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Tervezői nyilatkozat 
 
 
 
 
 
 
 
Alulírott Kurenkov Vjacseszláv, vezető településrendező tervező kijelenem, hogy 
Lócs Településrendezési Terve felülvizsgálatának készítése során, az épített kör-
nyezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVII. törvényt, valamint az Or-
szágos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló többször módosított 
253/1997. (XII.20.) kormányrendeletet (OTÉK), és ezek általános érvényű követel-
ményeihez kapcsolódó eseti hatósági előírásokat megállapító rendeleteket, szabály-
zatokat, országos (ágazati és szakmai) szabványokat betartottam, azoktól való elté-
rés nem vált szükségessé. 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2009. június 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kurenkov Vjacseszláv 
 vezető településrendező tervező 
 TT1 01-4684/07 
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1. ELŐZMÉNYEK, BEVEZETÉS 
 
Lócs község településrendezési tervét 2004-ben készítette el az URB-PLAN 2000 Bt. 
A településrendezési terv részét képző Településszerkezeti Tervet a község képvise-
lő-testülete 44/2004 (IX.29.) számú határozatában fogadta el, a Helyi Építési Sza-
bályzatot (HÉSZ) és annak mellékletét képző Szabályozási Tervet pedig 8/2004 
(IX.29) önkormányzati rendelettel fogadta el. 
 
2006-ban a község településrendezési terve törvényességi felülvizsgálaton esett át. 
A felülvizsgálatot végző Vas Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Főosztálya 
több ponton javasolta a HÉSZ felsőbb jogszabályokkal való jogharmonizációját, illet-
ve kiegészítését, ami szükségessé tette a településrendezési terv felülvizsgálatát. 
 
A felülvizsgálatot megelőzően több egyeztetést folytattunk a Vas Megyei Közigazga-
tási Hivatal Törvényességi Főosztályával, valamint a területileg illetékes Nyugat-
dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Főépítészi Irodájával. Az egyezte-
tések során tisztázásra került, hogy a településrendezési terv - elsősorban technikai 
jellegű - felülvizsgálatát az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 
évi. LXXVIII. törvény ( Étv.) 9.§. (7) bekezdése értelmében csak a 9.§. (2)-(6) bekez-
déseiben előírt véleményezési eljárások során lehet jóváhagyni. 
 
Ennek megfelelően az Étv. 9.§. (2) bekezdése alapján a felülvizsgálat okait bemutató 
levéllel, és a javaslatoknak megfelelően módosított HÉSZ tervezettel megkeresésre 
kerültek az érintett államigazgatási szervek, szomszéd Önkormányzatok, illetve az 
érintett települési önkormányzati szervek. A megkeresésre adott állásfoglalások 
(lásd: Terviratok) között két, a tervmódosítás készítését meghatározó módon érintő 
állásfoglalás született.  
Az egyik jelentős észrevételt a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 
Állami főépítészi Iroda adta, amely a jelezte, hogy amennyiben a település hatályos 
Településszerkezeti Tervében is módosítás történik akkor azt összhangba kell hozni 
a Országos Területrendezési tervvel (OTrT), illetve az időközben jóváhagyott Vas 
megyei Területrendezési Tervvel (VMTT). 
A másik jelentős a felülvizsgálat munkarészeit érintő állásfoglalást a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal Soproni Irodája tette, amely a HÉSZ-t érintő észrevételek mellett 
jelezte, hogy az időközben hatályba lépet az örökségvédelmi hatástanulmányról szó-
ló 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet alapján a felülvizsgálat során el kell készíteni a te-
lepülés Örökségvédelmi hatástanulmányát.   
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2. A MAGASABB RENDU TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG BIZTOSÍTÁSA  
 
2.1. ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 

 
Az Országos Területrendezési Terv, 
Településszerkezeti tervlapja (2. sz. melléklet) 
alapján Lócs teljes közigazgatási területe 
mezőgazdasági térség országos 
területfelhasználási kategóriába tartozik. A település 
területét nem érintik sem az országos infrastruktúra 
hálózatok, sem egyedi építmények. Így 
megállapítható, hogy mind az eredeti 
Településrendezési Terv, mind a felülvizsgálat után 
jóváhagyandó Településrendezési Terv 
összhangban van a Országos Területrendezési 
Terv Településszerkezeti tervlapjával. 
 

 
 
Az Országos Területrendezési Terv 3/1. sz. mel-
léklete alapján Lócs közigazgatási területét nem 
érinti az országos ökológiai hálózat övezete, ezért 
elmondható, hogy mind az eredeti Településrende-
zési Terv, mind a felülvizsgálat után jóváhagyandó 
Településrendezési Terv összhangban van az Or-
szágos Területrendezési Terv országos ökológiai 
hálózat övezete tervlapjával. 
 
 
 
 
 

 
 
Az Országos Területrendezési Terv 3/2. sz. mel-
léklete alapján Lócs közigazgatási területét nem 
érinti a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete, ezért elmondható, hogy mind az eredeti 
Településrendezési Terv, mind a felülvizsgálat után 
jóváhagyandó Településrendezési Terv össz-
hangban van az Országos Területrendezési Terv a 
kiváló termőhelyi adottságú  szántóterület övezeté-
nek tervlapjával. 
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Az Országos Területrendezési Terv 3/3. sz. mel-
léklete alapján Lócs közigazgatási területét érinti a 
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete. 
Mind a településrendezési terv, mind a külterületi 
szabályozási terven az övezetbe tartozó erdőterüle-
tek feltüntetésre, illetve kiszabályozásra kerültek, 
ezért elmondható, hogy mind az eredeti Település-
rendezési Terv, mind a felülvizsgálat után jóváha-
gyandó Településrendezési Terv összhangban 
van az Országos Területrendezési Terv kiemelten 
fontos érzékeny természeti terület övezetének terv-
lapjával. 

 
 

Az Országos Területrendezési Terv 3/4. sz. mel-
léklete alapján Lócs közigazgatási területét nem 
érinti az országos komplex tájrehabilitációt igénylő 
terület övezete, ezért elmondható, hogy mind az 
eredeti Településrendezési Terv, mind a felülvizs-
gálat után jóváhagyandó Településrendezési Terv 
összhangban van az Országos Területrendezési 
Terv országos komplex tájrehabilitációt igénylő te-
rület övezetének tervlapjával. 
 
 
 
 

 
 

Az Országos Területrendezési Terv 3/5 melléklete 
alapján Lócs teljes közigazgatási területét érinti az 
országos jelentőségű tájképvédelmi terület öveze-
te. Az övezet előírásainak - 14/A §. (2)-(5) bekez-
dések - megfelelően az övezetben csak olyan 
területfelhasználási egység jelölhető ki, illetve csak 
olyan építési övezet hozható létre, amely a kijelölés 
alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását 
nem veszélyezteti.  
Emellett az építési övezetre vonatkozóan vonatko-
zóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmé-
nyek tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, en-
nek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megvál-

toztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell 
készíteni. Továbbá az övezetben a közművezetékeket és a járulékos közműépítmé-
nyeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó 
műszaki megoldások – beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - alkalmazásával 
kell elhelyezni 
A településrendezési terv felülvizsgálata a fenti előírások figyelembevételével készült 
el. 
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Az Országos Területrendezési Terv 3/6. sz. mel-
léklete alapján Lócs közigazgatási területét nem 
érinti a kulturális szempontból kiemelten kezelendő 
terület övezete, ezért elmondható, hogy mind az 
eredeti Településrendezési Terv, mind a felülvizs-
gálat után jóváhagyandó Településrendezési Terv 
összhangban van az Országos Területrendezési 
Terv kulturális szempontból kiemelten kezelendő 
terület övezetének tervlapjával. 
 
 
 
 

 
 
 

Az Országos Területrendezési Terv 3/7 melléklete 
alapján Lócs közigazgatási területét nem érinti a 
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-
védelmi területének övezete ezért elmondható, 
hogy mind az eredeti Településrendezési Terv, 
mind a felülvizsgálat után jóváhagyandó Település-
rendezési Terv összhangban van az Országos 
Területrendezési Terv kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminőség-védelmi terület övezetének terv-
lapjával. 
 
 
 

 
 
 

 
Az Országos Területrendezési Terv 3/8. sz. mel-
léklete alapján Lócs közigazgatási területét nem 
érinti a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő 
területének övezete, ezért elmondható, hogy mind 
az eredeti Településrendezési Terv, mind a felül-
vizsgálat után jóváhagyandó Településrendezési 
Terv összhangban van az Országos Területren-
dezési Terv felszíni vizek vízminőség-védelmi víz-
gyűjtő terület övezetének tervlapjával. 
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Az Országos Területrendezési Terv 3/9. sz. mel-
léklete alapján Lócs közigazgatási területét nem 
érinti az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület 
övezete, ezért elmondható, hogy mind az eredeti 
Településrendezési Terv, mind a felülvizsgálat után 
jóváhagyandó Településrendezési Terv össz-
hangban van az Országos Területrendezési Terv 
ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezeté-
nek tervlapjával. 
 
 
 
 

 
 

Az Országos Területrendezési Terv 3/10. sz. mel-
léklete alapján Lócs közigazgatási területét nem 
érinti az együtt tervezhető térségek övezete, ezért 
elmondható, hogy mind az eredeti Településrende-
zési Terv, mind a felülvizsgálat után jóváhagyandó 
Településrendezési Terv összhangban van az 
Országos Területrendezési Terv együtt tervezhető 
térségek övezetének tervlapjával. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Az Országos Területrendezési Terv 3/11. sz. mel-
léklete alapján Lócs közigazgatási területét nem 
érinti a kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi 
terület övezete, ezért elmondható, hogy mind az 
eredeti Településrendezési Terv, mind a felülvizs-
gálat után jóváhagyandó Településrendezési Terv 
összhangban van az Országos Területrendezési 
Terv kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terü-
let övezetének tervlapjával. 
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2.2. VAS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 

 
Térségi Szerkezeti Terv 
(1. sz. melléklet) 
 
A megye Térségi Szerkezeti Tervében, Lócs köz-
ség közigazgatási területét érintően, az alábbi 
térségek kerültek kijelölésre: 

• erdőgazdálkodási térség, 
• külterjes hasznosítású mezőgazdasági 

térség, 
• hagyományosan vidéki települési térség. 

 
 

 
A VMTT és a Településrendezési Terv közötti összhang biztosítása 

VMTrT szerinti  
térség Terület  

(ha) 
Kijelölés 
mértéke 

Településrendezési 
terv szerinti  
terület (ha) 

Százalékos 
arány 

Erdőgazdálkodási térség 19,5 85% 28,4 45,64% 

Külterjes hasznosítású 
mezőgazdasági térség 434,3 75% 411,1 -5,36% 

Hagyományosan települési 
térség 59,7 - 74,0 23,95% 

Összes terület 513,5 - 513,5  
 
A település hatályban lévő Településrendezési Tervében az erdőgazdálkodási térség 
maradéktalanul lefedésre került és emellett újabb véderdő területek is kijelölésre ke-
rültek, így a VMTrT-ben kijelölt erdőgazdálkodási térséghez képest a Településren-
dezési tervben 45,64 %-al nagyobb terület lett lehatárolva. A Településrendezési 
tervben ugyanakkor a mezőgazdasági területek aránya csökken. A csökkenés mér-
téke (-5,36%) azonban még jelentősen felette marad a VMTrT 7.§. (2) bekezdésé-
ben, a külterjes hasznosítású mezőgazdasági térségekre előírt minimális 75%-os 
határnak. A település belterületéhez kapcsolódó közép és hosszú távú fejlesztések 
(lakóterület-, különleges terület-, településközpont vegyes terület fejlesztés) 23,95%-
al haladják meg a hagyományosan települési térség VMTrT-ben meghatározott terü-
letnagyságot. 
 
