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A 159/2018.(XII.19.) HATÁROZAT 1. MELLÉKLETE  

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA  
 

BEVEZETÉS 
 
Lókút község Önkormányzat Képviselő-testülete a 45/2017. (V.22.) határozatával döntött a településfejlesztési koncepció 

elkészítéséről és a településrendezési eszközök teljes felülvizsgálatáról. 

A megalapozó vizsgálat és az alapján a településfejlesztési koncepció egyeztetése megtörtént. A Képviselő-testület a 

településfejlesztési koncepciót az 50/2018. (IX.24.) határozattal megállapította. 

A településfejlesztési koncepcióval összhangban készült el a településszerkezeti terv. 

A településszerkezeti terv - az országos és térségi területrendezési tervekkel összhangban- hosszú távra meghatározza Lókút 

fejlődésének térbeli irányait, lehetőségeit, korlátait, kialakítja a teljes közigazgatási terület területfelhasználási rendszerét. 

Az új településszerkezeti terv a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet tartalmi követelményei és eljárási rendje szerint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel összhangban készült. 

Figyelembe veszi továbbá Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2018.(VI.12.) határozatát, amelyben kiemelt 

célként határozza meg, hogy a kedvező környezetminőség védelme érdekében a belterülettől északra tervezett külszíni bánya 

megnyitást nem támogatja, és célul tűzi ki a bányanyitás lehetőségének megszűntetését. 

 

1. A TERÜLETFELHASZNÁLÁS 
 
A TELEPÜLÉSSZERKEZET ALAKÍTÁSÁNAK ALAPELVEI 
A településrendezési eszközök felülvizsgálatának koncepcionális alapelvét a fejlesztési koncepció meghatározta, amelyek a 

következők: 

1. A település nagyságrendjéhez igazodó mértéktartó többcélú településfejlesztés biztosítása 

2. A helyi épített környezeti értékek, táji, természeti értékek összehangolt védelme 

3. A kiemelten kedvező környezetminőség megőrzése 

4. A helyi gazdaságfejlesztés településrendezési feltételeinek biztosítása 

 

1. A település nagyságrendjéhez igazodó mértéktartó többcélú településfejlesztés biztosítása 

A hatályos településrendezési terv által kijelölt tervezett beépítésre szán területek (vegyes területek, lakóterületek) jelentős része 

még nem alakult ki, ezen területfelhasználási egységek átértékelése szükséges. A vegyes területek többcélú fejlesztési 

lehetősége fenntartandó, de a lakóterületi fejlesztés számára kijelölt területek csökkentése indokolt. A helyi gazdaság 

fejlesztésének biztosítására megfontolandó gazdasági terület kijelölése is. 

 

 

 

2. A helyi épített környezeti értékek, táji, természeti értékek összehangolt védelme 

A település kiemelt értéke a település és a táj harmonikus egysége, a Bem József utca egységes és hagyományos beépítettsége, 

a táj változatossága. Ezt az egységet a településrendezés eszközeivel is biztosítani kell, egyrészt a belterület egységes 

beépítését biztosító szabályozással, másrészt a táj történeti hasznosítását, a hagyományos tájkarakter megőrzését biztosító 

differenciált tájszabályozással. 

 

3. A kiemelten kedvező környezetminőség megőrzése 

A település kiemelt értéke a tiszta környezet, kedvező környezetminőség. Ennek megtartása és további javítása a terv egyik 

meghatározó feladata. Ezen belül fontos az infrastruktúra hálózat teljes kiépítésével a településrendezési feltételek biztosítása. 

Lókút átmenő közúti forgalomtól való mentességének megőrzése, a hatályos terv szerinti közlekedési hálózat átértékelése. A 

környezetminőségre potenciális veszélyt jelentő bányaterület felülvizsgálata indokolt. Az új területfelhasználási egységek 

kijelölése során fokozottan figyelni kell arra, hogy környezetszennyező gazdasági tevékenység Lókút területére ne kerülhessen. 

 

4. A helyi gazdaságfejlesztés településrendezési feltételeinek biztosítása 

A helyi gazdaságfejlesztésben a mezőgazdaságnak, erdőgazdálkodásnak, turizmusnak lehet meghatározó szerepe. Ezért a 

településrendezés eszközeiben biztosítani kell a többcélú mezőgazdasági tájgazdálkodás, több funkciójú erdőgazdálkodás, és a 

több célú turisztikai fejlesztés szabályozásai feltételeit. Ezen koncepcionális alapelvben is hangsúlyozni kell a helyi 

gazdaságfejlesztés területrendezési feltételeinek biztosítását. 

 

A TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDSZERE 
Lókút közigazgatási területének területfelhasználási rendszerét az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel (továbbiakban OTÉK) összhangban jelölte ki a felülvizsgálat. 

Az egyes területfelhasználási egységek a meghatározó használat szerint kerültek beépítésre szánt illetve beépítésre nem szánt 

területfelhasználásba. 

Az egyes sajátos területfelhasználások kijelölése során a meghatározó használat mellett, a település fejlesztése szempontjából 

fontos tervezett hasznosítás is kiemelt szempont volt. 

A következő felsorolás tartalmazza Lókút közigazgatási területén kijelölt beépítésre szánt illetve beépítésre nem szánt 

területfelhasználási egységeket: 

 

Beépítésre szánt területek   Megengedett legnagyobb   Közművesítettség 

     beépítési sűrűség (m2/m2) 

Falusias lakóterület          0,5     részleges   

Településközpont terület,           2,4     részleges 

Intézményterület,           2,4     részleges 

Kereskedelmi, szolgáltató terület,         2,0     részleges 

Különleges-vízmű terület,          1,0     részleges 

Különleges-mezőgazdasági üzemi terület,        2,0     részleges 
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Beépítésre nem szánt területek: 

Erdőterület 

Zöldterület 

Általános mezőgazdasági terület 

Korlátozott használatú mezőgazdasági terület 

Belterületi kertek 

Vízgazdálkodási terület 

Közlekedési terület 

Különleges terület- temető 

Különleges- turisztikai terület, 

Különleges-honvédelmi terület, 

Különleges terület-kegyeleti park 

 

Beépítésre szánt területek: 

Falusias lakóterület:  

Falusias lakóterület Lókút összes meglévő és tervezett lakóterülete, ahol  lakóépület, mezőgazdasági építmények, a lakosságot 

szolgáló, a környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények és egyéb nem zavaró gazdasági 

tevékenységei célú építmények, továbbá szállás jellegű, igazgatási, iroda, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 

kulturális rendeletetésű építmények létesíthetők. A Bem József utca menti falusias lakóterületen a településképi rendelettel 

összhangban olyan szabályozás kialakítása szükséges, amely biztosítja a történeti településkép, egységes utcakép megőrzését.  

 

Településközpont terület: 

Óbánya területén kijelölt területfelhasználási egység, amely elsősorban lakó és olyan egyéb rendeltetést szolgáló épület 

elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre. 

A településközpont területen elhelyezhető épület - a lakó rendeltetésen kívül - igazgatási, iroda, kereskedelmi, szolgáltató, szállás, 

hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, közösségi szórakoztató és sport rendeltetést is tartalmazhat. 

A már korábban hatályos településszerkezeti tervben is kijelölt településközpont területnek nincs ugyan településközponti 

szerepe, de a már művelésből kivett belterületi telkek újrahasznosításához a településközpont területre vonatkozó több funkciós 

területi fejlesztést biztosító szabályozás fenntartása indokolt. 

 

Intézményterület: 

Intézmény terület a templom, az iskola-óvoda és a tűzoltószertár telke. Ezen területfelhasználási egység területén igazgatási, 

nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést szolgáló épületek, továbbá iroda, kereskedelmi, szolgáltató, szállás, 

kulturális, közösségi szórakoztató, hitéleti rendeltetésű épületek létesíthetők. A felsorolt rendeltetésű épületeken belül a 

tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás is kialakítható. 

 

 

 

 

Kereskedelmi, szolgáltató terület: 

A hárskúti út mentén kijelölt új területfelhasználási egység, ahol a környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, 

szolgáltató és ipari-gazdasági tevékenységi célú épületek létesíthetők. A gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, 

a használó és a személyzet számára szolgáló lakás is kialakítható. 

 

Különleges-vízmű terület: 

Különleges-vízmű területen a vízkivételt, az ivóvízellátást, a vízkezelést szolgáló építmények létesíthetők. 

 

Különleges-mezőgazdasági üzemi terület: 

Különleges mezőgazdasági üzemi terület a mezőgazdasági major és a hárskúti út melletti "lovastanya" területe, ahol a 

mezőgazdasági termeléssel, termékfeldolgozással összefüggő üzemi építmények, a lovas sportolás építményei és a 

lovassporthoz kapcsolódó szállás és egyéb turisztikai célú épületek létesíthetők. Mezőgazdasági üzemi területen a tulajdonos, a 

használó, a személyzet számára szolgáló lakás, lakóépület is kialakítható. 

 

Beépítésre nem szánt területek: 

Erdőterület 

Erdőterület az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdők és a tervezett erdők területe. Az Adattár szerinti erdők mellett a 

szerkezeti terv erdőterületbe sorolta a már beerdősödött gyepterületeket, továbbá a belterülettől északra lévő kedvezőtlen 

termőhelyi adottságú mezőgazdasági termőföldek nagy részét is. Ennek oka az, hogy a hatályos megyei területrendezési terv a 

település közigazgatási területén  túlzottan nagy területű erdőgazdasági térséget jelölt ki. Mivel a településszerkezeti tervnek a 

megye térségi szerkezeti tervével összhangban kell lennie, így növelni kellett az erdőterületet. A települést övező erdők 

összefüggő rendszerének környezetvédelmi, természetvédelmi, ökológiai, gazdasági és turisztikai-rekreációs továbbá 

tájképvédelmi jelentősége egyaránt meghatározó, így az erdők teljeskörű védelmét biztosítani kell. 

