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I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 

 
Úrkút község Önkormányzata a Város és Ház Bt.-t bízta meg jelent terv elkészítésével, mint a hatályos településrendezési 
eszközök készítőjét.   
 
Úrkút Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét a Településrendezési eszközök elkészítése keretében 2018 
decemberében fogadta el Úrkút Képviselő-testülete a 19/2018 (XII 20.) sz. rendelettel.  
 
A módosításról a Képviselő-testület az 20/2022. (IV.28.) sz. határozatával döntött, melyet ld. a Mellékletben. 
   
A módosítás célja: A belterülethez kapcsolódó 0103 hrsz-ú, gazdasági erdő övezetbe tartozó erdő (Eg) olyan turisztikai 
célú erdőövezetbe sorolása, ahol az erdei turizmushoz kapcsolódó szállásépületek (lombházak) és fogadóépület is 
elhelyezhető (Ek-t) 
 
A módosítás várható hatása: 
A módosítás által a település egy különleges turisztikai kínálattal bővül. A 0103 hrsz-ú erdőterületen, olyan megfigyelő, 
pihenő egységeket alakítanának ki (10-12 db erdei lak, lombház), ahol az ide látogatók napokig együtt tudnak létezni a 
természettel, ezáltal lehetőség biztosított a helyi és a környező természet közeli megfigyelésére. A módosítás a környezetre 
káros hatással várhatóan nem lesz. Az építményeket és gyalogos ösvényt a növényzet és fák sérelme nélkül alakítják ki.  
Az épített környezetre a módosítás jelentős hatással nem lesz, mivel az az erdőben kialakításra kerülő lombházak a 
környező belterületi utakról gyakorlatilag nem látszódnak, egymástól is alig látható távolságra helyezkednének el az erdő 
belsejében. A településkép védelméről szóló 22/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelet előírásai az épületek tájba illó 
megjelenését maximálisan biztosítja.  
 
 
 

 

A terület elhelyezkedése a településen 
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II. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
 

Úrkút Önkormányzata 2018-ben készíttette el a Településfejlesztési koncepciót (TFK) és a Településrendezési eszközöket, 
melyekhez Megalapozó Vizsgálat (MV) készült. Mindhárom dokumentumot a Város és Ház Bt tervezőcsoportja készítette.  
A jelen módosításhoz, a módosítással érintett területre vonatkozóan a fentiek szerinti Megalapozó Vizsgálat vonatkozó 
részei figyelembe vehető  a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 3/A.§ (2) és (3) bekezdés alapján.  
A hatályos településrendezési eszközök a 314/2012 (XI.8.) jelmagyarázata alapján készültek el, az új OTÉK  (2021. július 
15-ig hatályos) figyelembevételével. A Helyi Építési Szabályzat a 19/2018 (XII. 20.) önkormányzati rendelettel került 
elfogadásra. A hatályos Helyi Építési Szabályzat és mellékletei a nemzeti Jogszabálytárban és a település honlapján 
elérhetők.  
A jelen módosításnál a fenti, korábban elkészült megalapozó vizsgálatot csak az érintett területre és a módosítás 
mélységére vonatkozóan aktualizáljuk a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 3/A.§ (2) bekezdése alapján. 
 
1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
 
1.1 A hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 
A 77/2018. (XII. 20.) sz. határozattal elfogadott Településfejlesztési koncepció témába vágó fő koncepcionális szempontjai 
között említi a turizmus fejlesztését.  
 
Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 
 

Jelenleg nincsen településrendezési szerződés. 
 

1.2. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 
 

A hatályban lévő településrendezési eszközök 
Úrkút község Településszerkezeti tervét a 78/2018 (XII. 20.) Kt. határozattal fogadta el a község képviselő-testülete.  
A hatályos településrendezési eszközök az új (2021. július 15-ig hatályos) OTÉK figyelembe vételével készültek. A 
Településszerkezeti terv az érintett területet erdőterületbe sorolta. A belterületen szomszédos területek kertvárosias 
lakóterületbe és településközpont területbe kerültek besorolásra, ez utóbbiba az általános iskola és a polgármesteri hivatal 
tartozik. Külterületen korlátozott használatú mezőgazdasági területek és erdőterületek határolják.  
 

 

Hatályos Településszerkezeti terv az érintett területtel 
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A terület az ökológiai hálózat pufferterületében fekszik.  
 