A VMTrT-ben jelölt vonalas létesítmények közül a Településrendezési Terv a közle-
kedési hálózat elemeit teljes mértékben, egyező hierarchiai rendszerben és nyomvo-
nalon tartalmazza, ugyanakkor sem a településszerkezeti tervben sem a külterületi 
szabályozási terven nem került jelölésre a település külterületét érintő: térségi jelen-
tőségű ivóvízellátó rendszer, térségi jelentőségű szennyvízelvezető rendszer és a 
térségi szénhidrogén szállító hálózat nyomvonala. Az összhang megteremtése érde-
kében a fenti vonalas elemek a felülvizsgálat során feltüntetésre kerültek mind a te-
lepülésszerkezeti tervben mind a külterületi szabályozási terven. 
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Kerékpáros útvonalhálózat 
(1/a. sz. melléklet) 
 
Lócs közigazgatási területét nem érinti a VMTrT-
ben tervezett kerékpáros útvonalhálózat, ezért 
elmondható, hogy mind az eredeti Településren-
dezési Terv, mind a felülvizsgálat után jóváha-
gyandó Településrendezési Terv összhangban 
van a kerékpáros útvonalhálózat tervlapjával. 
 
 
 
 

 
 

 
Országos ökológiai hálózat övezete 
(2. sz. melléklet) 
 
Az országos ökológiai hálózat övezetének terv-
lapja alapján a település közigazgatási területén 
végig haladó Pós-patak menti területek az ökoló-
giai (zöld) folyosó területébe tartoznak. 
A hatályos Településrendezési Tervben az érin-
tett területek ugyan erdőterületként és zöldterü-
letként vannak szabályozva, de az ökológiai 
(zöld) folyosó területe nem került külön feltünte-
tésre és szabályozásra, amit pótoltunk.  
 

 
 

 
Kiemelten fontos érzékeny természeti terület 
övezete 
(3. sz. melléklet) 
 
Lócs közigazgatási területét nem érinti a kiemel-
ten fontos érzékeny természeti terület övezete, 
ezért elmondható, hogy mind az eredeti Telepü-
lésrendezési Terv, mind a felülvizsgálat után jó-
váhagyandó Településrendezési Terv össz-
hangban van a kiemelten fontos érzékeny ter-
mészeti terület övezetének tervlapjával. 
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Tájképvédelmi terület övezete 
(4. sz. melléklet) 
 
Az országos ökológiai hálózat övezetének terv-
lapja alapján a település közigazgatási területén 
végig haladó Pós-patak menti területek tájképvé-
delmi területbe tartoznak. 
A hatályos Településrendezési Tervben az érin-
tett területek nem kerültek jelölésre és szabályo-
zásra, amit a felülvizsgálat során pótoltunk. 
 
 
 

 
 
Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez 
vizsgálat alá vonható terület övezete 
(5. sz. melléklet) 
 
A település közigazgatási területén három hulla-
déklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonha-
tó terület került kijelölésre. 
A hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá 
vonható területek a megyei területrendezési terv 
jóváhagyása előtt készült településrendezési 
tervben tervezett elkerülő út nyomvonalát, terve-
zett véderdőt, illetve régészeti lelőhelyet (bronz-
kori halomsír és környezete) érintenek.  
 

 
 
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-
védelmi terület övezete 
(6. sz. melléklet) 
 
Az OTrT-vel ellentétben a VMTrT-ben Lócs köz-
igazgatási területét nem érinti a kiemelten érzé-
keny felszín alatti vízminőség-védelmi terület 
övezete, ezért elmondható, hogy mind az eredeti 
Településrendezési Terv, mind a felülvizsgálat 
után jóváhagyandó Településrendezési Terv 
összhangban van a kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminőség-védelmi terület övezetének 
tervlapjával. 
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Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő 
területének övezete 
(7. sz. melléklet) 
 
Lócs közigazgatási területét nem érinti a felszíni 
vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének 
övezete, ezért elmondható, hogy mind az eredeti 
Településrendezési Terv, mind a felülvizsgálat 
után jóváhagyandó Településrendezési Terv 
összhangban van a felszíni vizek vízminőség-
védelmi vízgyűjtő terület övezetének tervlapjával. 
 
 

 
 

 
Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
(8. sz. melléklet) 
 
Lócs közigazgatási területét nem érinti a rend-
szeresen belvízjárta területének övezete, ezért 
elmondható, hogy mind az eredeti Településren-
dezési Terv, mind a felülvizsgálat után jóváha-
gyandó Településrendezési Terv összhangban 
van a rendszeresen belvízjárta terület övezeté-
nek tervlapjával. 
 
 
 

 
 

 
Hullámtér és nyílt ártér övezete 
(9. sz. melléklet) 
 
Lócs közigazgatási területét nem érinti a hullám-
tér és nyílt ártér övezete, ezért elmondható, hogy 
mind az eredeti Településrendezési Terv, mind a 
felülvizsgálat után jóváhagyandó Településren-
dezési Terv összhangban van a hullámtér és 
nyílt ártér övezetének tervlapjával. 
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Csúszásveszélyes terület övezete 
(10. sz. melléklet) 
 
Lócs közigazgatási területét nem érinti a csú-
szásveszélyes terület övezete, ezért elmondható, 
hogy mind az eredeti Településrendezési Terv, 
mind a felülvizsgálat után jóváhagyandó Telepü-
lésrendezési Terv összhangban van a csúszás-
veszélyes terület övezetének tervlapjával. 
 
 
 
 
 

 
 
Vízeróziónak kitett terület övezete 
(11 sz. melléklet) 
 
Lócs közigazgatási területét nem érinti a vízeró-
ziónak kitett terület övezete, ezért elmondható, 
hogy mind az eredeti Településrendezési Terv, 
mind a felülvizsgálat után jóváhagyandó Telepü-
lésrendezési Terv összhangban van a vízerózi-
ónak kitett terület övezetének tervlapjával. 
 
 
 
 

 
 
Kulturális örökség szempontjából kiemelten 
kezelendő terület övezete 
(12 sz. melléklet) 
 
Lócs közigazgatási területét nem érinti a kulturá-
lis örökség szempontjából kiemelten kezelendő 
terület övezete, ezért elmondható, hogy mind az 
eredeti Településrendezési Terv, mind a felül-
vizsgálat után jóváhagyandó Településrendezési 
Terv összhangban van a kulturális örökség 
szempontjából kiemelten kezelendő terület öve-
zetének tervlapjával. 
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Egyéb érzékeny természeti terület övezete 
(13 sz. melléklet) 
 
Lócs közigazgatási területét nem érinti az egyéb 
érzékeny természeti terület övezete, ezért el-
mondható, hogy mind az eredeti Településrende-
zési Terv, mind a felülvizsgálat után jóváhagyan-
dó Településrendezési Terv összhangban van 
az egyéb érzékeny természeti terület övezetének 
tervlapjával. 
 
 
 
 

 
 
Szélerőművek telepítésére alkalmas terület 
övezete 
(14. sz. melléklet) 
 
Lócs szinte teljes közigazgatási területe szélerő-
művek telepítésére alkalmas övezetbe tartozik. 
Ennek megfelelően a felülvizsgálat során a tele-
pülés helyi építési szabályzatát kiegészítettük 
szélerőművek telepítésére vonatkozó előírások-
kal.  
 
 
 

 
 
 

 
Kertgazdasági jellegű (volt zártkerti szőlő, 
gyümölcsös) terület övezete 
(15. sz. melléklet) 
 
Lócs közigazgatási területét nem érinti a kert-
gazdasági jellegű (volt zártkerti szőlő, gyümöl-
csös) terület övezetét, ezért elmondható, hogy 
mind az eredeti Településrendezési Terv, mind a 
felülvizsgálat után jóváhagyandó Településren-
dezési Terv összhangban van a kertgazdasági 
jellegű (volt zártkerti szőlő, gyümölcsös) terület 
övezetének tervlapjával. 
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3. TELEPÜLÉSRENDEZÉS  
 
A község Településrendezési Tervének a Vas Megyei Közigazgatási Hivatal Törvé-
nyességi Főosztálya által kezdeményezett felülvizsgálata során megtörtént a HÉSZ 
felsőbb jogszabályokkal való jogharmonizációja, illetve kiegészítése. 
 
A felülvizsgálat előzetes egyeztetési eljárása során több olyan módosítási észrevétel 
is érkezett, amelyek szükségessé tették a településrendezési terv településszerkeze-
ti tervének, illetve kül- és belterületi szabályozási tervének módosítását.   

• A felülvizsgálathoz készített Örökségvédelmi Hatástanulmányban rögzítés-
re kerültek a település közigazgatási területén lévő régészet lelőhelyek, il-
letve régészeti érdekeltségű területek, amelyeket meg kell jeleníteni mind a 
településszerkezeti terven, mind a szabályozási terveken. 

• Az Örökségvédelmi hatástanulmányban kijelölésre került a település mű-
emlékeit övező műemléki környezet határa, amelyet szinten át kell vezetni 
a településszerkezeti terven és a szabályozási terveken is. 

• A 034/7 hrsz-ú ingatlan különleges területkén való szabályozása időköz-
ben értelmét vesztette, mivel a területen lakóingatlan épült. Ezért a felül-
vizsgálat során az ingatlan beépítésre szánt területként, tervezett belterüle-
ti falusias lakóterület építési övezetbe lett átsorolva, emiatt szükséges a te-
lepülésszerkezeti, illetve a szabályozási tervlapok módosítása. 

• A 047/44-46 hrsz-ú ingatlanok időközben belterületbe való vonásra kerül-
tek, új helyrajzi számuk 222-224. A terület tulajdonosa összhangban a ha-
tályos településrendezési tervvel a területet üdülőterületként szeretné 
hasznosítani, emiatt a szabályozási előírásokban az eddigi keret jellegű 
szabályozás helyett egy részletesebb előírásrendszer került megalkotásra. 

Emellett a magasabb szintű tervekkel való összhang megteremtése érdekében több 
esetben szintén szükségessé vált a településrendezési terv településszerkezeti ter-
vének, kül- és belterületi szabályozási tervének, valamint a helyi építési szabályzat 
módosítása: 

• Az OTrT a település teljes közigazgatási területét országos jelentőségű táj-
képvédelmi terület övezetébe sorolja. A megyei tervvel való összhang 
megteremtése érdekében a helyi építési szabályzatban szabályozásra  ke-
rülnek az tájképvédelemre vonatkozó előírások. 

• A VMTrT-ben jelölt vonalas létesítmények közül a jelenleg hatályos Tele-
pülésrendezési Tervben nem kerültek jelölésre a település külterületét érin-
tő: térségi jelentőségű ivóvízellátó rendszer, térségi jelentőségű szenny-
vízelvezető rendszer és a térségi szénhidrogén szállító hálózat nyomvona-
la. 