Az  erdők elsődleges rendeltetését – a vonatkozó jogszabályok szerint – az erdészeti hatóság határozza meg. Ezért a 

településszerkezeti terv nem különbözteti meg az erdőket az elsődleges rendeltetésük szerint. Településszerkezeti szempontból 

az erdőterületek egységesen kezelendők. Fontos azonban a szabályozás keretében megkülönböztetni azokat az erdőövezeteket, 

ahol a védelmi rendeltetésből eredően épület nem létesíthető. Ki kell jelölni azokat az erdőövezeteket, ahol az 

erdőgazdálkodáshoz, vadgazdálkodáshoz és az erdei turizmushoz kapcsolódó épületek kialakíthatók. 

 

Zöldterület 

Zöldterület az állandóan növényzettel fedett  közterület (közpark), amely Lókút lakosságának pihenését, testedzését, a gyermekek 

szabadtéri életterét és játéklehetőségét biztosítja. A településszerkezeti terv négy zöldterületet jelöl ki: 

- a 266 hrsz-ú telek területét, amely részben már parkosított; 

- a 046/30 hrsz-ú telek belterületbe ékelődő ligetesen fás területét a 046/31 hrsz-ú telekkel; 

- a 448/29 hrsz-ú telken lévő sport és játszótér területét; 

- Óbánya területén a 476, 473/6 hrsz-ú erdős ligetes területet. 

Zöldterületen a terület rendeltetésszerű használatához szükséges építmények és vendéglátó épület létesíthető. 
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Mezőgazdasági terület 

A mezőgazdasági területeket a szerkezeti terv az azonos tájjelleg, a történeti tájhasználat, a termőhelyi adottságok, a tájképi, 

természetvédelmi, ökológiai továbbá településképi érzékenység figyelembevételével a következő sajátos területfelhasználási 

egységekbe sorolja: 

- általános mezőgazdasági terület; 

- korlátozott használatú mezőgazdasági terület; 

- belterületi kertek 

 

Általános mezőgazdasági terület 

Az árutermelő gazdálkodásra alkalmas, kedvezőbb termőhelyi adottságú természetvédelmi oltalom alatt nem álló termőföldek 

területe. Ezen sajátos területfelhasználási egység területén a szabályozás meghatározó szempontjai a következők: 

- a termőföldek zártkertszerű felaprózódását meg kell akadályozni; 

- építési lehetőséget csak az árutermelésre alkalmas termőföldek területén indokolt biztosítani; 

- birtokközpontok kialakításának lehetőségét biztosítani kell; 

- lakóépület létesítését a legalább egy családot eltartani képes birtokméret esetén indokolt biztosítani. 

Általános mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás, állattenyésztés továbbá az ezekkel kapcsolatos 

termékfeldolgozás, tárolás és a saját termék árusítására szolgáló építmények, lakóépület és  mezőgazdasághoz kapcsolódó 

turisztikai építmények létesíthetők. 

 

Korlátozott használatú mezőgazdasági terület 

Korlátozott használatú mezőgazdasági területek a Natura2000 területen, az ökológiai hálózat övezeteiben lévő, továbbá a 

tájképvédelmi szempontból érzékeny, meghatározóan rét, legelő területek. 

Ezen területfelhasználási egység területén a gyepterületek fenntartását szolgáló legeltetéses állattartást, a természetvédelmi célú 

fenntartást, bemutatást, ismeretterjesztést, génmegőrzést szolgáló épületek továbbá lakóépület létesíthető. 

A többcélú tájgazdálkodás elvével összhangban, a környezetvédelem, táj-és természetvédelem, racionális gazdálkodás mellett az 

agrárturizmus fejlesztési lehetőségét is biztosítani kell. 

 

Belterületi kertek 

A Bem József utca menti történeti szalagtelkes telekszerkezet a telkek egy részének megosztásával két részre tagolódott. Az utca 

menti lakótelkekre és a lakótelkek mögötti beépítetlen kertekre. Ezeket a Bem József utcával nem érintkező kerteket sorolja be a 

terv a belterületi kertek területfelhasználási egységbe. 

Ezen területfelhasználási egység területén épületek nincsenek, és a továbbiakban sem létesíthetők, így megőrizhető a Bem 

József utca egységes utcaképe és a teljes "ófalu" egységes településszerkezete, településképe.  

 

Vízgazdálkodási terület 

Vízgazdálkodási terület a szerkezeti jelentőségű vízfolyások, vízelvezető árkok területe, ahol a vízgazdálkodással, 

vízkárelhárítással összefüggő építmények létesíthetők. 

 

 

Közlekedési terület 

Közlekedési terület a belterületi és külterületi közúti közlekedést szolgáló terület. 

 

Beépítésre nem szánt különleges területek, ahol a beépítés mértéke nem haladhatja meg a 10%-ot. 

Különleges terület- temető 

Különleges- turisztikai terület, 

Különleges-honvédelmi terület, 

Különleges terület-kegyeleti park 

  

Különleges terület- temető 

a 153 hrsz-ú telken működő temető területe, ahol a rendeltetésnek megfelelő építmények létesíthetők. 

 

Különleges- turisztikai területként jelöli ki a szerkezeti terv a 048/4 hrsz-ú telket, ahol legfeljebb 10%-os beépítéssel kettőnél 

több üdülőegységet magába foglaló üdülő rendeltetésű épület, üdülőtábor, kemping, sportolást, rekreációt, vendéglátást szolgáló 

épület, szállásépület létesíthető. 

 

Különleges-honvédelmi terület 

a 076 hrsz-ú telek (hadiút) területe, ahol a honvédelmi rendeltetéshez kapcsolódó építmények létesíthetők. 

 

Különleges terület-kegyeleti park 

A 016 hrsz-ú felhagyott temető területe, ahol a kegyeleti park rendeltetésének megfelelő építmények létesíthetők. 

 

2. A TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
 
Lókút közigazgatási területe a változatos termőhelyi adottságok, domborzati viszonyok miatt rendkívül változatos. Az erdők 

karéjában lévő szántók és legelők mozaikosságából adódó történeti tájhasználat megőrzése a terv meghatározó alapelve. Ennek 

megfelelően biztosítja a meglévő erdőterületek védelmét, és a már beerdősült területeken illetve a kedvezőtlen adottságú 

területeken további erdőket tervez. 

A mezőgazdasági területek történeti tájhasználatához igazodva jelöli ki a sajátos területfelhasználási egységeket: 

az általános, korlátozott használatú mezőgazdasági területeket és a belterületi kerteket.  

A települést  érintő Natura 2000 területet és az országos ökológiai hálózat magterületét erdőterületbe illetve korlátozott használatú 

mezőgazdasági területbe sorolja, ezzel is biztosítva a nemzetközi jelentőségű élőhelyek védelmét. 

A szerkezetei terv kijelöli az ex lege védett barlangokat, forrásokat, víznyelőket, továbbá a védelemre tervezett földtani 

alapszelvényeket. Az ex lege védett természeti értékek meghatározóan erdőterületre esnek, így biztosított a védelmük. 

Lókút teljes közigazgatási területe tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület. A terv célja a tájképvédelemmel 

összefüggően a település és a táj harmonikus egységének a mozaikos tájkarakter megőrzése. 
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A tájképvédelmet is szolgálja a külterületi területfelhasználás rendszere, a Bem József utca menti településkarakter kiemelt 

védelme. 

A település környezetminőségének megőrzése és a történeti tájkarakter védelme is indokolja, hogy a terv a belterülettől északra 

már kijelölt különleges bányaterületet kivette a tervből. 

Az országos ökológiai hálózat magterületén és pufferterületén a terv nem jelöl ki olyan területfelhasználást, amely az ökológiai 

hálózatra kedvezőtlen hatással lenne. 

 

3. ZÖLDFELÜLETI  RENDSZER 
A zöldfelületi rendszer szempontjából meghatározóak a települést övező összefüggő erdőterületek és a természetközeli rétek, 

legelők területei. Belterületen a zöldfelületi rendszer meghatározó elemei a zöldterületek (közparkok). A szerkezeti terv négy 

zöldterületet jelöl ki egyenletes távolságban a Bem József utca mentén, amelyek  közül a már megvalósult sport és játszótér és a 

"Ló-kút" körül megvalósult parkok a legjelentősebbek. 

A zöldfelületi rendszer szempontjából meghatározóak továbbá a Bem József utca történeti településrészéhez szervesen 

illeszkedő belterületi kertek is, amelyek beépítésmentesen történő megőrzése meghatározóan fontos nemcsak zöldfelületi, de az 

egységes településkép, történeti településszerkezet megőrzése szempontjából is. 

 

4.  ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
Lókút közigazgatási területén műemlék nincs. 

Régészeti terület a 02/2 hrsz-ú telket érinti. A terület területfelhasználásában változás nincs, a felülvizsgálat a jelenlegi 

mezőgazdasági használat figyelembevételével általános mezőgazdasági területként jelöli ki az érintett területeket. A településképi 

rendelet a történeti település karakterét őrző Bem József utca  keleti felét, a beépített területsávval településképi szempontból 

meghatározó területként határozta meg. A szerkezeti terv javaslatot tesz ezen terület kibővítésére a Bem József utca teljes 

történeti falusias beépítésének falusias karakterének védelmére a szervesen kapcsolódó belterületi kertekkel együtt. 

 

5. KÖZLEKEDÉS 
 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI RENDSZER, KÖZLEKEDÉSHÁLÓZAT 
 
A település meglévő közúti közlekedési rendszere megfelelő, a tervezett fejlesztéseket is képes kiszolgálni. 

A település kialakult területhasználati és beépítési adottságai, a jelenlegi állapot és fejlesztési igények/irányok alapján határozza 

meg a szerkezeti terv a település közlekedési rendszerének hálózati elemeit: 

Úthálózat 
Országos mellékút Meglévő: 83103 sz. közút  

/Belterületen: Bem József utca/ 
    Tervezett: 83134 j. (csak külterületi szakasz, megvalósult, átsorolandó) 
 

 
 
 

Gyűjtőutak:                        Meglévő: Rózsa utca 
Gyűjtő szerepű utak   külterületi gyűjtő szerepű mezőgazdasági út szakaszok  
     térképen jelölve 

Tervezett: külterületi gyűjtő szerepű mezőgazdasági út szakaszok 
  térképen jelölve 

 
 Kiszolgáló utak:  A többi jármű közlekedésre alkalmas út 
 
Kerékpáros nyomvonal: 

 
Kistérségi kerékpáros nyomvonal   
   Meglévő: - 
   Tervezett: Zirc – Lókút – Hárskút 

 
 Helyi (útvonal, nyom) Meglévő: - 
    Tervezett:  kistérségi kerékpárútról Lókút templom, 

illetve Lókút kastély felé 
 
A települési gyalogos közlekedés rendszerét a közterületi járdák és gyalogutak jelentik.  