Úrkút község Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét a 19/2018 (XII. 20.) sz. Önkormányzati rendelettel hagyta 
jóvá a település képviselő-testülete.  
A Helyi Építési Szabályzat 3. mellékleteként elfogadott Szabályzási tervén a 0103 hrsz-ú telek területe gazdasági 
rendeltetésű erdőterületbe, Eg övezetbe került besorolásra.  
 
 

 

Hatályos Külterületi Szabályozási terv (SZT-2) részlete 
 
Az erdőterületre vonatkozóan a HÉSZ 28. § előírásai vonatkoznak, melyek az alábbiak:  
 

 
 
A HÉSZ az Eg övezetben nem ad lehetőséget épület elhelyezésére, ezért beépíthetőségi paramétereket nem tartalmaz.  
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Hatályos Belterületi Szabályozási terv (SZT-1) részlete 

 
 
A 0103 hrsz-ú erdővel határos nyugati terület a Szabályozási terv Lke-4  építési övezetbe sorolja, itt 3 telek található a 39 
hrsz-ú burkolt út túloldalán. Keletre az általános iskola telke található Vt6 építési övezetben, egy földút választja el a két 
telket. Északi irányban pedig a Polgármesteri Hivatal található, Vt 5 építési övezetben.  
A Rákóczi Ferenc utca, azaz a belterületen áthaladó 7308 sz. főút Köu jelű közlekedési övezetben van, itt halad a tervezett 
térségi kerékpár út is.  
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1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MATrT) Második 
része (II. Fejezete) szerinti OTrT Szerkezeti tervén a vizsgált terület Erdőgazdálkodási térségben fekszik, a belterületet 
magábafoglaló települési térségtől közvetlenül délre.  
 

 

 
 

 

Az Ország Szerkezeti terve (vonalvastagság nélkül) Az Ország Szerkezeti terve (eredeti vonalvastagságokkal) 

 

 
 

Az Országos Övezeti Terv övezeteit az alábbi táblázat tartalmazza, az érintettség jelölésével.   

 

Az Otrt övezetei Települési érintettség Terület érintettsége 

1. Ökológiai hálózat magterülete (3.1.) Igen - 

2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosója (3.1.) - - 

3. Ökológiai hálózat pufferterülete (3.1.) Igen Igen 
4. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3.02.) - - 
5. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete* Igen - 
6. Erdők övezete (3.03.) Igen Igen 
7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete* Igen - 
8. Tájképvédelmi terület övezete* Igen Igen 
9. Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 
(3.04.) - - 

10. Vízminőség-védelmi terület övezete* Igen Igen 
11. Nagyvízi meder övezete* - - 
12. VTT tározók övezete* - - 
13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.05.) (Települési 

érintettséget jelöl) Igen Igen 

*  az övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet állapítja meg.  
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A települést érintő OTrT övezetek az alábbiak:  
 

 

 

 

Ökológiai hálózat magterülete, 
pufferterülete, ökológiai folyosója 

Erdők övezete Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

 
Tájképvédelmi terület övezete Vízminőség-védelmi terület övezete Honvédelmi és katonai célú terület 

övezete 

 

 
 

 
Az országos övezetek közül a vizsgált terület az ökológiai hálózat 
pufferterületébe, az erdők övezetébe, tájképvédelmi terület övezetébe, 
vízminőségvédelmi terület övezetébe és a honvédelmi és katonai célú terület 
övezetébe tartozik (utóbbi három övezet csaknem a teljes települést érintik).  
A vonatkozó előírások a módosítást nem befolyásolják.  

 

Jó termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

 

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 15/2019. (XII.13.) sz. rendelettel fogadta el az MATrT-nek is 
megfelelő új Veszprém Megyei Területrendezési Tervet (VMTrT). Úrkút települést érintő övezetek a következők: 
    

A Veszprém megye térségi övezetei 
Érintettség  

Úrkút 
Érintettség  

terület 
Ökológiai hálózat magterületének övezete (3.1.) X - 
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete (3.1.) X - 
Ökológiai hálózat pufferterületének övezete (3.1.) X X 
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3.2.) - - 
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (3.2.) X - 
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Erdők övezete (3.3) X X 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (3.3.) X - 
Tájképvédelmi terület övezete (3.4.) X X 
Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete (3.5.) - - 
Vízminőség-védelmi terület övezete (3.6.) X X 
Nagyvízi meder övezete (3.7.) - - 
Honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.8.) X X 
Ásványi nyersanyagvagyon övezete (3.9.) - - 
Rendszeresen belvízjárta terület övezete (3.10.) - - 
Földtani veszélyforrás területe által érintett települések övezete (3.11.) - - 
Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott célterületeinek övezete (3.12.1.) - - 
Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten támogatott célterületének övezete 
(3.12.2.) 