• A Pós-patak menti területek a VMTrT alapján az országos ökológiai háló-
zat részét képzik valamint részei egyben a tájképvédelmi területnek is. 
Ezeket az övezeteket a hatályos Településrendezési Terv Településszer-
kezeti Terve, valamint kül- és belterületi szabályozási terve nem tartalmaz-
ta, ami kiegészítésre került. Emellett a helyi építési szabályzatban megal-
kotásra kerültek az övezetekre vonatkozó előírások. 
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• A VMTrT alapján Lócs szinte teljes közigazgatási területe szélerőművek te-
lepítésére alkalmas övezetbe tartozik. Az összhang biztosítása érdekében 
a felülvizsgálat során a település helyi építési szabályzata kiegészült a 
szélerőművek telepítésére vonatkozó általános előírásokkal. 

 
A fenti módosítási igények jellegét vizsgálva megállapítható, hogy azok alapvetően 
technikai jellegűek, és csak a településrendezési terv jóváhagyandó munkarészeiben 
szükséges őket átvezetni. Ugyanakkor nem érintik a településrendezési terv szakági 
alátámasztó munkarészeit, így azok módosítása nem szükséges. 
 

4. KÖZLEKEDÉS  
 
Lócs Településrendezési Tervének felülvizsgálata során a rajzi munkarészeket érin-
tően nem merült fel módosítási igény az államigazgatási szervek részéről. Nem tette 
szükségessé módosításukat a magasabb szintű tervekkel való összhang megterem-
tése sem, mivel a település közigazgatási területét érintő közúthálózat elemeit a tele-
pülésrendezési terv teljes mértékben, egyező hierarchiai rendszerben és nyomvona-
lon tartalmazza. A kiépítésre kerülő üdülőterület úthálózata közforgalom előtt elzárt 
úthálózatként kerül kialakításra, ami szintén nem indokolta a jelenleg hatályos telepü-
lésrendezési terv közlekedési munkarészeinek módosítását. 
 
Ugyanakkor az előzetes megkeresésre adott állásfoglalásában a Nemzeti Közleke-
dési Hatóság Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatósága kérte a HÉSZ 14§. (1) be-
kezdésében az „út és közterület” megjelölés helyett az „út, vagy közterület” kifejezés 
szerepeltetését, valamint a HÉSZ 14 §. (6) bekezdésben a „közlekedési” szó törlését 
kérte. 
 
 

5. TÁJ-, TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM  
 
5.1. Táj- és természetvédelem 
Lócs község településrendezési tervének 2007. évi módosítása során a magasabb 
rendű tervekkel (ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV – OTrT és VAS MEGYE 
TERÜLETRENDEZÉSI TERVE - BMTrT). való összehangolása során új elemként 
került a településrendezési tervbe a település teljes közigazgatási területét érintő or-
szágos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, valamint a Pós-patak menti terüle-
teken lévő országos ökológiai hálózat övezete és tájképvédelmi terület övezete. 
 
A településszerkezeti tervlapon és kül- és belterületi szabályozási tervlapokon az 
eddig zöld- illetve erdőterületként jelölt és szabályozott övezetek területével azono-
san feltüntetésre került mindkét övezet, ezzel egyidőben a HÉSZ 18 §-a kiegészült 
egy új (7) bekezdéssel, melyben előírásra kerültek az ökológiai hálózat övezetére és 
a tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó előírások, ezzel megteremtve a VMTrT-
vel való összhangot. 
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5.2. Biológiai aktivitás érték számítása Lócs község településrendezési tervének felülvizsgálatához 
A Településszerkezeti Terv felülvizsgálata során - a 9/2007. (IV.3.) ÖTM 3.§ b) be-
kezdése alapján - a település biológiai aktivitásértékének meghatározásánál  a az 
érvényes rendezési tervben szereplő, módosítással érintett területek változtatás előtti 
és utáni értéke kerül kiszámításra. 
 
Esetünkben a tervezési terület ( korábban 047/4-5 hrsz – jelenleg) 223, 224, 225 
hrsz) a község 2007 -ben xy számú határozattal elfogadott szerkezeti tervében és a 
jelenleg hatályos rendezési tervében is Üdülőházas üdülőterület terület- felhasználási 
egységbeli és építési övezeti besorolást kapott. A felülvizsgálat során a tervezési 
területre jelenleg érvényben lévő hatályos rendezési terv terület- felhasználási módja 
és annak övezeti besorolása nem változik meg, csupán a keret jellegű előírások he-
lyett részletes szabályozási előírások kerületek megfogalmazásra. 
 
A fent leírtak figyelembe vételével kijelenthető, hogy jelen tervmódosítás keretében 
nem kerül sor terület- felhasználási egység megváltoztatására, övezeti átsorolásra, 
funkcióváltásra és művelési ágváltásra sem, csupán a tervezési terület övezeti beso-
rolásának pontosítására és vonatkozó szabályozási előírások részletezésére, ezért a 
terület biológiai aktivitásértéke változatlan marad. 
 
A település több területének terület- felhasználási módja nem változik ezért e terüle-
tek biológiai aktivitás értéke sem változik. 
 

6. KÖZMŰVEK  
 
Lócs község településrendezési tervének felülvizsgálata során tett módosítások nem 
érintenek közmű hálózatokat, így az alátámasztó munkarészben változtatás nem tör-
tént, a korábban megfogalmazottak maradnak érvényben. Ugyanakkor mind a tele-
pülésszerzeti tervben, mind a szabályozási tervben feltüntetésre kerültek a VMTrT-
ben jelölt: térségi jelentőségű ivóvízellátó rendszer nyomvonala, térségi jelentőségű 
szennyvízelvezető rendszer nyomvonala és térségi szénhidrogén szállító hálózat 
nyomvonala. 
 
Emellett a helyi építési szabályozás 17§.-a kiegészítésre került új (20) – (24) bekez-
désekkel, amelyben előírásra kerültek a szélerőmű telepítésre vonatkozó általános 
szabályok.  
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7. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY  
 
7.1. BEVEZETÉS 
 
A 2001 évi LXIV örökségvédelmi törvény 66 § 2. bekezdése kötelezően előírja az 
örökségvédelmi hatástanulmány készítését a településrendezési terv készítése 
során.  
Az Örökségvédelmi hatástanulmányban számba kell venni a régészeti eredetű terü-
leteket, a régészeti emlékeket és lelőhelyeket, illetve ezek védőövezeteit, a műemlé-
keket, a műemléki értékeket, valamint az egyéb építészeti értékeket és javaslatot kell 
tenni a fenntartható használat lehetőségeire, illetve ki kell térni a tervezett változtatá-
sok, új beruházások örökségvédelmi következményeire. 
 
A nemzetei kulturális örökség miniszterének 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelete az 
örökségvédelmi hatástanulmányról részletesen szabályozza a hatástanulmány készí-
tésének szabályait, a tartalmi követelményeit. Jelen hatástanulmány a rendelet alap-
ján előírt tartalmi és formai követelmények szerint készült. 
 
 
7.2. A TELEPÜLÉS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 
 
A község szláv eredetű neve alapján az feltételezhető, hogy vadászattal, esetleg ha-
lászattal foglalkozó lakosai voltak eredetileg, akik szolgálónépként éltek. Őket váltot-
ták fel a Sur alá tartozó török eredetű segédnép tagjai. 1239-ből maradt fenn okleve-
les említése, amikor az Osl nemzetségbeli Szatmár fia, Miklós, királyi engedéllyel a 
templomos lovagokra hagyta Lócsban birtokolt részét. A XIV. század elején a 
johanniták kezébe került, akik 1483-ban erre a településre is kérték Mátyás királytól a 
vám- és harmincad mentességet. Ezt III. Károly 1724-ben megújította. Mezővárosi 
jogról azonban nem beszélhetünk, mert vásártartási jogot nem kaptak mellé. 
Azonban Lócs sorsa nem a jobbágyfaluvá válás, hanem a köznemesi községgé ala-
kulás lett, talán annak következtében, hogy más nemesek is jelentős részt birtokoltak 
itt. 1355-ben már megörökítették a helybeli nemeseket, akik közül a XIV. században 
a Lócsi-család több tagját is megemlítették egy birtokvitában. 
A XV. század második felében jelent meg az Alsó- és Felsőlócs elnevezés. Ez való-
színűleg itt is kapcsolatban lehetett a több birtokos meglétével. A falut kettészelő 
Pós-patak lehetett itt a határ. Felsőlócs birtokát 1463-ban királyi adományként kapta 
meg Niczky Benedek és Thelekessy Benedek. Az 1500-as évek végén még felbuk-
kant, de a XVIII. századra végképp eltűnt a két falurész névben való elkülönítése.  
A Bocskai-felkelés idejéből feljegyezték, hogy a császári oldalon harcoló vallon zsol-
dosok 1605-ben a falut feldúlták és többek között magukkal vitték az evangélikusok 
egyik kelyhét, amelyet Pongrácz Ferenc házából raboltak el.  
Az 1631-es összeírás szerint a Dukai-, a felsőlócsi Nagy-, a Döbrőczy- és a Hetyey-
családok voltak a jelentősebb birtokosok. A XIX. században a Kramarics-, Kenesei-, 
Lukenich- és Józsa-családokat jegyezték fel. 1930-ban a két legnagyobb földtulajdo-
nos Csikor János és a Turner testvérek voltak, de területük nem érte el a 100 hektárt. 
1831-ben innen kelteztek egy az egész megyére kiterjedő rendeletet, a dohányzás 
okozta tűzesetek megakadályozására. Ugyanebben az évben a szolgabíró 60 veréb 
fejének beszolgáltatására kötelezte a lakosokat. 
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7.3. A TELEPÜLÉSSZERKEZET FEJLŐDÉSE 
 
A településről általunk fellelt első térképi ábrázolás – a Hadtörténeti Múzeum Térkép-
tárának anyaga – az 1782-1785 évekből származik (1. sz. rajzi melléklet). A térképen 
jól látható, hogy a településnek gyakorlatilag két különálló magja volt, amelyek a ké-
sőbbiekben összenőttek. A két központ jellegű teresedés olyan helyen jött létre, ahol 
térségi szempontból több fontosabb út keresztezte egymást. Így a jelenlegi telepü-
lésközpontnak tekinthető tér az Iklanberény (Berrin) – Tormás-liget (Tormás) – Bük – 
Simaság (Ság) felé vezető utak keresztezésénél alakult ki. Míg a jelenlegi Fő utca és 
Petőfi utca találkozásánál létrejött teresedés a Bű (Bü) – Sajtoskál (Schajtos-Kall) – 
Ság – Bük felé vezető utak találkozásánál alakult ki.  
Az 1780-as években a település épületei/épített területei elsősorban a két teresedést 
keretezik. Ugyanakkor megfigyelhető az, hogy a jelenlegi Fő utcának a két központot 
összekötő szakasza mentén már megjelenik néhány épület, elindítva ezzel a két kü-
lönálló településrész összekötését. 
 
Ez a folyamat az 1829-1866 keltezésű térképek (2. sz. rajzi melléklet) tanulsága sze-
rint erősödött, és a Pós-patakon túli földterületek építési területként való hasznosítá-
sával már egy sokkal egységesebb településszerkezet kezd kialakulni. A két térkép 
között eltelt 50-80 év változásait figyelve megállapítható, hogy a településből kiveze-
tő utak nyomvonala a településszerkezet alakulásával együttesen változott. Az 1830-
as évekre a jelenlegi Fő utca – amely a Simaság (Ságh) és Bük településeket kötötte 
össze - nevéből adódóan a település főútvonalává vált. Véglegesedett az 
Iklanberényre (Berény), Sajtoskálra (Sajtos Kál) és Bőre vezető utak nyomvonala. 
Ezzel egy időben Lócs főteréről kiágazó jelenlegi Kossuth Lajos utcából induló 
Iklanberényi (Berény) és Tormás-liget (Tormás) felé vezető utak elvesztették jelentő-
ségüket. Emiatt a főtér csomóponti szerepe is csökkent így egy zártabb, intimebb 
térré alakult át. 
 