A belterületen autóbusz forduló van kialakítva. 

Forgalomcsillapítás érdekében nincs szükség beavatkozásra. 

A jelentősebb közhasználatú parkolóhelyek a település intézményeinél rendelkezésre állnak. 

A forgalom nagysága a közúton alacsony, egyéb közterületen még csekélyebb, problémamentes. Átmenő forgalom nem okoz 

problémát. Koncentrált forgalmú létesítmény a település közigazgatási területén nincs.  

 

KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT 
 

A 2008-ban megállapított településszerkezeti terv szerinti három közúti fejlesztés közül két útfejlesztést a szerkezeti terven 

gyűjtőút szerepű nyomvonalként, (szabályozási igény nélkül) szerepelteti az új szerkezeti terv. 

1. A temetőtől északkeletre vezető út a 82. sz. úthoz 

2. A 83103 bekötőút keleti földút szakaszát 

A gyűjtő szerepű utak nyilvántartási tekintetben nem gyűjtőutak, nem kell teljesíteniük az ezekre vonatkozó paramétereket, de a 

külterületen jelentősebb településszerkezeti szerepük van, kisebb, kiszolgáló utak forgalmát összegyűjtik. 

A település közigazgatási területét, sőt a térséget egyéb az OTrT-ben, illetve a megyei tervben szereplő tervezett új közút szakasz 

nem érinti. 

 

Fontosabb közlekedésfejlesztési célok és feladatok: 

• Folyamatos karbantartás, javítás, parkolók és közterületek fásítása, esztétikus burkolatok használata 

• Közterület rendezés a településközpontban 

• Tervezett kistérségi kerékpárút megvalósítása kül-, és belterületen. Nem elsősorban települési kompetencia, de a 

település érdekében is történik, érdemes az erre vonatkozó igényt folyamatosan jelezni. 

• Kerékpárút elágazás a belterületen a templom és a kastély felé. 
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• Külterületi mező/erdőgazdasági gyűjtőúton gyalog/(túra)kerékpáros útvonal fejlesztés: földút egyengetése, tisztítása, 

táblázás, egyéb tájékoztatás (net stb.). Ehhez a turisztikai ágazat és a kerékpáros szervezetek bevonása javasolt, 

esetleg közös pályázatok révén forrásbiztosítás stb. 

• Hasonlóképp az erdei túraútvonalak esetében is. 

 

6. KÖZMŰELLÁTÁS 
 

A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a parkolók, - a közterületnek 

nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével-, a járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és 

környezetvédelmi létesítményei továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál. 

A közlekedési- és közmű területeken az OTÉK 26. §-ában nevesített építmények helyezhetők el. 

 
VÍZIKÖZMŰVEK 
 

Vízellátás 

A települési ivóvízrendszer nyomásviszonyai a tűzoltáshoz is megfelelőek, a vonatkozó előírásoknak megfelelően vannak 

elhelyezve tűzcsapok (cc 10 db), felszíni kialakítással. 

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. 

 

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.  

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.  

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 javasolt települési szennyvíz gyűjtő rendszer alapvetően gravitációs gyűjtővezetékekből áll, átemelőkkel és nyomott továbbító 

szakaszokkal. A vezetékek és az átemelők elhelyezésére terület biztosított, jelenleg szabályozás nem szükséges. 

 

Csapadékvíz elvezetés 

A csapadékvíz elvezetés alapvetően megoldott, illetve nincs probléma, de elsősorban 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 KÖZMŰVEK 
 

A földgáz ellátás kialakítása megfelelő. 

A kisfeszültségű vezetékek átépítése földkábeles kialakításra biztonsági és településképi szempontból is szerencsés volna. 

A közvilágítási hálózat minden kiszolgáló utcában megvan. Kb. 10 éve történt felújításuk, megfelelőek, de néhány helyen 

szükséges volna a lámpák sűrítése, illetve a hálózat bővítése: legfontosabb a játszótér környezetében! 

A településen a megújuló energiaforrások közül a szélenergia lehetősége országos átlag feletti, a 2008-ban megállapított 

településszerkezeti terv három szélerőmű létesítéséhez biztosított területet, de az időközben megváltozott jogszabályi környezet 

már nem ad lehetőséget szélerőmű létesítésére.   

 

HÍRKÖZLÉS 
 

A vezetékes távközlési ellátás (üzemeltető: Invitel Zrt., Veszprém) alapja a Veszprém és környezete gyűrűs optikai rendszer, mely 

Hárskút felől érkezik a településre. A Lókutat kiszolgáló nagyelosztó szekrény az RSU központtal szemben van kialakítva. Az 

elosztó rendszer is földkábeles kialakítású, a 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.  

 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEK ELLÁTÁSA 
 

A szerkezeti terv javasolt tartalma a korábbi TRT-hez képest beépítésre szánt terület bővítést nem tartalmaz (csak méret 

megtartása melletti alak változást a tervezett gazdasági terület esetében). A meglévő rendszereket ennek megfelelően lehet és 

kell bővíteni.Legfontosabb feladat a szennyvízhálózat mielőbbi kiépítése! 

 

 

7. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
A település környezetminősége rendkívül kedvező, mivel a környezetre károsan ható létesítmény Lókút közigazgatási területén 

nincs. A felülvizsgálat készítésének meghatározó alapelve ennek a kedvező környezetminőségnek a megőrzése, csak olyan 
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területfelhasználási egységek kijelölése, amelyek nem adnak lehetőséget környezetszennyező létesítmények kialakítására, 

környezetszennyező tevékenység folytatására. 

Ezért a szerkezeti terv gazdasági területként olyan kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területet jelöl ki, ahol csak a környezetre 

jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységek folytathatók. 

A 2008-ban megállapított településszerkezeti terv a belterülettől északra jelölt ki nagyterületű különleges külszíni bányaterületet. A 

Képviselő-testület a településfejlesztési koncepció elfogadásával és a 31/2018. (VI.12.) határozatával döntött arról, hogy "a 

kedvező környezetminőség védelme érdekében a bányanyitást nem támogatja, cél a bányanyitás lehetőségének megszűntetése." 

Ezzel összhangban a szerkezeti terv nem jelölt ki különleges bányaterületet, de jelöli az ásványi nyersanyagvagyon terület 

övezetét. 

A 2008-ban megállapított szerkezeti terv a Bem József utcán keresztül az országos közút meghosszabbítását tervezte két 

irányban is. Ezen közutak megvalósítása esetén megszűnt volna a Bem József utca átmenő forgalomtól való mentessége. 

A két tervezett országos közutat a felülvizsgálat nem tartalmazza, így megmarad Lókút belterületének zsáktelepülés jellege, ami 

azt jelenti, hogy közlekedési eredetű levegőszennyezés és zajterhelés nem éri a lakóterületeket. 

A gázhálózat kiépítettsége miatt a téli félév fűtési eredetű légszennyezése nem jelentős. A felszín alatti vizek védelme érdekében 

meghatározóan fontos feladat a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. A terv kijelöli a vízműkutak már kijelölt védőterületét. A 

hidrogeológiai védőövezeten nincs olyan területfelhasználás, amely a felszín alatti vizeket veszélyeztetné. 

 

8. VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐSÁVOK  
 
A településszerkezeti terv a 83103. és a 83134. jelű országos közutak külterületi szakaszán  a tengelyvonaltól az OTÉK által előírt  

50-50 m védőtávolságot jelöl ki. A kijelölt védőtávolságon belül építmények elhelyezéséhez az út kezelőjének hozzájárulása 

szükséges. 

A 22 kV-os légvezeték hálózat belterületen 5-5 m vagy 7-7 m, külterületen 7-7- m vagy 9-9- m biztonsági övezetét a tartóoszlop 

típusától függően az oszlopsor tengelyétől mérve mindkét oldalon figyelembe kell venni. 

A nagy-középnyomású gázvezeték tengelyétől mért 9-9 m biztonsági övezetét mindkét oldalon figyelembe kell venni. 

9. KORLÁTOZÁSOK (MEGHATÁROZVA A MÁS JOGSZABÁLLYAL ÉRVÉNYESÜLŐ ELEMEKET 
IS) 
 

A településszerkezeti terven kijelölt  

• Natura 2000 területen; 

• országos ökológiai hálózat magterületén; 

• országos  ökológiai hálózat pufferterületén; 

 

• tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területen; 

• hidrogeológiai B védőövezetben; 

• hidrogeológiai C védőövezetben; 

a vonatkozó jogszabályok szerinti korlátozásokat figyelembe kell venni. 

10. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI  VÁLTOZÁSOK 
A településszerkezeti terv a 36/2008.(VI.25.) határozattal megállapított településszerkezeti tervhez képest a mellékelt térkép 

szerinti területeken változott a következők szerint: 

A mezőgazdasági területek sajátos területfelhasználásának változásai csak úgy érthetők meg, ha a 36/2008. (VI.25.) határozattal 

megállapított településszerkezeti terv és az új szerkezeti terv szerinti sajátos mezőgazdasági területeket összehasonlíthatóvá 

tesszük. A 2008-as terv árutermelő mezőgazdasági területe megfelel az új terv általános mezőgazdasági területének, a védendő 

tájhasználatú mezőgazdasági terület az új terv korlátozott használatú mezőgazdasági területének. 