- 
- 

Karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett települések övezete (3.12.3.) - - 
Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének övezete (3.12.4.) - - 
Együtt tervezendő térségek övezet – Veszprém megy várostérségének 
övezete (3.12.5.) 

Ajka várostérsége 
Ajka 

várostérsége 
Együtt tervezendő térségek övezet – Az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 
2023” program érdekében együttműködő települések övezete (3.12.6.) 

Igen 
Igen 

 
A Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlésének 15/2019. (XII. 13.) rendelete szól Veszprém megye rendezési tervéről. A 
A VMTrT övezeti lehatárolásai az országos övezeteket is figyelembe veszik, így csak a további, egyedileg meghatározott 
megyei övezetek érintik a települést. 

• Ajka várostérségéhez sorolja az együtt tervezendő térségek övezete a települést 
• Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023 együtt tervezendő térségeinek övezetébe is beletartozik a település. 

Az övezetek előírásai a módosításra nem relevánsak.  
 
 
1.4 A táji és természeti adottságok vizsgálata 
 
A község természeti adottságait, tájtörténeti vizsgálatát a a hatályos Településrendezési eszközökhöz és 
Településfejlesztési koncepcióhoz elkészült Megalapozó vizsgálat 1.12. fejezete részletesen elemzi. 
A települést érinti Natura 2000 terület, mely a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága alá tartozó Kab-hegy 
elnevezésű természetmegőrzési terület (HUBF20003) a település déli – délnyugati területein fekszik, a módosítással 
érintett erdő azonban nem tartozik Natura 2000 területbe.  
Az ökológiai hálózat elemei az új MATrT (2018 évi CXXXIX. törvény) elfogadásával  gyakorlatilag nem változtak, a 0103 
hrsz-ú erdő az ökológiai hálózat pufferterületén fekszik, az MATRT pufferterületére vonatkozó előírásai a módosítást nem 
korlátozzák.  
 
A teljes település tájkévédelmi terület övezetébe tartozik. Az övezetre vonatkozó előírások (9/2019. (VI.14.) MVM 
rendelet 4. §)  nem korlátozzzák  a módosítást.  
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OTrT országos ökológiai hálózat övezetei OTrT Erdől övezete  

 
A 0103 hrsz-ú erdő, az OTrT szerinti Erdők övezetébe tartozó erdő. A 26/A jelű erdőtag, gazdaaági rendeltetésű erdő az 
Országos Erdőállomány Addattár alapján.  
 

 
Erdőtérkép (Nébih) 
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1.5. Az épített környezet vizsgálata 
 
Területfelhasználás 
 
A 0103 hrsz-ú telek művelési ága erdő, szerepel az Országos Erdőállomány Adattárban is (26/A erdőtag).   
Keletről a  0102 hrsz-ú földút, nyugatról és délről a 0104/1 hrsz-ú legelő határolja.  
Északról az erdőt belterület, közvetlenül közterületek, közutak  határolják, a 93/3 hrsz-ú  illetve a 39 hrsz-ú Rákóczi Ferenc 
utca található itt, de az utak mentén lakóterület, iskola illetve szemben a polgármesteri hivatal  illetve kereskedelmi és 
vendéglátó létesítmények helyezkednek el. Gyakorlatilag a település központja található meg itt az erdő közvetlen 
közelében.  
 

 
A 0103 hrsz-ú telek környékének helyszínrajza 
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                                                                                   Területhasználat vizsgálat   
 

  
Ortofotó  a környezetről 
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Az erdő a Rákóczi Ferenc utca nyugati részéről 

 

 Az erdő a Rákóczi Ferenc utca keleti részéről 
 

Telekstruktúra 
A módosítással érintett 0103 hrsz-ú terület 5,0538 ha méretű erdő művelési ágú telek. Külterületen fekszik, de északról a 
belterülettel határos. 
 
