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BEVEZETÉS 
 
Jelen települési örökségvédelmi hatástanulmány Szőc településrendezési tervéhez készülő alátámasztó munkarész, melyet 
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet alapján készítettünk. 
 
1. Örökségvédelmi vizsgálat 

1.1.A település történeti leírása 

A település területe már a honfoglalás kora előtt lakott hely, a falu első írásos említése 1272-ból való Zelch néven. 
Területének jelentős része a veszprémi püspökség uradalmához tartozott, másik felét a Dobosi, később a Gyulaffy, végül az 
Eszterházy család birtokolta. Utóbbiak hatása meghatározó, hiszen a török kor utáni elnéptelenedett település 
újranépesítése(1741-től) is a családhoz köthető.A fejlődés a 18-19 században folyamatos. Szőc olyan telepes falu, mely 
nem új szabályos utcahálózatú, hanem a telek és tömbstruktúra követi a korábbi település jellemzőit, azaz a patak mentén, 
egy domboldal alatt nőtt módon kialakult korábbi egyutcás falu szerkezetét. 
Az első katonai felmérés idején már a mai Kossuth utca nagyobb része beépültnek látszik, és a szőlőhegyi beépítés 
kezdete is egyértelmű. A templom is jelenlegi helyén van. A települést rétek és erdők veszik körül. 
A falu fő külső megközelítése a Preininger utca felől van, a Halimba – Nyírád út egy észak-déli szakaszaként. 
 

 
I.katonai felmérés (forrás: mapire.eu) 

 
A második katonai felmérés idejére a falu beépítése kissémegnő dél felé, a mai Gábor Áron utcával, sőt a szőlőhegy kertes-
szőlős használata egy nagyobb parcellázott területtel bővül.  
A falu fő bekötése a mai Preininger utca szakasza, de már létrejött a mai Halimba – Nyírád útvonal nyomvonala, s már ez a 
települések közötti fő összeköttetés, melyhez Szőc a régebbi leágazó úttal csatlakozik. Ekkor még ez a Halimba felé vezető 
útszakasz is használatban van. A többi mai külterületi dűlőút is nagyjából mai helyén véglegesedett. 
 

 
II. katonai felmérés (forrás: mapire.eu) 

 

A harmadik katonai felméréskor a beépítés a faluban mindig csak a Kossuth Lajos utca és Gábor Áron utca térségére 
szorítkozik, de a Szőlőhegy használata intenzívebbé vált. 
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III. katonai felmérés (forrás: mapire.eu) 

 
A negyedik katonai felmérés már szinte a mai szerkezeti jellemzőket mutatja, de: 

- A falu fő bekötésének éppen mai Domb utca továbbvezetése látszik 
- Az erdőkben is parcellák, kertek kialakítása látható, ezeket mára felhagyták. 

 

IV. katonai felmérés (forrás: mapire.eu) 

 
Szőc fejlődésének a bauxit bányászat adott újabb lökést, de a hatás fejlesztő hatás részleges volt: 

- Az infrastruktúra fejlődött: új utak, közművek. 
- A település beépítése nőtt: Kossuth Lajos utca nyugati szakasza, bányász telep. 

Ugyanakkor a beépítést tekintve a településen nem látható jelentősebb fejlődés. A ma az polgármesteri hivatalt  is magába 
foglaló középület sematikus, más középület pedig nem épült. Karakteresebb lakóépületek sem épültek, sőt a bánya kolónia 
távol épült a falutól, maguk az épületek is szintén egyszerűek, dísztelenek. A déli kitermelés egy rövid időszak volt, a Szőc 
közigazgatási területén is haladó kisvasút szakaszt néhány évvel megépítését követően a készletek kimerülésekor 
felszedték (1940-es évek). Közben Ajka és más városok elszívták az agilis népesség egy részét, így a rendszerváltás és a 
bánya bezárások a települést – az esetleg káros – modern építészeti hatásoktól érintetlen, de műszaki/építészeti 
vonatkozásban gyenge állapotban találták. 
Ugyanakkor Szőc nem vált slum-ös településsé sem, ennek nyomán az utóbbi évtizedekben új utcanyitás (Petőfi u.) és új 
lakóépületek építése megvalósulhattak, a település belsejében is felújítottak épületeket, a népesség gyarapodott. 
 
1.2. A település régészeti örökségének felmérése újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület esetén 
terepbejárással 
 
Lásd külön a dokumentáció végén.  
 
 
1.3. A védett műemléki értékek települési értékleltára (értékkataszterben) 
 
1.31 Világörökségi és világörökségi várományos helyszínek és területek 
 
Szőc nem része világörökségi, illetve világörökség várományos helyszínnek. Ugyanakkor a Balaton-Felvidéki kultúrtáj 
Világörökség Várományos középső egységébenközigazgatásilag szomszédos település Taliándörögd. 
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1.3.2 Az országos építészeti örökség elemei 
 
A településen műemlék épület nem található.Védetté nyilvánítási eljárásról nincs tudomásunk.  
 
1.3.3 A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
Lásd külön kötetben a régészeti hatástanulmányban. 
 
 
1.4. A helyi építészeti örökség települési értékleltára (értékkataszterben) 
 
1.41 Településszerkezet 
 
A település belterülete a közigazgatási terület északi részén, a Halimba – Nyírád közúttól délre helyezkedik el. A 
belterületen kívül beépült (lakott) helyek a Szőlőhegy és az Idősek otthona (korábban bánya lakótelep). 
 
A település belterületének egyutcás szerkezete nem teljesen szokványos, mivel: 

- Nem a fő utca volt az országút, hanem érintette a települést. A 18 században az út észak-északkeletről, azaz 
Halimba irányából a mai Preininger Kálmán utcánál érkezett, s haladt a Szőlőhegy felé (Gábor Áron u.), a beépült 
Fő utca ettől keletre helyezkedett el. Később – s máig – a közút a belterülettől északabbra halad(t). 

- Másrészt a Kossuth Lajos utca egy különlegesen széles utca, mely keleten a domboldal előtt is még inkább 
kiszélesedik. 

A főutcán kívüli utcák nem szabályosak: kisebb közök (inkább telek nyelek), illetve a domborzatot követő a Domb utca. 
(Korábban több köz is volt.) 
A településből sugarasan kiindul néhány út, de inkább csak a környező földekhez, mint településhez vezetnek, gépkocsival 
egyre nehezebben járhatók. 
 