 

1) Belterületi kertek területfelhasználási egységből falusias lakóterület (3, 72 ha) 

A Bem József utca mentén a belterületi kertek mezőgazdasági területből falusias lakóterületbe kerül át összesen 3,72 ha terület. A 

módosítás célja, hogy a kis területű lakókertek kiegészíthetők legyenek nagyobb lakótelekké. Másrészt a teljes belterületen 

végigfutó telket (116 hrsz.) ne kelljen megosztani beépítés esetén. 

2) Falusias lakóterületből- általános mezőgazdasági terület (4,4ha)  

A Bem József utca nyugati beépítetlen szakasza mentén jelölt a szerkezeti terv tervezett falusias lakóterületet, amely a 

szabályozási terven nem került lakóterületként szabályozásra. A domborzati adottságok miatt ez a területsáv nem kedvező 

falusias lakóterület kialakítására, ezért a szerkezeti terv megtartja a jelenlegi mezőgazdasági hasznosítást. 

3) Korlátozott használatú (védendő tájhasználatú) mezőgazdasági területből általános mezőgazdasági terület (10, 19ha) 

Szántó művelési ágú területek tájhasználatának védelme nem indokolt, ezért a terv ezen földrészleteket átsorolja általános 

mezőgazdasági területbe. 

4) Általános (árutermelő) mezőgazdasági területből-korlátozott használatú mezőgazdasági terület (15,27ha) 

A 059/9 hrsz-ú legelő művelési ágú földrészletet a terv általános mezőgazdasági területből korlátozott használatú mezőgazdasági 

területté sorolja át. 

5) Általános (árutermelő) mezőgazdasági területből- erdőterület (29,38 ha) 

A már beerdősödött általános mezőgazdasági területeket a terv erdőterületté minősítette át. 

6) Korlátozott használatú (védendő tájhasználatú) mezőgazdasági területből-erdőterület (68, 24 ha)  

Már beerdősödött, elbokrosodott legelő területeket a terv erdőterületté minősítette át. 

7) Különleges bányaterületből-erdőterület (23,62ha) 

A Képviselő-testület 31/2018.(VI.12.) határozatával összhangban a bányanyitás lehetőségét a terv megszűnteti, és a különleges 

bányaterületet erdőterületté minősíti át. 

8) Közlekedési területből-zöldterület (0,98 ha) 

A 266 hrsz-ú közlekedési területként szabályozott telek nagy részét a terv zöldterületté minősíti át, mivel a telek Bem József utca 

felőli része a "Ló-kút" körül már parkosított. 

9) Településközpont területből - zöldterület (1,01 ha) 

A 046/30 hrsz-ú földrészlet belterültbe ékelődő területrészét, a 046/ 31 hrsz-ú telket a 2008-ban megállapított településszerkezeti 

terv településközpont területbe sorolta. A felülvizsgálat ezen terület Bem József utca  felőli ligetesen fás területrészét sorolja át 

zöldterület  területfelhasználási egységbe.  

10) Erdőterületből-településközpont terület (0,45ha) 
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A 2008-ban megállapított településszerkezeti terv a 468 hrsz-ú közút mentén a lakóterület és településközpont terület térbeli 

szétválasztására jelölt ki véderdősávot. A két területfelhasználási egység térbeli szétválasztása nem indokolt, ezért a felülvizsgálat 

a tervezett erdőterületet településközpont területbe sorolja át. 

11) Zöldterületből településközpont terület (2,0 ha) 

A Bem József utca és Hárskúti utca kereszteződésében a 471/3 és 469 hrsz-ú telkeket sorolja át a terv zöldterületből 

településközpont területbe. A felülvizsgálat a Bem József utca mentén négy zöldterületet jelöl ki, amelyek ligetesen fás illetve már 

parkosított zöldfelületek. További zöldterület kijelölése nem indokolt. 

12) Településközpont területből - Intézményterület (0,8ha) 

Az iskola-óvoda, templom, tűzoltószertár intézményegyütteshez jobban illeszkedik az intézményterületi besorolás.  

13) Falusias lakóterületből- kereskedelmi, szolgáltató terület (2,3 ha) 

A Hárskúti út mentén kijelölt tervezett lakóterület helyett jelöl ki a terv kereskedelmi, szolgáltató területet. Ennek indoka, hogy az új 

országos közút mellett környezetvédelmi szempontból nem kedvező lakóterület kialakítása - másrészt a település számára fontos 

olyan gazdasági terület kijelölése, ahol vállalkozók telephelyet létesíthetnek. 

14) Általános (árutermelő) mezőgazdasági területből - kereskedelmi, szolgáltató terület (2,8 ha) 

A 13. pont szerinti módosításhoz szervesen kapcsolódik ez a módosítás. Így a Hárskúti út és a 059 hrsz-ú út között alakítható ki 

az új gazdasági terület. 

15) Általános (árutermelő) mezőgazdasági területből- beépítésre nem szánt különleges-turisztikai terület (14, 04ha) 

A 048/4 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő telken jelöl ki a terv beépítésre nem szánt különleges turisztikai területet. A 

kijelölés célja, hogy a táji környezetben rejlő turisztikai fejlesztési lehetőségek számára az önkormányzat területet biztosítson. 

16) Közútból- Különleges honvédelmi terület (2,5 ha) 

A 076 hrsz-ú "hadiút" területét a felülvizsgálat a Honvédelmi Minisztérium adatszolgáltatása alapján sorolja be honvédelmi 

területbe. 

17) Településközpont területből- Falusias lakóterület (0,2 ha) 

A 448/30 és 448/22 hrsz-ú falusias lakóterületbe ékelődő két telek településközpontként való megtartása indokolatlan, hiszen a 

szomszédos közút túloldalán nagy kiterjedésű településközpont terület van. 

18) Tervezett szélerőművek megszűntetése  

A Hárskúti út mellett tervezett három szélturbina megvalósítására a megváltozott jogszabályi környezet miatt már nincs lehetőség. 
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11. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 
 

Területi mérleg 

Beépítésre szánt területek 
Területfelhasználási egység 

szabályozási tervi jele Terület (ha) 

Lakóterület     

Falusias lakóterület Lf 60,37 

Vegyes terület     

Településközpont terület Vt 17,12 

Intézményi terület Vi 0,62 

Gazdasági területek     

Kereskedelmi, szolgáltató terület                                                                                            Gksz 5,23 

Különleges terület     

vízmű Kv 1,13 

mezőgazdasági üzemi terület Kmü 7,75 

Beépítésre nem szánt területek     

Erdőterület Ev, Eg 764,13 

Mezőgazdasági területek     

Korlátozott használatú mezőgazdasági terület Mko 463,32 

Általános mezőgazdasági terület Má 433,05 

Belterületi kertek Mk 20,62 

Zöldterület Z 3,28 

Vízgazdálkodási terület V 0,62 

Közúti közlekedési terület Köu 16,54 

Különlges beépítésre nem szánt terület     

Honvédelmi Kb-H 2,48 

Turisztikai Kb-Tt 14,00 

Temető Kb-T 0,83 

ÖSSZESEN   1811,09 

 

12. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
Veszprém  Megye Területrendezési Tervét a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5/2005. (V.27.) 

önkormányzati rendelettel hagyta jóvá, amelyet az 5/2011. (II.28.) önkormányzati rendelettel módosított.  

A megye térségi szerkezeti terve által kijelölt térségi területfelhasználási egységek és a településszerkezeti terv szerinti 

területfelhasználási egységek összehasonlító értékelése: 

Erdőgazdálkodási térség területe:  837,32 ha 

Erdőterület:   764,13 ha 

Százalékos változás:  - 8,74% 

Mezőgazdasági térség:  853,39 ha 

Mezőgazdasági terület:  896,37 ha 

Százalékos változás:  +5,04% 

Települési térség:  120,39 ha 

Települési terület:  130,95 ha 

 

Százalékos változás:  +8,77% 

Vízgazdálkodási térség:   nincs 

 

A településszerkezeti terv területfelhasználási rendszere összhangban van a megyei területrendezési terv térségi 

területfelhasználási rendszerével. 

Az országos és térségi infrastruktúra hálózatok közül csak országos közutak érintik Lókút területét, amelyek összhangban 

vannak a településszerkezeti terv által kijelölt országos közutakkal. 

A megye területrendezési terve által kijelölt övezetek közül Lókút közigazgatási területét a következő övezetek érintik: 

 

Övezet Megyei tervi területe(ha) Szerkezeti tervi területe(ha) Eltérés % 

Magterület 795,31 792, 25 -0,40% 

Pufferterület 327,00 327,00 0 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 546,28 546,28 0 

Erdőtelepítésre alkalmas terület 204, 71 204,71 0 

Honvédelmi terület 475, 46  477, 94  0,52 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület Az OTrT megszüntette –   

Földtani veszélyforrás területe Lókút érintettségét jelöli Adatszolgáltatás hiányában nem jelölt ki   

Vízeróziónak kitett terület Az OTrT megszüntette –   

Ásványi nyersanyaggazdálkodási terület Nem jelölte Lókút érintettségét 
Nem jelöl ki a terv különleges 

bányaterületet   

Vízminőségvédelmi terület övezete Az OTrT megszüntette     

A településszerkezeti terv a megye területrendezési terve térségi övezeteivel összhangban van. Lókút közigazgatási 

területén honvédelmi terület már csak a hadiút területe. A megyei terv szerinti nagy kiterjedésű honvédelmi erdő 

honvédelmi funkciója már megszűnt. Az összhang ennek ellenére megvan, mivel a szerkezeti terv nem határozza meg az 

erdők elsődleges rendeltetését. Az Országos Területrendezési Terv 2012 évi módosítása a területfelhasználás rendszerét 

a megyei terv alapján jelölte ki, ami azt jelenti, hogy továbbra is nagyon eltúlzott az erdőgazdálkodási térség területe. 

Ennek ellenére a szerkezeti terv összhangban van az Ország Szerkezet Terve térségi területfelhasználási rendszerével. 

Az OTrT övezetei közül a következő övezetek érintik Lókút közigazgatási területét. 