Az épített környezet értékei  
A módosítással érintett telek külterületen fekszik erdő hasznosítással, épület nem található rajta. A terület a belterülettel 
határos, illetve a közvetlenül határos utak mentén keletre lakóterület található, a kis közről 4 telek nyílik, ebből csak kettő 
beépített, ezeken elavult, földszintes épületek találhatóak. A nyugati oldalon az általános iskola telke található, az iskola 
épületei  földszintesek illetve a főépület 2-3 szintes, magastetős, az elmúlt években kerültek fejlesztésre.  
Az erdővel közvetlenül szemben, azaz északra található a település földszintes polgármesteri hivatala, tőle keletre pedig 
szintén földszintes kereskedelmi, vendéglátó egységek találhatóak.  
A terület környezetében műemlék és műemléki környezet nem található, azonban helyi védelem alatt áll az iskola 
földszintes épülete, mint településtörténeti és építészeti érték. Régészeti lelőhely a területen és környezetében nem 
található.  
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1.6. Közlekedés, közművek 
A Településfejlesztési Koncepcióhoz készült Megalapozó Vizsgálat 1.15. pontja részletesen tartalmazza a közlekedési 
rendszer elemeit. 
A módosítás a fő közlekedési elemeket nem érinti. A 0103 hrsz-ú telek megközelítése a Rákóczi Ferenc utca felől (7308 sz 
orsz. főút), az abból leágazó kis közről történik.  
A módosítással érintett terület közművekkel jól ellátható, a csatlakozási pontok és fogyasztási helyek kiépíthetőek. A 
jövőbeli hasznosításnak megfelelő kapacitások rendelkezésre állnak.  
 
 
1.7.Környezetvédelem 
A MV részletezi a településre vonatkozó környezetvédelmi vizsgálatokat, ezek kiegészítése általánosan nem szükséges.   
A környezetre terhelést jelentő létesítmény a módosítás területén és tágabb környezetében sem található.  
 

 
 
2. HELYZETELEMZÉS - HELYZETÉRTÉKELÉS 
 
A módosítás Úrkút külterületén, a 0103 hrsz-ú erdő telket érinti. A telek a belterülettel határos és a Rákóczi Ferenc utca felől 
közelíthető meg.  
A 0103 hrsz-ú erdő a 19/2018 (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatban illetve 
Szabályozási terven Eg gazdasági erdő övezetbe tartozik.  
A telken épület nem található, a telek keleti határán lakóterület található, néhány földszintes épülettel, keletre és északra 
településközpont vegyes terület található. Keleten az általános iskola földszintes, helyi védelem alatt álló épülete 
helyezkedik el, az erdővel szemben, a Rákóczi Ferenc utca másik oldalán a település polgármesteri hivatala található.  
A 0103 hrsz-ú telek területe 5,0538 ha, az Országos Erdőállomány Adattárba tartozik, 26/A erdőtagként. Az Országos 
Területrendezési tervben Erdőgazdálkodási térségben fekszik, és így az Erdők övezetében is.  
A telekre az országos ökológiai hálózat pufferterülete fed rá, valamint tájképvédelmi terület övezetébe tartozik az egész 
település területe. Natura 2000 terület a módosítás területét nem érinti.. A vonatkozó jogszabályok a tervezett módosítást 
nem befolyásolják.  
 
A területet országosan védett épület vagy műemléki környezet nem érinti, régészeti terület nem található a környezetében. 
Helyi védett épület a szomszédos általános iskola földszintes épülete.   
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III. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

 
Úrkút község Önkormányzatának Képviselő-testületének 

../2022 (……) önkormányzati rendelete 
Úrkút község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 19/2018 (XII. 20.) számú rendeletének módosítása 

 
Úrkút község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.§ (2) bekezdés a-b) pontjaiban biztosított 
jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész; Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály; Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság; Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Országos Vízügyi Főigazgatóság; Közép-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság; Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi és Járványügyi Osztály; Budapest Főváros Kormányhivatala, 
Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály; Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúi Hatósági 
Osztály; Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály; Innovációs és Technológiai Minisztérium 
Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály; Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki 
Engedélyezési Főosztály Útügyi Osztály; Veszprém Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Földhivatali Koordinációs Osztály; Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály; Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály; 
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság; Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága; Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Hivatala; Veszprém megyei Önkormányzat és Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 11/2017. (VII.27.)  önkormányzati rendeletében meghatározott 
partnerek véleményének kikérésével valamint a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket 
rendeli el: 
 

1. § (1) Úrkút község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 19/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet.) 25.§ (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ c) Erdőterület 
ca) védelmi erdőövezet (Ev), 
cb) védelmi, másodlagosan honvédelmi erdőövezet (Evh), 
cb) gazdasági (Eg), 
cd) közjóléti (Ek) 
     cda) közjóléti-turisztikai (Ek-t) 

