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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi 
kapcsolatok 

Köveskál Veszprém megye déli részén, a Balaton-felvidéken, a Káli-medence földrajzi 

középpontjában és településhálózatának szívében fekszik. Ez a terület a Balaton-felvidéki 

Nemzeti Park egyik legértékesebb része. A község a Tapolcai járáshoz tartozik. 

A járás 5 mikrotérsége közül Köveskál adottságai miatt kiemelkedő természeti értékeiről 

híres. 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet háttértelepüléseként Köveskál Balatonparttól való távolsága 

mintegy 7 kilométer, Tapolcától pedig 17 kilométerre fekszik. A terület – a statisztikai adatok 

tükrében – a megye átlagosnál fejletlenebb területe. A munkanélküliség mellett ugyan 

kiugróan magas a vállalkozások száma, ezek jelentős része azonban kényszervállalkozónak 

tekinthető.  

A település közúti megközelítése jónak mondható. A község a 7313. számú úton keresztül 

érhető el, mely kelet-nyugat irányba halad és a balatoni háttértelepüléseket fűzi fel. Köveskál 

vasúton közvetlenül nem közelíthető meg. A Balaton északi partján a településtől néhány 

kilométerre futó vasútvonalhoz Zánkán és Révfülöpön lehet kapcsolódni. 

A jövőben a tágabb térségbe tervezett közútfejlesztések a település életében változást 

várhatóan nem hoznak. 

1. ábra: Köveskál elhelyezkedése 

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és 
a területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és 
programokkal) való összefüggések vizsgálata 
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Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

Magyarország 2030-ig megvalósítandó fejlesztési céljait a Nemzeti Fejlesztés 2030 – 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) írja le. A koncepció felvázolja a 
társadalom, és a gazdaság minden szereplőjére hatással bíró kérdéseket, és a kérdésekre 
választ adó megoldásokat is. Az OFTK kiemelt célja a jövőt illetően, hogy „Magyarország 
2030-ra Kelet–Közép Európa gazdasági és szellemi központjává válik, lakosságának 
biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható használatára épülő 
versenyképes gazdasággal, gyarapodó népességgel, megerősödött közösségekkel, javuló 
életminőséggel és környezeti állapottal.”  

Az átfogó célok alsóbb területi szintekre történő allokálására a tervdokumentum tizenhárom 
specifikus területi, szakpolitikai célt különít el. E céloknak kiindulási alapokként kell 
szolgálniuk a területi tervezés minden egyes dimenziójában tevékenykedő aktornak. A 
középtávú célok megfogalmazása során különös tekintettel kell lenni az OFTK-ban 
foglaltakra, hiszen az ezekre felfűzendő operatív programok képeznek alapot a hosszútávú 
célok megvalósulásához.  

Kiemelt figyelmet kap Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszere és szerepe is. A 
dokumentum fontos része a településhálózat egészét integráló területi célok megfogalmazása, 
ami a települési önkormányzatok számára jelent fontos iránymutatást saját fejlesztéseikben. 

 
2. ábra: Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció területi jellegű specifikus céljainak 
kapcsolódása az uniós és a hazai célkitűzésekhez 
Forrás: OFTK 
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A Balaton-térség hazánk egyik legkarakteresebb, nagy kiterjedésű tájegysége, mely ökológiai 
egységet is alkot, ahol a társadalmi és gazdasági folyamatok egyedülállóan nagymértékben a 
környezeti tényezőktől függnek. A térséget a kiemelkedő természeti, kultúrtörténeti és táji 
értékei, valamint az ezekre épülő idegenforgalma és tájgazdálkodása az ország 
legmarkánsabb, önálló fejlesztési célokra igényt tartó térségévé teszik, így a területfejlesztés 
is egyik legfontosabb feladatának tekinti a térség környezeti és társadalmi szempontból is 
fenntartható fejlesztésének, az értékek megőrzésének biztosítását. A térség olyan természeti és 
gazdasági egységet képez, melynek kezelése nem bontható meg. Turisztikai, mezőgazdasági 
bevételei révén a nemzetgazdaság jelentős tényezője. Bár nem önálló tervezési-statisztikai 
területi egység, az egységes tervezés és támogatáspolitika igénye és szüksége itt a legerősebb 
az országban. A mindenkori fejlesztésnek a még meglévő táji, kulturális és természeti 
adottságokat tiszteletben tartva szabad csak megvalósulnia. A Balaton-térség fejlesztésének 
alapvető célja, hogy a környezet, a táj értékeinek megőrzésével és fejlesztésével, a turisztikai 
kínálat diverzifikálásával a térség adottságainak szélesebb körű hasznosításával, valamint az 
érintett számos szereplő partnerségét biztosító stabil intézményrendszer megteremtésével egy 
fenntartható módon versenyképes Balaton térség jöjjön létre.  

Különleges agglomerálódó várostérséget alkotnak a Balaton körüli települések. Az itteni 
települési- és üdülőterületek további káros összenövésének már szigorú területrendezési 
szabályozás is próbál gátat vetni, de a fejlesztéspolitikának sem szabad a Balaton menti 
beépítések fokozására ösztönözni a helyi szereplőket és a befektetőket. Az összenövés nem 
csak környezeti szempontból rendkívül káros, de a térség fő erőforrását képező turisztikai 
vonzerőt is felemésztheti. A Balaton-parti városhalmaz ugyanakkor rendkívül hasonló 
gazdasági, társadalmi és környezeti eredetű településfejlesztési, településszerkezeti 
problémákkal és lehetőségekkel rendelkezik, ezért egységes kezelése és a települések 
fejlesztési együttműködése elengedhetetlen. 

Fejlesztéspolitikai feladatok: 

• A fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése, a térség változatos vonzerőire 
épített új és komplex turisztikai termékek kialakítása, magas színvonalú szolgáltatások 
biztosítása. 

• A szezon meghosszabbítása egész éves kínálati programcsomagok megteremtésével, 
ennek érdekében térségi turisztikai hálózatok, tematikus utak kialakítása, 
megerősítése. 

• Egységes térségi turisztikai menedzsment mellett a turisztikai kínálat területileg 
differenciált tervezésével a vendégforgalom területi szétterítése, a háttérterületek 
adottságain (borvidék, nemzeti park, hegyek, erdők, aprófalvak, történelmi emlékek, 
népi hagyományok, gasztronómia stb.) alapuló alternatív turisztikai termékek 
kínálatának fejlesztése és „értékesítése” a parttól távolabbi településeken. 

• A Balaton, a vizes élőhelyek és egyéb természeti területek ökológiai és kémiai 
állapotának megóvása és további javítása, a vízszint ingadozásából fakadó problémák 
mérséklése, a Balaton-part terhelésének korlátozása, a nádasok védelme, a térség élő 
és élettelen természeti értékeinek megőrzése. 

• A térség további beépítésének megakadályozása, tájrehabilitáció, a tájsebek kezelése, 
az eróziós és deflációs hatások mérséklése (magaspart és pincevédelem). 



11 
 

• Az ingatlanállomány rehabilitációja, valamint a városiasodott környezet kínálta 
területeken új funkciókkal való hasznosítása (pl. lakófunkciók, tudásalapú gazdasági 
tevékenységek, országos közigazgatási, közszolgáltatási funkciók). 

• A Balaton-felvidék aktív tájképvédelme, a természetvédelemre, táji adottságokra 
épülő gazdálkodási módok kialakítása, fejlesztése. 

• A kulturális örökség magas szintű védelme, tudatosítása és bemutatása. 

• Egységes, turisztikai vonzerőként is szolgáló balatoni közösségi közlekedési rendszer 
megteremtése. 

• Települési együttműködés és egységes elvek mentén zajló fenntartható városfejlesztés 
a Balaton városgyűrűjében. 

• A Balaton illegális feltöltésének megakadályozása. 

• A Balaton törvényt és egyéb jogszabályokat figyelmen kívül hagyó beruházások, 
építkezések leállítása, az eredeti állapot visszaállítása. 

• A Balaton-térség háttér településeinek fejlesztése. 

• A karsztvíz ivóvízforrás védelmének fejlesztésével a környezet minőségének javítása 
és a Balaton táji, természeti védelmének növelése. 

• A balatoni turisztikai körzet, mint rekreációs térség szolgáltatás- és minőségi 
kínálatának a szezonalitást oldó fejlesztése, koordinálása. 

Az OFTK megyei szinten a következő fejlesztési irányokat határozza meg: 
• A közösségi közlekedést segítő kelet-nyugati irányú közlekedési infrastruktúra (8-as 

főút és vasútvonalak) hálózati fejlesztése, a városok közötti kapcsolat javítása. 
• A helyi gazdaság jelenlegi teljesítőképességének, hozzáadott értékének emelése, új 

perspektivikus ágazatok és a „tudásalapú ipar” megerősödése. 
• A megyében élők szaktudásának, képzettségi színvonalának növelése, a tudományos 

kutatás és fejlesztés feltételeinek, intézményeinek fejlesztése. 
• Az ipari zónák rehabilitációjának folytatása, a turizmus és a koncentrál tipari 

tevékenységek környezetterhelésének minimalizálása. 
• A megye határain túlnyúló egészségügyi szolgáltatások fejlesztése. 
• A megye táji, természetiésműemlékiértékeinekmegőrzése,tematikusösszekapcsolása, 

fenntartható hasznosítása, megismertetése. 
• A karsztvíz ivóvízforrás védelmének fejlesztésével a környezetminőségének javítása 

és a Balaton táji, természeti védelmének növelése. 
• A balatoni turisztikai körzet, mint rekreációs térségszolgáltatás- és minőségi 

kínálatának a szezonalitást oldó fejlesztése, koordinálása. 
• A városok térségszervező szerepköreinek élénkítése, kooperálás; az aprófalvas és 

perifériális térségek komplex fejlesztése a népességmegtartás érdekében. 
• A megyeszékhely és a városok a kultúra és az innovatív tudás központjai. 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 

A Balaton és térsége (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet) hazánk olyan európai jelentőségű 
természeti értéke, amely nem csak természeti, de nemzetgazdasági jelentőséggel is bír. A 
térség környezeti állapota, a gazdaság és a helyi társadalom olyan egységet alkot, amely 
egyedülálló módon érzékeny a természeti feltételek és az emberi hatások változásaira. A 
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globális klímaváltozás, a regionális gazdasági szerkezet átalakulása, a demográfiai viszonyok 
megváltozása együttesen járul hozzá a Balaton térség ökológiai és társadalmi-gazdasági 
rendszerének fokozott sérülékenységéhez. 

A sérülékenység nem csak az elmúlt évtizedek kedvezőtlen ökológiai változásaiban, de az 
immár több éve folyó gazdasági teljesítmény romlásában, a foglalkoztatottak számának 
csökkenésében is nyomon követhető. A térség korábban az országos átlagot jóval meghaladó 
mértékben járult hozzá a nemzetgazdaság teljesítményéhez, napjainkban ez már csak 
átlagosnak mondható. 

Ennek oka kevésbé a térség lehetőségeinek kimerülésében, sokkal inkább azok hatékony 
kiaknázásának hiányában keresendő. Az elmúlt évtized fejlesztéspolitikája sem 
célrendszerében sem eszközeiben nem tudta biztosítani a térség sajátos igényeihez és 
szerkezetéhez igazodó megoldásokat. A rendszerváltást megelőzi, szociális és 
tömegturizmusra kiépített turisztikai infrastruktúra valódi piaci igények szerinti alakításához 
szükséges források és intézmények hiányában hanyatló turisztikai desztinációvá vált a 
Balaton. 

A térség viszonylagos gazdasági súlyvesztése egyrészt a turizmus, másrészt a régió 
területpolitikai pozícionáltságának a függvénye. A rendszerváltást követő kormányzatok 
területpolitikájukban nem a megfelelő súllyal szerepeltették egyrészt magát a turisztikai 
szakpolitikát, másrészt ezen belül a Balaton térségét. Időben hullámzó volt az üdülőkörzetbe 
érkező központi fejlesztési források mennyisége, ennek decentralizált része. 
A célrendszerre alapozottan, a korábbi tervezési dokumentumokat is figyelembe véve 5 
beavatkozási terület került meghatározásra. A beavatkozási területeken az alábbi 16 célterület 
került részletes kidolgozásra: 

I. A gazdaság megújítása 
- Gazdaság diverzifikálása  
- A turizmus megújítása  

II. Társadalom megújítása, Humán erőforrás fejlesztés 
- Munkavállalók képzettségi szintjének a piaci igényekhez igazítása  
- Foglalkoztathatóság javítása, különös tekintettel a szezonalitásra  
- A helyi társadalom demográfiai szerkezetének javítása  
- Helyi szereplők térségi összefogásának ösztönzése, a regionális identitás erősítése  

III. A közlekedésfejlesztés 
- A régió közlekedési elérhetőségének javítása  
- Régión belüli közlekedés fejlesztése  
- A közlekedési infrastruktúra regionális rendszerének megteremtése 

IV. Táji és települési környezet megújítása 
- Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése 
- Településfejlesztés  
- Táj és természetvédelem  
- Megújuló energiaforrások hasznosítása 

V. A regionális intézményrendszer fejlesztése, szervezetfejlesztés 
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- A régióban jelen levőintézmények és szerveződések regionális szintjének megteremtése  
- A Balaton Fejlesztési Tanács összetételének reformja 
- A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség szervezetének megújítása 

A meghatározott célterületek leírása önálló program definíciós egységként került 
kidolgozásra. A leírások kibontva tartalmazzák az elérendő célokat, a célok és javasolt 
intézkedéseket megalapozó helyzetelemzés kivonatát, az intézkedéseket, valamint a 
megvalósítás hatékonyságát mérőindikátorokat. 

