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A településfejlesztési koncepciót megalapozó vizsgálat –- /2015.(  ) sz. 
határozattal elfogadva 

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi 

kapcsolatok 
1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a 

területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való 
összefüggések vizsgálata 

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott település 

fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai 
1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 
1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó 

megállapításai 
1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 
1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 
1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 
1.7. A település társadalma 
1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 

jövedelmi viszonyok, életminőség 
1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet, 

szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.) 
1.8. A település humán infrastruktúrája 
1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 
1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 
1.9. A település gazdasága 
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 
1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 
1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési 

elképzelése 
1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő 

képzettsége, K+F stb.) 
1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 
1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások 
1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 
1.12.1. Természeti adottságok 
1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

1.12.2.1. tájtörténeti vizsgálat 
1.12.2.2. tájhasználat értékelése 

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 
1.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
1.12.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 

tervezett terület, érték, emlék 
1.12.3.3. ökológiai hálózat 

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 
1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 
1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

1.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert 
meghatározó elemek 
1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése 

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 
1.14. Az épített környezet vizsgálata 
1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 
1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a 

minőségi osztályok 
1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 
1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos) 
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1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős területek 
1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 
1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat 
1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat 

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 
1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 
1.14.5. Az építmények vizsgálata 

1.14.5.1. funkció, kapacitás 
1.14.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 
1.14.5.3. magasság, szintszám, tetőidom 
1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes 

épülettípusok 
1.14.6. Az épített környezet értékei 

1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 
1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 
1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 
1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület 
1.14.6.5. műemlék, műemlékegyüttes 
1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési 

emlékhely 
1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet 
1.14.6.8. nemzeti emlékhely 
1.14.6.9. helyi védelem 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 
1.15. Közlekedés 
1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
1.15.2. Közúti közlekedés 
1.15.3. Közösségi közlekedés 

1.15.3.1. közúti 
1.15.3.2. kötöttpályás 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
1.15.5. Parkolás 
1.16. Közművesítés 
1.16.1. Víziközművek 

1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz 
hasznosítás) 
1.16.1.2. szennyvízelvezetés 
1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

1.16.2. Energia 
1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, 
távhőellátás és más ellátórendszerek) 
1.16.2.2. megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 

lehetőségei 
1.16.2.3. az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési 
építmények) 

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 
1.17.1. talaj 
1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek 
1.17.3. levegőtisztaság és védelme 
1.17.4. zaj- és rezgésterhelés 
1.17.5. sugárzás védelem 
1.17.6. hulladékkezelés 
1.17.7. vizuális környezetterhelés 
1.17.8. árvízvédelem 
1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 
1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők) 
1.18.1. építésföldtani korlátok 

1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei 
1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek 
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1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területei 
1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség 

1.18.2.1. árvízveszélyes területek 
1.18.2.2. belvízveszélyes területek 
1.18.2.3. mély fekvésű területek 
1.18.2.4. árvíz és belvízvédelem 

1.18.3. egyéb 
1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 
1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások 
1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások 

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

 

II. Fejezet 

2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 
A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, 

folyamataik elemzése 

 

IIII. Fejezet 

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 
A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben 

támasztott általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése. A 
település adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a település-
veszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével. 

3.1.1. A folyamatok értékelése 
3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 

összefoglaló értékelése 
3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 
3.2. Problématérkép/értéktérkép 
A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi lehetőségek 

és korlátok térképi ábrázolása 
3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 
3.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi 

ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 
3.3.2. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és 

helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 
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Településfejlesztési koncepció kiegészítés – határozattal 
elfogadandó 

 
 

 
I. A településfejlesztési koncepció jövőképe 
1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére 

vonatkozóan 
1.3. A településfejlesztési elvek rögzítése 
 
2. Célok 
2.2. Részcélok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása 
2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata 
2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 
 
3. Kiinduló adatok a továbbtervezéshez 
3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, 

gazdasági és környezeti adatok meghatározása 
3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra fő 

elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti változtatásokra 
3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az 

örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére 
 
4. A megvalósítás eszközei és azok nyomonkövetése  
4.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer 
4.2. Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére 
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Önkormányzati döntés a koncepció kiválasztott 
fejlesztési irányairól és a megalapozó vizsgálat 

elfogadásáról 
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Bozsok község Önkormányzata 
9727 Bozsok, Rákóczi Ferenc u. 142. 
 
Szám: 
 

 
Tervezet 

 
 

 
Bozsok község  Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február  ……  órai 
kezdettel megtartott    ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

 
/2015. (  ) számú határozat  

 
Bozsok Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
koncepció helyzetfeltáró, helyzetértékelő, helyzetfeltáró és 
jövőképre vonatkozó megállapításait megismerte.  
 
A megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának. 
 
A koncepció által megfogalmazott fejlesztési irányt elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármester a településfejlesztési 
koncepció tervezetét és az örökségvédelmi hatástanulmányt a 
jogszabály szerinti véleményeztetési eljárásra készítse elő és az 
eljárást ezt követően folytassa le. 
  

 
 
  Határidő: 
  Felelős:  
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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
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 A településfejlesztési koncepció kiegészítést megalapozó 
vizsgálat  

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
 
1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi 

kapcsolatok 
 

Bozsok község Magyarország Alpokalja tájegységében, Vas megye északi részén, a Kőszegi 

járásban fekszik a Kőszegi-hegység déli oldalán. Szomszédos települései nyugatról Rohonc/Rechnitz, 

keletről Velem és Kőszegszerdahely, délkeletről Perenye, délről Bucsu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Nyugat-Dunántúl kistérségei és megyéi 

A település tagja az Írottkő Natúrparknak, és aktív részese a Kőszeghegyalja kulturális és turisztikai 

kínálatának. Itt található a Dunántúl legmagasabb pontja az Írottkő (884 m). 

A községnek csak közúti kapcsolata van Kőszegszerdahely, Bucsu és Rohonc felé. Kerékpáros úton 

Velem - Cák felől is megközelíthető. A települést érinti a 2014. augusztusában felavatott EuroVelo 13 – 

Vasfüggöny kerékpárút. Az Írottkő kilátó Velem községen keresztül érhető el közúton. 
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Szombathely munkaerővonzás, az „agglomerálódó térség” és a „kistérség” 

„kistérség”
„agglomerálódó térség” (KSH)

SzombathelySzombathely

KőszegKőszeg

KörmendKörmend

VasvárVasvár

SárvárSárvár

BükBük

CsepregCsepreg
OberwartOberwart

 
Forrás: Szombathely MJV Fejlesztési Koncepciója, 2007 

 
1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a 

területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való 
összefüggések vizsgálata 

 

Az Országgyűlés 1/2014.(I.3.) határozatával elfogadta  a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót.  

Az országos fejlesztési koncepció és az országos területfejlesztési koncepció Vas megyére vonatkozó 

pozícionálása (268. oldal): 

 
„4.18 Vas megye 

POZICIONÁLÁS 
A megye határ menti fekvése kiváló alapot biztosít az osztrák és a szlovén határ menti 

együttműködéshez. A megyeszékhely, agglomerálódó térségével együtt a településhálózat domináns 

centruma; mellette, aprófalvas térségek és belső perifériák jellemzik térszerkezetét. A vasúthálózat 

sűrű, ugyanakkor az észak-déli irányú közlekedési tengely kiépítettsége, a Budapest–Győr–Bécs–

Pozsony súlypontok elérhetősége még nem éri el az elvárható színvonalat. Hasonlóképp nem kielégítő 

egyes megyén belüli térségek megközelíthetősége. Az átlagos iskolázottság, a diplomások aránya és 

az idegen nyelvek ismerete alapján a népesség jól képzett. A K+F, illetve a gazdasági igényekre 

reagáló felsőfokú képzés terén a megye erős lemaradással küzd. Gazdaságában a szakképzett 

munkaerőt igénylő ágazatok jelentősek, húzóágazat a gépipar, kiemelten a járműgyártás. Az egy főre 

jutó GDP 2010-ben az országos átlag 85,7%-a volt. Kiváló turisztikai adottságok, nemzetközi 

jelentőségű gyógyfürdők, országos jelentőségű kulturális és természeti adottságok jellemzik. 

 

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 
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 Észak-déli, kelet-nyugati irányú nemzetközi közúti és vasúti közlekedési tengelyek fejlesztése 

és azokhoz kapcsolódóan a megyén belül a települések elérhetőségének javítása, valamint a 

fejlesztések eredményeként Szombathely-Körmend térségében a logisztikai tevékenység 

bővítése. 

 Szektorokon és határokon átívelő gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási és képzési 

együttműködések támogatása, ezen belül kiemelten a Pannon Járműipari és Mechatronikai 

Centrum fejlesztése: Szentgotthárd, Szombathely, Zalaegerszeg). 

 Komplex humánerőforrás fejlesztési program a helyi alap-, közép- és felsőfokú képzések 

összehangolt fejlesztésével, a meglévő kapacitások – szombathelyi 

 egyetemi központ, az egészségügyi főiskolai képzés és az ELTE Gothard Obszervatórium – 

erősítésével, a K+F teljesítmény növelése, kiemelten az alkalmazott kutatásban. 

 Megújuló energiák fenntartható hasznosítása (termál-, bio-, szél- és napenergia). 

 Kiemelt térségi brand-ek kialakítása a turisztikai szektorban: Őrség, Kőszeg - Írottkő, Savaria, 

Pannon fürdővilág. 

 A gyógyfürdőkre (Bükfürdő, Sárvár), a történelmi hagyományokra (Savaria Karnevál, Szent 

Márton-kultusz) és az épített (Kőszeg) és természeti (Őrség, Írott-kő) örökségre egyaránt építő 

turizmusfejlesztés. 

 Az agrárium fejlesztése a helyi termelői piacok megteremtése mellett a magasabb 

 hozzáadott értéket jelentő helyi élelmiszer-feldolgozás erősítésével. 

 A kistelepülések, belső perifériás térségek (pl. Vasi Hegyhát, Kemenesalja, Őrség 

felzárkóztatása) népességmegtartó-képességének javítása infrastrukturális fejlesztések és 

térségi alapon szervezett közszolgáltatások révén, valamint a belső erőforrásokra alapozott 

helyi gazdaságfejlesztése eredményeként (pl. helyi termékek értéknövelő fejlesztése és 

közösségi alapú foglalkoztatás). 

 Az osztrák, szlovén határ menti kapcsolatok bővítése, különös tekintettel a közös munkaerő-

piac kihívásaira, illetve a természeti értékek közös fenntartható hasznosítására, valamint aktív 

részvétel a transznacionális együttműködésekben.” 

 

Vas Megyei Területfejlesztési koncepciója által megfogalmazott jövőkép 2030-ban 

1. A megye jövőképe  

A megye tervezett fejlettségi állapotát 2030-ban az alábbiak jellemzik: Vas megyét jó életszínvonalú, 

egyben nem romló demográfiai trendekkel jellemezhető, erős identitású kistérségek alkotják, melynek 

alapja a megújulásra képes gazdasága, illetve az egyedi kulturális, természeti értékek fenntartható 

hasznosítása, illetve a fejlett közlekedési és kommunikációs rendszere.  

 o A megyét több helyi kötődésű szakképzett, diplomás választja lakóhelyéül, miközben újra a 

bevándorlók célpontja, ami ellensúlyozza a természetes fogyásból származó népességcsökkenést.  

 o A gazdaság motorja a járműipar, amely elsődlegesen exportra termel, miközben a termelési 

tevékenységet végző nagyvállatok mélyen integráltak a helyi gazdaságba a jól képzett és elégséges 

számú munkaerő, illetve a helyi KKV-kal való beszállítói kapcsolatuk miatt. A termelés mellett már 

szolgáltatási és kutatás-fejlesztési tevékenységet is végeznek az iparághoz tartozó nagyvállalatok és 

fejlesztő intézetek.  
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 o A gazdaságban meghatározó a vállalkozásfejlesztő intézmények, képző szervezetek és 

vállalkozások közti együttműködések, ami az erőforrások ésszerű megosztásán, illetve az üzleti 

igények kiszolgálásán túl lehetőséget kínál az új vállalkozások indítására is.  

 o Szombathely és a megye többi térségi központja közti jól szervezett közlekedési kapcsolatok 

lehetőséget adnak a kényelmes napi ingázásra, ami a megyét egy egységes és a lakosok, valamint a 

vállalkozások számára is vonzó munkaerőpiaccá teszi.  

 o A megye megőrzi természeti, táji és kulturális értékeit, csökken az ökológiai lábnyoma. A 

természeti, táji és kulturális értékek fenntartható módon a turisztikai kínálat integráns részét képezik. A 

környezet megóvását szolgálja a jól működő katasztrófavédelmi rendszer, illetve a hulladékok 

újrahasznosításának rendszere. Legalább az országos átlagot eléri a megújuló energiaforrások 

felhasználása az energiafogyasztásban.  

 o A turizmus a kiemelt márkák összehangolt fejlesztése eredményeként megőrzi piaci pozícióit 

a fogyasztói igényekre és trendekre való gyors reagálás révén, miközben a vidékies térségek magas 

színvonalú rekreációs területe képeznek.  

 o A kistelepüléseken megfelelő életfeltételek vannak a kiépült alapvető infrastruktúráknak 

(kommunikációs, közművek), a rendelkezésre álló alapszolgáltatásoknak, illetve a munkaerő-piaci 

központok (térségközpontok) jó közúti és közösségi közlekedési eszközön történő elérhetőségének 

köszönhetően. A vidékies térségekben a megélhetésben a jelenleginél nagyobb szerepet játszik a 

mezőgazdasági, termelés, zöldség-gyümölcs termesztés, állattenyésztés és kapcsolódó kisipari 

feldolgozás. A termékeket döntően a helyi piacokon értékesítik.  

 o A vasúti, logisztikai rendszerfejlesztések eredményeként a megye szervesen illeszkedni 

képes a közép-európai gazdasági térbe, és kapcsolódik a transznacionális infrastrukturális 

hálózatokhoz.  

 o Értékmegőrző, foglalkoztatási, alapszolgáltatás-fenntartási beavatkozások révén életben 

maradnak a népességfogyással leginkább veszélyeztetett kistelepülések.  

 o A megyében a jól működő szociális- foglalkoztatási- egészségügyi rendszer révén 

mindenkinek megvan az esélye az elsődleges munkaerőpiacra történő integrálódásra, és az 

életesélyeik fenntartására.  

  

A megye fejlesztésének átfogó célja a képzett munkaerő, a gazdaság teljesítőképességének növelése, 

a foglalkoztatottság növelésén túl a Természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása, 

hogy csökkenjen az ökológiai lábnyom, bővüljön helyi adottságok fenntartható hasznosításának széles 

tára, a helyben előállító mezőgazdasági és egyéb termékek köre, illetve az értékek vonzó 

lakókörnyezetet teremtsenek a városi környezetben és vidékies térségekben egyaránt  

A megye erdei, illetve termőföldje további lehetőséget jelenet a magasabb feldolgozottsági szintű helyi 

termékek előállítására. Továbbá a termálvízkincs, természeti és kulturális értéke jó alapot kínál a 

turizmus fejlesztésére. A gazdasági fejlődésének és a megyében történő munkavállalásának 

megfelelő alapot ad a magas minőségű természeti környezet, illetve a lakóterületek környezeti 

szennyezésének lehetőségekhez képest minél magasabb szintű mérséklése. Utóbbihoz kapcsolódóan 

törekedni kell a helyi, megújuló energiaforrásokat használó energia-ellátó rendszerek kapacitásainak 

bővítésére.  
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Vas Megye Területfejlesztési programja készítés alatt áll. 

 

 
1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt (továbbiakban: OTrT törvény) az 

Országgyűlés 2003-ban fogadta el. A törvény első átfogó módosítására 2008-ban került sor. Az OTrT 

törvény 29. §-a úgy rendelkezik, hogy a terv felülvizsgálatát legalább 5 évente el kell végezni. Ennek 

megfelelően a törvény soron következő módosítása 2013-ban megtörtént: az Országgyűlés a 

módosító javaslatot 2013. december 9-én elfogadta, a törvény 2014. január 1-jén hatályba lépett. Az 

Országos Területrendezési Tervről szóló törvény (OTrT) övezetei közül az alábbiak érintik  

  

OTrT 2. sz. melléklete 

Az Országos Területrendezési terv a község igazgatási területén erdőgazdálkodási és vegyes térség 

területét határolta le. A kiemelt térségi és megyei tervekben kell, lehet az övezetek lehatárolását 

pontosítani. Az OTrT 1000 ha-nál kisebb települési térség területet nem ábrázol. A települést érinti az 

OTrT 1/6.sz. mellékletének Dunántúli határmenti kerékpérútja 9.A: Kölked - Sátorhely - Majs - Lippó - 

Kislippó - Magyarbóly - Villány - Villánykövesd - Palkonya - Újpetre - Vokány - Nagytótfalu - 

Kisharsány - Siklós - Matty - Kisszentmárton - Vejti - Piskó - Zaláta - Drávasztára - Felsőszentmárton - 

Szentborbás - Tótújfalu - Potony - Drávagárdony - Drávatamási - Barcs - Péterhida - Babócsa - Bolhó - 

Heresznye - Vízvár - Somogyudvarhely - Berzence - Gyékényes - Zákány - Őrtilos - Murakeresztúr - 

Molnári - Letenye - Bázakerettye - Tormafölde - Szécsisziget - Lenti - Rédics - Resznek - Nemesnép - 

Szentgyörgyvölgy - Velemér - Magyarszombatfa - Bajánsenye - Őriszentpéter - Szalafő - 

Apátistvánfalva - Magyarlak - Rábagyarmat - Rátót - Csákánydoroszló - Pinkamindszent - 
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Szentpéterfa - Pornóapáti - Felsőcsatár - Narda - Bucsu - Bozsok - Velem - Kőszeg - Horvátzsidány - 

Csepreg - Szakony - Zsira - Sopronhorpács - Egyházasfalu - Lövő - Röjtökmuzsaj - Nagylózs - 

Fertőhomok - Fertőd - Sarród - Jánossomorja - Várbalog - Hegyeshalom - (Ausztria) útvonalon. 

 

OTrT 3/1.sz. melléklete: Országos ökológiai hálózat övezete 

Az övezet területe a Vas megyei területrendezési tervben foglaltak szerint kell lehatárolni. 

 

OTrT 3/4. melléklete: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

OTrT „14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. 

 (2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.” 
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OTrT 3/2f5. melléklete Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területe övezete (Hatályos 

2014. december 31-ig)  

 

 

OTrT 3/5. melléklete Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területe övezete (Hatályos 

2015. január 1-től) 

 

OTrT „14./A (1) Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és 
megyei területfelhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek 
fennmaradását nem veszélyezteti. 
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(2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység 
jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet 
hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 

(3) Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények tájba 
illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények 
terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. 

(4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet folytatni. 

(5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi 
célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti 
vonalvezetést is - kell elhelyezni.“ 

 

 
OTrT 3/7.sz. melléklete: Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

OTrT „15. § (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből 
történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt 
térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

 (2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre 
vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 

 (3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet folytatni.” 

 

Vas megye területrendezési terve 

1.4. ) Vas megyei Területrendezési terv 

Vas megye területrendezési terve (PESTTERV 2010. november 26-án elfogadva) a község területén 

az alábbi fejlesztéseket határozza el, illetve figyelembe veendő meglévő-megmaradó állapotot rögzíti: 

 
 
A) Területrendezési tervlap 
 



 17

  
Vas megye TRT 1. sz. tervlap – Térségi Szerkezeti terv 

 
A Vas megyei Területrendezési terv által Velem közigazgatási területén belüli övezetek: 
 

 Vas Területrendezési Terv (ha) 
Hagyományosan 
vidéki települési térség 

137,1 ha 

Erdőgazdasági térség 1086,53 ha 
Mezőgazdasági térség 834,39 ha 
Vízgazdálkodási 
térség 

- ha 

 2090,98 ha 
Forrás: teir.hu 
 
Megyei övezetek 
 

a) Országos ökológiai hálózat övezete 
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Vas megye TRT 2. sz. tervlap – ökológiai folyosó övezete 

 
A területek lehatárolását az új településszerkezeti terv elkészítése során kell elvégezni.  A település 
igazgatási területén magterület és pufferterület övezetét kell megkülönböztetni. 
 
Ökológiai folyosó övezete 
OTrT 18. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha 
a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési 
hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó 
természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan 
működése. 
(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi 
célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti 
vonalvezetést is - kell elhelyezni. 
(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala az ökológiai folyosó és az 
érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai 
kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem 
bővíthető. 
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b) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek 
 

  
Vas megye TRT 3. sz. tervlap –Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

 
A kiváló adottságú erdőterületek és erdőtelepítésre alkalmas terület övezetét a készülő szerkezeti 

tervben kell lehatárolni.  

OTrT „13/B. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, 
egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 

(2) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység engedélyezése a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges.” 

„19/A. § A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az erdőterület 
területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni.” 

c) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület 
A Vas megyei területrendezési tervben megkülönböztetett országos és térségi jelentőségű 
tájképvédelmi terület övezetét az új OTrT módosította. Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő területe övezete 2014. december 31-ig hatályos, míg a Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő területe övezete 2015. január 1-től hatályos. 
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Vas megye TRT II/4.sz. melléklete –Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 

 

OTRT Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

„21. § (1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető 
ki, amely a természeti adottságok és a kulturális örökség által meghatározott tájképi értékek fennmaradását nem 
veszélyezteti. 

(2) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó település településszerkezeti tervében csak 
olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá a helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében 
csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, ami a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását 
nem veszélyezteti. Az építési övezetnek vagy övezetnek az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is 
tartalmaznia kell, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön 
jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. 

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 
lehet folytatni. 

(4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi célok 
megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is 
- kell elhelyezni. 

(5) A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban ki kell jelölni a 
településkép-védelmi terület határát, amely a tájképi értéket képező kulturális örökség szempontjából kiemelten 
kezelendő területeket, az ökológiai hálózat területeit, az országos és a helyi védelem alatt álló természetvédelmi 
területeket, azok környezetét, valamint a település arculatát, karakterét meghatározó fontos területeket 
tartalmazza.” 

 
d) Történeti települési térség övezete 
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Vas megye TRT  II/6. sz. melléklet - Történeti települési térség övezete 

 
e) Felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 

 
Az OTrT előírása alapján került a megyei tervben lehatárolásra a felszín alatti vízminőség-védelmi 
terület övezete. A területre az időközben elkészült hidrogeológiai lehatárolás pontosítását vettük 
figyelembe A és B védőövezettel. 

 
Vas megye TRT II/7. sz. melléklete –Felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 

 
OTrT „15. § A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati 
tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.” 
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Vas megye TRT II/10. melléklete – Együtt tervezhető térségek övezete 

 
Bozsok község a Szombathely-Kőszeg agglomerálódó térség részeként került az együtt tervezhető 
térség övezeteként ábrázolásra.  
 
 
f) Vízeróziónak kitett terület övezete 

 
Vas megye TRT II/13. melléklete – Vízeróziónak kitett terület övezete 

 
Ajánlott övezetek 
a) Erdőtelepítésre és mezőgazdálkodásra másodlagosan alkalmas területek övezete 
A megyei terv alapján ajánlott övezetek. 
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Vas megye TRT 193/2010.(XI.26.) határozata alapján ajánlott övezet – Erdőtelepítésre és 

mezőgazdálkodásra másodlagosan alkalmas területek övezete 
 
b) Együtt tervezhető térségek övezete Megyei TRT által kijelölt térségek 

 
Vas megye TRT 193/2010.(XI.26.) határozata alapján ajánlott övezet – Együtt tervezhető térségek 

övezete Megyei TRT által kijelölt térségek 
 
c) Szélerőmű elhelyezésének területe 
 

A településen és Kőszeghegyalján szélerőmű park létesítése jelenleg nincsen napirenden. 
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Vas megye TRT 193/2010.(XI.26.) határozata alapján ajánlott övezet – Szélerőmű területe 

 
 

d) Korlátozó övezet összesítése 
 
Bozsok község területén az övezet területe az ökológia hálózat övezetének és erdőtelepítésre 
alkalmas és kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezetének kiterjedésével megegyező terület 
kerül lehatárolásra. 