 
2. §  (1) A Rendelet 28.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2) Az erdőterület az építmények elhelyezése szempontjából: 
a) gazdasági (Eg), 
b) védelmi (Ev), 
c) védelmi, másodlagosan honvédelmi (Evh) 
d) közjóléti (Ek) 
   da) közjóléti-turisztikai (Ek-t) 
övezetbe tartozik.  
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(2) A Rendelet 28.§ az alábbi bekezdésekkel egészül ki:  
    "(7) Közjóléti-turisztikai rendeltetésű erdőterület (Ek-t) övezetében az erdőhöz kötődő turisztikai 
létesítmények, erdei szállásépület, továbbá fogadóépület helyezhetők el. 
 (8) Az Ek-t jelű övezet területén épületek a következő feltételekkel létesíthetők: 

a) az övezet telkének beépítettség mértéke legfeljebb 1 %,  
b) az egyes épületek br. alapterülete nem lehet több, mint 40 m2 
c) az épületmagasság legfeljebb 4,5 m, ahol a rendezett terepszint alatt az épület padlószintjét kell 

érteni.  
d) épület – kivéve a fogadóépület - a telekhatároktól legalább 10 m-re helyezhető el. 
e) a fogadóépület a telekhatártól legalább 5 m-re helyezhető el.  

 
3.§  A rendelet 3. mellékletét képező SZT-2 jelű Szabályozási terv helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti Szabályozási 
terv lép. 

 
4. § (1) E rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.   
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. 
 
  
 
Úrkút, 2022. 
 

 
 
 
  Fülöp Zoltánné                       dr. Puskády Norbert 
   polgármester                   jegyző 
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1. melléklet a ../2022. (…) önkormányzati rendelethez 
 

 
Az SZT-2 jelű Szabályozási terv módosítása a 0103 hrsz-ú telek tekintetében 

 
 

    
 
 

A jóváhagyásra a teljes tervlap kerül a Loclex rendszerben történő alkalmazásnak megfelelően,  
de az egyeztetésre csak a vonatkozó terület kerül bemutatásra! 
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IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
4. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 
 
4.1. Településrendezési javaslatok 
 
Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer, a változással érintett területek összefoglalója 
 

A módosítás során a Településszerkezeti terv nem változik, az érintett terület Erdőterületben marad.  
A módosítás hatálya a 0103 hrsz-ú erdő művelési ágú telekre terjed ki, mely a belterülethez délről kapcsolódik.  
A Helyi Építési Szabályzat 3. mellékletén, azaz a külterületre vonatkozó, SZT-2 jelű Szabályozási terven Eg gazdasági erdő 
övezetbe tartozik. A módosítás során a 0103 hrsz-ú erdőterületi telek közjóléti erdőbe, illetve annak egy turisztikai 
alövezetébe kerül átsorolásra (Ek-t övezet), melyben az erdőhöz kötődő turisztikai létesítmények, erdei szállásépület, 
továbbá fogadóépület helyezhetők el.  
 
Az OTÉK 2021. 07.01. előtti állapota szerint az erdőterület védelmi, gazdasági, vagy közjóléti célú lehet. Mivel a tervezett 
fejlesztés szerint erdei szállásépületek (lombházak) kerülnének elhelyezésre, ez csak a közjóléti erdőben valósíthatók meg, 
melyen belül egyértelműen turisztikai célú hasznosítás jön létre. Az említett állapotú OTÉK alapján a 28.§ (4) bekezdés b) 
pontja alapján a beépítés mértéke a közjóléti rendeltetésű erdőterületen legfeljebb 5 % lehet.  
 
A tervezett fejlesztés ennél kisebb volumenű, kb. 500 m2 beépíthető terület lenne szükséges, melyhez elegendő az 1 %-os 
beépíthetőség. Mivel a telek területet 5,0538 ha, így az 1 % itt 505 m2-t jelent.  
A fejlesztési elképzeléseket a tulajdonosok a „Bakonyi Huta” elnevezésű koncepciótervvel támasztották alá, melyben 
részletesen bemutatásra került az elhelyezendő lombházak és gyalogutak kialakításának jellemzői. Az építmények 
elhelyezésére készült tervi javaslat alapján 10-12 szállásépület  és egy fogadóépület kerülne elhelyezésre 
 

A Koncepcióról 
 

A „Bakonyi Huta elnevezésű koncepcióterv szerint a területen 10-12 kis „hüttét”, erdei lakot építenének az erdő 
megbolygatása nélkül, egymástól alig látható távolságra. A hüttéket gyalogosösvény kötné össze a központi fogató 
épülettel és parkolóval. Az épületek „hütték” formavilágában a helyi építészet és az erdei környezet maximális 
összehangoltságára törekednek.  Cél továbbá a fotós turizmus fejlesztése, erre szolgálna a terület felső részén 
elhelyezendő madármegfigyelő magas les és megfigyelő kunyhó. A területen az eredeti építményhez hasonló huta 
kialakítását is tervezik.  
 