Az 1872-1884 térkép (3. sz. rajzi melléklet) vizsgálata során már jelentősebb terület-
növekedést nem fedezhetünk fel Lócs településszerkezetében. Azonban jól megfi-
gyelhető a belső telekstruktúra tagoltabbá válása és a település épületállományának 
növekedése.  
 
Az 1920-ban készített reambulátumon (4. sz. rajzi melléklet) további tagolódás fi-
gyelhető meg a telekstruktúrában és kialakul a település főterének végleges térfala. 
A következő közel 50 év alatt kiépül a Petőfi utca mindkét oldala, és újabb telkek ke-
rülnek kialakításra, illetve beépítésre a Fő utca iklanberényi elágazásától nyugatra 
eső szakaszán (5. sz. rajzi melléklet). 
 
Az elkövetkező időszak legnagyobb változását a Sajtoskált és Büköt (Bükfürdőt) ösz-
szekötő út megépítése jelentette. Az új út megépítésével még hangsúlyosabbá vált a 
település zártsága, mivel az út elkerülő út jellege miatt jelentősen csökkent a telepü-
lésen átmenő forgalom. Ez lehetett az oka annak, hogy az új telekalakítások ellenére 
nem történt jelentősebb növekedés a település épületállományában. 
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1. SZ. RAJIZI MELLÉKLET 
 

 
 

I. KATONAI FELMÉRÉS
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 2. SZ. RAJIZI MELLÉKLET       
 

 
 

II. SZ. KATONAI FELMÉRÉS 
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3. SZ. RAJIZI MELLÉKLET 
 

 
III. KATONAI FELMÉRÉS
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4. SZ. RAJIZI MELLÉKLET 
 

 
 

REAMBULÁTUM 
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1782-1785 

  
1829-1866 

  
1872-1884 

  

 
1920 

  
1967 

  
2002 

 
A TELEPÜLÉSSZERKEZET FEJLŐDÉSI SZAKASZAI 
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7.4. TERÜLETFELHASZNÁLÁS, TERÜLETHASZNÁLAT, TELEPÜLÉSKARAKTER  

 
7.4.1. TÁJHASZNÁLAT, KÜLTERÜLETI TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

 
Lócs összterülete 513 ha, ebből belterület 54,8 ha, külterület pedig 458,2 ha. A 
külterületi területhasznosítást nagyrészt mezőgazdasági művelés jellemzi, első-
sorban búza, kukorica és napraforgó termesztés folyik. A mezőgazdasági hasz-
nosításon túl nagyon csekély mértékben találunk gyepet illetve erdőterületeket. 
Művelési ágak megoszlása külterületen: a terület 95%-a szántóterület, 4%-a erdő, 
1%-a gyep, a többi pedig utak és vízfolyások. 
 
Elszórtan, többnyire a földutakat kísérve jelennek meg csekély kiterjedésű erdő-
sávok, fasorok, nagyobb összefüggő erdőfelület mindössze két foltban található. 
Az erdészetileg kezelt erdők alapvetően fiatal- és középkorúak, túlnyomórészt 
akácosok, nyarasok.  
Rét, gyep, legelő hasznosítású területekben sem bővelkedik a település, ezek 
szintén elszórtan találhatóak.  
 
Külterületén összességében a szántók dominálnak, hiányoznak, illetve nem ele-
gendőek a táblákat tagoló fasorok, mezsgyék. Belterületen több zöldterület park 
található, amelyek ligetes jellegükkel kellemes összképet biztosítanak a belterü-
letnek. Az utcák többségében ugyan vannak fák, azonban igazán egységes fasor 
gyakorlatilag egy utcában sem található.  
 

 
A TÁJSZERKEZET VONALAS ELEMEI 
 
A terület vonalas elemeit elsősorban az utak jelentik, a Bükre, Sajtoskálra, Sima-
ságra, Bőre, Bük-fürdőre vezető országos mellékutak. A táj másik jelentős vona-
las jellegű eleme a közigazgatási területet és a települést is keresztülszelő Pós-
patak. Ezen kívül számtalan földút szeli át a szántóföldeket, amelyek viszonylag 
kevés esetben fásítottak. 

 
 

7.4.2. BELTERÜLETI TERÜLETHASZNÁLAT 
 

INTÉZMÉNYTERÜLETEK 
 
Lévén kis lélekszámú település, Lócs intézményrendszere csak az alapvető szük-
ségletek kiszolgálása korlátozódott. 
A Polgármesteri Hivatal a római katolikus templom szomszédságában található. 
Lócs község a Sajtoskál központú körjegyzőséghez tartozik, a hivatal mindössze 
egy előadóteremből áll a hozzá tartozó kiegészítő helyiségekkel. 
A kis-községben nagyon kevés az intézmény, ezeket a postahivatal, a kultúrház 
és a könyvtár képviseli. A gyerekek óvodába és iskolába Simaságra járnak. A há-
ziorvos szintén Simaságon van. 
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LAKÓTERÜLETEK 
 
A történelmi településszerkezetet követve a Kossuth Lajos utca – Arany János ut-
ca – Fő út – Petőfi Sándor utca mentén alakult ki lakóövezet. Többségében koro-
sabb épületek találhatók itt, melyek jelentős részét külföldi állampolgárok megvet-
ték és felújították. A korszerűsítés és felújítás során ezek a tulajdonosok igen 
gondosan jártak el, ez a körültekintő és lelkiismeretes épület felújítás hasznára 
vált a település mai megjelenésének.  
A Fő utca Simaság felé vezető szakaszától délre korábban kialakított lakótelkek a 
mai napig beépítetlenek, mely azt mutatja, jelenleg nincs szüksége a településnek 
nagyszámú lakótelekre.  
A beépítés jellege jellemzően oldalhatáron álló, az utcával többnyire párhuzamos 
tetőgerinccel. 
 
ZÖLDFELÜLETI RENDSZER, ZÖLDTERÜLETEK 
 
Egyetlen összefüggő zöldterülete Lócs belterületének az Arany János utcai 
térbővület (az úgynevezett Főtér), melynek növényekkel történt beültetése kissé 
rendezetlen, a fák bizonyos nézőpontból kifejezetten takarják az evangélikus 
templomot. 
Az utak mindkét oldalán megtalálható szabad légvezetékek miatt azok fásítása 
csak helyenként valósult meg. 
 
EGYÉB TERÜLETI JELLEMZŐK 
 
A jelenlegi temető területe igen csekély, várhatóan bővítésre szorul. A valamikori 
kavicsbánya helyén egy tó található, kisebb szigetekkel. 

 
 

7.4.3. TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKARAKTER 
 
A TELEPÜLÉS FŐTERE 
 
Lócs mai főterének csupán a nyugati oldala őrzi a település hagyományos építé-
szeti emlékeit. Az évszázadok alatt kialakult beépítési vonalon álló épületek na-
gyon szép ritmusos térfalat alkotnak. Ugyanakkor a hagyományos beépítési vo-
naltól és jellegtől eltérő új beépítések megbontják ezt az egységet. 
 

A tér északi térfala „kilyukad” és 
teljesen széteső képet mutat, 
egyrészt azért mert az új épületek 
nem a hagyományos beépítési 
vonalra épültek vissza, másrészt a 
térfalban meglévő foghíjak miatt. 
A tér keleti térfala hasonlít legke-
vésbé a történelmi térfalhoz. Az 
épületek döntő többsége új építésű, 
építési vonaluk ki-be ugrál és tö-
megük a legkevésbé sem követi a 
hagyományos beépítési módot.  
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Ugyanakkor ezt az elégtelen térzárást hatásosan ellensúlyozza a tér dús zöldje. 
 
A tér déli térfalát elvileg a katolikus templomnak, a mellette lévő Polgármesteri Hi-
vatalnak, valamint a vegyeskereskedés épületének kellene alkotnia. De valójában 
a települést és a főteret is keresztülszelő Pós-patak zárja le délről és ezzel való-
jában két teresedéssé szakítva szét a főteret. Mint azt az intézményi funkciók el-
helyezkedési is mutatja az idők folyamán a főtéri szerepet tulajdonképpen az a te-
resedés vette át, ami a Pós-ptaktól délre, a Fő utca mentén alakult ki. Ennek a te-
resedésnek gyakorlatilag csak egy térfala van, amely a változatos építési vonalak 
miatt kissé zaklatott, a funkciójához képest méltatlan képet mutat. Ez abból adó-
dik, hogy a templom épülete túlságosan hátul helyezkedik el a kialakult beépítési 
vonaltól, és az elé épített épületek miatt (Községháza, Vegyesbolt) jelentősen ve-
szít építészeti megjelenéséből. 
 
 
PETŐFI UTCA – FŐ UTCA CSOMÓPONTJA 

A települést átszelő utak csomópontjában létrejött tér térfalai még nem alakultak 
ki teljesen, ami miatt a tér még befejezetlen hatást nyújt. Emiatt a tér Petőfi utca 
felőli, foghíjas térfala kedvezőtlen látképet ad a településre látogatóknak. Az 
összképen azonban javít a tér kedvező növényállománya és rendezettsége. 
 
 
ARANY JÁNOS UTCA 

Az utca kissé kitölcséresedő 
vonalával, hangulatos épületeivel 
egy kellemes, régi lócsi utca képét 
mutatja. Az épületek az elmúlt 
évtizedekben jelentősen nem vál-
toztak. Ugyanakkor – az elsősorban 
osztrák tulajdonosok 
megjelenésével – megfigyelhető az 
a folyamat, amely során az öreg 
házakat eredeti állapotukban felújít-
ják. Ez azért kedvező mert így 
megőrizhetővé válik az utca eredeti 
térfalai és hangulata. 
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FŐ UTCA 

Ez az utca Lócs egyik leg-
változatosabb utcája. Míg az északi 
térfala foghíjakkal tűzdelt, addig a 
déli térfalán hol zártsorú, hol 
oldalhatáros beépítés váltakozik. 
Annak ellenére, hogy a beépítés 
sokszínűségét jól ellensúlyozza az 
utca karakteres növényállománya 
az összkép, első-sorban a jelentős 
foghíjak miatt nem nevezhető 
egységesnek. 
 
 
 

 
 
PETŐFI UTCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

A polgáriasabb beépítésű Arany János utcával szemben a Petőfi utca épületei, 
kerítései és növényzete igazi falusias hangulatot árasztanak. Itt is megfigyelhető 
az a tendencia, hogy a Lócsra jövő új tulajdonosok törekedve az épületek töme-
gének és arányinak megőrzésére magas igényességgel újítják fel a régi paraszt-
házakat, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az utca mindmáig meg tudta őrizni 
eredeti karakterét. 
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7.5. ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS ÉPÍTETT ÉRTÉKEK VIZSGÁLATA 
 
ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK ÉS TERÜLETEK 
 
A településen jelenleg két országos műemléki védelem alatt álló épület, épületegyüt-
tes található. 
 
