérését szolgáló stratégiai célok:
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VMTFK célrendszere, átfogó, stratégiai és horizontális céljai 
Forrás: VMTFK 

stratégiai célokat fogalmaz meg: 

„A gazdasági növekedés, a térségi potenciálokra építő, a versenyképességet fokozó gazdaságfejlesztés” átfogó cél elérését 

Gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés a fejlődési 
potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a foglalkoztatás bővítésével  
A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a Balaton térségére és az 

, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal  
Vidékies térségek értékalapú megújítása, a vidék élhetőségének és életképességének fokozása, e térségek 
leszakadásának megállítása, és újbóli fejlődési pályára állítása  

A lakosság életminősége javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése átfogó cél elérését szolgáló stratégiai cé
m megteremtése: 

Az egészségügyi ellátás minőségének javítása, az intézmények infrastruktúrájának fejlesztése, valamint az 
és szakellátások minőségének emelése elérhetőségének javítása révén, különös tekintettel a meglévő 

ellátások jövőbeli fenntartásának biztosítására  
Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása:  

A köznevelési és a felsőoktatási szféra infrastrukturális fejlesztése és a képzési színvonal javítása, 
hozzájárulva ezzel a megye gazdasági versenyképességének javításához 

Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása: 
A hátrányos helyzetűek életminőségének javítása, a szociális és társadalmi felzárkóztatás elősegítése a 
szociális szolgáltatások fejlesztése, valamint a család- és ifjúságügyi intézkedések támogatása révén, 
előtérbe helyezve az elmaradott, vagy leszakadó térségekben, településrészeken élők hátrányenyhítéséhez 
szükséges sajátos igényeket 
A megye társadalmi környezetének javítása és a helyi életminőség, a települések élhetőségének
erősítése a kultúrához és a sporthoz kapcsolódó minőségi fejlesztések, valamint a nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatok, közösségi programok támogatása révén  
A megye, a várostérségek és a központi helyek szolgáltató és ellátó szerepéne
kapacitások bővítése és minőségi fejlesztése révén, a helyi és térségi együttműködések támogatása, 
különös tekintettel a megye egészére kiterjedő koordinatív feladatok ellátásának biztosítására és a 
megyehatáron átnyúló szolgáltatások elérhetőségének javítására  

A térszerkezet tudatos alakítása, a versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, várostérségek összehangolt fejlesztése 
átfogó cél elérését szolgáló stratégiai célok: 

11 

 

senyképességet fokozó gazdaságfejlesztés” átfogó cél elérését 

Gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés a fejlődési 

A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a Balaton térségére és az 

életképességének fokozása, e térségek 

A lakosság életminősége javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése átfogó cél elérését szolgáló stratégiai célok: 

Az egészségügyi ellátás minőségének javítása, az intézmények infrastruktúrájának fejlesztése, valamint az 
és szakellátások minőségének emelése elérhetőségének javítása révén, különös tekintettel a meglévő 

A köznevelési és a felsőoktatási szféra infrastrukturális fejlesztése és a képzési színvonal javítása, 

A hátrányos helyzetűek életminőségének javítása, a szociális és társadalmi felzárkóztatás elősegítése a 
intézkedések támogatása révén, 

előtérbe helyezve az elmaradott, vagy leszakadó térségekben, településrészeken élők hátrányenyhítéséhez 

A megye társadalmi környezetének javítása és a helyi életminőség, a települések élhetőségének fenntartása, 
erősítése a kultúrához és a sporthoz kapcsolódó minőségi fejlesztések, valamint a nemzetiségi és civil 

A megye, a várostérségek és a központi helyek szolgáltató és ellátó szerepének növelése a humán 
kapacitások bővítése és minőségi fejlesztése révén, a helyi és térségi együttműködések támogatása, 
különös tekintettel a megye egészére kiterjedő koordinatív feladatok ellátásának biztosítására és a 

A térszerkezet tudatos alakítása, a versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, várostérségek összehangolt fejlesztése 
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• Természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható használata, energiahatékonyság 
és környezetünk védelme  

• Térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképessége javítását szolgáló fenntartható térszerkezet 
kialakítása 

• A városok és várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése 
• A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése 

 
A Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójában, stratégai programjában a Zirci járásra vonatkozóan foglaltakból a településre 
vonatkozóan a következőket emeli ki: 
 
Zirc járás fejlesztésének célja kettős:  
- egyrészt a népességvesztés mérséklése illetve megállítása, 
- másrészt, de ezzel összefüggésben a munkahelyteremtést elősegítő és a térség specifikumaira építő gazdaságfejlesztés. 
A járás fő fejlesztési célkitűzése elérését az alábbi - a megyei stratégiai programmal is összhangban lévő - stratégiai célok segítik: 
 
A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, foglalkoztatás bővítése Zircen illetve a várostérség vidéki térségeiben 
a) Zirc térségi szerepének erősítése, az ezt szolgáló beavatkozások és projektek támogatása 
b) Az autógyártáshoz kapcsolódó beszállítói vállalkozások beindításának, későbbi bővülésének támogatása 
c) Az erdőgazdálkodáshoz és a faiparhoz (és a kapcsolódó gépiparhoz) tartozó vállalkozások fejlesztése, új vállalkozások létrejöttét 
segítő program megvalósítása 
d) Együttműködésekre épülő, különféle turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések 
támogatása, a rendszerszemlélet érvényesítése a térség turisztikai fejlesztéseiben 
e) Tematikus utak kialakításának támogatása 
f) A vallási turizmushoz, a bakancsos, a lovas, a vadász és a horgász turizmushoz kapcsolódó vállalkozások támogatása, a turisztikai 
szolgáltatások színvonalának emelése 
g) Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése a vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés 
ösztönzése 
h) Alternatív foglalkoztatás bővítést célzó beavatkozások támogatása. 
i) A háttértelepülések gazdaságában a helyi gazdálkodás súlyának növelése, a mezőgazdasági termékek helyben történő 
feldolgozásának támogatása 
j) A fiatal gazdák támogatása 
k) Önfenntartó gazdaságok segítése a vidékfejlesztés eszközrendszerével 
 
A sajátos területi – természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás 
a) A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás (az erdő, részben pedig a 
mezőgazdasági területek adta potenciálokkal való hosszú távon és fenntartható gazdálkodás, 
valamint a bauxit és a barnaszén hasznosítását szolgáló kutatások és fejlesztések 
és beavatkozások támogatása) 
b) A fenntartható vadgazdálkodáshoz kapcsolódó beavatkozások támogatása 
c) Zirc és a városkörnyéki települések turisztikai potenciáljának hasznosítása 
d) Energiahatékonyság támogatása, az energiafüggőség csökkentése, alternatív lehetőségek 
támogatása elsősorban a települések kommunális energia ellátására 
 
A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése  
a) A térség és a város elérhetőségét, a térségközponti szerep erősítését, a foglalkoztatás bővítését valamint a munkahelyek és a 
szolgáltatások elérhetőségét segítő közlekedési hálózat fejlesztés 
b) Környezetbarát közlekedési eszközök használata, kerékpárutak létesítése és hálózattá szervezésük, majd csatlakoztatásuk az 
országos hálózathoz 
c) Intelligens közlekedési rendszerek támogatása 
d) Forgalombiztonság növelése 
e) Vasúti közlekedés helyi szinten megvalósítható szolgáltatásbővítő fejlesztése 
 
A lakosság életminőségének javítása, a helyi közösségek fejlesztése 
a) A városi vonzerő fenntartása és bővítése érdekében a funkcióbővítő és a közterületek minőségét fejlesztő beavatkozások támogatása 
b) A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása 
c) Az oktatás, a képzés és a továbbképzés fejlesztése minden szinten 
d) A közoktatási infrastruktúra fejlesztése, iskolaközpont Zircen. 
e) A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik stb.), valamint óvodai ellátáshoz való 
hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése. 
f) A városkörnyéki települések fejlesztésének támogatása 
A Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepciót a Veszprém Megyei Közgyűlés 62/2013. (XII.19.) számú határozatával fogadta el. 
Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése 383/2013. (XII.19.) számú határozatával egyetértett a Koncepcióval. A területfejlesztési 
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koncepció a megye társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból egyaránt kijelöli a főbb fejlesztési irányokat, és határozza meg a 
feladatokat. Veszprém megye területfejlesztési koncepciójának feladata a megye fejlesztéspolitikájának megfogalmazása, Veszprém 
megye és térségei területi fejlődése fő irányainak, fejlesztési stratégiai céljainak és az ezek elérését segítő legfontosabb eszközöknek 
hosszabb időtávra szóló meghatározása. 
A megyei területfejlesztési koncepció kijelöli rögzíti azokat a főbb fejlesztési irányokat,  amelyek a megyei települési fejlesztések során is 
figyelembe kell venni. Lókút települési fejlesztéseinek kidolgozásánál biztosítani kell az összhangot a  magasabb rendű megyei 
fejlesztési dokumentumban kitűzött célokkal. 
 
ZIRCI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAM 
A fejlesztés kiemelt területei: 
1, gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés 
2, agrárgazdaság fejlesztése 
3, infrastruktúra gyorsított fejlesztése 
4, a környezetminőség átfogó fejlesztése 
5, a humán erőforrás készségszintjének fejlesztése 
6, üzleti szektor fejlesztése 
7, turizmusfejlesztés: öko, falusi 
8, a kistérség fejlesztését szolgáló piaci eszköz és intézményrendszer kiépítése 
 

3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT) célja, hogy meghatározza az ország egyes 
térségei terület-felhasználásának feltételeit, a műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható 
fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. Az 
Országos Területrendezési Terv az ország szerkezeti tervét, valamint az országos övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat 
foglalja magában. 
 
Az Ország Szerkezeti Terve az országos területfelhasználási kategóriák közül az erdőgazdálkodási térség, és a mezőgazdasági térség 
területét jelöli, valamint Lókút települési térségét szimbólummal jelöli. Továbbá a települést Zirccel összekötő 83103-as számú országos 
bekötőutat, valamint a Veszprém felé vezető, 82. sz főútba csatlakozó 83109-es számú tervezett bekötőutat jelöli a terv.  

 
Az ország szerkezeti tervének részlete 

 
A országos övezetek közül a települést a Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, az ökológiai hálózat övezete, valamint az 
országos vízminőségvédelmi terület övezete érinti. A tájképvédelem szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete teljes 
egészében ráfed a településre. 
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Az országos övezetek  
 

• Országos ökológiai hálózat övezete (érinti a települést) 
• Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (nem érinti a települést) 
• Jó termőhelyi adottságú szántó övezete (nem érinti a települést) 
• Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (érinti a települést) 
• Tájképvédelmi szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete (a település teljes területe) 
• Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete (nem jelöl érintettséget) 
• Országos vízminőség-védelmi terület övezete (érinti a települést) 
• Nagyvízi meder és VTT szükségtározók területének övezete (nem érinti a települést) 
• Kiemelt fontosságú honvédelmi terület (nem érinti a települést) 

 

  

Országos ökológiai hálózat övezete 
Kiváló termőhelyi adottságú erdő terület övezete  
 

  

Tájképvédelem szempontjából kiemelten kezelendő 
terület övezete 

Országos vízminőségvédelmi terület övezete 
 

Az OTrT Lókút községet érintő övezetei 
 

Az OTrT az alábbi szabályokat írja elő az érintett övezetekre vonatkozóan, amelyeket a településrendezés során figyelembe kell venni. 
 
Országos ökológiai hálózat övezete  
13. § (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória, illetve olyan 
övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 
(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
lehet. 
(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben magterület, ökológiai folyosó, 
valamint pufferterület övezetbe kell sorolni. 
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Országos ökológiai hálózat övezete OTrT Országos ökológiai hálózat övezete (adatszolgáltatás) 

 
Az adatszolgáltatás szerinti ökológiai hálózat övezete megegyezik az OTrT-ben szereplő övezeti lehatárolással. 
 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 
 
Országos vízminőségvédelmi terület övezete 
15. § (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül 
keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 
(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. 
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 
 

  
Országos vízminőségvédelmi terület övezete (OTrT) 
 

Vízminőségvédelmi területek (Közép-Dunántúli vízügyi 
igazgatóság adatszolgáltatás) 

 
Az OTrT övezetek megegyeznek az adatszolgáltatásban szereplő vízminőségvédelmi területekkel. 
 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 
és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja. 
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és a megye területrendezési tervének 
megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére 
készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, 
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat 
fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére 
vonatkozó szabályokat. 
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írhatja elő és a készítésre 
vonatkozó követelményeket határozhat meg. 
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és 
a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni. 
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Az OTrT és az adatszolgáltatás szerinti tájképvédelmi terület megegyezik, a település teljes egészét jelöli. 
 
VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE  
Veszprém Megye Területrendezési Tervét a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megye Területrendezési 
Tervéről szóló 5/2005. (V.27.) önkormányzati rendelete hagyta jóvá, amelyet módosított az 5/2011. (II.28.) önkormányzati rendelettel. 

A megye térségi szerkezeti terve kijelölte a község települési térségét és a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térség területét. 

A térségi infrastruktúra hálózatok közül a Hárskút és Lókút közötti helyi közutat a térségi szerkezeti terv alaptérképi elemként jelöli egyéb 
mellékútként. 

  
 

 
Veszprém megye Térségi szerkezeti tervének részlete 

 

   

Magterület övezete, pufferterület övezete 
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület 
övezete (részlet) 
 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezete,  erdőtelepítésre alkalmas terület 
övezete(részlet) 
 

   
Földtani veszélyforrás terület 
övezete(részlet) 
 

Vízeróziónak kitett terület övezete(részlet) 
 

Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi 
terület övezete(részlet) 
 

Veszprém megye Lókút községet érintő Térségi övezetei 
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Magterület övezete (794,41 ha) 
17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:  

a) települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és  

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.  

(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági 
eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai 
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.  

(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a természetvédelmi célok 
megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell 
elhelyezni .  

(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával helyezhető el. 

 

Pufferterület övezete (327,08 ha) 

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. 

 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (546,28 ha) 

13/B. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség 
hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. (2) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve 
bányászati tevékenység engedélyezése a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges. 

 

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (204,71 ha) 

19/A. § Az övezetbe tartozó területeken beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában 
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 

 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (1800ha)  

14. § Az országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a területek újrahasznosítási célját a kiemelt térség és 
a megye területrendezési tervében, a települések helyi tájrendezési szabályainak vagy a helyi településrendezési eszközök 
figyelembevételével kell meghatározni. 

 

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete (1426,7ha) (az OTrT ezt az övezetet megszüntette) 

15. § A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 

 

Honvédelmi terület övezete (475,46 ha) 

27/A § A honvédelmi terület övezetét a településszerkezeti tervben beépítésre szánt, vagy beépítésre nem szánt különleges 
honvédelmi terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

A megyei terv a település déli részén lévő erdőterületeket honvédelmi terület övezetként jelölte. A hatályos terven ez a terület 053/2 
hrsz. honvédelmi rendeltetésű erdőként szerepel, azonban a hatályos terv egyéb, nagy kiterjedésű területet is (067 hrsz.) honvédelmi 
rendeltetésű erdőterületbe sorolt. Az adatszolgáltatás szerint az erdőterületek már nem szerepelnek a Honvédelmi Minisztérium 
nyilvántartásában, ellentétben a 076 hrsz-ú hadi úttal, amelyet a megyei terv nem jelöl. 

 
A megyei terv övezeti szabályai az akkor hatályos OTrT szabályait idézik. Az övezeti szabályok azonban a 2012-ben módosított OTrT 
szerint több esetben megváltoztak. 
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A Veszprém megye honvédelmi terület övezete 
 

Adatszolgáltatás szerinti honvédelmi terület  

 
 

4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK - LÓKÚT 
TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ - VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI 
 
Zirc  
Zirc város Lókút észak-nyugati részével határos. A település Lókúttal határos részén erdőterület, általános mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egységeket jelöl a hatályos szerkezeti terv. A két település határán Natura2000 védett erdőterület található. A lókúti 
83103 sz. bekötő út vezet Zirc irányába. Zirc településrendezési eszközei Lókút fejlesztését és településrendezését befolyásoló 
szabályozást nem tartalmaz. 

  
Zirc hatályos településszerkezeti terve (részlet) 

Olaszfalu  
Olaszfalu kis szakaszon határos Lókúttal, Olaszfalu hatályos településszerkezeti terve a Lókúttal határos területeken általános 
mezőgazdasági területet, valamint erdőterületet jelöl ki. Olaszfalu és Lókút településszerkezeti terve egyaránt tartalmazza a két 
települést összekötő közutat, amelyet  a tervek készítésekor hatályos megyei területrendezési terv is tartalmazott. A megyei terv 2011. 
évi módosítása azonban ezt a tervezett közutat nem tartalmazza. 
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Olaszfalu hatályos településszerkezeti terve (részlet) 

 
Pénzesgyőr 
Pénzesgyőr Lókút északnyugati határán helyezkedik el. Pénzesgyőr erdőtréségei, valamint védendő tájhasználatú mezőgazdasági 
térségei szomszédosak Lókúttal. A területek nagyrésze természeti terület, amelyek Lókút Natura 2000 területeivel, természeti 
területeivel határosak. 
 

 
 

Pénzesgyőr hatályos településszerkezeti terve (részlet) 
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Veszprém 
Lókút déli, délkeleti határa szomszédos Veszprémmel. Veszprém településszerkezeti terve ezen a szakaszon erdőterületeket jelöl, 
amelyek természetközeli területekkel határosak. 
 

 
Veszprém hatályos településszerkezeti terve (részlet) 

 
 
Hárskút  
Hárskút településszerkezeti terve Lókúttal határos szakaszán erdő, általános mezőgazdasági, korlátozott használatú mezőgazdasági 
terület területfelhasználási egységeket jelöl. Lókút és Hárskút településrendezési eszközeinek "közös" módosítása történt meg 2016-
ban. A módosítás a két települést összekötő helyi közutat már országos közútként szabályozta. 
 

 
Hárskút hatályos településszerkezeti terve (részlet) 

 
 
Eplény 
Eplény Lókúttal határos részén általános mezőgazdasági terület, honvédelmi rendeltetésű gazdasági erdőterület területfelhasználási 
egységeket jelöl a hatályos szerkezeti terv. Lókutat érinti továbbá a település védett természeti területének védőövezete. Mindkét 
települést érinti a Lókút szerkezeti tervén is ábrázolt, Eplény irányába haladó tervezett vegyes forgalmú út, amelyet azonban a megyei 
terv már nem tartalmaz. 
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Eplény hatályos településszerkezeti terve (részlet) 
 
 

5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA 
A település nem rendelkezik településfejlesztési koncepcióval, azonban a 2015-2019-es időszakra vonatkozó gazdasági programjában 
részletezi a településfejlesztési politikáját, amelyben összegzi település fejlesztésével kapcsolatos célokat. 
 
A településfejlesztési politika 
Lókút Község Önkormányzata településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület 
ciklusa alatt növekedjen. Az új beruházások megvalósításánál azonban csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló 
eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja. Hosszabb távú életcélt az ad a településnek, 
hogy ha az Önkormányzat a turizmus fejlesztése irányába, esetleg a mezőgazdaság irányába megy el. Az Önkormányzat olyan 
települést akar, ahol virágzik a turizmus. 
 
A célok meghatározásánál figyelembe vett alapvető szempontok: 
Az önkormányzatok által ellátandó magasabb rendű jogszabályokban meghatározott kötelező önkormányzati feladatok magas 
színvonalú ellátása, az ahhoz szükséges fejlesztések előkészítése és megvalósítása.  
Kötelező közszolgáltatásként kell gondoskodniuk a települési önkormányzatoknak pl.: az egészséges ivóvíz biztosításáról, az óvodai 
nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és köztemetők fenntartásáról, a nemzeti és 
etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről, a kulturális szolgáltatásról (ezen belül különösen pl. a nyilvános könyvtári ellátás 
biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása), a hulladékkezelési közszolgáltatásról. 
 
Pályázati források függvényében, esetleg azok támogatása nélkül saját forrásból megvalósítható, fontosnak tartott fejlesztések: 
- A felszíni csapadékvíz elevezetése problémájának megoldása az egyre gyakrabban előforduló szélsőséges időjárási körülmények 
miatt az ország legtöbb településének egyik legfontosabb feladatává vált. A csapadékvíz elvezető rendszer, amelynek ütemezett átfogó 
rekonstrukciójára van szükség, ami csak külső források bevonásával valósítható meg. Saját forrásból kell azonban biztosítani az árkok 
átereszek folyamatos karbantartását, tisztítását. 
- Folytatni kell a község útjainak és járdáinak - elsősorban - pályázati támogatással megvalósuló felújítását. Útjaink esetében prioritást 
kell, hogy élvezzenek a legrosszabb állapotú utcák és a szilárd burkolattal még nem rendelkező utca (Nyírfa utca- Lókút honlapjának 
megújítása szükséges, interaktívvá tétele. 
- A turizmus a település meghatározó gazdasági ágazata, melynek minőségorientált fejlesztése a község egyik legfontosabb kitörési 
pontja lehet. Fontos szempont a turisztikai kínálat minőségi szélesítése és elmélyítése Lókútnak jó adottságai vannak a turizmus érdemi 
fejlesztésére vonatkozóan. Lókút és a környék igazi kincse, nevezetessége a buja növény és a rendkívül gazdag állatvilág. Rendelkezik 
aktív turisztikai terméktípussal (gyalogtúrák, lovaglás, vadászat), egészségturizmusban hasznosítható stressz mentes, tiszta, 
harmonikus környezettel, örökségturizmusban hasznosítható termékelemekkel, az ökoturizmusban rejlő jó adottságokkal, a családokat, 
gyermekeket és ifjúságot megcélzó kínálati elemek bevezetésének lehetőségével. 
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Idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 
a) szorosabb együttműködés kialakítása a helyi partnerekkel, és a térség más településeivel, a Zirci turisztikai desztinációs 
menedzsment szervezettel (TDM). 
b) a rossz állagú táblák cseréje, újak kihelyezése, 
c) a lakóingatlanok tulajdonosai körében el kell végezni a kihasználatlan kapacitások felmérését, a fizetővendég szolgálat, olcsóbb 
ifjúsági szálláshely kialakítás (pl. erdei iskola, vándor tábor) esetleges megszervezése céljából, 
d) meg kell vizsgálni a legújabb turisztikai trendekben való részvétel lehetőségeit: meg kell határozni az egészségturizmusban rejlő 
igényeket és lehetőségeket, szolgáltatókkal ez ügyben együttműködést kell kezdeményezni, 
e) tematikus turisztikai útvonalak kialakítása, csatlakozás az ilyen jellegű térségi/ országos turisztikai projektekhez. 
f) ízléses kiadványban szükséges lenne megjelentetni Lókút község és környéke turisztikai lehetőségeit, 
g) a helyi rendezvények népszerűsítse. 
 
Önkormányzati intézmények és szolgáltatások fejlesztése 
a) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, 
b) Önkormányzati intézmények akadálymentesítése. 
 
Infrastruktúra fejlesztése, az infrastrukturális feltételek javítása 
Az infrastrukturális fejlesztések a település komfortjának emelését, környezetvédelmi elvárásoknak történő megfelelés igényét, 
környezetünk biztonságát, a kor műszaki és technikai színvonalának elérését célozzák. Az infrastruktúra-fejlesztést gyakran más 
fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve 
megnyitja a továbblépés lehetőségét. 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete ezért fontosnak tartja: 
a) Az elavult vízvezetékek folyamatos cseréjét, 
b) A kiépíteni a szennyvízcsatorna-hálózatot, 
c) A csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítését, karbantartását, felújítását, 
d) Lókút útjai és járdái szilárd burkolatának felújításának folytatását, 
e) A közvilágítási rendszer korszerűsítését, 
h) Intézmények környezetének fejlesztése (udvarrendezés, parkosítás, térvilágítás stb.). 
i) Lókút-Hárskút összekötő út állami tulajdonba és fenntartásba adása. 
 
Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése 
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás előnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka ideje munkavégzésnek 
minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati 
finanszírozásával) tud elláttatni közcélú feladatokat: A közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat 
megvizsgálja a közmunkások foglalkoztatásának lehetőségeit, és kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit. 
 
Az épített és természeti környezet védelme 
A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében: 
a) áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti értékeket, 
b) szükség szerint megalkotja a helyi védelemről szóló rendeletét, 
c) a településkép javítása érdekében javaslatokat dolgoz ki, intézkedési tervet fogad el a gondozatlan ingatlanok rendbetétele, az 
életveszélyessé vált ingatlanok bontása/felújítása érdekében, 
d) felméreti a közterületeken lévő faállomány állapotát, szükség esetén intézkedik a veszélyes fák kivágásáról, pótlásáról, 
e) programokat dolgoz ki az illegális szemétlerakások megakadályozására, a meglévő illegális szemétlerakók megszüntetésére. 
 
A lakás és telekgazdálkodás 
A település fejlesztése és a letelepedés vonzóvá tétele érdekében újabb telekalakítást kell eszközölni. 
Meglévő telkeket értékesíteni kell. 
 
A köztemető fenntartás 
Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokat. Lókút Község Önkormányzat 
nem rendelkezik temető tulajdonjogával, ezért ezen feladatát a Római Katolikus Egyház Lókúttal kötött megállapodás alapján a 
felekezeti temetővel biztosítja, amely így köztemetőként működik. A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és 
színvonalának emelése érdekében folyamatosan biztosítani kell azt, hogy a köztemetők megfeleljenek a jogszabályokban meghatározott 
követelményeknek. 
 