  
Vas megye TRT 193/2010.(XI.26.) határozata alapján ajánlott övezet – Korlátozó övezet összesítése 

 
e) Történeti települési terület pontosítása 
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Vas megye TRT 193/2010.(XI.26.) határozata alapján ajánlott övezet – Történeti települési terület 

pontosítása 
 
 

 
f) Vízeróziónak kitett terület övezetét pontosító lehatárolás 

 

  
Vas megye TRT 193/2010.(XI.26.) határozata alapján ajánlott övezet – Vízeróziónak kitett terület 
övezetét pontosító lehatárolás 



 26

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott település fejlesztését 
befolyásoló - vonatkozó megállapításai 
 

Velem község hatályos településrendezési terveit 2003-ban fogadták el. A településfejlesztési 

koncepció módosítását követően az új településrendezési eszközök elkészítése van folyamatban. A 

település és Velem között az 1990-es évek közepén kijelölt és nem burkolt kerékpáros út került 

kiépítésre. Ez az út tárja fel a gesztenyés és szőlő, gyümölcsös használatú egykori zártkerteket, illetve 

Bozsok esetében az erdőrészeket. Az útvonal a Sibrik-kastélynál érkezik meg a település 

belterületére. Bucsu község településrendezési tervét 2000-ben fogadták el, majd több ízben 

módosították. A települések közötti közúti kapcsolat a vasfüggöny megszűntével 1991-ben került 

helyreállításra. 

Rohonc mezőváros Ausztria Felsőőri járásában. 1921-ig a Kőszeg-Felsőőr közötti útvonal húzódott itt, 

ami aztán 1949-ben lezárásra került. Az 1991-ben újra megnyílt határátkelő szerepe a 2007-ben 

történt schengei egyezményhez való csatlakozással megszűnt. Rohonc biztosítja a B63-as autóútként 

működő főút révén a kapcsolatot a járási székhely, egyben Közép- és Dél-Burgenland gazdasági 

központja Felsőőr/Oberwart felé. A település és környezet kedvelt munkahely, ugyanakkor a városka 

lakossága helybeli szolgáltatások legnagyobb igénybevevője. 

Kőszegszerdahely község településrendezési tervét 2003-ban fogadták el és kisebb módosításokkal 

ma is hatályos. A település mező és erdőgazdasági területekkel határos Bozsok felé.  

Perenye község rendezési tervét 2009-ben fogadták el. A két település között mező és erdőterületek 

helyezkednek el, közúti kapcsolat kiépítve nincsen. Perenye elsősorban zarándoklata révén inkább 

Velem és Kőszegszerdahely felé rendelkezik tradicionális kapcsolatokkal. A számtalan turisztikai 

útvonal, az Írottkő Natúrpark, a közös jegyzői hivatal, valamint a térség legjelentősebb települése 

révén meghatározó szerepet tölt be a településen el nem érhető szolgáltatások és intézmények 

tekintetében. A Semmering és Kőszeg között kiépült Alpannonia túraútvonal részeként a hegygerincen 

haladó Hirschenstein/Szarvaskő-Írottkő-Óház-Kőszeg szakasz érinti a település területét. 

 

Alpannonia 6. szakasz útvonala 

A települést érinti az Országos Kéktúra útvonala és jelenlegi végpontja az Írottkő kilátó.  
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Országos Kéktúra nyugati végpontja 

 
 

 
1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 
1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció megállapításai 
 

A 2000-es évek elején kidolgozott településfejlesztési koncepcióban által megfogalmazott jövőkép: 
 
1. A helyi munkahelyteremtés növelése érdekében – a község kedvező adottságaira építve – első 

sorban az idegenforgalmat, az üdülési lehetőségeket, valamint az idegenforgalomhoz kapcsolódó 
termelő, kereskedelmi és szolgáltató gazdaságot kell fejleszteni. 

 
- Fontos a szálláslehetőségek bővítése. A lakosságot ösztönözni kell szobák kiadására. 
- A kirándulók számának növelése, tartózkodási idejük meghosszabbítása, a község 

vonzerejének, téli-nyári idegenforgalmi kínálatának bővítése érdekében fontos beruházás 
volna egy drótkötélpályás ülőfelvonó létesítése a falu szélétől az Írottkőre. Ehhez később sí- 
és szánkópályák, sífelvonó, nyári-bobpálya is csatlakoztatható. Mindehhez magántőkét és 
pályázatok útján megszerezhető támogatásokat kell bevonni. 

- A falu nyugott, egészséges természeti környezetében, jó levegőjében rejlő gyógyászati, 
természetgyógyászati, pihenési lehetőségekre alapozva a gyógyturizmus, egészséges 
életmód, rekreáció feltételeinek megteremtése pl. gyógyászati, pihenést szolgáló 
létesítmények erdei sétautak, tornapályák, létrehozásának segítésével. 

- Üdülőterületet kell kijelölni, ahol tájba illeszkedő üdülőházak épülhetnek, hogy ezzel kiváltható 
legyen a szőlőhegyben elindult kedvezőtlen átstrukturálódási folyamat. 

-  A régi szőlőhegyet, gesztenyéseket újból hasznosítani kell a szőlős és gyümölcsös kertek 
újbóli betelepítésével, újak telepítésével, kisebb feldolgozók (borpalackozó, gyümölcsaszaló, 
szeszfőző stb.) és szőlőshegyi vendéglátóhelyek létesítésével. A Kőszeg-Cák-Velem-Bozsok-
Rohonc szőlőhegyek túrista útvonallal (borút-gesztenyeút) történő összekötése. 

- A Batthyány rom rendbehozatala tervbe van véve. Turisztikai célú hasznosításával, 
környezetében alkotó-, oktatótábor létesítésével jelentős szerepet tölthetne be a falu életében. 

- Segíteni kell helyi vállalkozás létrehozását a természetben is fellelhető hasznos növények, 
azok termésének (gyógynövények, tobozok, gomba stb.) gyűjtésére, termesztésére, 
feldolgozására, forgalmazására.  
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- Népművészek, iparművészek, képzőművészek (pl. fafaragó, kerámikus, festő, szobrász) 
letelepedését segítve egy-egy régi bozsoki házban nem csak a község vonzerejét lehet 
fokozni, de további munkahelyeket is lehet teremteni. 

- Rendezvények szervezésével egyre több túrista érdeklődését lehet felkelteni a község iránt. 
 

2. A lakásépítés feltételeit új telkek kialakításával lehet javítani. 

Erre a célra a Kőszegszerdahely felőli bejárat környezetében, valamint a főutcával 
párhuzamos nyugati és keleti oldalon új utcák nyitásával lehet területet feltárni. Törekedni kell 
arra, hogy a lakásépítések igazodjanak a kialakult építési, építészeti hagyományokhoz. 

 
3. Az idegenforgalmi feltételekhez fontos az infrastruktúra fejlesztése: 

- A közművezetékek elhelyezése után a közutakat rendbe kell hozni. Lehetőleg minél több 
természetes anyag (kő, fa) alkalmazása útszegély, gyalogjárda, sétaút, korlátok, információs 
táblák létesítésekor.  

- A kerékpárutak is fejlesztésre szorulnak. A Kőszeget és környékét behálózó Írottkő-kerékpárút 
összekötése az osztrák kerékpárút-hálózattal, és egy biciklispihenő kialakítása a faluban. 

-  A parkolóhelyek megoldása szintén fontos, amit néhány, a központhoz és idegenforgalmi 
létesítményhez közeli nagyobb befogadóképességű szgk. és buszparkoló formájában és a 
főutcában tervezett módon kialakítandó parkolóöblökkel kell megvalósítani. 

- A távolsági buszok járatainak sürítésével vagy egy saját busz vásárlásával kell  megoldani a 
közlekedési problémákat. 

- A Bozsoki patak folyamatos vízellátásának biztosítására és egyben árvíz elleni védelemre egy 
földgátat és tározót kell kialakítani a falu és a vízkutak közötti völgyszakaszon. 

 
4. Intézmények korszerűsítése: 

- Az óvoda bővítésre szorul. Kevés a hely az 5 falut kiszolgáló épületben a 30 gyerek számára.  
- Cél: egy idősek otthona, nyugdíjasház kialakítása is, ahol körülbelül 20 idős, egyedülálló 

nyugdíjas kaphatna szállást. Egy nagyobb lakóépületre lenne szükség. Esetleg a volt 
határőrségi épületből lehetne kialakítani, vagy egyházi ingatlant lehetne bérbe venni erre a 
célra. 

- A falu központjában egy közösségi rendezvénytér (fedett kiülő, kirakodó piac, zenepavilon) 
létrehozása. 

- Az idegenforgalomhoz, gyógyturizmushoz kapcsolódó magántőke bevonását segíteni kell 
szálláshelyek (kiadó szobák, panziók, kempingek, szanatóriumok, nyugdíjasházak) létesítése, 
vendéglátóhelyek kialakítása érdekében. 

 
5. A környezet rendezése: 

A község fejlődéséhez feltétlenül fontos idegenforgalom és gyógyturizmus megköveteli a táji és 
települési környezet színvonalának fejlesztését. Ennek érdekében: 

- Meg kell akadályozni a környezet harmóniáját, nyugalmát zavaró bárminemű gazdasági 
tevékenységet, mint zajos, levegőt, vizeket, talajt szennyező technológiák alkalmazása, 
nagyüzemi jellegű, vagy méretű ipari, bányászati, mezőgazdasági, szőlészeti, erdőgazdasági 
tevékenység, akár átmeneti tájsebeket okozó földmunka, külszíni bányászat, nem 
természetes alakú halastavak létesítése, erdők tarvágása stb. 

- Rendezni kell a Bozsoki patak belterületi szakaszán a környezetet. Egy szakszerű terv alapján 
kell meghatározni és kivitelezni a meder természetes rendezését, környezetének parkosítását, 
növényzet telepítését, csobogók, sétaút, hidak, parkbútorok, parkolóöblök, esetleges támfalak 
kialakításának lehetséges módját, a szükséges átalakításokat, idegen, zavaró létesítmények 
elbontását, felesleges növényzet kiirtását, a terület tulajdonlási viszonyának rendezését, 
gondozásának módját.” 

 
 
1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 
Nem releváns. 
 
1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 
 



 29

 
Bozsok Község Önkormányzata a Településszerkezeti tervet a 41/2004. (IX.9.) sz. határozat fogadták 

el (PLANEX KFT), amelyet a 177/2011. (XII.19.) számú és az 56/2013. (VIII.28.) határozattal 

módosított (AKCIÓTERV KFT). 

A helyi építési szabályzatot és annak mellékleteként a szabályozási tervet a 8/2004.(IX.8.) 

önkormányzati rendelettel hagyták jóvá (PLANEX KFT). A szabályozási tervet a 14/2011. (XII.20.) és a 

13/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendeletek módosították. 

 

A hatályos településrendezési terv készítésekor még nem vették figyelembe az Országos 

Területrendezési Terv (továbbiakban: OTrT), illetve a Vas megyei Területrendezési Terv 

(továbbiakban: VTrT) övezeti rendszerét.  

 
 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai 
 
 
Lakóterületek 
A hatályos településszerkezeti terv leírása alapján: 
„A Rákóczi utcától keletre, Kőszegszerdahely irányából a belterület határán ma is meglévő utat 
használtuk fel a tervezett, két oldalról beépülő utcák megközelítésére. A lakóterület jól ütemezhetően 
valósítható meg. Az ütemezésnek megfelelően egy részét tartalék lakóterületként irányoztuk elő. 
Teljes kialakítás esetén akár 120-150 db lakótelek jöhet létre. A felhasználásra tervezett terület 
túlnyomó része belterület (a lakóházak mögötti hosszú hátsókertek), ma kertként, gyümölcsösként 
hasznosítják. 
A Rákóczi utca nyugati oldalán lévő házsor mögött, a meglévő szervízút helyén kialakítandó utcában 
–megőrizve a hosszú telkek hagyományos tagolását és figyelembe véve a tulajdonosok igényét is – 
egyoldali házsorral legfeljebb 29 db falusias beépítésű lakótelek alakítható ki. Az utca déli végén – itt 
csatlakozik a közúthoz – kétoldali beépítéssel 24 db telek kialakítására nyílik lehetőség. Ennek a 
lakóterületnek a lezárásaként az országút felől a főutca hagyományos zártsorú beépítését folytatva 8 
db lakóépület épülhet fel. 
A telkek beépítési módját egyébként – a lakóépületek mai és jövőbeni várható rendeltetését (falun is 
ritka az állattartás, gazdálkodás), az építtetői igényeket és a kertes környezetet is figyelembe véve – 
oldalhatáros és szabadon álló elhelyezéssel terveztük. A karakteres utcaképet az eltérő beépítési mód 
és a stílusukban sokszor a meglévőktől valószínüleg eltérő új épületek nem zavarják, mivel a 
párhuzamos utcákba a főutca nem lehet belátni. 
A meglévő lakóterület inkább a falu központjaként fog szolgálni a jövőben. Egyre több régi épület kap 
más funkciót (vendéglátás, kereskedelem, szolgáltatás, falusi túrizmus). Az új lakóterületeken felépülő 
épületek szintén szolgálhatnak részben idegenforgalmi funkciókat. 
 
Településközponti vegyes terület 
A község központjában (főutcájában) elszórtan helyezkednek el az alapellátást nyújtó intézmények, 
kereskedelmi létesítmények. A Rákóczi utcát szinte teljes hosszában Településközponti vegyes 
területbe soroljuk. Itt célszerű a továbbiakban létesülő ellátási intézményeket megvalósítani, és a 
Bozsoki-patak környezetének rendezésével együtt egy esztétikus faluközpontot kialakítani. 
Javasoljuk a hiányzó funkciókat a megüresedő régi épületekben elhelyezni, ezzel egyidejűleg 
biztosítható azok méltó megtartása is. 
A község déli részén, a volt határőrségi laktanya helyén idősek számára otthon, szanatórium, illetve 
kulturális létesítmény helyezhető el 
A település központjához közeli zöldterületeket célszerű lenne funkcióval megtölteni (játszótér, 
szabadtéri színpad, kiállítótér stb.) hogy szervesen bekapcsolhatók legyenek a település szerkezetébe 
és szolgálják a helyi lakosság és túristák szabadidő eltöltését. 
 
Üdülőterületek 
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A korábbiakban említett kedvező adottságai révén – ha ezt jól használja fel – Bozsok kedvelt pihenő, 
kiránduló hellyé válhat. Jelenleg is szép számban keresik fel hazai és külföldi túristák, akik rövidebb, 
hosszabb időt töltenek itt. A tapasztalatok szerint a faluban működő kastélyszállón, panzión és 
kempingen kívül egyre többen igénylik, hogy saját üdülőt hozzanak létre. Az eddigi gyakorlat az volt, 
hogy a szőlőhegyen épültek fel hétvégi házak, vagy alakítottak át pincéket nyaralóvá, illetve régi 
lakóházakból alakítottak ki üdülőt. 
E helytelen megoldások helyett, a mutatkozó és várhatóan fokozódó igények kielégítésére különböző 
igényeknek megfelelő és több ütemben megvalósítható üdülőterületeket terveztünk. 
Javasoljuk, hogy épüljön meg a tervben is szerepeltetett székes felvonó (kötélpálya) a falu szélétől az 
Írottkőig. Ezzel folyamatos, jobban kiszámítható turizmus alakulhatna ki Bozsokon, ami a helyiek 
megélhetését javítaná. 
A kötélpálya-állomást a falu közelében, de a zavaró hatások kiküszöbölése érdekében megfelelő 
távolságra javasoljuk. Környezetében, a szőlőhegy alatt egy ritkásan beépülő, hangulatában a 
szőlőhegyhez hasonlító, hétvégi házas üdülőterületet javasolunk, amely kiválthatná az egyébként 
szőlőtermesztésre létrehozott hegyen elindult üdülőépítést. A felvonóhoz közelebbi részen kemping és 
kis üdülőházak létesítésére alkalmas területet jelöl ki a terv. 
Az üdülőterületet terveztünk a Batthyány kastélyrom melletti területre. Itt első sorban nyári 
táboroztatást lenne célszerű megvalósítani diákok számára képzőművészeti, környezetismereti, 
túrisztikai, sportolási stb. céllal. 
Hosszabb távlatban – hasznosítva a környék jó levegőjét – szanatórium(ok) és üdülőszálló(k) 
építésének lehetőségét is szeretnénk biztosítani, amelyek méretükkel, építészeti megformálásukkal 
illeszkednének Bozsok hangulatához és faluképéhez. Erre a célra a község keleti bejáratánál, a 
temetőtől északkeletre lévő, jó panorámával rendelkező domboldalt jelöli ki a terv. 
A község déli szélén lévő kis tó mellett tartalék üdülőterület számára biztosítunk helyet. További 
tartalék terület tőle keletre a domb oldalán. 
 
Gazdasági területek 

A község tervezett üdülő jellegéből fakadóan zavaró hatású, vagy zavaró körülményekkel járó (pl. 
szállítás, zaj, levegőszennyezés, bűz) gazdasági létesítmény a területen nem létesíthető, így csak a 
nem jelentős zavaró hatású kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területet jelöltünk ki. A tervezett 
gazdasági funkciók első sorban az idegenforgalomhoz kapcsolódnak (kereskedelem, vendéglátás, 
szolgáltatás stb.). Területi elhelyezkedésüket is a tervezett turisztikai és üdülési létesítményekhez 
igazítottuk. Biztosítottuk egyben a jó megközelíthetőséget is. 
További gazdasági terület a falu déli határában működő állattartó telep, amelyen belül egyéb, nem 
jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenység végezhető (pl. mezőgazdasághoz kapcsolódó 
feldolgozó üzem). A terület megfelelő távolságban van a lakó és tervezett üdülőterületektől, a 
szélirány szempontjából is kedvező az elhelyezkedése valamint jól megközelíthető a belterület 
érintése nélkül. Tartalék területet tőle nyugatra, az út másik oldalán jelöltünk ki. 
 
Különleges területek 
Ebbe a kategóriába sorolt területek közül a temető jelenlegi helyén megfelelő, bővítése azonban kissé 
korlátozott. Nyugati irányban bővíthető, azonban itt a feltételezett kolostor maradványai szabhatnak 
határokat. 
A sportpálya jelenlegi helye megfelelő, javasoljuk bővítését és további pályák (pl. teniszpálya) 
létesítését a túrizmushoz, üdüléshez kapcsolva. 
A többszöri helyi egyeztetések eredményeként a község belterületi határának észak-nyugati 
szegletéhez javasoljuk a kötélpálya alsó állomását elhelyezni. A terület erdős, azonban a fák jelentős 
része elszáradt. A legszükségesebb ritkításokkal a szükséges parkolási igényt is területen belül (erdei 
parkolóval) kell kielégíteni. A szomszédos vízmosásos erdős területen erdei tornapályát javasolunk 
létesíteni. 
Bányaterületet a terv nem jelölt ki, tekintettel a bányászati tevékenység és azzal járó körülmények 
(szállítás, környezetszennyezés, tájrombolás) a tervezett üdülési funkciókkal nem egyeztethetők 
össze. 
A Bucsu felé vezető út melletti volt homokbánya okozta tájsebet – az ott megtelepült gyúrgyalag 
fészkelőhelyek megőrzése mellett – rekultivációval meg kell szüntetni. 
 
Az országhatár melletti kb. 75 m széles sáv honvédelmet szolgáló területként az ehhez szükséges 
építmények elhelyezésén túl az eredeti művelési ághoz (erdő, szántó, legelő) megfelelő létesítmények 
elhelyezésére szolgál.” 
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1.7. A település társadalma 
1.7.1. Demográfia, népesesség, foglalkoztatottság 

 
 

Népesség számának alakulása 1870-2001 között 
Év 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2013 

Lakos 690 682 692 738 706 721 761 717 556 455 433 418 377 343 
 

 
A település népességének száma 1930-ban érte el a csúcspontját, akkor 761 fő lakott a községben, 

majd folyamatos csökkenésnek indult.  Mélypontja a lakosság számának 2010 volt, ekkor 334 fő volt 

a település lakónépessége.  

A népesség nemzetiségi összetétele ma magyar, azonban a törökvészt követően horvátok 

népesítették be a települést, amely a 19. század végére teljesen elmagyarosodott. 2011-ben a 

népesség 94,4 %-a magyar 5 %-a német nemzetiségű volt. 

 
Lakónépesség változása az utolsó 10 évben (Forrás HEP) 
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A népesség számának alakulása 1980-2013. (forrás: KSH) 
 
 Állandó népesség Lakónépesség 
 1980 1990 2001 2011 1980 1990 2001 2011 2013 
Bozsok 443 406 382 343 433 418 377 343 343 
 
A rendszerváltást követően a népesség fogyás lassult, majd megállt.  Jelenleg is stagnál, ami 

kedvező abban az esetben, ha a megye és az ország népességcsökkenéséről beszélünk. 

 

A vándorlási folyamat 

 
Forrás: HEP 

 
A lakónépesség alakulása az elmúlt években (forrás: KSH) 

Év Lakónépesség 
2007 348 
2008 342 
2009 342 
2010 334 
2011 343 
2012 342 
2013 343 

Bozsok lakónépessége

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

19
90

19
94

19
98

20
02

20
06

20
10

Bozsok

A lakónépesség alakulása Bozsokon 
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A belföldi elvándorlás vizsgálatakor megállapítható, hogy míg 2008-ban a település pozitív 

egyenleggel zárt, a következő években az elvándorlás meghaladta az odavándorlás mértékét, a 

lakosságszám ennek eredményeként (is) csökkent. 2011-ben az oda- és elvándorlások száma 

kiegyenlítődött. A grafikon alapján Bozsok eredményei a megyei tendenciához hasonlíthatók, amely 

szintén csökkenést mutat a régió és a kistérség értékeivel ellentétben. 

 
A népesség korcsoportok szerinti megoszlása (forrás: KSH) 

 -14 15-39 40-59 60-69 70- Összesen Férfi  Nő 
Bozsok 40 106 112 46 38 342 166 176 
 
 
A 14 évnél fiatalabbak aránya 11,7 %, a 15-39 évesek aránya 30,99 %, a 40-59 éveseké 32,7 %, a 

60-69 éveseké 13,45 %, a 70 évnél idősebbeké 11,1 %. A legnépesebb korcsoport a 40-59 évesek 

csoportja és csak 2 %-al előzi meg az őt követő 15-39 évesekét. 

 

Élve születések számának alakulása 

 

Forrás: HEP, 2013. 

A természetes szaporodást tekintve Bozsokon a halálozások száma a vizsgált évek mindegyikében 

meghaladja az élve születésekét, mely az öregedési index 100 % feletti értékeit eredményezi. 2010. 

kivételével minden évben mínusz előjelű eredményeket láthatunk, az évek során ezek azonban nem 

mutatnak kiugró változásokat, körülbelül mindig ugyanannyival több a haláleset a születésnél. 

 
Öregedési index 

 

Forrás: HEP, 2013. 
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Forrás: HEP, 2013. 

 

Belföldi vándorlások 

 

Forrás: HEP, 2013. 

 

A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint, 2011. 

Ált. iskola  
Első 
évf. 

1-7. 8. 
Középf. 
Iskola 

érettségi 
nélkül, 

szakmai 
oklevél 

Érettségi Egyetem, 
főiskola stb. 

oklevél 

Összesen 

Bozsok 1 22 89 72 99 39 322 
 

A 7 évnél idősebb népesség 22,3 %-a középfokú végzettséggel, a 28,1 %-uk érettségivel, 22,3 %-uk 

diplomával rendelkezik.  