Országos ökológiai hálózat: az övezeten belül a magterület és pufferterület övezetét adatszolgáltatás alapján kijelöli a 

szerkezeti terv. 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület érinti a települést. A szerkezeti terv teljes egészében erdőterületbe sorolja. 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület Lókút teljes közigazgatási területe - a szerkezeti terv 

területfelhasználási rendszere a tájképvédelem figyelembevételével került kijelölésre. 

Országos vízminőség-védelmi terület: - a településszerkezeti terv kijelöli a vízvédelemmel érintett területeket 

(hidrogeológiai védőterületeket) 

A településszerkezeti terv az Ország Szerkezeti Tervének figyelembevételével és az országos övezetekkel és az 

övezetekre vonatkozó törvényi előírásokkal összhangban készült. 
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13. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVII. Törvény 7.§ 3/b pontja szerint „újonnan beépítésre szánt 

területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitásértéke az átminősítés előtti 

aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. „ 

Mivel a jelen felülvizsgálat során új beépítésre szánt terület is létrejön, ezért a terv keretében igazolni kell a BA érték 

legalább szinten tartását. A területek biológiai aktivitás értékének számítását a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet határozza 

meg.  

A 2. fejezet feltünteti a szerkezeti tervi változásokat, ezen változások figyelembevételével a biológiai aktivitás érték a 

hatályos településszerkezeti terv változással érintett területein összesen 754,28. 

A változással érintett területek felülvizsgálat szerinti új területfelhasználási egységeinek összes biológiai aktivitás értéke 

1349,76. A módosításokkal a biológiai aktivitás érték 595,48 ponttal növekszik. 

A biológiai aktivitás érték növekménye a település teljes közigazgatási területére készülő, új településszerkezeti terv 

elfogadásáig felhasználható a 314/2012. (XI.8.)Korm. rendelet vonatkozó előírásai szerint. 
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RENDELET A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 

 
Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

22/2018. (XII.28.) önkormányzati rendelete 
 

Lókút Község Helyi Építési Szabályzatáról 
 
 

Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdés a-c) pontjaiban biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály, Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi  és 
Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály,  Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős 
Helyettes Államtitkár, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hatósági 
Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztály Földhivatali Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 
Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztálya, Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság, Veszprém Megyei Önkormányzat, Eplény Községi Önkormányzat, Olaszfalu Község 
Önkormányzata, Zirc Városi Önkormányzat, Pénzesgyőr Község Önkormányzata, Hárskút Község 
Önkormányzata, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Lókút Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2017. (V.22.) határozatában meghatározott partnerek 
véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket 
rendeli el: 
 
 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. Hatály és értelmező rendelkezések 
 

1. § Területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, 
átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését 
megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munkát folytatni, a vonatkozó településrendezési és 
építési, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok és jelen rendelet előírásainak és a 2. melléklet (a 
továbbiakban: Szabályozási terv) együttes alkalmazásával lehet. 

 

 
 

 
2. Fogalommagyarázat 

 
2. §   E rendelet alkalmazásában: 
1. Főépület: Az övezet rendeltetése szempontjából meghatározó, a terület-felhasználási 

egységeknél felsorolt fő rendeltetési egységeket tartalmazó épület.  
2. Közös udvaros beépítésű telek: kialakult, több épülettel és közös udvarral rendelkező telek, ahol 

a telken álló épületek egy része vagy mindegyike külön helyrajzi számú úszótelek.  
3.   Közös udvaros beépítésű telkek beépítésének számítása: Új épület elhelyezése, vagy meglévő 

épületek átépítése, bővítése esetén a közös udvart az úszótelkek területével együtt kell a beépítés 
alapjául számolni és a beépítés mértékbe az összes épületet (az úszótelkeset is) be kell számítani
  

3. Melléképület: Gépjárműtároló és a főépület rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb 
épület 

4. Terepszint alatti beépítés: A terepszint feletti beépítéshez szerkezetileg csatlakozó, terepszint 
alatti épületrész  

 
 

3. Szabályozási elemek 
 

3. § (1) A Településszerkezeti terv módosításával is járó kötelező szabályozási elemek: 
a) övezethatár, építési övezet határa, ha különböző terület-felhasználási egységeket választ 
el, vagy 
b) terület-felhasználási egység besorolása. 
 

 (2) A Szabályozási terv kötelező elemei, melyek csak a Szabályozási terv módosításával 
változtathatók: 

a )tervezett szabályozási vonal, szabályozási szélesség, 
b) övezet, építési övezet határa, jele, 
c) építési hely és határa (előkert, oldalkert, hátsókert), 
d) szabályozási elemekre vonatkozó méretek és 
e) a telek be nem építhető része. 

 
(3) Azoknak a tájékoztató elemeknek a módosítása, melyek nem az Önkormányzat hatáskörébe 

tartoznak, csak a magasabb szintű jogszabályok megváltozása esetén, vagy az illetékes hatóságok 
egyetértésével lehetséges. Ilyen elemek a következők: 

a) Natura 2000 terület, 
b) országos ökológiai hálózat – magterület, 
c) országos ökológiai hálózat – pufferterület, 
d) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, 
e) hidrogeológiai védőövezet,  
f) régészeti lelőhelyek és 
g) védőterületek, védőtávolságok, védősávok határa. 

 
 (4) Irányadó szabályozási elemek, amelyek pontosítása a Szabályozási terv módosítása nélkül is 

lehetséges: 
a) javasolt telekhatár, 
b) javasolt telekhatár megszüntetés és 
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c) belterület határ, javasolt belterületi határ. 
 
 

4. Telekalakítás 
 
4. § (1) Új építési telkek szélessége, amennyiben az építési övezeti előírások másképpen nem 
szabályozzák: 

a) lakóterületen, oldalhatáron álló beépítés esetén:  min. 16 m; 
b) lakóterületen, szabadonálló beépítés esetén:               min. 16 m; 
c) településközpont területen:    min.  20 m; 
d) gazdasági területen:           min. 20 m; 
 

(2) Közmű műtárgy, köz-és magánút elhelyezésére az építési övezeti, övezeti előírásainál kisebb 
méretű telek is kialakítható.   
 
(3) Az építési övezetekben új nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki. 

 
 

5. Építés, létesítés általános feltételei 
 

5. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen új beépítés csak akkor létesíthető, ha:  
 

a) a tervezett szabályozási vonalnak és övezethatárnak, vagy építési övezethatárnak megfelelő 
telekalakítás átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban megtörtént, 
b) a szükséges közművesítési feltétel biztosítható és 
c) az építési telek közútról, vagy magánútról megközelíthető. 
 

(2) Beépítésre nem szánt területeken terepszint alatti építmény bruttó területe legfeljebb a telek 10%-a 
lehet és bárhol kialakítható, ha a rendelet másként nem szabályozza.  

 
(3) Melléképület, melléképítmény (kivéve közmű-becsatlakozási műtárgy, kerti építmény) beépítésre 

szánt területen új beépítésként önállóan nem helyezhető el. 
 

(4) Beépítésre szánt területen - különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével- szélkerék nem 
létesíthető. 

 
 

II. FEJEZET 
AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELMÉRE VONATKOZÓ HELYI RENDELKEZÉSEK 

 
6. Általános építési előírások 

 
6. § (1) Az övezeti előírásokban szereplő legkisebb kialakítható teleknél kisebb méretű, meglévő 

építési telek is beépíthető, ha az összes egyéb előírás betartható és a szomszédos telkek 
beépíthetőségét nem korlátozza. 

 
(2) Lókút beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területein lakókocsi, utánfutó és egyéb 

forgalomból kivont közlekedési eszköz nem helyezhető el.  
 

(3) Az előkert mérete 

a) már beépült területeken az adott utcában, az érintett ingatlan környezetében (legalább 2-2 
telek) lévő főépülethez igazodóan (kialakult állapot) és 
b) az a) pontban megjelölt területen kívül 5,0 méter, kivéve, ha az egyes övezeti előírások 
vagy a Szabályozási terv ettől eltérően rendelkeznek. 

 
(4) Előkert minimális méretén belül, ha az övezeti előírások másként nem szabályozzák csak  
 

a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
b) max 4m³ térfogatú föld alatt elhelyezett zárt esővíztározó, 
c) kerti tó, 
d) zászlótartó oszlop és 

      e) hulladéktartály-tároló max  2m² alapterülettel 2m magassággal 
 
helyezhető el, oly módon hogy a szomszédos ingatlan használatát nem korlátozhatja. 
 

(5) Oldalkert minimális mérete nem lehet kisebb 
 
       a) oldalhatáros beépítés esetén az építési telekre előírt (megengedett) legnagyobb 

épületmagasság mértékénél, a b) pont kivételével. 
 b) az Lf1 építési övezet telkein, ahol mindkét oldalhatáron meglévő épület áll, az oldalkert 

mérete 0 m.  
c) szabadon álló beépítés esetén az építési telekre előírt (megengedett) legnagyobb 

épületmagasság felénél, de legalább 3 m. 
 

(6) Az oldalkert teljes méretében – az OTÉK szerinti - benyúló épületrészeken kívül a főépület 
oldalkert felőli homlokzatának mélységében melléképületek nem helyezhetők el.  

 
(7) Az Lf-1 építési övezetben a főépülettel szemközti oldalhatáron álló melléképületek felújíthatók, 

bővíthetők, és a min. 18 m széles telkeken a főépülettel szemközti oldalhatáron új melléképület is 
létesíthető, de az épületek között legalább 4 m távolságot kell biztosítani.  

 
(8) A hátsókert minimális mérete az övezeti előírások eltérő rendelkezése hiányában legalább 6 

méter. 
 

(9) A lakóterületek, és vegyes területek saroktelkein, oldalhatáron álló beépítési mód esetében az 
épület szabadon állóan is elhelyezhető az egyéb előírások betartásával, de a szabadon álló beépítés 
a szomszédos építési telkek építési jogait nem korlátozhatja.  

 
(10) Az építési helyen belül több épület is elhelyezhető, azonban legalább egy főépületet az utca 

felőli előkert határára kell helyezni.  
 

(11) Új főépületek utca felőli homlokzata hosszának legalább 40 %-a kötelezően az utca felőli építési 
határvonalra kell, hogy kerüljön.  
 