A közel 5 hektáros területen két ütemben tervezik a 12 építmény elhelyezni, melyek egyenként kb. 35 négyzetméter 
alapterületűek és előre elkészített, a helyszínre beemelt építmények lennének. Belső kialakításuk: lakótér, 
konyhával, fürdővel, hálóval, terasszal. Kívül a természetes környezethez alkalmazkodó anyagok az elsődlegesek, 
de a megfigyelések miatt nagyobb üvegfelületeket is terveznek. Cél az, hogy az építmények el tudjanak rejtőzni a 
környezetükben.  
 

A terület nyugati oldalán egy szakaszon aszfaltút határolja a területet, innen lenne a megközelítés, a parkolók és a 
fogadóépület.  A fogadóépület kb. 25-30 m2, alapterületű építmény, benne mosdó, recepció. Innen indul a gyalogos 
ösvény, mely az aljnövényzet ölé emelt, kis lejtésű, a terep emelkedését követő út, könnyűszerkezetes kialakítással, 
mely alatt lehet a közműveket védőcsőben elvezetni. A járófelület tartószerkezete, vázszerkezete és az építmények 
is nagyméretű talajcsavarokkal köthetők a teherhordó talajhoz. Az ösvényhez és az épületekhez a növényzet 
kivágása nem szükséges.  
 

A vezetett ösvény lezárása egy kilátó lenne, a terület legmagasabb pontján, mely egy kisebb tisztás található.  
Ez az erdei beruházás a falu turisztikai vonzerejét is növeli. A módosítás által a csodálatos természeti környezetben 
található település egy különleges turisztikai kínálattal bővül. A 0103 hrsz-ú erdőterületen, olyan megfigyelő, pihenő 
egységeket alakítanának ki, ahol az ide látogatók napokig együtt tudnak létezni a természettel, szimbiózisában az 
erdő vérkeringésével ezáltal lehetőséget biztosítani a helyi és a környező természeti kincsek és látnivalók 
megismerésére, feltérképezésére.  
 
 

(A Bakonyi Huta Koncepcióterv alapján)  
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ÚRKÚT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA – VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 21 

 

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2022. MÁJUS 

 
 

Példák a megvalósult lombházakról 
 

   
Példa a járófelület kialakítására 
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A Helyi Építési Szabályzat módosítása az építményelhelyezést a Ek-t övezetben az alábbiak szerint szabályozza:  
• A beépítés mérteke: 1 % 
• Az elhelyezhető épületek alapterülete nem lehet több 40 m2-nél.  
• Az elhelyezhető épületek épületmagassága : legfeljebb 4,5 m lehet 
• Épületeket a telekhatároktól min. 10 m-re lehet elhelyezni (kivéve a fogadóépületet, mely 5 m-re is elhelyezhető). 

 
Az Eg övezethez képest a módosítás a 0,5 %-os beépítési lehetőséget 1 %-ra emeli és korlátozza az elhelyezhető épületek 
alapterületét, az épületmagasság változatlanul 4,5 m.  
A HÉSZ módosítása során a 25.§ (1) bekezdésben módosulnak, illetve kiegészítésre kerülnek a beépítésre nem szánt 
területek övezetei.  
Az erdőterületre vonatkozó 28.§ (2) bekezdésében az erdő rendeltetések egészülnek ki a közjóléti-turisztikai rendeltetésű 
erdőövezettel.  
Az Ek-t övezetre pedig a 28.§ új bekezdésekkel egészül ki, a fentieknek megfelelő előírásokkal.  
 
Az SZT-2 jelű szabályozási terven csak a 0103 hrsz-ú telek övezeti besorolása változik Eg-ről Ek-t övezetre, illetve a 
jelmagyarázat egészül ki. Technikai értelemben a teljes SZT-2 jelű Tervlap cserélődik, mivel módosítást már nem lehet 
külön jóváhagyni, a HÉSZ 3. melléklete helyébe így a módosított tervlap lép.  
 