 

A településen élők foglalkoztatottsága 2012. 
 

 Foglalk
oz- 
tatott 

Mun
ka-
nélkü
li 

Inak
tív 
kere
ső 

Eltar
tott  

Össze
sen 

Foglalkoz-
tatott 
% 

Munka-
nélküli 
% 

Inaktív 
kereső 
% 

Eltartott  
% 

Bozsok 152 9 109 72 342 44,4 % 2,6 % 31,9% 21,1 % 
 
A foglalkoztatottak 44,4 %-a és az inaktívak 31,9 %-a emelendő ki.  
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Forrás: HEP 

 

A munkanélküliek száma a férfiak körében magasabb, azonban az országos átlag alattiak. A 

munkanélküliek között ugyan vannak olyanok, akik a munkaügyi központnál nem regisztráltatják 

magukat, így nem jelennek meg adatként, így a táblázat nem nyújt teljes körű információt, azonban a 

község adatai kedvező képet mutatnak.  

 

A vállalkozások száma 2013: 

 Egyéni vállalkozó: 35 db 

 Kft: 8 db 

 Bt: 5 db 

 
A vállalkozások száma évente általában +/- 1 egyéni vállalkozással ingadozni szokott. 

A vállalkozások tevékenységi köre mezőgazdálkodás, a vendéglátás, szálláshely szolgáltatás, 

építőipar, szolgáltatás területeket fedik le. 

 
 
 
Idegenforgalom 
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A Kőszegi-hegység lábánál fekvő Bozsok remek lehetőséget kínál a pihenni vágyóknak és a Kőszeg 

környékén kikapcsolódni vágyóknak. Az alábbi szálláshely szolgáltatók találhatóak meg a faluban:  

 Fenyvesalja Vendégház 

 Bozsoki pihenő 

 Patakparti apartman 

 Nyírfa Vendégház 

 Vulcz Imréné 

 Bozsoki Vendégház 

 Kastélyszálló Bozsok: A Sibrik család hajdani rezidenciája 12 db fürdőszobás szobával, 

tanácsteremmel, teniszpályával, szaunával, biliárd teremmel várja vendégeit, a 13 holdas 

kastélypark gyönyörű környezetében. 

 Rákóczi Vendégház 

 Bozsoki Nagy Vendégház 

 Dorottya Vendégház. 

 
1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet, 
szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.) 
 

A településen korábban jelentős számban működtek egyesületek: Civil szervezetek:  

 
 Bozsoki Kökörcsin Egyesület  

 Önkéntes Tűzoltó Egyesület  

 Bozsok Sportegyesület  

 Bozsoki Hegyközség  

 Castanea Egyesület  

 Írottkő Natúrpark Egyesület<  

 UTIRO LEADER Egyesület  

 Kőszeghegyalja Idegenforgalmi Egyesület . 

 

 
1.8. A település humán infrastruktúrája 
1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 
 

A településen napközi otthonos óvoda, közös önkormányzati hivatal, művelődési ház, háziorvosi 

rendelő működik. A 2014-ben felújított Művelődési Házban található a könyvtár is. 

 

A községben lévő óvoda a kőszegi Újvárosi Óvoda Bozsoki Tagóvodája 

(9727 Bozsok, Rákóczi Ferenc út 85.)  

Az óvoda alaptevékenységei: 

 Óvodai nevelés, ellátás 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

 Óvodai intézményi étkeztetés 
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 Szociális étkezők ellátása. 

 

Iskolai oktatást a kőszegi Bersek József Általános Iskola Kőszegszerdahelyi Tagiskolája (9725 

Kőszegszerdahely, Kossuth u. 4.) végez.  

 

A Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulásnak. Társulás útján látja el a: 

 központi háziorvosi ügyelet feladatait 

 pedagógiai szakszolgálati feladatokat 

 szociális étkeztetés és házi segítségnyújtási feladatokat 

 
1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2013. augusztus 28-án készült el. Megvalósítása 
folyamatban. 

 
 
Jövőkép: 

1. Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák egyenlő bánásmódban részesülnek. 
2. Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők próbáljanak önellátásra törekedni. 
3. Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek életkörülményeinek javítását. 
4. Folyamatosan odafigyelünk az idősek segítésére és ellátásukra. 
5. Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenlő bánásmód elvét. 
6. Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők mindennapi élethez szükséges feltételek 

biztosítására. 
 
1.9. A település gazdasága 
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 
 



 38

Bozsok község területén az alábbi vállalkozásokat tartják nyílván. 
 
Regisztrált vállalkozás: 48 db. 
Korlátozott felelősségű vállalkozás: 8 db. 
Betéti társaság: 5 db 
Egyéni vállalkozó: 35 db 
 
 
1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 
 
A községben jelentősebb, sok munkahelyet biztosító vállalkozások nem találhatóak. A vállalkozások 

jellemzően a szolgáltatásban és mezőgazdálkodásban tevékenykednek. A helyi vállalkozások fő 

piaca a község lakossága és a szomszédos Rohonc/Rechnitz város lakossága. 

 
 
1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 
 

 
A lakóegységek rendeltetése és lakóik 2013. 

 
 Lakás 
 Lakott Nem 

lakott 
Együtt 

Lakott 
üdülő 

Lakás 
és 

lakott 
üdülő 
együtt 

Lakott 
egység 

lakóegység 

Összesen Száz 
lakott 

lakásra 
és 

üdülőre 
jutó 
lakó 

Bozsok 113 27 140 7 147 1 148 284 
 
A lakások esetében 2013-ben 27 lakást vettek nyilvántartásba, amelyek nem voltak lakva. Ide 

tartoznak azon otthonok is, amelyek második lakásként szolgálnak, vagy időszakosan – szezonálisan 

lakottak. 

 
A lakások tulajdon és használati mód szerint 2011. 

 
Szobaszám Tulajdon jelleg Használati cím  
1 2 3 4- Magán Önk. Intézmény Tulajdo- 

nosi 
bérleti Más 

Lakás 
és 
lakott 
üdülő 
együtt 

Bozsok 3 52 58 34 143 - 4 115 5 - 147 
 
A tulajdonviszony szempontjából a községben a magántulajdonban álló lakások a jellemzőek. 
 

A lakások és lakott üdülők építési évük szerint 
 -

1919 
1920-
1944 

1945- 
1959 

1960- 
1969 

1970- 
1979 

1980- 
1989 

1990- 
2001 

2002- 
2013 

Összesen 

Bozsok 61 16 7 10 16 18 7 12 147 
 
 
A lakások 52,38 %-a 1945. előtt épült. A II. világháborút és a rendszerváltás között épült a lakások 

34,7 %-a, míg a legutóbbi két évtizedben12,9 %-uk.  
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A lakások számának növekedése 1990-2013. között 

Bozsok lakásszám változása
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A lakások építési éveit tekintve az 1970-es évek, de még inkább az 1980-as évek kiemelkedő volt. 

Az elmúlt évtizedben – bár csökkenő intenzitás mellett - épültek új lakások a településen. A 

csökkenés mögött egy indokolatlanul 7 évre nyúlt településrendezési terv módosítás és az azt követő 

válság is állhat. A község kedvező fekvése, kiépített infrastruktúra alapján továbbra is vonzó 

lakóhelyi kínálattal bír. 

A lakások alapterületük szerint (Forrás: KSH) 
-29 30-

39 
40-
49 

50-
59 

60-
79 

80-
99 

100- Összes  

m2  

1 lakásra 
jutó 

alapterület 
m2 

Bozsok - 3 6 14 33 35 56 147 94 
A lakások alapterületük szerint jellemzően nagy alapterületűek, jelentős 38 %-ban 100 m2-nél 

nagyobb  lakásokat találunk. 

A lakások és lakott üdülők felszereltség szerint (Forrás: KSH) 
Hálózati Házi Melege 

folyóvízzel 
Köz- Házi  

vízvezeték  

Vízöblítéses 
WC 

Csatorna 
Bozsok 140 4 129 135 135 7 
 

A lakások és lakott üdülők komfort szerint (Forrás: KSH) 
 

 Össz- 
komfortos 

Komfortos Félkomfortos Komfort 
nélküli 

Szükség és 
egyéb lakás 

Bozsok 86 38 16 7 - 
 

A lakások és lakott üdülők magasság szerint (Forrás: KSH) 
1 2-3 4-10 11-  Földszintes Emeletes 

lakásos 
Bozsok 138 - 130 8 - - 
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A lakásszám állományi és összetételi adatait áttekintve megállapítható, hogy a lakások döntő 

hányada (84,3 %-a) jó komfort fokozatú. 91,8 %-a vízzel és vízöblítéses WC-vel ellátott. 

 

A KSH statisztika szerint emeletes épület nem található a községben, azonban a helyszíni bejárás 

alapján vannak ilyenek, szerencsére nem jellemzői a településnek.  

 
1.10.6. Intézményfenntartás 
 

A Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulásnak. Társulás útján látja el a: 

 Óvoda fenntartása 

 központi háziorvosi ügyelet feladatait 

 pedagógiai szakszolgálati feladatokat 

 szociális étkeztetés és házi segítségnyújtási feladatokat 

Körjegyzőség keretében: 

 Kőszegi Körjegyzőség Velem-Bozsok kirendeltsége 

Saját intézmények: 

 Kultúrház 
 
 

 
 
1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások 
 
A települési önkormányzat tulajdonában álló csatornahálózat üzemeltetésére az önkormányzat a 

VASIVÍZ Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződést. 

A települési szilárd hulladék gyűjtését és szállítását szerződés alapján a Kőszegi Városgazdálkodási 

KHT oldja meg.  

 

 
1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 
1.12.1. Természeti adottságok 
 

Földrajzi elhelyezkedés 

 

A település igazgatási területe (vizsgálati terület) Vas megyében fekszik. Tájföldrajzi szempontból a 

Kőszegi-hegység kistájhoz sorolható, amely az Alpokalja középtájban és a Nyugat-Magyarországi-

Peremvidék nagytájhoz tartozik. Velem a Kőszegi-hegység délkeleti lábánál, a Kendig és a Péterics-

hegy között lefutó Szerdahelyi-patak völgyében terül el. Kőszeghegyalja része, amelyet a kőszegi 

hegyek alján fekvő öt község (Cák, Velem, Bozsok, Kőszegszerdahely, Kőszegdoroszló) alkot. 

 

Domborzat 

A középhegységi domborzat hegyrajzi jellegét a hegység gerinces szerkezete határozza meg. Fő 

gerincét az Irottkő (882 m) - Kendig (726 m) - Irány-hegy (665 m) - Óháza (609 m) - Pintértető (497 m) 

északkelet felé lealacsonyodó keskeny vonulata adja, amelyből északnyugatra és délkeletre egyaránt 
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alacsonyabb oldalgerincek ágaznak ki. Az oldalgerinceket mélyre vágódott, szurdokszerű, 

felsőszakasz jellegű eróziós patakvölgyek választják el egymástól, amelyeknek meredek lejtőin bizarr 

mállási formák bukkannak a felszínre. A lejtős felszíneket többnyire mindenütt vastag törmeléktakaró 

borítja.  

 

A Kőszegi-hegység domborzata igen tagolt. Az átlagos (145 m/km2) és a legnagyobb  

(303 m/km2) viszonylagos magasságkülönbség itt a legjelentősebb. Területének 72 %-a a nagy relatív 

reliefű (>100 m/km2) felszínek közé tartozik, s a 200 m/km2-nél nagyobb szintkülönbségű területek 

részesedése itt a legnagyobb (23 %). 

 

Bozsok a Kőszegi-hegység déli lábánál, a Kopasz-domb, Péterics-hegy, Széles-kő, Holt-hegy között 

lefutó Bozsoki-patak völgyében terül el. A települést északnyugat felöl erdővel borított hegyoldalak 

övezik. Északról dél felé haladva – a hegytetőtől a síksági részekre - fokozatosan ereszkedik le a 

terepvonulat, amelyet észak-déli lefutású patakvölgyek, dél felé egyre alacsonyodó hegyek, lankás 

dombok tagonak: pl. az Irottkő (884 m) a Kopasz-domb (670 m), a Pétereics-hegy (601 m), a Kalapos-

kő (587 m), a Széles-kő (496 m), a Holt-hegy (420 m), a Kecske-domb (345 m). A település igazgatási 

területének legmagasabb pontja az Írottkő (884 m), legalacsonyabb pontja délen a Fenyős-erdőben 

van 290 tszf. magasságban. Bozsok vizsgálati területén az átlagos relief 147 m/km2. A legnagyobb 

relief 274 m/km2. A legmagasabb és legalacsonyabb pontja között 594 m szintkülönbség van. A 

település környékének domborzatát több magas és mélypont teszi változatossá. Így domborzata a 

felszínmozgalmasság szempontjából mozgalmasnak tekinthető. Lejtőkategóriák szempontjából az 

erdővel borított hegyoldalak zöme igen meredek (40 % felett); illetve meredek (25,1-40 %), a kertekkel 

és gyümölcsösökkel borított részeken a dombos (12,1-25 %), a szántókkal, rétekkel fedett részeken 

pedig lankás (5,1-12 %) lejtőhajlások a jellemzőek. Kitettség szempontjából a délkeleti lejtők fordulnak 

elő leggyakrabban. 

 
 

Földtani adottságok 

A hegység túlnyomórészt kristályos palákból épül fel (Kisházi-Ivanovics 1984). Ezek leggyakoribb 

képviselői a kvarcfillitek, fillitek, mészfillitek és a zöldpalák. Köztük találhatók még kevésbé és 

erősebben átkristályosodott mészkövek, homokkövek és konglomerátumok is. Újabban a hegységben 

antimon- és grafitnyomokat, valamint mangános kvarclencséket (piroluzit) is találtak, ezeket azonban 

nem érdemes kitermelni gyenge minőségük és jelentéktelen mennyiségük miatt. 

 

Éghajlat 

Mérsékelten hűvös-nedves éghajlatú, de a magasabban fekvő területeken hűvös-nedves. A tél havas, 

de nem zord, a nyár hűvös és csapadékos. A napsütés évi összege 1800 óra körül mozog. Az évi 

középhőmérséklet 8,5 °C körüli, a tenyészidőszaké 15,0 °C. Április 25. és október 14. között mintegy 

172 napon (fagymentes időszak) keresztül a napi középhőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. Az évi 

csapadékösszeg 800-900 mm között valószínű. A nyári félév csapadékátlaga 450-470 mm. A hegység 

magasabb pontjain 60 nap körüli, a melyebben fekvő területeken 50 nap a hótakarós időszak hossza. 
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Az átlagos hóvastagság 50 cm körüli. Az ariditási index 0,78-0,88. Az északi szélirány az uralkodó, az 

átlagos szélsebesség a szélvédettségtől függően 3-4 m/s.  

Az éghajlat és a domborzati adottságok az erdőgazdálkodásnak és a turisztikának kedveznek. 

 

Vízrajz 

Az igazgatási területen két patak folyik keresztül: a Bozdoki-patak, az Arany-patak, kettő pedig ott 

ered: a Szinesei-patak és a Nyeste-Nyárs-patak. A település területe a Gyöngyös jobboldali 

vízgyűjtőjéhez tartozik. Vízháztartása az országban a legkedvezőbbek egyike. 

  Lf=8,5 l/s.km2   Lt=32 %  Vf=224 mm. 

 

A hegységben számos, de vízhozamában erősen ingadozó forrás működik. A vizsgálati terület 

ismertebb forrásai a következők: 

- Szénégető-kút  

- Kétágú-forrás 

- Hidegkuti-forrás 

- Farka-kút 

 

Talajadottságok 

A tájat 99 %-ban erdőtalajok borítják. A hegység savanyú kőzeteinek málladékán (agyagpala, gneisz) 

savanyú, nem podzolos barna erdőtalajok keletkeztek, amelyek területi részesedése 66 %. A talajok 

savanyúságát a csarabos, áfonyás aljnövényzet szerves anyagai csak fokozzák. Szelvényükre 

jellemző, hogy a felső 10-20 cm-ben szerves anyagban aránylag gazdag réteg alatt éles átmenettel 

egy kilúgzási, majd egy rozsdás felhalmozási szint következik. Vízgazdálkodásuk kedvezőtlen, 

mezőgazdasági potenciáljuk korlátozott, szinte teljes egészében erdőterületek. Mechanikai 

összetételük vályog, vízgazdálkodásuk kedvező, erősen savanyúak. Természetes termékenységük 

viszonylag gyenge, ennek ellenére túlnyomórészt szántóterületek.  

 

Növényzet 

A Kőszegi-hegység a Kelet-Alpok (Noricum) flóratartományba, a Kőszeg-soproni flórajárásba tartozik. 

A hegység területén találkozik a havasi és pannon flóra, így rendkívül gazdag szubalpin, montán és 

boreális elemekben. Legelterjedtebb potenciális erdőtársulásait a gyertyános kocsánytalan tölgyesek 

(Querco petraeae-Carpinetum mediostririacum), a gyertyánelegyes bükkösök (Luzulo-Querco-

Carpinetum noricum), a mészkerülő tölgyesek (Luzulo-Quercetum) képviselik. A völgyekben hegyi 

égerligetek (Alnetum glutinosae-incanae) is megfigyelhetők. A legmagasabb helyek kiemelkedő 

társulása a lucosok (Abieti-Piceetum noricum). Kiemelkedő jelentőségű a szelídgesztenye (Castanea 

sativa) előfodulása, amely Kőszeg-Cák-Velem-Bozsok vonalán összefüggő gesztenyés ligeterdőt 

(Castanetum sativae p.p.) alkot. A nyílt társulások közül a hegyi kaszálórétek (Festuco rubro-

Gnossuretum), a franciaperjés kaszálórétek (Arrhenatheretum elatioris) és a láprétek (Eriophorion; 

Molinion coeruleae) a jellegzetesebbek.  
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Állatvilág 

A klíma és a növénytársulás jellemző állatvilágot alakított ki. Itt teljesedik ki a Noricum faunakörzet 

kelet-alpesi és hegyvidéki jellege. A talajlakó százlábúak és ikerszelvényesek jellemzik a környék 

állatföldrajzi jellegét. A futóbogarak közül sok futrinka (aranyosfutrinka, fekete bordás aranyosfutrinka) 

él a területen.  

 

A források és patakok környékén gyakori a foltos szalamandra. A békafajok közül ritkább a sárga hasú 

unka és a gyepi béka. A patakok jellemző mozgású madara a hegyibillegető. A mocsaras réteken 

fészkel a berki és a ritka réti tücsökmadár. 

 

A napsütötte réteken, erdei tisztásokon gyakori a fürgegyík. A nyílt térségek felett néha átsiklik a 

kabasólyom. A szelídgesztenyés ligetek jellemző madara a búbosbanka és az őrgébics.  

 

A tölgyesek és bükkösök sziklás részein gyakori a faligyík, a nagytermetű zöldgyík és a lábatlan gyík. 

Az öregállományú bükkösök odvaiban fészkel a kékgalamb, az erdei füles- és macskabagoly. 

Hazánkban előforduló kilenc harkályfaj közül mind képviselteti magát.  

 

Emlősök közül nagy számban fordul elő az erdei egér, pocok és cickány. Gyakori a mókus, ritkább a 

nagypele, sün és a patkós orrú denevér. Ragadozók közül sok a róka, a borz, a nyuszt, a nyest, a 

menyét. A vadászott nagyvadak mindenütt fellelhetők. Ritkaság a zerge, amely a szomszédos 

Ausztriából látogat át hozzánk, de általában nem maradnak a területünkön. 

 

 
 
1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 
1.12.2.2. Tájhasználat értékelése 
 

Egykor Bozsok és környéke a többi hegyaljai településhez hasonlóan eredetileg erdőség volt. Ahogy 

azonban a telepesek száma növekedett, úgy egyre nagyobb területekre volt szükség a 

földműveléshez, így mind nagyobb erdőterületeket irtottak ki. Az erdők kiirtásáról tanúskodnak a 

bozsoki határrészek dűlőnevei: Hód erdő, Mogyorós. Az irtások helyén szántókat, legelőket, 

kaszálókat, szőlő- és gyümölcsös kerteket hoztak létre. 

 

A Hegyalja egykor híres bortermelő vidék volt. A hegy délkeleti oldalában fekvő lejtőkön jó minőségű 

borszőlőt termesztettek. A jó bor hírneve még a határon túlra is eljutott. Borút vezetett Rőt 

(Rattersdorf), Hámor (Hammer) és Léka (Lockenhaus) irányába, amely a szomszédos Rohonccal 

ellentétben mára már csak nyomokban maradt meg. A bőven termő szőlős kerteket hangulatos 

szelídgesztenyés erdők övezték, amelynek nemcsak a termését hasznosították, a gesztenyefákból 

készítették ugyanis a szőlőindák mellé a karót. Aztán a filoxéra véget vetett e dicső borászati múltnak, 

mivel kipusztította a nemes szőlőket. A 30-as években már próbálkoztak a filoxérának ellenálló fajták 

telepítésével, de komolyabb szőlőtelepítések csak az utóbbi évtizedben kezdődtek. A 

szelídgesztenyék jórésze napjainkra pedig kiöregedett, elpusztult. Az egykor Kőszeg-Cák-Velem-
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Bozsok-Rohonc vonalában összefüggő sávot alkotó gesztenyés kisebb nagyobb ligetek formájában 

maradt csak meg.  

 

Napjainkban Bozsok külterületének hasznosítására jellemző, hogy északon a meredek hegyoldalakat, 

délen a patakvölgyeket övező, lankás domboldalakat beborító összefüggő erdőterületek mintegy 

keretként fogják közre a középen egytömbben elterülő szántókat és gyepeket. A település a hegy 

lábánál futó patakvölgyben bújik meg. A hegylábi részen, a falu és az erdő közé ékelődik be a 

gyümölcsösökből, szőlősökből, kaszáló rétekből álló pince, gazdasági és egyéb épületekkel tarkított 

kertes övezet (az un. Szőlőhegy).  

 

Bozsok igazgatási területének nagysága 2090,9 ha. Belterület 120,49 ha; külterület: 1910,48 ha. 

Zártkert nagysága: 59,92 ha. 

Területhasznosítás Terület Területarány 

Kivett 205,2 ha 9,8 % 

Szántó 671,8 ha 32,1 % 

Kert 10,2 ha 0,48 % 

Gyümölcsös 29,1 ha 1,3 % 

Szőlő 9,8 ha 0,46 % 

Gyep (legelő) 47,7 ha 2,2 % 

Gyep (rét) 141,6 ha 6,7 % 

Fásított terület 4,6 ha 0,22 % 

Erdő 972,1 ha 46,49 % 

 

 

Erdőgazdasági területek 

A települést északról, nyugatról és délnyugatról összefüggő erdőtömb fogja közre. De emellett kisebb 

nagyobb erdőfoltok szórványosan délen és északkeleten is előfordulnak.  

A község üzemtervezett erdőterülete: 993,42 ha.  

 

Az erdők kevesebb, mint fele (403,31 ha) állami tulajdonban van, ahol főként a Szombathelyi 

Erdészeti ZRt. gazdálkodik. A fennmaradó rész magántulajdonú. Erdőtervezett területen az Alpokaljai 

Erdőtervezési Körzet erdőterve szerint folyik a gazdálkodás.  
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Az erdők túlnyomóan vegyes állományúak (cser-, kocsánytalan tölgy, gyertyán, bükk, szelídgesztenye, 

luc stb.) és a Kőszegi Tájvédelmi Körzet részét képezik egy-két kisebb erdőterület kivételével. A 

természetvédelmi törvény értelmében védett területeken az erdők üzemtervi besorolása elsődleges 

rendeltetésük szerint: "védelmi rendeltetés (védett erdő)". Ezekben az erdőkben a gazdálkodni csak a 

természetvédelmi célkitűzésekkel összhangban lehet. 
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Mezőgazdasági területek 

A savanyú talajú, gyenge minőségű (átlag 19 AK) mezőgazdasági területeken a szántó művelésű 

területek az uralkodóak (32,1 %). A gyepek megyei viszonylatban közepes kiterjedésűek (külterületi 

részarányuk 8,9 %), a gyümölcsös, szőlő és kert művelési ágak aránya igen alacsony (a mg-i. 

területek alig 2 %-a). A földek zöme (70 %-a) magántulajdonban van. A földhasználati viszonyokra 

jellemző, hogy 30-30 %-ban magángazdálkodók és egy gazdasági társaság (APHA Mezőgazdasági 

és Kereskedelmi Kft., Bozsok) művelik a földeket. A szántóterületeken a gazdálkodók a hagyományos 

kultúrákat termesztik: őszi búzát, őszi és tavaszi árpát, kukoricát, repcét és napraforgót. 2003-ban a 
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földek közel 40 %-a parlagon volt, amely a földhasználati  támogatási rendszernek és a földnek, mint 

értéknek az erősödése révén mára visszaszorult. 