(12) Beépített telken melléképületet a főépülethez hozzáépítve, vagy a főépület mögött szabad 
elhelyezni, az adott építési övezetre vonatkozó elő-, oldal- vagy hátsókert előírásainak 
megfelelően.  
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7. Építészeti előírások 
 
7. § (1)  Az építési övezeteknél az épületekre meghatározott legnagyobb épületmagasság hitéleti és 

kegyeleti épületeknél, hitéleti épületek tornyánál figyelmen kívül hagyható.  
 
(2) Többszintes tetőtér nem létesíthető. 

 
 

8. Zöldfelületek 
 

8. § (1) Új közutak, utcák kialakításánál  
 
 a) 12,0-15 m  szabályozási szélesség esetén legalább egyoldali fasor telepítéséhez,  
 b) a legalább 16,0 m szabályozási szélesség esetén kétoldali fasor telepítéséhez  
 
kell területet biztosítani. 
 
(2) Telken belül fák és cserjék a telek határától a következő távolságok betartásával ültethetők: 
 
     a) a 3 m-nél magasabbra nem növő cserjék legalább 1,0 m-re és  
     b) a 3 m-nél magasabbra növő cserék és fák legalább 3,0 m-re. 
 

 
9. Közterületek alakítására vonatkozó előírások 

 
9. §  (1) Közterület kialakítása, megszüntetése, határvonalának módosítása – ahol a Szabályozási terv 

jelöli - csak a Szabályozási terv rendelkezése szerint hajtható végre. 
 
(2) Közterületen, közhasználat céljára átadott területen, építmény, berendezés, köztárgy, közterületi 

felszerelés csak abban az esetben helyezhető el, ha az  
 

a) a gyalogossáv szélességét nem csökkenti, 
b) a járművezetők kilátását és az utak forgalmát nem veszélyezteti, 
c) a felszíni vizek lefolyását, elvezetését nem korlátozza, 
d) a közműlétesítmények építését, karbantartását nem akadályozza meg és 
e) a közlekedésre és a közterületre vonatkozó más jogszabályi rendelkezések teljesülnek. 

 
(3) Közterületen garázs, sorgarázs nem építhető, valamint pavilon kizárólag autóbuszmegálló 

számára vagy rendezvények ideje alatt helyezhető el.  
 

 
III. FEJEZET 

KÖZMŰVEKRE ÉS KÖZMŰVESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
 

10. A közművekre és a közművesítésre vonatkozó általános előírások 
 
10. § (1) A meglévő és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), 

energiaellátás (villamosenergia-ellátás, földgázellátás), valamint az elektronikus hírközlés 
hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági védőtávolsága 
számára közterületen, vagy közműterületen kell helyet biztosítani.  

 
(2) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor, továbbá 

egyéb okból funkciót vesztett, feleslegessé vált közművet el kell bontani, az indokoltan földben 
maradó vezeték tömedékelését, felhagyását szakszerűen kell megoldani. 

 
 (3) A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a racionális területgazdálkodás 

érdekében, az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezésére 
kell helyet biztosítani, továbbá a beépítésre szánt területeken a közművezetékek helyét úgy kell 
kijelölni, hogy az előírt utcai fasorok telepítését ne akadályozzák meg.  

 
(4) A megvalósításra kerülő új épületeket az övezeti előírásokban meghatározott közművesítéssel kell 

ellátni. 
 
(5) A település mezőgazdasági területein, erdőterületein és a beépítésre nem szánt különleges 

területeken épületet építeni csak vízzáró szennyvíztároló, vagy az illetékes hatóság által 
engedélyezett egyedi szennyvízkezelő berendezés megléte esetén lehet.  

 
 

IV. FEJEZET 
A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE VONATKOZÓ HELYI RENDELKEZÉSEK 

 
11. Táji és természeti értékek védelme 

 
11. § (1) A Szabályozási terv feltünteti a település területét érintő magasabb szintű jogszabály által 

előírt területeket, melyek az alábbiak:  
 

a) Natura 2000 terület, 
b) országos ökológiai hálózat magterülete, 
c) országos ökológiai hálózat pufferterülete és 
d) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület (a település teljes közigazgatási 

területe). 
 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő területeken építési tevékenység jelen rendelet előírásai mellett a 
vonatkozó jogszabályokban rögzített előírások együttes figyelembevételével történhet.  

 
(3) Külterületen levő, a tájkaraktert meghatározó fasorok, mezsgyék, védőerdősávok megőrzendők. 
 
(4) Mezőgazdasági terület, erdőterület és különleges turisztikai terület övezeteiben az építési 

engedélyben az épületek tájba illesztését látványtervvel kell igazolni. A látványterv egy 
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fotómontázs lehet, amelyen a tágabb táji környezetbe kell beilleszteni a tervezett épületet, 
épületeket. 

 
(5)  A közmű nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, vagy meglévő hálózatok 

korszerűsítésénél a táj- és természeti értékek védelme és a tájképi követelmények érvényesítése 
céljából 
 
a) Natura 2000 területen és 
b) magterületen 
 
a műszaki lehetőségek és a természetvédelmi szempontok mérlegelésével terepszint alatti 
elhelyezést kell biztosítani. 

 
(6)  Távközlési magas-építmény, adótorony, önálló antenna építmény 
 

a) az ökológiai hálózat magterületén vagy 
b) Natura 2000 területen 

  
nem létesíthető. 

 
(7) Zöldterület parkosítása, utcák, külterületi utak fásítása a tájkép védelme és az ökológiai (zöld) 

hálózat fejlesztése érdekében csak tájhonos fafajokkal történhet. 
 
 

12. Környezetvédelem  
 
12. § (1)  A levegő védelme szempontjából védelmi övezetet igénylő építmények (légszennyező 

források) csak úgy alakíthatók ki, hogy a szomszédos telkek, övezetek, építési övezetek beépítési 
lehetőségét, terület-felhasználását nem korlátozzák.  

 
(2) A zajt kibocsátó, vagy rezgést okozó létesítmény csak akkor építhető, vagy ilyen tevékenység 

csak akkor folytatható, ha az általa okozott zaj vagy rezgés mértéke nem haladja meg a 
környezetében a vonatkozó zajterhelési határértékeket. 

  
(3) A település területén kijelölt egyedileg meghatározott zajvédelmi szempontból érzékeny terület-

felhasználási egység a különleges turisztikai terület. 
 
(4) Technológiai eredetű szennyvíz, vagy az üzemek, gazdasági területek területén összegyűjtött 

csapadékvíz közcsatornába csak akkor vezethető, ha előtisztítása a vonatkozó jogszabályokban és 
hatósági előírásokban meghatározott mértékben az üzemek, gazdasági területek területén 
megtörtént. 

 
(5) Állattartás céljára szolgáló épületek építése csak a rendelet építési övezetekre, övezetekre 

vonatkozó előírásai szerint lehetséges. 
 
(6) A település igazgatási területén tisztítatlan szennyvíz nem szikkasztható el. 
 
(7) Belterületen a szennyvizet a csatornahálózat kiépítéséig szivárgásmentes zárt tárolóban kell 

elhelyezni.  
 

(8) Külterületen a keletkező szennyvizet szivárgásmentes, zárt tárolóban kell összegyűjteni, vagy 
egyedi szennyvíztisztító kisberendezéssel kell megtisztítani. 

 
(9) Külterületen egyedi szennyvíztisztító kisberendezés akkor létesíthető, ha azt az övezeti előírások 

nem tiltják és a szükséges védőtávolság a telken belül biztosítható. 
 
(10) Talajmozgatással járó tevékenység során, továbbá a beépítendő területeken a termőréteg 

védelmét, elkülönített tárolását és újrahasznosítását biztosítani kell.  
 
(11) A gazdálkodó szervezeteknek gondoskodniuk kell a tevékenységükből keletkező veszélyes és 

nem veszélyes termelési hulladékok hasznosításáról, ártalmatlanításáról. 
 

(12) Az üzemi technológia során keletkező veszélyes hulladék átmeneti tárolása a vonatkozó 
jogszabályok szerint a talaj, talajvíz szennyezése nélkül történhet. 

 
(13) A keletkező kommunális szilárd hulladék szervezett, intézményes elszállítását biztosítani kell, 

kommunális szilárd hulladék zárt gyűjtőedényben tárolható. 
 
(14) Veszélyes anyagok, vagy hulladékok állandó tárolására szolgáló telephely, hígtrágyás állattartó 

telep a település közigazgatási területén nem létesíthető. 
 
(15) Lakóterülettől, településközpont területtől, belterületi kertektől, zöldterülettől, különleges 

turisztikai területtől 500 m védőtávolságon belül külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, 
meglévő nem bővíthető, külszíni bányaművelés nem folytatható. 

 
V. FEJEZET 

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEKRE ÉS ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ 
ELŐÍRÁSOK 

 

13. Beépítésre szánt területek 
 
13. § (1) A beépítésre szánt területek használatuk általános jellege valamint sajátos építési 

használatuk szerint a következő terület-felhasználási egységekbe tartoznak: 
 

a) a) Falusias lakóterület   Lf, 
b) b) Településközpont terület   Vt, 
c) c) Intézmény terület   Vi, 
d) d) Kereskedelmi, szolgáltató terület   Gksz, 
e) e) Különleges terület - vízmű    Kv és 
f) f) Különleges terület mezőgazdasági üzemi terület  Kmü.  

 
(2) Az egyes építési övezetek paramétereit az 1. melléklet tartalmazza.  

 
 

14. Falusias lakóterület (Lf) 
 
14. § (1)  Falusias lakóterület legfeljebb 4,5 m-es épületmagasságú lakóépületek, a mezőgazdasági 

építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló 
kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál.  
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(2)  A falusias lakóterületen elhelyezhető főépület, a lakó rendeltetésen kívül 
a) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú, 
b) kereskedelmi, szolgáltató, 
c) szállás jellegű,  
d) igazgatási, iroda, 
e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális és 
f) kulturális 

rendeltetést tartalmazhat. 
 