 
A hatályos Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció céljai 

Veszprém megye új, 2021. februárban elkészült végleges területfejlesztési programja külön 
várostérségi szinten meghatározza a következő tervezési ciklus fejlesztési irányait, céljait. A 
megyei koncepció által a Tapolca várostérség fejlesztésére vonatkozóan megfogalmazott 
valamennyi – alábbiakban közölt – cél közvetlenül, illetve közvetve érvényes Köveskálra.  
 
 Tapolca várostérsége 
 
Veszprém megye DNy-i, – területe döntő többségében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetéhez 
tartozó – részén a megye területének 11,7%-án itt él a megye lakosságának 9,58%-a. 
Népességszáma (a megyei átlagnak megfelelő mértékben) csökkenő. (Egy évtized alatt a 
népesség kétezer fővel csökkent). Tapolca Sümeggel együttműködő „ikerváros”. Térségük 
együttesen képez funkcionális várostérséget a Balaton nyugati kapujában, amelyhez a Káli 
medence (Kékkút térsége) is kapcsolódik. Tapolca közel 15 ezer fő népességű harmonikusan 
fejlődő, attraktív kisváros, jellemzően mezőgazdasági térségének szerves gazdasági- 
közigazgatási és szolgáltatási központja. Hagyományos borászati központ. Kiemelkedő értéke 
a gyógyászati célra is hasznosított tavas-barlang és az egyediségekben gazdag, vonzó (épített 
és természeti) települési környezet. 
 
Fejlesztési célok: 
 

• A Balaton nyugati kapuja szerepkör betöltéséhez szükséges fejlesztések megvalósítása  
o Győr – Pápa – Tapolca közötti É-D-i közúti tengely és kapcsolat fejlesztése (kiépítése, 

illetve javítása)  
o É-Balatoni vasút rekonstrukciója, a kötöttpályás közösségi közlekedés vonzerejének 

visszaállítására, az utazási idő lerövidítésére, a vasútvonal villamosítása  
o É-D-i kompjárat kialakítása a Balatonon a nyári időszakban Badacsony és Fonyód 

között az M7-es felé  
o Révfülöp meglévő gazdasági kikötő rehabilitációja, hasznosítása  
o Közösségi közlekedési szolgáltatások minőségi javítása (pl. járműkorszerűsítés) és 

járási-városi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása. Térségi közlekedési 
rendszer kialakítása.  

o A 84. sz. főút korszerűsítése, felújítása  
o Kékkút települést terhelő kamionforgalom elterelése céljából elkerülő út kiépítése  
o A Veszprém – Tapolca közötti út rekonstrukciója (kétszámjegyű főutaknak megfelelő 

paraméterekkel való), a hozzá kapcsolódó – a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet feltárását 
szolgáló alsórendű úthálózat - fejlesztése (biztonságos kerékpározás feltételeinek 
biztosításával)  
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o A kerékpárutak hálózatba szervezése, a kerékpárhálózat összehangolása a borászatok 
és a borutak fejlesztésével.  

 

• Turizmusfejlesztés együttműködésben megvalósuló lehetőségek kihasználása, a minőségi 
szálláshelyek kapacitásának bővítése, a meglévők szolgáltatási színvonalának emelése 
(úgy a szállodai, mint a falusi turizmushoz tartozó szektorban), borturizmus  

• Gazdaságfejlesztés (a telephelyfejlesztés, az eszközfejlesztés, az önkormányzati 
vállalkozásokat is magában foglaló vállalkozásfejlesztés) támogatása.  
o Tapolca 40 ha-os gazdasági területének fejlesztése, több kisebb (a foglalkoztatottságot 

javító, magasabb hozzáadott értéket eredményező) vállalkozás letelepítésével, 
Lesencetomajon 50 ha gazdasági terület fejlesztése  

o A környezetipar fejlesztése és támogatása.  
o Az összegyűjtött üveg újrahasznosításával összefüggő gazdasági fejlesztések és 

technológiában rejlő lehetőségek kihasználása.  
• A mezőgazdaság támogatása (a nagyüzemek, a kisüzemek, a családok önfenntartó 

gazdálkodását biztosító kisüzemek és a kereset-kiegészítést biztosító háztáji 
kisgazdaságok gazdálkodásának összehangolt támogatása) egészséges termékek 
előállítása. A borászatok fejlődésének biztosítása.  

• A vidéki térségek megélhetését szolgáló – a mezőgazdasághoz tartozó – tevékenységek 
támogatása (a helyben termelés – a felvásárlás - a helyben feldolgozás – az értékesítés) 
vertikumának összehangolása és fejlesztése a korábbi HANGYA szövetkezetek mintájára 
annak érdekében, hogy az előállított értéktöbblet mind nagyobb része a térséget, az itt 
gazdálkodókat gazdagítsa.  

• Az alternatív energiaforrások támogatása (zöldáram előállítás, naperőmű parkok 
fejlesztése)  

• A gyógy-barlang adta lehetőségek kihasználása a gyógyászatban és a rehabilitációban. 
Tapolca város belterületének egy része megkapta a „gyógyhely” minősítést.  

• A környezetvédelmi célú fejlesztések támogatása  
o Korszerű szennyvízkezelés biztosítása a járás településeiben  
o Komplex hulladékgyűjtés és hasznosítás kialakítása (gyűjtés – feldolgozás – 

hasznosítás)  
o Hulladékudvar létesítése az e-hulladékok biztonságos gyűjtésére.  

 

 
1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata   

A 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről (MATrT) második része (II. Fejezete) szól az Országos területrendezési tervről. 
Célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a 
műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható 
fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek 
megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. Az Országos Területrendezési Terv az ország 
szerkezeti tervét, valamint az országos övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja 
magában.   

Az Ország Szerkezeti Terve az országos területfelhasználási kategóriák közül az 
erdőgazdálkodási térség, a mezőgazdasági térség, a vízgazdálkodási térség, valamint 
Köveskál települési térség területét jelöli.  
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Területfelhasználás Terület (ha) 

Erdőgazdálkodási térség 281 

Mezőgazdasági térség 1086 

Vízgazdálkodási térség 6 

Települési térség 72 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

OTrT (részlet) 

 

Köveskál vonatkozásában irányadó területrendezési tervdokumentumok az Országos 
Területrendezési Terv (OTrT), valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési 
Terv (BKÜTrT). A dokumentumokban foglalt, törvényileg elfogadott, a területi adottságokat, 
lehetőségeket figyelembe vevő területhasználatra kiterjedő javaslatok, megállapítások jelölik 
ki egy adott térség hosszú távú, értékmegőrző, fenntartható, műszakilag is helytálló fejlesztési 
lehetőségeit, korlátait. A területrendezés szoros kapcsolatban áll a területfejlesztéssel, utóbbi a 
területrendezési iratokban foglalt tervekhez való illeszkedés figyelembevételével határozza 
meg a település különféle időtávlatra vetített, elérendő céljait. 

Az Otrt övezetei 
Érintettség 
(Köveskál) 

Terület  
(ha) 

1. Ökológiai hálózat magterülete (3.1.) Igen 700 

2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosója (3.1.) Igen 6 

3. Ökológiai hálózat pufferterülete (3.1.) Igen 738 

4. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3.02.) Nem  

5. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete* Igen 2 

6. Erdők  övezete (3.03.) Igen 249 

7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete* Igen 24 
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8. Tájképvédelmi terület övezete* Igen 1445 

9. Világörökségi és világörökségi várományos terület 
övezete (3.04.) 

Igen 
1445 

10. Vízminőség-védelmi terület övezete* Igen 1445 

11. Nagyvízi meder övezete* Nem  

12. VTT tározók övezete* Nem  

13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.05.) Nem  

* az övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet állapítja 
meg.  
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Erdők övezete Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

 

  

Tájképvédelmi terület övezete Világörökségi és világörökségi várományos 
terület övezete 

 

 
Vízminőség-védelmi terület övezete 
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A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti tervén Köveskál igazgatási területe települési 
térségben,  mezőgazdasági térségben, kismértékben erdőgazdálkodási térségben fekszik. A 
településen két országos mellékút is áthalad. A települést észak-dél és kelet-nyugat irányban 
is átszeli a földgázelosztó vezeték. 

Térségi területfelhasználás Terület (ha) 
Erdőgazdálkodási térség 281 
Mezőgazdasági térség 795 
Települési térség 72 
Vízgazdálkodási térség 6 
Sajátos területfelhasználású térség 3 
Szőlő, gyümölcs és kertművelésű térség 288 
 

 

 

 

 

BKÜTrT szerkezeti terve 

 

Az BKÜ övezeti terve Települési érintettség Terület (ha) 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület övezete (11.1.) 

Igen 
912 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete* Igen 1 

Vízminőség-védelmi terület övezete* Igen 1445 

Földtani veszélyforrás terület övezete* Nem  

Vízeróziónak kitett terület övezete* Igen 231 

Világörökségi várományos terület övezete Igen 1 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete* Igen 10 

Tómeder övezete (11.2.) Nem  

Általános mezőgazdasági terület övezete* Igen 942 
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Kertes mezőgazdasági terület övezete (11.3.) Igen 141 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete* Igen 24 

Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete (11.4.) Igen 389 

* az övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet állapítja 
meg.  

  
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 

terület övezete 
Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett 

települések 
 

  

Vízeróziónak kitett terület övezete Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 

   

Általános mezőgazdasági 
terület övezete 

Kertes mezőgazdasági terület 
övezete 

Borszőlő termőhelyi 
kataszteri terület övezete 
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Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megye Területrendezési Terve a 
15/2019 (XII. 13.) rendelettel került elfogadásra. 
A megyei szerkezeti terv és az OTrT övezetek térségi övezeti kategóriái már lefedettnek 
tekintettek a BKÜTrT által, így Veszprém megye rendezési terve csak egyedi övezeteket jelöl 
a balatoni térségbe eső településekre. 
 
A Veszprém megye térségi övezetei Érintettség 

(Köveskál) 
Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott célterületeinek övezete Nem 
Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten támogatott célterületének 
övezete 

Nem 

Karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett települések övezete – nem érintett Nem 
Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének övezete Igen 
Együtt tervezendő térségek övezet - Veszprém megye várostérségeinek 
övezete 

Tapolca 
várostérsége 

Együtt tervezendő térségek övezet - Az „Európa kulturális fővárosa 
Veszprém 2023” program érdekében együttműködő települések övezete 

Igen 

 

Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének övezete 

 

Együtt tervezendő térségek övezet - Veszprém megye várostérségeinek övezete  

   

Együtt tervezendő térségek övezet - Az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program 
érdekében együttműködő települések övezete 
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1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott település 
fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai 

 

Köveskált a következő települések határolják: 

Észak felől Balatonhenye, észak-keletről Monoszló, keletről Zánka, délről Kővágóörs, 
nyugatról Szentbékkálla, észak-nyugatról Monostorapáti egy ponton. 

Település Terv címe 
Rendelet/határozat 
száma 

Elfogadás 
dátuma 

Balatonhenye - - - 

Kővágóörs 
Kővágóörs, településszerkezeti terv 
módosítás - 2015 (csak teljes területre 
vonatkozó tervlapot tartalmaz) 

96/2015. (XI.19.) 
hat. 

2015.11 

Monoszló Monoszló, településszerkezeti terv 
52/2005 (VI.16.) 
határozat 

2005.06 

Szentbékkálla 
Szentbékkálla, településszerkezeti terv 
- 2008 - csak tervlap 

67/2008. (XI. 27.)  
2008.11 
  

Zánka 
Zánka, településszerkezeti terv - 
egységes szerkezetben 2013  

59/2013. (VI. 27.) 
hat. 

2013.06 

Köveskál közigazgatási területével határos települések településrendezési tervei 
Forrás: TeIR 
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Balatonhenye 
A TeIR országos rendezési terv katasztere alapján és információink alapján a településnek 
nincs hatályos településszerkezeti terve.  
Kővágóörs 
Kővágóörs község településszerkezeti tervét a VÁTI Városépítési Kft. készítette. A tervet az 
önkormányzat 96/2015. (XI.19.) határozatával fogadta el. Kővágóörs északi külterülete 
határos Köveskál déli határával. 

 

Kővágóörs Község Önkormányzatának nincs Köveskál fejlesztését befolyásoló terve. Erdő-, 
mezőgazdasági, vízterület található az északi, határos szakaszon, valamint különleges 
intézményi területek. 

Monoszló 
Monoszló község településszerkezeti tervét a Magyarország Fesztivál Kft. készítette. A tervet 
az önkormányzat 52/2005 (VI.16.) határozatával fogadta el. A terven a Köveskállal határos 
területe erdőterületet tartalmaz.  
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Szentbékkálla 
Szentbékkálla község településszerkezeti tervét az ARCHITOP Építésziroda Kft. készítette. A 
tervet az önkormányzat 67/2008. (XI. 27.) határozatával fogadta el. Szentbékkálla keleti 
határrészei általános és kertes mezőgazdasági és erdőterületek.  