A közterületek fenntartása 
A község közterületei a lakossága, és az idelátogatók által leggyakrabban használt, leginkább szem előtt lévő részei a településnek. A 
rólunk kialakuló kép és saját közérzetünk javítása érdekében is fokozottabb figyelmet kell fordítani gondozásukra, tisztán tartásukra. 
Jelentősebb eredményeket önerőből nehezen, csak a lakosság nagyobb arányú bevonásával érhetünk el. 
a) be kell kapcsolódni a más szervek által meghirdetett település-virágosítási programba, ehhez kérni kell támogatók, önkéntesek 
segítségét, 
b) nagyobb figyelmet kell fordítani a köztéri építmények, alkotások állagának megőrzésére, felújítására, 
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c) folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszótér és az Önkormányzati intézmények szabadtéri eszközeit, valamint zöldfelületeit, 
d) a játszótér és az intézményi udvari játékok időszaki felülvizsgálatát rendszeresen, balesetvédelmi megelőző karbantartását szükség 
szerint el kell végezni, 
e) gondoskodni kell a sportpálya létesítményeinek folyamatos karbantartásáról. 
 
A köztisztaság és településtisztaság fenntartása 
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az Önkormányzat a következő feladatokat: 
Észak-Balatoni Regionális Hulladékkezelési Társulás tagjaként, közszolgáltató bevonásával látja el: 
a) gondoskodik a kommunális hulladék heti rendszerességgel történő elszállításáról, megfelelő elhelyezéséről, 
b) folytatja és népszerűsíti a szelektív hulladékgyűjtést, gondoskodik a gyűjtőedény kihelyezéséről, rendszeres ürítéséről, valamint a 
házhoz-menő szelektív gyűjtés rendszerének kialakítását szorgalmazza, 
c) évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, 
d) biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként 
ürítésre kerüljenek. 
 
Külső vállalkozó bevonásával gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosságmentesítéséről és a hó eltakarításról. 
Önállóan - közfoglalkoztatottak bevonásával - gondoskodik a közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról. 
A környezetvédelem elősegítése érdekében hulladékudvar létesítését célozza meg. 
 
A helyi tűzvédelem 
 Tűzoltóság vonatkozásában: 
Az Önkormányzat a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság tagjaként közreműködik a tűzoltóság működtetésének és fejlesztésének 
biztosításában. Támogatja az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lókút civil szerveződést. 
 Az Önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában: 
a) figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályzatok jogszabály változások érvényesülését; 
b) tájékoztatást kér a szabályozások jogszabályi előírások szerinti felülvizsgálatának, a tűzvédelmi oktatás megtartásának és a 
kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megtörténtéről. 
 
A közbiztonság helyi feladatainak ellátása 
Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében: 
a) javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának segítésére, 
b) elkészíti a közbiztonsági koncepciót, 
c) szükséges a polgárőrség megalakulásának szorgalmazása, 
d) kamerarendszer-kiépítése. 
 
A község közoktatási-köznevelési feladatainak ellátása 
Az Önkormányzat gondoskodik a Zirc és Lókút Óvodatársulás útján az óvodai ellátásról. Zirc Városi Önkormányzat által – szerződés 
alapján - működtetett konyhából, a Falugondnoki Szolgálat működtetésével biztosítja a lókúti köznevelési intézményekbe járó 
gyermekek és diákok étkeztetését. 
Az Önkormányzat segíti a nevelési-oktatási intézmények és a fenntartók közötti kapcsolat építését és fenntartását. Az Önkormányzat a 
lókúti diákok tanulmányi teljesítményének ösztönzésére és szociális helyzetük javítása érdekében tovább működteti ösztöndíj rendszert: 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat. 
 
Gondoskodás az egészségügyi ellátásról 
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás, amelyet a zirci háziorvosok közreműködésével kíván biztosítani. A 
központi orvosi ügyelet feladatellátásában az önkormányzat a járási társuláson keresztül vesz részt. 
A Képviselő-testület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatások zavartalan ellátása érdekében: 
a) folyamatos kapcsolattartásra törekszik a feladatellátásban résztvevőkkel, 
b) közreműködik az egészségügyi felvilágosító munka, a megelőzés fontosságát, és a szűrő vizsgálatok népszerűsítését szolgáló 
kezdeményezésekben, 
c) a parlagfű elleni védekezésre nagyobb hangsúlyt fektet, támogatja a témával kapcsolatos ismeretterjesztést, illetve a parlagfű 
terjedése ellen küzdő akciókat. 
 
Gondoskodás a szociális ellátásáról 
Az Önkormányzat szociális feladatait a Zirc Járás Szociális Szolgáltató Központon keresztül látja el. Az Önkormányzat törekszik arra, 
hogy a szociális feladatellátás rendszerét folyamatosan alkalmassá tegye a gazdasági körülmények változása kapcsán kialakuló, egyre 
szélesebb rétegeket érintő elvárásokhoz. 
 
Közösségi terek biztosítása, a kultúra, a közművelődés, és sporttevékenység 
Az Önkormányzat biztosítja 
a) a civil szervezeteknek, művészeti csoportoknak a helyet a Kultúrházban a kulturális és a közművelődési tevékenységek végzésére, 
b) a civil szervezeteket, közösségeket támogató önkormányzati pályázati rendszer folyamatos működését és az érdekegyeztetés 
lehetőségeit Szükséges gyarapítani a könyvtár könyvállományát. Itt is figyelemmel kell kísérnünk a megcélozható pályázatokat. 
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Sporttevékenység 
a) A jelentős társadalmi munkával és lakossági, vállalkozó felajánlással működő futballpálya gondozását folyamatosan kell biztosítani. 
b) Az idegenforgalmi rendezvények (Falunap stb.) infrastruktúrájának kiépítése érdekében a szabadidő park terveit el kell készíteni. 
c) A sportegyesület működését támogatni kell. 
 
A helyi és nemzetközi kapcsolatok 
Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Önkormányzattal a nemzetiségek jogainak érvényesítésére, a 
község fejlesztését szolgáló közös elképzelések megvalósítására és a nemzetközi kapcsolatok erősítése terén szoros együttműködésre 
törekszik. 
 
Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a község költségvetésében forrást biztosít a civil szervezetek tevékenységének 
támogatására. 
Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak tartja a rendszeres kapcsolattartást az önkormányzat területén működő 
egyházakkal a helyi gazdasági élet szervezeteivel, szereplőivel, a civil szervezetekkel. 
Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a járás településeivel a lehetőségek kölcsönösségen alapuló jobb kihasználása 
érdekében szoros együttműködésre,közös gondolkodásra, a partnerségen alapuló közös célok elérésére törekszik. 
Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak tartja a testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatának (németországi 
Hebertshausen) ápolását, a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködést, esetlegesen új kapcsolatok létrehozását,együttműködve a 
testvérvárosi egyesületekkel, német nemzetiségi önkormányzattal. 
 
A településüzemeltetési politika célkitűzései 
Lókút község településüzemeltetési politikájának célkitűzései a következők: 
a) A településüzemeltetés során az Önkormányzat Képviselő-testületének figyelemmel kell kísérnie az egyes közfeladatokkal 
kapcsolatban felmerülő kiadásokat és a vele szemben keletkező bevételeket adott évben, illetve több év viszonylatában. 
b) A településüzemeltetés során biztosítani kell a megalapozott költségvetéssel, és a likviditás folyamatos figyelemmel kísérésével azt, 
hogy az üzemeltetéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon. A pénzügyi problémák bekövetkezésének lehetőségét előre 
kell jelezni, hogy a szükséges átcsoportosítás végrehajtható legyen. 
c) Az Önkormányzat Képviselő-testülete támaszkodik a belső ellenőrzés, és a folyamatba 
épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszer által, az üzemeltetés gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség 
tekintetében tett megállapításokra, észrevételekre. 
d) Az Önkormányzat a közszolgáltatások biztosítása és színvonalának emelése érdekében arra törekszik legmegfelelőbb szolgáltatóval 
végezze, figyelembe véve a gazdaságosság,a hatékonyság, az eredményesség követelményeit. 
 
 

6. A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 

A településszerkezeti tervet a település képviselő testülete a 43/2005. VI.08. határozattal hagyta jóvá. 

Lókút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2015.(II.23.) határozatával döntött a településrendezési eszközeinek 
módosításáról, amelynek célja a helyi közútból országos közúttá átminősítendő bekötő út beillesztése a településrendezési eszközökbe.  
A módosítást a képviselő-testület a 2/2016. (I.28.) sz. határozatával hagyta jóvá:  
 
A 83103. jelű országos bekötő úttól a hárskút közigazgatási határáig jelölt "önkormányzati kezelésű összekötő utat" "tervezett országos 

bekötőúttá" változtatja. 

Lókút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 59/2015.(VII.27.) határozatával további módosítási igényről döntött, amelyben a 
hatályos HÉSZ általános mezőgazdasági terület övezeteire vonatkozó építési paramétereinek és a birtokközpont létesítése feltételeinek 
pontosítását és a feltételek „életszerűbbé” tételét kérik, amely azonban szerkezeti tervi változásokkal nem jár. 
 
A szerkezeti terv belterületen kijelöl beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területfelhasználási egységeket: 
Beépítésre szánt területfelhasználási egységek: 
 Falusias lakóterület 
 Településközpont vegyes terület 
 Gazdasági major 
 Temető 
A belterületre a falusias településszerkezet jellemző, hagyományos oldalhatáros beépítési móddal, hosszú szalagtelkekkel.  A szerkezeti 
terv falusias lakóterület területfelhasználási egységet jelölt ki, amelyekbe beékelődik településközpont vegyes terület az általános iskola 
épületének telkén, valamint a belterületbe ékelődő külterületi településrészen, amely jelenleg beépítetlen terület. Nagy kiterjedésű 
településközpont vegyes terület került kijelölésre a település nyugati részén az egykori Óbánya területén, ahol jelenleg a kastély épülete 
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található, valamint melléképületek a szomszédos telken. Ugyancsak a nyugati településrészen gazdasági majort jelöl a terv, amely 
illeszkedik a hagyományos tájhasználathoz. A település keleti részén található a temető területe. 
 
Beépítésre nem szánt területek belterületen: 
 Zöldterület 
 Belterületi kertek 
 Vízgazdálkodási terület 
Zöldterületi fejlesztésre a településszerkezeti terv a Bem József utca mentén ad lehetőséget, ahol jelenleg játszótér és sportpálya 
található viszonylag rendezetlen állapotban. A többi zöldterületre kijelölt rész gyepes terület. Belterületi kertek a falusias lakóterület 
szomszédságában kialakított területfelhasználási egység, amelyen a beépítés nem megengedett, amely szerkezeti szempontból 
előnyös, a településkarakter megőrzése érdekében. 
Vízgazdálkodási terület Óbánya területén lett kijelölve, a vízmű, és a vízműkút területén. 
 
Külterületen lévő területfelhasználási egységek: 
Beépítésre szánt területfelhasználási egységek: 
 Külszíni bányaterület 
 Gazdasági terület major 
A külszíni bányaterület nagy kiterjedésű bányatelke markánsan jelenik meg a szerkezeti terven. Külszíni bányászat azonban csupán 
ennek töredékén valósult meg, amely nem okoz akkora tájsebet, mint amire a szerkezeti terv lehetőséget ad. 
Gazdasági terület major az óbányai majorsági központ állattartó telepe és a hárskúti út mellett lévő lovastanya. 
 
Beépítésre nem szánt területek: 
 Árutermelő mezőgazdasági területek 
 Védendő tájhasználatú mezőgazdasági területek 
 Erdőterület 
 Vízgazdálkodási terület 
Az árutermelő mezőgazdasági területek nagyrésze szántóterület, míg a védendő tájhasználatú mezőgazdasági területek többnyire 
gyepek, amelyek értékes természetközeli területek. (ökológiai hálózat, Natura 2000 terület). A település déli részén lévő nagy kiterjedésű 
erdők a tájhasználatnak megfeleően lettek kialakítva. Szerkezeti jelentőségű az Eplény irányába, valamint Veszprém irányába tervezett 
országos közút, valamint Lókutat Hárskúttal összekötő tervezett országos közút, valamint Zirc irányába vezető meglévő országos közút. 
A terv jelöl tervezett sszélerőműveket is, de ezek kialakítására nem került sor.  
Vizgazdálkodási terület külterületen a vízfolyások területe. 
 
 

 

HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 

Lókút Község Képviselő-Testülete a 3/2007. (IV.10.)  rendelettel hagyta jóvá Lókút hatályos Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási 
Tervét. 
A falusias lakóterületen belül a szabályozás megkülönbözteti a Központi falusias lakóterületeket (Lfk), valamint a falusias lakóterületeket, 
amin belül 3 eltérő beépítési paraméterrel rendelkező övezetet jelöl ki (Lf-1, Lf-2, Lf-3) 
A hagyományos falusias lakóterület maximum 50 m-es mélységben engedi a beépítést, és nem teszi lehetővé a telkek feloszlását, 
amely biztosítja teszi a település hagyományos karakterének megőrzését. 
 
A belterületi kertek területfelhasználási egység a hagyományos településrészen lévő hosszú telkek, ahol a szabályozás nem ad 
beépítési lehetőséget, amely megőrzendő, hogy a település hagyományos szerkezete fennmaradjon. 
 
A település déli részén lévő nagy kiterjedésű erdőterületek a hatályos terven honvédelmi rendeltetésűek, amelyek az adatszolgáltatás 
alapján már nem állnak honvédelmi kezelésben. 
 
Településközpont vegyes terület a volt majorsági központ egy része, továbbá a lakóterületek közé ékelődő két központi terület. A vegyes 
területre vonatkozó szabályozás biztosítja a település építészeti karakterének megőrzését a 4,5 m-es építménymagassággal. 
 
Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.3.) önkormányzati rendelete módosította Lókút Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 3/2007. (IV.10.) önkormányzati rendeletét. 
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7. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 

DEMOGRÁFIA, NÉPESESSÉG, NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTEL, KÉPZETTSÉG, FOGLALKOZTATOTTSÁG, JÖVEDELMI 
VISZONYOK 

Lókút község társadalmi helyzetét a település népesedési (pl. természetes szaporodás, vándorlás) és demográfiai (pl. iskolázottság, 
nemzetiségi összetétel) folyamatainak elemzésével, valamint a helyi lakosság munkaerő-piaci pozíciójának értékelésével, a 
foglalkoztatási és a jövedelmi viszonyokon keresztül mutatja be a település önkormányzata által készített Helyi Esélyegyenlőségi 
Program (HEP). A HEP a település társadalmára vonatkozóan a következőket tartalmazza:  
 
Lakónépesség 
A község közigazgatási területe 18,1 km2, lakónépessége 463 fő (2017), népsűrűsége 26 fő/km2, amely az országos átlag – 105 fő/km2 
–kevesebb, mint harmada. Lókút lakónépességének változását folyamatos csökkenés jellemzi, bár a "Lókút népességének alakulása 
1870-tól 2017 -ig" című grafikon alapján az 1930-as években kisebb növekedés volt tapasztalható. 1970-től nagy mértékben csökkent a 
népesség, 2000-re a több mint ezer fős település lakóinak száma a felére csökkent. Ennek oka lehet a jobb munkalehetőségek 
reményében történő városba költözés és az elöregedő társadalomban tapasztalható magasabb halálozási arány. 
A lakónépesség száma 2007 – 2012. évig terjedő időszakban, jelentős mértékben nem változott, nagyobb csökkenés 2009. évben volt, 
ez azonban nem számottevő. 

 
Lakónépesség száma (Forrás: HEP, TeIR, KSH‐TSTAR) 

 

 
 

Lókút népességének alakulása 1870-tól 2017 -ig  (Forrás:nepesseg.com) 
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Lókút a népsűrűség térképén (Forrás: nepesseg.com) 

 

 
 

Népesség változás (Forrás: nepesseg.com) 
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Korösszetétel 
Lókúton a folyamatos népességfogyás a kedvezőtlen, elöregedő korösszetétel következménye (ábra). Mutatói rosszabbak az országos 
átlagnál, a 0-14 évesek aránya azonban magasabb mint a járási átlag. Az idősek aránya (24,3%) kicsit magasabb az országos átlagnál 
(20,4%), az elöregedés üteme gyorsabb. A 15-59 éves aktív korú lakosság aránya (62,3,7%) megközelíti az országos 
átlagszintet,(63%). 
 

Korcsoportok 0-14 év 15-18 év 19-62év 63 év felett Összesen 

Nők 31 11 119 68 229 

Férfiak 28 10 134 39 211 

Összesen 59 21 253 107 440 

Demográfiai összetétel 2014. január 1-jei állapot szerint (Forrás: HEP) 
 

Állandó népesség korcsoportonkénti bontásában látható, hogy 272 fő a 18-64 éves aktív korú lakosság száma, 118 fő a 65 feletti 
lakosság, amely magas a 0-17 éves korú népességhez viszonyítva. A nemek szerinti megoszlás kiegyensúlyozott 64 éves korig, e fölött 
a nőké szembetűnően magas, ami egybeesik az országos tendenciával, mely szerint a férfiak várható élettartama országosan jóval 
alacsonyabb, mint a nőké. 

 

 
(Állandó népesség Forrás: HEP) 

 
Öregedési index 
2001 óta az öregedési index fokozatos csökkenést mutat. Ez a szám, arra enged következtetni, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 
éven felüli jut. Az index minden évben 100 feletti volt,vagyis a 65 éven felüliek számaránya magasabb, és a település elöregedő. Ezáltal 
az időseknek fokozottabb ellátására van szükségük a településen, így ezért is hatékony az idősek, mint külön célcsoport elemzése. De 
az öregek magas száma, nem azt jelenti, hogy a gyerekekre kevesebb figyelmet kell fordítani, hiszen az ő vizsgálatuk is központi 
probléma. 

 

 

 
(Öregedési index Forrás:HEP) 
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Népesedés 
A természetes szaporodás negatív mutatója alátámasztja a fentiekben tett megállapításunkat, miszerint a település lassan bár, de 
elöregedő. 
 

 
 

 
(Népesedés: Forrás:HEP) 

Vándorlás 
Az el és odavándorlás mutatója kedvező értéket mutat. 2010-ben 30 fő telepedett itt le, és ehhez viszonyítva csupán 13 fő hagyta el a 
települést. Az egyenleg 2011-ben is kedvező volt. Ez arra enged következtetni, hogy bár nincsenek településen kiemelt turisztikai 
látványosságok, mégis természeti adottságai vonzóvá teszik az ide költözők számára. 
 

 

 
(Vándorlás: Forrás:HEP) 

 
Nemzetiségek 
A településen Német Nemzetiségi Önkormányzat tevékenykedik, mivel a község lakosságának 27 %-a német nemzetiségű. 
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Foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok 
A munkanélküliség, a szociális rászorultság, a gyermekek helyzete, a lakhatási viszonyok és az iskolai végzettségek figyelembe 
vételével készült elemzések alapján a HEP a következő adatokat említi meg: 
A 15-64 év közötti lakónépességhez képest a nyilvántartott álláskeresők száma 2008-ban 6,7 %, 2009- ben 9,7 %, 2010-ben 9,3 %, 
2011-ben 9,9 %, 2012-ben 7,2 %. Az országos adatok alapján 2012-ben a munkanélküliek éves átlagos száma az előző évhez képest 
alig változott, 10,9 %-os munkanélküliségi ráta megegyezett a 2011. évi adatokkal. A munkanélküliség 2012-ben az észak-
magyarországi régióban volt a legmagasabb, 15,7 %, az észak-alföldi térségben 13,6 %, a Nyugat-Dunántúlon pedig 8 %, mégis a 
legkedvezőbb helyzetű régiók, közé tartozik. 2013. február-áprilisban a munkanélküliek száma megegyezik a 2012. évi adatokkal, a 
munkanélküliségi ráta pedig 11 %. Az adatokból látható, hogy Lókúton alacsonyabb a nyilvántartott álláskeresők száma, mint az 
országos átlag. A nyilvántartott álláskereső nők száma minden évben változó, de alacsonyabb, mint a férfi álláskeresők száma. A 2013. 
február-áprilisi adatok szerint a férfiak munkanélküliségi rátája 0,3 %, a nőké 0,8 %-kal csökkent egy év alatt. 
 
Életminőség 
Lókút lakónépességének életminőségéről fontos információkat szolgáltat a települési lakásállomány mennyiségi és minőségi 
összetétele, valamint a zöldfelületek aránya és kihasználtsága. 
 
Lakásállomány 
A helyi lakosság életminőségére enged következtetni a települési lakásállomány összetétele, az ingatlanok állapota, minősége. Lókúton 
2017-ben 202 lakás volt a községben. Ez a lakásállomány a település lakosságszámával összevetve (440 fő) azt jelenti, hogy átlagban 
2,3 fő élt egy lakásban.  
A lókúti lakosok saját tulajdonú családi házakban élnek. Sajnos új házak az utóbbi években alig épültek. Az ideköltözők is inkább a 
kisebb, alacsony árú ingatlanokat vásárolják meg. A 194 házból kb. 15-20 üresen áll. A lakók kihalnak, az örökösök a házak csak kevés 
hányadát szeretnék megtartani, a többségük értékesíteni szeretné. Ez szinte lehetetlen, annak ellenére, hogy az ingatlan árak nagyon 
alacsonyak. A településen hajléktalan személy nincs. 
A településen bérlakás és szociális lakásállomány nincs, sem egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan.  
 
Lakhatást segítő támogatások 
Lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorulók részére, a lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez 
nyújtott hozzájárulás. A lakásfenntartási támogatás alanyi jogon, és normatív alapon állapítható meg. 
 
Eladósodottság 
Az eladósodás különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő, vagy alacsony jövedelmű idős, vagy több gyermekes 
családoknak a problémája, hogy nem tudják a közszolgáltatási díjakat kifizetni. Ezeknek a szociálisan rászoruló családoknak nyújt 
valamelyest védelmet, a „védendő fogyasztó”-kat megillető kedvezmény, továbbá a lakásfenntartási támogatás. 
 

TÉRBELI-TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS, KONFLIKTUSOK, ÉRDEKVISZONYOK 

Szegregált területek nincsenek Lókút területén, így társadalmi konfliktusok sincsenek. 

 

TELEPÜLÉSI IDENTITÁST ERŐSÍTŐ TÉNYEZŐK 

A település anyagi lehetőségei ugyan korlátozottak, de mindig igyekeznek a helyi lakosok számára változatos programokat kínálni. 
Rendszeresen szerveznek összejöveteleket idősek napjára, falunapot, búcsút, karácsonyi,- anyák napi ünnepségeket. 
A képviselő-testület az ülés napirendjére tekintettel nyilvános-, zárt-, rendkívüli- és ünnepi ülés tart. Évente egy alkalommal nyilvános 
ülés keretében közmeghallgatást tart. A nyilvános ülésre, a napirend érintettjei, a civilszervezetek meghívást kapnak. A település 
lakossága a hirdetőtáblákra kifüggesztett meghívóból értesül az ülés időpontjáról, napirendjéről. 
A képviselő-testület támogatja az egyesületek, civil szervezetek, iskola, óvoda által rendezett programokat, rendezvényeket 
(nemzetiségi nap, gyermeknap, mikulás, karácsony, idősek napja). Akinek otthonában nincs internetezési lehetőség azok igénybe 
vehetik az önkormányzatnál és a könyvtárban az ingyenes szolgáltatást. A könyvtárban a beiratkozás ingyenes, hetente 2 alkalommal 
nyílik lehetőség a könyvtár látogatására. 
A településen etnikai konfliktusok nem léteznek, azok kezelésére nincs szükség. 
Rendezvények, programok lebonyolításánál önkéntes munkát egyaránt vállalnak az egyesületek, és a szülők is. 
 
Lókúton több alapítvány és civil szervezet működik: 
 Rossbrunn Kulturális Alapítvány 
 Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület 
 Német Nemzetiségi Klub Egyesület 
 Magas Bakony Környezetvédelmi Egyesület 
 Lókúti Tömegsportclub Sportegyesület 
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8. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 
Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ megállapodás alapján Lókúton az alábbi feladatokat látja el 2013. 01. 01-től: 
- Házi segítségnyújtás 
- Közösségi ellátás 
- Támogató szolgálat 
- Nappali ellátás (idősek klubja) 
- Gyermekjóléti szolgálat 
- Védőnői szolgálat 
- Anya-, gyermek-és csecsemővédelem (iskola-védőnői szolgálat) 
 

HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK  

A humán közszolgáltatásokhoz tartozik Lókúton az egészségügyi ellátás, a szociális ellátás, az oktatás, valamint a kultúra és a sport.  
 
Lókút Község Önkormányzata 2013. január 1-jétől a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozott. Az ügyfélfogadás a Zirci Közös 
Önkormányzati Hivatal Lókúti Kirendeltségén minden nap van 8 órától 16 óráig, így helyben megoldott az ügyfelek tájékoztatása, a 
kérelmek leadása, azonban az okmányirodai, gyámhivatali, építésügyi ügyintézésre Zircre kell utazni. 
 
A postai szolgáltatás is helyben biztosított. A Postahivatal az önkormányzat tulajdonában lévő épületben található. 
 
A háziorvosi szolgálat székhelye Zirc város, a vállalkozó felnőtt háziorvos heti 1 alkalommal rendel 3 órát. A vállalkozó gyermek 
háziorvos szintén heti 1 alkalommal rendel, 45 percet. Az orvosi rendelő az önkormányzati tulajdonú a postahivatallal egy épületben 
található. 
 