A község viszonylag jelentős nagyságú zártkerti övezettel rendelkezik, amely a falu fölött az un. 

Szőlőhegyen alakult ki. Itt jórészt a haszonkertek mellett hagyományos gyümölcs- és szőlőtermesztést 

folytatnak. A gyümölcsösökben főleg almaféléket (10 ha) és a szelídgesztenyét (25 ha) termesztenek. 

A bozsoki „Szőlőhegy” a Kőszeghegyaljai borvidékhez tartozik, amelynek híres borfajtái közé tartozik a 

Zweigelt és a Kékfrankos. Mind a gyümölcsösök, mind a szőlősökre jellemző a gyakori lejtés irányú 

művelés.  
 

Nagyszámú állattartással (>100 db szarvasmarha) egyetlen cég foglalkozik a korábban említett APHA 

Mg-i és Ker-i Kft. Az állattartók zöme többnyire csak önellátásra szorítkozik. Az állatállományt 120 db 

szarvasmarha (2 gazdálkodó tartja), 80 sertés (5 gazdálkodó tartja), 800 db csirke (600 gazdálkodó 

tartja), 1200 db nyúl (30 gazdálkodó tartja) képezik. Az állattartásnak előreláthatóan a jövőben sem 

lesz túlzott szerepe a jelenlegi közgazdasági tényezők (beruházási költségek, jövedelmezőség) 

mellett.  

 

A település déli részén lévő egykori tsz-majort az APHA Mg-i és Ker-i Kft. hasznosítja 

szarvasmarhatenyésztésre és magtárként.  

 

Értékelés: A terület mezőgazdasági potenciálja közepes. A talajok savanyúak, rossz 

vízgazdálkodásúak, általában gyenge minőségűek. A mezőgazdasági területek aránya hosszútávon 

várhatóan jelentősen nem fog csökkeni a térségben. Nagyobb változás a mezőgazdaságon belüli 

művelési ágak egymáshoz viszonyított arányában várható (gyümölcsösök, szőlők további térhódítása 

a szántóföldeken). A szántóterületek alternatív hasznosításaként szóba jöhet a gyümölcskultúrák - 

elsősorban almafajták - telepítése, amelyek nagyobb jövedelmezőséget tudnak biztosítani, így a térség 

népességmegtartó illetve eltartóképességének növeléséhez hozzájárulhatnak. További lehetőség a 

térségben kisebb területeken már jól működő bogyós ültetvények (szeder, ribizli, áfonya) elterjesztése. 

A gyümölcstelepítésekhez hasonlóan további szőlőültetvények kialakulása is szóba jöhet a megfelelő 

adottságú területeken a bortörvényben előírtaknak megfelelően. 

 

A parlagterületek (felhagyott szántók, gondozatlan rétek) viszonylag nagy kiterjedésben találhatók a 

térségben, amely a tájpotenciálra csökkentőleg hat. Hasznosítási lehetőségeik alapos vizsgálatot 

igényelnek. 

 

Az állattartásnak a falusi turizmus kiegészítőjeként (lovasturizmus, állattartás skanzeni látványossága) 

lehet szerepe a jövőben. 

 

Egyéb tájhasználati módok 

Közlekedési területet alkot a tájban a Kőszegszerdahelyről, Bucsuról és Rohoncról a településre 

vezető állami kezelési utak, illetve a Bozsoktól Cák/Kőszeg felé vezető kerékpárút, a lakó és 

mezőgazdasági területek megközelítésére szolgáló földutak. 
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Több vízmű-telep is található a település külterületén, amelyek védőidomára tekintettel kell lenni a 

fejlesztési területek kijelölésénél. 

 

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 
1.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
 

  

OTrT 3/2f5. melléklete Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területe övezete (Hatályos 
2014. december 31-ig)  
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OTrT 3/5. melléklete Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területe övezete (Hatályos 
2015. január 1-től) 

 

 
Vas megye TRT II/4.sz. melléklete –Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 

 

OTRT Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

„21. § (1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan területfelhasználási 
egység jelölhető ki, amely a természeti adottságok és a kulturális örökség által meghatározott tájképi 
értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 

(2) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó település településszerkezeti 
tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá a helyi építési szabályzatában és 
szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, ami a kijelölés alapjául 
szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. Az építési övezetnek vagy övezetnek az 
építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell, ennek ellenőrzéséhez a 
tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott 
látványtervet is kell készíteni. 

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni. 

(4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a 
tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve 
a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni. 

(5) A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban ki kell jelölni 
a településkép-védelmi terület határát, amely a tájképi értéket képező kulturális örökség 
szempontjából kiemelten kezelendő területeket, az ökológiai hálózat területeit, az országos és a helyi 
védelem alatt álló természetvédelmi területeket, azok környezetét, valamint a település arculatát, 
karakterét meghatározó fontos területeket tartalmazza.” 

 
1.12.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett 
terület, érték, emlék 
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A település közigazgatási területének északi harmada a Kőszegi Tájvédelmi Körzethez tartozik. A 
tájvédelmi körzetet 1980-ban hozták létre (2/1980. (V.14.) OKTH számú rendelkezés), 
természetvédelmi törzskönyvi száma 170/Tk/1980. 
 
A védett területeken a hatósági feladatokat az Őrségi Nemzeti Park gyakorolja. 
 
A 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet - az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett 
Földrészletekről – alapján az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság működési területén található kiemelt 
jelentőségű természet- megőrzési területek: 
„10.6.1. Bozsok 
011/1, 011/5, 011/6, 011/7, 011/8, 011/9, 011/10, 011/11, 011/12, 011/13, 012/33, 012/35, 012/43, 
012/44, 012/45, 012/48, 012/50, 012/51, 012/52, 012/53, 012/54, 012/55, 012/56, 012/57, 012/58, 
012/61, 012/62, 012/63, 012/64, 012/65, 012/66, 012/67, 012/68, 012/69, 012/70, 012/71, 012/72, 
012/73, 012/74, 012/75, 012/76, 012/77, 012/78, 012/79, 0195/2, 0195/4, 0195/11, 0195/12, 0195/14, 
0195/15, 0195/16, 0195/17, 0195/18, 0195/19, 0195/20, 0195/21, 0195/22, 0195/23, 0195/24, 
0195/25, 0195/26, 0195/27, 0195/28, 0195/29, 0195/30, 0195/31, 0195/32, 0195/33, 0195/34, 
0195/35, 0195/36, 0195/37, 0195/38, 0195/39, 0195/40, 0195/41, 0195/42, 0195/43, 0195/46, 
0195/47, 0195/48, 0195/49, 0195/50, 0195/51, 0209, 0213/2, 0213/3, 0213/4, 0213/5, 0213/6, 0215, 
0216/1, 0216/2, 0216/3, 0218, 0219/1, 0219/2, 0222, 0228/2, 0229, 0230/1, 0230/2, 0230/4, 0230/5, 
0231, 2, 4, 454, 1001/1, 1001/2, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022/1, 1022/2, 1034, 
1037, 1044, 1045, 1047, 1050, 1051/2, 1051/3, 1051/4, 1051/5, 1051/6, 1051/7, 1051/8, 1051/9, 
1051/10, 1051/11, 1051/12, 1051/13, 1051/14, 1051/15, 1083/1, 1083/2, 1084/1, 1084/3, 1084/5, 
1084/6, 1084/7, 1084/9, 1084/12, 1084/13, 1084/14, 1084/15, 1084/16, 1095/1, 1095/2, 1096, 1099, 
1101, 1113/1, 1113/2, 1122, 1123, 1126, 1127/1, 1127/3, 1127/4, 1127/5, 1158, 1162, 1163, 1170, 
1171/2, 1171/4, 1171/7, 1171/8, 1171/9, 1171/10, 1181, 1187, 1188, 1190, 1191, 1193, 1194, 1195, 
1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1202/1, 1202/2, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207/2, 1207/3, 1208, 1214, 
1215, 1220, 1221, 1222, 1223, 1226, 1227/1, 1227/2, 1227/3, 1227/4, 1227/5, 1227/6, 1254, 1255/2, 
1255/3, 1255/4, 1255/5, 1255/6, 1255/7, 1255/8, 1255/9, 1255/10, 1255/11, 1255/12, 1255/13, 
1255/14, 1255/15, 1255/16, 1255/17, 1255/18, 1272, 1273, 1274, 1275, 1277, 1278, 1296, 1297, 
1298/2, 1298/3, 1298/4, 1298/5, 1298/6, 1318, 1319, 1320/1, 1320/2, 1320/3, 1320/4, 1321, 1322, 
1325, 1327, 1330, 1334, 1339, 1341, 1344, 1345, 1348/1, 1348/2, 1355, 1359, 1360, 1362, 1363, 
1364, 1365, 1366, 1368, 1369, 1372, 1373, 1375, 1376, 1377/1, 1377/3, 1377/4, 1377/5, 1377/8, 
1378, 1379, 1380, 1383/2, 1383/4, 1383/5, 1383/6, 1383/7, 1383/8, 1387/1, 1387/2, 1403, 1407, 1408, 
1412, 1413, 1414, 1421, 1422/1, 1422/2, 1423, 1424, 1425, 1429, 1435/1, 1435/2, 1442, 1443, 
1444/1, 1444/2, 1445, 1446, 1466, 1468, 1469, 1470, 1471, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1484, 
1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1491, 1492, 1493, 1495, 1499/1, 1499/2, 1500/1, 1500/3, 1500/4, 
1508, 1509, 1510, 1513, 1515, 1516, 1518, 1520/1, 1520/2, 1521, 1523, 1525, 1526, 1527, 1528, 
1531, 1532, 1534, 1536, 1537, 1538, 1539, 1543, 1544, 1545, 1548, 1549, 1551, 1552, 1553, 1554, 
1557, 1558, 1559/1, 1559/2, 1569, 1575, 1577, 1579, 1583/3, 1587, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 
1594, 1595, 1599, 1600, 1601, 1602, 1607, 1614, 1615/1, 1615/2, 1622, 1623/1, 1623/2, 1624, 1625, 
1626, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634/1, 1634/2, 1638, 1653, 1654, 1655, 1657, 1658, 1659, 
1660, 1661/1, 1661/2, 1662, 1664, 1665, 1666, 1667/1, 1667/2, 1667/4, 1667/5, 1667/6, 1667/7, 
1667/8, 1674, 1675, 1676, 1690, 1696, 1698, 1699, 1700, 1704, 1705, 1706, 1707, 1718, 1719, 1731, 
1738, 1739, 1763, 1764/1, 1764/2, 1765, 1768, 1769, 1770, 1772, 1773, 1774, 1778, 1782, 1783, 
1784, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796/1, 1796/2, 1797, 1798, 
1799, 1800, 1801, 1804, 1805, 1806, 1807, 1810, 1811, 1813/1, 1813/2, 1813/3, 1813/4, 1813/5, 
1813/6, 1813/7, 1813/8, 1813/9, 1813/10, 1813/11, 1813/12, 1813/13, 1813/14, 1813/15, 1813/16, 
1813/17, 1813/19, 1813/20, 1813/22, 1813/23, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 
1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 
1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 
1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868/1, 
1868/2, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 
1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 
1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915/1, 1915/2, 
1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 
1932, 1933, 1934, 1935 hrsz-ú ingatlanok” 
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1.12.3.3. Ökológiai hálózat 

 
Vas megye TRT 2. sz. tervlap – ökológiai folyosó övezete 

 
A területek lehatárolását az új szerkezeti terv módosításakor kell elvégezni. A település igazgatási 
területén magterület és ökológiai folyosó övezetét kell megkülönböztetni. 
 
 

 
1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 
 
A településen a jellemző tájhasználat az erdőgazdálkodás, ezt követi arányában kisebb  

mezőgazdálkodás. A település közigazgatási területének közel fele a Kőszegi Tájvédelmi Körzet 

része, természetvédelem alatt áll. 

A település tájhasználati konfliktusa sokkal inkább az ingatlan-nyilvántartás és a mai kialakult 

tájhasználat között húzódik. A természeti állapot alapján – állatállomány hiányában – gyakorta 

erdősülnek, fásulnak be a korábbi 052/14 hrsz-ú anyagbánya rendezése az ingatlan-

nyilvántartásban elmaradást mutat. 

A tájhasználatot korlátozza a Velem-Bozsok üzemelő sérülékeny vízbázis hidrogeológiai „A” és „B” 

védőterülete. 

 
 
1.14. Az épített környezet vizsgálata 
1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 
1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 
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A község településszerkezetét a természetföldrajzi adottságai határozzák meg és jelentősen 

befolyásolják. A vízfolyásokat és a természetes észak-déli irányú völgyet követi Bozsok község 

beépített területe. A beépítés északi végpontja a Sibrik-kastély, míg déli végpontja egykoron a Szent 

József kápolna, ma már a déli gazdasági területek (egykori TSZ). A település kiterjedése elsősorban 

déli irányban változott az elmúlt évtizedek alatt. A közelmúltban került kijelölésre a Rákóczi utcától 

nyugatra lévő terület, mint új beépítésre szánt terület, illetve a Kőszeg felé eső új lakóterület. De 

2004. óta tervezik a lovarda és a temető közötti tömb beépítését is inkább üdülési célra. A 

közelmúltban történt beépítések szerencsésen követték a hagyományos településszerkezet, az új 

beépítések a domboldalakra felkúszó utcákon át átmenetet képeznek a természetes környezet és 

épített környezet között. 

A 2004-ben elfogadott településrendezési eszközökben nagyvonalúan kezelt lakó- és üdülőterület 

fejlesztéseket, továbbá az általános mezőgazdasági területek helyett a hegyalja konkurenciájaként 

kijelölt új keretes mezőgazdasági területek felülvizsgálata indokolt lehet azok léptéke miatt.  

 
1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi 
osztályok 
 

Bozsok igazgatási területének nagysága 2090,9 ha. Belterület 120,49 ha; külterület: 1910,48 ha. 

Zártkert nagysága: 59,92 ha. 

Területhasznosítás Terület Területarány 

Kivett 205,2 ha 9,8 % 

Szántó 671,8 ha 32,1 % 

Kert 10,2 ha 0,48 % 

Gyümölcsös 29,1 ha 1,3 % 

Szőlő 9,8 ha 0,46 % 

Gyep (legelő) 47,7 ha 2,2 % 

Gyep (rét) 141,6 ha 6,7 % 

Fásított terület 4,6 ha 0,22 % 

Erdő 972,1 ha 46,49 % 

 

 

1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 
 

A hatályos településszerkezeti terv beépítésre szánt területek közül megkülönböztet falusias és 

kertvárosias lakóterületet, településközpont vegyes területet, gazdasági területet, illetve különleges 

temető és kastély területet. A beépítésre szánt területek a kialakult belterületen és annak 

környezetében helyezkednek el. Új üdülőterületeket tartalmaz a 2003-as rendezési terv a lovarda és 

a Kőszeg felé menő út közötti tömbben. 

Beépítésre nem szánt területek közül az erdő- és mezőgazdasági területek uralják a község határát. 

Az erdőterületek gazdasági, védelmi és turisztikai célú használatuk alapján kerültek 

megkülönböztetésre. 

A mezőgazdasági területek esetében nagyrészt a szántóföldi, kisebb részben a szőlő, 

gyümölcskultúrák a jellemzőek. Ennek megfelelően általános és kertes mezőgazdasági területeket 
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különböztetünk meg. A kertes mezőgazdasági területek a déli hegylábra felkúszó területek, 

hagyományosan kapcsolódva a rohonci szőlőhegyhez.  

 

A község lakosságát az adottságok alapján kijelölt – elsősorban a vízpartot kísérő zöldterületek is 

szolgálják.  A hatályos rendezési terv a falu délnyugati részén jelölte ki különleges területet a 

sportpálya céljára. 

 
 
1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos) 

 
Intézmények: 

 Óvoda (Rákóczi Ferenc utca) 

 Polgármesteri Hivatal 

 Posta 

 Kultúrház 

 Sibirk-kastély (kastélyszálló) 

 Orvosi rendelő 

A település jelenlegi igényeit a fenti intézmények kielégítik. 

 
1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős területek 
 

Barnamezős területnek kell Bozsokon tekinteni azt a felhagyott, vagy alulhasznosított területet, 

amely jelenleg pusztuló pl: határvédelmi területek voltak egykoron. A pusztulás a korábban ott 

végzett tevékenység felhagyásával egyidejűleg jelent meg, amelyet aztán valamely belső, vagy 

külső körülmények együttes hatására már nem követett az új funkció megjelenése. 

 

Jellemző rájuk, hogy a környezetük alapján alkalmasak lennének értékesebb új funkció 

megjelenésére, azonban a tulajdonviszonyok rendezésének hiányában átalakulni, megújulni, vagy 

újnak teret adni már nem képesek. 

A barnamezők rehabilitálásának társadalmi-gazdasági előnye, hogy helytakarékosan, újabb 

zöldmezős területek bevonása nélkül a meglévő infrastruktúrára építve teremthet új munkahelyet, 

vagy a környező lakosság számára egészségesebb városi környezetet. A javuló életkörülmények 

mellett a településképre gyakorolt hatása jelentős. Amennyiben nem hasznosul a barnamezős 

terület, akkor felgyorsul a környezetét romboló hatása, a fizikai romlás fokozódik, az értékcsökkenés 

nő és adott esetben a társadalmi szegregáció erősödik. 

Barnamezős területek: 

 Volt határátkelő épülete 

 Batthyány-kastély rom környezete 

 Volt határőrs 

 
 
1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 
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Bozsok területén viszonylag kevés konfliktussal terhelt, leromlott, romlás alatt lévő, alulhasznosított 

pusztuló épület, építmény található. Ebből is két épület a határátkelő (024/1 hrsz) és a határőrs 

épülete (265/1-2 hrsz) 2007-ben végleg szerepüket veszítették. Hasznosításukat az állagromlás 

veszélyezteti. A határátkelő 1991-ben épült korszerű épület, esetlegesen a kereskedelem, turizmus 

számára szolgálhat új funkcióval. A határőrs épülete az 1950-es években épült, jelentősebb 

ráfordítás mellett tehető alkalmassá a mai igények kiszolgálására. De alkalmas lehet vállalkozások 

befogadására vagy lakófunkcióra is.  

A leromlási folyamat a szlömösödés, amely a környezetére is káros hatással bírhat és onnan 

kisugározva egy-egy tér, utcarészlet, tömbbelsőről kialakult képet képes negatívan befolyásolni. A 

szlömösödés ellen tett intézkedések képesek a kedvezőtlen folyamat megállítására és akár jelentős 

értéknövekedést is generálni. 

 

Szlömösödő területek: 

 Volt határátkelő épülete 

 Batthyány-kastély rom környezete 

 Volt határőrs 

 

Bár területileg nem határolható le, mégis a szlömösödő területek közé sorolandó a rohonci 

országhatár és a belterület közötti volt zártkert területének egy része. A szlömösödös és eladó 

ingatlanok sora mutatja, hogy a 1970-es évektől indult hétvégi házas használata nem biztosítja a 

telkek művelését. A létrejött változó minőségű üdülő típusú épületállomány ma hátránya a terület 

tulajdonváltásának, miközben a telkek gazdasági értelemben elveszítették eredeti árutermelő 

funkciójukat. Az eladó táblák sora mutatja, hogy a beépítésre igény nincsen, viszont ez a telek már 

szőlő és gyümölcsösként sem fogja megállni a helyét. 

Miközben Rohoncon adottak a gazdasági épületen belül a pincegazdaság és pihenés, borárusítás, 

szőlőfeldolgozás feltételei, művelt és gondozott a hegy. A területből vannak kiemelendő részek, ahol 

maradt a szőlő és gyümölcsgazdálkodás, de az összképet a fentebb leírtak mégis árnyalják. A 

szőlőhegy legnagyobb éltetője a vendéglátás terén a Határmenti Vigadó igazi csárdahangulata. 

 

A várt beavatkozás lehet egy állagromlás megakadályozása, az építmény új funkcióval való 

megtöltése. A beavatkozás aktorai a mindenkori fejlesztők, tulajdonosok, partnerei pedig a település, 

a potenciális vállalkozók, illetve az állam lehet. 

 

Egy-egy szlömösödő területen történt sikeres beavatkozás hatása a környezetében azonnal 

érzékelhető élénkítő hatással bír. 

A konfliktusok adódhatnak a degradálódási folyamatot gyorsító üresen álló épületek 

amortizációjából, megkezdett fejlesztések elmaradásából is. 

 

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 

1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat 
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A településen a lakótelkek mérete elhelyezkedésük és kialakításuk időpontjától függően eltérő méretet 

mutat. A jellemző telekméret a 700-1000 m2-es ingatlan, amely jellemzően 14-16 m szélességűek és 

fekvéstől függően 90-12 m hosszúak. 

 
1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat 
 

A lakóépületek szinte 100 %-ban magántulajdonban vannak. 

 
1.14.5. Az építmények vizsgálata 
1.14.5.1. funkció, kapacitás 
A lakóépületek és lakóterületek a település legjellemzőbb funkciója, amelyben vegyítve elszórtan 

találunk közösségi célú épületeket, helyi kereskedelmet szolgáló épületeket, továbbá szálláshely 

szolgáltató épületeket is. A vegyes funkció és a kialakult sajátos jelleg szerint a Rákóczi utca nagy 

része településközpont vegyes terület besorolású, míg a vele párhuzamos új beépítésű tömbök 

kertvárosias és falusias lakóterületek. A Sibrik-kastély elkülönülve a településszerkezetben és 

funkcióban is. Kastély szállóként különleges területe a községnek. A volt Batthyány-kastély romja 

jelenleg zöldterület besorolású, azonban kétséges, ezen területfelhasználás mellett egy rekonstrukció 

végrehajtható lenne-e. 

 
1.14.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 
A község jellemző beépítési módja –a történeti fejlődéséből adódóan – az oldalhatáros beépítés. Az 

oldalhatáros beépítés továbbfejlődésével aztán a Rákóczi utca esetében a zártsorú beépítés terjedt el. 

A település történeti magját tekintve a zártsorú beépítés ma jellemzőbb az oldalhatáros beépítésnél. A 

Rákóczi utcától nyugatra és keletebbre lévő tervezett lakóterületek esetében az oldalhatáros beépítés 

jellemzőbb forma. 

 

1.14.5.3. magasság, szintszám, tetőidom 
A településen a jellemző épület típus a földszintes beépítés. A földszintes beépítés bővítéseként 

gyakori a tetőtér beépítés, illetve a ’70-es, ’80-as évekből származó beépítések esetében az 

egyemeletes lakóépület kialakítás. 

A közintézmények jellemzően földszintes kialakításúak. A Sibrik-kastély jellemzően földszint + egy 

emeletes kialakítású. 

A tetőformára a magastetős tető kialakítás a jellemző. A nyeregtető a legjellemzőbb tetőforma 

gyakoribb kontyolással vagy ritkábban oromfalas lezárással. 