Zánka 
Zánka község településszerkezeti tervét a Planteus Kft. készítette. A tervet az önkormányzata 
a 59/2013. (VI. 27.) határozatával fogadta el. A település észak-keleti rövid szakasza határos a 
Köveskállal. Erdőterület, kertes és általános mezőgazdasági területek találhatók a határoló 
szakaszon (borvidéki, borvidéken kívüli, korlátozott felosztásban).  
 

                     

Szentbékkálla és Zánka Településszerkezeti terveinek részlete 

Az alábbi fejlesztési javaslatok, tervek, a fent felsorolt településekhez kötődnek, de 
Köveskállal is kapcsolatban állnak. 

Település Fejlesztési elképzelés 
Balatonhenye Gyalogtúra útvonalak kiépítése a Káli-medence nevezetességeihez 
Kővágóörs Mikrotérségi kerékpárturizmus kiépítése a Káli medence irányába, 
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hegyi kerékpár útvonalak 
kijelölése 
Településfejlesztés és falusi turizmus fejlesztése Kővágóörsön 
Gyalogtúra útvonalak kiépítése a Káli-medence nevezetességeihez 
Kővágóörs elkerülő út 
Turisztikai központ és szálláshely létesítése Kővágóörsön 

Monoszló - 
Monostorapáti 77-es főút Monostorapáti települést elkerülő szakasz 
Szentbékkálla Gyalogtúra útvonalak kiépítése a Káli-medence nevezetességeihez 

Kerékpáros turizmus fejlesztése a Káli medencében 
Barangolás a Kál nemzetség földjén 2 
Túrák az erdők, mezők szélén szőlőhegyek kertek pincék 
birodalmában 
Gazdaságfejlesztési központ kialakítása Szentbékkállán 

Zánka - 
3. táblázat: Köveskál közigazgatási területével határos települések fejlesztési elképzelései 
Forrás: Veszprém megyei Önkormányzat 86/2014. (XII. 18.) határozata a Veszprém megye területfejlesztési 
dokumentumaihoz illeszkedő projektlistáról 

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó 
megállapításai 

A település rendelkezik Településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési 
stratégiával azonban nem. A településfejlesztési koncepciót az 51/2005. (VI.13.) sz. 
határozattal fogadta el Köveskál község Önkormányzat Képviselő-testülete.  

A koncepció céljai:  

1. Kezdeményezőképes településpolitika kialakítása és a térségi összefogások, feladatmegosztások 

megvalósítása. Offenzív pályázati magatartás kialakítása. 

• A térségi összefogás ösztönzése az infrastrukturális programok megvalósítása 
• során. 
• A térségi összefogás és feladatmegosztás ösztönzése a turisztikai kínálat 
• széleskörű kiépítése érdekében.  
• Térségi együttműködésben, egymáshoz kapcsolódó önálló kerékpárutak kijelölése, melyek 

egyrészt segítenének a környékbeli munkahelyek megközelítésében, 
• de egyben szolgálják a kerékpáros turizmust is. 
• Térségi együttműködésben túra- lovas és borutak kijelölése 
• A szomszédos településekkel közös pályázatokon indulás 
 

2. A népességmegtartó képesség fejlesztése, az életminőség javítása 

• identitástudat fejlesztése, a közélet-teremtés 
• rendezvényterületek kijelölése  
• Az idősgondozás, idősellátás feltételeit tovább kell fejleszteni, az idősek támogatási rendszerét ki 

kell dolgozni. 
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• segíteni kell a helyi vállalkozásokat, ösztönözni kell őket a helyi munkaerő alkalmazására. 
• Javítani kell a lakossági szolgáltatások színvonalát, meg kell oldani a 14 éven aluliak 
• szervezett iskolába járását 
• Pótolni kell a település infrastrukturális hiányosságait 
• Hangsúlyt kell helyezni a lakókörnyezet minőségének fejlesztésére, a falukép javítására. 
• A fiatalok és a látogatók számára biztosítani kell a sportolási lehetőséget 
• A minőségi turizmus megjelenése a szolgáltató szektor eltartóképességét javítja 
• A turisztikai szezon meghosszabbítása 
• A helyben letelepedni kívánók részére bővíteni kell a lakótelkek kínálatát 
• A település egykori mezővárosi rangjához méltó központi szerepre kell törekedni a Kálimedencén 

belül. 
 
3. Meglévő táji, környezeti, települési értékek megóvása, gyarapítása, a történelmi falukép  

megőrzése. 

• Köveskál Község Önkormányzata a település táji, természeti környezetét olyan értéknek 
tekinti, mely a község hosszú távú fejlesztésének alapjául szolgál. 

• Az önkormányzat feladatának tekinti a tájképi és ökológiai érdekek védelmét, a természetközeli 
élőhelyek fenntartását és a biológiai sokféleség megőrzését és ennek érdekében együttműködik a 
Balaton Felvidéki Nemzeti Parkkal. 

• El kell készíteni a település táji és építészeti értékkataszterét és ezt követően a helyi védelemre 
érdemes területeket és a kulturális örökséget hordozó –magasabb szintű védelemben nem 
részesülő- épületeket oltalom alá kell vonni. 

• A fejlesztési területek kijelölésekor maximálisan figyelembe kell venni a Btv övezeteit 
• Támogatni kell a hagyományos építészeti formanyelvet megőrző épület-felújításokat 
• Az új épületeknél elő kell írni a hagyományokhoz való alkalmazkodási kötelezettséget 
• A táji, természeti értékek megőrzése érdekében –összhangban a Btv.-el valamint a Balaton 

Felvidéki Nemzeti Park kezelési tervével- minden esetben az adott élőhelynek megfelelő 
területhasználatot kell folytatni. 

• Összhangban a természet- és környezetvédelmi szempontokkal az önkormányzat ösztönözi az 
ökologikus gazdálkodási módok elterjedését. 

• Tájképvédelmi szempontok miatt meg kell akadályozni az elszórt külterületi beépítések 
kialakulását. 

 
4. A turisztikai lehetőségek kihasználása. 

• Az önkormányzat a település adottságaihoz és hagyományaihoz kapcsolódóan a fő turisztikai 
fejlesztési irányokat a következőkben határozza meg: 

• bor- és gasztronómiaturizmus fejlesztése 
• művészeti érdeklődési körre épülő programok 
• települési értékek bemutatása, 
• táji, természeti, geológiai értékek bemutatására irányuló turisztikai fejlesztések. 

• A táji, természeti és települési adottságok megőrzése érdekében a település részben a minőségi 
turizmus megjelenését támogatja 

• A település területén –a helyi hagyományoknak megfelelően- a hétvégi házas üdülőterületek 
megjelenését meg kell akadályozni. 

• Köveskál, mint egykori királyi borszállító település a Káli Királyi Borok minősítés elnyerését tűzi 
ki célul 

• A borturizmus felélénkítése érdekében a szőlőhegyre kirándulóutat kell vezetni, e mentén 
pincesort kell kialakítani. 

• Települési és térségi éves programcsomagot kell kidolgozni az ide látogatók és érdeklődők 
részére. 

• A településmarketing fejlesztésére hangsúlyt kell fordítani, ebben az önkormányzat koordináló 
szerepet vállal. 



26 
 

• A helyi termékek értékesítését ösztönözni kell és helyet kell biztosítani az értékesítésre. 
• Térségi együttműködésben a turista-, lovas- és kerékpárutak kijelölését és építését folytatni kell. 
• A településkép javítására a zöldfelületek további fejlesztését, a közterületek egységes, a 

faluképhez illeszkedő virágosítását folytatni kell.  
 
5. Az ökologikus gazdálkodás előtérbe helyezése 

• Támogatni kell a helyi biogazdálkodásból származó mezőgazdasági termékek előállítását és azok 
árusítását 

• Ösztönözni kell a területre hagyományosan jellemző gazdálkodási módok valamint növény és 
állatfajok hasznosításának újbóli megjelenését. 

• Segíteni kell a szőlőgazdálkodás fellendülését. 
• Ösztönözni kell gyümölcsösök telepítését, azonban tájképvédelmi szempontok miatt ezek 

lehetséges területeit le kell határolni. 
• Segíteni kell a hagyományos gyepgazdálkodás, a rideg állattartás újbóli fellendülését 
 
 

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

A település jelenleg nem rendelkezik hatályos településfejlesztési és településrendezési 
szerződéssel, azonban az önkormányzat tervezi a megkötését. 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 

Köveskál Önkormányzata a 68/2011. (IX.22.) ÖK. számú határozattal fogadta el a község 
településszerkezeti tervét. A település szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát a 
8/2011. (IX. 26.). A 8/2011. (IX. 26.) számú önkormányzati rendelettel került elfogadásra 
Köveskál építési szabályzatának és szabályozási tervének megállapításairól szóló 
önkormányzati rendelet. 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

Az alábbi megállapítás valósult meg a településszerkezeti terv céljai közül: 

• Szennyvíztisztító telep kialakítása a kistérségi rendszerhez csatlakozva 

Az alábbi megállapítások továbbra is prioritásként szerepelnek: 

• Az értékes táji, természeti környezetben fekvő település fejlesztésekor a természet- és 
környezetvédelmi szempontokat mindig maximálisan figyelembe kell venni, a 
medence tájképvédelmére hangsúlyt kell fektetni. 

• A lakóterületet falusias területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

• A községközpont területe a városkút környéke, valamint a Városkút, Fő utca, 
Kővágóörsi út csomópontjának környezete. E körzetet településközponti vegyes 
területbe kell sorolni. Ide kell a további közösségi intézményeket telepíteni. A 
központi tér színvonalas környezetalakítását a helyi építési szabályzatban 
követelménnyé kell tenni. 

• Az épített értékekben gazdag település szerkezetének, beépítési módjának, műemlék 
épületeinek és a népi építészeti hagyományokat őrző helyi védelemre érdemes 
házainak, kőkerítéseinek megőrzésére hangsúlyt kell helyezni. A települési 
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hagyományokat őrző építészeti emlékeket helyi védelem alá kell helyezni. Műemléki 
környezetben semmilyen telekalakítással járó beavatkozás nem kívánatos. 

• A közlekedési közterületi bővítéseket csak a legszükségesebb mértékben szabad 
előirányozni. Annak ellenére, hogy a lakóutcák jelenlegi szabályozási szélessége sok 
helyen nem éri el az országos előírások szerinti értéket (OTÉK-12,0 m), a kialakult 
beépítési struktúra és településkarakter megőrzése érdekében a legtöbb helyen a 
jelenlegi szabályozási szélességet meg kell tartani. 

• A jelenlegi belterületet növelni nem szabad. A lakóterületek növelését a jelenlegi 
belterületen kell megoldani. 

• A község központjának szomszédságában új közparkot kell kijelölni, az iskola melletti 
zöldterületet növelni szükséges. 

• A település lakói és az idelátogató turisták sportolási igényeit kielégítendő új 
sportterületet kell kijelölni. 

• A hagyományos szőlőhegyi területeket meg kell őrizni, a telekstruktúra elaprózódását 
szigorú szabályozási előírásokkal meg kell akadályozni. 

• A gyepeket korlátozott mezőgazdasági területi besorolással kell megőrizni. E 
területfelhasználási kategóriában újonnan építmények nem helyezhetők el. 

• A meglevő közműhálózatok továbbfejlesztésével az új beépítésre szánt területek 
közműellátását meg kell valósítani. A fejlesztési területek beépítésekor a 
tereprendezéssel összehangoltan kell megtervezni és megvalósítani a felszíni 
vízelvezetést, a közlekedési területeket és a zöldterületek kialakítását. 

• A felszíni vízelvezető hálózat karbantartását és a hálózatfejlesztési, vízrendezési 
munkálatokat folytatni kell. A felszíni vízelvezetés megoldására elvi vízjogi 
engedélyezési terveket kell készíteni a pénzügyi támogatásokra vonatkozó pályázatok 
benyújtásához. A felszíni vizek, vízfolyások vízvédelme érdekében beépítés-mentes 
területeket kell kijelölni a patak mentén – belterületen 15-15 m-es, külterületen 50-
50m-es sávban. A ravatalozó építésénél a főúttól számított 50 méteres védőtávolságot 
is figyelembe kell venni. A csapadékvizeknek a területen történő megtartására, a 
természetes vízháztartás megőrzésére hangsúlyt kell helyezni. A védett területeket 
érintő vízrendezések (melioráció, vízelvezetések) csak végső esetben, környezeti 
hatásvizsgálatot követően történhetnek, a természetvédelmi hatóság valamint a kezelő 
egyetértése esetén. 

• A tervezett és a meglevő felújításra kerülő villamosenergia, hírközlési és kábel TV 
hálózatokat, térszín alatt, földkábelben vezetve kell megépíteni. A szélessávú Internet 
elérés biztosításával az előfizetők számára a szolgáltatási kört bővíteni kell a 
távközlésben. A közterület-rendezést elősegítő és a település arculatát igényesen 
formáló, föld felett megjelenő közmű berendezések telepítésének kell érvényt 
szerezni. 

• A 7313. számú országos mellékút bevezető és kivezető szakaszán jelzésszerű 
forgalomcsillapító műtárgyakat kell létesíteni. E helyeket a község fogadó területeként 
kell kezelni, ahol a község arculatára utaló műalkotás, vagy igényesen megformált 
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fogadó tábla is elhelyezhető, kertészetileg színvonalasan kialakított környezetben. A 
helyi építési szabályzatban erről rendelkezni kell. 