A belterületi telekszerkezet alapvetően szalagtelkes, melyek egy része már megosztásra került. 
 
A történeti beépítés oldalhatáron álló hosszúházas. Régebben elkülöníthető volt Szőcön magyar ház, illetve német ház, 
előbbi helyiségenkénti bejárattal, utóbbi egy bejáróval. Ezek a különbségek a későbbi átépítések miatt már alig kimutathat 
érdekességek. Nagyobb jelentősége van a több lakóépület egymás mögötti sorolásának, azaz a közös udvaroknak. Ez 
ugyan egy történeti egyediség, de keletkezésüketis kényszer szülte a 18, és 19 századok során. Ma ezek kényelmetlen 
helyzetek a lakóknak, tulajdonosoknak. 
 
Kirívó esetben olyan telekosztás is született, melynél egy-egy telek csak az épület alatti területet jelenti. 
A falu a 20. sz. elejéig lényegében a Kossuth Lajos utcában sűrűsödött, területileg alig növekedett. 
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A 19 század végén, illetve különösen a 20 században bővült a falu területileg, új épületek, új teleksorok létesültek. Ezzel 
összefüggésben 20. században a következő változások történtek a településszerkezetben: 

- A Kossuth Lajos utca mai Preininger Kálmán utcától nyugatra eső szakaszának északi oldala is beépült. 
- Létrejött a bánya lakótelep, melyhez egy új, egyenes burkolt út épült, 
- A külterület északi részén komoly felszínközeli bányaművelés történt, emiatt kiépült a Padragkút felé vezető 

gazdasági út. 
- Később a nagyfeszültségű elektromos vezetékek is változtattak a településszerkezeten, illetve településképen 

 
1.42 Településstruktúra és utcavonal vezetés 
 
A külterületi utak vezetése, illetve a beépült településrészek egymással való összeköttetése egyszerű, értékvédelmi 
szempontból számottevő jellemzőkkel nem bír.  
A belterületen a jóval 1900 előtt kialakult közterületi strukturális elemek értékesek: 

- Kossuth Lajos utca keleti, széles, középen patak-árkos szakasza 
- A Gábor Áron utcai elvállás,kiszélesedés(ek) 
- A Kossuth Lajos utca keleti részén a kiszélesedés, illetve a Domb utca karéja 

 
A Szőlőhegyre vezető út, illetve a szőlős telkek közötti szakasza szűk, viszonylag egyenes szakasz, az épületek távolabb 
állnak jellemzően. Összességében megtartandó, de nem egy egyedi, vagy különleges településképet adó szakasz. 
 
Az idősek otthonát magába foglaló volt bánya lakótelep egy nagy telken helyezkedik el. A telepítés, illetve a beépítés lassan 
„retróvá”,később érdekessé, majd örökséggé válik. 
 
 
1.43 Utcakép, utcakép részlet 
 
Helyi védettség jelenlegi állapota 
 
A településkép védelméről szóló 2/2018. (III.22.) önkormányzati rendelet szerint helyi védett értékek: 

- Mária kápolna (83 hrsz.) 
- Fő téren álló kőkereszt (83 hrsz.) 
- Szőlőhegyi úton (044 hrsz.), 

a temetőben (82 hrsz.) és 
a fő közlekedési út melletti kőkereszt (022 hrsz.) 

- Szőlőhegyi úton állóSzent György kápolna és Szűzanya-szobor (044 hrsz), 
- Római katolikus templom (8 hrsz.) 

 
A helyi jelentőségi egyedi művi értékeket a települési értékeltárban dokumentáljuk. 
Megjegyzés: a korábbi rendezési tervben védelemre javasolt építmény volt a Gábor Áron u. 16., (70 hrsz.) lakóépület. 
Homlokzataránya, falfelületeinek anyag és színhasználata jellemző karaktert képviselt, de átépítések során eltűntek. 
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A rendeletben továbbá helyi területi védelem kerül meghatározásra az „Ófalu” területére, azaz a Kossuth Lajos u. és Gábor 
Áron u. környezetére. 
 
Épületvizsgálatok 
 
A melléklet fényképekkel dokumentált rövid leírást tartalmaz a település épületállományáról. 
A helyi védett értékeken túl örökségvédelmi szempontból utcaképi karakterük alapján számbavehető épületek és értékeik: 

- Oldalhatáros hosszúházak 
A népi építészet értékeit mutató 1920 előtt épült épületek. Szőcön előfordul oromfalas és kontyolt épület is. 
Előfordul utcai homlokzaton, egyablakos, kétablakos kialakítás is, sajnos legfőképpen 1960-70-es évekbeli 
ablakokkal 
A Gábor Áron utca 1., 3.,5. ,7., 9., 10., 12., 14.,16. és Kossuth Lajos u. 11, 21, 23. 27. sz. 
Sajnos a felújítások során az épületek elvesztik karakterüket, a régebbi állapotot megőrzők viszont nagyrészt 
elhanyagoltak, romosak. 

- Melléképületek, kőkerítések: jellemzően látszó kő falazatokkal, homlokzatokkal 
- Rövid présházak és pincék 

A Szőlőhegyen a pincék közül számosnak van több évszázados szakasza, de bejáratuk, illetve a hozzájuk kapcsolt 
présházak egyszerű, sematikus építészeti megjelenésűek. 
 
 

Fentiek alapján meghatározható utcaképek, jellemzőik, értékeik: 
 
A falu területén: 

- A Kossuth Lajos utca Preininger utcától keletre eső szakasza. 
Elsődleges utcaképi értékek: Nagy szélesség, középen árok-patak, hidak, utcavonali beépítés, zöldfelületek. 

- Gábor Áron utca  
Elsődleges utcaképi értékek:Az utca kiszélesedésének képe, az utcavonali beépítéssel. 

- Domb utca 
Elsődleges utcaképi értékek: Egyedi, domborzathoz illeszkedő nyomvonal, a beépítések magasabb 
elhelyezkedése. 

Az idősek otthonában: 
- A telepített beépítés  

Elsődleges utcaképi értékek: Kisebb és nagyobb épülettömegek, összefüggő zöldfelület. 
 