    
A hatályos és a módosított Szabályozási terv kivágata 

 
Területrendezési terveknek történő megfelelés 
 
Az 1.3 fejezet bemutatja, hogy a módosítással érintett területet milyen országos és megyei övezetek érintik.  
Az Eg gazdasági erdőövezet közjóléti-turisztikai célú erdőövezetbe sorolását egyik érintett térségi övezet előírása nem 
korlátozza, így az átsorolásnak jogszabályi akadálya nincs.  
 
Településképvédelmi előírások  
 
Az erdőterületeket a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelet a „Természetközeli területek” 
nevű településkép szempontjából meghatározó területbe sorolta.  Az előírások a következők:  
 

„24. § (1) A telkek rendeltetésszerű használatához szükséges építményeket egy csoportban, szabadon állóan kell 
elhelyezni. 
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(2) Az épületeket tájba illeszkedően, hagyományos tömegű és építészeti karakterű kialakítással lehet 
elhelyezni. 
(3) A területen az épületek legmagasabb pontja a terepcsatlakozástól számított maximum 8,0 m lehet, kivéve 
a kilátók. 
(4) Kerítést létesíteni csak ideiglenesen, természetvédelmi, vadgazdálkodási illetve erdőgazdálkodási célból 
szabad, minimum 90 % -ban áttört kialakítással. 
(5) A tető hajlásszöge 35º-45º között lehet. 
(6) Épületcsoportoknál azonos dőlésszögű és héjalású tetőkialakítást kell alkalmazni. 
(7) Az épületek kialakításánál kizárólag természetes anyagok alkalmazhatók.” 

 
A fenti előírásokat kell a tervezett Ek-t jelű övezetben elhelyezendő építmények kialakításakor betartani. 
 
 
5. SZAKÁGI JAVASLATOK 
 
5.1. Tájrendezési javaslatok 
 
A módosítás a 0103 hrsz-ú erdőterületet érinti, mely Eg gazdasági övezetből Ek-t jelű közjóléti-turisztikai célú erdőterületbe 
kerül átsorolásra, ahol az erdőhöz kötődő turisztikai létesítmények, erdei szállásépület, továbbá fogadóépület helyezhetők 
el.  
A módosítással érintett területen és közvetlen környezetében védett és védelemre érdemes természeti érték nem található. 
Országos jelentőségű védett természetvédelmi terület Úrkúton a Csárdahegyi Őskarszt területe, mely azonban az érintett 
területtől messzebb található.  
A hatályos OTrT ökológiai hálózat mag- és pufferterülete érinti a települést, a módosítással érintett területet pufferterületen 
fekszik.  Ökológiai folyosó a település területén nem került kijelölésre. Magterület a módosítás környékén nem található.  
A módosítás az ökológiai hálózatra káros hatással nem lesz. 
 
A települést érintő Natura 2000 terület, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága alá tartozó Kab-hegy elnevezésű 
természetmegőrzési terület (HUBF20003), mely a település déli – délnyugati területein fekszik, így a módosítással érintett 
erdő nem tartozik Natura 2000 területbe, A tervezett módosítás a Natura 2000 területre hatással nem lesz. 
 
A teljes település tájképvédelmi terület övezetébe tartozik. Az övezetre vonatkozó előírások (9/2019. (VI.14.) MVM 
rendelet 4. §  előírásai nem korlátozzzák  a módosítást.  
A 0103 hrsz-ú telek, az Erdők övezetébe tartozik, mint az Országos Erdőállomány Adattárba tartozó erdő. A módosítást a 
VMKH Erdészeti osztálya képviselői a tulajdonosok által kezdeméényezett előzetes egyeztetésen nem kifogásolták.  
A tervezett lombházak és gyalogos ösvény kialakítása az erdőben található növényzet sérelmével nem jár.  
 

   

              Ökológiai hálózat           Tájképvédelmi terület    Erdők övezete 
 
Biológiai aktivitásérték változása 
Miután új beépítésre szánt terület a módosítás során nem keletkezik, ezért a biológiai aktivitásérték szinten tartását nem kell 
biztosítani.  
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5.2. Zöldfelületi rendszer fejlesztése 
A módosítás során az erdőterület nem csökken, meglévő és tervezett zöldterületeket a módosítás nem érint.  
 