Gyógyszertár helyben nincs, Zircre kell beutazni a lakosságnak gyógyszerekért. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítés a Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ által biztosított, mivel az  Önkormányzat a Zirci 
Járás önkormányzati Társulási tagja, amely szervezet fenntartásában működik az említett szociális és gyermekvédelmi alapellátást 
nyújtó intézmény.  
 
A településen élő óvodás korú gyerekek, helyben járnak óvodába, melyet az Önkormányzat tart fenn jelenleg a zirci Benedek Elek 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde tagintézményeként működik. 
 
Az Óvoda konyhája melegítő konyhás, az óvodások étkeztetését vásárolt étkeztetéssel oldja meg a Képviselő-testület. Az általános 
iskola köznevelési feladatainak ellátásáról 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik. A gyermekétkeztetést a Zirci Városi Önkormányzat 
biztosítja, Lókút község Önkormányzata együttműködési feladat ellátási szerződést kötött erre Zirccel. Az iskolások menetrend szerinti 
helyközi járattal járnak Zircre iskolába.  
A községben van kultúrház. A falu rendelkezik sportpályával, a könyvtár az általános iskola épületében kapott helyet. 
Az e-Magyarország Pont az Önkormányzat épületében és a könyvtárban érhető el, amelyet az Önkormányzat működtet. A házi 
segítségnyújtás feladatellátás is a Zirci Kistérség Többcélú Társulásban való részvétellel történik. Szociális étkeztetést az Önkormányzat 
vásárolt étkeztetés útján biztosítja. Az ebédet a szociális étkeztettetek számára a Falugondok szállítja Zircről. A szociális étkeztetést  a 
Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ biztosítja. 
 
A lakosság a település méretéből adódóan a kereskedelem és lakossági szolgáltatások területén jelentős hátrányt szenved. A 
településen egy élelmiszerbolt működik. Iparcikkekhez a településen nem tud helyben hozzájutni a lakosság. Gázpalack-csere telepet az 
élelmiszerbolt működtetője üzemeltet, tápbolt nem működik a faluban.  
A faluban a lakossági szolgáltatások közül kevés áll helyben rendelkezésre. Ezen kívül banki szolgáltatások, helyi piac, gyógyszertár, 
orvosi ügyelet igénybevételére nincs mód.  
Az Önkormányzat biztosítja 
a) a civil szervezeteknek, művészeti csoportoknak a helyet a Kultúrházban a kulturális és a közművelődési tevékenységek végzésére, 
b) a civil szervezeteket, közösségeket támogató önkormányzati pályázati rendszer folyamatos működését és az érdekegyeztetés 
lehetőségeit 
Szükséges gyarapítani a könyvtár könyvállományát.  
 
Sporttevékenység 
a) A jelentős társadalmi munkával és lakossági, vállalkozó felajánlással működő sportpálya gondozását folyamatosan kell biztosítani. 
b) Az idegenforgalmi rendezvények (Falunap stb.) infrastruktúrájának kiépítése érdekében a szabadidő park terveit el kell készíteni. 
c) A sportegyesületek működését támogatni kell. 
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ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA 

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében Lókút Község Önkormányzata megalkotta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP) a 
2013-2018 közötti időszakra vonatkozóan, amelynek célja érvényesíteni 
- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 
- a diszkriminációmentességet, 
- szegregációmentességet, 
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák 
komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. 
 - a köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ 
területi szerveivel (tankerülettel). 
 
A HEP helyzetelemző részének célja  
- számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő 
célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. 
- meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az 
egyenlő bánásmód érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 
tartalmazza. 
 
A HEP Intézkedési Terv célja  
- a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az 
esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából, 
- meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt,  
- felállítani egy olyan együttműködési rendszert, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon 
követés,ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus 
munkacsoportokat. 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről 
jegyzőkönyv készül. A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy átdolgoztatására, 
valamint szükség szerinti módosítására. A HEP Fórum egy‐egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve 
újabb munkacsoportokat hozhat létre. A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott 
munkacsoportok beszámolóinak alapján. 
 

 

HEP munkacsoportok 
 

Romák és/vagy mélyszegénységben élők  
Problémák 
- Elhelyezkedés segítése a szabad munkaerőpiacon 
- Eladósodás 
 
Fejlesztési lehetőségek 
- tanácsadás, figyelemfelhívás az önkormányzat általi közfoglalkoztatásba történő bevonás lehetőségéről, menetéről, Munkaügyi 
Központba történő irányítás, regisztrálásra történő rábeszélés a további ellátások lehetősége érdekében 
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- figyelemfelhívás, tájékoztatás a lakásfenntartási támogatás igénybevételének lehetőségéről az önkormányzatnál (közművek 
kikapcsolása elkerülése érdekében), figyelemfelhívás az indokolatlan és nehezen nyomon követhető különböző hitelek felvétele 
ügyében 
 
Intézkedések 
- Elhelyezkedés segítése a szabad munkaerőpiacon. 
- Eladósodás megelőzése 

 

Gyermekek 
Problémák 
- Rendszeres ételhez jutás, 
- Egészségvédelem, - 
- Közösségi rendezvények 
 
Fejlesztési lehetőségek 
- EU-s élelmiszer segélycsomagokra pályázás, segélycsomagok osztása 
- Óvodai, iskolai odafigyelés, jelzések továbbítása a szakemberek felé, 
- pályázat figyelés, pályázat írás 
 
Intézkedések 
- Egészségnap szervezése a településen 
- Rendszeres ételhez jutás 
- Közösségi rendezvények 
 
Idősek 
Problémák 
- Szociális ellátás, 
- Informatikai ismeretek hiánya, 
- plébánia épületének külső-, belsőtatarozása, templom szobrok, oltár és orgona restaurálása, bástyafelújítása, 
- Akli telek vásárlás, templom építés 
 
Fejlesztési lehetőségek 
- tájékoztatás az igénybe vehetőszolgáltatásokról, a hivatali dolgozók,falugondnok bevonásával 
- Képzések beindítása, ehhez informatikai háttér biztosítása 
- Pályázat figyelés, pályázat írás 
- Pályázat figyelés, pályázat írás 
 
Intézkedések  
- Idősek szociális ellátása 
- Idősek informatikai ismereteinek bővítése 
- Plébánia épületének külső-, belső tatarozása, 
- templom szobrok, oltár és orgona restaurálása,bástya felújítása, 
- Akli telek vásárlás, templom építés 
 
Nők 
Problémák 
- Eltitkolt családon belüli erőszak,  
- Képzések, munkahely felkutatás 
 
Fejlesztési lehetőségek 
- jelzőrendszer működtetése 
- Számítógépes ismeretek elsajátítása,használata, elektronikus úton munkahelykeresés, 
 
Intézkedések 
- Munkahelykeresés kisgyermekes és egyedülálló szülőknek 
 
Fogyatékkal élők 
Problémák 
- Foglalkoztatáshoz jutás, 
- Akadálymentes közlekedés 
 
Fejlesztési lehetőségek 



LÓKÚT                                                         MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 34 

KÖRNYEZETTERV KFT. – 2018. JÚNIUS 

- megfelelő szakértelmű segítők igénybevétele 
- akadálymentesítési munkák folytatása, 
 
Intézkedések 
- Igény esetén foglalkoztatáshoz jutás 
- Önkormányzati épületekbe való bejutás 
 

 

9. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 
 
A település gazdasági súlya, szerepköre 
A település gazdasági súlya járási és térségi viszonylatban csekély.  
 
A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 
A legnagyobb szerepe a mezőgazdaságnak van, függetlenül attól, hogy a termőhelyi adottságok nem kedvezőek. A szántóföldi 
növénytermesztés, és a gyepgazdálkodás jellemző a falu határában. 
A gyümölcstermesztés sajnálatos módon nem jellemző, a Magas-Bakony hűvösebb klimatikus viszonyai miatt. 
Az óbányai  hajdani nagybirtok központ majd állami gazdasági major jelenleg magántulajdonban van, és területén időszakos 
állattenyésztés folyik (Bakonyholi Kft.). Az állattenyésztés volumene azonban jóval kisebb, mint lehetne. Ezt igazolják a parlagosodó 
legelők is. A hárskúti út mellett lovastanya található. 
A településen a korábban működő külszíni bánya jelenleg nem üzemel. A Mészkő és Dolomit Kőbányászati és Ásványfeldolgozó Kft. 
rendelkezik a kitermelési joggal.  
A településen jelenleg az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás meghatározó. Az erdők kezelése nagyrészt a VERGA Veszprémi 
Erdőgazdaság Zrt. kezelésében van, kisebb részben magántulajdonban vannak. 
Három vadásztársaság működik a településen: Királykúti vt., Hajag vidék vt., VERGA vadásztársasága. 
A három vadásztársaság közül Lókút közigazgatási területének nagy részén a VERGA rendelkezik a legnagyobb kiterjedésű területtel. 
Egy vegyesbolt üzemel, amely jól ellátott. 
A településen két vendégház üzemel: Hilva vendégház és Kőris Vendégház 
 
A település gazdasága a 2015-2019-ciklusra vonatkozó gazdasági programban nyomon követhető. A Gazdasági Program CLXXXIX. 
Törvény 116. § előírásainak megfelelően készült el, azzal a szándékkal, hogy helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket 
és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági 
adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.  
 
Összefoglalja a fő fejlesztési irányokat, fejlesztési célkitűzéseket foglalja össze, tehát a program összegző jellegű megalapozás a 2015-
2019-es időszakra. A gazdasági program kiemelten összpontosít az önkormányzati feladatokra, szervezeti struktúrára és a pénzügyi 
lehetőségekre. A gazdasági program célkitűzései megvalósítása alatt a településvezetés kötelezi magát, hogy minden stratégiai 
jelentőségű lépésével kapcsolatban párbeszédet folytat az érintettekkel , és figyelembe veszi véleményüket. A kommunikáción keresztül 
vezető, gazdasági program megvalósításával olyan lehetőségek tárulnak fel, amelyekkel Lókút község élhetőbbé válik. 
 
Lókút község gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények: 

• A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései 

• A kormány fejlesztési irányai, megyei koncepció 

A területi tervezés hierarchikus rendet alkot, a területfejlesztésről és területrendezésrőlszóló 1996. évi XXI. Törvény két területi tervezési 
szintet határoz meg, az országos valamint a megyei szintet. Ezért a városi fejlesztési irányok meghatározója e két szint fejlesztési 
dokumentuma. Veszprém megye közgyűlése által elfogadott területfejlesztési koncepció szerint a megye jövőképe: vonzó, élhető és 
versenyképes térség. 
 
Veszprém Megye Területfejlesztési programja, Stratégiai program által Zirc járás tekintetében meghatározott fejlesztési célok:  
Zirc járás fejlesztésének célja kettős: egyrészt a népességvesztés mérséklése illetve megállítása, másrészt, de ezzel összefüggésben a 
munkahelyteremtést elősegítő és a térség specifikumaira építő gazdaságfejlesztés. 
A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, foglalkoztatás bővítése Zircen illetve várostérség vidéki térségeiben 
A sajátos területi – természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás 
A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
A lakosság életminőségének javítása, a helyi közösségek fejlesztése 
 
A fejlesztési célok megvalósításhoz az alábbi, az Európai Bizottság által eddig elfogadott operatív programok nyújtanak támogatást: 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 
Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
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Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program- élelmiszer és/vagy alapvető támogatást 
biztosító operatív program (RSZTOP) 
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 
Integrált Közlekedés-fejlesztési Operatív Program (IKOP) 
Európai Bizottsághoz jóváhagyásra benyújtott, még jóvá nem hagyott további operatív programok: 
Vidékfejlesztési Program (VP), 
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP), 
Közigazgatás- és Közszolgáltatás- fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) 
 
Míg az ágazati operatív programok keretében felhasználható források a prioritási célokhozrendelt keretösszegekből történő 
forráselosztást jelent, addig TOP keretében felhasználható 
forrás megyei szintre lebontva a megye által felhasználható forráskeret prioritásonkénti bontásban jelenik meg. A forráskeret 
felhasználásához a megyei önkormányzat feladata az integrált területi programot (ITP) megalkotása a megye területére. 
 
Az Önkormányzat 2014. évi mérleg főösszege 175 925 e forint volt. E főösszegből a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 172 
700 e forintot tettek ki. A pénzeszközök állománya 2014. év végén 1 039 e forint. A kötelezettségek összállománya 2011. év végén 1 
198 e forint volt. Ugyanezen érték 2014. év végére 2 183 e forint. Az önkormányzat nem vett részt a 2012. év végén lezajlott 
adósságkonszolidációban, tekintettel arra, hogy vizsgált időszakban hitelállománnyal nem rendelkezett. Ennek kompenzálására 2014. 
évben 6 500 e forint fejlesztési célú állami támogatásban részesült. 
 
Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következő: 
 Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását  biztosító vagyon)  

 160 952 e Ft 
 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve  megterhelhető vagyon)  

1 022 e Ft 
 Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és megterhelhető)  

33 472 e Ft 
A vagyon forgalomképesség szerinti megoszlását az Önkormányzat vagyonrendelete részletezi. Az Önkormányzat célja, hogy a 
fentiekben feltüntetett vagyonelemek értéke nőjön, a vagyont ne élje fel, és ne adja el az önkormányzat. Az Önkormányzat a vagyoni 
helyzet alakulásának tekintetében fontosnak tartja a tőkeerősség folyamatos javítását. 
 
 

10. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA 
Az önkormányzat gazdálkodását a költségvetése fejezi ki a legszemléletesebben. 
 

Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 
 

Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 

1. § (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 
 
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt, továbbá az államigazgatási 

feladatainak ellátásához szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat, figyelemmel az Önkormányzat előirányzatainak 
megállapítására, a 2018. évi gazdálkodás főbb szabályaira. 

 
2. A költségvetés célkitűzései 

 
2. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése célul tűzte ki 
 
        a) az Önkormányzat által kötelezően ellátott feladatok megfelelő színvonalú ellátását, különös 
           figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire, 
        b) az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, 
           ezen belül a rászorultság elvének erősítését, 
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        c) a feladatellátás színvonalának emelését, továbbá a fejlesztések által megvalósuló jövőbeni működési 
            megtakarítások érdekében – az Önkormányzat lehetőségeit szem előtt tartva – pályázati lehetőségek 
            kiaknázását. 
 

3. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány, többlet mértéke 
 
3. § (1) Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

a) az Önkormányzat 2018. évi összevont működési költségvetését 
aa) 36 931 ezer forint működési költségvetési bevétellel, 
ab) 45 018 ezer forint működési költségvetési kiadással, 
ac) 8 087 ezer forint működési hiánnyal, 
ad) 15 640 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel 
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és 
af) 971 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. 

 
b) az Önkormányzat 2018. évi összevont felhalmozási költségvetését 

ba) 30 421 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, 
bb) 47 768 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, 
bc) 17 347 ezer forint felhalmozási hiánnyal, 
bd) 10 765 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel 
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és 
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. 
 

              c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2018. évi 
 
ca) bevételi főösszegét 93 757 ezer forintban és 

   cb) kiadási főösszegét 93 757 ezer forintban 
 

az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg. 
 

d) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg. 
 

 (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont működési és felhalmozási költségvetési hiányát, továbbá a működési 
célú külső finanszírozási kiadásait az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételeivel fedezi. 

 
 (3) Az Önkormányzat a 2018. évben ellátandó kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok 

bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 2. melléklet alapján hagyja jóvá. 
 
4. § Az Önkormányzatot megillető 2018. évi központi költségvetésből juttatott állami támogatások jogcímenkénti 

részletezése a 3. melléklet szerinti tartalommal kerül jóváhagyásra. 
 
5. § (1) Lókút Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési létszámkeretét 2 főben, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 

létszámkeretet 3 főben állapítja meg melynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza. 
 
(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési létszámkerete a kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódik. 
 
6. § (1) A Képviselő-testület a beruházási és felújítási kiadásait célonként, feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 
 
(2) Az Önkormányzat az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek, 

és ilyen jellegű önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulások 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 7. 
melléklet alapján rögzíti. 

 
7. § (1) A Képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és 

céltartalékok előirányzatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(2) A működési céltartalékok között a „Szociális juttatások önrésze” kiadási előirányzat felhasználása év közben 

folyamatosan történik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a Képviselő-testület 



LÓKÚT                                                         MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 37 

KÖRNYEZETTERV KFT. – 2018. JÚNIUS 

által a szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati 
rendeletben nevesített ellátások nyújtásához szükséges önkormányzati önrész biztosítása érdekében. A céltartalék 
felhasználásáról a költségvetési rendelet módosítása során számol be a Polgármester a Képviselő-testület részére. 

 
(3) A működési céltartalékok között a „Közfoglalkoztatás önrésze” kiadási előirányzat felhasználása év közben 

folyamatosan történik a központi szabályozás alapján megvalósított közfoglalkoztatással összefüggésben felmerülő 
kiadások teljesítéséhez szükséges önerő biztosítása érdekében. A céltartalék felhasználásáról a költségvetési rendelet 
módosítása során számol be a Polgármester a Képviselő-testület részére. 

 
 (4) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási céltartalékkal, valamint az általános tartalékkal való rendelkezést – 

amennyiben jelen rendelet eltérően nem szabályoz - saját hatáskörben végzi, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is 
elrendel. 

 
8. § (1) Az Önkormányzat a több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban és a hozzájuk 

kapcsolódó szöveges indokolást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(2) Lókút Község Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a 

továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 
fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az 
adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § 
(1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 10. melléklet alapján hagyja jóvá. 

 
(3) Lókút Község Önkormányzata 2018. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a 

Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé. 
 
9. § (1) A Képviselő-testület Lókút Község Önkormányzata belső finanszírozási forrásának előirányzatát 26 405 ezer 

forintban állapítja meg, melyből 15 640 ezer forint működési célú, 10 765 ezer forint felhalmozási célú. 
 
(2) A Képviselő-testület a felülvizsgált 2017. évi maradvány megállapításáról a zárszámadási rendelettel egyidejűleg 

dönt. A maradvány megállapításával egyidejűleg zárszámadási rendeletében állapítja meg a felhasználás szabályait, és ezt 
követően rendelkezik az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról. 

 
10. § Az Önkormányzat a 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 12. melléklet tartalmának 

megfelelően rögzíti. 
 
11. § Az Önkormányzat az általa adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2018. évi tervét és az ahhoz kapcsolódó 

szöveges indokolást a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
12. § Lókút Község Önkormányzata a 2018-2021. évek közötti bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési 

mérlegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

4. Az átmeneti gazdálkodás szabályai 
 
13. § A 2018. január 1-jétől jelen rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakban a Polgármester az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (3) bekezdése alapján intézkedett a bevételek 
beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdés 
szerint e rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azokat tartalmazzák. 

 
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

          
14. § (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 
 
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt előirányzatokon belüli, költségvetési főösszeget 

nem érintő módosításokat (kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítások) saját hatáskörben végezze el, majd a 
módosításokról a soron következő Rendelet módosításával egyidejűleg számoljon be a Képviselő-testület részére. 

 
(3) Az önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó és egyéb kiegészítő támogatásokkal, 

továbbá egyéb kötött felhasználású támogatásokkal, kapcsolatos előirányzat módosításokról a Polgármester a soron 
következő költségvetési rendelet módosítása során számol be a Képviselő-testület részére. 
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(4) A Képviselő-testületnek az államháztartáson kívüli források átvételének szabályairól szóló 2/2018. (II.28.) 
önkormányzati rendelet szerint szabályozott pénzbeli támogatásokkal kapcsolatos előirányzat módosításokról a 
Polgármester a soron következő költségvetési rendelet módosítása során számol be a Képviselő-testületnek. 

 
(5) A költségvetési rendelet módosítása – jelen rendeletben szabályozott kivételekkel - a Képviselő-testület kizárólagos 

hatáskörébe tartozik. 
 
(6) A Képviselő-testület legalább június 30-i, szeptember 30-i, valamint december 31-i hatállyal dönt a költségvetési 

rendeletének módosításáról. 
 

6. Pénzgazdálkodásra vonatkozó szabályozások 
 

15. §    Az év közben jelentkező többletbevétel felhasználásának engedélyezése a Képviselő-testület hatásköre. 
 
16. §    A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület 

engedélyével kerülhet sor. 
 
17. §    Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit a polgármester jogosult és köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a 

saját bevételek növelése érdekében. 
 
18. §    Az Önkormányzat a szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe 

vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett 
költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell 
rögzíteni. 

 
19. §    Az Önkormányzat által elnyert utófinanszírozott pályázatok esetében a polgármester jogosult a pályázatokkal 

összefüggésben felmerült, a pályázatban elszámolható kiadások teljesítéséről rendelkezni, a pályázati támogatás 
összegéhez való mielőbbi hozzáférés érdekében. 

 
20. §    Amennyiben költségvetési év közben likvid hitel felvételére van szükség, arról a Képviselő-testület dönt. 
 

7. Az önkormányzati biztos kirendelése, működése 
 

21. §    Amennyiben az Önkormányzatnál sor került az önkormányzati biztos kirendelésére és az önkormányzati biztos 
megbízásának ideje alatt a helyi önkormányzatnál a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi 
XXV. törvény alapján adósságrendezési eljárást kezdeményeztek akkor az önkormányzati biztos megbízását – a megbízási 
szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt – meg kell szüntetni. 

 
8. Záró rendelkezések 

 
22. §    Az önkormányzat valamennyi tárgyi eszközéről, valamint az azok állományában bekövetkezett változásokról 

folyamatos részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, ezért a leltározást 2014. évtől számítva kettő évenként 
hajtja végre. 

 
23. §    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni. 
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Az Önkormányzat önállóan nem tart fenn költségvetési intézményt. Általános Iskolát 2012. december 31. napjáig a Zirc és Környéke 
Közoktatási Iskolatársulás keretein belül tartott fenn. 2013. január 1. napjától a közoktatási intézménnyel kapcsolatos fenntartói, valamint 
működtetői jogokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át. 
 
Az óvodát 2013. június 30. napjáig a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás, majd 2013. július 1. napjától a Zirc és Lókút 
Óvodatársulás tartja fenn. A települési az igazgatási feladatainak ellátását  2012. december 31. napjáig a Körjegyzői Hivatal Olaszfalu 
tagjaként, majd 2013. január 1. napjával a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül látja el az Önkormányzat. 
 
A takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával külső finanszírozási bevételek bevonása nélkül is megteremthető a költségvetési 
biztonság és egyensúly. Fontos a takarékos gazdálkodás, de folyamatosan törekedni kell arra, hogy a település pénzügyi stabilitása 
egyre magasabb szinten valósuljon meg. 
Az önkormányzati feladatellátás rendszerének átalakulása - korábbiakban egy egységként kezelt feladat szakmai és működtetési 
„ágakra” való szétválása – költségvetési és pénzügyi szempontból is számos kényes helyzetet teremt, kezelése nagy odafigyelést 
igényel. 
Az önkormányzat a továbbiakban is igyekszik a saját bevételek növelésére, a szabad kapacitások kihasználására, a feladatellátás 
hatékonyságának javítására. Lehetőség szerint csökkenteni kell a működési költségek szintjét, ügyelve azonban a kötelező feladatok 
megfelelő színvonalon történő ellátására. 
A fejlesztések tekintetében a működési megtakarításokat eredményező pályázati forráslehetőségek maximális kihasználására kell 
önkormányzatunknak törekednie. Ez hosszabb távon lehetőséget teremthet - a bevételek szintjét állandónak tekintve - olyan tartalék 
képzésére, mely alapot képezhet egyrészt a vagyon állagának megóvására, karbantartására, másrészt Pályázati Alap képzésére. 
 
A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 
Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása 
érdekében a következő feladatokat rögzíti: 
- Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az 
önkormányzat saját forrás növelésének. 
- Nyomon kell követni a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzelésekkel, célkitűzésekkel összhangba hozva kell kihasználni a 
támogatási rendszer nyújtotta előnyöket, azaz a feladatokat olyan formában, illetve olyan feltételekkel kell megoldani, hogy az 
lehetőséget biztosítson a legkedvezőbb központi finanszírozás realizálására. 
- Át kell tekinteni az önkormányzat meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, 
üzemeltetési költségek nagyságát. 
- Javaslatot kell kidolgozni az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges 
vagyontárgyak kihasználására, (különösen a bérbeadás, bérmunka lehetőségére). 
- Törekedni kell arra, hogy a gazdasági programban meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint - további hitelfelvétel nélkül -, minél 
több pályázati forrás bevonásával,valamint saját források fejlesztési oldalra történő átcsoportosításával valósítsa meg, ügyelve a 
működés biztonságára. 
- Lókút Község Önkormányzatnak folyamatban lévő beruházása, fejlesztése nincs. 
 

11.TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 
A településüzemeltetési feladatokat, mint az önkormányzat által ellátandó közfeladatot a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország 
helyi önkormányzatairól 13.§ (2) bekezdése határozza meg. 
  
Lókút község Gazdasági Programjában meghatározott településüzemeltetési politikájának célkitűzései a következők: 
a) A településüzemeltetés során az Önkormányzat Képviselő-testületének figyelemmel kell kísérnie az egyes közfeladatokkal 
kapcsolatban felmerülő kiadásokat és a vele szemben keletkező bevételeket adott évben, illetve több év viszonylatában. 
b) A településüzemeltetés során biztosítani kell a megalapozott költségvetéssel, és a likviditás folyamatos figyelemmel kísérésével azt, 
hogy az üzemeltetéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon. A pénzügyi problémák bekövetkezésének lehetőségét előre 
kell jelezni, hogy a szükséges átcsoportosítás végrehajtható legyen. 
c) Az Önkormányzat Képviselő-testülete támaszkodik a belső ellenőrzés, és a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 
(FEUVE) rendszer által, az üzemeltetés gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség tekintetében tett megállapításokra, 
észrevételekre. 
d) Az Önkormányzat a közszolgáltatások biztosítása és színvonalának emelése érdekében arra törekszik, hogy a legmegfelelőbb 
szolgáltatóval végezze, figyelembe véve a gazdaságosság, a hatékonyság, az eredményesség követelményeit. 
 