Védendő utcaszakaszok: Kossuth Lajos u., Gábor Áron u., Domb u., idősek otthona 
 
 
1.44 Egyéb településkarakter elem 
 
Különlegesség az egyes ófalusi telek-udvarokon az utcához közel egymás után több házrész, ház építése nyomán kvázi 
úszótelkek kialakulása. (több generáció, nagycsaládok) 
A településnek viszonylag nagyszámú új (1990, sőt hangsúlyosan 2000 utáni) beépítésű épületállománya van a Petőfi 
utcában. Ezek sajnos nem illeszkednek a környező beépítéshez, de önmagukban sem túl nívósak, karakteresek. A 
domborzati jellemzők és zöldfelületek miatt együttlátás nemigen alakul ki a település egyéb részeivel, így probléma nem 
adódik ebből. Hasonló beépítések létrejötte a történeti belterületen, pl. a Domb utcában nem kívánatos. 
Itt említjük meg, hogy az un. „Dabospusztai templomrom”, illetve „Hertelendy-vadászkastély romjai” a köztudatban szőci 
emlékekként szerepelnek, de a szomszédos Sáska közigazgatási területén vannak. 
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1.45 Építményrészlet, alkalmazott anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati kialakítás 
 
Értékes egyedi, vagy éppen jellegzetes megoldások: 
 
Anyaghasználat: 

A tégla mellett – mint fellelhető helyi anyagok – a vályog és a kő is jellemző építőanyag volt a 20. sz. közepéig. 
A vakolatlan kő felületek megjelenése hangsúlyos: kerítéspillérek, tömör kerítések, hátsó oromfalak esetében, 
teljes melléképület (sőt lakóépület) homlokzatok állnak még, viszonylag jó állapotban. 
A régebbi épületeken fa használata is csekély ahhoz képest, hogy a vidék erdős: melléképületek is alig készültek 
fából. Újabb épületeknél van jelentősebb fa használat. 

 
Tömegformálás: 

Az épületek magassága visszafogott, az épületek jellemzően egy szintesek. 
Tömegük tekintetében Hosszú parasztházak (kontyolt illetve oromfalas), illetve 1945 után épült sátortetős 
kockaházak, vagy L alakú változataik hozzák létre a településképet, mely összességében nyugodt, egységes 
hatású. 
Egyediség, érték továbbá a lakó és nem lakó épületek sorolása az oldalhatár mentén, illetve kisebb 
melléképületek, pincelejárók kialakítása a telek másik oldalán. 
 

Építményrészletek, Homlokzati kialakítások. 
A homlokzatok tagolása, keretezése, díszítése tekintetében a századfordulós homlokzatoknál találhatunk értékes 
megoldásokra utaló nyomokat. 
Ezek már akkor egyedi alkotásokként jöttek létre 

- Fülek az utcai homlokzaton, 
- Macskalépcső, 
- Többlukú kémény, 
- Kontyolások, 
- Teljes oromfalak 
- Oromfali padlásablakok kettőzve, vagy kör kialakítással 
- Kevés, kis ablak az oldalhomlokzat felé 
- Ablakkeretezés meszeléssel, vékony vakolattal 

Mindezek nem kimondottan atelepülésre, vagy környékre jellemző megoldások, inkább talán divatok, de jellemző 
dunántúli elemek, megőrzésük, visszaépítésük támogatandó, sőt új beépítéseknél is használandó elemek. 

 
1.4.6 Táj- és kertépítészeti alkotás, egyedi tájérték, növényzet 
 

A széles Kossuth Lajos utca középén vezető árok, illetve az ehhez kapcsolódó zöldfelületek egyedi zöldfelületi karaktert 
biztosítanak a településnek. Az árok kiindulásánál lévő forrásnál pedig kimondottan nagy kiterjedésű és igen hangulatos 
erdei pihenő-rendezvénytér van kialakítva. 
 
 
1.4.7 Szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor 
 

A Gábor Árán u. – Kossuth Lajos u. elvállásánál kialakuló teresedésben több utcabútor és bemutatott köztárgy van 
elhelyezve: kereszt melletti háborús emlékmű, sziklán elhelyezett emléktábla, csille,tűzoltókocsi, illetve egy Szent Flórián 
szobor is (falu védőszentje). 
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Közterületi keresztek 
 

- Fő téren (83 hrsz.) 
- Halimba – Nyírád közút (022 hrsz.) mellett 
- Temetőben (82hrsz.) 
- Szőlőhegyi úton (044 hrsz.) 
-  

    
 

 

2. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése 

 
2.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon tervezett 
változások ismertetése. 
 
A védett értékleltárba sorolt egyedi emlékek (kápolnák, kőkeresztek, templom) folyamatosan szükséges megfelelő 
fenntartását elsődlegesen az érintett intézmények (Polgármesteri Hivatal, egyház, közútkezelő) kötelező és elvárható 
feladatellátása biztosítja.  
Az új településrendezési terv a meglévő használat szerinti területi és övezeti besorolásban tartja ezeket a területeket. 
Szabályozás nem érinti ezeket a területeket, beépítés, elépítés nem veszélyezteti őket, a HÉSZ, illetve a településképi 
rendelet fizikai és településképi védelmüket biztosítja. 
 
Tervezett, vagy közvetett változás nem jön létre az értékleltárban szereplő elemekre vonatkozóan, ugyanakkor a hatályos 
jogszabályoknak megfelelő településrendezési és értékvédelmi követelmények fogják segíteni megőrzésüket. 
 
 
2.2. A 2.1. pontban szereplő változások hatásai: 
 
A történeti településre, település- és tájszerkezetre: 
A Települési Arculati Kézikönyvben (TAK), a területi védelemmel érintett területre vonatkozó településképi rendeletben, 
illetve a tervezett HÉSZ-ben szereplő előírások elősegítik (előírják) a hagyományos oldalhatáros beépítés megvalósítását, 
mellyel a régi hosszúházak megőrizhetők, felújíthatók.  
Hasonló a helyzet a melléképületek, kőkerítések létesítésével is, lehetőség van ezek megőrzésére, sőt újak építésre. 
A többgenerációs telkeken („úszótelkes” kis épületeket tartalmazó telkek) lévő épületek felújítását, sőt bővítését is lehetővé 
teszik az előírások, akár a szélesebb szalagtelek mindkét oldalán. 
Mindezek nyomán a karakteres, hagyományos épületek, illetve a meglévő kellemes, jó utcaképek megőrzése, organikus 
fejlődése várható. 
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A települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre. 
 