5.3. Közlekedési, közművesítési javaslatok 
A módosítás a település fő közlekedési hálózatára és közműhálózatára nincs hatással.  A terület megközelítése a Rákóczi 
utca felől, a nyugati oldalon lévő kis közről közelíthető meg, itt lehet a telek szélén parkolót is kialakítani, a fogadóépület is itt 
kerül elhelyezésre. A telek a közműhálózatokra könnyen ráköthető. A hatályos tervhez készült közlekedési és közmű 
alátámasztó munkarészek kiegészítése nem szükséges.  
A tervezett módosítás a település hírközlési elláthatóságát nem változtatják meg. A vonatkozó HÉSZ hírközlési előírások 
sem változnak, a hírközlési hálózat és berendezések elhelyezése nem korlátozódik 
 
5.4. Környezeti hatások és feltételek 
Környezetvédelmi szempontból változást nem eredményez a módosítás. A hatályos tervhez 2019-ben készült 
Környezetvédelmi javaslat – környezeti értékelés c. fejezet kiegészítése nem szükséges.  
A módosítással érintett területen és tágabb környezetében olyan létesítmény nem található, amelynek környezetszennyező 
hatása lenne. 
A 0103 hrsz-ú gazdasági rendeltetésű erdő közjóléti-turisztikai hasznosítása, a beépítés 0,5 %-ról 1 %-ra történő emelése a 
maximális alapterületek megtartásával a környezetre káros hatással nem lesz. 
A telek az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdő, a turisztikai hasznosításhoz a gazdasági rendeltetés 
megváltoztatását kell az erdészeti hatóságnál kérvényezni.  
 
A módosítás területén és környezetében környezetvédelmi konfliktusok nincsenek. A Rákóczi Ferenc út mentén fekvő telket 
a közlekedésből eredő hatások érhetik, de a tervezett beépítés szerint az erdei épületek a főúttól több, min. 50 m-re 
lennének elhelyezve.  
A turisztikai hasznosításkövetkeztében zaj- és levegőszennyezés nem várható, a keletkező kommunális hulladék 
összegyűjtésre és a település hulladék elszállítási rendszerén belül elszállításra kerül, így a tervezett módosítás 
környezetvédelmi konfliktusokat nem okoz.   
A tervezett változásnak környezetszennyező hatása nem lesz, így a helyi lakosság egészségére, a környezetre kockázatot 
nem jelenthet. A környezeti elemekre, rendszerekre a módosítás hatással nem lesz. 
Összeségében a tervezett módosítás a környezetre kedvezőtlen hatással nem lesz. A módosítás nem eredményez 
olyan változást, mely a településszerkezetre, környezetre jelentős hatással lenne.  
Az önkormányzat a mellékletben található határozatában előzetesen nem tartotta szükségesnek a 2/2005. (I.11.) 
Kormányrendelet 3.§-a szerinti külön környezeti értékelés készítését és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását.  
 

6. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
 
A 4.1. fejezet részletesen bemutatja a szükséges HÉSZ módosítást a korábbihoz képest történő változást.  
A módosítás során csak a 0103 hrsz-ú telek erdőterületen belüli övezete módosul gazdasági erdőről közjóléti-turisztikai 
erdőre, ahol az erdőhöz kötődő turisztikai létesítmények, erdei szállásépület, továbbá fogadóépület helyezhetők el. A 
beépítés mértéke 0,5 %-ról 1 %-ra emelkedik, ami a telek eseténem 505 m2-t jelent. Az épületek alapterülete legfeljebb 40 
m2 lehet. Az épületek a telekhatártól 10 m-re helyezhetők el, a fogadóépület 5 m-re. Az épületmagasság 4,5 m, azonban a 
azonban a településképi rendelet alapján az épületek legmagasabb pontja 8 m, a tetőhajlásszög pedig 35-45 fok közötti 
lehet. 
 HÉSZ Ek-t övezetre vonatkozó előírásai kiegészítésre kerülnek, a  szabályozási terven pedig csak az övezeti jel változik.   
 
 
7. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 
Úrkút területére a hatályos településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeként 2018-ben készült el az 
Örökségvédelmi Hatástanulmány. A jelen módosítás során ennek kiegészítése nem szükséges. A módosítás 
környezetében nincs műemlék, műemléki környezet vagy régészeti terület. Helyi védettség alatt áll a szomszédos iskola 
földszintes épülete, de a módosításnak a helyi védett épületre nincs hatása.  
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MELLÉKLETEK 
Képviselő-testületi határozat 

Főépítész feljegyzés 
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