• Az idegenforgalom fejleszthetősége érdekében turistautakat és lovas túra útvonalakat 
kell kijelölni a külterületen. 

 
Hatályos belterületi településszerkezeti terv 
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Hatályos külterületi településszerkezeti terv 

1.7. A település társadalma 

1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 
jövedelmi viszonyok, életminőség 

Köveskál lakónépessége 2017-ben 313 fő volt, amely közel 30%-os csökkenést jelent a 2000. 
évi 444 főhöz képest. A lakónépességbe azok a személyek tartoznak, akiknek egyetlen 
lakóhelyük van az adott területen, továbbá másutt tartózkodási hellyel nem rendelkeznek. 
Ezen felül azok a személyeket számoljuk a lakónépességbe, akiknek több lakóhelye van, 
azonban életvitelszerű lakóhelyüknek az adott területet tekintik. A község lélekszámának 
csökkenése illeszkedik az országos trendhez, a kisfalu népessége a járási átlag alatt 
helyezkedik el. A település lakosságának 48,88%-a nő, 51,12%-a férfi volt 2017-ben. 
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3. ábra: A lakónépesség alakulása   
Forrás: KSH 

A népesség csökkenésének egyik fő oka a negatív vándorlási különbözet. Az utóbbi 10 évben 
csak 2016-ban alakult ki pozitív vándorlási különbözet, a többi évben az elvándorlás volt 
jelentősebb mértékű. A település lakosságának alakulását befolyásolja még a természetes 
szaporodás is. 2000 óta 3 évben stagnált az érték, továbbá természetes szaporodás is 
megfigyelhető 2002-ben, 2007-ben, 2015-ben és 2016-ban, de egyik évben sem volt jelentős 
mértékű. A többi évben természetes fogyásról lehet beszélni, vagyis ezekben az években 
magasabb volt a halálozás száma az élveszületések számánál. 

 
4. ábra: A település népesedésének alakulása      
Forrás: KSH 
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A 14 éves, vagy az alatti korcsoportba a település lakosságának csupán 11%-a sorolható. Az 
aktív korúak a település lakosságának csak az egyötödét teszik ki, és a népesség kétharmada 
pedig 65 évnél idősebb. Ezt szemlélteti az öregedési index is, mely azt mutatja meg, hogy a 
14 éves és annál fiatalabb korosztályra hány időskorú (65 évesnél idősebb) jut. Ez az érték 
Köveskálon 591, vagyis a községben közel hatszor több az időskorú, mint a fiatalkorú, mely 
érték viszonylag közeli a Tapolcai járás öregedési indexéhez (524). 

 
5. ábra: Köveskál népessége korcsoportok szerinti bontásban    
Forrás: KSH 

A település nemzetiségi összetétele a 2011-es népszámlálás alapján homogénnek mondható, 
csupán a lakosság 0,9%-a vallotta magát a német, és 0,6% a szlovák kisebbséghez tartozónak. 

Iskolai végzettség alapján Köveskál a Tapolcai járás adatainál rosszabb értékekkel 
rendelkezik. A 15 évesnél idősebbek 90,4%-a rendelkezik legalább általános iskolai 
végzettséggel, ami a 26. legjobb arány a járás 33 települése közül. A 15 évnél idősebbek 
között legmagasabb arányban Salföldön, Tapolcán és Ábrahámhegyen rendelkeznek legalább 
általános iskolai végzettséggel. A 18 évnél idősebbek 28,5%-a szerzett legalább érettségi 
bizonyítványt, ami kicsivel jobb eredmény az általános iskolai végzettséghez képest, ez 
ugyanis a 24. legjobb arány a járásban. Legnagyobb arányban Balatonrendesen, 
Ábrahámhegyen és Révfülöpön rendelkeznek az emberek érettségi bizonyítvánnyal. A 25 
évnél idősebb korosztály csupán 7,8%-a szerzett főiskolai vagy egyetemi oklevelet, mely 
arány a 23. legjobbnak mondható a járás települései közül. Ez az arány Salföldön, 
Balatonrendesen és Ábrahámhegyen a legmagasabb.  

0-14 15-64 65-x
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6. ábra:Iskolai végzettség a megfelelő korúak százalékában a Tapolcai járásban  
Forrás: Népszámlálás 2011 

Köveskálon magasnak mondható a nyilvántartott álláskeresők aránya. A 15 és 64 év közötti 
lakosság 7,04%-a volt álláskereső 2017-ben, ez az arány a Tapolcai járáshoz (2,84%) és a 
járás településeihez viszonyítva is magas, csak Mindszentkállán, Vigántpetenden és 
Balatonhenyén haladja ezt meg. 

 
7. ábra: Nyilvántartott álláskeresők aránya a Tapolcai járásban   
Forrás: KSH 
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A településeken élők életminőségét jól szemlélteti a lakások szobaszáma, az ivóvízhálózatba 
bevont lakások aránya, illetve az ezer főre jutó személygépkocsik száma.  

Köveskálon az utóbbi hat évben négy házzal növekedett a lakásállomány. 2012-ben 167, 
2017-ben 171 lakást tartottak számon. A lakásállomány 70%-a két- vagy háromszobás, 
előbbiből 57, utóbbiból 64 található a községben. 2017-ben egyszobás lakásból 20, 
négyszobás lakásból pedig 30 volt a településen. 

 
8. ábra: Lakásállomány összetétele 2017-ben    
Forrás: KSH 

A lenti diagram az ivóvízhálózatba bevont lakások arányát mutatja a Tapolcai járásban. 
Pirossal kiemelve megfigyelhető Köveskál, ahol ez az arány 97,08%. Öt olyan település volt 
2017-ben a járásban, ahol 100%-os az ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások aránya, ezek 
Balatonederics, Káptalantóti, Kékkút, Lesencefalu és Salföld voltak. A legrosszabb aránnyal 
Hegymagas és Nemesvita rendelkeztek, de itt is 93% feletti az arány. 

 
9. ábra: Az ivóvíz-hálózatba bevont lakások aránya 2017-ben a Tapolcai járásban  
Forrás: KSH 
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Az ezer főre jutó személygépkocsik száma Köveskálon 2000 és 2006 között a járási átlag alatt 
volt, 2007-től növekvő tendenciát mutat. A település és a járás értéke 2006-ban volt 
legközelebb egymáshoz, ekkor Köveskálon 309, a járásban pedig 312 volt az ezer főre jutó 
személygépkocsik száma. Míg 2000-ben 24-gyel maradt el a települési érték a járásétól, addig 
2017-re a község értéke már 64-gyel haladta meg a járásét. 

 
10. ábra: Ezer főre jutó személygépkocsiállomány    
Forrás: KSH 

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

Konfliktust keltő társadalmi különbségek, társadalmi rétegződéssel összefüggő térbeli 
elkülönülés nem jellemző a településen. 

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

Köveskál számos emléket őriz a régmúltból, templomromokat, a népi építészet műemlékeit. 
Határában ritka természeti látványosság a különböző alakzatú sziklákból álló kővidék, az 
úgynevezett “Kőtenger”, amelynek növényvilága is különleges. 

Mint a Káli medence minden faluja, Köveskál is ősi település: a Kál szó mindenütt Árpád 
egyik vezérére, Kál horkára utal. A medence falvait eleinte királyi és királynéi szolgák, 
vincellérek és udvarnagyok lakták. 

Nevét az itt megtelepülő, a Dunántúl nyugati részét birtokló honfoglaló törzs vezéréről, a 
főbírói méltóságot betöltő Kál horkáról kapta, akinek fia Bulcsu vezér megannyi híres 
hadjáratot vezetett Európában. A későbbi kisnemesi oklevelek és a családi hagyományok is 
erre az eredetre utalnak vissza. A falut a XIII. századtól említik oklevelek, a XVIII. században 
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pedig valószínűleg valamennyi lakója nemességet szerzett, mivel Nemes Köveskál néven 
fordult elő. 

A település a Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett területéhez tartozik. A hajdani Sásdikál 
templomromja körül elterülő Sásdi-rét fokozottan védett területén számos igen ritka és festői 
vadvirágot, a település felett magasodó Fekete-hegy tetején pedig értékes reliktum 
növénytársulással rendelkező kis tavakat találunk. 

A török hódoltság alatt a sokat szenvedő és többször szinte elnéptelenedő község mindig újra 
települt. Református kisnemesi lakói a középkortól fogva híresen jó bort termeltek. A falu 
településszerkezete a festőien egymásba torkolló utcáival, közeivel jelenleg is őrzi XVIII-
XIX. századi hangulatát. Nem egy hajdani kisnemesi kúriája jellegzetes apró dombocskán 
helyezkedik el. Református temploma hatalmas műemléki épület. 

Közelében fakad a már 1589-ben is említett Városkút nevű karsztforrás, amely a környékre 
jellemző mosóház épületében ered. 

Mária Teréziától templomépítési jogot kapott a település, a környékről ide jártak 
istentiszteletre a reformátusok, mivel Köveskál artikuláris hely volt és a XIX. században a 
mezővárosi jogot is elnyerte. Az ún. Szégyenkő a református templom bejárata előtt található, 
ide állították a kisebb bűnöket elkövetett híveket vezekelni. 

Katolikus temploma XIX. századi késő barokk emlék, amely egy kőfallal kerített 
mandulaligetben áll. Kapuján és homlokzatán középkori eredetű, valószínűleg Köveskál 
hajdani templomából való, vörös homokkő faragványok maradtak fenn. A község katolikus 
templomát 1795-ben emelték. Mellette áll egy jellegzetes kisnemesi kúria, az ún. Kelemen 
ház, melynek pincéje a hajdani mezőváros börtöne volt. Főutcáján több rangos hajdani 
kisnemesi kúria áll. 

A falutól távolabb eső felső református temetőben több régi értékes sírkő mellett, egy 1776-
ból való igen érdekes feliratú református papi sírkő áll (Naszályi Száz István verses feliratú 
sírköve). 1769-ben épült a község 600 fő befogadására alkalmas református temploma.1823-
ban I. Ferenc adja a vásártartási jogot és az ezzel járó mezővárosi rangot a településnek, amit 
a század végéig megőriz. 

Köveskál határában, Kővágóörs felé volt az elpusztult Sóstókál falu, a Fekete-hegy oldalában 
az egykori Töttöskál község, a falutól nyugatra pedig Sásdikál terült el. Emlékük a 
fennmaradt, XII. századból származó román kori templomaik maradványaiban él tovább. 

A faluban több népi műemlék is található. Érdekes ezek közül a község régi mosóháza, de 
figyelemre méltóak a felújított régi épületek is. 

Rangos bortermelését az 1890-es években itt is végigsöprő filoxéra vész sem tudta 
meggyengíteni. A Fekete hegy oldalán ma is kitűnő borokat termelnek, jórészt olaszrizling 
fajtából. 

A dobogó (Burnót) patakon működő négy malma, évente három vására, közte az augusztus 
25-ei Lajos-napi vásár is híressé tették. Búcsúnapja a Húsvét utáni hetedik vasárnap, Urunk 
mennybemenetelének ünnepe. Szeptemberben szüreti felvonulást tartanak, március 15-én és 
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október 23-án ünnepi megemlékezések, decemberben mikulásvásár és falukarácsony is 
megrendezésre kerülnek. 

Több civil szerveződés is létre jött a településen: Köveskál Jövője Alapítvány,Köveskáli 
Önkéntes Tűzoltóegyesület, Katolikus Egyházközség, Református Egyházközség. 

• Köveskál Jövője Alapítvány: annak érdekében fejti ki tevékenységét, hogy a falu 
folyamatos fejlődése megvalósuljon. A falu lakosságának száma növekedjen, az 
életkörülményei javuljanak, az arra rászorultak kellő tárgyi és anyagi támogatásban 
részesüljenek megélhetésük könnyítése érdekében. A falu közigazgatási területén 
található természetvédelmi és örökségvédelmi értékeinek megóvása, helyreállítása. A 
tevékenység során közvetlenül, vagy közvetve szinte minden önkormányzati 
feladatban részt vesz az alapítvány. 

• Köveskáli Önkéntes Tűzoltóegyesület: Az önkormányzati elven működő szakmai 
szolgáltatást végző egyesület céljai elsődlegesen a székhelye szerinti település 
tűzvédelmének biztosítása, tűzoltási, kárelhárítási szaktevékenység végzése, valamint 
katasztrófavédelmi feladatok ellátása és tűzoltó hagyományok megőrzése. 

A 2011-es népszámlálás adatai alapján Köveskál népességének 66,5%-a római katolikusnak, 
22,9% reformátusnak, 1,8% evangélikusnak vallotta magát. A két legnagyobb arányban jelen 
lévő vallási közösség templommal is rendelkezik. A református templom és az Urunk 
mennybemenetele római katolikus templom is a Városkút utcában áll.  

1.8. A település humán infrastruktúrája 

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 

A község óvodája a Petőfi Sándor utca 5. szám alatt került kialakításra. Három szomszédos 
településsel – Balatonhenye, Mindszentkálla, Szentbékkálla – működik a Köveskál és Térsége 
Óvoda Társulás. 2018-ban 4 főt foglalkoztattak az óvodában, melyből egy fő rendelkezik 
felsőfokú végzettséggel. Összesen 22 gyermek került beiratásra, ebből 13-an másik 
településről járnak be. 2001 óta felére csökkent az óvodába beírt gyermekek száma, míg 
2001-ben 44 fő volt, addig 2018-ban már csak 22. 2009-ben volt a legalacsonyabb a 
gyermekek száma, ekkor 14 fő volt. 
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11. ábra: Óvodába beírt gyermekek száma (fő)      
Forrás: KSH 

Köveskál Község Önkormányzata társulás útján biztosítja a védőnői szolgálatot.A védőnő 
heti rendszerességgel, külön erre a célra átalakított épületben látja el a járás legkorszerűbb 
védőnői tanácsadását. Havonta, de igény esetén sűrűbben is felkeresi a családokat, 
figyelemmel kísérve a gyermekek egészségi állapotát, körülményeit. A védőnő Köveskál 
településen kívül még 6 településen látja el feladatait, így egy védőnő elegendő a feladat 
ellátására. 