Az értékleltárban szereplő helyi védett építmények közterületi keresztek, illetve kápolnák, valamint a templom fenntartása 
továbbra is biztosított lesz. A helyi településrendezési eszközök hatályos jogszabályokban előírt új, pontos tartalma segíti az 
értékek megfeleltetését az esetleges támogatási lehetőségekhez szabott követelményeknek. 
 
 
3. Az értékvédelmi terv  
 
3.1. Az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és követelmények 
 
A Mária kápolna (83 hrsz.) belső része eredeti és megőrzendő, külső része és környezete megfelelő, megőrizhető 
állapotnak tekintendő. Általában folyamatos karbantartással őrizni kell a meglévő állapotot. A belső rész átalakítása 
semmiképp nem javasolt, sérülés esetén gyorsan és szakszerűen a jelenlegi állapotot kell visszaállítani. A külső részen ajtó 
megőrzendő, sérülés esetén javítandó, a tető, a vakolatképzés esetlegesen változtatható újjáépítés esetén. 
A 83hrsz.-on álló kereszt és környezete eredeti és megőrzendő állapotnak tekintendő. Sérülés esetén gyorsan és 
szakszerűen a jelenlegi állapotot kell visszaállítani 
A 022 hrsz.-on álló kereszt (közút mellett) az eredeti és megőrzendő állapotnak tekintendő. Sérülés esetén gyorsan és 
szakszerűen a jelenlegi állapotot kell visszaállítani. Környezetében illeszkedő beavatkozás megvalósítható (keretezés, 
növény telepítés). 
A 82 hrsz.-on álló kereszt (temetőben) és környezete eredeti és megőrzendő állapotnak tekintendő. Sérülés esetén gyorsan 
és szakszerűen a jelenlegi állapotot kell visszaállítani 
A 044 hrsz.-on álló kereszt (Szőlőhegyi út mellett) és a kerítés az eredeti és megőrzendő állapotnak tekintendő. Sérülés 
esetén gyorsan és szakszerűen a jelenlegi állapotot kell visszaállítani. Környezetében növénytelepítés javasolt. 
A Szent György kápolna (044 hrsz.) belső része eredeti és megőrzendő, külső része és környezete megfelelő, megőrizhető 
állapotnak tekintendő. Általában folyamatos karbantartással őrizni kell a meglévő állapotot. A belső rész átalakítása nem 
javasolt, sérülés esetén gyorsan és szakszerűen a jelenlegi állapotot kell visszaállítani. A külső részen ajtó megőrzendő, 
sérülés esetén javítandó, a tető, a vakolatképzés esetlegesen változtatható újjáépítés esetén. 
A Szűzanya szobor eredetinek tekintendő, sérülés esetén gyorsan és szakszerűen a jelenlegi állapotot kell visszaállítani. 
A templom (8 hrsz.) a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő átépítése lehetséges és megengedett. A templomkertben 
található romokat a továbbiakban sem szabad bolygatni, esetleges eltávolításukat meg kell akadályozni. 
 
 
3.2. Az önkormányzati feladatok meghatározása 
 
Az értékvédelmi leltárban szereplő valamennyi érték szakrális létesítmény, illetve ahhoz kötődő építmény. Javasolt a 
katolikus egyházzal megfelelő szinten történő kapcsolatfelvétel az együttműködés feltételeinek és jellegének tisztázására az 
értékek megőrzésére, karbantartására vonatkozóan.  
 



TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁR – HELYI JELENTŐSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK 

 

 SORSZÁM HELYRAJZISZÁM CÍM VÉDETTSÉG 
 1 83 Mária kápolna HV 

Leírás Mária kápolna a község központjában, a 19. sz. végén épült, többször felújított. Belül szűzanya 
szobor. 
Jó állapotban van, közvetlen környezete szervesen kapcsolódó (járda, növényzet), rendezett. 

Javaslat Továbbiakban is megőrző fenntartás. 
Helyszínrajz 

 
Fotó 

dokumentáció 

 
 

  



 SORSZÁM HELYRAJZISZÁM CÍM VÉDETTSÉG 
 2 83 Kossuth Lajos utca 

(Fő tér) 
HV 

Leírás Fehérre festett kőkereszt a településközpontban, 1896-ban állították. 
Jó állapotban van, közvetlen környezete szervesen kapcsolódó (kerítés, növényzet), rendezett. 

Javaslat Továbbiakban is megőrző fenntartás. 

Helyszínrajz  
Fotó 

dokumentáció 

 
 

  



 SORSZÁM HELYRAJZISZÁM CÍM VÉDETTSÉG 
 3 022 7315 sz. út mellett HV 

Leírás Fehérre festett kőkereszt a Nyírád - Halimba közút (7315 sz.) mellett, a 19. sz. végén állították. 
Jó állapotban van, talapzata kissé vizesedett, a festék lekopott. Környezetében nincs kapcsolódó 
kialakítás (pl. kerítés, növényzet), teljesen önállóan áll az út menti füves területen. 

Javaslat Továbbiakban is megőrző fenntartás, festés javasolt. 

Helyszínrajz 

 
Fotó 

dokumentáció 

 
 

  



 SORSZÁM HELYRAJZISZÁM CÍM VÉDETTSÉG 
 4 82 Temető HV 

Leírás Fehérre festett kőkereszt a temetőben,az 1880-as években állították. 
Jó állapotban van, a közeli sírokhoz képest kiemelkedő kis halmon áll, környezetéhez szervesen 
kapcsolódik. 

Javaslat Továbbiakban is megőrző fenntartás, festés javasolt. 

Helyszínrajz 

 
Fotó 

dokumentáció 

 
 

  



 SORSZÁM HELYRAJZISZÁM CÍM VÉDETTSÉG 
 5 044 Szőlőhegyi út HV 

Leírás Fehérre festett kőkereszt a Szőlőhegyi út mentén,az 1880-as években állították. 
Jó állapotban van, de a talapzat festés megkopott. Kerítéssel körbevett, de maga a kerítés is 
elhanyagolt, nincs gondozott növényzet. 

Javaslat Továbbiakban is megőrző fenntartás, festés javasolt. A kerítés is festendő, növényzet telepítendő 
(virág, illetve cserje, akár kisebb fa). 