(3)  Falusias lakóterület építési övezeteiben melléképületként 
a) gépjárműtároló,  
b) az épület(ek) rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb tároló,  
c) műhely, 
d) nyárikonyha és 
e) mezőgazdasági épület, állattartó épület  

helyezhető el.  
 

(4) Falusias lakóterület építési övezeteiben kettő főépület létesíthető, amely kettő lakást is 
tartalmazhat. Elhelyezhető továbbá két melléképület. 

 
(5) Falusias lakóterületen a melléképítmények közül kizárólag 
 

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,  
b) közműpótló műtárgy, 
c) hulladéktartály-tároló,  
d) kerti építmény,  
e) húsfüstölő, 
f) állat ól, állatkifutó,  
g) olyan antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, melynek legmagasabb pontja nem haladja 

meg a 6,0 m-t,  
h) komposztáló, 
i) csapadékvíz-gyűjtő ciszterna és 
j) zöldségverem 
 

helyezhető el.  
 
(6)  A (2) bekezdés a-f) pontja szerinti rendeltetésű főépületben vagy a főépülettel egybeépítve a (3) 

a-e) pontok szerinti rendeltetések is elhelyezhetők.  
 
(7) Falusias lakóterületen az állattartó építmények (istálló, ól, kifutó) összes alapterülete nem 

haladhatja meg a telek területének 5 %-át, és nem lehet több 50 m2-nél. 
 
(8)  Az Lf-1 építési övezetben a meglévő épület a telek méretétől és a beépítettség mértékétől 

függetlenül felújítható.  
 
(9)  A Szabályozási terven kijelölt, telek be nem építhető részén épület nem létesíthető. 
 
(10) Az Lf-1 építési övezetben épület a Bem József utca menti közterületi telekhatártól 50m-en belül 

létesíthető, kivéve, ha a Szabályozási terven jelölt telek be nem építhető része más beépítési 
lehetőséget biztosít. 

 
(11) Az Lf-1 építési övezetben a főépületet az utca felőli telekhatárra kell elhelyezni. 
 
(12) Az Lf-2 építési övezetben az előkert a kialakult állapothoz illeszkedő, az Lf-3 építési övezetben 

5 m. 
 
(13) A beépítés az Lf-1, Lf-2 és Lf-3 építési övezetben a kialakult beépítésnek megfelelően 

oldalhatáron álló. 
 
(14) A falusias lakóterület építési övezeteinek paramétereit az 1. melléklet 1. táblázata tartalmazza.   
 
 

15. Településközpont terület (Vt)  
 
15. § (1) A településközpont terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetésű 

épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre. 
 
(2) Településközpont területen elhelyezhető épület – a lakó rendeltetésen kívül –: 
 

a) igazgatási, iroda,  
b) kereskedelmi, szolgáltató,  
c) szállás,  
d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,  
e) kulturális, közösségi szórakoztató és 
f) sport 
 

rendeltetést is tartalmazhat.  
 

(2) Településközpont terület építési övezeteiben melléképületként gépjárműtároló és az épület(ek) 
rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb tároló helyezhető el.  

 
(3) Településközpont területen a melléképítmények közül kizárólag 
 

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,  
b) közműpótló műtárgy, 
c) hulladéktartály-tároló,  
d) kerti építmény vagy 

       e) olyan antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, melynek legmagasabb pontja nem haladja 
meg a 6  m-t, 

 
 helyezhető el.  

 
(4) A településközpont terület építési övezeteinek paramétereit az 1. melléklet 2. táblázata 

tartalmazza. 
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16. Intézmény terület  (Vi) 
 
16. § (1) Az intézmény terület elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális 

rendeltetésű épület elhelyezésére szolgál. 
 
(2) Intézmény területen elhelyezhető épület az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül 
 

a) iroda, 
b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás,  
c) kulturális, közösségi szórakoztató és 
d) hitéleti 
 
rendeltetést tartalmazhat.  
 

(3) A (2) bekezdés szerinti rendeltetésű épületen belül kialakítható a tulajdonos, a használó, a 
személyzet számára szolgáló lakás is. 

 
(4) Intézmény terület építési övezeteiben melléképületként gépjárműtároló és az épület(ek) 

rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb tároló helyezhető el.  
 
(5) Intézmény területen a melléképítmények közül kizárólag 
 
            a) közmű-becsatlakozási műtárgy,  

b) közműpótló műtárgy, 
c) hulladéktartály-tároló,  
d) kerti építmény és 
e) olyan antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, melynek legmagasabb pontja nem haladja 

meg a 6  m-t, 
 

     helyezhető el.  
 

(6) Az intézmény terület építési övezeteinek paramétereit az 1. melléklet 3. táblázata tartalmazza. 
 

 
17. Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) 

 
17. § (1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló 

gazdasági (kereskedelmi, szolgáltató és ipari) tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.  
 
(2) Az építési övezetekben csak olyan rendeltetésű épület létesíthető, amelyben folytatott 

tevékenység 
 
a) védőtávolság, védőövezet igénye saját telkén belül biztosítható és 
b) a szomszédos telkek rendeltetésszerű használatát nem korlátozza. 

 
(3) A kereskedelmi, szolgáltató területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a 

gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára 
szolgáló lakás kialakítható.   

 

(4) Új épület csak olyan építési telken létesíthető, melyen a villamos energia, az ivóvíz, valamint 
közterületi csapadékvíz-elvezetés közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik.  

 
(5) Az építési övezetben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (kémény, siló stb.) legmagasabb 

pontja meghaladhatja az 1. mellékletben felsorolt építési övezetben meghatározott maximális 
épületmagasságot, ha az alkalmazott üzemi technológia szempontjából az szükséges.  

 
(6) Az építési övezetekben a minimális zöldfelületi értéken belül a telekhatárok mentén fa- és 

cserjesor telepítendő.  
 

(7) Az építési övezetben önálló terepszint alatti építmény/építmények elhelyezhetők az építési helyen 
belül, de ezek által elfoglalt terület nem lehet több a telek 10 % -ánál.  

 
(8) A kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteinek paramétereit az 1. melléklet 4. táblázata 

tartalmazza. 
 
 

18. Különleges terület- vízmű (Kv) 
 
18. § (1) A Szabályozási terven „Kv” jellel szabályozott építési övezetben az ivóvízellátást, a 

vízkivételt, vízkezelést szolgáló építmények létesíthetők.  
 
(2) Az építési övezet paramétereit az 1. melléklet 5. táblázata tartalmazza. 
 
 
 

19. Különleges mezőgazdasági üzemi terület  
 
19. § (1) A Szabályozási terven „Kmű” jellel szabályozott építési övezetben mezőgazdasági üzemi 

építmények, mezőgazdasági termeléssel összefüggő kereskedelmi, szolgáltató és 
agrárturisztikai (lovas-turisztikai) rendeltetésű építmények létesíthetők.  

 
(2) Az építési övezetben kialakíthatók a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló 

lakások is.  
 
(3) A területen csak olyan kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági tevékenységi célú épületek 

létesíthetők, amelyek közegészségügyi és környezetvédelmi szempontból az állattartással 
összeegyeztethetők.  

 
(4) Épületnek nem minősülő technológiai építmény magassági korlátozás nélkül létesíthető. 
 
(5) Az építési övezet paramétereit az 1. melléklet 6. táblázata tartalmazza. 

 
 

20. Beépítésre nem szánt területek  
 
20. § Lókút közigazgatási területén a beépítésre nem szánt területek használatuk általános jellege 
valamint sajátos építési használatuk szerint a következő terület-felhasználási egységekbe tartoznak: 

 
a) Közlekedési és közmű terület  KÖu,    
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b) Zöldterület  Z, 
c) Erdőterület - védelmi Ev, 
d) Erdőterület - gazdasági Eg, 
e) Általános mezőgazdasági terület  Má, 
f) Korlátozott használatú mezőgazdasági terület Mko, 
g)  Belterüelti kertek Mk,    
h) Vízgazdálkodási terület V, 

  i)  Különleges terület - temető         Kb-t, 
  j)  Különleges terület – kegyeleti park   Kb-kp, 
  k)  Különleges honvédelmi terület        Kb-h és 
  l)  Különleges turisztikai terület        Kb-tt. 

 
 
 

21. Közlekedési terület 
 
21. §  (1) Közlekedési területen csak a közút létesítményei, berendezései, és kiszolgáló építményei 

tömegközlekedést kiszolgáló létesítmények (váróhelység, esőbeálló,) valamint közművek és 
elektronikus hírközlési építmények helyezhetők el.  

 
(2)  A közigazgatási területen a közúthálózat elemei számára az alábbi szabályozási szélességű 

építési területet kell biztosítani minimálisan új szakasz, korrekció esetén: 
 

a) országos mellékút:    16 m,  
  aa) 83103 sz., meglévő (K.V.B), Belterületen Bem J. utca (B.V.c.B.) és 
  ab) 83104 sz. meglévő, átsorolása tervezett (K.V.B.), 

b) gyűjtőutak:    14 m, 
  ba) meglévő Rózsa utca (B.V.c.B.),  
  bb) meglévő külterületi gyűjtő szerepkörű útszakaszok (K.VI.B.) és 

     bc) tervezett külterületi gyűjő szerepkörű útszakaszok (K.VI.B.), 
c) lakó utak, kiszolgáló utak:   12 m (B.VI.c.B.), 
d) kerékpárút (nyom)    

      da) tervezett: kistérségi: Zirc – Lókút – Hárskút, 
    e) az a-d pontoktól eltérő szabályozási szélességet a Szabályozási tervben foglaltak 

határozzák meg (meglévő, tervezett), és 
    f) a településszerkezeti tervben meghatározott gyűjtő szerepű utak nyilvántartási tekintetben 

nem gyűjtőutak, nem kell teljesíteniük az ezekre vonatkozó általános paramétereket, 
szabályozásokat. 

 
(3) Az országos közutak beépítésre nem szánt területen lévő szakaszai mentén az alábbi 

védőtávolságokat kell biztosítani az út tengelyétől számítva: 
 

a) országos mellékutaknál 50 – 50 m és 
b) védőtávolságon belül építmény csak az út kezelőjének hozzájárulásával helyezhető el. 
 