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Lókúti Kirendeltsége végzi a fakivágással, ebtartással, közút igénybevétellel, méh vándoroltatással, 
talajvízkút üzemeltetéssel kapcsolatos lakossági ügyeket.  
Zircen a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztálya végzi a településüzemeltetési feladatok fontosabb szervezési 
és lebonyolítási feladatait, melynek célja - a feladatok ellátásának átlátható, összehangolható, szükség esetén átszervezhető 
biztosítása, - valamint a településen élő lakosság, intézmények, vállalatok igényeinek zavartalan és folyamatos kielégítése.  
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12. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

A természeti adottságok vizsgálata Magyarország Kistájainak Katasztere alapján készült. 
 

Elhelyezkedés 
A falu a Dunántúl egyik legmagasabban fekvő települése, Lókút az Öreg-Bakony sasbércei által közrefogott apró  hegyközi medencék 
egyikében helyezkedik el. A kistáj az Északi-Bakony középtájnak és a Bakonyvidék nagytájnak a része. A legkönnyebben a Veszprém-
Győr (82-es út) útról közelíthetjük meg a települést. Vasút nem érinti a települést, tömegközlekedési kapcsolatait helyközi autóbusz 
járatok biztosítják elsődlegesen Zircre, illetve Veszprémbe.  

 
Domborzat 
A község a Dunántúl egyik legmagasabban fekvő települése. A völgyet, melyben az ófalu fekszik, délkeleti irányban a Kávástető, déli 
irányban a Papod-tető (644 m) szelíd lankái határolják. Az Öreg-Bakony kistája a Dunántúli középhegység része, domborzatát árkos-
sasbérces szerkezet jellemzi. Függőlegesen jól tagolt, változatos arculatú kistáj, mely ÉNY-DK-i és erre merőleges irányú szerkezeti 
vonalak mentén árkokra, sasbércekre és fennsíkokra tört. Relatív relief értékei magasak, átlagban 170-180 m/km2. Fejlett völgyhálózat 
jellemzi, átlagos völgysűrűsége 4,5 km/km2. Felszíne mikroformákban gazdag, karsztos mélyedések és karrmezők jellemzik (Gazdasági 
program 2015-2019). 

 
Földtan 
A hegység tömegét nagyrészt mészkő és dolomit formációsorok; a Bakonyi kismedencéket harmadidőszaki medenceüledékek, mészkő, 
kőszenes agyagos képződmények alkotják; kavicsösszletek bélelik, a felszínt negyedidőszaki üledéktakarók takarják. A laza üledékből 
épült térszíneken a felszínközeli rétegek kedvező vízháztartása következtében a termőhelyek sokféle típusa fordul elő.  
 
Éghajlat  
Magas fekvéséből adódóan klímája is meglehetősen sajátos: érezhetően hűvösebb, csapadékosabb, mint a légvonalban alig tíz 
kilométerre elterülő Veszprémé. Mérsékelten hűvös és mérsékelten nedves éghajlat jellemzi a települést. Télen jóval több hó esik, és 
sokkal tovább meg is marad. Az idősek szerint az sem ritka, hogy búcsú idején (szeptember 29.) már leesik az első hó, mely akár egész 
télen át megmarad. Ilyenkor előfordulhat, hogy az országban minden kopár, szürke, míg a Bakonyt méteres hó fedi. A napsütéses órák 
száma évi 1960, az évi középhőmérséklet 8,5 ˚C, amely az országos átlagnál hűvösebb. Az évi csapadékmennység 800 mm. Az 
éghajlat a nem hőigényes, nagy vízigényű növények termesztésének és az erdőgazdálkodásnak kedvez.  
 
Vizek 
Folyóvizek: Gerence és a Szarvas patak;  
Állóvíz a terület karsztos jellege miatt nem jött létre. A Magas-Bakony régebbi esetleges természetes állóvizei már feltöltődtek.  
Talajvíz a medencében csak a vastagabb, laza üledékeknél található meg. Ezeken a helyeken találhatunk jelentéktelen mennyiségű, 
kalcium – magnézium - hidrogénkarbonátos kémiai jellegű talajvizet, melynek keménysége 15-25 nk közötti, szulfáttartalma 60 mg/l alatt 
van. A hegységi részben összefüggő talajvízszint nincs. 
A rétegvíz a medencében a jól tározó üledék miatt jelentős mennyiségű (1,5-2 l/s.km2). A hegységi területeken a kőzet porozitásától 
függően változik a rétegvíz mennyisége, jellemzően 0,1-1,5 l/s.km2 között van.  
 

Növényzet 
Lókút térségét gazdag növényvilág jellemzi. A Bakony-Vértesi flórajárásba (Vesprimense) sorolható kistáj főbb potenciális erdőtársulásai 
a gyertyánelegyes bükkösök, a hegyvidéki égerligetek, a mészkő szurdokerdők és karszterdők, a gyertyános kocsánytalan tölgyesek. A 
település határában nagy kiterjedésű erdőterületek vannak, amelyek a korábbi bükkösök maradványai. A bükkösök feletti sziklákon 
sziklaerdők, az alacsonyabb dolomitos termőhelyeken karszterdők, a patakok mentén hegyvidéki égerligetek is fellelhetők. Tömeges 
előfordulású, típusjelző lágyszárúak a szagosmüge, a gombernyő, a közönséges varázslófű, a holdviola, a gímpáfrány. Ezenkívül nagy 
tömegben fordul elő a hóvirág, medvehagyma, vadcseresznye, kőris, őszi kikerics, csipkebogyó, kökény, galagonya, szeder, 
madárcseresznye, vadalma, vadkörte, pöfeteggomba, őzláb gomba, csibegomba, szarvasgomba. 
A települést szántó, és legelőterületek határolják, amelyeket patakokat kísérő erdők tagolnak. Az erdőgazdaságilag művelt területeken 
zömmel közép- és időskorú keménylombos erdők találhatók.  
 
Állatvilág 
A település állatvilága is rendkívül gazdag. A madárvilág leggyakrabban előforduló fajai a fecske, a pacsirta, az egerészölyv, a sas,a 
bagoly. 
Kistestű emlősök közül megemlítendő a hörcsög, a pocok, a borz, a görény, míg a nagytestű emlősök közül a róka, az őz, a vaddisznó, 
szarvas lelhető fel. 
 
Talajok  
A medencét kedvező vízgazdálkodású,  negyedkori lejtőüledékek borítják. A települést leginkább két talajtípus jellemzi. Az egyik, ahol az 
erdőket találjuk, a rendzina, mely a hegységi részeken és a karbonátos talajképző kőzetű völgyperemeken fordul elő. A völgyfelszíneket 
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és a medenceperemeket agyagbemosódásos barna erdőtalaj fedi, vályog és homokos vályog mechanikai összetételűek, kedvező 
vízgazdálkodási adottságúak. Ezek főként szántó hasznosításúak.  
 
 

TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET 

Tájtörténeti vizsgálat 

A település 2500-3000 évvel ezelőtt lakott település volt, amelyre késői bronzkori, és korai vaskori leletek engednek következtetni. Ezt 
követően elnéptelenedett a település, s csak a 18.század folyamán népesült be újra. A település és térségének tájhasználati változását  
a katonai felmérések térképein nyomon követhetjük. 
 
Tájhasználat az első katonai felmérés idején (1763-1787) 
Az első katonai felmérés térképén jól látszik, hogy a Lók-úth névvel ellátott település a mai településnél kisebb területen helyezkedett el, 
egyutcás falu volt. A település szomszédságában, a mai Óbánya területén az üveghutákat jelöli a térkép, ahol üveget állítottak elő 
a helyszínen található homokból, kavicsból, kőből; mész, hamuzsír hozzáadásával.  
A település Zirccel, Olaszfaluval, Eplénnyel, Herenddel és Bakonybéllel közvetlen összeköttetésben volt, ami a térképen jelölt utak 
bizonyítanak. A települést ölelő medencében mezőgazdasági területek terültek el, amelyet erdős területek vettek körbe. Az erdőterületek 
zártak,kevésbé tagoltak voltak. 
 

 
Lókút az első katonai felmérésen (Forrás: www.mapire.eu) 

 
 
Tájhasználat a második katonai felmérés térképén (1806-1869) 
A második katonai felmérés térképén Lókút térségében több pusztát jelöl a térkép, amelyek az egykori zárt erdőket övező 
patakvölgyekben jöttek létre. A táj sokkal mozaikosabb képet mutat. A korábbi üveghuták területén létrejött Óbánya-puszta, tőle északra 
Akli-puszta, Pénzeskút-puszta, délen Gyertyánkút puszta és Eplény puszta helyezkedik el. A dűlőnevek állattartásra utalnak (Birka akol). 
A település nem mutat jelentős változást, azonban a tájhasználat változott a település közvetlen környezetében. A patakvölgyek jól 
kirajzolódnak a település térségében, valamint a mezőgazdaság jelentőségére következtethetünk a jóval kisebb erdőterületek 
ábrázolásával. 

Lókút a második katonai felmérésen (Forrás: www.mapire.eu) 
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Lókút tájhasználat a kataszteri térképen(1857) 
A kataszteri térképen Lókút jóval nagyobb külterülettel rendelkezett, mint jelenleg. A településhez tartozott a mai Hárskút egy része 
(Gyertyánkút), valamint a mai Pénzesgyőr területén elhelyezkedő Pénzeskút térsége. Jól látható a művelt földek területe a település 
térségében. Északra, délre és keleti irányban nagy kiterjedésű területen szántók parcellái terülnek el: Körös, Belső télek, Kertalja rétföld, 
Szélesföld, Pálirtása dűlőkben. A távolabb elhelyezkedő dűlők (Kávás, Puszta Óbánya, Agyagoskút, Gyertyánkút(a mai Hárskút 
település) egészen Pénzeskútig (a mai Pénzesgyőr település)  elnyúlva Lókút településhez tartozott.  

     
 

         
Lókút a kataszteri térképen (Forrás: www.mapire.eu) 

 
Az 1857-ben készült kataszteri térképen lényegében már Lókút mai településszerkezetét láthatjuk. Az egyutcás szalagtelkes települést 
északra és délre kertségek veszik körül. Ez a magyarországi településekre jellemző, hajdani kétbeltelkes településszerkezet a mai napig 
megmaradt. 
   
 
Tájhasználat a harmadik katonai felmérés idején (1941) 
Az erdőterületek jóval szabdaltabbak a puszták térségének kiterjedésével, amely az erdőgazdálkodás jelentőségének növekedésére 
utal. További majorok és puszták jelentek meg (Hárságypuszta,  Büdöskútmajor. A település kiterjedése a szomszédos Óbánya-puszta 
irányába nőtt. 

 
Lókút az 1941-es katonai felmérésen (Forrás: www.tajertektar.hu) 
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Lókút tájtörténetének alakulása a második világháborút követően a rendszerváltásig 
A település jelenlegi közigazgatási területe a második világháborút követően alakult ki, amikor 1956-ban létrejött Hárskút település az 
egykor Lókúthoz tartozó Gyertyánkút és Hárságypuszta településrészekből. A belterület az egykori településmagtól az óbányai területek 
irányába nőtt. A külterületen a nagyüzemi gazdálkodás volt jellemző. Az üzemközpont a kastély mellett máig megmaradt. A 
mezőgazdasági területek hasznosítása a termőhelyi adottságoknak megfelelően történik, jellemzően szántó és gyepterületekkel. 
A második világháborút követően a szocializmus időszakának egyik jelentős tájhasználatot érintő változása a nagybirtokok 
megszüntetése a mezőgazdasági területeken. A földosztás következményeként Lókúton is szalagparcellák tömege alakult ki a határban. 
Majd ezt követte a kollektivizálás. A 60-as évek nagyüzemi meliorációja révén nagy összefüggő táblákat alakítottak ki, a gyepek egy 
részét feltörték és szántó művelésbe fogták. 
 
A tájhasználat alakulása a rendszerváltást követően 
A mezőgazdasági területek tulajdonviszonyaiban következett be forradalmi változás, a tájhasználatban azonban nem. A termőföldek 
állami illetve TSZ „tulajdonból” magántulajdonba kerültek. A termőhelyi adottságokhoz igazodó tájhasználat azonban nagyrészt 
megmaradt. Az üzemközpont megmaradt. A nagyüzemi állattartás visszaszorulásával azonban a rétek, legelők bokrosodása spontán 
beerdősülése indult meg. 
 

 
Lókút napjainkban 

Tájhasználat értékelése 

A jelenlegi tájhasználat értékelését a művelési ágak térképi ábrázolásával, a Google légifotó alapján, valamint a FÖMI felszínborítás 
adatszolgáltatása alapján végeztük el. Statisztikai adatokat az egyes művelési ágakról a Takarnet adatbázisa szolgáltatott. 
A település a domborzati adottságaiból fakadóan völgyekkel, dombhátakkal szabdalt tájszerkezetű. A település északi és déli térsége 
magasabban fekszik a lakott területnél, s a tagoltság nyugat-kelet irányban is megfigyelhető. a völgyekbe patakok húzódnak, amelyek 
mentén értékes növényállomány figyelhető meg. 
A felszínborítást vizsgálva megállapítható, hogy a települést délről nagy kiterjedésű erdők határolják, valamint a település keleti határát 
is jelentős erdőterületek övezik. 
A mezőgazdasági területeket mezsgyék, erdősávok határolják a nyugati 
határrészen, amelyek még változatosabbá teszik a mozaikos 
tájszerkezetet. A szántóterületek és gyepek (rét, legelő) közel azonos 
arányban fordulnak elő a településen.  A gyepterületek spontán 
bokrosodása-erdősödése figyelhető meg, amely a legeltetéses állattartás 
visszaszorulására utal. 
A települést délről övező belterületi kertek mezsgyéi különösen értékes 
tájelemként jelennek meg, amelyek a meghatározóan az állattenyésztést 
szolgáló legelőterületek "elválasztása" végett jöttek létre. Az északi 
belterületi kertek mozaikosabb tájhasználatúak, a szántók és legelők 
arányos váltakozása figyelhető meg. 
A településtől északra található a nagy kiterjedésű bányatelek, amely 23 
ha nagyságú, azonban a korábbi kitermelés viszonylag kis területet (1 ha) 
érint. 

Lókút mozaikos tájszerkezete 
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Lókút tájhasználat vizsgálata (Forrás:alaptérkép, Google Earth felvétel) 

 
A Takarnet adatbázisa alapján a kivett területek és az erdők aránya közel megegyezik. Ennek oka, hogy a déli nagy kiterjedésű erdők a 
nyilvántartásban állami kivett területként szerepelnek. ezek az állami területek korábban honvédelmi rendeltetésűek voltak, mára 
azonban honvédelmi rendeltetésük megszűnt, ezért nem honvédelmi területként, hanem erdőként kell szerepelniük. 
 
Az alábbi grafikonon jól látható, hogy az erdősültség aránya jóval az országos átlag feletti, csaknem 40%, míg a szántóterületek aránya 
az országos átlag alatti, nem éri el a 10 %-ot sem. Az országos átlaghoz képest magas a legelő művelési ágba tartozó területek aránya. 
Kert, gyümölcsös, szőlő, rét művelési ágak nem jellemzőek a településre. 
 
A megyei területrendezési terv erdőtelepítésre alkalmas területeket is kijelölt. A Budapest Főváros Kormányhivatala 
adatszolgáltatásában megadta az erdőtelepítésére javasolt területeket. A két terület nincs összhangban egymással. 
 

  
Kiváló termőhelyi adottságú erdő terület övezete  
OTrT 

Erdőtelepítésre elsődlegesen és másodlagosan javasolt 
terület (BFKH  adatszolgáltatás) 

 

A Takarnet adatbázisa szerint a község közigazgatási területének „fekvés” szerinti megoszlása a következő:    
  belterület:   ~  120,5 ha 
  külterület:  ~1690,7 ha 
  összes terület:  ~1811,2 ha 
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Földrészlet statisztika fekvésenként

fekvés 
földrészletek 

száma 

egyéb önálló 
épületek 
száma

belterület 489 

külterület 519 

ÖSSZESEN 1008 

Földrészlet statisztika fekvésenként (Forrás: 

 

Földrészlet statisztika művelési áganként

művelési 
ág 

földrészletek 
száma 

alrészletek 
száma

erdő 3 

kivett 452 

legelő 5 

szántó 3 

Földrészlet statisztika művelési áganként (Forrás: 

Grafikonos kimutatás Saját szerkesztés a

 

VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI-, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

A fejezet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján készült.
 

Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, emlék

Országos jelentőségű védett természeti terület
Nincs Lókút területén országos jelentőségű védett természeti terület
 
Ex lege védett természeti értékek  
A természet védelméről szóló törvény szerint védettnek minősül minden forrás, barlang, láp, víznyelő, kunhalom. A Nemzeti Park 
Igazgatósága adatszolgáltatásában megadta a Lókút területén található barlangokat, forrásokat és víznyelőket. Ezen felül az 
Igazgatóság több földtani szelvény védetté nyilvánítását tervezi. Az ex lege védett természeti értékeket és a védelemre tervezett földtani 
szelvényeket a mellékelt térkép tartalmazza.
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Földrészlet statisztika fekvésenként 

egyéb önálló 
épületek 
száma 

egyéb 
önálló 

lakások 
száma 

összes 
terület 
(m2) 

legkisebb 
földrészlet 

terület (m2) 

legnagyobb 
földrészlet 

terület (m2)

1 0 1205125 30 

0 0 16907655 26 

1 0 18112780 
  

Földrészlet statisztika fekvésenként (Forrás: www.takarnet.hu, 2016) 
 

velési áganként 

alrészletek 
száma 

összes alrészlet 
terület (m2) 

legkisebb 
alrészlet terület 

(m2) 

legnagyobb 
alrészlet terület 

(m2)

4 1307016 52626 

465 1289843 43 

7 502955 3519 

5 205099 7461 

Földrészlet statisztika művelési áganként (Forrás: www.takarnet.hu, 2016) 
 

 
Saját szerkesztés a Takarnet kimutatása alapján (Forrás: www.takarnet.hu

, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK 

vidéki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján készült. 

mzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, emlék

terület 
rszágos jelentőségű védett természeti terület 

védelméről szóló törvény szerint védettnek minősül minden forrás, barlang, láp, víznyelő, kunhalom. A Nemzeti Park 
Igazgatósága adatszolgáltatásában megadta a Lókút területén található barlangokat, forrásokat és víznyelőket. Ezen felül az 

földtani szelvény védetté nyilvánítását tervezi. Az ex lege védett természeti értékeket és a védelemre tervezett földtani 
szelvényeket a mellékelt térkép tartalmazza. 

46 

legnagyobb 
földrészlet 

terület (m2) 

átlagos 
földrészlet 

terület (m2) 

61004 2464 

4218035 32577 

 

legnagyobb 
alrészlet terület 

(m2) 

átlagos alrészlet 
terület (m2)  

663769 326754 
 

61004 2774 
 

226837 71851 
 

125559 41020 
 

www.takarnet.hu, 2016) 

mzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, emlék 

védelméről szóló törvény szerint védettnek minősül minden forrás, barlang, láp, víznyelő, kunhalom. A Nemzeti Park 
Igazgatósága adatszolgáltatásában megadta a Lókút területén található barlangokat, forrásokat és víznyelőket. Ezen felül az 

földtani szelvény védetté nyilvánítását tervezi. Az ex lege védett természeti értékeket és a védelemre tervezett földtani 
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Védett természeti értékek 
Natura 2000 hálózata 
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.(8) Kormányrendelet szerint Lókút 
területét a következő Natura 2000 terület érinti: 
Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület: Papod és Miklád HUBF 20002 (7610 ha)  
Érintett helyrajzi számok: 
038/1, 038/2, 038/3, 038/4, 052, 053/2, 054/1, 054/2, 054/3, 054/4, 054/5, 054/6, 054/7, 054/8, 054/9, 054/10, 054/11, 054/12, 054/13, 
054/14, 054/15, 054/16, 054/17, 054/18, 055, 066/1, 066/2, 066/3, 066/4, 066/5, 066/6, 066/7, 066/8, 067, 068/1, 068/3, 068/4, 068/5, 
068/6, 068/7, 068/8, 068/9, 069, 070, 071, 072/1, 072/2, 072/3, 072/4, 072/5, 072/6, 072/7, 072/8, 072/9, 073 
 
Az érintett területen kiemelt fontosságú cél a következő fajok és élőhelytípusok (275/2004 Kormányrendelet 4.sz. melléklete) kedvező 
természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása:  
 
Élőhelyek:  
• Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)  
• Szubmontán és montán bükkösök  
• A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön.  
• Pannon cseres-tölgyesek  
• Szubpannon sztyeppék  
• Pannon gyertyános-tölgyesek  
• Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel  
 

Fajok:  
Fénylő zsoltina (Serratula lycopifolia) 
Füstös ősziaraszoló (Lignyoptera fumidaria)  
Havasi cincér (Rosalia alpina) 
Lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia) 
Nagyfülű denevér (Myotis bechsteini)  
Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)  
Piszedenevér (Barbastella barbastellus)  
Skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus)  
Szarvasbogár (Lucanus cervus)  
Szent-István szegfű (Dianthus plumarius subsp. regis stephani)  
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Természetvédelmi célkitűzések:  
Általános célkitűzés:  
A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és 
élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek 
lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.  
 
Specifikus célok:  
A terület fő célkitűzései:  
• Kerülni kell a nagy kiterjedésű (10ha- nál nagyobb) egybefüggő erdőfelújításokat, és a nagy kiterjedésű egykorú erdőfoltok 
kialakulását. A homogén tér- és korszerkezet javítandó az erdei élőhelytípusokban. Hosszú távon az egykorú erdőfoltok kezelésénél 
előtérbe kell helyezni a szálaló üzemmódot.  
• A jelölő erdei élőhelyeken a természetszerű felújítások elősegítése, az ezeket akadályozó, nehezítő vagy akár lehetetlenné tevő 
hatások – közöttük az élőhely vadeltartó képességét meghaladó nagyvadállomány kedvezőtlen hatásának –, elhárítása;  
• A területen található nem őshonos (pl. muflon) vadfajok visszaszorítása;  
• A gyertyános-tölgyes, és bükkös erdőállományok tekintetében, amelyek a klímaváltozás által leginkább veszélyeztetettek, kerülni kell 
az eredeti célállomány felújulását veszélyeztető felújítási módokat.  
• A területen a jelölő (gazdasági jelentőségű) erdei élőhelyek – típusonként külön vizsgált- korosztályszerkezete esetén az idős 
állományok (80 év fölött) legalább 20%- os arányának biztosítása;.  
• Fokozatos felújító vágással kezelt területeken, ahol a felújítás már elkezdődött, a végvágás során legalább 10 % hagyásfa illetve 
hagyásfacsoport valamint odvas fák maradjanak fenn, vagyis FVV előírásnál ne maradjon 100 %, hanem az eredeti fakészlet (első 
bontás előtti fakészlet) 90 %-a. A véghasználat megkezdése előtt történjen a hagyásfa csoportok kijelölése szélálló, általában 
szegélyeken található csoportok meghagyásával. A hagyásfa csoportokban a továbbiakban művelési és használati tevékenységet nem 
szabad végezni.  
• A sekély talajú meredek lejtőkön kialakult sziklai erdőkben és molyhos tölgyeseknél a fahasználat (EÜ termelés is) teljes mellőzése 
szükséges. Állományaik vágáskor nélküli talajvédelmi rendeltetésű erdőként kezelendők.  
• A déli oldalon található cseres-tölgyesek természetes felújítása során fokozatos áttérés a szálaló vágásra.  
• A területen előforduló xilofág rovarfajok (havasi cincér, nagy hőscincér, szarvasbogár) és a denevérfajok (pl. nagyfülű denevér) 
állományainak fennmaradása érdekében a csúcsszáradt faegyedek, odvas fák kímélete szükséges.  
• Meg kell akadályozni a szubpannon gyepek becserjésedését, és technikai sportokkal történő károsítását.  
• Az ürge élőhelyén a rendszeres legeltetéses gyepkezelés biztosítása;  
• A Magyar Honvédség kezelésében lévő területeken futó, katonai tevékenységhez köthető úthálózat felülvizsgálatával, a felesleges 
utakon történő közlekedés visszaszorítsa, szükség szerinti megakadályozása; a szubpannon sztyeppek egybefüggősége érdekében.  
 
További célok és végrehajtandók:  
• A területen található fekete fenyő elegyes molyhos tölgyes erdőállományok természetes átalakulási folyamatait hagyják érvényesülni. 
Ezeken az élőhelyeken a fekete fenyő eltávolítása felesleges bolygatást jelent.  
• A jövőben a gyep élőhelytípusok arányának fenntartása érdekében, a gyepek erdősítésének kerülése;  
• Az adventív és a gyepekre veszélyt jelentő bálványfát és ezüstfa visszaszorításáról gondoskodni kell.  
• A gyepek fokozódó cserjésedését a gyepterületek extenzív legeltetésével vagy cserjeirtással kell megakadályozni.  
• A területen a technikai sportok folytatásának visszaszorítása;  
• A tisztások gyep jellegét megváltoztató művelés megvalósításának kerülése (pl. erdősítés, vadföld); 
 • A vérfűhöz kötődő hangyaboglárka fajok állományainak fennmaradása érdekében tisztásokon található vérfüves rétek esetében június 
15-től szeptember 1-ig gyepkezelést ne végezzünk a rétek teljes területén, hanem érintetlenül hagyott sávok, részterületek meghagyása 
szükséges. Ajánlott a kezelések június 15. előtti vagy szeptember 1. utáni elvégzése.  
• A füstös ősziaraszoló élőhelyén kerülni kell a faj élőhelyén az új nyomok kialakulását, és a jelentős bolygatással járó katonai 
tevékenység et. 
 