A településen a gyermekorvosi ellátást a felnőttorvosi ellátással közösen Dr. Rothstädter 
Ágnes háziorvos látja el. A fogorvosi ellátás Dr. Borovszky Márta által Révfülöpön 
biztosított. 

A Henyei utca 7. szám alatt művelődési ház, e-Magyarország pont és könyvtár működik, ahol 
több ingyenes szolgáltatás is igénybe vehető, mint például szélessávú internet használata. 
Továbbá részt lehet venni kézműves foglalkozásokon, kulturális rendezvényeken, illetve a 
könyvtári szolgáltatások is használhatók. 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek 
esélye legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek 
előnyben részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, 
egészséges vagy fogyatékkal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. 

Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen 
szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel 
kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes 
projektek kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játszanak, 
elősegítve ezzel a község lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei a 
szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása. 

Köveskál Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 
kívánja: 

• az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 

• a diszkriminációmentességet, 

• szegregációmentességet, 

• a foglalkoztatás, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés 
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. 
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 1.9. A település gazdasága 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

Köveskál gazdasági súlya és szerepköre tekintetében nem szerepel a megyei területfejlesztési 
dokumentumokban, nincs meghatározó szerepe a megyében. 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

Az alábbi diagramon látható, hogy a Tapolcai járás településeinek fő gazdasági ágazata a 
regisztrált vállalkozások tekintetében a szolgáltatás. Második helyen a mezőgazdaság áll, és 
néhány település kivételével a harmadik helyre szorult az ipar. A település adottságaira való 
tekintettel a növénytermesztés, a szőlőtermesztés, valamint az idegenforgalom bír nagy 
jelentőséggel.  

 
12. ábra: A Tapolcai járás gazdasági ágazatainak megoszlása a regisztrált vállalkozások szerint 
Forrás: KSH 

Nemzetgazdasági ágak szerint 2017-ben Köveskálon a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 
halászat kategóriában szerepelt a legtöbb regisztrált vállalkozás, összesen 38. Ezt 19-cel a 
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feldolgozó ipari regisztrált vállalkozások követték, harmadik legtöbb regisztrált vállalkozással 
rendelkező ág a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás volt, ebből 12 volt összesen. 

Három ágnál egy-egy regisztrált vállalkozást tartottak nyilván, ezek az oktatás, a humán-
egészségügyi, szociális ellátás és a szállítás, raktározás voltak.  

 
4. táblázat: Regisztrált vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása 2017-ben Köveskálon 
Forrás: KSH 

A szolgáltatás szektor figyelhető meg legnagyobb arányban, a regisztrált vállalkozások több, 
mint a fele ebből a szektorból kerül ki. Ezen belül is a szálláshely-szolgáltatás a 
legjelentősebb, több, mint 16 regisztrált szálláshely található Köveskálon. 2017-ben összesen 
12.532 vendégéjszakát jegyeztek fel, míg 2018-ra közel száz vendégéjszakával emelkedett az 
érték, 16.320 éjszakát töltöttek a településen. Továbbá különböző egyéb szolgáltatások is 
kialakításra kerültek, melyek hozzájárulnak a turizmus jelentőségének növeléséhez. Ilyenek 
például a borászatok, pincék. 

A területegységeket tekintve legnagyobb arányban a mezőgazdasági terület van jelen (79,8%), 
jelentős területtel bír még az erdőterület, mely 15,1%-ot foglal. A vízgazdálkodási és a 
zöldterület csekély mértékben különül el. A mezőgazdasági terület további részekre tagolható, 
43,3%-ban általános, 40,5%-ban gyepterület, 10,2%-ban szőlőterület, 3,9%-ban gyümölcsös 
és 1,6%-ban kertes terület. 

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő 
fejlesztési elképzelése 

A regisztrált vállalkozások túlnyomó része – közel 90%-a – 1 és 9 fő közötti foglalkoztatottal 
rendelkezik. Csak két olyan vállalkozás van bejegyezve a településen, ahol 10 és 19 fő közötti 
alkalmazottat foglalkoztatnak, megfigyelhető tehát, hogy a regisztrált vállalkozások közel 

Ágazat 
Regisztrált 
(db) 

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 38 
Feldolgozóipar 19 
Építőipar 4 
Kereskedelem, gépjárműjavítás 5 
Oktatás 1 
Humán-egészségügyi, szociális ellátás 1 
Ingatlanügyek 3 
Információ, kommunikáció 2 
Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 2 
Szállítás, raktározás 1 
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 12 
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 5 
Művészet, szórakoztatás, szabadidő 2 
Egyéb szolgáltatás 3 
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91%-a folytat gazdasági tevékenységet. A maradék 9 regisztrált vállalkozás az adatok alapján 
0 és ismeretlen fős, vagyis a vállalkozás bejegyzésre került, azonban nem működik. Társas 
vállalkozásokat tekintve ez a szám 5, vagyis a nem működő regisztrált vállalkozások 55%-a 
társas vállalkozás. A többi társas vállalkozásból egy 10 és 19 fő közötti foglalkoztatottal bír, a 
maradék 11 társas vállalkozás pedig 1 és 9 fő közötti létszámmal működik. 

 
13. ábra: Regisztrált vállalkozások létszámkategóriánként  
Forrás: KSH 

A jelen lévő vállalkozások 82%-a önálló vállalkozás, 12%-a korlátolt felelősségű társaság és 
5%-a betéti társaság.  

A Széchenyi 2020 Európai Uniós ciklus eddigi időszaka alatt összesen 275.709.177 forintot 
nyertek el a községben működő vállalkozások. Minden elnyert pályázat a Vidékfejlesztési 
Program keretében valósult meg. 2016-ban két elnyert projekt volt, melyeknél a megítélt 
támogatás összesen 3.973.201 forint volt. 2017-ben 12 projektről született pozitív döntés, 
melynek keretében 225.315.349 forintot ítéltek meg. Ez a három év alatt megítélt összes 
támogatás 81%-át jelentette. 2018-ban három projektet bíráltak el pozitívan, melynek összege 
közel 48.917.427 forint volt. 

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő 
képzettsége, K+F stb.) 

Helyi szinten nem releváns. 

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

Köveskál a környék ingatlan áraihoz tekintve átlag alatt helyezkedik el, a lakóingatlanok 
körülbelül 200.000 forintos négyzetáron cserélnek gazdát az ingatlannet.hu adatai alapján. 
Néhány környező településen ez az érték rosszabb, mint például Monoszlón vagy Salföldön. 
Szentbékkállán, Kapolcson, Taliándörögdön Köveskálhoz hasonló négyzetméter áron 
kerülnek eladásra az ingatlanok, míg a közvetlenül Balaton parton létrejött 

0 és ismeretlen fős regisztrált vállalkozások száma (db)

1-9 fős regisztrált vállalkozások száma (db)
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településekesetében jóval magasabb ez az érték, Tihany, Balatonfüred, Csopak környékén 
akár a 700.000forintos négyzetméter árat is elérheti. 

14. 

ábra: Négyzetméter árak Köveskálon és környékén   
Forrás: www.ingatlannet.hu 

A község lakásállományának 52%-át 1946 előtt építették. Ezt követően is épültek új házak, a 
legtöbb 1981 és 1990 között, amikor összesen 28 házat építettek. Ez a lakásállomány közel 
17%-át teszi ki. Az utóbbi években is épültek új házak, ennek üteme azonban mérséklődött. 
Jelentősebbé vált a már álló házak megvásárlása és felújítása, 2013-ban összesen 7 házat 
értékesítettek. Minden évben történt tulajdonos váltás, 2017-ben 11 ház került eladásra.  

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és 
intézményrendszere 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény határozza meg 
az önkormányzatok gazdálkodására ható rendelkezéseket, szabályozza a helyi 
önkormányzatok és központi alrendszer kapcsolatát, azönkormányzatok működéséhez 
nyújtott támogatások összegét és a felhasználását. 

 Bevétel Kiadás 
2014 81.311.000 53.658.000 
2015  92.472.000 73.198.000 
2016 117.721.923 100.006.375 
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2017 105.295.205 69.934.883 
2018 139.493.265 94.236.950 

5. táblázat: Köveskál bevételei, kiadása (Ft) 
Forrás: Köveskál Község Önkormányzata zárszámadásáról szóló rendeletei 

Köveskál stabil, megbízható költségvetéssel rendelkező önkormányzat. Az elmúlt három 
évben az év végi bevétel meghaladta a száz millió forintot, kiadásai pedig 2017-re csaknem 
felére csökkentek, ami alapot teremtett tartalék képzésére, továbbá beruházások, felújítások, 
vagy pályázati támogatás esetén az ahhoz szükséges önerő biztosításához. 

Az önkormányzat saját folyó bevételei között jelentős szerepet játszanak a helyi adók. Ezek 
szabályozása rendeletekhez történő módosítása az elmúlt időszakban megtörtént. Maga helyi 
adóztatás rendszerét az alábbi hatályos önkormányzati rendelet alkotja:  

• 8/2014.(X.13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 

A helyi adók mértéke: 

• Az építményadó évi mértéke 350 Ft/m2 

• A reklámhordozó után fizetendő építményadó évi mértéke 0 Ft/m2 

• A kommunális adó mértéke 13.900 Ft adótárgyanként 

• A telekadó évi mértéke 50 Ft/m2 

• Az idegenforgalmi adó személyenként és vendégéjszakánként300 Ft 

• Az iparűzési adó évi mértéke az adóalap 1 %-a. 

 Vagyoni típusú adók Termékek és 
szolgáltatások adói 

2014 5.464 3.772 
2015  4.897 3.975 
2016 5.932 4.666 
2017 19.991 5.408 
2018 12.098 7.984 

6. táblázat: Köveskál adóbevételei (e Ft) 
Forrás: Köveskál Község Önkormányzata zárszámadásáról szóló rendeletei 

Az Alaptörvény értelmében az önkormányzati vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat 
ellátásának biztosítása, melyhez közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervet kell 
készíteni. Ki kell jelölni a vagyongazdálkodás irányvonalát, stratégiát kell felállítani, hogy a 
feladatok a célkitűzések következtében végrehajthatók legyenek. 

Köveskál vagyongazdálkodási terve a 10/2004.(VII.16.) önkormányzati rendeletben található, 
mely meghatározza a vagyongazdálkodás szabályait, az önkormányzat vagyonát, valamint a 
vagyonelemek besorolását a nemzeti vagyontörvény figyelembevételével. 

Az önkormányzat vagyongazdálkodásának fő területei: 
- a vagyon növekedésének, gyarapításának elősegítése (beruházás, fejlesztés, kisajátítás, 
adomány elfogadása, térítésmentes juttatás stb.) 
- a meglévő vagyon fenntartása (üzemeltetés, karbantartás, felújítás) 
- vagyonhasznosítás (bérbeadás, haszonbérlet, használatba adás) 
- értékesítés, térítésmentes átadás, csere.  
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A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 116. §-ában foglaltak szerint került sor. 

A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési 
tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. A gazdasági program, 
fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó 
időszakra szól. A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a 
célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségivel 
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó 
figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, 
színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei 
területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – tartalmazza, különösen: az egyes 
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 
A gazdasági program elkészítésének célja: az önkormányzat képviselő-testülete a ciklusának 
időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön. 

A község Gazdasági Programja 2015 és 2019 közötti időszakra az alábbi fejlesztési terveket, 
megvalósítandó elképzeléseket tartalmazza: 

• a település rendezettségének, kulturáltságának, esztétikusságának fokozása, 

• turisztikai bevételek növelése, 

• elvándorlás megakadályozása, melyhez építési telkek kerülnek kialakításra. 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

Az önkormányzat elsődlegesen a jogszabályokban meghatározott es előírt eszközökkel segíti 
a településfejlesztést, így mindenekelőtt ide sorolhatók a tervezett fejlesztések 
megvalósításának jogi (és részben fizikai, illetve pénzügyi) lehetőségét megteremtő helyi 
jogszabályok, a képviselő-testület által hozott rendeletek (pl. szabályozási terv, építési 
szabályzat, vagyonrendelet, költségvetési rendelet stb.). 
Az önkormányzat Képviselő-testülete jogosult az önkormányzati vagyont érintő polgári jogi 
jogviszonyból származó követelés (tőke, kamat, költség, járulék) elengedésére, részletfizetés 
vagy fizetési halasztás engedélyezésére. 

Az önkormányzati vagyon működtetésének feladatát - ha jogszabály vagy a Képviselő-testület 
döntése alapján kötött szerződés, megállapodás másként nem rendelkezik – Köveskál 
Polgármesteri Hivatala látja el. A feladatellátás során a hasznok szedéséből származó bevétel 
az Önkormányzatot illeti meg. 