 
 
1.14.6. Az épített környezet értékei 
1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 
A község területén a régészeti leletek tanúsága szerint már a kőkorszakban is éltek emberek. A kelták 

idején a község területe a közeli Szent Vid várához tartozott. A Sibrik-kastély helyén egy római 

castrumot sejtenek a történészek, mely az egykori vízvezeték őrzését is ellátta. A római korban innen 

vezették a vizet a tartományi székhelyre Savaria városába. Ennek a vízvezetéknek egy feltárt darabja 

ma Bucsu község határában megtekinthető. A népvándorlás időszakából a község határában az Irtási 

dűlőben 1874-ben kiszántott hun aranycsat maradt fenn. A falut átszelő Arany-patak vízében a 
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középkorban feltehetően aranyat mostak. A települést 1273-ban IV. László oklevelében "villa Bosuk" 

néven említik először. 

Már a 13. században Szent Vid várával együtt a Kőszegi család tulajdona volt. Később a 

Németújváriaké, majd 1405-től a Garaiaké, 1445-ben III. Frigyes német-római császár foglalta el. 

Visszafoglalása után a király hívének, Bornemissza Jánosnak adta, akitől azt hozományként ''Bagossy 

Mihály táblabíró szerezte meg. A hagyomány szerint a mai Sibrik kastély Mátyás király kedvelt 

vadászkastélya volt és így a birtokkal együtt az is a Bagossyaké lett. 1532-ben Kőszeg várának 

ostromakor a környező falvakkal együtt Bozsokot is elpusztították és az teljesen elnéptelenedett. Az 

elpusztított lakosság helyére német és horvát nyelvű népek települtek. 1538-ban a szarvaskendi Sibrik 

család kapta királyi adományként, a Sibrik kastélyt 1554-ben említik először írott forrásban. Helyén 

már korábban nemesi udvarház állott, 1614-ben a török veszély hatására várkastéllyá építették ki. 

1616-ban a Batthyány család vásárolt birtokot a Bagossy családtól a településen. A falu két kastélya 

közül a déli részen fekvő a Batthyányiaké, az északi a Sibrikeké volt. A Batthyány kastélyban 1698-

ban II. Rákóczi Ferenc is vendégeskedett. 1708-ban itt volt Esterházy Antal kuruc generális 

főhadiszállása. 1813-ban még I. Ferenc császár is vendégeskedett benne. 

A 19. század végére lakosság elmagyarosodott. 1947. után határtelepülésként elveszítette kapcsolatát 

a szomszédos Rohonc várossal, határátkelője csak 1991-ben nyílt újra. 

 

1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 
 
a) Történeti leírás, régészeti örökség felmérése 
A mai település az Alpok nyúlványait lezáró Alpokalján, a Kőszegi-hegység déli lábánál, Kőszegtől 

délnyugatra – Kőszegszerdahelyen át – 10 km-re, Szombathelytől északnyugatra – Lukácsházán és 

Kőszegdoroszlón, de Bucsun át (17 km) is megközelíthető – fekvő határmenti település. Közigazgatási 

területéhez tartozik a 884 m magas Írottkő, mely a Dunántúl legmagasabb pontja.  A település 

meghatározó vízfolyása a Bozsoki- vagy Aranypatak. A község az Írottkő Natúrpark Egyesület tagja, s 

határának É-i része a Tájvédelmi Körzethez tartozik. 

A Frank Birodalom keleti határa itt húzódott (VÉKONY 1985, 1987), amelynek egyik emléke 

a szomszédos Velem községben az 1970-1980-as években megkutatott (épületkutatás), majd a 

kápolna előtt feltárt 9. századi, Szent Vid titulusú kápolna, körülötte a temető néhány megmaradt 

sírjával (FEKETE 1996, 2008).  

Bozsok település neve  a legkorábbi okiratokban: Bosuk. Eredete a szláv Bozuk 

személynévből vezethető le (Kiss 1980, 124). 

A település első írásbeli említése 1277-ből Villa Bosuk néven maradt fenn, egy helyben 

keltezett oklevélben. („Datum apud villam Bosuk 1277”) Akkor Szent-Vid várához tartozott a 

Németújváriak fennhatósága alatt. 1374. dec. 31-én a Vasvári Káptalan előtt osztozkodik Rohonc és 

Kemend várán és tartozékain Németújvári Miklós fia Henrik és ennek unokatestvére László. Ekkor 

Bozsokot is megosztják: a malom alatt álló diófától D-re eső részt és a falu K-i oldalát Henrik, a diófától 

É-ra eső részt és a település Ny-i oldalát László kapja. 1405-ben tulajdonjogát a Garaiak kapták meg. 

1445-ben III. Frigyes német király foglalta el, majd 1478 után I. Mátyás magyar király is a híveit 

jutalmazta meg eladományozásával. A kincstartó Tárnok Péter tulajdonlása után 1487-től 

Bornemissza János jegyző birtoka lett. Az ő halála után a leányági örökös Sibrik család kapta királyi 
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adományként, de a Szalónak birtokába jutott Batthyányak is igényt tartottak rá. Ezt a vitát I. Ferdinánd 

1540-ben tett döntése zárta le, amelynek értelmében Bozsokot és Szerdahelyt kivette az uradalomból. 

1520-ban kap II. Lajostól pallosjogot Sibrik László és fiai.  

A falut az 1532. évi kőszegi ostrom idején valószínűleg egy török támadás elpusztította. A település – 

Vas vármegye nyugati peremére jellemzően, ami ekkor is egy ütköző zóna volt – elnéptelenedett. Az 

uradalmak tulajdonosai a munkaerőhiányt horvátok betelepítésével pótolták, így Bozsok nemzetiségi 

összetétele is megváltozott. Nagyrészt (grádistyei) horvát lakossága volt, valamint kisebb részt 

magyar, illetve német nemzetiségű. 

1552-ben Sibrik Gergely két részre osztotta birtokait. Mindkét ági örökösei építkeztek a faluban. Ettől 

kezdve a Sibrik család három és fél évszázadon keresztül alapvetően határozta meg Bozsok 

történetét. Megépítik – többek között – a Felső- és az Alsó kastélyt. (Az előbbi a falu É-i, a másik a D-i 

részén. Utóbbi később – 1616-ban ideiglenesen, majd később végleg – a Batthyányiak birtokába kerül.) 

A település évszázadokon át alapvetően egyutcás, szalagtelkes, amelynek É–D-i fő vonalát a Bozsoki-

patak határozta meg. A patak két teraszán voltak – s vannak ma is – a telkek. Ezt igazolják pl. a 

középkori eredetű templom, illetve egy éremkincs topográfiai helyzete is. 

 

1. Sibrik-kastély (1–2, 4. hrsz.; örökségvédelmi nyilvántartási száma: 43232) és környezete 

Felső-kastélynak is nevezik 

Középkor, újkor 

Az idősebbik ág őse, Osvát építtette az egészen a 20. század elejéig a család kezében 

maradt négyzetes alaprajzú, négy saroktornyos, árkádos udvarú, hajdan vizesárokkal védett Felső-

 vagy Sibrik-kastélyt. Erről a helyi hagyomány, de későbbi tulajdonosa, Végh Gyula is azt állította, 

hogy a vízvezetékre felügyelő római kori őrhely volt, más történet szerint Mátyás király saját 

használatú vadászkastélya is volt később. Mindezeket sem hiteles régészeti, sem történeti adatok 

nem erősítik meg. 

Az 1554-ben említett háromosztatú nemesi lakóház létezését nem igazolta eddig sem régészeti, sem 

műemléki kutatás (a feltételezés Sedlmayer Jánostól származik és a Ny-i szárnyra vonatkozik). Biztos 

azonban, hogy 1614-ben építették a mai kastély elődjét, vagy a ma is álló kastély egy részét. Ez az 

évszám látható ugyanis a kapu feletti kettőscímeres (Sibrik és gersei Pető) feliratban: “Custodi 

Domine, introitum et exitum tuum” (Védd meg Uram, aki itt belépett és innen távozott!). Az erődfalakat 

és a tornyokat Sedlmayer János XVI. századinak gondolja. 1702-ben és 1815-ben is átalakították, 

utóbbi alkalommal nyerte el mai alakját.  

A Sibrik család 1906-ban adta el Végh Gyula művészeti írónak és feleségének Wimpfenn Mária 

grófnőnek, akik mind a kastélyt, mind a körülötte lévő angolkertet felújították. 1945 után az épület egy 

részében a Határőrség irodáit helyezték el. 1959-ben végezték el a kastély műemléki felújítását, 

amikor Sedlmayer János tervei alapján Vas Megye Tanácsa üdülőházává alakították át. Ma 

kastélyszállóként működik. 

1983-ban Bakay Kornél régész kutatta meg, de csak a D-i romos, törmelékben álló tornyot. Erről 

megállapította: szervesen nem csatlakozik a kastély K-i falához/szárnyhoz, így annál későbbi. 

Vizsgálatai szerint a D-i szárny a kastély legfiatalabb része, szerinte XVIII. századi. 

A feltárás régészeti dokumentációja sajnos egyetlen közgyűjteményben sincs meg. 
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2. Római katolikus, Szent Anna templom (69. hrsz.; örökségvédelmi nyilvántartási száma: 43234) és 

feltételezhető középkori temetője  

1972. évi felújítása nem szakszerűen történt, de már ekkor középkori vakolatmaradványok kerültek 

elő, amelyeket megsemmisítettek. Jóval később (1991-ben, a Batthyány kastély kutatásával 

párhuzamosan ápr.–szept.-ben bizonyosan) talán ezért is került sor a P. Hajmási Erika régész-

műemléki mérnök (Savaria Múzeum) által ellenőrzött újabb külső felújításra, majd 1994-ben az általa 

kontrollált belső megújításra. Mindkét tevékenység során középkori építészeti elemek kerültek elő. 

Dokumentációja azonban hiányos, csak a kutatása közben készített jegyzeteit, valamint a felmérési 

rajzait őrzi a területileg illetéke múzeum adattára. 

A templomot körülvevő temetőre nincsenek adataink, de a XVIII. századig – Mária Terézia tiltó 

rendeletéig – itt kellett lennie. Ezt követően a temetőket a település lakott részén kívülre kellett 

helyezni. 

 

3. Rákóczi u. 24. (71. hrsz.; örökségvédelmi nyilvántartási száma: 59824) erődítés 

Középkor 

Kőből épült, jelenleg romos. Nyilvántartásba csak 2008-ban került. Eddig semmilyen kutatás nem 

érintette. 

 

4. Puszta (62/1. hrsz.; örökségvédelmi nyilvántartási száma: 30967) fokozottan védett régészeti 

lelőhely (A határozat száma: 22/2004. (XI. 17.) NKÖM rendelet) 

Árpád-kor 

A temető és a templom közötti területen helyezkedik el a nyilvántartásban földvárként szereplő terület. 

Első (1959. júl. 1.) ismert terepbejárása Buócz Terézia nevéhez köthető, aki akkor újkori (kuruc kori) 

sáncnak gondolta. A Ny-i és K-i sánc is – magasságuk, ami 2-2,5 m folyamatosan csökken – a házak 

alá fut be. A Ny-i földsánc hossza: 86/76 m, a K-i 86, a D-i 68 és az É-i 64 m. Alaprajzilag tehát egy 

enyhén torzult téglalapot formáz. A sánc belsejében egy, és előtte, kívül egy-egy földhalom van. 1973. 

okt. 15–19. között ugyanő ásatást végzett itt. Az 1. sz. árkot a Ny-i sánc D-i végén nyitotta, s ebben a 

faszerkezet cölöplyuk sora került elő római- és középkori kerámiával. A 2. sz. kutatóárkot a sánc 

közepén álló dombba húzta, amelynek feltöltéséből csak néhány csonttöredék származott, 

ugyanakkor a feltárási dokumentáció (fotó) szerint egy kb. 45 cm-es kőfalat is átvágott. 

A leletanyag és a kőfal, valamint az objektum mérete – véleményem szerint – arra utal, hogy inkább egy 

XIV–XVI. századi megerődített udvarházra gondolhatunk, ami talán a forrásokban emlegetett 

legkorábbi – a közelben található, ún. Felső-kastély előtti – helyi, birtokosi (Németújvári, vagy Sibrik) 

hatalom központja lehetett. 

 

5. Rákóczi út 107. (284. hrsz.; örökségvédelmi nyilvántartási száma: 43235) 

Középkor 

1980. máj. 11-12. Radics Józsefné telkén éremkincs került elő. 509 db-ból áll, amelyekből 3 db lengyel 

garas (1534, 1598, 1600), 5 db magyar vegyesházi királyok (I. Mátyás, II. Ulászló és II. Lajos) által vert 

denár és 501 db Habsburg uralkodók (I. Ferdinánd legkorábbi verete: 1528; Miksa legkorábbi verete: 
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1565; Rudolf legkorábbi verete: 1578; II. Mátyás 1611–1614 közötti 9 db denára) által vert érmét 

tartalmaz. 

Az elrejtést – véleményem szerint – helyi esemény (erőszak vagy csak félelem) generálhatta pl. a Sibrik 

és Batthyány családok közötti jogvita kapcsán. 

 

6. Batthyány kastély (270. hrsz.; örökségvédelmi nyilvántartási száma: 38656) kiemelten védett 

régészeti lelőhely (Védési határozat száma: MM 84717/1968)                                                                                                

Alsó-kastélynak is nevezik 

Középkor 

Az Alsó- vagy Batthyány-kastélyt először egy adásvételi okirat említi: 1616. okt. 4-én Sibrik György 

8000 forintért a rohonci várban székelő Batthyányi Ferencnek adta el a hozzá tartozó Kiskovácsi 

szőlőheggyel és a Káposztáskerttel együtt. 1629-ben leégett. 1632-ben ugyan a Sibrik családnak még 

egyszer sikerül visszavásárolnia, de végül mégiscsak Batthyányi Kristóf és utódai kezére kerül. Az új 

tulajdonosok – a visszavásárlást megelőzendő, nagy beruházásba kezdtek – néhány év alatt 

kétemeletes, négy saroktornyos (kettő négyzetes alaprajzú és kettő olaszbástyás), vizes árokkal 

körülvett, jellegzetesen 17. századi főúri várkastéllyá építették át, ahol Batthyány Ádám és felesége 

(Strattmann Eleonóra) is szívesen tartózkodott. A kastélyban több előkelő vendég, köztük 1698-ban II. 

Rákóczi Ferenc is megfordult. 1708. februárjában gróf Esterházy Antal kuruc főgenerális, szept.-ben 

pedig Kisfaludy György brigadéros szállt meg benne. Az 1800-as években egyik Batthyányi lány 

hozományaként került gróf Althan Ferenc főudvarmester tulajdonába. 1841. aug. 10-én (Lőrinc napja) 

este 8 óra táján a DNy-i tornyot villámcsapás éri, s ennek következtében teljesen leégett. (Feljegyzés 

a kőszegszerdahelyi Historia Dumusban.) Azóta csak pusztul, falait a helybeliek építőanyagnak 

hordták el, sok helyütt az alapozást is kiszedték, így ma már – meglehetősen elhanyagolt környezetben 

– csak romjai (csupán a DNy-i sarokbástya Ny-i fala részlegesen, valamint az ÉNy-i torony falainak egy 

része, továbbá a kettőt összekötő Ny-i szárny falai) láthatók. Bejárata az elpusztult É-i szárnyon volt. 

Az 1670-ben kelt leltár szerint az épületben nagyterem, kincstár, lisztes ház és pince is van. A vár 

vizes árkától K felé a majorság és istállók, Ny-ra pedig a kert és halastó tartozik a várkastélyhoz. 

Sedlmayer János 1960. júniusában terveket készített a helyreállítására, amely sajnos nem valósult 

meg, ahogy B. Benkhardt Lilla 1986. dec. 15-én kelt feljegyzésének egy sora sem. Ebben gyakorlatilag 

az 1960-as évben megrajzolt képet találjuk, de még inkább a további le- és elpusztulást 

konstatálhatjuk. 

1990 tavaszán P. Hajmási Erika régész kutatta a területet, de dokumentációja sajnos nem teljes a 

Savaria Múzeum Régészeti Adattárában. 

 

7. Szentkút (0230/4, 0213/3, 0216/1-2; örökségvédelmi nyilvántartási száma: 43238) nevű lelőhely 

nyilvántartási poligonjának kis része Velem község határában található. /Őskor (?), római kor/ 

A Sibrik kastélytól és az attól É-ra elterülő Hód és Végh-erdőtől É-ra valamelyik vízmű üzemi 

területén, amelyek a Szentkút-, Tücsök-, Csücsör- és Pücsör-, valamint Lőtéri-forrásokra települtek, 

vagy annak/azok közelében – sajnos a Savaria Múzeumban nincs meg a dokumentációja, csupán 

néhány leltározott színes diafelvétel – az 1989-ben Buócz Terézia vezetett ásatást és vizsgálta a 

vízvezetéket. Korábban a vízbázis kialakításakor (1971–1975 között) észrevették a római kori 
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forrásfoglalás(oka)t, valószínűleg részben elrombolták/megrongálták azokat, de a tényt nem 

jelentették be a múzeumnak. Valószínűleg a jelenségek korával sem voltak tisztában. Az 1970-es 

években valamikor Cserményi Vajk régész is végzett ismeretlen jellegű és minőségű tevékenységet a 

területen. 

A téma részletes adatait lásd: Anderkó 2007, 10–15, 2–3. ábra. 

Az 1980-as években a területen a Nyugat-magyarországi Fagazdasági Kombinát halastavakat 

akart létesíteni. Ez a beruházás szerencsére elmaradt. 

1994-ben prof. Szabó Miklós (ELTE) vezetésével zajlott itt halomsír(ok) feltárása. Ennek 

dokumentációja azonban csak a Magyar Nemzeti Múzeum Központi Régészeti Adattárában 

(III/41/1995., Lsz. 16400) van meg. A Savaria Múzeumban hiányzik, holott jogszerűen itt is meg 

kellene lennie. 

 

8. Vízvezeték (számos kül- és belterületi hrsz.-t érint; örökségvédelmi nyilvántartási száma: 68961) 

Római kor 

Pannonia provincia I. század közepe táján alapított fővárosa, azaz Colonia Claudia Savaria 

történetében a Kőszegi-hegység e részének térsége a vízellátás okán játszott szerepet, hiszen a római 

kori forrásfoglalásokat a hegylábi völgyekben (pl. Bozsoki-patak, ún. Lőtéri forrás stb. lásd a 7. sz. 

alatt) megtalálták. Károlyi Mária (KÁROLYI 2004, 164) mindezeket – helytelenül – Velem határába tette. 

A vezeték az előbbi, a 7. sz. alatti lelőhelytől (0230/4, 0213/3, 0216/1-2; örökségvédelmi nyilvántartási 

száma: 43238), azaz a vízművektől a Bozsoki-patak völgyét követve – Bozsok belterületén a patak Ny-i 

teraszán (az 1920-as években a Fő utca építésekor, illetve pincék építése során megtalálták: Anderkó 

2007, 15) – halad Bucsu – Dozmat – Torony és Sé érintésével (az Aranypatak völgyében) a 

szombathelyi Bagolyvár felé, ahová a kutatás Savaria vízfogadó létesítményét lokalizálja. 

 

9. Horvát-völgyi dűlő (örökségvédelmi nyilvántartási száma: 43236) 

Hun kor 

A községtől Bucsu felé haladva, az Aranypataktól távolabb, K-i irányban található a dűlő. 

(Korábban Irtás dűlőnek nevezték.) Innen, ma szórványleletként tartja nyilván a kutatás azt a híres 

aranycsatot, amely a műkereskedelem révén 1927-ben került a baltimori Walters Art Gallery-be (USA), 

ahol ma is őrzik.  

Az aranycsatot (KISS – TÓTH – ZÁGORHIDI 1998, 76–77, 72. kép; KISS 1990) – Sibrik Kálmán 

kutatásai alapján (erről ismeretlen kéztől származó feljegyzés tudósít a SM RA-ban Lsz. 44.) – 1874 

őszén Vlaskovics József találta szántás közben saját földjén, egy domb tetején. „A pataktól párszáz 

lépésre a községtől délre.” 

Az ilyen korú tárgy nem tekinthető azonban önmagában álló és véletlen előfordulásnak a környéken, 

hiszen a közelben a hun kori, de talán germán etnikumú jelenlétre a velemi Szent Vid hegyen feltárt 

néhány torzított koponyás férfi és női sír (MISKE 1904, 34, Abb. 14; TÓTH–KISS 2002) és azok szórvány 

leletei (MISKE 1908, Taf. LXX. 25), valamint egy a Gencsapáti–Kápolnadombon 1941-ben feltárt sír 

tárgyai (KISS – TÓTH – ZÁGORHIDI 1998, 76–77), továbbá egy a Lukácsháza határában a Gyöngyös-

patakból származó torzított koponya utalnak (TÓTH–KISS 2002).  
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10. Bús-major (052/8. hrsz; örökségvédelmi nyilvántartási száma: 29855) 

Kelta település lehetett itt. 

A Horváth-völgyi dűlőtől tovább haladva, D, azaz Bucsu felé, a község határán található gazdasági 

egység. A falutól messze volt – állítólag innen kapta a nevét, azaz hosszú „ú”-val írandó. Négyesi Lajos 

hadtörténész 1992-ben végzett itt terepbejárást. Az ennek során gyűjtött tárgyi emlékeket 

(edénytöredékek) e sorok írója határozta meg (ILON – RASZTOVICS 2000, 151. – A lelőhely tévesen 

Bucsu községhez tartozóként került publikálásra). 

 

11. Kalapos-kő és Holler-barlang (örökségvédelmi nyilvántartási száma: 43237) 

A barlang a Természetvédelmi törvény alapján eleve védett. 

Őskor (kora vaskor), középkor 

A területen a XX. század első évtizedében egy bronz szobrocska került itt elő, amelyet Miske Kálmán 

1908-ban közzé is tett (ILON 2002, Abb. 5. és ILON 2002, 4. ábra). Többen (Fekete Mária, Tóth István 

és e sorok írója) feltételeztük, hogy a hely – a kövek furcsa alakja miatt – a velemi település szakrális 

területe lehetett. Az 1997-ben e sorok írójának vezetésével, régésztechnikusok gyakorlataként végzett 

hitelesítő ásatás eredményei a velemi településsel részben egyidős leletanyagot és 

tűzhelymaradványt eredményeztek, amelyek publikálásra is kerültek és hipotézisünket megerősítették. 

A területről 2005. november 4., 2006. június 28-29. és július 5., 27-én geodéziai felmérés készült, 

amelyet Isztin Gyula geodéta-régésztechnikus hallgató, Hummel Balázs és Tóth András 

régésztechnikus hallgatók végeztek el. 

Az 1997. évi feltárás során a Holler-barlangban is kialakításra került egy kisebb szonda, amely 

azonban csak közép- és késő középkori, újkori emlékanyagot eredményezett. Azaz a barlangnak csak 

a késői használatát igazolta. De nem zárható ki az őskori használat, amelynek nyomai a feltáratlan 

részeken esetleg meglehetnek. 

 

Máig tehát összesen 11 hely áll a törvény védelme alatt a falu bel- és külterületén.  

 
1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 
 

1.) polgárosodott kisvárosias arculat, zártsorú jelleggel. A település fő utcájának középső és déli végét 

jellemzi a korábbi fésűs beépítés befordulásával és utcával párhuzamos tetőkialakítással, sorolt 

nyílászárókkal kialakult utcakép. Az utcaképet erősíti a közelmúltban elhelyezett épületek városias 

jellege is (pl: emeletes lakóházak). 

 
2.) hagyományos fésűs beépítési jelleg 
 
A Rákóczi Ferenc utca mindkét oldalán, ma már csak inkább elszórtan maradt fenn a népi építészet 

fésűs beépítési jellege. A városias arculat kialakulásával a korábbi faluképet uraló hagyományos népi 

építészet jegyeit viselő portákat már a 19. századra felváltotta a gazdagabb, polgárosodottabb 

zártsorú beépítési mód. 