LÓKÚT                                                         MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 49 

KÖRNYEZETTERV KFT. – 2018. JÚNIUS 

 
Natura2000 területek 

 

Országos Ökológiai Hálózat 

Az Országos Területrendezési Terv lehatárolása szerint a település területe része az országos ökológiai hálózatnak.  
Az országos ökológiai hálózat területét az OTrT jelölte ki, és a Balaton-felvidéki NP Igazgatóság adatszolgáltatása alapján Veszprém 
Megye Területrendezési Terve magterület, pufferterület övezetekre tagolta fel. 
Lókút közigazgatási területén magterület a település déli és délnyugati erdőterületei. Ökológiai folyosó nincs a település területén.  
Pufferterület övezete a magterületek között található gyepterületek, valamint a település északi részén lévő gyepek és szántóterületek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
OTrT Országos ökológiai hálózat övezete 
 

Veszprém megye TT Ökológiai hálózat övezetei 
(részlet) 
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Országos Ökológiai Hálózat övezetei 

 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

Veszprém Megye Területrendezési Terve a készítéskor hatályos OTrT-vel összhangban Lókút teljes közigazgatási területét országos 
jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe sorolta. Ez indokolható azzal, hogy a térségben az összefüggő erdős táj, a mozaikos 
dombvidéki táj és a település harmonikus egysége még megvan, így meghatározó feladat ezen harmonikus egység megőrzése. Az 
OTrT 2012. évi módosítása a korábbi országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi övezetet megszüntette és új országos övezetként a 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetet jelölt ki. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
adatszolgáltatása alapján is Lókút a teljes közigazgatási területével a tájképvédelmi terület övezetébe tartozik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

 
 

OTrT Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület övezete 
 

Veszprém megye TT Országos jelentőségű 
tájképvédelmi terület övezete(részlet) 
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A település és a táj egysége 

 

    
A település és a kertek kapcsolata, tájhasználat napjainkban 

 
 

Táji értékek 
 

A település és környezete erdős középhegységi jellegű. A település változatos domborzatú, táji környezetének változatos tájhasználata 
mozaikos tájszerezet kiemelt tájképi érték. Kiemelendő továbbá a település és táj harmonikus egysége. 
Egyedi tájértéknek a tájra jellemző természeti érték, képződmény vagy az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem nevezhető, 
amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. 
 
A település egyedi tájértékei: 
 

   

1. Fasor 2. Vajcs kereszt 3. Nepomuki Szent János szoborfülke 
 

   
4. Szentháromság szobor 5. Lókút névadó kútja 6. Kitelepítési emlékmű 
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7. Mázsa 8. Kolera kereszt (www.lokut.hu) 9. Vitéz Bertalan Árpád kilátó (Google 

Maps) 
   

A település egyedi tájértékei 
 
 

 
 

Egyedi tájértékek elhelyezkedése 
 

 

TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK ÉS PROBLÉMÁK  

• a termőföldek megközelítése nehézkes 

• a legelők spontán beerdősödése a legeltetéses állattartás visszaszorulásával 
• a bányaterület várható kedvezőtlen tájképi hatásai 

• felhagyott belső kertek 

• az erdőterületek honvédelmi rendeltetésének megszűnése nincs átvezetve az ingatlan nyilvántartásban, erdőállomány 
adattárban. 

• a mezőgazdasági művelés alatt álló területeken kedvezőtlen minőségű talajok  

• a 076 hrsz út hadiút érinti az országos közút nyomvonalát 

• a történeti belterületi kertek épületmentesen történő megőrzése 
• a kijelölt szélerőművek nem valósulnak meg 

• a mezőgazdasági major alulhasznosított 
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13. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

A TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEI 

Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó elemek 

 
Vizsgálat szerinti belterületi zöldfelületek: 
 
Parkosított zöldfelület: 
Lókút névadó kútja körüli közterület parkosított, rendezett zöldfelületi elem.  
A település egyik központi részébe ékelődő jelenleg külterületi részen egy gyalogút mentén az alsóbb utcák irányába kettős 
gesztenyesor vezet. 
A jelenlegi sportpálya és játszótér területe a falu rendezvénytereként szolgál, amely jelentős nemcsak zöldfelületi szempontból, hanem 
funkciójából adódóan is. 
 
Rendezett közterület: 
A település belterületén zöldfelületi szempontból jelentősek a Bem József utca menti közterületi zöldfelületek, amely az úttest és a 
telekhatárok között találhatók.  A beépítésből adódóan több helyen teresedés alakult ki, amely rendezett állapota jelentős zöldfelületi 
karaktert kölcsönöz a településnek. 
 
Intézményi zöldfelületek: 
Az intézményi zöldfelületek közül az óvoda kertje, valamit a templom, és a mögötte elhelyezkedő kálvária területe értékes zöldfelületi 
elemként jelennek meg. A kastély kertje szintén jelentős zöldfelülettel rendelkezik, értékes idős fáival, valamint az előtte húzódó fasorral. 
A kastély kertjének értékes faállománya kiemelt kezelést érdemel. Az ingatlan magánterület, azonban fontos hangsúlyozni szerepét, és 
értékes növényállományát. 
A temető zöldfelülete is kiemelendő zöldfelületi rendszer szempontjából. 
 
Belterületi kertek: 
A településen a lakóterülethez jelentős kertség kapcsolódik közvetlenül, amely jelentős egyedi tájképi elemként jelenik meg a település 
közvetlen környezetében. A mezsgyékkel határolt kaszálók, valamint a művelt kertek esztétikai megjelenése különleges karaktert ad a 
településnek. 
 
Templomkert: 
A templomkert a kálváriával szintén jelentős zöldfelületi elemként szerepel, fenntartására és megőrzésére szükséges hangsúlyt fektetni. 
 
Fasor: 
A kastélykert déli oldalán vezető út mellett jelentős juharfasor húzódik, értékes egyedekkel. 
 
Értékes fa: 
A településen y értékes mammutfenyő található, amely a 77 hrsz-ú telken van, valamint a 275 hrsz.-ú telek előtti juhar azok az egyedek, 
amelyek értéket képviselnek. 
 
Hatályos terv szerinti belterületi zöldfelületek: 
 
A hatályos településszerkezeti terv 3 zöldterületet jelöl, amelyből a sportpálya és a játszótér területe valóban jelentős szerepet tölt be. 
A terven szereplő másik két zöldterület nem feltétlenül kapcsolódik szervesen a település karakteres megjelenésű zöldfelületi 
rendszerébe. 
 
A hatályos terv jelöli a hajcsár út menti fasort, azonban vizsgálatunkban megállapítottuk, hogy az idős, pusztuló fasor már nem jelent 
kiemelkedő értéket, nem emelkedik ki a körülötte kialakult erdősávból. A tájban, mint mezsgye szerepel, nem fasorként jelenik meg. 
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Zöldfelületi rendszer vizsgálat - Belterület 

 
Külterületi zöldfelületi rendszer 
 
Erdőterület 
A belterülethez kapcsolódóan mezsgyék, valamint jelentős kiterjedésű erdőterületek alkotják a külterületi zöldfelületi rendszer jelentős 
részét. 
 
Bokrosodó, erdősödő gyepterületek: 
A település gyepterületeinek nagy hányadán a spontán bokrosodás, erdősödés figyelhető meg, amely a legeltetéses állattartás 
visszaszorulása miatt következett be. A területek nagy hányada része az ökológiai hálózatnak, valamint a Natura 2000 területeknek. 
 
Gyepek: 
Lókúton a gyepterületek aránya jelentős, főként kaszálórétek. A legeltetéses állattartás visszaszorulásával a legelelők szerepe háttérbe 
szorul. 
 
Mezőgazdasági művelés alatt álló területek: 
A településen  intenzíven fenntartott szántóterületek is vannak, ahol a növénytermesztés a jellemző.  
 
Vízfelület 
A település északi határán húzódó Gerence-patak, valamint a Szarvas-patak vízmedre az, amely jelentős a zöldfelületi rendszer 
szempontjából. Ezen felül szerkezeti szempontból nem jelentős időszakos vízfolyások szelik át a községet. 

 
Külterületi zöldfelületi rendszer 

 



LÓKÚT                                                         MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER KONFLIKTUSAI

• A tervezett zöldterületek alulhasznosítottak a sportpálya és játszótér területének kiv

• A kastélypark magánterületen helyezkedik el, értékes növényállománya megőrzendő
• A gyepterületek spontán bokrosodása

• Az időszakos vízfolyások patakmedreinek rendezése

• Új utcákban fasorok hiánya 
• Belterületi közhasználatú parkosított területek átérté

• tervezett zöldterületek átértékelése

Zöldfelületi ellátottság értékelése 

A település belterületi zöldfelületi ellátottsága kedvező, valamint jól karbantartott. A felületként megjelenő elemek mellett értékes fák is 
találhatók.  
 
Parkosított zöldfelület: 3,28ha 

 
 
Rendezett közterület a Bem József utca mentén

 
 

Intézményi zöldfelület: 0,2ha 

 
 
Templomkert és kálvária: 0,54 ha 
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KONFLIKTUSAI ÉS PROBLÉMÁI 

A tervezett zöldterületek alulhasznosítottak a sportpálya és játszótér területének kivételével 

A kastélypark magánterületen helyezkedik el, értékes növényállománya megőrzendő 
A gyepterületek spontán bokrosodása 

Az időszakos vízfolyások patakmedreinek rendezése 

Belterületi közhasználatú parkosított területek átértékelése 

tervezett zöldterületek átértékelése 

zöldfelületi ellátottsága kedvező, valamint jól karbantartott. A felületként megjelenő elemek mellett értékes fák is 

 

a Bem József utca mentén: 1 ha 

 

 

    

55 

zöldfelületi ellátottsága kedvező, valamint jól karbantartott. A felületként megjelenő elemek mellett értékes fák is 
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Kastélykert: 10,9 ha 

  
 
Temetőkert: 0,8ha 

   
 
Értékes fa, fasor 

     
 

A zöldfelületi rendszer elemei 
 

14. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

TERÜLETFELHASZNÁLÁS VIZSGÁLATA 

A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

A településen három eltérő karakterű településrész különíthető el. A történeti településmag, a hagyományos keskeny szalagtelkes 
szerkezettel és beépítéssel. Az egykori Óbánya puszta majorsági területe, valamint a két településrész közé ékelődő újonnan kialakított 
településrész, a kertvárosias karakterével. A történeti szalagtelkes, falusias beépítésű Bem József utcához szervesen kapcsolódnak a 
belterületi kertek. Ez azt jelenti, hogy az úrbérrendezés előtt a falvak nagy részére jellemző kétbeltelkes településszerkezet Lókúton 
fennmaradt. Ennek oka a domborzati adottságokból következik, de meghatározó az is, hogy a kertek nagy része még ma is 
használatban van. 

Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföldek, a művelési ágak és a minőségi osztályok szerinti vizsgálata 

Az ingatlan nyilvántartási adatok alapján megkülönböztethető a szántó, a gyep (rét), gyep (legelő), erdő, fásított terület, valamint kivett 
terület. A térképen jól látható, hogy a település déli részén lévő állami tulajdonú erdőterület kivett területnek minősül, ezáltal a valós 
erdősültség aránya eltér a nyilvántartott értékektől. Látható továbbá, hogy jelentős a szántóterületek aránya. A településen jelentős a rét 
és legelőterületek aránya is, az erdők és mezőgazdasági területek változatossága, a mozaikos tájszerkezet kiemelkedő tájképi érték. 
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A közigazgatási terület déli határán helyezkednek el a jelentős kiterjedésű erdőterületek. A fásított terület csekély aránya a település 
szerkezetében nem tölt be jelentős szerepet. 

 

Művelési ágak (FÖMI adatszolgáltatás) 
A minőségi osztályokat az alábbi térkép szemlélteti, amelyen jól látható, hogy kiváló minőségi osztályú  (7-8) termőterület kevés van, 
főként a település északi részén lévő, valamint elszórtan elhelyezkedő kisebb szántóterületek. A jó minőségi osztályú területek (6-5) a 
szántóterületek zöme, közepes minőségi osztályú (4-3) területek aránya hasonló a jó minőségi osztályhoz. Kedvezőtlen (2-1) minőségű 
termőterületek elvétve fordulnak elő. 

 

Minőségi osztályok(FÖMI adatszolgáltatás) 



LÓKÚT                                                         MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 58 

KÖRNYEZETTERV KFT. – 2018. JÚNIUS 

Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

Beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint Lókúton a hatályos 
szerkezeti terv szerint: 

Lakóterület:  

 Falusias (Lf): A település lakóterületeinek mindegyike falusias lakóterület. 

Vegyes terület: 

 Településközpont vegyes terület (Vt):  

 Nagy kiterjedésű településközpont vegyes terület került kijelölésre a település nyugati részén az egykori Óbánya területén, 
 ahol jelenleg a kastély épülete található, továbbá az Általános Iskola épületének telke, valamint a belterületbe ékelődő 
 külterületi településrész, amely jelenleg beépítetlen terület.  

Gazdasági terület: 

 Kereskedelmi-szolgáltató (Gksz): A település rendezési terv nem jelöl  kereskedelmi-szolgáltató területet, azonban a HÉSZ-
 ben szerepel szabályozás. 

 Mezőgazdasági major (Gm): A település nyugati részén, nagy kiterjedésű mezőgazdasági majorokat jelöl a szerkezeti terv. 

Különleges terület: 

 Temető területe (Kte): A temető a település keleti határán fekszik. 

 Külszíni bányaterület (Kb): A településtől északra helyezkedik el. 

 

Beépítésre nem szánt területek építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint 

Közlekedési és közmű terület: 

 Közúti (KÖu): A település közlekedési területei 

Zöldterület: 

 Zöldterület (Z): A belterület hagyományos falusias lakóterületét Óbányával összekötő településrészén helyezkednek el a főút 
 mentén, ahol játszótér, sportpálya és sportöltöző is található. 

Erdőterület: 

 Védelmi (Ev): Az erdőterületek zöme védelmi rendeltetésű, a település közigazgatási határa mentén helyezkednek el. A 
 hatályos terv szerint a déli összefüggő nagy kiterjedésű erdőtömb honvédelmi rendeltetésű, de az adatszolgáltatás szerint 
 Lókút területén honvédelmi rendeltetésű erdő már nincs 

Mezőgazdasági terület: 

 A rendezési terv a mezőgazdasági területeket differenciáltan szabályozza. 

 Belterületi kertek: a település belterületén lévő kertek, amelyek a hagyományos település szerkezetéből adódóan a lakótelkek 
 folytatásai, beépítetlen kert és legelőgazdálkodással 

 Védendő tájhasználatú mezőgazdasági terület: A település természeti értékeit képviselő mezőgazdasági területeit (többnyire 
 gyepterületek) a szerkezeti terv védendő tájhasználatú mezőgazdasági területként jelöli. 

 Árutermelő mezőgazdasági terület: A hagyományosan szántó művelés alatt álló területek. 

Vízgazdálkodási terület: 

 Vízgazdálkodási terület (V): A településen lévő vízművek területe    

Funkció vizsgálat  

Intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatok 

A településen a lakófunkció mellett intézményi funkciójú, gazdasági major, valamint vendégház található. 
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Intézmények  

 

1: Szent Mihály templom 2: Bölcsőde, Óvoda, Nemzetiségi Általános iskola 3: Tűzoltószertár 

 

4: Vegyesbolt, Nemzeti dohánybolt 5: Polgármesteri hivatal 6: Orvosi rendelő, posta 

 

7: Hilva vendégház (Bem József utca 6.) 8: Sportöltöző 9: Marton- Zámori kastély 

3 

4 
6 

8 2 

1 

5 
9 

7 10 

11 
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10: Mezőgazdasági major 11:Kőris vendégház (Bem József utca 58) 

Alulhasznosított barnamezős területek 

Barnamezős terület nem található a településen, azonban az óbányai területeken lévő kastély és közvetlen környezete kihasználatlan, a 
major alulhasznosított. 

Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület: 

Konfliktussal terhelt terület nem található a településen.  

 

A TELEKSTRUKTÚRA VIZSGÁLATA 

Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

A településen három eltérő karakterű településrész különíthető el. A történeti településmag, a hagyományos keskeny szalagtelkes 
kialakításával, az egykori Óbánya puszta majorsági területe, valamint a két településrész közé ékelődő újonnan kialakított  szabályos 
telekszerkezetű településrész, a kertvárosias karakterével.  

 

 

Telekmorfológia vizsgálat (Saját szerkesztés) 
 

A telekméret vizsgálatot külön elvégeztük a belterületre és a külterületre vonatkozóan. A történeti településen a Bem József utca mentén 
találhatók 600 m2 alatti ingatlanok, valamint az óbányai területen. A beépített területekhez csatlakozó hosszú telkek 3000 m2 fölötti 
területűek. Az újonnan kialakított településrész telkei 900 és 3000 m2 közötti területűek. 

 Hagyományos szalagtelkes 
 beépítés 
 Újonnan kialakított "kertvárosias" 
 Vegyes funkciójú terület  
t 
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Külterületen a település térségében főként az északi részén találhatók kis parcellájú -3000 m2 alatti- területek. A külterületi telkek zöme 
10000 m2 feletti. 
Zártkerti jellegű felaprózódott telekszerkezetű terület Lókúton nincs. 
 
    

Hagyományos, szalagtelkes beépítés 
 

 
Újonnan kialakult településrész 

 

 
Vegyes funkciójú terület 
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Telekméret vizsgálat - Belterület (FÖMI adatszolgáltatás) 

 
Telekméret vizsgálat - Külterület (FÖMI adatszolgáltatás) 

Tulajdonjogi vizsgálat 

A település területének legnagyobb hányada természetes személyek tulajdonában van. A déli településrészen lévő nagy kiterjedésű  
erdőterületek , a majorok gazdasági társaságok tulajdona. A majorság egyes területei szövetkezeti tulajdonban vannak. Jelentős az 
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önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanok aránya. Állami területek a településen elszórtan helyezkednek el, amelyek a közutakon 
kívül főként gyepterületek. 

 

Tulajdonjogi vizsgálat 

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON KATASZTER 

 

HRSZ KOZTERULET KIVETT HRSZ KOZTERULET KIVETT 
010   közút 045   dögtér 
012   közút 046/29     
016   temető 048/4     
026/15   út 05/21     
03   temető 05/22     
036/14   út 05/35     
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04   közút 05/5     

047/2   
saját használatú 
út 05/7     

050/16   út 07/22     
059/31   út 07/33     
06   közút 07/40     

060   
saját használatú 
út 07/6     

061/30   út 07/8     
073   patak 075/8     
378 Fenyves utca közterület 09/6     
381 Fenyves utca közterület 09/7     
429 Papod utca közterület 09/9     
447 Nyírfa utca közterület 127   beépítetlen terület 
448/19   közterület 152   közterület 

448/29   közterület 157   
gazdasági épület, 
udvar 

450 Nyírfa utca közterület 169   árok 
468 Bükkfa utca közterület 178   közterület 
472 Hárskúti utca közterület 226   árok 
484 Kastély utca közterület 242   beépítetlen terület 
489 Gyertyán utca közterület 266   közpark 
49   közterület 267   beépítetlen terület 
492 Óbányai utca közterület 268   közterület 

493 Rózsa utca 
saját használatú 
út 332   orvosi rendelő 

494 Hárskúti utca 
saját használatú 
út 347   beépítetlen terület 

013/10     39   kultúrház 
013/13     4   beépítetlen terület 
013/15     40   tanácsház 
013/16     448/11   beépítetlen terület 
013/2     448/12   beépítetlen terület 
013/20     448/14   beépítetlen terület 
013/21     448/15   beépítetlen terület 
013/33     448/16   beépítetlen terület 
013/4     448/17   beépítetlen terület 
013/45     448/18   beépítetlen terület 
013/6     448/23   beépítetlen terület 
013/7     448/24   beépítetlen terület 
013/8     448/25   beépítetlen terület 
015/5     448/26   beépítetlen terület 
017/2     448/27   beépítetlen terület 

018/1   
saját használatú 
út 448/28   beépítetlen terület 

021/6   
saját használatú 
út 474   saját használatú út 

026/10     51   beépítetlen terület 
028/1     6   közterület 
028/3     78   beépítetlen terület 
030/12     80   beépítetlen terület 
030/13     90/2   tűzoltós 
030/15     91   közterület 
032/3     92/1   beépítetlen terület 
032/6     92/2   műhely 

032/7     92/3   
óvoda, általános 
iskola 

034     96   beépítetlen terület 
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (FÖMI adatszolgáltatás) 
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AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNY ÉS A KÖRNYEZET GEODÉZIAI FELMÉRÉSE 

Az épületek geodéziai felmérésére nem került sor. 

AZ ÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA 

Funkció, kapacitás 

Az épületek funkcióvizsgálatát a FÖMI adatszolgáltatás alapján végeztük el. A térképen jól látható, hogy a lakóépületekhez a legtöbb 
esetben gazdasági épületek csatlakoznak. 9 db intézmény található a településen, amelyet a korábbi fejezetben részleten kifejtettünk. 
Üzemi épület a vízművek (3 db) területén, és egy a kastély telkén található. Melléképületek főként Óbánya területén jellemzőek. egy 
darab rendezetlen funkciójú épület van, a Bem József utca 17. szám alatti ingatlanon (28 hrsz.) 

• lakó (247 db) 

• intézmény (9db) 

• üzemi (4 db) 

• melléképület (24db) 

• gazdasági épület (323 db) 

• rendezetlen funkciójú épület (1 db) 

 

Épületállomány vizsgálata 

Beépítési jellemzők  

Lókút hagyományos falusias lakóterületére az oldalhatáron álló beépítési mód jellemző, ahol a telek maximum 30%-a építhető be 4,5 m 
építménymagassággal. A Bem József utca mentén 50 m-es sávban helyezhetők el épületek. Döntően falusias karakterű a történeti 
településrész, hosszú szalagtelkes parcelláival. Az újonnan kialakított településrészen is az oldalhatáros beépítési mód jellemző, 
maximálisan 30% beépíthetőséggel. A kialakult beépítés az övezeti előírások paramétereinek csaknem teljeskörűen megfelelnek. Sok 
esetben szuterén beépítés jellemző, kétszintes épület nem található. Az építési előírások alkalmasak a településen jelentkező építési 
folyamatok szabályozására. Tisztázandó kérdés a falusias besorolás a település kertvárosias jellegű településrészén, ahol 
mezőgazdasági tevékenység és állattartás nem jellemző 
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Az alábbi táblázat összefoglalja a beépítésre szánt területek beépítési módját és beépítési mértékét: 

Övezet 
jele 

Kialakítható 
telek min. 

nagyság m2 
Beépítés módja 

Max. 
beépítettség 
mértéke % 

Max. 
építmény-
magasság 

m 

Beépíthető 
min. 

telekszélesség 
m 

Lfk 1000 O 30 4,5 12 

Lf-1 1000 O 30 4,5 16 

Lf-2 1000 SZ 30 4,5 16 

Lf-3 1000 SZ 30 4,5 24 

Vt-1 1200 SZ 30 4,5 20 

Vt-2 10000 ill. K SZ 20 6 30 

Vt-3 1400 O 30 4,5 24 

Vt-4 1000 SZ 40 4,5 20 

A hatályos HÉSZ alapján meghatározott építési paraméterek 

Magasság, szintszám, tetőidom 

A község területén meghatározó az egyszintes beépítés. Az újabb építésű házakra már a földszint+tetőtér beépítés is jellemző, a lejtős 
terepviszonyok miatt több esetben alápincézett épületek is meghatározóak. A beépítés általában oldalhatáron álló, előkert nélkül. A 
gazdasági épületek a lakóépületek mögött kerültek kialakításra. Meghatározó az utca tengelyére merőlege tetőgerinc 40-45 fokos 
nyeregetetővel. A nyeregtető az utca felé kontyolt vagy oromfalas. 

Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 

Lókút zsákfalu, a település hagyományos karakterű településrésze a történeti településrészen figyelhető meg, amelyet a településkép 
védelmi rendelet is településképi szempontból meghatározó kiemelten kezelendő területként jelöl (15/2017 (XII.22. ) önk. rendelet, 3.§.). 
A település méretéből és korából adódóan nem igen lehet megkülönböztetni építészetileg különböző  településrészeket. Lókúton 
általánosságban az oldalhatáron álló beépítés illetve az utcára merőleges tetőgerinc a kialakult általános építési szokás. Lókúton 
számos helyi sajátosságot hordozó,  régi, jellegzetesen bakonyi, oromzatos-tornácos parasztház látható. Ezek zömmel az utca vonalra 
épültek, a homlokfalaikhoz leginkább tömör falazott, vagy fa kerítések csatlakoznak (TAK). 

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI 

A településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

A település szerkezetének alakulása nyomon követhető a történeti térképeken. A település két részből állt, amely a 19. századot 
követően összenőtt. A település szerkezetének változását vizsgálva jól látható a két történeti rész hagyományos karaktere, amely máig 
fennmaradt. A mai szerkezet a két településrész közötti lakóterületi fejlesztéssel alakult ki. 

Az első katonai felmérésen látható a település egyutcás szerkezete, amely a templomtól nyugati-és keleti irányba fejlődött. A 
településhez nem kapcsolódtak szervesen az Óbánya területén lévő, elszórtan elhelyezkedő üveghuták. 

