
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. december 

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV  
az Egri Korona Borház idegenforgalmi bővítéséhez   

 
 
 
 

Készült a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján 



 

Bevezetés  

 

A település önkormányzata 2018. évben elhatározta, hogy - a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésében foglalt feladatának eleget téve, a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendeletre (továbbiakban: 

Kr.) figyelemmel – részben módosítja településrendezési dokumentumait. 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 60/2018.(VIII.29.) és 90/2018.(X.24.) 

számú önkormányzati határozataival – az azokban megjelölt ingatlanok 

hasznosításának újra szabályozására irányuló vállalkozói megkeresés 

befogadásával - döntött településrendezési eszközei részbeni módosításának 

elkészíttetéséről. 

 

A telepítési tanulmányterv a településrendezési szerződés megalapozásához 

a 2018 decemberében kelt főépítészi feljegyzés, valamint a 314/2012.(XI.8.) 

Korm. rendelet 15.§ előírása, és 7. melléklete alapján készült. 

 

 

Tervezési terület 

 
A terület a „Vastanyát” és az „Egri Korona Borház környékét” foglalja magában, az 

alábbiak szerint: 

 

TERÜLET ELNEVEZÉSE: HRSZ-OK: 

Vastanya: 

  144/1; 144/3; 144/5; 144/6 

Egri Korona Borház környéke:  

  

0184/77 

0182/22 

0183/22 g) alrészlet 

0183/25 k) h) alrészletek 

0183/25 f) g) n) r) s) t) x) y) v) alrészletek 

0183/25 k) l) m) p) alrészletek 

0183/24; 0183/25 a) b) c) d) f) g) h) j) z) alrészletek 

0183/25 y) alrészletének egy része 

 

 

 



A telepítési tanulmányterv leírása 

 

A terület Kerecsend felől érkezve a 24129 j. Demjén bekötő út mentén, a 2-3 

kmszelvény közötti szakaszon, az út jobb oldalán helyezkedik el, az Egri Korona 

Borház közvetlen szomszédságában, a Demjén 0183/22; 0183/24, 0183/25 

helyrajzi számokon. A 0183/25. hrsz z alrészlete (már kiépített) kivett parkolóval 

rendelkezik. Az emelletti területeken további parkolók kialakítására kerül sor, 

illetve egy kemping is elhelyezésre kerül, a vonatkozó kiszolgálóegységekkel 

(lsd. pl. mosdó- és zuhanyzóegységek, közös használatú konyha és étkező). 

Ezen terület megközelítése már meglévő útcsatlakozási pontról lesz biztosítva. 

A fenti területek közműellátottsága biztosított, azonban kapacitásbővítésre 

szükség lesz, mind az elektromos hálózat, mind a vízellátás tekintetében. 

Ezeken a területeken korábban szőlőtermesztés folyt, a fejlesztési tervek ezen 

területek átalakítását szolgálják, a turizmus további bővítése céljából. 

A területen 4 csillagos (szálloda) minőségben fog kialakulni egy 200 ágyas 

szállodakomplexum (a mellékelt beépítési terv szerint a 0183/25 és 0183/22 

hrsz. területek egy részén). 

A meglevő Tófürdő és Borház épülettömegeit figyelembevéve kerültek 

kialakításra azok a beépítésiterv-változatok, amelyek egyrészről önálló 

funkciót töltenének be, másrészről pedig egy további szervezeti egységet 

jelentenek a már meglevő létesítményekhez képest. A szállodai rész 

megközelítése a meglevő úthálózatról fog megtörténni. 

A szálloda épülete több kisebb egységből alakul ki, az épületek közötti 

összeköttetést felszíni, illetve föld alatti folyosók biztosítják majd. A kialakítandó 

épülettömegek között jelentős mennyiségű zöldfelület lesz biztosítva, amelyet 

a gyermekbarát szállodai funkciók kiszolgálására játszóterek és játszóparkok 

egészítenek ki. 

Az ingatlanok közvetlen környezetében látványparkok (örökzöld és virágzó 

növények) kerülnek telepítésre, esztétikai célokból, a telekhatárok melletti 

területeken levő szőlők pedig továbbra is zöldfelületek maradnak. A 

látványparkok növényzetének kiválasztása során biztosítani fogjuk a 

kontinuitást és a harmóniát a környező zöld felületekkel (lsd. pl. a nagyobb 



növésű fák és cserjék esetében a területen honos növények kerülnek majd 

beültetésre). 

A közművek elhelyezése a földfelszín alatt történik, zárt rendszerben. 

A szálloda parkolási lehetőségei egy tömbben kerülnek kialakításra oly 

módon, hogy az utakról a szállodai egységek megközelíthetőek lesznek (a 

parkolók kialakításánál a szállodai kapacitás 1,5-szeresét számoltuk). 

A meglévő és jövőbeni turisztikai igényeket kielégítő fejlesztések oly módon 

egészítik ki egymást, hogy a Tófürdő és az ahhoz tartozó szálláslehetőségek, 

illetve a Tófürdő mellett megépülő lakópark, valamint az újonnan létesítendő 

200 férőhelyes szállodai kapacitás egy komplex és teljes egységet alkosson. 

Mindezen fejlesztések hozzájárulnak majd a terület idegenforgalmának és 

infrastruktúrájának fejlesztéséhez és fejlődéséhez. 

Demjén 0183/24; 0183/25 helyrajzi számú területeken a már meglévő (Tófürdő) 

parkoló bővítésére kerül sor, valamint kempingként és kiszolgálóegységeiként 

is szolgálna. 

 

 

 

  



A Borház és környéke beépítési terve: Demjén, 0183/25 és 0183/22 hrsz  

 
200 szobás szálloda beépítési tervjavaslata /Forrás: Péczeli István építészmérnök/ 

 

 
 



Vastanya beépítési terve: 
 

Tervezett paraméterek: 

Tömb: Lakásszám: Szobaszám/lakás: 

B 6 2 

C1 20 4 

C2 20 2 

D1 16 4 

D2 10 2 
 

Látványtervek: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

tervezett főépület 

 

 

 
 

tervezett főépület 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

tervezett helyszínrajz 

 

 
 

látványterv 