 
 
3.) intézményi jellegű, nagyobb telkes beépítések: 
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Jellemzőjük, a Sibrik-kastély, a Szent Anna római katolikus templom, a toronyrom és az elpusztult 

Batthyány-kastély, Szt József kápolna területe tartozik ide. Időközben a funkcióját veszített 

határátkelőhely ingatlanát is ide kell sorolni, mert bár csak 1991-ben épült, meghatározó épülete a 

környezetéből kiemeli azt. 

 

4.) Szőlőhegy 

A szőlőhegy nem büszkélkedhet olyan jellegű építészeti értékekkel, mint pl: Cák és Velem pincesora. 

A hagyományos beépítések közé sorolható, ma már jelentősen kibővült és átépített épület a 

Határmenti Vigadó csárda jellegű vállalkozása, amelynek alapja egy régi pince volt. 

A határ elzártsága miatt a fejlődése nehezebb volt, így a rendszerváltásig szőlőhegy jellegét 

elveszítette, helyette a hétvégi telek és üdülő jellege erősödött. Ezt ma jól szemlélteti a művelési ága 

és a tájkép összevetése a vele teljesen összeolvadt rohonci oldallal. 

 

 
 
1.14.6.5. műemlék 
 
A műemléki jegyzék és hatályos településrendezési tervek szerint az alábbi műemlékek vannak 

felsorolva. 

MK 6649 Bozsok   
Rákóczi Ferenc u. 
A volt Sibrik-kastély műemléki környezete. 
 
M I 7632 Bozsok   
Rákóczi Ferenc u. 1. 
hrsz: 4; 2 park 
Üdülő, volt Sibrik-kastély, késő reneszánsz, 1611. Kastélyparkja védett. 
 
M II 7626 Bozsok   
Rákóczi Ferenc u. 22. 
hrsz: 69 
R.k. templom, (Szt. Anna), középkori eredetű, bővítve barokk stílusban, 1772. Berendezés: szobrok az 
elbontott szószékről, copf, 18. sz. vége, új liturgikus térrendezés 1972-ből, Dominek György munkája. 
 
M III 7627 Bozsok   
Rákóczi Ferenc u. 24. 
hrsz: 63 
Toronyrom, középkori, 15-16. sz. fordulója. 
 
M III 7629 Bozsok   
Rákóczi Ferenc u. 81. 
hrsz: 201 
Lakóház, népi, 1852. Konyhájában falazott kemence. 
 
M III 7628 Bozsok   
Rákóczi Ferenc u. 87. előtt 
hrsz: 226 
R.k. Szt. József-kápolna, barokk, 1775. Részben átalakítva. Berendezés: főoltár, rokokó, 18. sz. 
 
M I 7625 Bozsok   
Rákóczi Ferenc u. 101. 
hrsz: 268/1-12,20; 270 
Volt Batthyány-kastély romjai, késő reneszánsz, 1660 körül. 1841-től romos. 
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1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely 
Műemléki érték nincsen a területen. 
 

1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet 
A helyi építési szabályzat mellékleteként a szabályozási terv jelöli a műemlékek műemléki 

környezetét. 

 

1.14.6.9. helyi védelem 
 

A helyi építési szabályzat 8/2004. (IX. 09.) rendelete, annak örökségvédelmi hatástanulmánya, 

valamint a 2014-ben elkészített és kiegészített örökségvédelmi hatástanulmány alapján: 

 

1. Helyi védelemre alatt álló épületek, építmények: 
 

1.1. Lakóházak: 
a) Rákóczi F. utca 2. (1/1; 1/2; 1/3 hrsz) 
Rákóczi F. utca 3. (4 hrsz) 
Rákóczi F. utca 52. (143 hrsz) 
Rákóczi F. utca 56. (153 hrsz) 
Rákóczi F. utca 58. (157 hrsz) 
Rákóczi F. utca 73. (185 hrsz) 
Rákóczi F. utca 78. (195 hrsz) 
Rákóczi F. utca 79. (197 hrsz) 
Rákóczi F. utca 80. (200 hrsz) 
Rákóczi F. utca 101. (268/12 hrsz) 
Rákóczi F. utca 104. (278/4 hrsz) 
Rákóczi F. utca 106. (2834 hrsz) 
Rákóczi F. utca 112. (295 hrsz) 
Rákóczi F. utca 115. (300 hrsz) 
Rákóczi F. utca 116. (303/1 hrsz) 
Rákóczi F. utca 123. (320 hrsz) 
Rákóczi F. utca 127. (328 hrsz) 
Rákóczi F. utca 131.(336/1 hrsz) Korábban a 130 hsz volt tévesen jelölve!!!!!!!!! 
Rákóczi F. utca 133. (340 hrsz)  
Rákóczi F. utca 139. (353 hrsz) 
Rákóczi F. utca 144. (362 hrsz) 
Rákóczi F. utca 146. (364 hrsz) 
Rákóczi F. utca 152. (372 hrsz)  
Rákóczi F. utca 153. (375 hrsz) 
Rákóczi F. utca 154. (376 hrsz) 
Rákóczi F. utca 158. (384 hrsz) 
Rákóczi F. utca 161. (391 hrsz) 
Rákóczi F. utca 163. (393 hrsz) 
 
 

2. Szakrális emlékek (az emlékek tételes felsorolását a korábbi örökségvédelmi hatástanulmány 
nem tartalmazta) 
 
a) Szt. Flórián szobor Rákóczi Ferenc utca 163 hrsz. 
b) Krisztus levétele a Piétáról 1813/23 hrsz (készült 1925.) 
c) Kőkereszt 0183/65 hrsz  
d) Kőkereszt Szent Anna r.k. templomkert (készült 1858.) Rákóczi utca 69 hrsz. 
e) I. és II. világháborús emlékmű Rákóczi utca 366 hrsz, 
f) Falazott szobor fülke Mária képpel 366 hrsz 
g) Falazott szobor fülke Mária képpel 018/1 hrsz 

 
1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 
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Az épített környezet jelentős konfliktust nem hordoz a településen. A község építészeti arculata az 

éppen aktuális kordivattal szemben állandó, harmonikus falusias-kisvárosias karaktert ötvöző jellegét 

meg tudta őrizni. A műemléki védelem alatt álló Sibrik-kastély, templom és Torony-rom a település 

többi részétől elkülönülve, arculatát tekintve annak szerves részét képezve található. 

A településnek jelenleg nincsen olyan fejlesztési elképzelése, amely a meglévő látvány jelentős 

megbontásával járna. 

A konfliktusok megfogalmazása során inkább az üresen álló épületek, vagy alulhasznosított területek 

emelendők ki. 

A község alapvetően egyutcás falu, eredetileg fésűs beépítéssel, amely mára egyre inkább 

zártsorúvá vált. A kertalja felől egykoron összefüggő pajtasor volt található. 

A mai település Rákóczi utcája egyben a község főutcája is. A Rákóczi utca jelentős része helyi 

egyedi védelem alatt áll már 2003. óta. A védelem és mértéktartó építkezések, a kiegészítő jellegű új 

építések együtt garantálták eddig a településkép fennmaradását. Ebben változás a jövőben sem 

tervezett. 

 
1.15. Közlekedés 
1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
 

A térséghez legközelebb eső gyorsforgalmi úthálózatok és irányok - melyek a nemzetközi főhálózat 

elemei - országhatáron belül és kívül: 

- A2-es autópálya Rohonc-Felsőőrön keresztül Bécs és Graz felé 

- M86-os autóút Szombathelytől Csorna-Pozsony és az M85 autóút révén Győr-Budapest M1 felé 

- S31-es autóút Kőszeg érintésével Kismarton-Bécs felé 

- E65-ös jelzésű 86.sz. főút Pozsony és Ljubjana, Zagrab felé. 

 

Térséget érintő főközlekedési út: 

- 87. sz. Kám-Szombathely-Kőszeg országos másodrendű főút 

- B56-os osztrák főút Lockenhaus/Léka- Rechnitz/Rohonc-Güssing/Németújvár –

Jennersdorf/Gyanafalva viszonylatban a Kőszegi hegységet is átszelve halad 

- B63-as osztrák főút, amelynek Oberwart/Felsőőr-Rechnitz/Rohonc-89-es főút közötti szakasza 

autóútként üzemel. 

 
1.15.2. Közúti közlekedés 
 

Bozsok községet a 87. sz. főútról leágazó 8718 jelű összekötő úton Lukácsháza és 

Kőszegszerdahely felől lehet megközelíteni, illetve Kőszegszerdahelyen át Kőszeget (8719 je. ök. 

út), továbbá dél felől a 8717 jelű összekötő úton Bucsu/Szombathely felé van közúti kapcsolat. 

A 8718 jelű összekötő úton Rohonc/Rechnitz érhető el, ahonnan a B56 számú főút teremt 

kapcsolatot Közép-Burgenland fontosabb települései felé. 

 
1.15.3. Közösségi közlekedés 
1.15.3.1. közúti 
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Közösségi buszközlekedés Kőszeg és Szombathely felé a VASI VOLÁN ZRT közreműködésével 

biztosított. Buszforduló a Rákóczi utca déli végénél található. Bucsu felé a 8719 jelű út 

súlykorlátozása miatt autóbusz forgalom nincsen. 

 
1.15.3.2. kötöttpályás 
 

Vasúti közlekedés legközelebb a 18.sz. vasútvonal mentén Kőszegen és Lukácsházánál érhető el. 

 
1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
 

1990-as évek közepén kiépítésre és kijelölésre került a Natúrpark Kerékpár út Kőszeg-Cák-Velem-

Bozsok-Bucsu útvonalon. A kerékpárút Bucsutól a Vas-hegy kerékpárútban folytatódik az Őrség felé. 

2014-ben az útvonal része lett a Vasfüggöny egykori vonalát követő EuroVelo 13-as útnak. 

 

Az OTrT 1/6.sz. mellékletének Dunántúli határmenti kerékpérútja 9.A: Kölked - Sátorhely - Majs - 

Lippó - Kislippó - Magyarbóly - Villány - Villánykövesd - Palkonya - Újpetre - Vokány - Nagytótfalu - 

Kisharsány - Siklós - Matty - Kisszentmárton - Vejti - Piskó - Zaláta - Drávasztára - Felsőszentmárton - 

Szentborbás - Tótújfalu - Potony - Drávagárdony - Drávatamási - Barcs - Péterhida - Babócsa - Bolhó - 

Heresznye - Vízvár - Somogyudvarhely - Berzence - Gyékényes - Zákány - Őrtilos - Murakeresztúr - 

Molnári - Letenye - Bázakerettye - Tormafölde - Szécsisziget - Lenti - Rédics - Resznek - Nemesnép - 

Szentgyörgyvölgy - Velemér - Magyarszombatfa - Bajánsenye - Őriszentpéter - Szalafő - 

Apátistvánfalva - Magyarlak - Rábagyarmat - Rátót - Csákánydoroszló - Pinkamindszent - 

Szentpéterfa - Pornóapáti - Felsőcsatár - Narda - Bucsu - Bozsok - Velem - Kőszeg - Horvátzsidány - 

Csepreg - Szakony - Zsira - Sopronhorpács - Egyházasfalu - Lövő - Röjtökmuzsaj - Nagylózs - 

Fertőhomok - Fertőd - Sarród - Jánossomorja - Várbalog - Hegyeshalom - (Ausztria) útvonalon. 

 

 
1.15.5. Parkolás 
 

A községben a parkolós az egyes ingatlanok esetében saját területen belül biztosított. Az óvoda 

számára a parkoló rendezetlen. A Rákóczi utca esetében a parkolók a Bozsoki-patak mentén, annak 

zöldfelületeit csökkentve kerültek kijelölésre. 

 
1.16. Közművesítés 

1.16.1. Víziközművek 
1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz 
hasznosítás) 

Velem- Bozsok sérülékeny vízbázis hidrogeológiai vizsgálatai elkészültek. Kijelölésre került a belső 

(20 napos), a külső (180 napos), az 5 éves elérési időhöz tartozó „A” továbbá az 50 éves elérési 

időhöz tartozó „B” hidrogeológiai védőidom. A hidrogeológiai védőterületeket a vonatkozó terveken 

feltüntettük. A 123/1997 (Vll. 8.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti, övezeteken belüli 

korlátozásokat és tilalmakat az elkészült hidrogeológiai tervek alapján, a jóváhagyó határozat szerinti 

tartalommal, a rendezési terv megvalósulási folyamatában az Önkormányzatnak érvényesíteni kell. 
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Bozsok község vízellátását korábban a település É-i részén elhelyezkedő Kétágú forrás és Hidegkúti 

forrás vízbázisára épült vízmű biztosította. A Bozsoki-patak mentén elhelyezkedő források vízhozama 

az időjárás függvénye. Az elmúlt évek tapasztalata alapján a lakossági igények ezekről kielégíthetőek. 

Amennyiben nagyobb fogyasztó érkezik a településre, és a vízigénye jelentőse megnöveli a 

települését, a VASIVÍZ ZRt eseti szolgáltatással biztosítja az ellátást. 

A község vezetékes ivóvízellátása a beépítéssel érintet ellátandó területek vonatkozásában kiépült. A 

régi építésű csővezeték anyaga NÁ 100- 125-ös méretű ac. nyomócső, az újabb építésű vezetékek NÁ 

80-200 KM PVC nyomócső. 

A vízvezeték kiépítettsége a község beépítéssel érintett területének egészét lefedi. 

Vízbekötések száma a 2011 év végi állapot szerint 138 db, vízfogyasztás 19 000 m3, közkifolyó 5 db. 

A vízellátó rendszer hossza 4,6 km. 

Üzemeltető a VASIVÍZ ZRT Északi Vízellátási Főmérnökség, Szombathely, Vépi út 8. 

 

Oltóvíz: 

 

A községben az oltóvíz a meglévő vízvezeték hálózaton kiépített tűzcsapokról megoldott.  

 
1.16.1.2. szennyvízelvezetés 

A község szennyvízelvezető csatorna hálózata - a Kőszeg-Szombathely regionális csatornarendszer 

részeként épült ki. A szennyvíz tisztítása a szombathelyi szennyvíztisztító telepen történik. Befogadó 

a Perint-patak. 

Szennyvíz bekötések száma a 2011 év végi állapot szerinti fogyasztó 136 db, szennyvíz kibocsátás 

16 000 m3, a szennyvízvezeték hossza 6,9 km. A szennyvízelvezetésbe bekapcsolt ingatlanok 

száma megegyezik a vízfogyasztók számával. 

 

 
1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

 

Bozsok a Rába mellékágaként nyilvántartott Sorok-Perint-patak vízgyűjtőjén fekszik. A település 

igazgatási területét meredek hegylábak és dombok jellemzik. A belterületet a Rákóczi utcával 

párhuzamos Bozsoki-patak érinti. Ez a szokásos nyár eleji és őszi nagy esőzések idején jelentkezik. 

A Bozsoki-patak jobb oldali vízfolyása a Sötét-völgyet követő Sötét-ág. A Bozsoki-patak a község 

belterületétől délre a Rohonc felől érkező Arany-patakba folyik és már mint Arany-patak folytatja útját 

a Perint felé. 

A Kőszegi-hegységben számos, de vízhozamában erősen ingadozó forrás működik.  A település már 

a római kortól Savaria vízellátást biztosította a Bucsunál is feltárt és ott bemutatott boltozott csatorna 

révén. 

 
Velem-Bozsok sérülékeny vízbázis hidrogeológiai „A” és „B” védőterülete: 
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Forrás: NYUDU VIZIG  

 
1.16.2. Energia 

1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, 
távhőellátás és más ellátórendszerek) 

a) Villamosenergia 

A község meglévő fogyasztóinak villamosenergia ellátását a község keleti és déli oldalán, a 

településen kívül húzódó meglévő 20 kV-os gerincvezetékről a község irányába leágaztatott hálózatra 
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telepített 3 db kommunális belterületi OTR típusú oszloptranszformátor állomás és 2 zártkertben lévő 

(zártkerti és pincesori) tr. állomás biztosítja. A zártkeret megtáplálása a belterület nyugati irányú 

megkerülésével épült ki. 

 

A község területén jelenleg 147 db lakóépület található, amelyek energiaigénye MSZ. 447-98 előírásai 

szerint számolt egyidejűséggel: 271,6 kW (6,6 kW/épület; 028 egyidejűség). 

Beépített energiaigényhez még figyelembeveendő a kertes területek gazdasági épület igénye is. 

Fentebb leírt energiaigényét a területen található oszloptranszformátor állomásokra telepített gépek 

kielégítik. 

A területen kiépített kisfeszültségű hálózat betonoszlopos, - vb gyámos faoszlopos tartószerkezetre 

szerelt szabadvezeték, illetve kötegelt kábeles kialakítású. 

A volt TSZ területén lévő mezőgazdasági fogyasztó kiszolgálása saját tr alállomásról történik. 

Kommunális légvezeték hálózat oszlopairól légkábeles csatlakozásokkal vannak ellátva a 

lakóépületek. 

 

b) Gázellátás 
 
A község vezetékes gázellátása 2000-ben kiépült. A körzeti nyomásszabályozó állomás 

Kőszegszerdahely közigazgatási területén található. A Kőszegszerdahely község irányából érkező 

középnyomású, PE 80/G SDR 17,6 110 x 5,3 mm méretű gázvezeték külterületi szakasza a település 

K-i részén a 0172/10-0172/13-0183/67-0183/5 hrsz ingatlanokon át vezetve csatlakozik a község 

gázellátó rendszeréhez.  

A gáznyomás-szabályozó adatai: 

 
nyomásszabályozó típusa: 

FIORENTI RD 250/NT 80 

bemenő oldali nyomás: 6 bar 
kimenő oldali nyomás: 2,4 bar 
 
A belterületi csővezeték anyaga PE 80/G SDR 11 minőségű, MSZ 7908 / 2 szerinti műanyagcső. A 

rendszer engedélyezési nyomása 4 bar, üzemi nyomása ~2,4 bar. 

A középnyomású gázvezeték védőövezete egységesen 4-4 m, de a biztonsági övezeten belül az MSZ 

7048/1-3 és az MSZ 7487/ 2 számú szabványokban előírt tilalmakat és korlátozásokat is figyelembe 

kell venni. 

 

Háztartási gázfogyasztók száma az 2011 év adatai alapján 75 db, az összes gázfelhasználás 169 ezer 

m3. 

 

A szolgáltatást az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt, Szombathelyi Üzemegység végzi. 

 
 

1.16.2.2. megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 
lehetőségei 

Szélerőmű park a lakóterületek közelsége és a Kőszegi Tájvédelmi Körzet miatt nem helyezhető el. 
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Vizsgálatra érdemes a napenergia (szolár energia), talajhő hasznosításának lehetősége. 

 
1.16.2.3. az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

A község intézményeinek energiafelhasználása jelentősen javítandó a falszerkezetek utólagos 

hőszigetelésével, a fűtési rendszer korszerűsítésével, a nyílászárók korszerűsítésével, alternatív 

energiaforrások hasznosítására való felkészítéssel. Ilyen beruházás zajlott le a polgámesteri hivatal 

épületének és a kultúrháznak a közelmúltbeli megújítása során. 

 
1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési 

építmények) 
Az elektronikus hírközlés vezetékes hálózat új igények szerinti újjáépítésével, valamint vezeték 

nélküli hálózati lefedettség biztosításával megoldható. A vezetékes hírközlési hálózat kiépítése 

jelenleg légvezetékről megoldott, amely átépítés esetén településkép védelmi szempontokból 

földkábeles rendszerré alakítandó át. 

 
1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

1.17.1. talaj 
A rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék lehullása, az elvezető árkok betemetése, a csapadék 

elvezető rendszer műtárgyainak karbantartásának elmaradása eróziót okoz, ill. okozhat.  

A talaj károsodása közé tartozik az elsavanyosodás, a szakszerűtlen talajerő gazdálkodás.  

 
1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek 

A térségre már nem jellemző a felszín alatti vizeket jelentősen terhelő állattartó telepek jelenléte.  

 
 

1.17.3. levegőtisztaság és védelme 
Az országos jogszabályi előírások az irányadóak. Levegőt terhelő szennyezés, probléma nem 

ismeretes. 
 

1.17.4. zaj- és rezgésterhelés 
Az országos jogszabályi előírások az irányadóak. Zajterhelésből adódó probléma nem 

ismeretes. 
 

1.17.5. sugárzás védelem 
Nincsenek. 

 
1.17.6. hulladékkezelés 
A településen a kommunális hulladékok elszállítása biztosított: Kőszegi Városgazdálkodási KHT végzi. 

A település határában alkalmi jelleggel megjelenő, pontszerű illegális szemétlerakást meg kell 

akadályozni. A szelektív hulladékelszállítás biztosított a kihelyezett gyűjtőedények révén. 

 
1.17.7. vizuális környezetterhelés 

 
A vizuális környezetterhelést a villamos légkábelek és hírközlési kábelek jelentik. 
 

1.17.8. árvízvédelem 
Nincsenek. Elsődlegesen a csapadékvíz elvezető rendszer egyes elemeinek hiányosságára 

visszavezethetően, illetve szélsőséges időjárási viszonyok esetén a meredek hegyoldalról lezúduló 

vizek a közlekedési területekben kárt okozhatnak. A meglévő patakok elöntéssel nem veszélyeztetik a 

települést.  

 



 73

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 
 

A környezetvédelmi problémák közül a település sajátos fekvéséből adódóan a kerti hulladékok 

elégetése során keletkező, a településre leülő füst jelölhető meg elsőként. 

A szervezett szemétszállítás és szelektív hulladékgyűjtés ellenére előfordul kisebb gócokban az 

illegális hulladék lerakás, a túraútvonalak, források, parkolók menti szemetelés. 

 
 

1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők) 
A település a Kat. végrehajtásáról szóló 243/2011.(XI.10.) korm. rendelet 22.§-a szerint 

elvégzett kockázatbecslés alapján Bozsok község a II. Katasztrófavédelmi osztályba került 

besorolásra a rendkívüli mennyiségű csapadék, és abból fakadó villámárvíz (helyi vízkár) 

kialakulásának magas kockázata miatt. 

A településen veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, agy küszöbérték alatti üzem nem 

működik. 

 

A település területén elsősorban a csapadékvíz elvezetési hiányosságok miatt intenzív 

esőzések, hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadékok esetén jelentkezik vízelvezetési probléma. 

A meredek felszínről gyorsan lefutó vizek a ki nem épített – elsősorban zártkerti - úthálózatot 

elmossák, a közterületekben kárt okoznak. 

 

1.18.1. építésföldtani korlátok 
 
A meredek felszín megbontása, a természetes növényzet kiírtása során a szakmai irányelvek és 

előírások be nem tartása esetén probléma nem jelentkezhet: suvadás, erózió, talajlemosódás. 

 
1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség 

 
Kőszegi-hegységről a zártkert és belterület irányába lejtő domboldalakon hirtelen lefutó 

csapadékok kárt okozhatnak. 

 
1.18.3. egyéb 
1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 

A településen a természetföldrajzi adottságok alapján meredekebb hegyoldali felszínek is 

találhatóak. A természetes terepfelszínt és annak stabilizáló hatású növényborítottságát a 

beépítések, a kialakult úthálózat, a vízelvezetés vagy épp annak hiánya bontja meg. 

A talaj állékonysága biztosított, azonban hirtelen megjelenős, jelentős csapadék, tartós esőzés 

következtében a megbolygatott felszínek mentén lemosódás, kisebb leomlás bekövetkezhet. 

Különösen igaz lehet ez a mélyutak partfalai, utak menti partfalak esetén. 

 
1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások 

Nincsenek. 
 

1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások 
Nincsenek. 

 
1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

Nincsen. 
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 

 

A részletes helyzetfeltárásból és helyzetelemzésből következő alapján az összefoglaló 

helyzetértékelés a következő: 

 

A Bozsok Nyugat-Magyarország és Kőszeghegyalja hagyományairól és kulturális gazdagságáról 

ismert települése, amely magyarországi és a környező osztrák településekről jól megközelíthető. 30 

percen belül autópályák és épülő autóutak is elérhetőek, ugyanakkor Bécs nagyvárosi közelsége 

jelentős vonzást gyakorol a térségre. A településre vonzást gyakorol a Felsőőri járás Felsőőr/Oberwart 

központtal, Szombathely, mint jelentős ipari munkahelyet nyújtó megyeszékhely, Kőszeg a 

közigazgatás, oktatás és szolgáltatások, kereskedelem terén. 