Helyszínrajz  
Fotó 

dokumentáció 

 
 

 SORSZÁM HELYRAJZISZÁM CÍM VÉDETTSÉG 
 6 044 Szőlőhegyi út HV 

Leírás Szent György kápolna és 
Szűzanya szobor a Szőlőhegyi út mentén, a 1840-ből, illetve a 19. sz. végéről, többször felújítottak. 
Jó állapotban vannak, a környezet szervesen kapcsolódó (növényzet). 

Javaslat Továbbiakban is megőrző fenntartás. 

Helyszínrajz  
Fotó 

dokumentáció 

  
 

  



 SORSZÁM HELYRAJZISZÁM CÍM VÉDETTSÉG 
 7 8 Templom  

köz 
HV 

Leírás Római katolikus templom, a betelepített német ajkú lakosság építette 1760 és 1770 között a középkori 
román kori templom romjain, részben annak köveiből. 
Általános külső és belső kialakítása egyszerű barokk jegyeket mutat.A templomot a település 
védőszentje, Szent Flórián tiszteletére szentelték fel. 
Jó állapotban van, környezetében a román stílusú romok oszlophelyei, az egykori szentély és a templom 
körüli kőkerítés maradványai még ma is láthatóak. Környezetével így nagyon harmonikus és látványos 
állapotot mutat. 

Javaslat Továbbiakban is megőrző fenntartás. 

Helyszínrajz 

 
Fotó 

dokumentáció 
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1. A tanulmány tárgya 

Szőc Község Önkormányzata a település településrendezési eszközeinek és 

településfejlesztési koncepciójának módosítását és felülvizsgálatát tervezi. Ezért a 

68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet 38. fejezet 83.§ (1)-ben foglaltaknak megfelelően a 

tervezési területre érvényes kulturális örökségvédelmi hatástanulmány szükséges, amely a 

véleményezésre megküldendő tervek kötelező alátámasztó munkarésze. A jelen 

örökségvédelmi hatástanulmány a változtatással érintett terület teljes régészeti 

munkarészét tartalmazza, továbbá információkat nyújt a tervezési terület határaitól 250 

méter távolságra eső területekről is, amennyiben azok régészeti szempontból érintettek. A 

részletes terepi és adattári-irodalmi vizsgálatoknak azonban csak a tervmódosítás által 

érintett területeket vetettük alá. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy jelen munkát a „szerzői jogról” szóló 1999. évi LXXVI. 

tv. alapján szerzői jogi védelem illeti meg. A közölt adatok szerződéstől eltérő célra való 

felhasználása, régészeti lelőhelyre vonatkozó adatok nyilvánosságra hozása vagy 

továbbadása csak a szerző engedélyével, a 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet 7. §, 

valamint a 47/2001. (III. 27.) Korm. rend. szabályai szerint történhet. 

A tanulmányt csak annak megrendelője jogosult a szerződésben meghatározott célra 

felhasználni, de azt nem jogosult átdolgozni, azt mások részére végzett szolgáltatás vagy 

mások részére készített tanulmány részeként felhasználni. 

Örökségvédelmi érdekek sérülésének lehetősége miatt jelen hatástanulmány interneten 

való közzétételéhez a tanulmány készítője korlátozottan járul hozzá, a tanulmányban 

közölt megállapítások, lelőhelylehatárolások bizalmas jellegűek. 

 

2. A kulturális örökségvédelmi tanulmány régészeti fejezetének célja 

A kulturális örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének célja egységes 

keretben kezelni és láttatni a tervezési területre vonatkozó valamennyi régészeti 

jelentőséggel bíró információt (adattári, terepbejárási, légirégészeti, topográfiai, műszaki 

stb.), a teljes tervezési területen. Ezek elemzése alapján lehetőség nyílik a megelőző 

kutatások körébe vont területek pontos lokalizációjára, az elvégzendő régészeti feladatok 

szakmai specifikációjára, illetve fentiek nyomán – a különböző besorolású lelőhelyek 

kiterjedésére is tekintettel – a leghatékonyabb elméleti feltárási sorrend megalkotására, 

valamint a feltárások időbeni modelljének elkészítésére. 

 

3. Jogszabályi háttér 

A hatástanulmány szerkezetét és tartalmát a 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) 

bekezdése és a 68/2018 (IV. 9.) Kormányrendelet 68. § (2) bekezdése, illetve utóbbi 12. 

sz. mellékletei határozzák meg, amely alapján a dokumentáció készült. 

A hatástanulmány az alábbi jogszabályok előírásainak figyelembevételével készült: 

− A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény; 

− Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény; 

− A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) 

Kormányrendelet; 

− Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet; 

− A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet; 
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− A régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, 

valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes 

szabályairól szóló 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet. 

4. Örökségvédelmi vizsgálat (értékfelmérés) 

A. Településtörténet, régészeti örökség 

A régészeti korszakokban sűrűn benépesült Alföldhöz képest a Dunántúlon lényegesen 

ritkább megtelepüléssel kell számolni a különböző, írott történelem előtti időszakokban. 

Ennek egyik oka a nagyfokú erdősültség lehetett. Általában megfigyelhető a Dunántúl 

középső megyéiben, hogy főleg a középső és késő bronzkor, valamint a kora vaskor 

időszakából maradtak meg régészeti lelőhelyek. 

Szőc község azonban ennél még csekélyebb régészeti emlékanyagot mondhat a magáénak, 

a honfoglalást megelőző időszakból csak egy lelőhely esetén kerültek elő szórványos 

edénytöredékek, ez pedig a Balaton-hegyi. Jóllehet az 1968. évi terepbejáráson a 

lehetséges területeket bejárták, azonban elképzelhető, hogy az újonnan művelés alá 

vonandó területeken újabb lelőhelyek kerülnek napvilágra. 

A honfoglalás és államalapítás után a településsűrűség jóval nagyobb volt a mainál, ennek 

köszönhetően Szőc község területén is legalább két faluval kell számolnunk. Erre a 

felszíni leletek és a ma is álló templom utal. Ezek közül csak Szőcre vonatkozó okleveles 

adataink vannak, a másik település nevét sem ismerjük. A falu első okleveles említése 

1272-ből ismert, ekkor Zelchként szerepelt, Tátika várának tartozékai között. 1332-ben 

nem találjuk a pápai tizedjegyzékben, amely tény nem jelenti egyértelműen a falu 

elpusztulását. Ezt bizonyítja az is, hogy bő száz évvel később Chapo János fia Péter nevű 

plébánosát ismerjük a falunak. 