A fejlesztési tevekénység másik szintjét azok a jogszabályi kötelezettséget nem jelentő 
stratégiák, koncepciók jelentik, amelyek a társadalmi, gazdasági élet egy-egy részterületének 
fejlesztési irányait határozzák meg.  

A harmadik szintet a konkrét fejlesztési projektek jelentik, amelyeket döntően az európai 
uniós pályázati források segítségével valósít meg a település (intézmény-felújítások, 
energetikai korszerűsítések stb.). 
Az önkormányzat nem működtet önálló szervezeti egységet településfejlesztési céllal és nincs 
önálló önkormányzati tulajdonú cége sem erre a feladatra. Az önkormányzat állandó 
főépítészt alkalmaz. 
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Pályázati kiírás Pályázó neve 
Projekt 

megnevezése 

Támogatási 
döntés 

dátuma 

Megítélt 
támogatás 

(Ft) 

KDOP-5.2.1/A. 
Köveskál Község 
Önkormányzata 

A Káli-medence 
központjában lévő, 

több település 
igényét kielégítő 

háziorvosiszolgálat 
épületének felújítása, 
akadálymentesítése, 

fejlesztése, az 
európai uniónak való 

megfelelés 
elősegítése. 

2009.03.05 19 169 901  

KDOP-4.1.1/A-
2f. 

Köveskál és térsége Szennyvíz 
Önkormányzati 

Területfejlesztési Társulás 

Köveskál, Monoszló, 
Balatonhenye 

Községek, 
Szennyvízelvezetése 
és szennyvíztisztítása 

projekt 

2009.12.10 382 117 498 

7. táblázat: Az önkormányzat által elnyert uniós támogatások 
Forrás: palyazat.gov.hu  

A Köveskál és térsége Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás által benyújtott 
projektben érintett települések önkormányzatai - Köveskál, Balatonhenye, Monoszló- a 
szennyvízkezelési feladatok megoldásában több éve együttműködnek, a megvalósítására 
társberuházói megállapodást kötöttek. A projektben érintett települések teljes belterületi része 
ivóvízzel ellátott. A szennyvízelvezetési és kezelési projekt általános célja a környezet 
védelme, az Európai Unió szennyvízelvezetési irányelveinek megvalósítása, tekintettel a 
Nemzeti Környezetvédelmi Programban is megfogalmazott célokra. A szennyvíztisztító 
kapacitása a jelenlegi kibocsátáshoz képest alultervezett. 

Köveskál Község Önkormányzata 39/2008.számú határozatával döntött a község 
önkormányzati tulajdonban lévő háziorvosi szolgálat épületének felújításáról, bővítéséről 
akadálymentesítéséről, a szolgálat működéséhez szükséges eszközök beszerzéséről. A 
fejlesztés elősegíti a háziorvosi szolgálathoz tartozó településeken, hogy a lakosság számára 
megfelelő infrastrukturális ellátottsággal, akadálymentesített épület álljon rendelkezésre. 

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 

Az Önkormányzat nem folytat gazdaságfejlesztési tevékenységet. 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 

A település legfőbb célja, hogy azon személyek számára, akik dolgozni szeretnének, munkát 
tudjon biztosítani. Ennek legfőbb eszköze a közfoglalkoztatotti program. A közfoglalkoztatás 
a munkaviszony egy speciális formája, támogatott „tranzitfoglalkoztatás”, amelynek célja, 
hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. 
A közfoglalkoztatás átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akiknek az önálló 



45 
 

álláskeresése hosszú ideig eredménytelen. A közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztató 
és a közfoglalkoztatott által kötött közfoglalkoztatási szerződéssel jön létre, amelyet írásba 
kell foglalni. 

A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági környezetben számottevő lehetőséget jelent 
a halmozottan hátrányban lévő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve 
álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők átmeneti jellegű, határozott 
időtartamú foglalkoztatására. 

Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt 
álló korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a 
megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. Alacsony továbbá a 15-24 éves 
korosztály munkaerő-piaci részvétele is. A fiatalok távolmaradását főként az oktatási, képzési 
idő meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola befejezése utáni 
munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a 
munkalehetőségek száma, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség hiánya 
befolyásolja. Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac 
elvárásai ma már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző 
személyes kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak. 

2011.szeptember 1-jén hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011.évi CVI. törvény, amely 
létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét. 

Köveskál Önkormányzata rendszeresen és folyamatosan szervez közfoglalkoztatást. A 
közfoglalkoztatásba a regisztrált munkanélküliek foglalkoztatása folyamatos.2014-ben 
átlagosan 9, 2015-ben 14, 2016-ban 12, 2017-ben 16, valamint 2018-ban 10 fő vett részt a 
közfoglalkoztatásban, melynek keretében kommunális- és településfenntartási feladatokat 
láttak el. 

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

Az Önkormányzat 10 ingatlant hasznosít bérbeadás útján, melyekben összesen 21 személy 
lakik. 

1.10.6. Intézményfenntartás 

Köveskál önállóan intézményt nem tart fenn. Az önkormányzat, mint a Köveskál És Térsége 
Óvoda Társulás tagja óvodát tart fenn Köveskál településen. Köveskál, Balatonhenye és 
Monoszló községek önkormányzatainak képviselő-testületei a szennyvízcsatorna-hálózat 
építése és tisztítása fejlesztés megvalósításához jogi személyiséggel rendelkező 
önkormányzati területfejlesztési társulást hoztak létre. A Társulás székhelye: 8274 Köveskál, 
Fő u. 10.Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvodában védőnői szolgálat is 
működik (8274 Köveskál, Petőfi Sándor u. 5.) 

1.10.7. Energiagazdálkodás 

Az energiagazdálkodás területén az önkormányzat külön koncepcióval, fejlesztési 
dokumentummal nem rendelkezik. 
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1.11.Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város települési szolgáltatások 

A településüzemeltetési feladatok főbb szervezési, lebonyolítási feladatait az önkormányzati 
hivatal végzi. Az Önkormányzat közigazgatási, lakás és egyéb önkormányzati helyiség 
gazdálkodási feladatait Köveskál Község Polgármesteri Hivatal látja el. Az önkormányzat 
feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen a településfejlesztés, településrendezés, 
településüzemeltetés (köztemető kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 
gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb 
közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása), közterületek, 
valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése. Gondoskodik az 
egészségügyi alapellátásról, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokról, 
környezet‐egészségügyről (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar‐, 
és rágcsálóirtás), óvodai ellátásról, kulturális szolgáltatásokról (nyilvános könyvtári ellátás 
biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység szervezése 
és támogatása). Feladata a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, az 
önkormányzat területén hajléktalanná vált személyek ellátása és rehabilitációja, helyi 
környezet‐, és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, honvédelem, polgári 
védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás, helyi adóval, gazdaságszervezéssel és 
turizmussal kapcsolatos feladatok, sport, ifjúsági ügyek. Közreműködik a település 
közbiztonságának biztosításában, valamint a hulladékgazdálkodásban. 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.12.1. Természeti adottságok 

Köveskál a Dunántúli-középhegység nagytáj, Bakonyvidék középtájon, a Balaton-felvidék és 
kismedencéi kistájon helyezkedik el. Geológiai szempontból a Káli-medence a Balaton-
felvidéken belül a legváltozatosabb tájegység, és országos viszonylatban is egyedülálló.  

A Káli-medence aljzatát idős triász karbonátos kőzetek alkotják; vegyesen mészkő, dolomit és 
márga. Mindegyikük a változó vízmélységű Tethys-tengerben rakódott le úgy 250 millió 
évvel ezelőtt. Eredeti vízszintes rétegzettségüket a későbbi földtani korok tektonikus 
mozgásai kissé meggyűrték. Részben emiatt jött létre a medence ma látható, enyhén 
hullámos, teknőhöz hasonló szerkezete. Legalul, közvetlenül a perm időszaki vörös homokkő 
fölött a Köveskáli Dolomit, a Zánkai Homokkő és a Hidegkúti Dolomit fekszik. Fölöttük 
következik a Csopaki Márga, majd az Aszófői Dolomit. A fiatalabb triászképződmények 
hiányzanak, mert a harmadidőszakban hosszú ideig szárazföld– lepusztulási térszín – volt az 
egész Balaton-felvidék. Csak 10 millió éve változott a helyzet, amikor a Pannon-tó vize 
elöntötte a medencét. A benne leülepedett vastag homokos összlet viszont mára jórészt eltűnt; 
néhány millió év alatt elhordták a patakok és elfújták a szelek. A felszín formálódását az is 
befolyásolta, hogy a különbözőgeológiai képződmények milyen mértékben álltak ellen a 
mindenkori külső erők pusztító munkájának. A keményebb dolomit kiemelkedéseket alkot, 
míg a puhább márga lefolyástalan mélyedéseket képez. Így alakult ki napjainkra ez a fedetlen, 
némileg karsztos jellegű táj. 

Az imént említett, egymásra települt kőzetek közül a mészkövet és a dolomitot a talajon 
átszivárgó szénsavas víz oldani képes, ezért az ilyen képződmények lyukacsaiban, 
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repedéseiben sok víz tud tárolódni. Finom eloszlású agyagtartalma miatt a márga azonban 
vízzáróként viselkedik. E tulajdonságok és a kőzetek térbeli elhelyezkedése alapvetően 
meghatározzák a Káli-medence vízrajzi viszonyait.  

Éghajlati okok miatt meglehetősen száraz térség (évi 600 mm csapadék, gyakori leszálló 
légmozgás) víz-utánpótlódása háromféle úton történik. Egyrészt a környező hegyek lejtőiről 
érkező kisebb időszakos vízfolyások, másrészt a felszín alatt a medence belseje felé áramló 
talaj és rétegvizek táplálják. Harmadrészt a területre hulló csapadék (beleértve az olvadó téli 
hótakarót) közvetlenül növeli a víz mennyiségét. Mivel a medence aljzata nyílt karszt, a vizek 
szabadon tudnak mozogni a felső dolomitrétegekben. A nem túl mélyen alattuk fekvő, a 
medence nagy részét kibélelő márga viszont megakadályozza a vizek függőleges 
„közlekedését”. 

Az évi napfénytartam 1960-1980 óra, az évi középhőmérséklet 9,5-9,7 °C. Az évi 
csapadékösszeg 600-650 mm körüli, a hótakarós napok átlagos száma 35 nap körüli. Az 
ariditási index 1,03-1,08, a jellemző szélirány az északi, az átlagos szélsebesség 3 m/s körül 
van. 

Mindezek következtében a Káli-medence nincs kapcsolatban a bakonyi főkarsztvíz-tárolóval, 
hanem önálló kis vízrendszert képez. Az itt összegyűlő vizek akár egy éven belül is igen erős 
ingadozást mutathatnak, kiszolgáltatva a mindenkori időjárási körülményeknek. Ha kevés a 
csapadék, akkor az apadó karsztvíz szintje mindenütt a felszín alá süllyed. Ilyenkor a Kornyi-
tó is teljesen kiszárad. Sok víz esetén pedig annyira feltelik a karsztvíztároló medence, hogy 
még a tó környéki – annál kicsit magasabban fekvő – terepmélyedésekben is megjelenik a víz, 
időszakos tavacskákat, semlyékeket éltetve. Az egész medencét csak azért nem tudja 
elárasztani a megnövekedett karsztvíz, mert nyugat felé a vízzáró küszöbnél – a Burnót-patak 
közvetítésével – túlcsordul a felesleg. Ez a sajátos vízföldtani és morfológiai helyzet okozza, 
hogy a néhány méteres felszíni magasságkülönbségek ellenére, mégis ennyire változatos 
élőhelyek jellemzik a medence középső részét. 

A Káli-medence lapos aljzatából mindössze pár méterrel emelkednek ki az alig százméternyi 
átmérőjű dolomithalmok. Kis kiterjedésük miatt az itteni növényzet némileg fajszegényebb, 
mint az igazi dolomitgyepeké. A vízáteresztő kőzet miatt gyorsan kiszáradó felszínükön 
szárazságtűrő gyep él. Főbb lakói olyan fűfélék – például csenkeszek –, melyek tűszerűen 
vékony, összesodródó leveleikkel védekeznek az időszakos aszály ellen. Jellegzetes tagja a 
gyepnek a kunkorgó árvalányhaj, amely tűhegyes „toklászaival” – akárcsak a „tollas” 
árvalányhajak – megnehezíti a juhászok életét. A hegyes csúcs és a maghoz kapcsolódó, 
spirálisan megcsavarodott szár (valójában a toklász szálkája) különleges eszközök. A szálka 
alsó része egy fúrószárhoz hasonlatos, ami nedves időben kiegyenesedik, szárazban pedig 
erősen megsodródik. Ezt a forgást ismételgetve sikerül a lehulló magnak a sűrű gyepben 
befúrnia magát a talajig. E mutatványt azonban nemcsak a talajon, de a juhok gyapjában is 
megteszi. 