Ssz. Épület Törzsszám Cím Hrsz 

10690 Fő utca 52. 191 
1. Római katolikus templom 

és temető Műemléki környezet: 192/2, 192/3, 192/4, 195/3, 012/10 hrsz 

10887 Fő utca 37. 81, 82/1, 82/2 
2. Csikor (Gábor) Kúria Műemléki környezet:   80, 83, 87, 194, 196/1, 196/2, 198,  

199 hrsz 
 
 
HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK 
 
Lócs hatályos helyi építési szabályzata 6/1999 (III.17.) önkormányzati rendelet Lócs 
közigazgatási területén 14 épületet helyezett helyi védelem alá: 
 
Ssz. Cím Hrsz Funkció 
1. Arany János utca  100 Evangélikus templom 
2. Arany János u. 2. 185/1 Lakóház 
3. Arany János u. 12 180 Lakóház 
4. Arany János u. 41. 123 Lakóház 

5. Fő utca 32-34-36 200, 201,202 Lakóházak,  
volt  Shrenk-Gagern-Baranyai kúria 

6. Fő utca 21. 68 Lakóház 
7. Kossuth Lajos u. 3. 137/1 Lakóház 
8. Kossuth Lajos u. 8. 152 Lakóház 
9. Petőfi Sándor u. 13. 45 Lakóház 
10. Petőfi Sándor u. 14. 216 Lakóház 
11. Petőfi Sándor u. 17. 43 Lakóház 

 
Mindezen épületek a szerkezeti terven és a szabályozási terven jelölésre kerültek és 
jelen tervdokumentáció mellékletét képző örökségvédelmi tervlap is tartalmazza.  
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MŰEMLÉKI NYILVÁNTARTÓ LAP 1. 

Római katolikus templom 
és temető 

Cím: 

Fő utca 52. 
 

Hrsz: 

191 

Védettség: 

műemlék 

Törzsszám: 

10690 

Leírás: 
A Kisasszonyról elnevezett római katolikus 
templom elődje már a középkorban állhatott. A 
reformáció idején evangélikus anyaegyházként 
Makkoshetye és Iklanberény tartozott hozzá. 
1656-ban és 1669-ben kerületi gyűlést tartottak 
itt. Valamikor az ezt követő időben vették vissza 
a katolikusok és Sajtoskál plébániájához csatol-
ták. 1714-ben a templom négy képét említették a 
püspöki összeírást végző látogatók. 1733-ban 
még nem volt tornya, azt valószínűleg a követke-
ző évben zajlott felújítás során emelték 1780 
körül és 1856-ban restaurálták. 1902-ben hét 
méterrel meghosszabbították, és román motívu-
mokkal díszítették.  
A templom kapuja neoromán stílusú, felette 
magasodik a homlokzatból kilépő magas, neo-
román kőfaragású ablakokkal díszített torony, 
amelynek párkánya alatt, kialakított szoborhelye-
ken négy kőszobor áll. A sisak gömbben végző-
dik, amelyen kettős keresztet helyeztek el. Az 
épület belsejében a karzat két sokszögű oszlopa 
tűnik fel először, felette a mellvéd ívesen kialakí-
tott. A négyszakaszos hajót csehboltozat fedi. A 
szentély félkörívesen záródik, ablakai román 
stílusúak. Az egyszerű főoltár feletti Mária-képet 
két térdelő angyal szobra fogja közre. Két szem-
beállított mellékoltár is található még itt. A szé-
pen faragott szószék kosarán a négy evangélis-
tát ábrázolták. 

 
 
 
 

 

Műemléki környezet: 
192/2, 192/3, 192/4, 195/3, 012/10 hrsz-ok 
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MŰEMLÉKI NYILVÁNTARTÓ LAP 2. 

Csikor (Gábor) Kúria 

Cím: 

Fő utca 37. 
 

Hrsz: 

81, 82/1, 
82/2 

 

Védettség: 

műemlék 

Törzsszám: 

10887 

Leírás: 
A kúriát a csaIád a XVIII. század 
második felében emeltette barokk 
stílusban, majd 1900 körül átépítet-
ték. A rezidencia kapuzata és barokk 
eredetű magtára ma is látható. Az 
épület 1945 után is lakóházként 
szolgált. 
A kúria szabadon álló, földszintes, L-
alaprajzú épület. Utcai homlokzata 
4+A osztású, a keretelt ablakok felső 
részét stilizált zárókő díszíti, az 
ablakok között pálcás díszítés húzó-
dik.  
A bal oldali oldalhomlokzat 3+3 
osztású, a szárny végéhez gazdasá-
gi melléképület csatlakozik. A jobb 
oldali oldalhomlokzat 2 tengelyes, 
felette háromszög-oromzat látható. 
Az épület ablakainak egykori barokk 
keretelése és vasrácsa napjainkban 
is megvan. 
A kúria udvarába barokk jellegű 
pilléres kapu vezet be, ettől jobbra 
magtár áll. Az udvarban gazdasági 
melléképületek találhatók. 

 

Műemléki környezet: 
80, 83, 87, 194, 196/1, 196/2, 198,  
199 hrsz-ok 
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HELYI ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 1. 

Evangélikus Templom 
Cím: 

Arany J. u. 
Hrsz: 

100 

Védettség: 

Helyileg védett 
 
 

Leírás: 
Az evangélikus imaház széleskörű összefo-
gással 1937-ben épült fel. A 60 személy 
befogadására alkalmas hajlék templomi 
felszereléssel, szószékkel, oltárral, az Utol-
só vacsorát ábrázoló oltárképpel, kereszte-
lőkúttal, harmóniummal, s értékes, fából 
készült padozattal rendelkezik. Külső-belső 
felújítására, hatalmas helyi ökumenikus 
összefogással 1999-ben került sor. 
 

 

HELYI ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 2. 

Lakóház 
Cím: 
Arany J.u. 2. 

Hrsz: 
185/1 

Védettség: 

Helyileg védett 

 

Leírás: 
Lócs településközpontjában fekvő, a XX 
század elején épült, szabadonálló, az utcá-
val párhuzamos tetőgerincű, polgári jellegű 
épület. Az épület vegyes (tégla és vályog) 
falazatú. Az utcai homlokzat szimmetrikus 
elosztású ablakai 4 osztásosak, a keretezett 
ablakok felett díszítő elemek találhatók. Az 
épület további hangsúlyos eleme a homlok-
zatot tagoló a középrizolit. 
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HELYI ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 3. 

Lakóház 
Cím: 
Arany J.u. 12. 

Hrsz: 
180 

Védettség: 

Helyileg védett 

 

Leírás: 
Lócs településközpontjában fekvő, a XX 
század elején épült, szépen felújított. oldal-
határon álló, az utcával párhuzamos tetőge-
rincű, L alaprajzú polgári jellegű épület. Az 
épület vegyes (tégla és vályog) falazatú. Az 
utcai homlokzat szimmetrikus elosztású 
páros ablakai 3 osztásosak, a keretezett 
ablakok felett díszítő elemek és egy övpár-
kány találhatók. Az épület további hangsú-
lyos elemei: a homlokzatot tagoló három 
vakolt lizéna. 
 
 

 

HELYI ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 4. 

Lakóház 
Cím: 
Arany J.u. 41. 

Hrsz: 
123 

Védettség: 

Helyileg védett 

 

Leírás: 
Lócs településközpontjától északra fekvő, 
utcafrontos beépítésű a XX század elején 
épült, oldalhatáron álló, az utcával párhu-
zamos tetőgerincű, L alaprajzú polgári 
jellegű épület. Az épület vegyes (tégla és 
vályog) falazatú. Az utcai homlokzat szim-
metrikus elosztású keretezett 4 ablaka 4 
osztatásos. Az épülethez tartozó további 
hangsúlyos elem 5 „kőbábú”.  
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HELYI ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 5. 

Lakóházak,volt  
Shrenk-Gagern-Baranyai kúria 

Cím: 
Fő utca 32.  
Fő utca 34.  
Fő utca 36. 

Hrsz: 
202  
201  
200 

Védettség: 

Helyileg védett 
 
 

 
 

 

Leírás: 
A meglehetősen egyszerű kiképzésű kúria építé-
si idejét nehéz meghatározni, talán a XIX. szá-
zad első felében emeltek. 
 
Szabadon álló, földszintes, hosszan elnyúló, 
téglalap alaprajzú épület, ablakai szalagkeretes 
kiképzésűek. Utcai homlokzata napjainkban 
3+K+7 osztású, az archív képen is 10 szabályos 
elosztású ablak látható a homlokzaton. A jobb 
oldali oldalhomlokzat 2 tengelyes, felette három-
szög-oromzat látható, a bal oldali oldalhomlokzat 
felett szinten háromszög-oromzat húzódik. 
 
1945 után több lakást alakítottak ki a kúriában, 
illetve egy részét ki is bontottak, két ablak között 
ugyanis kocsi áthajtót nyitottak. (Az efölött húzó-
dó tetőzet viszont megmaradt eredeti formájá-
ban.) Napjainkban is lakóházként hasznosítják 
az épületet. 
 
 

 



LÓCS  
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE   

- 34/53 - 

 

HELYI ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 6. 

Lakóház 
Cím: 

Fő utca 21. 
Hrsz: 

68 

Védettség: 

Helyileg védett 

 

Leírás: 
A település központjától keltre fekvő, 
szabadonálló, nyeregtetős, oldaltornácos, 
cseréppel fedett XIX században épült, de a 
XX század végén felújított, tetőteres épület.  
 
 

 

HELYI ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 7. 

Lakóház 
Cím: 
Kossuth u. 3. 

Hrsz: 
137/1 

Védettség: 

Helyileg védett 

 

Leírás: 
Lócs településközpontjától északra fekvő, 
utcafrontos beépítésű a XX század elején 
épült, oldalhatáron álló, az utcával párhu-
zamos tetőgerincű, L alaprajzú polgári 
jellegű épület. Az épület vegyes (tégla és 
vályog) falazatú. Az utcai homlokzat szim-
metrikus elosztású páros ablakai 6 osztáso-
sak, az ablakok felett díszítő elem található. 
Az épület további hangsúlyos elemei: a 
homlokzatot tagoló három vakolt lizéna. 
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HELYI ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 8. 

Lakóház 
Cím: 
Kossuth u. 3. 

Hrsz: 
152 

Védettség: 

Helyileg védett 

 

Leírás: 
A település központjától északra fekvő, 
oldalhatáron álló, nyeregtetős, oldaltorná-
cos, cseréppel fedett XIX században épült, 
épület. 
 

 

HELYI ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 9. 

Lakóház 
Cím: 
Petőfi S. u. 13. 

Hrsz: 
45 

Védettség: 

Helyileg védett 

 

Leírás: 
Lócs településközpontjától délre fekvő, 
utcafrontos beépítésű a XX század elején 
épült, oldalhatáron álló, az utcával párhu-
zamos tetőgerincű, L alaprajzú polgári 
jellegű épület. Az épület vegyes (tégla és 
vályog) falazatú. Az utcai homlokzat szim-
metrikus elosztású keretezett 2 pár ablaka 5 
osztatú. Az épület további hangsúlyos ele-
mei: a homlokzatot tagoló három vakolt 
lizéna, valamint az ablakok feletti övpár-
kány. 
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HELYI ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 10. 

Lakóház 
Cím: 
Petőfi S. u. 14. 