A 16. században Csobánc várának tartozéka, így a falu birtokosai a Gyulaffyak, akik 

1669-ben eladták az Esterházy-családnak, akik a későbbi századokban a falu 

földbirtokosai maradtak. 

Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. III. kötet. Budapest 

1897, 112. 

Holub József: Zala megye története III. Budapest, 1933, 841. 

Bakay Kornél−Kalicz Nándor−Sági Károly: Veszprém megye régészeti topográfiája. A 

Devecseri és Sümegi járás. Budapest 1970, 238−239. o. 

Tilhof Endre: Szőcz története. Ajka 2009. 

Szerk.: Hamar Imre−Kasza Sándor−Bacsa Tibor: Veszprém megye kézikönyve I−II. CEBA 

Kiadó 1988, 511−512. o. 

B. Természet, táj, tájhasználat  ̶ földrajzi, természeti környezet 

Szőc község a Devecseri-Bakonyalja kistájon helyezkedik el, ez a Déli-Bakony nyugati 

pereméhez tartozó terjedelmes hegyfelszín, amelynek sasbércei lépcsős-árkos szerkezetű 

alakzatot formálnak. A medencealjzatra a harmadidőszak során különböző vastagságú 

tengeri és szárazföldi üledékek halmozódtak fel. A hegységelőtéri jellegből következik, 

hogy a környék felszínalkotó kőzetei fiatal, laza, pleisztocén képződmények. Tájképet 

meghatározó formacsoportjai a peremi, fokozatosan lealacsonyodó sasbércek és az ezek 

közé réselődő völgyrendszerek, hordalékkúpok és teraszos völgyek. 

A település környékén jelentős mértékű az agyagbemosódásos barna erdőtalaj, amely 

löszön képződött. Többnyire szántóként hasznosítható jobb termőképessége miatt. A 

talajok maradék része inkább rét és erdő számára alkalmas. 
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A kistáj egyik jelentős vízfolyása a Kígyós-patak, amely Szőc község közelében ered. A 

talajvízszint ezen a részen összefüggő, igen mélyen, 4-6 méteren helyezkedik el, 

mennyisége azonban nem jelentős. 

A település külterületén csak az északnyugati részen találhatók mezőgazdasági művelés 

alatt álló területek, illetve a Murvabányához és az Idősek Otthonához vezető út két 

oldalán. 

 

A falutól nyugatra található mezőgazdasági területek részlete 

Jelentős területet foglalnak el a rétek, legelők, amelyek régészeti megfigyelésre 

alkalmatlanok. Ilyen földeket találunk például a nyírádi úttól északra, vagy a nyugati 

határszélen, ettől délre. 

 

A Halimba-Nyírád úttól északra levő füves terület 
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A településtől délkeletre emelkedő hegyoldalak és hegytetők erdővel borítottak, így 

régészeti megfigyelésre ezek a területek sem alkalmasak. 

Irodalom: 

Szerk.: Marosi Sándor–Somogyi Sándor: Magyarország kistájainak katasztere I−II. 

Budapest 1990, 627−631. o. 

Szerk.: Dövényi Zoltán: Magyarország kistájainak katasztere. Budapest 2010, 560−563. 

o. 

C. Térképi ábrázolások 

Magyarország területének felszíni-természeti-ökológiai viszonyai a 18. századig állandók 

voltak. Nem történtek folyószabályozások, erdőirtások mértéke azonban a török kor 

idején megnőtt. Ezen kívül nem történt olyan behatás, amely a környezetet nagyban 

megváltoztatta volna. Mindez azt jelenti, hogy nagy általánosságban a régészeti korok 

természeti-ökológiai viszonyai érintetlenül maradtak meg az 1700-as évekig. 

A középkorból térképi ábrázolás a településről nem maradt fenn. A legelső értékelhető 

tartalmi elemeket az I. katonai felmérés térképszelvénye mutatja fel. A további térképi 

ábrázolásokat a településfejlesztési koncepció megalapozó vizsgálata kimerítően 

bemutatja, ezek ismételt bemutatása nem szükséges. 

D. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

A hatástanulmány elkészítésekor három, általános védelem alatt álló lelőhely szerepel a 

hatósági nyilvántartásban, amelyet a Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági 

Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Főosztály (1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 

1. Postacím: 1357 Budapest, Pf.: 6) vezet. A későbbiek során a lelőhellyel érintettségről a 

változási lehetőségek miatt tőlük lehet információt nyerni. 

A régészeti lelőhelyekről viszonylag pontos képpel rendelkezünk, hiszen a Veszprém 

megyei régészeti topográfia készítésekor a település területét bejárták 1968-ban, Kalicz 

Nándor vezetésével. 

Az interneten Szőc területére lokalizált dabosi (dabasi) templomrom nem Szőc 

közigazgatási területén található. 

 

1. Balaton-hegy 

 

Lelőhelyazonosító: 9355. 

Hrsz.: 04/6, 017. 

 

A községtől északnyugatra található a Balaton-hegy, amelynek nyugati lábánál, a 

vizenyős rétre lejtő, félkörívesen előrenyúló dombon, mintegy 150x30 méteres felületen 

elég nagy mennyiségben találtak az 1968-as terepbejárás idején a felszínen durván 

soványított anyagú, téglásvörös, barna és szürke edények alj- és oldaltöredékeit, 

tagolatlan peremtöredékeket, ezek egyértelműen az Árpád-korra keltezhetők. Továbbá 

előkerültek szórványos, közelebbről meg nem határozható őskori töredékek is. 

A nyilvántartásban szereplő két poligon a többszörös adatfelvételkor keletkezett 

eltérésből adódik. Célszerű lenne a két poligon egyesítése a nyilvántartásban. 

Jelenleg a terület fákkal, bokrokkal és magas fűvel borított, így annak eldöntése, melyik 

poligon jelenti a lelőhely valódi kiterjedését, nem lehetséges. Az említett növénytakaró 

miatt a területen régészeti megfigyelésre nem nyílt mód. 
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A lelőhely nyilvántartásban szereplő területe a domboldal lábának irányából 

 

Irodalom: 

Bakay Kornél−Kalicz Nándor−Sági Károly: Veszprém megye régészeti topográfiája. A 

Devecseri és Sümegi járás. Budapest 1970, 238. o. 