 

A település szerkezete a 18. század második felében 
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A második katonai felmérés térképén a település keleti irányú fejlődése nem számottevő. A továbbra is egyutcás szerkezetű település 
Óbánya puszta irányába terjeszkedett. Óbányán jelenetős fejlődés mutatkozik, az utak szerkezete is jelentős változást mutat, valamint 
az épületek állománya is jelentősen fejlődött. A térkép már jelöli a lakóépületek mögött lévő gazdasági épületeket, valamint Óbánya 
területén lévő nagyméretű gazdasági épületeket. A falusias lakóterületet övező kertek területe már megfigyelhető a térképen. 

A település szerkezete a 19. század első felében 

A kataszteri térképen szerkezeti változás nem figyelhető meg, a történeti telekszerkezet azonban már ekkor kialakult a belterületi 
kertekkel együtt. 

 

A település szerkezete a 19. században  
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A negyedik katonai felmérés térképén (1896-1914) látható, hogy már kialakult a két településrészt összekötő új beépítés, az egyutcás 
faluszerkezet több utcával bővül déli irányban. 

 

A település szerkezete az első világháború előtt 
 

 

Topográfiai térkép 
 

A topográfiai térkép szerint jelentős változás mutatkozik a település szerkezetében. Az egyutcás szerkezet többutcássá fejlődött: 
Kialakult a két településrészt összekötő lakóterület, amely eltér az egykori hagyományos szerkezettől, déli irányba több utca is kialakul. 
Papod utca, Fenyves utca, Bükkfa utca, Rózsa utca, Nyírfa utca. Ez a településszerkezet napjainkban is fennmaradt. Az újonnan 
kialakult szabályos szerkezetű településrész beépítettsége azonban a Bem József utca beépítéshez igazodik 
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A település szerkezete napjainkban 

Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

A Miniszterelnökég Örökségvédelmi Hatósági Osztályának adatszolgáltatása szerint két lelőhely található Óbánya területén, a Bem 
József utcától északra. Nyilvántartott régészeti lelőhelyjel érintett helyrajzi számok: 02/2, 061/16. A lelőhelyeken bronzkori 
településnyomok, és halomsírmaradványok találhatóak. 

 

Régészeti lelőhelyek elhelyezkedése 

Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 

A Helyi Építési Szabályzat meghatározta a helyi védelemre javasolt épületeket, azonban a településképvédelmi rendelet már nem 
tartalmaz ilyen felsorolást. A településképvédelmi rendelet a Bem József utca 299 hrsz-ú telkétől keletre elhelyezkedő épületeket jelölte 
településképi szempontból meghatározó vagy kiemelten kezelendő területekként. 
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Helyi védettségre javasolt épületek (hrsz) a Helyi Építési  Szabályzat szerint: 14, 15, 16, 31, 32, 33, 48, 69, 76, 84, 85, 86, 89, 99, 100, 
106, 107, 108, 123, 133, 134, 135, 154, 210, 271, 328, 329, 330,  414, 432, 441, 471/2, 473/5. 

Világörökségi és világörökségi várományos terület 

Nem található Lókút területén világörökségi és világörökségi várományos terület az OTrT szerint. 

Műemlék, műemlékegyüttes, műemlékvédelem sajátos tárgyai, műemléki terület 

A Miniszterelnökég Örökségvédelmi Hatósági Osztályának adatszolgáltatása szerint nincs műemlék Lókúton. 

Nemzeti emlékhely 

Lókúton nincs nemzeti emlékhely. 

Az épített környezet helyi értékei 

A Bem József utca településképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területének közterülete, beépítettsége, telekszerkezet 
együttesen megőrzendő. 

 

Bem József utca részlete 

   

Szent Mihály templom Marton-Zámori kastély Kálvária 
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Ló-kút Falu széli mázsa Feszület 

     

Nepomuki Szent János kápolna I. és II. Világháborús emlékmű Kitelepítési emlékmű 
 

   

Kolera kereszt Szentháromság-szobor Vajcs kereszt 

  

Majorsági épület (egykori malom)  Kőistálló Majorsági lakóépület 

Az épített környezet értékei 

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET KONFLIKTUSAI, PROBLÉMÁI 

• A hatályos településrendezési terv által meghatározott helyi védelemre javasolt lakóépületek védelmét az Önkormányzat 
források hiányában nem tudta felvállalni. Fontos a népesség megtartása, a beköltözés ösztönzése. Védett megüresedő és 
eladó épületre azonban a kötöttségek miatt nehezebb vevőt találni.  

• A kastély jelenleg nem hasznosított. 



LÓKÚT                                                         MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 72 

KÖRNYEZETTERV KFT. – 2018. JÚNIUS 

• A major alulhasznosított épületei rossz állagúak. 

15. KÖZLEKEDÉS 

HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 

Lókút külső közlekedési kapcsolatai közepesnél jobbak, az alábbi jellemzők szerint: 
- Az országos gyorsforgalmi utaktól viszonylag nagyobb távolságra van.  
- Zirc város közel van, a (Pápa) – Bakonybél – Zirc összekötő úton jól elérhető (10 km a belváros). 
- Lókút, bár közigazgatásilag határos Veszprémmel (Gyulafirátót), az erdős, nagyrészt honvédségi területként hasznosított 

Papod hegy bizonyos mértékben elzárja a megyeszékhelytől: 
A 82. sz. főúton keresztül csak kerülővel, Zircen keresztül érhető el, Veszprém központja 22 km-re van. Ugyanakkor a város 
nyugati része Hárskúton és Márkón keresztül könnyebben elérhető, még Zircről jövet is használják ezt az útvonalat a 82. sz. 
főút helyett (a távolság a városközponthoz is lényegében azonos). 

- A 82. és 8. sz. főutak könnyű elérhetősége mindenképpen kedvező adottság, megyén belüli és kívüli városok is jól elérhetők. 
- A vasút szerepe ma elhanyagolható, a Veszprém – Zirc – Győr vonal Eplényben, Zircen érhető el. 

(Az erdőn keresztül több ma is meglévő földúton korábban jelentősebb gyalogos forgalom volt az – 1978-ig létező, Eplény 
közigazgatási területén lévő – Lókút vasút megállóhelyhez.) 

Lókút elsősorban mindig Zirc vonzáskörzetébe tartozott, azzal együtt pedig természetesen Veszprémhez. Nagyjából a meglévő 
közutakon keresztül vezettek a történeti szekérutak is, Veszprém elérését mindig az Pa  
pod és Kávás erdei okozta kerülő nehezítette, de így is napon belül könnyen megjárható volt a város, ami jó lehetőséget biztosított a 
mezőgazdasági-iparos településnek. 
 
A közlekedési hálózat rendszerét a közúti közlekedés, a közösségi közlekedés (közúti és kötöttpályás), a kerékpáros és gyalogos 
közlekedés, valamint a parkolás, alfejezetekben mutatjuk be. 

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

Közúthálózat e település közigazgatási területén 
- 83103. j. (Lókút – 8301. sz. összekötő út) országos mellékút /bekötőútút/, a környező összekötő utakhoz kapcsolja a települést 

északnyugat-délkeleti irányban. 
2X1 sávos, vegyes, sajnos egyes szakaszokon rossz állapotú út, „úthibák” jelzés és 60 km/h sebességkorlátozás van táblával 
kijelölve; forgalmi jellemzői: 865 Ej/nap 
„Átkelési”, belterületi szakasza a Bem utca, de a település keleti belterületi határán az útburkolat véget ér, innen nehezen 
járható. A Magyar Közút megyei nyilvántartási térképén tovább egészen a 82. sz. főútig viseli a szakasz a 83103 jelzést, a 
földút jelleg kiemelésével. Az út jelenleg a 82. sz. felől hangsúlyosan, sorompóval elzárt, a Verda erdészeti cég kezelését 
megjelölve. Valódi közúti szerepe ennek a szakasznak nincs. 

- 83134. j. (megvalósult, besorolásában tervezett) országos mellékút /bekötőútút/ Hárskúthoz vezet. 
2X1 sávos, vegyes-közepes állapotú: rendezett, széles a padka, az útburkolat néhol hiányos, a közúti forgalomhoz javítás 
szükséges, 7,5 t-ás súlykorlátozás van érvényben. Kezelését, karbantartását az azt teherforgalommal terhelő Verda Zrt. végzi. 
Forgalmi jellemzői saját becslés szerint:400 Ej/nap.  

 
Közúthálózat a település közigazgatási területének közvetlen közelében 

- A 8301 sz. (Zirc – Bakonybél - Pápa) országos mellékút /összekötő út/, kapcsolatot biztosít Zirc, illetve a 82-es sz. főúton 
keresztül Veszprém, valamint Bakonybél, Pápa felé. 
2X1 sávos, közepes állapotú, forgalmi jellemzői: 1872 Ej/nap. 

 
Települési úthálózat 

- Gyűjtőútnak tekinthető a Rózsa utca. (Főképp az Óbányához vezető szakasz, nem forgalomnagysága, hanem a teljes 
településrésznek számító vegyes használatú, potenciális fejlesztési terület feltárása miatt.) 

- Továbbá külterületen gyűjtő szerepkörrel meghatározhatók a fontosabb mezőgazdasági (föld)utak:  
Ezek közül a hatályos településrendezési terv, részben hosszú évtizedek elvi szándékai, sőt eredményei alapján fejlesztési 
céllal kiemelt néhányat: 
(északról délre haladva vesszük számba őket): 
1. A „megyei terv”-re hivatkozással jelölt,a temetőtől északkeletre vezető út a 82. sz. úthoz, Eplénybe. 

A tervezett szakaszok nemcsak meglévő keskeny út közterületét kiszélesítő szabályozások, hanem részben teljesen új 
közterület szabályozást jelentenének. (Tanulmányterv készült: Lókút-Eplény út, GeoBakony Kft., 2006., vez. terv.: 
Németh László) 

2. A 83103 bekötőút keleti földút szakasza, meglévő, kialakult évtizedes-évszázados nyomvonalon út besorolású 
földrészleteken. 

3. Tervezett erdészeti út a nagy erdei tömbön keresztül teljesen új nyomvonalként 
További gyűjtő szerepkörű mezőgazdasági út szakaszok a szakági ábrán jelölve. 
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- Kiszolgáló utak: az összes többi jármű közlekedésre alkalmas út közterület bel,- és külterületen. 
Részben burkoltak (3-4,5 m szélességben), állapotuk vegyes, de a jellemző forgalomra mind biztonságosan alkalmasak. 

 
Csomópontok 

- A Hárskúti (83134 számmal tervezett) út és a 83103 sz. összekötő út kiépült csatlakozása. 
A fő irány a 83103 út és a Hárskúti út ívben csatlakozó szakasza, alárendelt a 83103 sz. út belterületi felé vezető szakasza. 
Egyszerű „elsőbbségadás kötelező” táblás biztosítással szabályozott, mely a beláthatóság miatt megfelelő.A csatlakozás 
kialakítása, geometriája megfelelő, biztonságos, bár a gyalogos közlekedés átvezetése nem kijelölt, bizonytalan. 

 
A településen mezőgazdasági földút bekötések, belterületen kis forgalmú üzemi út, illetve telek csatlakozások, kapubehajtók vannak, 
megfelelő burkolatszélesítéssel a csatakozó útról, geometriai, beláthatósági problémák nélkül, de úthibák jellemzőek. 
A meglévő csomópontok, útcsatlakozások tehát biztonságos geometriai kialakításúak, a közutak védelme táblával szabályozott, 
mindenhol beláthatóak, a védőtávolságok, illetve a rálátás megfelelően biztosítottak.  
 
Forgalmi jellemzők 
A forgalom nagysága minden közterületen abszolút mértékben csekély, problémamentes. A Pappod utcában 30 km/h 
sebességkorlátozás van táblával jelölve. Koncentrált forgalmú létesítmény a településen nincs. 

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

Közúti 

A települést a következő közforgalmú autóbusz viszonylatok érintik: 
- Zirc – Lókút - Bakonybél (7420 mező) 
- Veszprém – Zirc - Bakonybél (7306mező) 

Továbbá a Zirc – Bakonybél – Pápa 8301 sz. úton Zirc (Akli) közigazgatási területén közlekedik a Pápa – Ugod – Bakonybél – Zirc 
viszonylat. 
A településen kialakított megállóhely párok: Lókút gyermekotthon, Lókút Óbánya, Lókút Újtelep, Lókút Óvoda (forduló), illetve a 
közigazgatási határon kívül a 8301 sz. úton a 83103 j. út csatlakozásánál: Lókút elágazás. 
A Lókútra bejáró 7420 és 7306 mező járataival napi 6-8 járatpárral Pénzesgyőrbe/Bakonybélbe, 10-11-el Zircre lehet eljutni, sőt 
reggeli/délutáni, azaz munkába járó időszakban két közvetlen veszprémi járatpár is van. 
A Lókúti elágazásnál néhány további járat elérhető, így például Pápára napi egy járat. 
Jellemzően nap közben óránként-kétóránként lehet eljutni autóbusszal Zircre, onnan rövid átszállással Veszprémbe. Zircen az autóbusz 
pályaudvaron további közvetlen átszállási lehetőségek is vannak (Győr, Székesfehérvár, Budapest) Az autóbusz közlekedés 
szolgáltatási szintje megfelelő. 
A Bem József utcában megfelelő minőségű autóbusz forduló van kialakítva. 

Kötöttpályás 

A Zirc – Győr vasútvonal jelentősége az utóbbi évtizedekben minimálisra csökkent. 
 

KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A kerékpáros közlekedés 
- Az országos, illetve regionális kerékpáros kerékpárút hálózat nem érinti a települést, de nem túl nagy távolságban vannak 

szakaszok: a 77 sz. úttól (Veszprém – Tapolca) délre, illetve a 82. sz út (Veszrpém – Győr) mentén. 
- Helyi, helyközi kerékpárút nincs a településen. 

Kerékpáros nyilvántartások (web, nyomtatványok) szerint javasolt helyközi kerékpáros útvonalak jelenleg: 
Zirc – Lókút – Hárskút – Márkó – Veszprém 
(Ez Lókút területén is jelölve van egy „24”-es táblával, az útvonal a belterületet nem érinti, de jelöli a templomot, mint letérési 
célt) 
Zirc – Akli – Pénzesgyőr – Bakonybél – Vinye – Bakonyszentlászló 
(nem érinti a közigazgatási területet) 
Fontos megjegyezni, hogy Lókút belterületén is van a Mária Út-nak információs táblája, de ezek a táblák még Bakonybélen 
sem elég részletesek, a javasolt kerékpáros, illetve gyalogos túraútvonalak nehezen beazonosíthatóak. Mindenképpen 
feladatok és lehetőségek vannak a kerékpáros turizmus fejlesztésében a térségben, illetve a településen. 

- A helyi kerékpáros forgalom a lakóterületeken alacsony mértékű, a jellemző gépjárműforgalom mellett általában biztonságos. 
 
A gyalogos közlekedés tekintetében: 

- A település belterületi utcáin jellemzően egyoldali járda van, vagy az útpályát használja a gyalogos forgalom.A járdák 
kiépítését az Önkormányzat lehetőségeihez képest folyamatosan végzi, így nemrég a Bem József utca keleti szakaszán 
készült el. Az utcák szabályozási szélessége és berendezése járda kialakítását mindenhol lehetővé teszi.Az alacsony 
járműforgalom mellett az útpályán zajló gyalogos közlekedés is biztonságosnak tekinthető. 

- A külterületen Pappod felé gyalogos túraútvonal van kijelölve. 
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PARKOLÁS 

A településen a parkolás az igényekhez képest viszonylag jól megoldott: 
A településen egyes intézmények mellett vannak koncentrált parkolók: Polgármesteri Hivatal, temető, Kúti közösségi tér térsége stb. 

VÁRHATÓ FEJLESZTÉSEK, FELMERÜLŐ SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEK 

A hatályos településrendezési terven szereplő három útfejlesztés közül a két északabbra eső (1. és 2.) történetileg létező nyomvonal. 
Ezeket tartalmazza a megyei rendezési terv, illetve a szomszédos település rendezési terve is. Az utak közútként történő kiépítése 
azonban nem reális, de egyben nem is szükséges Lókútnak, sőt az átmenő forgalom kedvezőtlen hatást is jelentene. Emiatt a szerkezeti 
terven továbbra is csak távlati nyomvonalként, illetve inkább kerékpárútként fontolandó meg jelölésük. A harmadik útnak közúti szerepe 
nem volt tervezve, mint gazdasági út valósítandó meg, de szabályzás szintén nem szükséges a falu számára. 
A település közigazgatási területét, sőt a térséget egyéb az OTrT-ben, illetve a megyei tervben szereplő tervezett új közút szakasz nem 
érinti. 
Az M8 gyorsforgalmú úttá fejlesztése a bevezetőben említett közepes országos (nemzetközi) hálózati kapcsolatot javíthatja számottevő, 
de nem jelentős mértékben. 
Szabályozási korrekciók, javaslatok: A hatályos tervben a belterületen lévő szabályozások a Rózsa utca és a Hárskút felé vezető út 
megfelelő kiszélesítését tartalmazzák, valamint gyalogút és számára biztosítanak helyet a telefonközpont mellett. A szabályozások 
megfelelőek, módosításuk nem merült fel így megtartandóak.  
A Hárskúti út korábbi külterületi szabályozása megtartandó, a közúti fejlesztéshez (útpálya bővítés) a 16,0 m-es szabályozási szélesség 
megfelelő. 
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Közlekedési hálózatvizsgálata 
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16. KÖZMŰVESÍTÉS 

A település lakónépessége 530 fő, közmű tervezési szempontból távlatban is maximum 550-600 fő, a lakásszám kb. 200 db, a kastély 
és a kisebb üzemi területek sem jelentenek különös közmű igényeket.  
A település közműrendszerei ágazatok szerinti bontásban kerülnek leírásra. 

VÍZIKÖZMŰVEK 

Vízgazdálkodás és vízellátás  

 
Az település ivóvíz ellátása (szolgáltató:  Bakony karszt Zrt., Veszprém) a Hárskút(Hárskúti út), illetve Pénzesgyőr/Zirc- Akli (83103 sz. 
út) felé kiépített szállító vezetékekkel biztosított. 
Korábban (1958/59-ben épült) saját rendszere volt a településnek, kutak a 475 hrsz-on, a kastélytól délkeletre kerültek kialakításra. Ez a 
terület jelenleg is vízmű besorolású, ahogy a 470 hrsz.-ú kisebb épület is. Ebben az időben azbesztcement vezetékek kerültek 
lefektetésre, 1986-tól működik a térségi rendszer, melynek alapja a hárskúti mélyfúrású kút. 
A rendszer jelenlegi használata szerint hárskúti kutakból nyert és tározott vizet szolgáltatja a hárskúti út mentén érkező vezetékről és 
továbbítja még Pénzesgyőr felé is. A „Lókúti” rendszert Lókút és Pénzesgyőr alkotja. (korábban Hárskút is ebbe a rendszerbe tarozott, 
ma önálló egységként van kezelve, de érdemi különbség nincs). 
Lókút számára egy 50 m3-es tározó van kialakítva a 07/37 hrsz.-on, 474 mBf túlfolyási szinttel, melyhez képest a belterület 420-470 
mBf-en helyezkedik el. Kis belterülete miatt a felszíni jellemzők ellenére is egy nyomásövezet van a településen. Néhány épület 
esetében nyomásfokozó, illetve nyomáscsökkentő (5 bar fölött) került beépítése, de összességében a nyomásviszonyok távlatban is 
megfelelőek, mivel a fejlesztési területek is csak a mélyebben fekvő területeken kijelöltek. A térségi rendszer működtetése érdekében a 
079 hrsz-on lévő vízmű terület megtartandó, ma is használatban van. A Hárskútról érkező karsztvíz minősége kiváló. 
A települési ellátó vezetékhálózat (NA 80, 100) alapvetően megfelelő szolgáltatást nyújt, de az utcaszerkezet miatt több ágvezetékes 
szakasz van (pangóvizek), illetve használatban vannak még a gyenge minőségű eternit csöves szakaszok is a régi települési hálózatból. 
A település beépítésre szánt területein a 202 db ingatlanból 194 rendelkezik vízbekötéssel. 
A települési ivóvízrendszer nyomásviszonyai a tűzoltáshoz is megfelelőek, a vonatkozó előírásoknak megfelelően vannak elhelyezve 
tűzcsapok (cc 10 db), felszíni kialakítással. 
Az ellátás megfelelő, a hálózaton jellemző nyomásérték 3-4 bar.  

Az éves fogyasztás 16e m3, a napi átlag fogyasztás 40 m3/d, idényjellegű csúcsfogyasztás nincs, a rendszer többlet kapacitása 50% 
feletti, bőven képes esetleges fejlesztések kiszolgálására. 
 
A szállítóvezetékre alapozott rendszer, a tározó stb. kialakítása távlatban is megfelelő, kapacitás a fejlesztésekhez is elégséges. Feladat 
a régi vezetékek kicserélése, mellékkörök kialakítása NA 100 KMPVC vezetékekkel: Rózsa utcában stb. 
A településen öntözővíz rendszer kialakítása nem szükséges. A településen termálvíz hasznosítás nincs. 

Szennyvízelvezetés 

A településen nincs szennyvízgyűjtő közüzemi hálózat. Az egyes lakóingatlanokon és az egyéb használatú telkek kommunális 
szennyvízének kezelésére egyedi gyűjtők vannak kialakítva. Ezek zártsága erősen bizonytalan, de az új építésű ingatlanoknál láthatók 
új, korszerű aknák, berendezések. Helyben tisztítás, kezelés nincs a településen, a kastély telkén láthatóak, illetve valószínűsíthetőek a 
korábbi nagyobb használathoz kapcsolódó nagyobb – már szintén avultnak tekinthető – tárolók.  
Nem mezőgazdasághoz kötődő ipari szennyvizek nem keletkeznek, az állattartásból eredő szennyvizek kezelését a vonatkozó 
jogszabályok szerint végzik, illetve kell végezni. 
A település minden tekintetben fejlett és vonzó lakókörnyezet, a szennyvíz gyűjtés és elvezetés kiemelten fontos megoldandó feladat. 
Lókút nincs semmilyen tekintetben különleges, vagy hátrányos helyzetben, – a kezdeményezések ellenére – mégis kimaradt az elmúlt 
évtizedek csatornázási programjaiból, a környékbeli települések jellemzően csatornázottak, melyeket nagyrészt pályázatok keretében 
finanszíroztak. 
A szennyvíz kérdés megoldásával hosszú évek óta foglalkoznak, a rendelkezésünkre bocsátott alapvető munkaanyag a Lókút település 
Települési Szennyvízkezelési Program (továbbiakban: TSZP) Készítő: Prowatech Kft., Msz: L-8984-TSZP/2016, felelős tervező: 
Provender József), melynek megállapításait és javaslatait a Bakonykarszt Rt.-vel folytatott szakmai konzultáció alapján aktualizáltunk az 
alábbiak szerint: 
TSZP részletesen foglalkozik a település közigazgatási területén történő kezeléssel, azaz szikkasztó mezők létesítésével, azt reális 
megoldásnak tartja. 
A legutóbbi egyeztetések szerint Lókút és a szintén csatornázatlan Pénzesgyőr együtt alkothatnának egy„agglomerációs térséget”, mely 
a szennyvíz kérdést megoldó pályázati forráshoz juthat. A Lókúton összegyűjtött szennyvizet Pénzesgyőr felé továbbítanák nyomott 
vezetéken, onnan a bakonybéli, kapacitásában bővítendő szennyvíztisztítóba kerülne. Ezt a megoldást a helyben kezeléshez képest 
jobb megoldásnak tartjuk, mivel kevesebb igénybevételt és kötöttséget jelent Lókútnak. 
A település belterülete, azaz csatornázandó területe a következő részekből áll: 

- A Bem József utca, melynek egy hosszú és jelentős keleti irányú lejtésű szakasza van, mely egy kisebb dombon vezet tovább, 
végül keleti lejtéssel ér véget. 

- Az Újtelep utcái, melyek alapvetően délnyugatra lejtenek. 
- Az Óbánya területe, mely a Gerence itteni árka felé, illetve azzal párhuzamosan lejt. 
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A TSZP által javasolt települési szennyvíz gyűjtő rendszer alapvetően gravitációs gyűjtővezetékekből áll, átemelőkkel és nyomott 
továbbító szakaszokkal: 
A Bem utca keleti részére gravitációsan összegyűjtött szennyvizet átemelőn keresztül nyomott vezeték szállítja az utca legelején lévő 
magaspont gravitációs végágához. Innen az Újtelep és az Óbánya szennyvizeit is összekötő gravitációs rendszer az Óbánya nyugati 
részén kialakítandó települési átemelőbe vezet, ahonnan nyomott vezeték viszi a szennyvizet a közút mellett Pénzesgyőr felé. A Bem 
József utca keleti részén a domb miatt szükség van még egy átemelőre, mely szintén a magasabban fekvő gravitációs végágba nyomja 
a szennyvizet. A Pappod utca középső szakaszán, illetve a 448/19 hrsz.-ú út mélyebb területen fekszik. Bár a TSZP-ben nem szerepel 
elképzelhető a gravitációs csatorna mélyebb vezetése, s emiatt még esetleg egy átemelő telepítésének szükségessége. A vezetékek és 
az átemelők elhelyezésére terület biztosított, jelenleg szabályozás nem szükséges. 