Hrsz: 
216 

Védettség: 

Helyileg védett 

 

Leírás: 
A település központjától délre fekvő,  oldal-
határon álló, a XIX században épült, nyereg-
tetős,oldaltornácos, cseréppel fedett, egy-
szintes, háromhelyiséges lakóépület. Az 
épület vályog falazatú. Az utcai homlokzat 
ablakai 4 osztásosak, kertezettek.  
 

 

HELYI ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 11. 

Lakóház 
Cím: 
Petőfi S. u. 17. 

Hrsz: 
43 

Védettség: 

Helyileg védett 

 

Leírás: 
A település központjától délre fekvő, utca-
frontos, oldalhatáron álló, nyeregtetős, 
oldaltornácos, cseréppel fedett XIX század-
ban épült épület. A XX század végén felújí-
tott épület , annak ellenére megtartotta a 
parasztházakra jellemző karakterét, hogy 
tetőterét beépítették, ez egyben jó példa 
lehet a település többi helyi védelem alatt 
álló épületének felújítása során.  
Az épület mellett jelentős helyi értéket kép-
visel az épülethez tartozó kapuzat is. 
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7.6. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV JAVASLATAI 
 
A hatályos településrendezési terv elkészítésének alapvető célja Lócs község telepü-
lésfejlesztési koncepciójában megfogalmazott döntéseket figyelembe véve meghatá-
rozni Lócs község fejlesztési irányait és egyes településrészeinek övezeti besorolá-
sát, beépítési feltételeit, a természeti-, táji-, épített környezet értékeinek védelmével 
kapcsolatos helyi követelményeket.  

 
LAKÓTERÜLETEK FEJLESZTÉSE 

 
Rövidtávon a község állandó lakosainak számát figyelembe véve a terv nem tartal-
maz lakóterület bővítést, mivel a jelenlegi belterületen belül rendelkezésre állnak ré-
gebbi telekosztással kialakított lakóingatlanok, melyek jelenleg beépítetlenek. 
Új fejlesztésű lakóterületek kialakítására középtávon a Pós-pataktól délre, még a te-
lepülés belterületén fekvő területen (71 hrsz) ad lehetőséget a településrendezési 
terv. Hosszú távon a Pós-pataktól északra fekvő területeken (069/4, 069/5, 85, 87 
hrsz), illetve a településtől délre fekvő területeken (012/1-10 hrsz) van lehetőség la-
kóterület bővítésére. 

 
ÜDÜL�TERÜLETEK 

 
A volt major területén (222 hrsz) és az alatti elterülő szántóterületeken (047/4, 047/5 
hrsz) kialakuló jellegében a büki gyógyturizmustól eltérő, fiatalabb korosztály igényét 
kielégítő üdülőterület, az első rövid távú fejlesztési terület, ahol minőségi, de ugyan-
akkor a település jelenlegi településképéhez, építészeti hagyományaihoz illeszkedő 
üdülők épülnének, munkahelyet biztosítva a helyben lakóknak, az újonnan idetelepü-
lőknek. 

 
TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET 

 
A jelenlegi településközpont a Fő utca mentén található, a katolikus templomtól a 
Petőfi utca kereszteződéséig tart. A tervezett üdülőhelyi és lakóterületi fejlesztések 
hosszútávon indokolttá tehetik a településközpont vegyes terület bővítését. A telepü-
lésrendezési terv alapján a településközpont vegyes terület észak-kelet felé a Pós-
patak mentén bővülne (72 hrsz), főleg szolgáltató és vendéglátó létesítményekkel.  
 
 
KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 
 
A településen közigazgatási területén összesen két tervezett, különleges területek 
közé tartozó fejlesztési terület található. Az egyik a település déli határában fekvő 
temető fejlesztési területe, a másik a a sportpályától nyugatra tervezett rekreációs 
terület, amelynek megvalósítása középtávra tehető. 
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7.7. HATÁSELEMZÉS 
 
Lócs területén tervezett fejlesztések célja a turizmus fellendülését biztosító üdülőterü-
letek biztosítása, a büki gyógyturizmustól némileg eltérő, fiatalabb korosztályok pihe-
nését biztosító üdülőterület kialakítása, amelyek szervesen illeszkednek a település 
karakteréhez.  
 
Ennek megfelelően az elsődleges fejlesztési területek a település belterületén lettek 
kijelölve, ami azt fogja eredményezni, hogy a beépítetlen telkek feltárásával és be-
építésével, meg fog szűnni a terület alulhasznosítottsága. Ezáltal egy karakteresebb 
és egységesebb településkép jöhet majd létre. 
 
A településrendezési tervben kijelölt új fejlesztési területeken történő beruházások az 
ittlakók számára egy sokkal élhetőbb környezetet fognak teremteni. Emellett a fej-
lesztésék révén várható gazdasági növekedés, kedvező módon hathat ki a műemléki 
védelem, illetve a helyi védelem alatt álló épületek állagának megóvására, felújításá-
ra.  
 
A fejlesztésre kijelölt területek jelentős része ma még mezőgazdasági hasznosítású. 
A település szerkezetében meghatározott helyük biztosítja, hogy a funkcióból adódó 
esetleges környezeti terhelés (pl. közlekedésből adódó) a lakóterületeket nem, vagy 
csak kevéssé érinti.  
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7.8. RÉGÉSZETI TERÜLETEK 
 
Bevezetés 
A jelenlegi hatástanulmány Lócs község Szabályozási Tervéhez és a helyi Építési 
Szabályzathoz készült a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján. Fontos megjegyez-
ni, hogy a régészeti lelőhelyekre vonatkozó adatok csak a készítés időpontjában 
rendelkezésre álló kutatási adatokat tükrözi. Újabb régészeti jelenség, lelőhely eset-
leges előfordulása nem kizárható, mely új helyzeteket eredményezhet. 
 
Lócs régészeti emlékeinek rövid bemutatása: 
A település területén található régészeti emlékek, mind a Pós-patak völgyéhez kap-
csolódnak. A patak-menti területek ideális helyei voltak az emberi megtelepedésnek 
a bronzkortól kezdve mai napig. Emiatt több egymást követő különböző korú régé-
szeti lelőhely figyelhető meg egymás mellett. A pataktól D-re a bői út mellett egy je-
lentős bronzkori település figyelhető meg, a területén egy nagyméretű sírhalommal, 
amely lehetséges, hogy ehhez a településhez tartozott. A belterülettől D-re fekvő há-
ton egy Árpád-kori, késő-középkori település nyomai figyelhetőek meg, amely feltéte-
lezhetően a középkori Lócs helyét jelöli. Ehhez tartozik a középkori eredetű katolikus 
plébániatemplom is. A település kiterjedését jelzik a major melletti terület, valamint a 
Fő utca és a patak között, és a patak túl oldalán megfigyelhető Árpád-kori lelőhelyek 
is. 
 
Vizsgált terület kutatása 
A területen korábban szisztematikus régészeti feltárás nem történt. Mindösszesen a 
sírhalom miatt végzett Dénes József egy alkalommal terepbejárást. 
 
Régészeti örökség védettsége 
 
Azonosított régészeti lelőhely 
A vizsgált szabályozási területen a korábbi régészeti kutatások, valamint az adattári 
adatok vizsgálata alapján 6 azonosított régészeti lelőhelyről van adat.  
 
A kulturális örökség védelme érdekében a terület- és településfejlesztéssel, valamint 
a terület és településrendezéssel kapcsolatos változások, beruházások tervezését e 
védelemmel összhangban kell megoldani. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló 
intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell len-
niük. A Kötv 10.§-a szerint a régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti helyükön, 
eredeti állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell megőrizni.  
 
A Kötv 11.§-a szerint a régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak, de régé-
szeti érdekű területről is a régészeti örökség elemi csak feltárás keretében mozdítha-
tók el Kötv 19.§ (1). A Kötv 7.§ 14. pontja szerint régészeti érdekű területnek minősül 
minden olyan terület, ahonnan régészeti emlék és leletek előkerülése várható. Külö-
nös tekintettel az egykori vízfolyások, erek és folyók magas partvonulatai, valamint 
egyéb a környezetükből kiemelkedő magaslatok, vagy olyan területek, melyek koráb-
bi időszakokban megtelepedésre alkalmasak voltak.  
A régészeti örökség védelme érdekében különös gonddal kell eljárni az építési és 
művelési ág változások kapcsán, mivel bármilyen, a föld felszíne alá mélyedő kivite-
lezési munkával elpusztulhatnak a régészeti örökség elemei. 
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A Kötv 22-23.§-a, továbbá A régészeti lelőhelyek feltárásának … részletes szabályai-
ról szóló 18/2001 (X.18.) NKÖM rendelet 14.§-a szerint a nyilvántartott régészeti le-
lőhelyeket a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal el kell kerülni. Ha a 
lelőhelyek elkerülése a földmunkával járó fejlesztés beruházás költségeit aránytala-
nul megnövelné, vagy a beruházás másutt nem valósítható meg, a beruházással ve-
szélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni. A tervezett munkálatok 
kizárólag a feltárás befejezése után kezdődhetnek el. A régészeti feltárások költségét 
annak kell fedezni, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált Kötv 19.§ (3). A 
fejlesztések, beruházások tervezése során a megelőző feltárás teljes költségét, de 
legalább a teljes bekerülés 9 ezrelékét kell költségelőirányzatként biztosítani a feltá-
rás fedezetére Kötv 22.§.(1). 
 
Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet ese-
tében is törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére. Ha 
bármilyen tevékenység során váratlan régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a fel-
fedező (kivitelező, beruházó) az örökségvédelmi törvény 24.§-a értelmében köteles a 
tevékenységet azonnal abbahagyni és az emlék vagy lelet előkerülését az önkor-
mányzat jegyzőjének és a területileg illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni és 
a helyszín, valamint a lelet őrzéséről gondoskodni. 
 
Lócs település területén található régészeti lelőhelyek védelmének kategóriái: 
1. Regisztrált régészeti lelőhely 
A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény alapján mind a 6 azonosított 
lelőhely általános régészeti védelem alatt áll. 
 
2. A Római-katolikus templom országos műemléki védelem alatt áll  
 
3. A Törökdomb (1.lh.) őskori sírhalom ex lege természetvédelmi terület  
 
Régészeti érdekű terület 
A vizsgált régészeti lelőhelyek pontos kiterjedése jelenleg nehezen meghatározható. 
A nagyméretű a felszínen jól megfigyelhető település jellegű lelőhelyek környezeté-
ben számolni kell a hozzájuk tartozó temetők előkerülésével, melyek általában a fel-
színen nem észlelhetőek. Ezért a patak mind kettő oldalán 500-500 méteres sávban 
egy-egy régészeti érdekű területet kell kijelölni. 
 
A Kötv 7.§ 14. pontja szerint régészeti érdekű területnek minősül minden olyan terü-
let, ahonnan régészeti emlék és leletek előkerülése várható. Különös tekintettel az 
egykori vízfolyások, erek és folyók magas partvonulatai, valamint egyéb a környeze-
tükből kiemelkedő magaslatok, vagy olyan területek, melyek korábbi időszakokban 
megtelepedésre alkalmasak voltak. 