 

2. MRT 3., 59/1. lelőhely 

 

Lelőhelyazonosító: 9354. 

Hrsz.: 04/1. 

 

A községtől északnyugatra, a Nyírád felé vezető úttól közvetlenül északra, egy vizenyős 

rétből alig kiemelkedő dombháton 40x100 méteres területen sok Árpád-kori 

edénytöredék került elő az 1968. évi terepbejáráskor. Közöttük szerepeltek 

hullámvonalköteg díszű edények, tehát a telep korát inkább a korai Árpád-kor időszakára, 

a 10−11. századra keltezhetjük. 

Az egymást fedő, lelőhelyet jelentő poligonok valószínűleg a különböző időben történt 

nyilvántartásba vétel eredményei. 

Jelenleg a terület szántóföldi művelés alatt áll, a felszínen szórványos edénytöredékek 

utalnak a lelőhely lokalizálásának pontosságára. 
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A lelőhely alacsony kiemelkedése délnyugatról 

 

Irodalom: 

Bakay Kornél−Kalicz Nándor−Sági Károly: Veszprém megye régészeti topográfiája. A 

Devecseri és Sümegi járás. Budapest 1970, 238. o. 

 

3. Templom 

 

Lelőhelyazonosító: 9356. 

Hrsz.: 25−23, 16−14, 11, 8. 

 

A falu déli szélén kisebb, elkülönült emelkedésen áll a középkori eredetű templom. 

Félköríves, keletelt szentélyét három támpillér erősíti. Diadalívvel elválasztott alacsony 

szentélyét egyszerű dongaboltozat fedi. Hasonló boltozata van a templom északi 

oldalához épített kis sekrestyének is. A hajó újabb építésű vagy átépített. Ugyanígy a 

templomtornyot is később építhették hozzá. A templomot állítólag egykor kőkerítés vette 

körül, azonban ennek napjainkban a felszínen semmi nyoma, a meglevő „falcsonk” 

inkább lehetett támfal, semmint templomi körítőfal. Betonból készült védőkoronája is 

erre utalhat. Régészeti adatunk nincs a templom körüli temetkezésekre, azonban 

analógiák alapján mindenképpen feltételeznünk kell ezt. Ezért lehet létjogosultsága 

annak, hogy régészeti lelőhelyként nem csupán a templom helyrajzi száma szerepel, 

hanem a környező telkek száma is bekerült a nyilvántartásba. (Négyszögletes alak 

mindenképpen az elnagyolt felvétel eredménye, a templom körüli temetők inkább kör 

vagy ovális kiterjedésűek.) 

A templomot az 1760-as, 1770-es években Szent Flórián tiszteletére szentelték fel. 
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A templom alaprajza Koppány Tibor nyomán 

 

 

A sekrestye és a szentély észak felől 

Irodalom: 

Bakay Kornél−Kalicz Nándor−Sági Károly: Veszprém megye régészeti topográfiája. A 

Devecseri és Sümegi járás. Budapest 1970, 238−239. o. 

 



Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány/Régészeti munkarész – Szőc község 

Készítette: László János régész, örökségvédelmi szakértő 9 

 

Régészeti lelőhelyek a község területén 

 

F. Településkarakter, területhasználat 

A település középkori előzményeinek képéről, utcaszerkezetéről nincsenek ismereteink, 

részben a térképi ábrázolások, részben pedig a település középkori előzménye régészeti 

kutatásának hiánya miatt. 
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Feltételezhető, hogy Szőc középkori településmagja a mai római katolikus templom köré 

települt (analógiák alapján), azonban ennek kiterjedéséről, alakjáról nincsenek 

információink. 

Tekintettel arra, hogy nagy külterületi részekkel kell számolnunk a falu esetén, további 

kora középkori megtelepedés is lehetséges, erre utal a Balaton-hegyi és nyírádi út menti 

középkori lelőhely is. Mivel ezen lelőhelyek távol esnek a fentebb említett templomtól, 

valószínűleg más faluhoz tartozhattak, ennek írásos említése azonban nem maradt fenn. 

Az első településképi ábrázolás az I. katonai felmérés térképszelvényén látható. Mint 

látható, a feltételezhetően két középkori elődtelepülésből csak Szőc falu maradt meg. A 

középkori templomot is egyértelműen jelezték. A falu határát nagy kiterjedésű erdők 

vették körül, a középső részeken pedig főként szántókat, kisebb részben pedig réteket 

találunk. A falu egyutcás volt. 

 

A település környezete a 18. század végén 

A 2. katonai felmérés már egyértelműen jelzi, hogy a 19. század közepére az 

erdőterületek nagysága lecsökkent, a szántók mennyisége jelentősen megnőtt, a délkeleti 

külterületi részen pincesor alakult ki, jelezve a szőlőtermesztés felvirágzását. 
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A település a 2. katonai felmérés térképszelvényén 

A későbbi időszakban a település környezete lényegében változatlan maradt, a belterületi 

részek terjeszkedését leszámítva. 

4. Változtatási szándékok 

A település szerkezeti terve több területen tartalmaz változtatást, ezeket a következő 

térkép mutatja. 

A 9354. számú lelőhely területe változatlan besorolású lesz, általános mezőgazdasági 

területként szerepel. 
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A hatástanulmány készítésének idején dús vegetáció borította a felszínt a település 

minden pontján, így az ismert régészeti területeken kívül nem nyílt mód további felszíni 

megfigyelésekre. 

A következő változtatási szándékok szerepelnek az új szerkezeti tervben: 

− Mezőgazdasági és korlátozott használatú mezőgazdasági területté változnak a 

következő területek: B1, B2, B5, D2, D4−7, D9, D11−13, D15−16. 

− Beépítésre szánt területek, illetve azon belüli módosításokkal érintettek a következők: 

A1−6, C1−6. 

− Erdőterületté, zöldterületté és természetközeli területté változtatott besorolású területek 

a következők: B3, B6, D1, D3, D8, D10, D11, D14. 

− Két terület különleges besorolású területté változik: D17, B4. 

5. Hatáselemzés 

Az előző fejezetben bemutatott változtatási szándékok a kulturális-régészeti örökség 

elemeire általában nincsenek negatívan befolyásoló hatással. 
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9354. 