 

Bozsok Kőszeghegyalja legnagyobb kulturális hagyományaival rendelkező település, amelynek 

legismertebb helyi terméke a gesztenye. Földrajzi fekvése és hegyvidéki környezet Kőszeghegyalja 

vonzó idegenforgalmi településeként jelentősebb idegenforgalmi szerepkör betöltésére is alkalmassá 

teszi. 

 

Amint az a megyei területfejlesztési Koncepcióból is kitűnik, Bozsok térszerkezeti pozíciója rendkívül 

kedvező. Bozsok Ausztria és a Nyugat - Dunántúli Régió közötti Alpokaljai kapocs fontos része 

gazdasági és kulturális értelemben. A természetbarát életmódot népszerűsítő, hagyományokat 

újjáélesztő kezdeményezések pl: Írottkő Natúrpak, Alpannonia, Kéktúra is érinti Bozsok községet. 

 

Amint azt a helyzetfeltárás és helyzetelemzés valamint a következő részletes helyzetértékelés 

részletesen alátámasztja Bozsok kedvező adottságokkal rendelkezik a fejlesztéspolitikai eszközökkel 

elősegíthető, munkahelyteremtő idegenforgalmi, turisztikai befektetéseken alapuló eredményes 

gazdaságfejlesztéshez, a helyi tradicionális termékeket gazdálkodási módok megőrzéséhez: 

 a tágabb térségben 5 főváros (Budapest, Bécs, Pozsony, Ljubjana, Zagrab) található jelentős  

és sokszínű, változatos hagyományokat ápoló népességgel 

 magas szintű életminőséget lehetővé tevő községi és térségi természeti környezet, Kőszegi-

hegység kínálta csodálatos természeti környezet 

 Kiépített infrastruktúrahálózat 

 Jó megközelítés, kerékpárutak, bakancsos útvonalak 

 magas szintű életminőséget lehetővé tevő rekreációs, sport és egészségturisztikai 

lehetőségek 

 természeti értékek védelme, megőrzése és fejlesztése. 

 
A fentiekből következik, hogy Bozsok érdemes gazdaságfejlesztésre, idegenforgalomi fejlesztésre, a 

munkahelyteremtő beruházásokat finanszírozó befektetések előfeltételeinek megteremtésére fordítani 

az EU és a Magyar Kormány támogatásait.  



 77

Bozsok térségének egy idegenforgalmi húzóerőre van szüksége, amely el tudja indítani a térség 

egészét a gazdasági fejlődés felé, és alkalmas arra, hogy ennek révén olyan társadalmi folyamatokat 

idézzen elő, amelyek következtében nő az életszínvonal, gyarapodik a helyi közösség, fejlődik a 

településen lévő szolgáltatások színvonala. 

 

Részletes értékelés az adottságok alapján az erősségek, a gyengeségek, a lehetősége és a veszélyek 
bemutatásával 

Erősségek 

 Ausztria, Nyugat-Dunántúl prosperáló területeinek közelsége 

 Nagy múltú szőlő és gyümölcs termelés alapjai biztosítottak. 

 Folyamatosan javul a lakosság iskolázottsága. 

 A település népességszáma állandósulni látszik 

 Bozsok községet kiterjedt erdőségek és változatos adottságú szántók veszik körül. 

 Bozsok falusias jellegű lakóterületei változatos városi szintű szolgáltatásokat nyújtó, de védett  

természeti környezetben tudnak szép, egészséges és kényelmesen használható lakásokat 

nyújtani családi házas beépítéssel. 

 Szombathelyről, Kőszegről és Rohoncról egyaránt könnyen elérhető 

 Országosan is ismert műemlék (Sibrik-kastély) és helyi védett épületek széles köre. 

Gyengeségek 

 A jó minőségű szálláshelyek száma fejlesztést kíván. 

 Az eltöltött vendégéjszakák száma rövid itt tartózkodást mutat. 

 Gyenge, az elmúlt években visszaesett turizmus, kínálat hiányában csökkenő kereslet. 

 A természeti adottságok és környező tájegység nyújtotta lehetőségek kihasználása forrás 

hiányában még nem történt meg teljes körűen 

 Magas színvonalú – családbarát szálláshely kínálat hiánya. 

 A község kedvező adottságai, értékei az új generációk számára nem elég ismertek, vagy az új 

lehetőségek- kezdeményezések nem váltak közismertté. 

 Az új fejlesztések és eredményeik nem ismertek.  

 A megüresedő lakóházak avulása a településképre nézve kedvezőtlen. 
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 A korábbi gesztenyések kipusztult fáinak újratelepítése elmaradt. 

 A közterületek állapota fejlesztést igényelne, az utcaképek rendezendőek. 

 Zöldfelületek arculata szürke és unalmas, a tájidegen tujafélék pedig a szép építészeti 

megoldásokat eltakarják. 

 A község környezetében és a zártkertben lévő csapadékvíz elvezetés hiánya az önkormányzati 

vagyonban is kárt okoz. 

 Korszerűtlen intézmények üzemeltetése jelentős terhet ró a községre. 

 

Lehetőségek 

 Szőlőhegy hangulatának és jellegének fejlesztése nem új területek kijelölésével, hanem a rohonci 

szőlőhegyhez kapcsolódóan a régi szőlősterületek újjáélesztésével. 

 A környezetet óvó annak értékeit bemutató, a helyi adottságokra építő turizmus fejlesztése új 

kínálatok megteremtésével, új minőségi fejlesztések végrehajtása 

 Régi elavult épületek, barnamezős területek korszerűsítése, hasznosítása 

 Bozsok Rohonc szolgáltató és helyi termékeket előállító műhelye és értékesítési pontja lehetne. 

 Osztrák testvér településsel való kapcsolat elmélyítése, csereprogramok, óvodai együttműködés 

területén. 

 Megújuló energiaforrások széleskörű felhasználása. 

 Lakóterületek minőségének javítása, zárt csapadékvíz-elvezetés, burkolt utak 

 Közterületi zöldfelületek rendezése és megújítása. 

 
Veszélyek 

 A célok megvalósítását lehetővé tevő projektek komplex projekt-előkészítési munkálatait nem 

lehet a megfelelő ütemben megkezdeni, illetve végrehajtani. 

 Nem sikerül megszerezni az operatív programokból a 2014-2020-as időszakra azokat a 

támogatási forrásokat, amelyek lehetővé teszik azoknak az integrált fejlesztéseknek a 

megvalósítását, amelyek a helyzetelemzés és a helyzetértékelés alapján indokoltak a község 

szempontjából. 
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 A 2008-as gazdasági válság hatásai nem múlnak el, illetve súlyosbodik a következő hat év 

folyamán. 

 A lakóterületi, idegenforgalmi fejlesztések nem valósulnak meg, vagy időben jelentős csúszást 

szenvednek. 

 A potenciális befektetők elkerülik a települést. 

 Nem alakul ki vállalkozáshoz és beruházáshoz szükséges vonzó vállalkozói klíma. 

 A pontszerű fejlesztések nem erősítik a település imázsát. 

 Az építészeti emlékek pusztulásnak indulnak. 
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

 
Bozsok az Alpokalja és az ország egyik kiemelkedő értéke, köszönhetően a Kőszegi-hegység lábán 

található természeti-, táji-, épített- és kultúrtörténeti értékeinek. A település része a Kőszegi járásnak, 

mely a Nyugat-Dunántúli régió egyik legdinamikusabban fejlődő térsége. A település elsősorban a 

helyi értékeire, illetve az azzal szoros kapcsolatban álló turizmusra támaszkodik. A határtalan 

Európában egyre szorosabbra fűzi kapcsolatait a régi Kőszegi Járás osztrák településeivel. 

A település kiemelten kedvező természeti, táji és ebből eredően idegenforgalmi adottsága, földrajzi 

elhelyezkedése mellett jelenlegi kedvező közműellátottsága is hozzájárul - a komfortos 

életkörülmény biztosításával- a település népességmegtartó, ill. vonzó képességéhez. A település 

lakóterületi fejlesztései a teljes körű közműellátás és a településképhez illeszkedő, magas 

színvonalú közlekedési célú területek kialakításával teremt vonzó környezetet. Az intézmények 

műszaki állapota beruházási igényként jelentkezik a jövőben. A fenntartásuk jelentősebb anyagi 

ráfordítást igénnyel a község költségvetésétől, amelyet a fejlesztésekkel mérsékelni tud. 

A település lakóterülete mellett kiemelendő építészeti értéke a Sibrik-kastély, amely 

kastélyszállóként képvisel egyedi turisztikai értéket. 

A gazdasági jellegű vállalkozások közül a mezőgazdasági vállalkozások (állattartó, 

növénytermesztő) kisipari, kézműves jellegű, lakóterületekkel együtt élő, a helyi alapanyagokat (pl: 

helyi termékek, működő biopiac) jól hasznosító vállalkozások erősítése és támogatása a cél. A 

szolgáltatások és kereskedelem fejlesztése az magyar és osztrák vendégkör minőségi, egyedi 

igényeinek kiszolgálásával hozhat jelentősebb profitot. 

Az idegenforgalom fejlesztése a szálláshelyek számának növelésével és az általuk nyújtott egyre 

változatosabb szolgáltatások körének megteremtésével egyetemben fejlődhet. A szálláshelyek közül 

kiemelendő a kastélyszálló fejlesztését (minőség és szolgáltatások) 

A település tele van lehetőséggel az ismert és ma még kevéssé közismert látnivalók 

újrafogalmazásával, azok népszerűsítésével. Jó példa erre Torny-rom, amely körül kibontakozó helyi 

kezdeményezés lehetőséget teremt kulturális helyszínként, vagy rendezvénycélú való hasznosításra. 

 
3.1.1. A folyamatok értékelése 
 
Bozsok és környezet az ókor óta állandóan lakott terület. A határ menti 50 éves elzártság ma már a 

múlt. A XXI. század elején Burgenland közelsége teszi lehetővé, hogy vonzó lakóterülettel bíró a táji 

adottsága, klímája és levegője miatt egyszerre nyújtson városias színvonalú infratsruktúra ellátást, 

emberléptékű falusias természeti környezetben.  

A népességszám utóbbi években bekövetkezett stabilitása mutatja, hogy Bozsokon „jó élni”, az itt 

élők ragaszkodnak a településükhöz, az ideérkezők pedig beilleszkedhetnek és alkotó tagjává 

válhatnak a közösségnek.  

A település idegenforgalmi szempontból ismert, elismert, amit a községben történt filmforgatások, 

Sibrik-kastély is erősítettek. 

Ahhoz hogy a gyarapodó számú vendégek által minél többen helyben kaphassanak ellátást és 

szállást további fejlesztések szükségesek. Nem csak a szoba számot kell növelni, hanem az elmúlt 



 82

10-15 évben megváltozott szokásokhoz illeszkedő és azt teljesíteni tudó magasabb szintű igények is 

kielégítést nyerjenek. 

A településen a vállalkozások támogatása során a meglévő vállalkozók fejlesztéseit támogatni kell. A 

meglévőkön kívül fontos lenne a helyi adottságokat jobban kihasználó, a helyi termékek előállítását 

és értékesítését segítő fejlesztésekre, hiszen ezáltal tudnak azok piacra jutni. 

 

 
3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló 
értékelése 
 
A község fejlődését a külső társadalmi, gazdasági tér fejlődése, az önkormányzat eszközrendszere 

és a vállalkozások beruházási kedve és vonzó település érdekében tett erőfeszítések, a helyi 

közösség kohéziója és tenni akarása mind-mind befolyásolja. 

A jelenleg kedvező természeti környezet fennmaradását a jogszabályok által védett természeti 

területek biztosítják.  

Az épített környezet védelmét a hatályos, országosnál szigorúbb helyi építési előírások és az ezidáig 

kedvezőnek mondható közízlés egyaránt formálja. 

A belső tényezők esetében a helyi közösség kinyilvánította a változás iránti akaratát egy 

népszavazás és egy választás keretében. 

A külső tényezőkben a régió és térség gazdasági fejlődésében bízva és a jövőben vetett hit alapján 

egy virágzó, a fejlett Alpok gazdasági térséghez felzárkózó gazdaságban kell bízni.  

 

Az egyes ingatlan tulajdonosok esetében motiválni kell őket a helyi értékek védelmére, értékőrző 

felújításra és ehhez támogatás pályázati lehetőség felkutatására, közösségi összefogásra. 

 

 
3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 

 
 
Bozsok esetében a település versenyképességét növelő, a fejlesztéseket és ingatlanhasznosítást 

elősegítő, a helyi lakosság érdekeit védő, de a természeti és építészeti értékekre építő tervezési 

folyamatnak kell végrehajtódnia. Ezek együtt a sikeres és gyarapodó településhez vezető utat jelölik 

ki. 

 

A tervezéssel érintett területek hasznosításának a kulcsa a megalapozó településfejlesztési 

koncepció elfogadása, majd az erre épülő településrendezési eszközök elfogadása. 

A településrendezési eszközök elfogadása a magasabb szintű területrendezési tervekkel 

összhangban történik meg. A települési önkormányzat, mint tulajdonos jelenhet meg a fejlesztések 

mögött, hiszen a potenciális fejlesztési területeket az önkormányzat tulajdonba kérte. A jelenleg 

barnamezős, szlömösödő területek kiterjedésük alapján leginkább állam tulajdonban vannak. 

Azonban azon magán tulajdonosok esetében, ahol a lakóépület megüresedett, vagy a válság 

hatására az épület eladás alatt áll a településfejlesztés feladata az állagromlás és gondozatlanság 

megakadályozása, mivel ezek a településképet jelentősen rontják. 
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A településfejlesztés célja a 2004-ben elfogadott nagyvonalú tervekkel ellentétben a belső értékek 

védelme, és csak az indokolt és alátámasztott területi növekedéssel járó fejlesztések végrehajtása 

lehet. A lakóterületek határait a 2011-ben megfogalmazott új lakóterület fejlesztések mentén kell 

végrehajtani: Rákóczi út nyugati oldala, Kőszegszerdahely felé menő út déli oldala.  

A zártkert szőlő- és gyümölcs hegy jellegét helyre kell állítani, mivel az üdülőterület jellegű 

hasznosítás a mai állapot szerint nem biztosítja a tájra jellemző növényzet és gazdálkodási módok 

fennmaradását, és nagyban hozzá járulnak a rendezetlen tájképhez. 

 

Meg kell jegyezni, hogy a 2014-2020 Európai Uniós pénzügyi ciklusban a barnamezős területek 

fejlesztése, és alapvetően a gazdasági célú beruházások támogatása prioritást élvez. 

 

A magánkézben lévő területek fejlesztése a tulajdonosok, fejlesztők, beruházók bevonásával, a 

település iránti érdeklődés növekedésével együtt történhet meg. 

Az önkormányzat a magán fejlesztéseket kiszolgálva, azokat támogatva a közösségi területek 

rendezésével, az intézményi és infrastrukturális ellátás fejlesztésével aktív szereplővé válhat. A 

meglévő intézményi rendszer műszaki korszerűsítést igényel. 

 

A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, a közlekedési és zöldterületek fejlesztése és kialakítás, 

légvezeték hálózat fokozatos átépítése földkábelesre a településképre jelentős pozitív hatást 

gyakorol, ugyanakkor az egyes telkek felértékelődését és fejlesztését is magával hozza. 

 
 



 84

3.2. Problématérkép/értéktérkép 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A település területfelhasználásának konfliktusai 
 
 

 
3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 



 85

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.1. településrészek kijelölése, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lakóterületi jellegű beépítések  

A község lakott területe a völgyi települések sajátosságait hordozza. A Bozsoki-patak mellé települt 

eredetileg egyutcás faluban a természetes völgyalakzatot követve, a víz jelenlétét (állatok itatása, 

tisztálkodás) kihasználva alakult ki a közlekedés tengely és az erre merőleges fésűs beépítés. A mai 

Rákóczi utca vonala a történelmi Bozsok mai is élénk forgalmú és élettel teli községi területe. 

A beépítés korábban az utcára merőleges telekosztást követő, fésűs volt. A XIX. században az utcai 

oldal felől befordult a beépítés zártsorúvá. Ekkor jelent meg a jellegzetes Kőszeg környéki, 

polgárosodott arculatot mutató településkép. A kialakult – országos előírásokba foglaltaknál magasabb 

- beépítési intenzítás és sokszínű funkciók alapján a 2004-es településszerkezeti terv a Rákóczi utca 

lakóterületi beépítését településközpont vegyes területbe sorolta. 

 

A ma zártsorú beépítést csak néhány helyen bontja meg falusias fésűs beépítés. A régi kőfalazatú 

csűrök nem alkotnak zárt sort. Az épületek önmagukban különösebb építészettörténeti, vagy népi 
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emléket nem képviselnek, a település mégis esztétikus képet mutat. Ennek a kedvező, harmonikus 

arculatnak a megvédését a helyi értékvédelmi előírások biztosíthatják. 

 

 
Intézményi területek: 

Az intézményi területek közé tartozik a Sibrik-kastély összefüggő területe, ma őspark, illetve a mellette 

lévő egykori gazdasági épületek (ma lovarda és vendéglő) 

A községi temető a Rákóczi utca Kőszeg felé eső magaslatán található. 

A Rákóczi utca és a Bozsok-patak között épült fel a Szent Anna r.k. templom, amellyel szemközt áll a 

Torony-rom. A falu déli végén a Szent József kápolna műemléki épülete, az időben később létesült 

volt határőrs épülete jelentősebb. Mindettől nyugatra áll a 2007-ben bezárt határátkelő üres épülete. 

Az intézményi területek sajátos használatuk alapján a lakóterületektől eltérő szabályozás illeti meg. 

 

Gazdasági zóna 

A település déli részén az egykori TSZ telep működési területe a jelenlegi gazdasági mezőgazdasági 

nagyüzemi jellegű zóna. A területen különleges mezőgazdasági üzemi terület jellegéhez illeszkedőn 

jelenleg is állattartás és mezőgazdasági telephely működik rendezett formában. Ettől nyugatra 

helyezkedik el a tartalék gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület. A terület kijelölését a 2004-es 

szerkezeti terv tartalmazza, hasznosításra és szabályozásra még nem került. 

 

Pincesor és szőlőhegy területe 

A település leginkább aktivizálandó, fejlesztendő összefüggő területe. A korábbi hegy déli lejtőjén 

felkúszó élénk szőlő és gyümölcsös gazdálkodást felváltó hétvégi házas jelleg építése mára kifulladt. 

Ahhoz hogy vonzó és hasznosított, gondozott terület képét mutathassa erősíteni kell a hagyományos 

növénykultúrák megtartását és újratelepítését. Emellett új kezdeményezésként támogatandó a 

levendula ültetvények kialakítását, a korábbi gesztenyések újratelepítését. 

 

Zöldfolyosó – Bozsok-patak mente 

A község patak mentén kísérő zöldsáv rendezése és gondozása az egész településképre kedvezően 

hat. Bár magántulajdonban vannak, mégis összefüggő sávjuk szerves része a község közterületi 

jellegű zöldfelületének. Fontos, hogy gondozásuk és kertészeti támogatással rendezésük, a fafaj 

választás egységesítése sokat emelhet ezen 1100 m hosszú sáv megjelenésén. 

 
3.3.2. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és 

helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 
 
A beépítésre szánt területeken kívül a 3.3.1 pontban már említett kertes mezőgazdasági területek 

közül a Kőszegi-hegység lábánál lévő egykori zártkertet kell kiemelni. A hegyen az üdülőterületi 

jelleg létrehozására történtek kísérletek, azonban a megváltozott gazdasági környezetben inkább 

hátárnyként jelent meg, miközben ellehetetlenítette a mezőgazdasági célú használat és 

tájhagyományok megtartását és fejlesztését. 
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3.3.3. Beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása  
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Településfejlesztési koncepció - 
jövőkép 
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Bozsok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

Tervezet 
 
 

 
Bozsok  község  Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.   ……  órai kezdettel 
megtartott    ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 

 
/2015. (  ) számú határozat  

 
Bozsok Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
koncepció véleményezési eljárást lefolytatta. 
 
Bozsok Község Polgármestere az előterjesztés szerint ismertette 
az elfogadott és el nem fogadott véleményeket és azok 
indokolásait. 
 
A Képviselő-testület Bozsok község településfejlesztési 
koncepciójának véleményezés eljárást követően kiegészített 
tervezetét megtárgyalta és elfogadta. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
koncepciót a honlapon közzétegye. 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy 
elfogadott településfejlesztési koncepciót az egyeztetésben részt 
vetteknek és az állami főépítésznek 5 napon belül megküldje. 
  

 
  Határidő: 2015 
  Felelős: Darabos Béla polgármester  
 

 
K.m.f. 

 
 

Dr. Zalán Gábor      Darabos Béla 
    jegyző       polgármester 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Bozsok, 2015 

Dr. Zalán Gábor 
    jegyző 
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 Településfejlesztési koncepció - jövőkép 
 

I. A településfejlesztési koncepció jövőképe 
1.1. A település jövőképe gazdasági környezetére és idegenforgalmi területeire vonatkozóan 

 
Bozsok község lakóinak tehetsége, szorgalma és munkakultúrája, hagyományai, térségi pozíciója 

alapján kivált kép alkalmas a település felvirágoztatására. 

A település profitál az osztrák határ menti fekvéséből és sokoldalú kapcsolatrendszere összeköti a 

burgenlandi és vas megyei településekkel. 

 

A település a feljegyzések tanulsága szerint a középkor óta birtokközpont, amelyről ma a Sibrik-

kastély épülete és a Batthyány-rom tesz tanúbizonyságot. 

 

Mezőgazdasága és egykori bortermelő helye a környező térségek piacainak kiszolgálója volt, ma 

pedig művelt területek nagy számával, az állattartással és gyümölcstermesztésben jár elől példával. 

 

A község felett magasodó Írottkő csúcsa, az idegenforgalom rendszerváltás utáni újbóli feléledése a 

túrázás és vándorutak kijelölése révén új színt hozott a község életébe.  

A helyi lakosság szorgalom, munkakultúrája és tenni akarása a helyi adottságok és lehetőségek 

alapján jó alapot jelentenek a jövőkép valóra váltásában. 

 

A hosszú távú jövőkép megfogalmazása jelen dokumentáció feladat lesz. 

 

Az alábbiakban, a jövőkép megalapozása érdekében, a következő elképzelhető jövőképeket 

fogalmazzuk meg:  
 
Az egészséges szerkezetű, fejlett gazdaság biztosítja a helyi társadalom tagjai számára a 

megélhetését és a fejlett európai régióknak megfelelő színvonalú életkörülményeket.  

A gazdaság dinamikus fejlődésének a húzó erejét a környező városokban és helyben működő 

versenyképes, csúcstechnológiával működő, erőteljes helyi kutatási - fejlesztési (K + F) és 

innovációs tevékenységre támaszkodó, nagy hozzáadott értékű termelő tevékenységet folytató ipar 

adja. A globális piacra dolgozó versenyképes elektronikai ipar, valamint az európai, illetve a közép-

európai és a keleti piacokon keresett, jó minőségű termékeket előállító fa-, bútor-, építő-, építőanyag-

, és élelmiszeripar működik a területen. 

Vas megye jelentős külföldi tőkét is mozgósító fejlett ipari és szolgáltatási tevékenységek egyben 

Kőszeghegyalja jól működő turizmusának háttérkiszolgálója is.  

A település nagyban profitál az osztrák gazdaság fejlettségéből és munkaerő hiányából. 

 

A Kőszeghegyalján húzódó hegyvidéki kínálatú turisztikai zóna jó együttműködésben áll a 

termálkincsre alapozott fürdővárosokkal. 