LÓCS  
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE   

- 41/53 - 

 

 Azonosított lelőhely Helyrajzi szám 

1. 
Lócs - Törökdomb 018/1-2, 014, 015/2,9-11, 012/1-8 

2. 
Lócs - Temető mögött 195/3,4, 199/1-3, 205 

3. 
Lócs – Római-katolikus templom 191, 192/3 

4. 
Lócs – Major melletti rész 047/4,5 

5. 
Lócs – Pós-patak partja I. 71-72 

6. 
Lócs – Pós-patak partja II. 069/4 

 
1. lelőhely 
Lelőhely neve: Lócs - Törökdomb 
Lelőhely helyrajzi száma: 018/1-2, 014, 015/2,9-11, 012/1-8 
Lelőhely típusa: Település, Sírhalom 
Lelőhely kora: Őskor, Bronzkor, Római-kor, Középkor, Árpád-kor 
Lelőhely védettsége: 
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll. 
 
Lelőhely leírása:  
A település Ny-i felében a Pós-pataktól D-re, a Bő felé vezető út két oldalán a patak-
kal párhuzamosan futó enyhén kiemelkedő háton egy jelentős kiterjedésű bronzkori 
település nyomai figyelhetőek meg a felszínen. Az úttól Ny-ra fekszik egy jelentős, 
közel 50 méter átmérőjű, 1-1,5 m magas mára erősen elszántott sírhalom, amely fel-
tételezhetően a településhez tartozik. Azonban a kutatás hiányosságai miatt nem 
kizárható, hogy későbbi római-kori lehetne a sírhalom, mert a területen szórványosan 
római-kori tetőcserepek is megfigyelhetőek. 
 
Lelőhely kutatása:  
1995., Dénes József terepbejárása 
 
Lelőhely állapota:  
Mezőgazdasági művelés alatt álló szántóterület 
 
Irodalom: 
Balázs L., Végh J. 1982., Vas megye földrajzi nevei. 203. 
Dénes József: Jelentés terepbejárásról: Savaria Múzeum Régészeti adattára 1175 
Vas megyei adatlapok, KÖH 600/1614.2004 
 
Tervezett változatás: 
Lakóterület bővítése. 
 
Kutatási igény: 
A lelőhely pontos kiterjedésének megállapítása további négyzethálós terepbejárás, 
régészeti légifelvétel, műszeres mérés, próbafeltárás elvégzése alapján lehetséges. 
 
Bemutatási lehetőség: 
A lelőhely bemutatása csak a további kutatások eredménye alapján értékelhető. 



LÓCS  
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE   

- 42/53 - 

 
2. lelőhely  
Lelőhely neve: Lócs – Temető mögött 
Lelőhely helyrajzi száma: 195/3,4, 199/1-3, 205 
Lelőhely típusa: Település 
Lelőhely kora: Középkor, Árpád-kor 
Lelőhely védettsége: 
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll. 
 
Lelőhely leírása:  
A belterülettől D-re a templom, illetve a temető mögötti háton a középkori falu helyét 
jelölő Árpád-kori és késő-középkori leletek figyelhetőek meg a felszínen. 
 
Lelőhely kutatása:  
2007., Vágner Zsolt helyszíni szemléje 
 
Lelőhely állapota:  
Mezőgazdasági művelés alatt álló szántóterület 
 
Irodalom: 
Nincs 
 
Tervezett változatás: 
Rekreációs terület kialakítása 
 
Kutatási igény: 
A lelőhely pontos kiterjedésének megállapítása további négyzethálós terepbejárás, 
régészeti légifelvétel, műszeres mérés, próbafeltárás elvégzése alapján lehetséges. 
 
Bemutatási lehetőség: 
A lelőhely bemutatása csak a további kutatások eredménye alapján értékelhető. 
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3. lelőhely  
Lelőhely neve: Lócs – Római-katolikus templom 
Lelőhely helyrajzi száma: 191, 192/3 
Lelőhely típusa: Település, templom 
Lelőhely kora: Középkor, Árpád-kor 
Lelőhely védettsége: 
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll. 
 
Lelőhely leírása:  
A római-katolikus templom a szakirodalom szerint középkori eredetű. Ezt alá tá-
maszthatja annak fekvése a középkori lelőhelyek mellett. 
 
Lelőhely kutatása:  
2007., Vágner Zsolt helyszíni szemléje 
 
Lelőhely állapota:  
Beépített terület 
 
Irodalom: 
Nincs 
 
Tervezett változatás: 
Nincs 
 
Kutatási igény: 
A templom építéstörténetének megismeréséhez további épületrégészeti kutatás el-
végzésére lenne szükség. 
 
Bemutatási lehetőség: 
A szükséges kutatások után lenne lehetőség a templom esetleges középkori emléki-
nek bemutatására.  
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4. lelőhely  
Lelőhely neve: Lócs – Major melletti rész 
Lelőhely helyrajzi száma: 047/4,5 
Lelőhely típusa: Település, szórvány lelet 
Lelőhely kora: Római-kor, Középkor, Árpád-kor 
Lelőhely védettsége: 
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll. 
 
Lelőhely leírása:  
A patak É-i partján, a belterülettől Ny-ra a Major mellett a középkori falu helyét jelölő 
Árpád-kori leletek, valamint szórvány római-kori leletek figyelhetőek meg a felszínen. 
 
Lelőhely kutatása:  
2007., Vágner Zsolt helyszíni szemléje 
 
Lelőhely állapota:  
Mezőgazdasági művelés alatt álló szántóterület 
 
Irodalom: 
Nincs 
 
Tervezett változatás: 
Üdülőházas terület kialakítása 
 
Kutatási igény: 
A lelőhely pontos kiterjedésének megállapítása további négyzethálós terepbejárás, 
régészeti légifelvétel, műszeres mérés, próbafeltárás elvégzése alapján lehetséges. 
 
Bemutatási lehetőség: 
A lelőhely bemutatása csak a további kutatások eredménye alapján értékelhető. 
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5. lelőhely  
Lelőhely neve: Lócs – Pós-patak partja I. 
Lelőhely helyrajzi száma: 71-72 
Lelőhely típusa: Település 
Lelőhely kora: Középkor, Árpád-kor 
Lelőhely védettsége: 
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll. 
 
Lelőhely leírása:  
A patak D-i partján, a belterülettől K-re a Fő utca mögött a középkori falu helyét jelölő 
Árpád-kori leletek, valamint szórvány római-kori leletek figyelhetőek meg a felszínen. 
 
Lelőhely kutatása:  
2007., Vágner Zsolt helyszíni szemléje 
 
Lelőhely állapota:  
Mezőgazdasági művelés alatt álló szántóterület 
 
Irodalom: 
Nincs 
 
Tervezett változatás: 
Településközponti vegyes terület és lakóterület kialakítása 
 
Kutatási igény: 
A lelőhely pontos kiterjedésének megállapítása további négyzethálós terepbejárás, 
régészeti légifelvétel, műszeres mérés, próbafeltárás elvégzése alapján lehetséges. 
 
Bemutatási lehetőség: 
A lelőhely bemutatása csak a további kutatások eredménye alapján értékelhető. 
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6. lelőhely  
Lelőhely neve: Lócs – Pós-patak partja II. 
Lelőhely helyrajzi száma: 069/4 
Lelőhely típusa: Település 
Lelőhely kora: Középkor, Árpád-kor 
Lelőhely védettsége: 
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll. 
 
Lelőhely leírása:  
A patak É-i partján, a belterülettől K-re az Arany János utca mögött a középkori falu 
helyét jelölő Árpád-kori leletek, valamint szórvány római-kori leletek figyelhetőek meg 
a felszínen. 
 
Lelőhely kutatása:  
2007., Vágner Zsolt helyszíni szemléje 
 
Lelőhely állapota:  
Mezőgazdasági művelés alatt álló szántóterület 
 
Irodalom: 
Nincs 
 
Tervezett változatás: 
Településközponti vegyes terület és lakóterület kialakítása 
 
Kutatási igény: 
A lelőhely pontos kiterjedésének megállapítása további négyzethálós terepbejárás, 
régészeti légifelvétel, műszeres mérés, próbafeltárás elvégzése alapján lehetséges. 
 
Bemutatási lehetőség: 
A lelőhely bemutatása csak a további kutatások eredménye alapján értékelhető. 
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Lócs helyszíni szemle 2007. szeptember 

 
 

        
    Lócs - 1. lelőhely 

 

         
 Lócs - 2. lelőhely     Lócs – 2-3. lelőhely 
 

        
 Lócs – 4. lelőhely                Lócs - 5. lelőhely 
 

 
Lócs – 6. lelőhely 
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Összefoglalás 
 
Azonosított régészeti lelőhelyek 
Lócs község területen 6 darab azonosított, a KÖH által is regisztrált régészeti lelő-
helyről van adatunk mostanáig. 
 
Régészeti érdekű terület 
A vizsgált régészeti lelőhelyek bizonytalan kiterjedése, valamint a nagyméretű telepü-
lés lelőhelyek mellett elviekben várható temetők előkerülése miatt a patakkal 
párhuzamosen egy 500-500 méteres sávot régészeti érdekű területként kell kezelni.  
 
A területre kijelölt régészeti érdekű terület célja, az hogy felhívja a figyelmet arra, 
hogy szakmai tapasztalatok alapján elképzelhető, hogy a tervezési területen a felszí-
ni gyűjtések alapján a már ismert régészeti lelőhelyek mellett további, még nem is-
mert - a felszínen általában nem észlelhető - temetkezések régészeti emlékeinek 
előkerülése. 
 
Tervezett változtatások hatása 
 
• Lakóterület kialakítása 
A tervezett falusias beépítést biztosító lakóterületek a bői út, valamint a Pós-patak 
mentén érintik és veszélyeztetik az 1., és az 5-6. sz. lelőhelyek teljes területét.  
 
• Rekreációs terület kialakítása 
A belterület alatt tervezett rekreációs terület érinti és beépítés esetében veszélyez-
tetheti a 2. sz. lelőhely egész területét. 
 
• Üdülőházas beépítés 
A tervezett beépítés érinti és veszélyezteti a patakparti lelőhely egész területét. 
 
 
Engedélyköteles talajmunkával járó beruházásra során az alábbiak szerint kell eljár-
ni. 
Az Kötv 22-23.§-a, továbbá A régészeti lelőhelyek feltárásának … részletes szabá-
lyairól szóló 18/2001 (X.18.) NKÖM rendelet 14.§-a szerint a nyilvántartott régészeti 
lelőhelyeket a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal el kell kerülni. Ha a 
lelőhelyek elkerülése a földmunkával járó fejlesztés beruházás költségeit aránytala-
nul megnövelné, vagy a beruházás másutt nem valósítható meg, a beruházással ve-
szélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni. A tervezett munkálatok 
kizárólag a feltárás befejezése után kezdődhetnek el. A régészeti feltárások költségét 
annak kell fedezni, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált Kötv 19.§ (3). A 
fejlesztések, beruházások tervezése során a megelőző feltárás teljes költségét, de 
legalább a teljes bekerülés 9 ezrelékét kell költségelőirányzatként biztosítani a feltá-
rás fedezetére Kötv 22.§.(1). 
A tervezett építési tevékenység előtt a hatályos 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről 
szóló törvény szerint értesíteni kell a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális 
kirendeltségét. A szükséges megelőző kutatások elvégzéséhez a beruházás értékha-
tárának nyilatkozata alapján a régészeti szakszolgálattal, vagy a helyileg illetékes 
múzeummal kell megállapodást kötni. 
 