A lelőhely besorolása nem változik, így a változtatás hatáselemzésére nincs szükség. 

Két lelőhely esetén szerepel változás a szerkezeti terv szerint a területhasznosításban, 

ezek a következő hatással lehetnek a kulturális örökség elemeire. 

9355. 

A lelőhely korlátozott használatú mezőgazdasági területből általános mezőgazdasági 

használatúvá válik. Ezáltal lényeges állapotváltozás nem történik a felszín alatti kulturális 

örökségi elemekben, régészeti objektumokban. A normál mezőgazdasági tevékenység 

nem jár negatív hatással, amennyiben legelőként hasznosítják, a negatív hatás lehetősége 

csekéllyé válik. 

9356. 

A templomépületet az átsorolás nem érinti. Azonban a jellegzetes lelőhelylehatárolás 

miatt a templom melletti helyrajzi számok (amelyek a régészeti nyilvántartás szerint a 

lelőhely részei) érintettekké válnak, korlátozott használatú mezőgazdasági területek 

lesznek, jellemzően a környező lakóépületekhez tartozó kertek. Amennyiben itt a 

középkori település vagy templom körüli temető részei rejtőznének a föld alatt, a 

mezőgazdasági művelés károsíthatja ezek állapotát. 

6. Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, 

bemutathatóságának vagy pusztulásának lehetőségei 

Az érintett területek vonatkozásában a következő javaslatok fogalmazhatók meg a 

régészeti tevékenységgel kapcsolatban: 

9354. 

A lelőhelyen a jelenlegi hasznosítás mellett nincs szükség régészeti feltárásra, csak abban 

az esetben kell leletmentést végezni, amennyiben mezőgazdasági tevékenység 

következtében a kulturális örökség elemeinek károsodása a felszínen is nyomon 

követhető. Jelenleg is gyakorolt szántás mélységének állandósága garancia lehet arra, 

hogy az estlegesen itt levő telepobjektumok megmaradnak. 

9355. 

A lelőhely területén végzett mezőgazdasági művelés esetén hasonló ajánlásokat lehet 

tenni, mint az előző lelőhely esetén. A jelenlegi hasznosítás mellett nincs szükség 

régészeti feltárásra, csak abban az esetben kell leletmentést végezni, amennyiben 

mezőgazdasági tevékenység következtében a kulturális örökség elemeinek károsodása a 

felszínen is nyomon követhető. Jelenleg is gyakorolt szántás mélységének állandósága 

garancia lehet arra, hogy az esetlegesen itt levő telepobjektumok megmaradnak. 

9356. 

A templom esetén régészeti feltárásra akkor lesz szükség, amikor igény mutatkozik az 

épület eredeti állapotának helyreállítására. Ekkor kerülhet sor annak kutatására is, hogy 

létezett-e a területen templom körüli temető. Az érintett helyrajzi számú mezőgazdasági 

területeken, amelyek a lakóépületekhez tartozó kertek, fokozott figyelmet kell fordítani 

arra, hogy előkerülnek-e régészeti leletek talajművelés közben. Ebben az esetben azonnal 

el kell végezni a régészeti leletmentést, amely e jelenségek megsemmisülésével jár. 

Amennyiben épített örökségi elemek is előkerülnek, akkor szükséges ezek állapotának 

stabilizálása, megmentése. 
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A nyilvántartott régészeti lelőhelyek pufferzónájában/védőövezetében található, 

változtatási szándékkal érintett területek esetén a hatályos jogszabályok alapján 

földmunkákkal járó munkálatok végzése előtt nem kell megelőző régészeti feltárást 

végezni (mivel lelőhelyen kívül esik), azonban a területileg illetékes örökségvédelmi 

hatóság előírhat régészeti megfigyelést, amennyiben földmunkák végzésére kerül sor. 

Régészeti jelenségek előkerülése esetén a 68/2018 Kormányrendelet (IV. 9.) 35§ (1) 

értelmében azokat fel kell tárni régészeti bontómunka keretében. Az előkerült jelenségek 

alapján határozható meg a későbbi bemutathatóság lehetősége is. 

A jelen hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján 

készült. A tervezési területen időközben előkerülő lelőhelyekről, a fentebb megnevezett 

lelőhelyek nyilvántartott kiterjedésének módosulásáról, esetleges törléséről vagy újabbak 

felvezetéséről a Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi 

Nyilvántartási Főosztálynál (1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 1. Postacím: 1357 

Budapest, Pf.: 6) lehet információhoz jutni. Javasolt a településszerkezeti terv koncepció 

módosítása által tett javaslat és változtatás gyakorlati megvalósulása esetén az 

érintetteknek (önkormányzat, beruházó, építkező, tervező) a fentebb nevezett hivatalnál 

időben újból meggyőződni, ezzel a tervezés és előkészítés során a kivitelezési 

időpontokat, határidőket pontosan lehet meghatározni, illetve az érintettség esetén a 

tervek módosítása is lehetségessé válik szükség esetén, amennyiben a beruházó nem 

vállalja a régészeti feltárás költségét. (2001. évi LXIV. törvény 19.§ (3)) 

6. Összegzés 

Szőc település közigazgatási területén tervezett településszerkezeti tervi és 

településfejlesztési koncepciós módosításai a fenti javaslatok figyelembevételével 

elfogadhatók. 

 

Tatabánya, 2018. augusztus 26. 

 

 
László János 

régész, örökségvédelmi szakértő 
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Nyilatkozat 

 

Alulírott, László János régész nyilatkozom, hogy a 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet 84§ 

(2) a, bekezdésében foglalt előírásnak megfelelően rendelkezem régész szakirányú felsőfokú 

végzettséggel, illetve régészeti területen szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő 

vagyok. 

 

Régész diploma száma: 145/1994 (JATE – BTK) 

Régészeti szakterületű örökségvédelmi szakértő nyilvántartási száma: 15-026 

 

 

Az általam készített örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarész (Szőc község 

településszerkezeti tervének és településfejlesztési koncepciójának módosítása és 

felülvizsgálata) az örökségvédelmi jogszabályokkal és a hatósági előírásokkal összhangban 

készült, a tanulmányban szereplő tervezett megoldásokra vonatkozó javaslatok azoknak 

mindenben megfelelnek. 

 

Tatabánya, 2018. augusztus 26. 

 

 

 

László János 

 