 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A hegyvidéki-dombvidéki település a Lókúti medencében fekszik, közigazgatási területének felszíni, illetve lefolyási jellemzői az alábbiak 
szerint írhatók le: 
Lókút a Magas Bakony egyik legmagasabban fekvő települése. A külterület déli részét az erdős Pappod hegy foglalja el (5-600 m), ami 
délkelet-keleti irányban Kávás tetőben folytatódik. Északon is erdős-magasabban fekvő terület van, melynek alsóbb völgyi részén 
helyezkedik el a belterület (470-490 m), onnan tovább egy dombos terület enyhe déli lejtéssel (460-480) a külterület a Pappod-ig. A 
hegyvonulatok közötti belső dombos, alacsonyabban fekvő terület északnyugat felé nyílik ki tovább, (450-420 m) Pénzesgyőr irányába. 
Fentieknek alapján a közigazgatási terület két vízgyűjtőből áll: 
Az Óbánya térségében (mélypont, források) induló Gerence patak északnyugat felé hagyja el Lókutat, egy másik külterületi ága, 
valamint a közigazgatási határon lévő Bakonyere szintén.  
A településmag (Bem József utca) alatt a „domb-medencében” nyugati, délnyugati irányban lefolyó és összegyűlő vizek pedig az 
időszakos Szőke kúti patakban jelennek meg, ami a Séd felé továbbítja azokat. 
A vízelvezetés tekintetében meghatározó a talaj alatti mészkő réteg, melyben a vizek gyorsan elszivárognak. Emiatt bár a terület 
csapadékos és emiatt nem természetes lefolyású területeken, azaz a belterületen, illetve az utak mellett is jelentős keresztmetszettel 
bíró árkok szükségesek, de a vizek befogadóig történő elvezetésével nincs gond. 
A 83103. j. út külterületi szakasza viszonylag enyhe hosszesésű szakaszokból áll, az út mentén kétoldali árok van kialakítva, állapota az 
úthoz hasonló, de elfogadható. A Hárskút felé vezető út mentén hasonló kialakítású az árok, de kevésbé benőtt növényzettel, illetve a 
meredekebb szakaszokon beton lapburkolatos kialakítású. 
A belterületen a Bem József utca közepesen meredek szakaszokból áll, emellett szabályozási szélesség keresztszelvényen belül is több 
szakaszon előfordul jelentősebb szintkülönbség. A csapadékvíz kétoldali, de az említett szintkülönbség miatt van ahol egyoldali árokban 
vezetődik el, illetve esőkor a zöldsávon, illetve a szegély nélküli útpályán gyűlik a mélyebb keleti szakaszra. Az utca keleti szakaszán 
van egyébként egy belső domb is (tető kb. a 84. hsz.-nál), innen két irányban folyik a víz. A meredek, kimosódó szakaszok itt is 
betonlapokkal kerültek burkolásra. A mélypontokon (66. és 100. hsz.-ok térsége) a déli lakótelek sor között két árok ág vezeti tovább a 
vizeket délkeletre, folytatásuk a Szőke kúti patak. Az említett mészköves földtani jellemzők miatt a vizek gyorsan elszikkadnak, a patak 
is időszakos. 
Az Újtelep (Pappod u., Fenyves u.), illetve az Óbánya területe sokkal alacsonyabb esésű területek, a vizek a kétoldali árkokban gyorsan 
elszikkadnak. 
A csapadékvíz elvezetés alapvetően megoldott, illetve nincs probléma, de első sorban a Bem József utca esetében parkolók és járdák 
kialakítását, illetve tervezését esetén óvatosan kell végezni (zárt, megfelelő kapacitású szakaszok). A csapadékvíz a fent leírtak szerint 
gyorsan távozni fog, nem fog meggyűlni sem, de a burkolt szakaszok mellett nem kellő körültekintés mellett kimosódást okozhat. 
A közterületek szabályozási szélessége a vízelvezetés kialakítását távlatban is lehetővé teszi. 

ENERGIA 

Energiagazdálkodás és energiaellátás  

A földgáz ellátás (szolgáltató: E-ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt., Veszprém) az 1990-es években épült ki, alapja a térségi 
nagyközépnyomású 20 bar-os acélvezeték. Ennek több ága is érinti Lókút közigazgatási területét, az Eplény felé érkező ágról van 
kialakítva települési gázátadó állomás a Bem József utca elején. Innen indul a települést ellátó 4 bar-os középnyomású (D110, D63 PE, 
PE 80/G SDR 11) földgázvezeték rendszer az összes lakóutcába, beleértve az Óbánya térségét is. A vezetékhálózat és berendezések 
kialakítása jó, a működés megfelelő, biztonságos. A gázmérők épületen, vagy előkertben vannak elhelyezve, szabványos, biztonságos 
kivitelben. 
 
Az elektromos ellátás (üzemeltető: E-ON Közép-dunántúli Áramhálózati Zrt., Veszprém) alapja a települések közötti szabadvezetékes 
22 kV-os középfeszültségű rendszer. A falu ellátását a 1953 óta a Zirc - Akli felől, a 83103 sz. út mentén érkező, Hárskút felé 
továbbhaladó vezeték biztosítja, melynek két leágazása van. Egy rövidebb szakasz az óbányai lakó-vegyes területet ellátó 22/04 kV-os 
transzformátorhoz vezet. A hosszabb pedig a kelet felé elnyúló falu ellátására, a külterületi szakaszon légvezetéken, a belterületen pedig 
földkábeles kialakítással vezet a 22 kV-os vezeték a  Bem József utcán egészen az iskola térségig. Itt egy betonházas ABB Junior 160 
kVA-es transzformátor van elhelyezve. A belterületet látják el továbbá a Bem József u. legelején, a külterületi oldalon lévő „falusi”, illetve 
az Újtelep buszmegállónál elhelyezett 22/04 kV-os oszloptranszformátorok. Ez utóbbi az utóbbi időben létesült állomás, mely az újabban 
kijelölt lakóterületek elektromos igényeit is ki tudja elégíteni, jelentős kapacitás tartaléka van. 
A transzformátorok elhelyezése és darabszáma a lehetséges települési fejlesztésekhez képest is megfelelő, esetlegesen azok cseréje 
lehet szükséges üzembiztonság, kapacitás bővítés érdekében. 



LÓKÚT                                                         MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 78 

KÖRNYEZETTERV KFT. – 2018. JÚNIUS 

A kisfeszültségű elektromos hálózat jellemzően szabadvezetékes kialakítású, részben csupasz, részben szigetelt kivitellel, fa, illetve 
betonoszlopokon, melyek elhelyezése viszonylag sűrű a helyi klíma okozta tartós jegesedés veszély miatt. A kisfeszültségű vezeték 
rendszerek 95 és 50 mm2 kialakításúak, megfelelőek. Az érintésvédelmű hálózat (TN, nullázás) megfelelő. A házi bekötések csak kisebb 
részben földkábeles kialakításúak. 
A kisfeszültségű vezetékek átépítése földkábeles kialakításra biztonsági és településképi szempontból is szerencsés volna. 
A közvilágítási hálózat minden kiszolgáló utcában megvan, jellemzően 25 mm2 szabadvezetékes kialakítással.  A lámpatestek 
kisfeszültségű oszlopok egy részén van elhelyezve a lámpatestek (nátriumos, illetve kompakt fénycsöves). Kb. 10 éve történt felújításuk, 
megfelelőek, de néhány helyen szükséges volna a lámpák sűrítése, illetve a hálózat bővítése: legfontosabb a játszótér környezetében! 

Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei 

A településen a megújuló energiaforrások közül a szélenergia lehetősége országos átlag feletti, a hárskúti út mellett a hatályos 
településrendezési terv tartalmaz területbiztosítást. 
A belterületen napkollektorok működnek néhány fő és melléképületen. 

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS (VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÁLÓZAT, VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉSI ÉPÍTMÉNYEK) 

A vezetékes távközlési ellátás (üzemeltető: Invitel Zrt., Veszprém) alapja a Veszprém és környezete gyűrűs optikai rendszer, mely 
Hárskút felől érkezik a településre, a Bem József utca 1.-ben (046/31 hrsz.) lévő központhoz. Az itt elhelyezett RSU központ szolgálja ki 
a Lókút, Akli és Szarvaskút által alkotott egységes hálózatot. A Lókutat kiszolgáló nagyelosztó szekrény az RSU központtal szemben 
van kialakítva. Az elosztó rendszer is földkábeles kialakítású, az utcákban 20 db felszín feletti tápszekrény van kialakítva, fővonal, ISDN, 
ADSL stb. ellátás biztosított.  A rendszer kb. 60-70%-os telítettséggel és biztonságosan üzemel, a vezetékhálózat cseréje szükséges 
lehet, de ehhez a meglévő védőcső rendszer használata elégséges. 
 
A mobil hálózatok tekintetében általában megfelelő a szolgáltatás. A hárskúti út mentén, a Hárskút közigazgatási területén lévő vízműnél 
(Telenor), illetve Eplény területén (Telekom) van mikrohullámú torony, utóbbit Lókút felől a domborzat részben árnyékolja. A Telenor 
esetében a 2G, 3G, 4G ellátás így egyaránt megfelelően működik, a Telekom szolgáltatás esetében a 3G szolgáltatás hiányos. 
A településrendezési terv tekintetében beavatkozásra összességében nincs szükség.  
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Ivóvíz hálózat vizsgálata 
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Szennyvíz hálózat vizsgálata 
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Csapadékvíz elvezetés vizsgálata 
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Földgáz hálózat vizsgálata 
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Elektromos hálózat vizsgálata 
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Távközlési hálózat vizsgálata 
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17. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 Lókút és térsége környezetminősége rendkívül kedvező, mivel közigazgatási területén és tágabb térségében a falu 
környezetminőségére kedvezőtlen hatással lévő létesítmények nincsenek. 

A FÖLD VÉDELME 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény (a továbbiakban Kvt.) 14. § (1) bekezdése szerint „a föld 
védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti 
formáira és folyamataira”.  
A föld védelme szempontjából meghatározó a termőföldek mennyiségi és minőség védelme. Meghatározóan fontos ez Lókút 
térségében, mivel jelentős kiterjedésű a mezőgazdasági hasznosítású táj. Lókút térségében a mezőgazdasági hasznosítás a természeti-
termőhelyi adottságokhoz igazodik. A termőhelyi adottságokhoz igazodó racionális földhasználat jellemző, ami azt jelenti, hogy a jó 
termőhely adottságú térségekben a szántóföldi növénytermesztés, míg a mélyebben fekvő és dombvidéki területeken a 
gyepgazdálkodás emelendő ki. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület országos övezet már meglévő erdőket érint.  
Az Országos Területrendezési Terv szerint Lókút közigazgatási területén kiváló termőhelyi adottságú és jó termőhelyi adottságú 
szántóterület nincs, ennek ellenére fokozottan fontos a termőföldek mennyiségi és minőségi védelme.  
A hatályos településrendezési terv a mezőgazdasági területeket a termőhelyi adottságok, a történeti tájhasználat és művelési 
hagyományok figyelembevételével differenciáltan szabályozta. 
Árutermelő mezőgazdasági területet jelölt ki az árutermelő gazdálkodásra alkalmas kedvező termőhelyi adottságú, meghatározóan 
szántó területeken.  
Védendő tájhasználatú mezőgazdasági területek a Natura 2000 területek által védett mélyfekvésű, meghatározóan rét, legelő művelési 
ágú területek, illetve a vízfolyások menti területek, továbbá a dombvidéki legelők. 
A szerkezeti terv kijelölt szélerőművek telepítésére alkalmas területeket. Mivel a szélerőművek nem valósultak meg és a jelenlegi 
jogszabályok már nem is adnak lehetőséget szélerőművek létesítésére, így ezen térség általános mezőgazdasági területté történő 
átminősítése megvizsgálandó.  
A belterületi kertek a  települési térséghez kapcsolódó, keskeny parcellájú telkek, amelyeken épület nem helyezhető el, ezzel biztosítva 
a település sajátos karakterének megőrzését.  
Lókút térségében egy mészkőbánya található, nagy kiterjedésű bányatelekkel. A jelenlegi bánya-hasznosítás a bányatelek méretéhez 
képest jóval kisebb, ezért a bányatelek méretének indokoltsága vizsgálandó. 

A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK 

A Kvt. 18.§ (1) bekezdése szerint „a víz védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére (beleértve a 
hőmérsékleti viszonyait is) és mennyiségére, a felszín alatti vizek medrére és partjára, a víztartó képződményekre és azok 
fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan –jogszabályban vagy hatósági határozatban –kijelölt megkülönböztetett védelem alatt álló 
(védett) területekre”. 
Lókút közigazgatási területe a megye területrendezési terve szerint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. Lókút 
belterületén a szennyvíz-csatornázottság teljesen hiányzik. Ezen a területen egyedi szikkasztókba, illetve kisebb arányban vízzáró 
szennyvíztározókba jut a szennyvíz. A talajvédelem és a vízminőség-védelem szempontjából alapvető környezetvédelmi intézkedési 
feladat a csatornahálózat teljes kiépítése. A csatornahálózat kiépítéséig létesítendő új épületek építése esetén feltételként, ill. 
követelményként kell meghatározni a környezetvédelmi elvárásoknak megfelelő zárt, szivárgásmentes szennyvíztárolók kiépítését. A 
szennyvizek szikkasztása a terület szennyeződés-érzékenysége miatt még átmenetileg sem engedélyezhető. Az állattartó telepen is 
szabályozni kell a trágyatárolást, a-kezelést. Környezetvédelmi szempontból a felszíni vízfolyások védelme is kiemelt jelentőséggel bír, 
melyet a HÉSZ előírásaival kell biztosítani. 
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Vízminőségvédelmi terüeltek 

 
 

 
Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek 

A LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELME 

A közlekedési eredetű levegőszennyezés nem számottevő, hiszen belterületre alsóbbrendű országos közút vezet keresztül, amelyen 
jelentős közúti forgalom nincs. Az átmenő teherforgalom belterületet nem érinti.  
A gazdasági eredetű levegőszennyezés sem jelentős, mivel a belterületen nincs olyan ipari üzem, amelynek technológiai eredetű 
levegőszennyezése lenne. Az állattartó telep a lakóterülettől megfelelő távolságban üzemel, így az állattenyésztésből eredő bűzhatás 
lakóterületen nem jellemző. 
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A téli félév kommunális fűtési eredetű légszennyezése határozza meg Lókút levegőminőségét, de mivel a gázhálózat kiépített, így a téli 
félév fűtési eredetű légszennyezése sem számottevő. Kiemelendő azonban, hogy a gáz drágulásával előtérbe került a vegyes tüzelés, 
ami okozhat környezetvédelmi konfliktust. 
Megemlíthető még a mezőgazdasági területek műveléséből eredő porszennyezés is, amely száraz időben végzett mezőgazdasági 
munkák esetén léphet fel. 

ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS 

A település belterületén üzemi tevékenység nincs, így üzemi technológiából származó zajterhelés Lókút lakóterületét nem érinti. 

Közlekedési eredetű zajterhelés sem számottevő, mivel a Bem József utca - mint országos közút-csak helyi forgalmat bonyolít le. A Zirc-
Lókút- Hárskút országos közúton illetve helyi közúton bonyolódó átmenő forgalma a lakóterületeket nem érinti. 

SUGÁRZÁSVÉDELEM 

A település területén olyan létesítmény nincs, amelynek radioaktív sugárzása lenne. 

HULLADÉKKEZELÉS 

A településen a kommunális hulladékok begyűjtése és szállítása megoldott. A környezetet érő káros hatások elkerülése érdekében 
használatbavételük esetén a tervezett fejlesztési területeket is be kell kapcsolni a település szervezett hulladékszállítási rendszerébe. A 
szelektív hulladékgyűjtés üveg, papír, műanyag közterületi gyűjtőedényekkel és a lakásokhoz kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő 
edényekkel már megoldott. AZ Önkormányzat évente egy alkalommal lomtalanítást szervez. 

 

Szelektív hulladékgyűjtés 

VIZUÁLIS KÖRNYEZETTERHELÉS 

Lókút területén a mészkőbánya jelent tájsebet, amely esztétikai szempontból kedvezőtlen. 

ÁRVÍZVÉDELEM 

Lókúton nincs árvízvédelmi terület 

KÖRNYEZETVÉDELMI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK 

• Mészkőbánya esetleges üzemeléséből adódó zajhatás, levegőszennyezés 

• csatornahálózat hiánya- szennyvíz szikkasztás 

18. KATASZTRÓFAVÉDELEM 

ÉPÍTÉSFÖLDTANI KORLÁTOK 

Veszprém Megye Területrendezési Terve szerint Lókút földtani veszélyforrás terület övezetével érintett. A Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányafelügyelete előzetes tájékoztatásában felhívta a figyelmet arra, hogy "Lókút település nyugati 
része felszínmozgások tekintetében potenciálisan veszélyeztetett területnek minősül". Ezeken a területeken építési tevékenységet 
geotechnikai szakvélemény alapján ajánlatos végezni. 
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VÍZRAJZI VESZÉLYEZTETETTSÉG 

A település területén árvízveszélyes belvízveszélyes területek, mélyfekvésű területek nincsenek. Ezt i
is, amely szerint Nagyvízi meder, rendszeresen belvízjárta terület övezet Lókút közigazgatási területét nem érinti.

EGYÉB VESZÉLYEZTETETTSÉG 

A megye területrendezési terve szerint Lókút érintett az erózióérzékeny terület ö
területének nagy része erózió érzékeny. A meredekebb területeken a racionális földhasználat elve érvényesül, vagyis nagyrészt erdők 
és legelők találhatók az érzékeny területeken.
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII.29.) BM rendelet módosításáról
61/2012. (XII.11.) BM rendelet 1. számú melléklet alapján II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt. ennek megfelelően  
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény végrehajtására kia
234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglaltakat figyelembe  véve 
szükséges a lakosság központi riasztása és vészhelyzeti tájékoztatás feltételeinek biztosítása.
Lókút területén veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm.
Településrendezési Terv módosításánál nem kell érvén
 

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előzetes adatszolgáltatása szerint Lókút község közigazgatási területét érinti a 
1673462007. ügyszámú, 27767/09. iktatószámú határozattal kijelölt Eplény Községi vízműkút (K
valamint a 30071/2010 ügyszámú, 89574/2011. iktatószámú határozattal kijelölt Eplény K
"A" védőidoma és védőterülete, valamint hidrogeológiai "B" védőterülete és védőidoma.
A védőidomok területére beépített terület nem sík, így az ivó
szennyezés nem érheti. 

19. ÁSVÁNYI NYERSANYAGLELŐHELY
A hatályos településrendezési terv Lókút belterületétől északra jelölt ki különleges bányaterületet.
A Bányafelügyelet előzetes tájékoztatásában megerősítette, hogy a kijelölt terület
A kitermelés jogosultja a Mészkő és Dolomit Kőbányászati és Ásványfeldolgozó Kft. a kitermelés azonban jelenleg szünetel.
A bányatelek sarokpontjainak koordinátái: 
 

 1 208336,00 559985,00 EOV 

 2 208143,00 560795,00 EOV 

 3 208000,00 560765,00 EOV 

 4 207953,00 560095,00 EOV 

 5 207995,00 559880,00 EOV 

 6 208156,00 559911,00 EOV
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A település területén árvízveszélyes belvízveszélyes területek, mélyfekvésű területek nincsenek. Ezt igazolja VM területrendezési terve 
is, amely szerint Nagyvízi meder, rendszeresen belvízjárta terület övezet Lókút közigazgatási területét nem érinti.

A megye területrendezési terve szerint Lókút érintett az erózióérzékeny terület övezetével. A lejtési viszonyok következtében Lókút 
érzékeny. A meredekebb területeken a racionális földhasználat elve érvényesül, vagyis nagyrészt erdők 

és legelők találhatók az érzékeny területeken. 
ófavédelmi Igazgatóság előzetes véleménye szerint Lókút község a települések katasztrófavédelmi 

besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII.29.) BM rendelet módosításáról
et 1. számú melléklet alapján II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt. ennek megfelelően  

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény végrehajtására kia
t 2. sz. mellékletében foglaltakat figyelembe  véve - az elégséges védelmi szint biztosítása érdekében, 

szükséges a lakosság központi riasztása és vészhelyzeti tájékoztatás feltételeinek biztosítása. 
yes anyagokkal foglalkozó üzem – sorolt veszélyes-ipari üzem – nem működik, így a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 28.§., valamint a 7. melléklet rendelkezéseit a 
Településrendezési Terv módosításánál nem kell érvényesíteni. 

tasztrófavédelmi Igazgatóság előzetes adatszolgáltatása szerint Lókút község közigazgatási területét érinti a 
1673462007. ügyszámú, 27767/09. iktatószámú határozattal kijelölt Eplény Községi vízműkút (K-4) hidrogeológiai "C"
valamint a 30071/2010 ügyszámú, 89574/2011. iktatószámú határozattal kijelölt Eplény K-26 kataszteri  számú karsztkút hidrogeológiai 
"A" védőidoma és védőterülete, valamint hidrogeológiai "B" védőterülete és védőidoma. 

épített terület nem sík, így az ivóvízbázisokat Lókút területéről kommunális szennyvíz által okozott 

AGLELŐHELY 
A hatályos településrendezési terv Lókút belterületétől északra jelölt ki különleges bányaterületet. 
A Bányafelügyelet előzetes tájékoztatásában megerősítette, hogy a kijelölt területen található Lókút-I. mészkő 

olomit Kőbányászati és Ásványfeldolgozó Kft. a kitermelés azonban jelenleg szünetel.

208336,00 559985,00 EOV  

208143,00 560795,00 EOV  

208000,00 560765,00 EOV  

207953,00 560095,00 EOV  

207995,00 559880,00 EOV  

208156,00 559911,00 EOV 

Ásványi nyersanyag lelőhely 

88 

 

gazolja VM területrendezési terve 
is, amely szerint Nagyvízi meder, rendszeresen belvízjárta terület övezet Lókút közigazgatási területét nem érinti. 

A lejtési viszonyok következtében Lókút 
érzékeny. A meredekebb területeken a racionális földhasználat elve érvényesül, vagyis nagyrészt erdők 

előzetes véleménye szerint Lókút község a települések katasztrófavédelmi 
besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII.29.) BM rendelet módosításáról szóló 

et 1. számú melléklet alapján II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt. ennek megfelelően  - a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény végrehajtására kiadott 

ges védelmi szint biztosítása érdekében, 

nem működik, így a veszélyes anyagokkal 
28.§., valamint a 7. melléklet rendelkezéseit a 

tasztrófavédelmi Igazgatóság előzetes adatszolgáltatása szerint Lókút község közigazgatási területét érinti a 
4) hidrogeológiai "C" védőterülete, 

26 kataszteri  számú karsztkút hidrogeológiai 

téről kommunális szennyvíz által okozott 

I. mészkő bányatelek. 
olomit Kőbányászati és Ásványfeldolgozó Kft. a kitermelés azonban jelenleg szünetel. 
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20. TELEPÜLÉSI KLÍMA 
Lókút zöldfelületekben gazdag táji környezete, hagyományos falusias beépítése következtében nem érintett a klímaváltozás közvetlen 
hatásaival. Nincsenek nagy összefüggő burkolt felületek, így a falu klímája kedvezőnek mondható. 
Kedvezőtlen klimatikus hatás a téli félév havas időszakaiban a Bakony térségére jellemző hófúvások. ezzel szemben meghatározó 
turisztikai vonzerő a település és térségének tiszta levegője. 
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II. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
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A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE 
 

A fejezetben a vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzésére, egymásra hatásuk összevetésére, folyamataik elemzésére került 
sor. 
 
A belterület karakterének megőrzése, a szép, falusias nyugodt környezet fenntartása a cél a távlati fejlesztések során is. A falusias 
lakóterület mellett a mezőgazdasági majorok működése, valamint a településközpont vegyes terület többfunkciós területfelhasználása 
továbbra is megőrzendő, amely főként a kastély területének többcélú hasznosítását teszi lehetővé. A fejlesztések során törekedni kell a 
mértéktartó fejlesztésekre, a település karakterének megőrzésére. 
 
A külterület tájhasználata a természeti adottságokhoz és a történeti művelési hagyományokhoz igazodik. A gyepterületek, a szántóföldi 
növénytermesztés mozaikosan, a termőhelyi adottságokhoz igazodva jelenik meg a tájban.  
 
Az erdőterületek a település magasabb részein helyezkednek el, körülölelve a települést. 
 

A hatályos településrendezési eszközök a mezőgazdasági területeket a használathoz igazodva differenciáltan szabályozták.  
Árutermelő mezőgazdasági területek a tradicionális árutermelő gazdálkodásra alkalmas termőföldek összefüggő térségei. 
Védendő tájhasználatú mezőgazdasági területek a jellemzően gyepterületek, amelyek Natura 2000 területen találhatóak, valamint az 
ökológiai hálózat övezetébe tartoznak.  
Belterületi kertek a lakóterületekhez szervesen kapcsolódó felaprózódott mezőgazdasági területek, amelyek mai hasznosítása leginkább 
kaszáló. 
Ezt a hármas tagozódást a felülvizsgálat során is indokolt megtartani. Az egyes sajátos mezőgazdasági térségekre vonatkozó HÉSZ 
előírásokat azonban át kell értékelni az időközben megváltozott OTÉK előírások figyelembe vételével. 
 
A hatályos terv lehetőséget biztosított szélerőművek kialakításra, azonban szélerőművek nem létesültek, és az OTÉK jogszabályi 
változása miatt már nem is létesíthetőek, valamint a településnek sem távlati érdeke szélerőművek létesítése. 
 
Lókút egyik jelentős értéke a „tiszta környezet”, ami abból adódik, hogy sem közlekedési eredetű, sem ipari eredetű szennyezés nem éri. 
A településfejlesztés, településrendezés kiemelt prioritása kell legyen ezen kedvező környezetminőség megőrzése. 
 