Látványos és szintén „nem veszélytelen” dolomitlakó a tavaszi hérics. Védett, de nem csak a 
törvény által, hanem mert a növény minden része erősen mérgező. A vadon élő legelő állatok 
persze ezzel tisztában vannak, és nem bántják; bajt inkább a háziállatoknak okozhat. A száraz 
gyepek különlegessége az első látásra alig észrevehető, közelebbről szemlélve viszont 
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meglepő szépségű pókbangó, a hazai talajlakó orchideák egyik érdekes csoportjának tagja. A 
bangók sajátos módját választották a beporzásnak. Viráguk látványa és illata magához csalja a 
vadméhek hímjeit, akik – a virágot lehetséges párjuknak vélve – rászállnak. A bangó a 
virágport apró kis zsákokban (pollináriumokban) tartja, melyek aztán a méh-férfiú fejére 
tapadva jutnak el a következő virágig. Neve ugyan nem ezt sugallja, mégis szép látványt nyújt 
egy másik orchideánk, a sömörös kosbor. A Sásdi-legelőn csoportosan előforduló, virágzó 
példányaival tavasszal találkozhatunk. Szintén nem feltűnő, de igen érdekes – a kietlen, köves 
felszíneken élő szegfű-féle – az ezüstaszott. Kis párnácskákat alkotva az esztendő szárazabb 
részét „szárazvirágként” vészeli át. E száraz élőhelyeket – a természetvédelmi érdekek szem 
előtt tartásával – manapság ismét birkákkal legeltetik, ily módon biztosítva a hagyományos 
tájhasználat során kialakult természetközeli állapot fennmaradását. 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat 

A tájalakulási tendenciákra, a mai tájkép, területhasználat kialakulására régi térképekről, 
fennmaradt levéltári iratokból, tizedlajstromokból, birtokperek leírásaiból valamint az 1800-as 
évek végétől a művelési ágak területi adatsoraiból következtethetünk. A tájfejlődési 
folyamatok ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy a tervezés folyamán a területfelhasználás 
meghatározása, az esetleges tájhasználat-váltásra tett javaslatok, a táj jövőbeli változása 
összhangban legyenek a terület eddigi, egyedi fejlődésével. 

A Balaton-felvidéki táj már évezredek óta vonzó az ember számára. A község és környéke 
Kál horka téliszállása lehetett. A terület betelepülése a XI. és a XIII. század közé tehető. Az 
első letelepülők a változatos táji adottságok mellett minden bizonnyal a vízben való 
gazdagság miatt részesítették előnyben ezt a területet. 

Az első időkben a Káli-medence lakói jórészt a királyi várszervezethez tartoztak. A 
nemzetiségek belháborúi miatt azonban –hasonlóan az ország sok részéhez- a Káli-
medencében lévő királyi birtokok is széthullottak. A püspököt ért támadást követően 
kárpótlásként káli birtokot kapott, így a XIII. században a terület részben egyházi birtok lett és 
a veszprémi káptalan birtokolt szőlő, szántó és rétterületeket a faluban. 

A környező tájról, annak használatáról részletesebb információkkal csak az 1700-as évektől 
rendelkezünk. Az 1783-ban készült első katonai felmérésen jól látszanak a Fekete-hegy és a 
Felsőerdő dűlő erdei, valamint a községtől délre elterülő gyepek. A Fekete-hegy oldalát 
kiterjedt szőlőterületek foglalják el, míg a szántók viszonylag csekély helyen 
összpontosulnak. A vízfolyásokra települve több malom (4 db) is felfedezhető. 
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15. ábra: Első katonai felmérés (1782–1785)      
Forrás: www.mapire.eu 

A 19. század közepén (1858) készített második katonai felmérésen az előző állapothoz 
hasonló képtárul fel. A Fekete-hegy, Hegyesti-hegy és Sostoj-erdők két oldalról védik a 
gyepekkel, szántókkal övezett falut. A Kornyi-tó környéke és a Sásdi-rét mellett kiterjedt 
rétek húzódnak a községtől délkeletre, a vízfolyás (Kornyica-B) mellett. A szántók a 
magasabb és mélyebb területek közötti sávban, a kelet-nyugat irányba haladó főút mentén 
sávosan jelennek meg. 

16. ábra: Második katonai felmérés (1819-1869)     
Forrás: www.mapire.eu 

Ez a tájhasználat a régi térképek tanúsága szerint jórészt állandósult, csak részleteiben 
módosult a következő évszázadban. Évszázadokon át a szőlőművelés játszott meghatározó 
szerepet, az állattartás és a szántóföldi növénytermesztés csak másodlagos volt, hiszen a 
település adottságai, a kedvezőtlen talajviszonyok a mezőgazdasági művelésnek 
hagyományosan nem kedveztek. Így erősen korlátozott volta termeszthető fajok száma és a 
művelési módok is eltértek az ország többi részétől. A szarvasmarha tartás dominanciáját 
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indokolta a szőlő talajerő-utánpótlási igénye (trágyázás) valamint a talaj megmunkálás 
nehézsége (igás ökör) is. A rozs gabonafélék közötti kiemelkedő szerepét pedig a 
szarvasmarha állomány mérete indokolta. A juhállomány a múltban nem volt jelentős, 
nagyobb mértékű megjelenése a XX. századra tehető. 

A növénytermesztésben első helyen állt az őszi vetés, amit a tavaszi vetés majd a hüvelyesek 
követtek. Kenyérgabonaként búzát, valamint rozst termesztettek. Árpa, zab, illetve néhány 
gazdaságban köles és tönköly is szerepelt a termesztett növények között. A XVIII. századtól 
kezdve megjelent a kukorica is, a XIX. század folyamán elterjedt, de nem vált dominánssá. 
Ezzel egyidőben az eddig erdei makkoltatáson tartott disznókondák helyett fajtaváltással 
áttértek a helyben történő állattartásra, de a rideg állattartás a XVIII. századtól a XX. századig 
megőrizte pozícióját. 

A takarmányozás igen érétkessé tette a legelőket. A rétek egy a részét közös legelők 
jelentették, ahol a közös csordát legeltették, másik részét a magánrétek alkották, ahonnét a 
szénát nyerték. A XIX.-XX. században a kisbirtok volt az uralkodó. A takarmány- és a 
gabonanövények közel azonos arányban részesedtek a termőterületekből. 

A kedvezőtlen adottságok miatt az agrotechnikai újítások csak késve, sokszor részben jelentek 
meg a területen. Az emberi munkaerő használat magas arányú volt. A szőlőkben és a 
lakóépületek mögötti kertekben elterjedt a gyümölcstermesztés, mely fontos szerepet játszott 
a kereskedelemben. A csonthéjasok közül a mandula volt elterjedt, még a kiöregedett szőlők 
helyét is ezzel ültették be. Elterjedt volt még a szilva, az alma, a cseresznye, a meggy, a körte 
és a barack is. 

1.12.2.2. Tájhasználat értékelése 

A művelési ágak századfordulós megoszlását a mellékelt grafikon ábrázolja. Mint látható, a 
szőlő, kert, gyümölcsös művelési ágak – melyek közül minden időben jelentős volt a 
szőlőművelés – a termőterületek közel 1/5-ét foglalták el. Ennek jelenősége annak fényében 
méginkább nagy, hogy ekkorra lezajlott a területen a XIX. század nagy járványa, a 
filoxéravész. Gyepek borították a határ ¼-ét, míg a főként magasabb területeket elfoglaló 
erdők aránya 18% volt. A fennmaradó területet –az összes terület mintegy40%-át – 
szántóként tartották nyilván. 

Az 1935-ös területi adatsor azt bizonyítja, hogy az erdők és szőlőterületek fokozatos 
visszaszorulásával a szántók aránya a meglehetősen rossz termőviszonyokhoz képest igen 
magasra, 50%-ra kúszott fel.  

A XX. század közepétől a területhasználatok megoszlása jelentős változáson esik át. A 
településtől délre kiterjedt gyümölcsös jött létre, a szántóterületek visszaszorulóban voltak, az 
erdő és szőlőterületek mérete ha lassan is, de ismét gyarapodásnak indult, a gyepek 
kiterjedése jelentős mértékben növekszik. 

Ez a tendencia a következő évtizedekben sem változott. A szántók a 80-as évek közepére már 
csupán a művelt területek 1/3-át foglalták el, míg a gyepek kiterjedése eléri az elmúlt száz év 
maximumát és mintegy35%-kal domináns területhasználattá válik. 
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A Káli-medence Tájvédelmi Körzet 1984-es megalakulásától ez a táji, tájképi, természeti, 
geológiai és épített értékekben oly gazdag terület a természetvédelem látókörébe került és 
azóta ez a védelem is jelentős hatással van a területhasználatokra. Ennek köszönhető az erdő- 
és gyepterületek fennmaradása, a terület tájképi adottságainak megőrzése. 

Sajnálatos azonban, hogy az elmúlt negyed évszázadban a szőlőművelés lassan háttérbe 
szorult, és bára szőlőterületek még mindig meghatározó elemei a tájnak, az ezredfordulóra a 
művelt területek kiterjedése jelentősen csökkent. 

17. ábra: Művelési ágak megoszlása a XIX. század végén és a XX. században  
Forrás: www.takarnet.hu 



52 
 

 

Művelési ágak megoszlása a településen  
(Forrás: Lechner Tudásközpont adatszolgáltatása, saját szerkesztés) 

A település teljes közigazgatási területe napjainkban mintegy 1450 ha, melynek kb. 95%-a 
külterület. 

A változatos domborzati viszonyok és a tájhasználatok harmonikusan illeszkednek 
egymáshoz. A településtől északnyugatra a Fekete-hegy oldalában szőlők terülnek el, a 
magasabban fekvő részeket gyepekés erdők, a hegylábi területeket a főúttól és a településtől 
északra főként szántók és gyepek foglalják el (Töltésalja, Rétszer, Csíkházi dűlő). 

A falutól északkeletre kiterjedt gyepterület (Felsőerdő dűlő nyugati oldala), a közigazgatási 
határ menti részeken erdőfolt (Felsőerdő), a domboldalban nagyparcellás szőlők és szántók 
(Mezőmál) terülnek el. 

Az északi részek domb- és hegyoldalai területhasználatának hármas tagolódásával szemben a 
medencei területeken főleg a réteké és a legelőké a hangsúly. Közülük is kiemelkedik a Sásdi-
rét (Alsósásdi dűlő). 

A közigazgatási terület déli, délkeleti határán vizuális zárást biztosító erdőkön (Cser dűlő, 
Horog dűlő)és néhány kisebb művelt parcellán kívül a falutól délre gyümölcsösök (Városalja 
dűlő) teszik változatosabbá a képet. A közigazgatási határ keleti peremén a műúttól északra 
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található kisparcellás, valamint délre elhúzódó szőlőterületek szerkezetileg már inkább a 
monoszlói területekhez kapcsolódnak. 

A település területének összesen mintegy 16 %-át borítja erdő, mely országos átlag (19 %) 
alatti érték. Ez a viszonylag alacsony arány a község medence közepi elhelyezkedésével 
magyarázható. Ennek tükrében nem meglepő, hogy az erdőterületek jelentős része három 
nagyobb tömbben, s jórészt a hegy, illetve dombvonulatokon helyezkedik el. Az állami erdők 
aránya alacsony, mindössze 14%. Mivel a település teljes közigazgatási területe 
természetvédelmi oltalom alatt áll, az erdőállomány erdészeti elsődleges rendeltetése is 
természetvédelmi célú. Értéket tekintve kiemelkedik a Fekete-hegy platóján található mintegy 
35,6 ha, mely fokozottan védett terület. Emellett mintegy 100 ha-on talajvédelmi szerepe van 
az erdőknek. 

A területen meghatározó faj a molyhos tölgy, mely a cserrel és a virágos kőrissel alkot értékes 
állományokat. 

Az egyéb kemény lombú fafajok (mezei juhar, virágos kőris) szintén a természetes társulások 
elemei. A lágy lombú fajok közül főleg a hársak és a vízfolyásokat kísérő fűzek a 
meghatározóak. A fenyők aránya szerencsésen alacsony (kb. 7%), a társulások jórészt alig 
háborítottak. 

A természetvédelmi megkötések miatt csökkentett mértékű erdőgazdálkodás miatt jellemző az 
idős és középkorú erdők túlsúlya. Ezek vadeltartó képessége főként közepes, mintegy 20%-
ban azonban gyenge. 

A vadállomány növelése sem természetvédelmi, sem pedig talajvédelmi szempontból nem 
célszerű. A község területén igen jelentős a gyepek aránya, a földhivatali nyilvántartás szerint 
mintegy 34%. A medencealji területekre az összefüggő gyepterületek jellemzők (Alsósásdi 
dűlő, Ábrahám táj, Palota,Felső- és Alsótód dűlő, Tüskés, Darabszállás), melyeket csak néhol 
szakítanak meg kisebb művelt parcellák. A helyszíni vizsgálatokra alapozva kijelenthető, 
hogy a ténylegesen gyepes, illetve begyepesedő területek aránya a medencei részeken a fenti 
értéknél magasabb. Természet-, táj- és tájképvédelmi szempontból fontos, kiemelkedő értékű 
területek ezek a nemzeti parkon belül is. Területükön – részben a nemzeti park – legeltetéses 
állattartást folytatnak. 

A szántóterületek aránya a gyepekéhez hasonló, a fölhivatali nyilvántartás szerint mintegy 
38%. Valójában a művelt területek aránya ennél alacsonyabb. Összefüggő területük a 
település belterületétől keleti irányba (Mezőmál dűlő) húzódik, ahová őszibarackot 
telepítettek. 

Az intenzívebb mezőgazdasági kultúrák közül a gyümölcsösök aránya mintegy 3%. A 
régebben oly népszerűmandulára mindössze a falutól délre egy kisebb, öregedő parcella 
emlékeztet. Jelentős ültetvények a községtől délre, a mezőgazdasági majorok környezetében 
találhatók. 
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A település szőlőkataszter szerinti I-II. osztályú területei a Balaton-felvidéki borvidék Káli 
körzetéhez tartoznak. 