LÓCS  
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE   

- 49/53 - 

 
Régészeti érdekű területek esetében 
A régészeti érdekű területekről is a régészeti emlékeket csak feltárás keretében lehet 
elmozdítani. Ezért a 30 cm-t meghaladó földmunkával járó beruházások esetében 
fontos lenne állapotfelmérést végezni. Emiatt az esedékes munkák előtt a KÖH terü-
leti irodáját szükséges értesíteni és véleményüket figyelembe kell venni. 
 
Az örökségi értékek megóvása, valamint a beruházás jobb tervezhetősége miatt az 
állapotfelmérés céljából célszerű a régészeti érdekű területeken próbakutatást (te-
repbejárás, műszeres vizsgálat, próbaásatást) végezni, vagy amennyiben ez nem 
megoldható régészeti szakfelügyeletet biztosítani az esteleges veszélyeztetettség 
megállapításához. Erre a területileg illetékes múzeummal lehet megállapodást kötni. 
 
Nagyberuházásokkal kapcsolatos 21/2007. (III. 26.) OKM rendelet 
Az oktatási és kulturális miniszter 21/2007. (III. 26.) OKM rendelete a nagyberuházá-
sokkal kapcsolatos régészeti kötelezettségekről az alábbiakban rendelkezik. 
 
Nagyberuházásnak számít 2007. március 26-tól minden nettó 1,5 milliárd forintot 
meghaladó beruházás, továbbá a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., valamint a 
Vásárhelyi Terv koordinátor szerveinek kezelésében a nettó 100 millió forintos érték-
határt meghaladó beruházás. 3.§ f) szerint 2008. április 1-jétől életbe lépő rendelke-
zés szerint az a beruházás, amely a nettó 500 millió forintos értékhatárt meghaladja, 
függetlenül annak területi kiterjedésétől vagy helyszínétől. 
 
A beruházó nyilatkozni köteles, hogy a tervezett be ruházás nagyberuházásnak szá-
mít-e. A régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtaláló-
ja anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM ren-
delet 1. §-ában meghatározott nagyberuházás esetén - terepbejárási dokumentációt 
is tartalmazó - hatástanulmányt kell készíteni. 
A nyilatkozat, valamint az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. (II. 20.) 
NKÖM rendeletnek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az építésügyi hatósá-
gi, illetve örökségvédelmi hatósági (szakhatósági) eljárásban a Hivatalhoz benyújtott 
kérelem kötelező melléklete. 
 
A földmunkával járó változtatás teljes kiterjedésére vonatkozóan mind az előkészítő 
munkálatok, mind a kivitelezés tekintetében régészeti megfigyelést kell biztosítani, a 
régészeti lelőhelyeken, pedig megelőző feltárást kell végezni. 
 
A nagyberuházások során a terepen végzett régészeti munkálatok és dokumentáció-
készítés, valamint az elsődleges leletfeldolgozás tekintetében a feladatokat - beleért-
ve a régészeti érdekeltségeket érintő előkészítő munkafázisokban való részvételt is - 
a Tv. 22. § (3) bekezdésében meghatározott szerződés keretében a régészeti szak-
szolgálat látja el. 
A régészeti lelőhelyeken feltárásra a régészeti szakszolgálat csak azokon a helyeken 
köteles sort keríteni, ahol a beruházás a talajt a jelenlegi talajszintnél 30 cm-nél, illet-
ve a humuszréteg alsó szintjénél mélyebben érinti, vagy ahol a régészeti jelensége-
ket a beruházás egyéb módon veszélyezteti. Veszélyeztetésnek számít különösen az 
eróziónak való kitétel (víz, szél, fagy, növényültetés), a földmunkával, anyagkiterme-
léssel vagy építkezéssel történő megsemmisítés vagy megbolygatás, az állapotvál-
tozással járó elfedés. 
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A beruházás, illetve a régészeti feltárás előkészítése során ismertté vált és a kulturá-
lis örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó szabályokról szóló 17/2002. (VI. 21.) 
NKÖM rendelet szerint nyilvántartásba vett lelőhelyekre is tekintettel a régészeti 
szakszolgálat a beruházóval a feltárásra vonatkozó szerződést köt, amelynek ható-
sági jóváhagyás céljából történő bemutatásával egyidejűleg megkéri a feltárási en-
gedélyt. 
 
Amennyiben a feltárás során eredeti összefüggéseiben megmaradt helyszínen meg-
tartható emlékek (épített régészeti örökségi elemek) kerülnek elő, erről a feltárás 
vagy a régészeti szakszolgálat vezetője 3 napon belül írásban bejelentést tesz a Hi-
vatalnak. 
 
A bejelentett régészeti emlékek kezeléséről - ideértve az ideiglenes megóvásukra, 
esetleges eltávolításukra, helyszíni megőrzésükre, illetve helyszíni bemutatásukra 
vonatkozó előírásokat - a bejelentő véleményének kikérése után 8 napon belül a Hi-
vatal dönt. 
 
A régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója 
anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet 
1. §-ában meghatározott nagyberuházás esetén - terepbejárási dokumentációt is tar-
talmazó - hatástanulmányt kell készíteni." 
 
Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni. 
Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet ese-
tében is törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére. Ha 
bármilyen tevékenység során váratlan régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a fel-
fedező (kivitelező, beruházó) az örökségvédelmi törvény 24.§-a értelmében köteles a 
tevékenységet azonnal abbahagyni és az emlék vagy lelet előkerülését az önkor-
mányzat jegyzőjének és a területileg illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni és 
a helyszín, valamint a lelet őrzéséről gondoskodni, valamint a régészeti feltárás lehe-
tőségét biztosítani. Melyek elmulasztása büntetőjogi felelőséggel jár. 
 
Régészeti lelőhelyekkel kapcsolatos kutatási igények 
A tervezési területen korábban kutatás érdemben nem történt csak a helyszíni szem-
le során lettek a lelőhelyek megfigyelve. Emiatt a lelőhelyek pontos kiterjedése, azok 
pontos veszélyeztetettsége nehezen megállapítható. 
 
A fentiek alapján a terület tervezett intenzív beépítése miatt további próbakutatásokra 
van szükség. A korábban megfigyelt régészeti lelőhelyek pontos helyét és állapotát 
csak további intenzív, négyzethálós terepbejárás, légifotózás, geofizikai felmérés, 
valamint próbafeltárás segítségével lehet meghatározni, a tényleges veszélyezettség 
megállapításához. 
 
Régészeti lelőhelyek bemutathatósága 
A lelőhelyek többségének esetében szükséges régészeti kutatások eredményei alap-
ján lehet dönteni az esetlegesen előkerülő értékesebb emlékek helyszíni bemutatá-
sáról. 
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NYÍLATKOZAT 
 
 
 
A Lócs község Szabályozási terv Örökségvédelmi Hatástanulmányának Régészeti 
fejezetét készítő régész nyilatkozik, hogy a régészeti tanulmányt a 4/2003. (II. 20.) 
NKÖM rendeletnek és a hatósági előírásoknak megfelelően készítette el, a tervezett 
megoldások megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. 
Továbbá nyilatkozik, hogy a tanulmány elkészítésére az érvényes szakirányú felső-
fokú régész végzettsége alapján jogosult. 
 
 
 

Vágner Zsolt, sk. okleveles régész 
Oklevélszám: 459/2002 

 
 
Pécel, 2007. október 11. 
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AZ ELŐZETES VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ  
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK VÉLEMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

NYILATKOZOTT RÉSZT  KÍVÁN 
VENNI VÉLEMÉNYEZŐK 

IGEN  NEM IGEN  NEM 
MEGJEGYZÉS 

1. NYUGAT-DUNÁNTÚLI TERÜLETI 
FŐÉPÍTÉSZI IRODA ×  ×  

Amennyiben a Szerkezeti Terv is változik azt 
összhangba kell hozni az OTrT-vel és a Megyei 
Területrendezési Tervvel 

2. 
NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZET-
VÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS 
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 

×  ×  Kéri a HÉSZ 23§-ban a legkisebb zöldfelületi 
arány meghatározásának törlését 

 FERTŐ-HANSÁG ÉS ŐRSÉGI NEMZETI 
PARK IGAZGATÓSÁG ×    Nem tett érdemi észrevételt 

3. ÁNTSZ SZOMBATHELYI INTÉZETE  × ×  - 

4. VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI 
IGAZGATÓSÁG  ×  ×  

Kér, hogy a HÉSZ-ben legyen benne az oltóvíz 
nyerési lehetőségek biztosításának kötelezettsége, 
valamint a helyi vízrendezésre, vízkárelhárításra, 
az árvíz- és belvízelvezetésre vonatkozó előírások

5. 
NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG 
NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS 
IGAZGATÓSÁGA  

×  ×  

A HÉSZ 14§. (1) bekezdésében az „út és közterü-
let” megjelölés helyett az „út, vagy közterület” 
kifejezés szerepeljen. 
HÉSZ 14 §. (6) bekezdésben a „közlekedési” szót 
kéri törölni. 

6. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HIVATAL SOPRONI IRODA ×  ×  

Kéri kiegészíteni a 20§. (1) bekezdését az előírt 
pontosítási javaslatokkal, egyben kéri az egysé-
ges szerkezetű HÉSZ dokumentálását is. 
Szükségesnek tartja a Szabályozási tervek módo-
sítását az új KÜ-Vü övezet miatt. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy az eredeti doku-
mentációhoz nem készült Örökségvédelmi Hatás-
tanulmány amit pótolni kell. 

7. VAS MEGYEI FÖLDHIVATAL ×  ×  Nem tett érdemi észrevételt 

8. ÁLLAMI ERDÉSZETI SZOLGÁLAT 
SZOMBATHELYI IGAZGATÓSÁG   × ×  - 

10. VAS MEGYEI FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
HIVATAL  × ×  - 

11. 
Vas Megyei Mezõgazdasági Szakigaz-
gatási Hivatal Növény- és Talajvédel-
mi Igazgatóság 

 × ×  - 

12. HM HONVÉD VEZÉRKAR  × ×  - 

13. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZOMBAT-
HELY,  KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY  × ×  - 

14. BELÜGYMINISZTÉRIUM TELEPÜLÉS-
FEJLESZTÉSI IRODA  × ×  - 

15. NUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS 
MUNKAÜGYI KÖZPONT  × ×  - 

16. VESZPRÉM MEGYEI BÁNYAKAPI-
TÁNYSÁG   × ×  - 

17. POLGÁRI LÉGIKÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG  × ×  - 
18. HM KATONAI LÉGÜGYI HIVATAL  × ×  - 

19. NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 
HIVATALA SOPRONI IGAZGATÓSÁG  × ×  - 

 

20. BÜK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA – 
POLGÁRMESTERI HIVATAL ×   × Nem emel kifogást 

21. SIMASÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
– POLGÁRMESTERI HIVATAL ×  ×  Nem emel kifogást 

22. BŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA – 
POLGÁRMESTERI HIVATAL ×  ×  Nem emel kifogást 

23. SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA-
TA – POLGÁRMESTERI HIVATAL ×  ×  Nem emel kifogást 

24. IKLANBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNY-
ZATA – POLGÁRMESTERI HIVATAL ×  ×  Nem emel kifogást 

25. CSEPREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
– POLGÁRMESTERI HIVATAL  × ×  - 

26. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNY-
ZATA – POLGÁRMESTERI HIVATAL  × ×  - 
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