(4) A helyi külterületi utak (mezőgazdasági kiszolgáló utak), vagy külterületi közforgalom elől nem 
el zárt magánutak mentén kerítés és egyéb építmény az úttengelytől számított 6-6 méteren belül 
nem helyezhető el. 

 
(5) Közforgalom elől nem elzárt magánút minimum 6,0 m, közforgalom elől elzárt magánút 

minimum 4,0 m telekszélességgel alakítható ki. Előbbiek alól kivétel a gyalogút és kerékpárút, 
mely esetekben a minimális szélesség 3,0 m. 

 
(6) Bármely közút, vagy közforgalom elől nem elzárt magánút esetében az úttengelytől számított 3-3 

méteren belül nem helyezhető el fás szárú növényzet. 
 

 
22. Zöldterület (Z) 

 
22. § (1) Zöldterület a Szabályozási terven Z jellel szabályozott közhasználatú, meghatározóan 

növényzettel fedett közterület, ahol a növényzettel borított terület aránya 60 %-nál kevesebb nem 
lehet. 

 
(2) Zöldterület övezetében a szabadidő eltöltését – pihenést, játékot, sportolást – szolgáló 

építmények, sétaút, kerékpárút, köztárgyak, továbbá a zöldterület rendeltetéshez illeszkedő 
vendéglátó, sport-és szabadidős épület létesíthető. 

 
(3) Az övezet beépítettsége legfeljebb 3 % lehet, az épületek szabadonállóan, legfeljebb 4,5 m 

épületmagassággal helyezhetők el. 
 
 
 

23. Erdőterület (E) 
 
23. § (1) Erdőterület az üzemtervezett erdők és a településrendezési eszközök szerint tervezett erdők 

területe. 
 
(2) Az erdőterület az építmények elhelyezése szempontjából: 
 

a)  gazdasági rendeltetésű (Eg) és 
b)      védelmi rendeltetésű  (Ev) 
 

övezetbe tartozik.  
 

(3) Gazdasági rendeltetésű erdőterület övezeteiben (Eg) az erdőgazdálkodással, vadgazdálkodással 
összefüggő építmények, és az erdei turizmussal összefüggő épületnek nem minősülő építmények 
létesíthetők. 

 
(4) Az Eg jelű erdő övezet területén épületek a következő feltételekkel létesíthetők: 
 

a) a beépíthető telek területe legalább 1,0 ha, 
b) a beépítettség mértéke legfeljebb 0,5 %,  
c) az épületmagasság legfeljebb 4,5 m és 
d) az előkert, oldalkert legalább 10 m. 

 
(5) Az Ev jelű védelmi rendeltetésű erdőterület övezetében épületet létesíteni nem lehet. 
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24. Mezőgazdasági terület 
 
24. § (1) A mezőgazdasági terület a termőhelyi adottságokhoz illeszkedő hagyományos 

mezőgazdasági használat megtartása, a termőföldvédelem, a természeti értékek védelme, a 
tájképvédelem érdekében a következő sajátos területfelhasználási egységekre tagolódik: 

 
a) általános mezőgazdasági terület (Má), 
b) korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Mko) és 
c) belterületi kertek (Mk). 

 
(2) Mezőgazdasági területen, ha az övezeti előírások lakás, lakóépület létesítését lehetővé teszik, 

azok csak az árutermelő mezőgazdasági üzemi tevékenység gazdasági épületeinek megépítésével 
egyidejűleg, vagy azt követően létesíthetők. 

 
 

 
25. Általános mezőgazdasági terület 

 
25. § (1) Általános mezőgazdasági terület az Má jellel szabályozott árutermelő gazdálkodásra 

alkalmas mezőgazdasági termőföldek területe. 
 
(2) Általános mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás, állattenyésztés, az ezekkel 

kapcsolatos termék feldolgozás és -tárolás építményei, saját termék árusítására szolgáló 
építmények, továbbá lakóépület, lakás és a lovassportolás, lovasturizmus építmények helyezhetők 
el.  

 
(3)Általános mezőgazdasági terület Má övezetében az (2) bekezdés szerinti építmények 

kialakításának feltételei: 
 

a) Beépíthető telek területe   
       aa) gazdaági épület esetén min 1,0 ha,  
       ab) lakóépület esetén min. 5 ha, 
b) Kialakítható legkisebb telek (földrészlet) területe:  min. 1 ha, 
c) Beépítési mód:  szabadonálló, 
d) Beépítettség mértéke:   max. 5 %, 
e) Épületmagasság: max. 7,5 m és  
f) Előkert, oldalkert:  min.10 m. 
 

(4) Az általános mezőgazdasági terület övezetében, ha valakinek a tulajdonában álló több tagban 
lévő mezőgazdasági művelési ágú telkek (földrészletek) összes területe eléri az 5 ha-t, akkor az 
egyik legalább 1 ha területű telken birtokközpont létesíthető, ahol a (2) bekezdés szerinti 
építmények, továbbá a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szállás jellegű épület és 
vendéglátó épület helyezhető el. 

 
(5)  A birtokközpont kialakításának feltételei: 
 

a) Beépíthető telek területe: min. 1 ha, 
b) Beépítési mód:  szabadonálló, 
c) Beépítettség mértéke:  a birtokközpont területének 40 %-a,  

 de nem lehet több, a beszámított telkek összterületének 5 %-ánál,  

d) Épületmagasság: max. 7,5 m és 
e) Előkert, oldalkert:, hátsókert min.10 m. 

 
26. Korlátozott használatú mezőgazdasági terület 

 
26. § (1) Korlátozott használatú mezőgazdasági terület a Natura 2000 területre az országos ökológiai 

hálózat övezet területére eső mezőgazdasági területek továbbá a tájképvédelmi szempontból 
érzékeny Mko jellel szabályozott területek. 

 
 (2) Az Mko jelű övezetben a gyepterületek fenntartását szolgáló legeltetéses állattartás, a lovas 

sportolás, lovas turizmus építményei, a bemutatást, ismeretterjesztést szolgáló gazdasági 
épületek, továbbá a tulajdonos, használó, a személyzet számára szolgáló lakás létesíthető. 

 
(3)  Az Mko övezet területén építmények a következő feltételekkel helyezhetők el:  
 

a) Beépíthető telek területe: min. 5 ha,  
b) Kialakítható legkisebb telek (földrészlet) területe: min. 2 ha,  
c) Beépítési mód:  szabadonálló, 
d) Beépítettség mértéke:  max. 3 %,  
  de egy épület bruttó alapterülete nem lehet több 150m2-nél, 
e) Épületmagasság  max. 7,5 m és 
f) Előkert, oldalkert:  min.10 m. 
 

 (4) Korlátozott használatú mezőgazdasági terület övezeteiben birtokközpont nem létesíthető. 
 
 

27. Belterületi kertek 
 

27. § (1) A belterületi kertek terület-felhasználási egység a Bem József utca falusias lakóterületéhez 
szervesen kapcsolódó Mk jellel szabályozott mezőgazdasági hasznosítású terület. 

 
(2) A belterületi kertek területén épület nem létesíthető. 
 
(3) A terület-felhasználási egység övezeteiben a telkek csak közmű létesítmények céljára oszthatók 

meg. 
 
 
 

28. Vízgazdálkodási terület 
 
28. §  A vízgazdálkodással összefüggő terület a vízmedrek, árkok területe (V), ahol a 
vízgazdálkodással összefüggő építmények létesíthetők.  
 
 

29.  Különleges terület- Temető  
 
29. § (1) A terület a Szabályozási terven Kb-t jellel szabályozott terület-felhasználási egység, ahol 

csak a temető funkciójával összhangban lévő építmények helyezhetők el. 
 
(2) A temető rendeltetésének megfelelő építmények a következő előírások szerint létesíthetőek: 
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1. melléklet a 22/2018. (XII.28.) önkormányzati rendelethez 
1. táblázat 

övezeti 
 jele 

beépítés 
 módja 

legnagyobb 
beépítettsége  

%  

legnagyobb  
épületmagasság 

m 

legkisebb 
kialakítható 
telek területe  

m2 

minimális 
zöldfelületi 
aránya % 

1. Lf1 O 30 4,5 600 50 
2. Lf2 O 30 4,5 800 50 
2. Lf3 O 30 4,5 800 50 

 
2. táblázat 

övezeti 
 jele 

beépítés 
 módja 

legnagyobb 
beépítettsége  

%  

legnagyobb  
épületmagasság 

m 

legkisebb 
kialakítható 
telek területe  

m2 

minimális 
zöldfelületi 
aránya % 

1. Vt 1 SZ 10 7,5 10000 50 

2. Vt 2 SZ 30 5,5 1000 50 

 
3. táblázat 

övezeti 
 jele 

beépítés 
 módja 

legnagyobb 
beépítettsége  

%  

legnagyobb  
épületmagasság 

m 

legkisebb 
kialakítható 

telek  területe  
m2 

minimális 
zöldfelületi 
aránya % 

1. Vi  kialakult 40 5,5 800 30 

 
4. táblázat 

övezeti 
 jele 

beépítés 
 módja 

legnagyobb 
beépítettsége  

%  

legnagyobb  
épületmagasság 

m 

legkisebb 
kialakítható 
telek területe  

m2 

minimális 
zöldfelületi 
aránya % 

1. Gksz SZ 40 7,5 1000 40 

 
5. táblázat 

övezeti 
 jele 

beépítés 
 módja 

legnagyobb 
beépítettsége  

%  

legnagyobb  
épületmagasság 

m 

legkisebb 
kialakítható 
telek területe  

m2 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya % 

1. Kv SZ 30 5,5 kialakult 40 

 
6. táblázat 

övezeti 
 jele 

beépítés 
 módja 

legnagyobb 
beépítettsége  

%  

legnagyobb  
épületmagasság 

m 

legkisebb 
kialakítható 
telek területe  

m2 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya % 

1. Kmü SZ 40 7,5 1000 40 

 