Az egymással kooperáló turisztikai desztinációkat fejlett közlekedési rendszerek kapcsolják össze.  
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A térség mezőgazdaságára a tájhasználatot biztosító hagyományos gazdálkodási formák mellett 

nagy hangsúlyt helyez a nagy hagyományú gyümölcs és újjáéledő szőlőtermelésére alapozott 

korszerű élelmiszeriparra. A termelésben meghatározó szerepet játszik a környező hazai és osztrák 

piacok jó minőségű, biztonságos élelmiszerrel történő ellátása. 

 
VIRÁGZÓ IDEGENFORGALMI, ERŐS IDENTITÁS 

Bozsok gazdag, történelmi hagyományaira, európai kulturális örökségére épülő, nyitott, betelepülő 

munkavállalókat és vállalkozókat befogadó és integráló, szolidáris helyi közösséggel rendelkező 

község. A helyi társadalom tagjait a bozsoki értékek megőrzésén alapuló erős belső kohézió 

kapcsolja össze. 

A természetes szaporulat és a pozitív migrációs mérleg következtében a község népessége nem 

csökken, sőt kismértékben, de egyenletesen növekszik. 

A virágzó gazdaságnak, a biztos megélhetésnek és a közszféra családbarát intézkedéseinek 

köszönhetően a fiatal családok körében magas a gyermekvállalási kedv. A növekvő mértékű 

gyermekvállalási kedv valamint a középkorú és fiatal bevándorló munkavállalók letelepedésének 

hatására a népesség korosztályi összetétele kedvező, az öregedési index alacsony. 

A belső kohézió megteremtésében és fenntartásában, a betelepülők integrálásában nagy szerepük 

van a széleskörű és magas színvonalú közösségi szolgáltatásoknak, amelyek, a nevelés, az oktatás 

és az egészségügy területén működnek korszerű intézményekben. Az egészségmegőrző életmód 

elősegítésére alkalmasan kialakított környezet, a társadalmi kohézió, valamint az egészség 

megőrzését elősegítő közösségi és piaci szolgáltatások színvonalas és kiterjedt rendszere lehetővé 

teszi az idős korosztály társadalmi aktivitásának megőrzését. Az egészséges életmód lehetősége, a 

családok és az egyének boldogulását elősegítő közigazgatási, társadalmi és fizikai környezet 

vonzóvá teszi az életmódot az idősebb és a fiatalabb korosztályok számára egyaránt.  

 

A közigazgatás a helyi közösséggel partnerségben működik. 

A helyi társadalom a szellemi örökségét alkotó egyetemes értékeknek megfelelően gondoskodik 

megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű tagjairól is. 

 

Az idegenforgalom alapja a vonzó, magasa színvonalú, versenyképes szolgáltatásokat nyújtó falusi 

turizmus és a jól működő kastélyszálló. A szálláshelyek kínálata a szállodai jellegű szolgáltatásokra 

és a magánszálláshelyek kínálatára épül. A kínálatot a helyi aktív pihenéshez kapcsolódó sport és 

szabadidős szolgáltatások színes kínálata erősíti. Az országos Kék Túra útvonala mellett az európai 

EuroVelo13 régió feltárást biztosító Írottkő és Vashegy kerékpáros útvonalak hálózzák be a térséget. 
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VONZÓ FALUSI KÖRNYEZET 
A vonzó városi környezet megteremtésének alapvető célja a gazdaságfejlesztés és a társadalmi 

fejlődés urbanizációs előfeltételeinek biztosítása. 

Bozsok kimagaslóan jó minőségű közterületi környezete vonzza mindazokat, akik nagy 

múltú,ugyanakkor az urbanizáció legmodernebb vívmányait felvonultató, élhető községben 

szeretnének élni, munkát vállalni, vállalkozni, tanulni vagy dolgozni. 

A Rákóczi utca számtalan helyi védelem alatt álló portája biztosítja az egységes, élhető falukép 

megőrzését, az értékőrző fejlesztése révén vonzó az ideglátogatók számára. 

Zöldterületei, közösségi terei, közlekedési területei szép, egészséges, kényelmesen használható 

környezetet alkotó épített települési szövetével. 

A Rákóczi utca felújított, esztétikus környezetben korszerű, változatos igényeket kielégítő 

lakásállománynak adnak helyet, egyben a település építészeti értékeinek a bemutatója. 

A korábbi barna mezős, szlömösödő, illetve alulhasznosított területeken új lakások, intézmények, 

munkahelyek, vagy idegenforgalmi célú fejlesztések kapnak helyet. 

A község lakásállománya korszerű, energiatakarékos, hatékony energiafelhasználású lakásokból áll, 

amelyek energiaellátásában jelentős szerepet játszanak a megújuló energiák. 

A lakásállomány döntő hányadát kitevő saját tulajdonú (a lakás használójának saját tulajdonában 

lévő) lakásokból áll. A magas színvonalú zöldövezeti lakókörnyezetet biztosító kertvárosias és 

falusias lakóterületei jó minőségű, nagy értékű és változatos lakásállománya legkülönbözőbb 

nagyságú és fajtájú lakások iránti kereslet kielégítésére alkalmas a jól működő helyi lakáspiac 

körülményei között. 

A sport és rekreációs igényeket a korszerűen felszerelt és mozgásra – egészséges életmódra 

ösztönző sport és zöldterületek szolgálják. A Kőszegi-hegység és környezete a túrázás, 

kerékpározás szerelmeseinek kínál sokoldalú programot. Az idegenforgalom kiszolgálására a falusi 

vendégházak és kastélyszálló, borház, vendéglők és szolgáltatások révén a helyi vállalkozások 

kínálatát bővítik.  

A település területét korszerű, a határon átnyúló Írottkő Natúrpark és tágabb értelemben a  

Semmering régió felé is nyitott (Alpannonia) a határon is átnyúló kerékpáros és gyalogutak hálózata 

szövő át és teszi vonzóvá 

 

2. Célok 
2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása 

 

A legfontosabb cél az Országos Településfejlesztési Koncepcióban foglalt célokkal összhangban a 

település egészére hatással bíró, szlömösödő, barmanezős és kijelölt lakóterületi területei  

hasznosításra kerüljenek, ezáltal a község egészének a fejlesztése, a településnépességének, 

gazdaságának, a környezeti és természeti értékek védelme és azok összhangja biztosításra 

kerüljön. Mindeközben a Kőszeghegyalja, Rohonc és Kőszeg város vonzereje adta lehetőségeket a 

község mások érdekeinek sérelme nélkül tudja kihasználni. A fejlesztések sikeres végre esetén 
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lehetőség nyílhat arra is, hogy a termőfölddel való takarékos gazdálkodás mellett más hasonló célra 

igénybe venni kívánt területek megmaradhassanak eredeti jellegükben. 

Cél a természeti környezettel összhangban, a meglévő adottságok kihasználásával értékalapú 

fejlesztések végrehajtása. 

Mezőgazdálkodásban érvényesítendő célok, javaslatok: A kevésbé jó termőhelyi adottságú 

területeken külterjesebb termelési célú használat kialakítása célszerű. A jobb adottságú részeken 

viszont versenyképes termelési célú, de erőforrástakarékos, környezetkímélő mezőgazdálkodás lehet 

az alapvető cél. 

 

A szántók között gyengébb adottságú - alacsony értékű és minőségű - termőföldek nagy számmal 

fordulnak elő, ezeknek a területeknek a beerdősítését célszerű előirányozni. 

 

A parlagosodás folyamatát meg kell állítani, a területeket újra művelésbe kell vonni (erdő-, szőlő-, 

gyümölcstelepítés). Szőlőültetvényeknél a borvidékre jellemző (bortörvény szerinti), tájjelegű 

szőlőtermesztés (Kékfrankos, Zweigelt), bortermelés kialakítása a cél, amely a borturizmus 

újjáéledését is segíti. 

 

A zártkerti (kertgazdasági) területeken a hagyományos szőlő-gyümölcskultúrák megőrzését a 

hegyközségi keretek között kell továbbra is folytatni. A kerítések elhelyezését a vadak számára 

megfelelő átjárás biztosítása érdekében tiltani kell. Az erózió elleni védelem érdekében ahol 

lehetséges, ott a lejtőirányú művelés helyett a lejtésre merőleges művelést javasolt folytatni. A 

Hegyaljai zártkertek tájjellegével összhangban álló építési hagyományainak (pince, présház) 

megőrzését megfelelő építési szabályzati előírásokkal is biztosítani kell. Meg kell fékezni a 

telekösszevonásokat és az ezzel együttjáró üdülőtelkek kialakítását. A szőlőhegyi kertek továbbra is 

maradjanak mezőgazdasági területek. Üdülőterületek számára más helyet kell kijelölni. A 

hagyományos szüreti mulatságok hagyományának megtartásához kívánatos, hogy gyarapodó szőlő 

termőhely is legyen. 

 

A vízállásos, lápos területek, a vízfolyásokhoz kapcsolódó természetközeli állapotban lévő partvonalak 

által nyújtott élőhelyek és a vízfolyás vízminőségének védelme érdekében a szomszédos 

mezőgazdasági hasznosítású területeken a tevékenységek korlátozását javasoljuk. Ezeken a 

területeken valamint a vízfolyás partjainak szélétől számítva 50 m széles sávban csak szelektív 

permetet, növényvédelmi szereket szabad használni, amelyeknek minősítését csak növényvédelmi 

szakember végezheti. Gyomirtószer nem alkalmazható. Szerves műtrágya is csak különös 

gondossággal lehet alkalmazni. 

 

Erdőgazdálkodásban elérendő célok, javaslatok: Az erdők alapvető rendeltetése, a tájszerkezetben és 

a tájhasználatban betöltött szerepe változatlan marad.  

 

A település hosszútávú programjában további erdőtelepítéseket javaslunk. 

 



 94

- Az igazgatási terület déli síksági részén, ahol nagytáblás szántóföldek terülnek el a termőföld defláció 

elleni védelme érdekében mezővédő erdősávrendszer telepítését javasoljuk, amely egyben az 

ökológiai hálózat létrehozásában is fontos szerepet tölt be. 

 

- A tervezett új beépítésre szánt területeket a szomszédos mezőgazdasági területekkel együtt tájba 

kell illeszteni, igény szerinti fasorok, védősávok, átmeneti zónák kijelölésével. 

 

A tájvédelmi körzeten belül a védetté nyilvánítási határozatban foglaltak valamint a természet 

védelméről szóló törvények alapján lehet erdőgazdálkodást folytatni. Így a védett erdőkben az 

erdőgazdálkodás általános szabályai szerint, de a természetvédelmi célkitűzésekkel összehangoltan 

természetkímélő módszerek alkalmazásával lehet gazdálkodni. Magántulajdonú erdőkben csak 

erdőbirtokosság keretében lehet biztosítani a szakszerű kezelést. A védelmi rendeltetés mellett 

továbbra is helyt kell adni a közjóléti céloknak (ökoturizmus) összehangolva a táj- és természetvédelmi 

célokkal. 

 

Cél a turizmus fejlesztése a meglévő barnamezős területek felértékelésével, minőségi kínálat 

megteremtésével, a tulajdonviszonyok rendezésével. 

Cél a turizmus kiszolgálása a helyi gazdaság egyik pillére, a szolgáltatások és vendéglátás 

felfutásával. A helyi termékek számára szolgáló mezőgazdasági termőhelyek megőrzésével és 

újjáélesztésével jó alapot kell teremteni a helyi termék piacra jutásával.  

 

A települési háttér és közintézmények korszerű, energiatakarékos épületekben gazdaságosan 

fenntarthatóak. Sokszínű kínálatuk a településen élők és ideérkezők számára is egyaránt jó 

szolgáltatást nyújtanak. 

 

A megújult zöld- és sportterületek a sport és rekreációs célú igényeket kiszolgálják 

 

 
2.2. Részcélok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása 

 
Lakóterületi fejlesztési célok: 

Az új lakóterületek esetében a cél a minőségi lakóterületek kialakítása. A lakóterületek esetében a 

településszerkezetéhez illeszkedő utcahálózat kialakítása a cél. Az önkormányzati tulajdonban lévő 

lakótelkek mellett támogatandó a magán kezdeményezések megvalósítása is. A hegyvidékre 

felkúszó beépítések esetében a cél a lakásszám korlátozása, a beépítési intenzitás mérséklése a 

tengerszint feletti magasság növekedésével. Ezáltal a beépítéssel nem érintett területek felé 

átmeneti, a környezetéhez illeszkedő beépítések alakulhatnak ki. A laza beépítésű területek 

esetében a kertvárosias jellegű épületek, nagy zöldfelületek fejlesztése a cél. 

A kialakult lakóterületek esetében az értékőrző fejlesztés a cél. A Rákóczi utca, egyben települési 

főutca rendezett, építészetileg egységes arculatával megőrzendő és vonzza célpont a turistáknak. 

 

Intézményi korszerűsítés: 
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A település gyarapodó népességéhez mért energiatakarékos, korszerűsített közintézményi rendszer 

fenntartása a cél.  

 

Turizmus: 

A Sibrik-kastély, a vendégházak, a falusi szálláshelyek gyarapodó és sokszínű igényt kielégítő 

lehetőséget biztosítanak a vendégek számára. Az épületállomány megújításával a mai igényekhez 

igazodó minőségi szálláshely kínálat alakul ki. A jól felszerelt, a klimatikus adottságokra épülő, 

széles vendégkört kiszolgáló létesítmények vonzó kínálattal működnek.  

A szelíd turizmus számára az Írottkő Natúrpark és a Kőszegi Tájvédelmi Körzet látnivalói és 

programjai vonzóak. 

 

Infrastruktúra fejlesztése 

A település mindennapi életét kiszolgáló, a vonzó lakókörnyezethez elengedhetetlen, a minőségi 

turizmus alapját is képei a modernkor által kínált elérhetőségek biztosítása akár közlekedési, akár 

kommunikáció számára. 

A kiterjedt úthálózat ésszerűsítést követően, a korábbi falut elkerülő merész úthálózat felülvizsgálatra 

kerül és ésszerűsítését a valós igényeknek megfelelően kell végrehajtani. Csak a legszükségesebb 

területekre igényt tartva kerül korszerűen kialakításra. A közműellátás mellett zárt csapadékvíz 

elvezetés, burkolt rendezett közterületek szolgálják a használókat. A településképet rontó 

légvezetékek helyett földkábeles elektromos és hírközlési kábelek kerülnek lefektetésre. 

A zöldfelületek rendezettek, könnyen gondozhatóak, esztétikusak, jól szolgálják a helyi igényeket. 

 
2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata 
 

A koncepció módosításának léptéke alapján az átfogó cél a részcéllal azonos. A jövőképben 

megfogalmazottak a részcéllal azonosak, Bozsok alulhasznosított, korábbi rendezési terveiben 

méltánytalanul vagy az új gazdasági környezetben már elavultan besorolt területeinek 

dinamizálása és a település szempontjából való előnyös kihasználására irányulnak.  

A részcél, hogy aktivizáljuk és a település és körzete számára előnyösen hasznosított 

területekként felhasználjuk a már korábban beépített területeket. Ez lehetőséget teremt a 

jogszabályok által megfogalmazott elvárások és jövőkép megvalósítására, egy típusú térségi 

fejlesztés létrejöttére, több település számára is előnyös funkciók elhelyezésére, miközben a 

természet és építet értékek fejlesztése és megőrzése is egyszerre megvalósulhat. 

A fejlesztés eredménye a jövőképben elérni kívánt cél, és ahhoz rendelet jogi eszközök 

egymásra kölcsönösen épülő rendszerének sikeres összehangolásán múlik. 

 

 
 3. Kiinduló adatok a továbbtervezéshez 
 

Az adottságok és igények alapján kell a lakóterületei fejlesztéseket meghatározni. 

A hegyvidéki adottságokat és a történelmi településszerkezet figyelembe véve, csak a valós 

igényekhez igazodóan, ütemezetten kell új beépítésre szánt területet kijelölni. A település jelenleg 

elegendő fejlesztési lehetőséggel rendelkezik. Új beépítésre szánt a kialakult tájkép védelme mellett 
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létesíthető. A lakóterületek éppen az eltérő igények alapján differenciáltak lehetnek. A használati 

funkciókhoz igazodóan vizsgálni kell a falusias és kertvárosias jellegű területek megkülönböztetését. 

Vizsgálni kell a kertes mezőgazdasági és üdülő jellegű területek kijelölését egyrészt a 

mezőgazdasági területek használatával összefüggően, a szőlő és gyümölcstermőhelyek védelmével, 

A turizmust valóban szolgáló szálláshely kínálat a meglévő történelmi falu fejlesztésével, és 

megőrzésével kívánandó, míg a községben az üdülőterületi területek kijelölése nem vagy csak 

mérsékelten támogatandó a valós igények és lehetőségek alapján. 

 

Felül kell vizsgálni a közlekedési területek hálózati rendszer szintű kijelölését és az adottságokat 

jobban figyelembe vevő szabályozást kell kialakítani a szélesség és műszaki tartalom 

vonatkozásában. 

 

A településrendezés eszközrendszerével segíteni kell a barnamezős területek újjáéledését, kerülni 

kell hasonló funkciójú új területek bevonását addig, amíg az alulhasznosított terület felhasználása 

nem történik meg. Támogatni kell volt határátkelő, volt határőrs épület, Batthyány rom, Toronyrom, 

stb.. környezetének fejlesztését és az adottságok alapján hasznosításukról, gondoskodni kell. 

A Batthyány-rom esetében rekonstrukció végrehajtása is támogatandó. 

A határon átnyúló Írottkő Natúrpark kezdeményezés keretében kell összehangolni a turizmus 

kínálatát, míg csak a településre jellemző eseményeket erősíteni kell.  

 

A település vendéglátását és szolgáltatását erősíteni kell hazai és osztrák, más országbeli 

vendégkör minél magasabb szintű kiszolgálása érdekében. 

 

Az új beépítésre szánt területek igénybevétele során a mezőgazdasági besorolású és ténylegesen 

úgy is hasznosított területek helyett a településen a barnamezős területeket kell preferálni. 

 

A község kedvező környezeti állapotának megőrzése érdekében csak a környezetet minimális 

mértékben terhelő ipari, illetve mezőgazdasági feldolgozó üzemek települését szabad támogatni. 

 
 
3. Kiinduló adatok a továbbtervezéshez 
3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, 

gazdasági és környezeti adatok meghatározása 
 
A tényadatok alapján várhatóan a népesség csökkenés megáll, stabilizálódik, sőt kedvező esetben a 
lakóterületi fejlesztések realizálásával kismértékben  még növekszik a községben.  

 
 

Lakónépesség változása 
Év 1990 2001 2013 2030 

Lakos 406 382 343 380 
 
A népesség növekedés alapjai: 

- Bozsok vonzó település az itt élőknek és az ide költözőknek 

- önkormányzati telekkínálat révén mindenki számára elérhető lakótelkek beépülnek a községben 

- magánerős fejlesztések révén nő a helyben maradók és ide letelepedők száma 
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- a község és szűkebb-tágabb környezete minden igényt ki tud elégíteni 

- társadalmi feszültségektől mentes, munkahely kínálattal rendelkező térség 

- fejlődő helyi gazdaság. 

A volt Batthyány-kastély romja és a Sibrik-kastély jelenleg zöldterület besorolású, javasoljuk olyan 

területfelhasználás kijelölését, amelyben a rom esetén egy sikeres rekonstrukció, a kastélyszálló  

esetében pedig egy fejlesztés végrehajtható lesz. 

 

A helyi gazdaság alapja az építőipar, az erdőgazdálkodás, mezőgazdálkodás, a szolgáltatások egyre 

bővülő kínálata.  

A leginkább fejlődő ágazat az idegenforgalom, amelyben a bővülő szálláshely kínálat egész évben 

színes kínálattal vonzó a település után érdeklődőket. 

A mezőgazdaságban a nagy hozzá értékkel bíró, helyi termékek előállítására alapozott gazdálkodás 

és termesztés fejlődése a támogatott tekintettel a helyi adottságokra. 

 
3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra fő 

elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti változtatásokra 
 

Az infrastruktúra kiépítése során vizsgálni kell a település körüli úthálózat szükségességét. Olyan 

műszaki javaslattal kell élni, amely a korábbiakhoz képest lecsökkenti a közlekedési területek 

szélességét tekintettel a helyi adottságokra. Vizsgálni kell a csapadékvíz elvezetés megoldását, 

mivel a legtöbb probléma ezen rendszer egyes új beépítésre szánt területeket érintő elemeinek 

hiányából fakad. 

A közlekedési területeket úgy kell kialakítani és járhatóvá tenni, hogy a megközelíthetőség és 

közszolgáltatások biztosítva legyenek akár az újonnan bevonni kívánt, akár a már korábban kijelölt 

területfelhasználásokhoz is. 

 

A biológiai aktivitási érték számítások során szükségessé váló szintentartást és visszapótlást a 

egykori bányagödrök, roncsolt területek rekultiválásának igénybevételével, esetleges erdősítésével 

összefüggő erdősülések kialakításával célszerű biztosítani.  

 
3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az 

örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére 
 

A jövőbeni cél a már védett építmények műszaki állapotának megőrzése és fejlesztése. A település 

értékvédelmi területei, a 2004-ben rögzített helyi védett építményei a jövőben megőrzésre és 

kiegészítésére javasoltak, ezáltal biztosítható a településszerkezet védelme is. 

 

Régészeti szempontból a község 11. pontja és ezen belül a Batthyány kastély romja kiemelkedő 

értéket képvisel. Sedlmayer János 1960. júniusában terveket készített a kastély rom  helyreállítására, 

amely sajnos nem valósult meg, ahogy B. Benkhardt Lilla 1986. dec. 15-én kelt feljegyzésének egy 

sora sem. Ebben gyakorlatilag az 1960-as évben megrajzolt képet találjuk, de még inkább a további 

le- és elpusztulást konstatálhatjuk. 
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Bozsok községben 7 műemlék építmény található. Műemléki területi védelem nem került kijelölésre és 

kijelölése a jövőben sem indokolt. 

A műemlékek mindegyike a település jelentős építészeti értéke, egyben emblematikus épülete is. 

 

A település helyi védettsége 2004. óta biztosítja a helyi szintű védelem elemeinek megőrzését. 

 

A településrendezési eszközök kidolgozása során ezen szabályozás további fenntartását biztosítani 

kell annak érdekében, hogy az egységes településkép megmaradhasson és hagyományokra épülő 

módon szervesen fejlődhessen. 

 

Az egyedi védelem alatt álló építmények (28 db) és 7 db egyedi építmény, szobor, piéta, stb… 

kimagasló számú emlékei a településnek. 

 

A védelem elemi esetében a gondozás, a fenntartás, a környezetük rendezettségének biztosítás a 

jövőbeni feladat a korábbi jó gyakorlat megtartásával. 

 

A Rákóczi utca vonatkozásában a légkábeles elektromos és hírközlési hálózat földkábeles átépítése, a 

tuják fafaj váltása és az épületek utca felőli látványbeli megnyitása jelentősebb javulást eredményezne 

az utcaképekben. 

 

 
4. A megvalósítás eszközei és azok nyomon követése  
4.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer 
A koncepció készítésének módszertanát és egyeztetési, elfogadási rendjét a 314/2012.(XI.8.) 

Kormányrendelet szabályozza. 

A koncepció megvalósítását szolgálja a településfejlesztési döntésekben szereplő 

településrendezési eszközök módosítása a koncepció céljaival összhangban. Intézményrendszere a 

település polgármestere, Képviselő-testülete, közös önkormányzati hivatal és a jogszabályban 

meghatározott érdekelt államigazgatási szervek és partnerek köre. 

 
4.2. Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére 
A koncepciót a települési önkormányzat a változó jogi és társadalmi folyamatokra tekintettel vizsgálja 

a koncepciót és szükség esetén dönt annak módosításáról. 

 
Gergye Péter sk. 
TT/1 18-0204/2011 
Vezető településtervező 

 