Fontos feladat azonban a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. Lókút jelenleg zsáktelepülés, országos közúti kapcsolata csak Zirc 
irányában van. Jelenleg még önkormányzati közút köti össze Hárskúttal. Ezen helyi közút országos közúttá nyilvánítása folyamatban 
van. A hatályos településrendezési terv a belterületen keresztül két irányban is javasol közútfejlesztést, ezek a tervek azonban nem 
reálisak és az így kialakuló átmenő forgalommal a környezetminőség is  romlana. 
 
A falu területén Hárskút irányába helyi közút vezet keresztül, amelynek országos közúttá fejlesztése jelenleg folyamatban van. Egyéb 
közlekedési fejlesztés nem indokolt, ugyanis a településen megnövekedne az átmenő forgalom, elveszítené karakterét, zsáktelepülés 
jellegét. 
 
A vizsgálat konklúziója tehát, hogy nincs szükség a település átértékelésére, sokkal inkább az értékek megőrzésére és a 
településrendezési eszközök megváltozott jogszabályoknak való megfeleltetésére kell a hangsúlyt fektetni a felülvizsgálat során. 
 
A vizsgálat elsősorban a településrendezés oldaláról közelíti meg és értékeli az adottságokat, így a SWOT-analízis készítése során is 
nagyobb hangsúlyúak azok a tényezők, amelyek a község településrendezési-településfejlesztési kihívásait jelenítik meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LÓKÚT                                                         MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 92 

KÖRNYEZETTERV KFT. – 2018. JÚNIUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

III. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

 

 
 



LÓKÚT                                                         MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 93 

KÖRNYEZETTERV KFT. – 2018. JÚNIUS 

A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS 

A folyamatok értékelése 

E vizsgálat elsősorban a településrendezés oldaláról közelíti meg és értékeli az adottságokat, így a SWOT-analízis készítése során is 
nagyobb hangsúlyúak azok a tényezők, amelyek a község településrendezési-településfejlesztési kihívásait jelenítik meg. 
 

Erősségek Gyengeségek 

Változatos, szép táji környezet, hagyományos tájhasználat 
Értékes, egységes, karakteres településkép 
Tiszta, rendezett falu 
Rendkívül kedvező környezetminőség 
Átmenő forgalomtól mentes falu 
Összetartó közösség 
Kastély és parkja 
Működő mezőgazdasági majorközpont 
Működő lovasbázis 
Papod hegyi kilátó és turistautak 
Zirc  közelsége (járási székhely) 
Művelt mezőgazdasági területek 
Erdőterületek magas aránya, vadállomány 
Népi hagyományok, német nemzetiségi kultúra 
Környező települések munkalehetősége 
Fiatalok magas aránya 
 
 

Fő közlekedési hálózattól való távolság 
Infrastrukturális hiányosságok 
Alacsony népességszám 
Országos közút rossz állapota 
Helyben foglalkoztatás hiánya 
Kastély kihasználatlansága 
Major alulhasznosítása 
Külterületi dűlőutak rossz állapota 
Tervezett zöldterületek kihasználatlansága 
Minimális kereskedelmi ellátottság 
A Bakony turistaút hálózatával a belterület nem érintett 
Kedvezőtlen termőhelyi adottságú mezőgazdasági területek 
Mezőgazdasági termelés alacsony jövedelmezősége 
Helyi mezőgazdasági termékfeldolgozás hiánya 
A szerény költségvetés jelentős fejlesztésre nem ad lehetőséget 
Úthálózat leromlott állapota 

 

Lehetőségek Veszélyek 

A táji környezet és a település történeti karakterének turisztikai 
kihasználása 
A kastély hasznosítása 
A mezőgazdasági területeken több funkciós tájgazdálkodás 
kialakítása 
Mértéktartó településfejlesztés 
Legeltetéses állattartás- a gyepterületek fenntartása mellett 
rekreációs, sportolási, turisztikai továbbá természetvédelmi 
célokat szolgálhat 
Natura 2000 gyepterületek támogatással történő fenntartása 
Helyi agrárfejlesztés- családi birtokközpontok kialakítási, 
fejlesztési lehetőségének biztosítása 
Helyi termékfeldolgozás (gyümölcstermesztés feldolgozás) 
Vadászturizmusban rejlő lehetőségek  kihasználása 
Falusi turizmus 
Gazdasági terület kijelölése a helyi gazdaságfejlesztés 
érdekében 
Humán szolgáltatások, intézmények fejlesztése: bölcsöde-
óvoda, nyugdíjas ellátás, kulturális programok, rendezvények, 
könyvtár 
Ökogazdálkodás, biogazdálkodás ösztönzése 
Új mezőgazdasági termékek előállítása 
A szomszédsági kapcsolatok erősítése 
Közterületek parkosítása 
Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése-a szennyvíz tisztítása 
Csapadékvíz elvezetés megoldása 
Az árutermelő mezőgazdaság fenntartása 
Lakóterületi fejlesztéshez területek fenntartása 
A fiatalok lakótelekhez, lakáshoz jutásának elősegítése 
 

Belterületi kertek parlagosodása- beépítése 
Állattenyésztés megszűnése- rétek, legelők elbokrosodása 
Bányászat kedvezőtlen környezeti hatásai- zaj, 
levegőszennyezés, szállítás, tájkarakter változása, rekultiváció 
hiánya 
A településkaraktertől eltérő építés szabályozás 
A település léptékétől idegen területi fejlesztések (lakó, 
gazdasági) 
A mezőgazdasági területek felaprózódása 
A családi gazdaságok fejlődését akadályozó szabályozás 
A túlzott átgondolatlan fejlesztési területek kijelölése, a valós 
területhasználatot gátolhatja 
A rendezetlen külterületi építések a tájképi egységet 
megbonthatják 
További parlagosodás, a természeti értékek elhanyagolása 
A falu fokozatos elnéptelenedése 
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PROBLÉMATÉRKÉP/ÉRTÉKTÉRKÉP 

PROBLÉMATÉRKÉP 

 
 
Gyepterületek tájhasználati konfliktusai: 
A legeltetéses állattartás visszaszorulásával a Lókúton jellemző nagy kiterjedésű gyepterületek bokrosodása figyelhető meg, amely 
hosszútávon kezelés nélkül a spontán erdősödés irányába vezet. Szükséges a gyepterületek fenntartása kaszálással vagy állattartással, 
a tradicionális tájhasználat megőrzése érdekében. 
 
Tervezett országos közút konfliktusa: 
Hárskút határán a tervezett országos közút nyomvonala a hadiút területén halad. 
 
Bányatelek tájhasználati konfliktusai 

A belterülettől északra kijelölt nagy kiterjedésű bányatelken megvalósuló külszíni bányászat a falu tájképi sokszínűségét nagy 
mértékben lerontaná. Ezen felül a jelenleg igen kedvező környezetminőségre igen kedvezőtlenül hatna. A kitermelés és a szállítás során 
fellépő porszennyezés, zajterhelés a Bem József utca lakóterületének értékcsökkentését és az életminőség romlását okozhatja. 
 
Tervezett lakóterület funkcionális konfliktusai: 
A szerkezeti terv a lakóterületi fejlesztésre a tervezett országos közút mentén jelölt ki telkeket. A kijelölt tömbbel szemben gazdaság  
i major helyezkedik el, ahol jelenlegi hasznosításból eredő bűzhatás miatt lakóterületi fejlesztés nem javasolt. A tervezett országos közút 
mentén a kijelölt telkeken a gazdaságfejlesztés részesítendő előnyben. 
 
Alulhasznosított major: 
A település egykori nagykiterjedésű majorközpontjának többcélú hasznosítása lehetséges, amely a település gazdasági életében is 
jelentős szerepet játszana. Biogazdálkodás, agrárturisztikai fejlesztés, állattenyésztés, helyi termékek feldolgozása mind lehetséges 
ezeken a területeken. 
 
Alulhasznosított tervezett zöldterület: 
A hatályos szerkezeti terv kijelölt zöldterületeket a Bem József utca mentén, amelyek nem töltenek be jelentős rekreációs, kondicionáló 
szerepet a falu életében. Közösségi térként, rendezvénytérként a sportpálya és játszótér területe, valamint a Ló-kút körüli pihenőtér tölt 
be jelentős szerepet. 



LÓKÚT                                                         MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 95 

KÖRNYEZETTERV KFT. – 2018. JÚNIUS 

 
Funkció nélküli kastély: 
A kastély magántulajdonban van, jelenleg semmilyen funkciót nem tölt be. Értékes turisztikai, egészségügyi, oktatási célú intézményként 
működhet. 
 
Tervezett településközpont vegyes terület: 
A tervezett településközpont vegyes terület jelenleg a külterülethez tartozó gyepterület ligetes fásítással, ahol egy gyalogút vezet az 
"alsóbb" utcák felé. A területet zöldterületként meg kellene tartani funkciója, valamint értékes gesztenyefasora miatt. A terv tervezett utat 
is jelöl, amely nem szükséges a jelenlegi használatot figyelembe véve. 
 
Kedvezőtlen adottságú tervezett lakóterület: 
A kijelölt lakóterület  esetleges kialakítása domborzati viszonyokból adódóan nem megfelelő, valamint a kialakult beépítéshez sem 
illeszkedik. 

ÉRTÉKTÉRKÉP 

  
 
Nagy kiterjedésű erdőterületek: 
Lókút területén nagy kiterjedésű erdőterületek találhatóak, amelynek környezetvédelmi, természetvédelmi, turisztikai, erdőgazdálkodási 
vadgazdálkodási jelentősége van. 
 
Karakteres történeti településmag: 
A történeti településmag egységes településképe megőrzendő, amely területet a településképvédelmi rendelet is kiemelten kezelendő 
területként jelöl. 
 
Belterületi kertek: 
A lakóterülethez szervesen kapcsolódó szalagtelkeken kialakult belterületi kertek tájképvédelmi, településképi, településtörténeti 
szempontból meghatározóak. A telkeket elválasztó mezsgyék, valamint a kaszálók és művelt kertek váltakozásának karakteres 
megjelenését szükséges fenntartani. A magyar településekre az úrbéri rendezésig jellemző kétbeltelkes településszerkezet Lókúton 
megmaradt. 
 
Bem József utca közterülete és zöldfelületek  
 
Az út menti közterület zöldfelületei rendezettek, fenntartásuk, megőrzésük szükséges. 
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Ligetes, parkosított terület: 
A sportpálya és játszótér területe rendezvénytérként is funkcionál, valamint a település közepén lévő ligetes, fás terület kellemes 
környezete, és a Ló-kút környezetében lévő közösségi tér kellemes tartózkodást biztosít. 
 
Templomkert és kálvária: 
A templom és kálvária építészeti örökségként és táji értékként is jelentős. 
 
Kastély és kastélypark: 
A kastélypark jelentős faállománya, valamint a kastély helyi építészeti értéket képvisel és a falu kiemelt többfunkciós fejlesztési 
lehetősége 
 
Papod-hegyi Vitéz Bertalan Árpád kilátó: 
A kilátó és környezete a kirándulóturizmus egyik kedvelt pontja.  
 

3. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

TELEPÜLÉSRÉSZEK KIJELÖLÉSE, PONTOS LEHATÁROLÁSA, A LEHATÁROLÁS INDOKLÁSA, TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSA, A 
LEHATÁROLT TELEPÜLÉSRÉSZEK RÖVID BEMUTATÁSA 

Lókút belterületén két eltérő funkciójú településrészt különíthetünk el.  Egyik a hagyományos falusias lakóterület, amely a történelmi 
településmag, és a hozzá kapcsolódó új településrészből áll. Funkcionális szempontból nem különül el két településrészre, mivel 
mindkét településrész tisztán lakóterület. 

Az egykori Óbánya területén a gazdasági major valamint a kastély telke településközpont vegyes területbe sorolt, amely rugalmas 
területfelhasználásának köszönhetően  lehetővé teszi akár az oktatási, turisztikai, egészségügyi fejlesztést is. A lehatárolt területen 
lakófunkció is megtalálható, de összefüggő lakóterület kialakulása nem várható. 

 

Településrészek lehatárolása (Saját szerkesztés) 
 

SZEGREGÁLT VAGY SZEGREGÁCIÓVAL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK  

Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület Lókút területén nincs. 

 Falusias lakóterület  
 Vegyes funkciójú terület 
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 EGYÉB SZEMPONTBÓL BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK  

A belterületen a vegyes funkciójú terület rugalmas területfelhasználása lehetőséget ad több funkció elhelyezésére. A távlati 
fejlesztéseknek illeszkedniük kell a település mértéktartó fejlesztésének jövőképébe, támogatandó a település gazdasági, turisztikai 
fejlődését lehetővé tevő hasznosítás. A lehatárolt területen két jelentős zöldterületet jelöl a hatályos terv, amelynek funkcionalitása 
átgondolandó, felül kell vizsgálni annak szükségességét. 
 
Belterületen nem található további beavatkozást igénylő terület, azonban a tervezés során a jövőbeni lakó, illetve gazdasági 
fejlesztéseknek lehetőséget kell biztosítani. A településközpont vegyes területek mellett gazdasági majorokat jelöl a hatályos terv, ahol 
állattartás folyik. E funkciónak megfelelően a közbeékelődő külterületi rész lakófunkciójú területfelhasználása helyett az országos közút 
mentén gazdasági funkciójú fejlesztés indokolt.  
 
A bányatelek fejlesztése további átgondolást igényel, ugyanis nagy területen helyezkedik el, amely működése során hatalmas tájsebként 
jelentkezne. A település értékeit jelentősen lerontaná a bánya üzemeltetése. A már felhagyott bányaterület rekultivációja átgondolandó. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vegyes funkciójú terület fejlesztése 

 Gazdasági terület fejlesztés 

 Bányatelek hasznosítása 



FELHASZNÁLT IRODALOM: 
Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 
Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója  
A Bakonyi Önkormányzatok Szövetségének  hosszú távú kistérség-fejlesztési programja, 1998 
Zirci Kistérség Fejlesztési Program 
Zirc ITS Megalapozó vizsgálat, 2015 
Lókút Község Önkormányzata Képviselő- testületének Gazdasági Programja a 2015-2019 évre 
Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2013-2018 
Magyarország Kistájainak Katasztere, 2016 
Lókút Község Településrendezési terve 2004 
Lókút Község Képviselő-Testületének a 6/2008. (VI.26.), a 2/2009. (IV.1.), a 13/2015. (XI.30.) és a 1/2016. (II.3.) önkormányzati 
 rendeletekkel módosított 3/2007. (IV.10.)  rendelete Lókút Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 
Történeti térképek: www.mapire.eu, www.tajertektar.hu 
Zirci járás települései: https://hu.wikipedia.org/wiki/Zirci_j%C3%A1r%C3%A1s 
Légifotók:https://www.google.hu/maps 
www.lókút.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MELLÉKLET 
Előzetes tájékoztatási szakasz véleményeinek összesítő táblázata 

 



Lókút településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata – tájékoztatási szakasz összesítő táblázata 
 

I. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Korm.r.)  9. melléklete szerinti államigazgatási szervek  

 
 
 
 
 

Áll.ig szerv megnevezése 
Válasz 

További 
szakaszokban  
részt kíván 
venni 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti 
Kabinet Állami Főépítész  
 

Rendezési eszközök felülvizsgálata: Felhívja a figyelmet a településrendezési 
eszközök készítésének tartalmi követelményeire, felhívja a figyelmet továbbá a 
területrendezési tervekkel való összhang igazolására, az OTÉK és az Étv. 
követelményeihez való megfeleltetést, az örökségvédelmi hatástanulmány 
készítésére, a biológiai aktivitásérték szintentartására. 
Településfejlesztési koncepció: Tájékoztat a koncepció készítésének 
követelményeiről. 
Környezeti vizsgálat: Tájékoztat a környezeti értékelés szakmai követelményeiről, 
kiemeli a következetes, az ellentmondásoktól mentes területfelhasználásokra való 
törekvést. 

igen 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
Természetvédelmi Osztály  
 

Tájékoztat az OTrT-ben szereplő övezetek érintettségéről, felhívja a figyelmet az 
övezeti előírások figyelembe vételére. 
Amennyiben a megyei terv pontosítása tervezett, kéri a pontosítás kimutatását 
indokát, ábrázolását. 
Tájékoztat a természetvédelmi oltalom által érintett területekről, valamint a Tvt-ben 
szereplő természetvédelmi szempontok érvényesítését kéri. A területhasználatok 
változását kéri részletesen bemutatni, valamint a biológiai aktivitás érték számítást, 
amennyiben új beépítésre szánt területek kerülnek kijelölésre. Külterület 
belterületbe vonásához a hatóság előzetes véleménye szükséges. Felhívja a 
figyelmet a környezetvédelmi előírásokra (zaj, levegővédelem). A környezeti 
értékelés tervfejezetet megfelelőnek tartja, és felhívja a figyelmet, hogy a vizsgálati 
dokumentáció hiányában nem javasolja elfogadásra a terveket. 

igen 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
 

Felhívja a figyelmet a természetvédelem szempontjából lényeges jogszabályokra, 
valamint tájékoztat, hogy a Nemzeti Park nem érinti a települést, tájékoztat az 

 



ökológiai hálózat érintettségéről, , valamint a Natura 2000 terület érintettségéről, a 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területről, és az ex lege védett 
területekről, valamint a földtani alapszelvények védettségéről. 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
 

Felhívja a figyelmeta Lókút területét érintő vízműkutak védőterületére, a település 
szennyeződésérzékenységi besorolására és a településrendezési eszközök 
készítése során figyelembe veendő felszíni vizekre, vízvédelemre, vízellátásra, 
szennyvízkezelésre, csapadékvizekre vonatkozó jogszabályokra, szakmai 
követelményekre. 

igen 

Országos Vízügyi Főigazgatóság 
 

Nem adott véleményt  

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
 

Tájékoztat, hogy az országos vízminőség védelmi terület övezete érinti a 
települést, valamint fokozottan ill. kiemelten érzékeny felszín-alatti vízminőség-
védelmi területen fekszik. Tájékoztat a  vízgyűjtő terület érintettségéről, valamint az 
ivóvízbázis védőövezetek adatairól. Felhívja a figyelmet, hogy a módosításoknál 
figyelemmel kell lenni a vonatkozó jogszabályokra. Tájékoztat, hogy a Vízügyi 
Igazgatóság vagyonkezelésében vízfolyás nincs, nagyvízi mederrel nem érintett és 
belvízzel nem veszélyeztetett. Felhívja a figyelmet a vízrendezésre, 
vízkárelhárításra vonatkozó jogszabályok figyelembe vételére. 

 

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  Felhívja a figyelmet a katasztrófavédelmi hatóság hatáskörére vonatkozóan, 
valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokra. 

igen 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály 
 

Felhívja a figyelmet, hogy gondoskodni kell az ivóvíz minőségű víz biztosításáról, 
biztosítani kell a szilárd-és folyékony hulladék gyűjtését, lehelyezését, a 
zöldterületek kialakításánál figyelemmel kell lenni az allergizáló, mérgező 
növényzet nem kerüljön telepítésre, figyelmet kell fordítani a parlagfű mentesítésre 

igen 

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály 
Útügyi Osztály 
 

Tájékoztat, hogy a hatóság gyorsforgalmi út, közúti határátkelőhely, szintbeni 
közúti-vasúti átjárót érintő településrendezési eszköz esetében vesz részt a 
véleményezési eljárásban.  A módosítással kapcsolatban hatáskör hiányában 
észrevételt nem tesz. 

nem 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály 
 

Felhívja a figyelmet a hatáskörébe tartozó jogszabályokra. nem 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály  
 

Tájékoztat, hogy Lókút víziúttal nem érintett, ezért az a hajózási hatóság 
hatáskörrel nem rendelkezik, így az eljárásban nem vesz részt. 

nem 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Repülőtéri és Légiforgalmi 
Hatósági Főosztály 
  

Tájékoztat, hogy a módosításhoz hozzájárul nem 



Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály  
 

Különös követelményeket, elvárásokat, és a területet érintő ágazati elhatározást 
nem fogalmaz meg. Tájékoztat, hogy légiközlekedéssel közvetlenül nem érintett, 
csupán közvetve érintett. Adatot nem tart indokoltnak szolgáltatni. 

nem 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi  és Foglalkoztatási 
Főosztály, Útügyi Osztály  
 

Felhívja a figyelmet a település területén az utak szabályozási szélességének 
felülvizsgálatára, az alátámasztó munkarészek tartalmi követelményeire, a szakági 
munkarész kidolgozásának szabályaira. A közlekedési létesítmények 
kialakításának keresztmetszeti méretezését szükséges elvégezni, valamint előírja 
a HÉSZ-ben szerepeltetni szükséges információkat . 

igen 

Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért Felelős 
Helyettes Államtitkár  
 

Megküldte az adatszolgáltatást Lókút területére vonatkozó, nyilvántartott 
lelőhelyekről, valamint tájékoztat, hogy a településen nyilvántartott műemlékek 
nincsenek. 

nem  
nyilatkozott 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály  
 

Megállapítja, hogy Lókút területén van nyilvántartott régészeti lelőhely, védett 
műemlék nincs. Indokoltnak tartja települési örökségvédelmi hatástanulmány 
elkészítését. Felhívja a figyelmet az örökségvédelmi hatástanulmány készítésének 
szabályaira, valamint a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott 
követelményekre, az egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási szervekre. 

igen 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály  
 

A véleményezési eljárásban a termőföld védelmével kapcsolatban vesz részt 
ingatlanügyi hatóságként.  Felhívja a figyelemet a Tfvt-ben szereplő előírásokra. 
Felhívja a figyelmet , hogy csak indokolt esetben kerüljön felhasználásra olyan 
termőföld, amelynek minőségi osztálya meghaladja a községi átlag aranykorona 
értékét. A módosítás ellen kifogást nem emel. 

igen 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 
Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály  
 

Fontosnak tartja, hogy a rendezési tervekben rögzítve legyenek a közérdekkel 
összhangban az erdőterületeket érintő távlati elképzelések. Véderdő  létesítéssel 
kapcsolatban felhívja a figyelmet a hatósági eljárásra. Az adatszolgáltatást 
megküldte. A környezeti értékelés tematikával egyetért. 

igen 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztálya  
 

Tájékoztat, hogy Lókút község közigazgatási területén a 076 hrsz.-ú ingatlan (22. 
számú hadiút) az OTrT alapján honvédelmi terület övezetbe sorolt. A tárca a 
hosszútávú, korlátozásmentes, honvédelmi célú használatra továbbra is igényt tart. 
Felhívja a figyelmet, hogy a honvédelmi terület övezetbe tartozó ingatlant a 
településrendezési eszközökben tényleges kiterjedésnek megfelelően kell 
lehatárolni, és a településszerkezeti, valamint szabályozási tervben  különleges 
beépítésre nem szánt honvédelmi terület (Kb-Hv) területfelhasználási egységbe 
kell sorolni. Tájékoztat, hogy kizárólag olyan településfejlesztési koncepciót és 
településrendezési eszközöket támogat, amely a honvédelmi reneltetésű terület 
zavartalan használatát nem befolyásolja. 

igen 

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti 
Igazgatóság 
 

Tájékoztat, hogy a hatáskörébe tartozó tárgykörben észrevétele, indítványa nincs. 
A községgel összefüggő, a koncepció készítéséhez rendelkezésre bocsátható 
adat nem keletkezett. 

nem 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Tájékoztat a településen lévő bányatelek adatairól, valamint felhívja a figyelmet a igen 



Bányászati Osztály  
 

vonatkozó jogszabályok betartására. Felhívja a figyelmet, hogy Lókút Nyugati 
része felszínmozgások tekintetében potenciálisan veszélyeztetett. Ezeken a 
területeken az építési tevékenységet ajánlatos geotechnikai szakvélemény alapján 
elvégezni. 

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
  

Megállapítja, hogy a dokumentációnak hírközlési szakági anyagot kell tartalmaznia.  nem 
nyilatkozott 

Országos Atomenergiai Hivatal 
 

Tájékoztat, hogy nincs az OAH hatáskörébe tartozó létesítmény a község 
tervezési területének figyelembe veendő közelségében. Hatályos ágazati 
elhatározás ilyen létesítmény létrehozásával, vagy helykijelölésével Lókút 
községet illetően nem tervezett. tárgyi vonatkozásban nem érintett, nem 
rendelkezik feladat-és hatáskörrel. 

nem 

Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi 
Főosztály Közegészségügyi Osztály I.  
 

Tájékoztat, hogy az érintett területen természetes gyógytényező érintettsége nem 
áll fenn, ezért jelen esetben a BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

nem 

Veszprém Megyei Önkormányzat Főépítész 
  

Kéri figyelembe venni a Veszprém Megye Területrendezési Tervét, valamint 
felhívja a figyelmet az OTrT átmeneti rendelkezéseinek figyelembe vételére. 

igen 

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Kéri figyelembe venni a következő dokumentumokat: Veszprém Megye 
Területfejlesztési Koncepcióját, VM Területfejlesztési Programját, valamint a 
Veszprém Megye Területrendezési Tervét. 

igen 

Eplény Község Önkormányzata  
 

Nem adott véleményt  

Olaszfalu Község Önkormányzata 
 

Nem adott véleményt  

Zirc Városi Önkormányzat 
 

Nem adott véleményt  

Pénzesgyőr Község Önkormányzata  
 

Nem adott véleményt  

Hárskút Község Önkormányzata  
 

Tájékoztat, hogy megkapta az előzetes dokumentációt. nem 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 

A dokumentációval kapcsolatban észrevételt nem tesz.  igen 
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