18. ábra: A Balatonfelvidéki borvidék Káli körzete    
Forrás: www.balatonize.hu 

Erre elsősorban a kedvező kitettség és a napsütéses órák magas száma teszi alkalmassá. 
Jelenleg a szőlőterületek mintegy 9%-ot tesznek ki, meg kell azonban jegyezni, hogy az I. 
osztályú kataszteri területek jelentős részén nincsen ma telepítés, azokat részben szántóként, 
kisebb részt pedig gyepek borítják. 

A kisüzemi művelésű, kertes szőlőterületek (korábbi zártkertek) összterülete a földhivatali 
adatok szerint156ha. Ezek a területek tájképi és szerkezeti szempontból is egy egységet 
alkotó, meghatározó elemei a tájnak miközben a régi pincék építészeti értéket is hordoznak. 

A közigazgatási területen a külterületi beépítés –eltekintve a “szőlőhegyi” területektől – nem 
jellemző és tájképvédelmi szempontból nem is kívánatos. A falutól délre elhelyezkedő régi 
majorok jelenleg erősen alulhasznosítottak. 

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

1.12.3.1. Tájképvédelmi területek 

A település egész területét érinti az 2018. évi CXXXIX. törvénnyel elfogadott új Országos 
Területrendezési Terv (a továbbiakban OTrT) szerinti tájképvédelmi terület övezete. A 
szintén a 2018. évi CXXXIX. törvénnyel elfogadott Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési terve (továbbiakban BKÜTrT illetve új Balaton törvény) szerinti 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete is jelentős területre fed rá a 
településen. 
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OTrT Tájképvédelmi terület övezete BKÜTrT Tájképvédelmi szempontból 

kiemelten kezelendő terület övezete 

 
Adatszolgáltatás a két övezetről  

(Forrás: BFNPI, saját szerkesztés) 
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1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 
tervezett terület, érték, emlék 

A település közigazgatási területét két Natura 2000 uniós jelentőségű terület határolja. Délen a 
Sásdi-rétek (HUBF20012) elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzésű terület, illetve 
a Fekete-hegy (HUBF 20007) jelzésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzésű terület. 

 
20. ábra: Natura 2000 jelölésű területek Köveskálon   
Forrás: BFNPI adatszolgáltatás, saját szerkesztés 

A Sásdi-rétek Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés 
alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, 
fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló 
természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás 
feltételeinek biztosítása.  

A terület fő célkitűzései: 
• Kornyi tó: a tó medrében mozaikos nádas, nyílt vizes terület kialakítása, a nyílt 

vízfelület növelése.  

• Sásdi rét és nádas övezete:a láprét jellegzetes, karakterfajait adó közösségi jelentőségű 
és védett, fokozottan védett fajok, a kivételes botanikai és zoológiai értékek 
megőrzése megfelelő élőhely kezeléssel, talajvíz szint szabályozással.  
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További célok és végrehajtandó intézkedések: 
• Kornyi-tó  

- Szennyezőanyag bemosódásának megakadályozása.  
- A tó vízállás változásainak nyomon követése, a vegetáció, a vízi-rovar fauna, 
valamint a vízimadár- fauna változásainak tükrében.  
- A tó környékén a legeltetés, az áthajtás, a tisztítókaszálás, cserjeirtás fokozott 
ellenőrzése.  

• Sásdi-rét és nádas övezete  
- A terület vízháztartásának javítását célzó változtatható magasságú vízvisszatartó 
műtárgyak beépítése az árokrendszerbe, a beavatkozást követően a hidrológiai 
viszonyok változásának nyomon követése.  
- A jó természetességi állapotú, faj gazdag mészkerülő üde láp és sásrétek, s a 
kékperjés láprétek jó állapotban való fenntartása, a leromlottabb állapotú állományok 
megfelelő kezeléssel történő rendszeres javítása. A réten mozaikos foltokban 
differenciált terület kezelés: szürkemarhával történő áthajtásos legeltetés; kaszálás- 
szénabetakarítás; kisebb foltokban cserjeirtás; szárzúzás.  
- A lisztes kankalin (Primula farinosa ssp. alpigena) állomány megóvása élőhelyének 
megőrzésével egyidejűleg.  
- A terület jellegzetes, a jelölő élőhelytípusok jellemző növény és állatfajainak, 
növénytársulásainak monitorozása, a vegetáció változások nyomon követése.  
- Az inváziós fajok (Ambrosia artemisifolia, Robinia pseudoacacia, Solidago gigantea) 
állományainak visszaszorítása. Kaszáló- és legelőterületek  
- A túllegeltetés elkerülése.  
- A kaszált területeken a természetvédelmi szempontból kívánatos, a jelölő fajok és 
élőhelytípusok igényeihez igazodó kaszálási időpont alkalmazása. 

A Monostorapáti Fekete-hegy Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon 
található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi 
helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek 
lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal 
összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.  

A terület fő célkitűzései:  
- Jelenleg még megtalálható természetes és természet közeli élőhelyek közel érintetlen 
formában történő megőrzése.  
- A jelölő erdei élőhelyek - típusonként külön vizsgált - tíz éves felbontású 
korosztályszerkezetében nem csökkenhet a térségben szokásos erdőgazdálkodási 
gyakorlat szerint már véghasználatra előírható korosztályok, továbbá az őket eggyel 
megelőző korosztály összesített területi kiterjedése. Nem véghasználható tehát több 
idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót 
ellátni képes korosztályokba. A célkitűzés megvalósulása tíz éves erdőtervezési 
ciklusonként vizsgálandó. Erdőtervezési ciklusonként 50%-os aránynál jobban nem 
csökkenthető véghasználat révén egyetlen korosztály területi részaránya sem.  
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További célok és végrehajtandó intézkedések:  
- Sárga gyapjasszövő védelme érdekében a cserjések kezelése térben, időben 
korlátozandó.  
- A jelenleg természetközeli állapotú Tilio-Acerion-erdők és pannon molyhos 
tölgyesek esetében a zavartalanság biztosítása mellett az esetlegesen megjelenő 
özönnövények (pl. Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia) eltávolítása.  
- Az ültetett és spontán terjedő tájidegen állomány (döntően akác, kis mértékben 
bálványfa) hosszabb távon történő letermelése, őshonos fajokkal való felújítása.  
- Gyep művelésű ágú területeken a cserjésedés visszaszorítása- cserjeirtással, a 
levágott biomassza területről való eltávolításával, a levágott területek fenntartása 
elsősorban legeltetéssel, kisebb részben mechanikai eszközökkel.  
- Száraz gyepeken a legeltetés korlátozott mértékű fenntartása, sziklagyep és 
lejtősztepp területeken a legeltetés nem megengedhető.  
- A gyep területeken legeltetés javasolt a megfelelő természeti állapot fenntartására- 
juhokkal. - Tavakban a legelő állatok itatása nem megengedett.  
- A területen a vadászat elsősorban a vadállomány szabályozása érdekében 
engedélyezhető, de a fokozottan védett területeken, a hegyi tavak környékén az alábbi 
vadászati létesítmények elhelyezése nem megengedhető, pl. itató, sózó, szóró, 
vadetető, dagonyázóhely kialakítása.  
- A triász karbonátos területeken (Balatonhenye Magyal hegy) a fás legelők megőrzése 
a természetes (lejtősztyeppek) ill. a korábbi legeltetés során kialakult másodlagos 
lejtősztyeppek, tisztások érintetlen hagyásával- esetleges cserjésedésük során tisztító 
kaszálással, cserjeirtással. - Források, vízfolyások, tavak közvetlen környékén az 
esetleges szennyezőanyag bemosódásának megakadályozása, a természetközeli 
állapotok fenntartása.  
- Tőzegmohás tavakban (pl. Barkás-tó, Monostori-tó) a tőzegmoha állomány kiemelt, 
elsősorban a kiszáradástól, és a tűztől való védelme. 

Mindkét Natura 2000 területre elkészült a fenntartási terv 2020 illetve 2021-ben, a fenntartási 
tervek a https://www.bfnp.hu/hu/elfogadott-tervek honlapon elérhetők.  

A 2/2002. (I.23.) KÖM-FVM együttes rendelet alapján Köveskál település közigazgatási 
területe a Káli-medence megnevezésű, kiemelten fontos ÉTT által érintett terület. Az ÉTT 
olyan extenzív művelés alatt álló területek, amelyek a természetkímélő gazdálkodási módok 
megőrzését, fenntartását, ezáltal az élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség fennmaradását, 
a tájképi és kultúrtörténeti értékek megóvását szolgálják. E területek különleges, illetve 
sérülékeny természeti, környezeti értékekkel bírnak, és ezek megőrzése speciális gazdálkodási 
rendszer alkalmazását, rendszabályok, technológiai előírások betartását kívánja meg a 
gazdálkodótól. A gazdálkodó ezen előírások betartása esetén normatív, föld alapú, vissza nem 
térítendő támogatásban, a gazdálkodása kedvező környezeti teljesítményeiért nyújtott 
kifizetésben részesül. 

A 0322/3, 0324/4, 0325/2, 0326, 0327/1-3 hrsz.-ú ingatlanok fokozottan védett természeti 
területek. 
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Az 1996. évi LIII. tv. 23. §. (2) bek. értelmében ex-lege védelem alatt áll a Gyöngy-tavi 

barlang és a község területén található források, földtani alapszelvények és egyedi tájértékek 

(ld. mellékletben).   

21. ábra: Védelem alatt álló területek Köveskálon 

Forrás: Balaton-felvidéki Nemzeti Park adatszolgáltatása 

 

1.12.3.3. Ökológiai hálózat 

A Magyar Tájépítészek Szövetsége az alábbi módon definiálja az ökológiai hálózat fogalmát: 

„a védett természeti területek és védőövezetük valamint a természeti, természet-közeli 

területek, ökológiai folyosókkal biztosított biológiai kapcsolatainak összefüggő rendszere.” 

Az OTrT-ben meghatározott országos jelentőségű csoportosulások magterület, ökológiai 

folyosó, valamint pufferterület övezetekbe vannak sorolva. Pontos adatokat a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park szolgáltatott a vizsgálatokhoz.  

Az ökológiai hálózatok fejlesztése csak tudatos zöldfelület növeléssel, zöldfolyosó-hálózat 

kialakításával történhet, ami nemcsak az élővilágot, hanem az emberi létminőséget is 

szolgálja. Az ökológiai folyosókkal tévesen azonosként értelmezett zöldfolyosók szintén az 

ökológiai hálózat részei, de nem fedik le az ökológiai folyosó fogalmát, hanem annak egy 

típusát alkotják.  

Amíg az ökológiai folyosók a hálózat elsődleges alkotói és fő elemei, a természetes 

élőhelyrendszer maradványai, addig a zöldfolyosókat az ember alakítja ki. Zöldfolyosót 

alkotnak az utat kísérő árok, fa- vagy bokorsorok, a településen folyamatosan meglévő kertek 

stb. Ezek általában nem természetes, nem komplex és nem önfenntartó rendszerek. 

Ugyanakkor szerepük jótékony hatású a biológiai változatosság fokozásában, a helyváltoztató 

mozgások lebonyolításában. Az ember által létrehozott zöldfolyosók hozzájárulhatnak 

bizonyos fajok elterjedésének, migrációjának elősegítéséhez.  
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OTrT ökológiai hálózat övezetei 

 
NÖH adatszolgáltatás 

(Forrás: BFNPI, saját szerkesztés) 

 
1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

Tájhasználati konfliktusoknak tekinthetők mindazon tevékenységek megnyilvánulásai, 
amelyek a táj potenciális értékeit rontják. Tájhasználati konfliktusok általában akkor 
alakulnak ki, ha két szomszédos területhasználat egymással konkurál, egymás rendeltetését 
zavarja, egymás létét veszélyezteti, illetve kedvezőtlen látványt nyújt. A tájhasználati 
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konfliktusokat elsődleges jellegük szerint funkcionális-, ökológiai-, valamint esztétikai 
kategóriákba sorolhatjuk. Ökológiai konfliktus a településen: a közúti közlekedési 
létesítmények (főutak, autópálya) élőlényekre gyakorolt izolációs hatása. 

A község tájtörténeti áttekintéséből és a jelenlegi tájhasználat vizsgálatából kitűnik, hogy 
jelentős területhasználati korlátot, környezeti problémát okozó irreverzibilis tájhasználati 
konfliktusok a vizsgált területet nem terhelik. Funkcionális tájhasználati problémát a helyszíni 
vizsgálatok szintén nem tártak fel. 

Ennek oka részben a terület hosszú időre visszanyúló kiemelt (országos szintű) védelme lehet. 
A táji, természeti értékek megóvására irányuló törekvés erőteljes jogi korlátokat állít a terület 
beruházói elé. Ezek a jogszabályok (31/1997 KTM rendelet a védetté nyilvánításról valamint 
a Balaton törvény) erőteljesen befolyásolják a település terjeszkedését, fejlesztését és annak 
irányát, a községben folytatható gazdasági tevékenységek jellegét. Éppen ezért egyszerre 
foghatók fel korlátként, valamint a természeti értékek megőrzésének biztosítékaként, azaz 
egyedülálló lehetőségként is. 

A térség üdülési potenciáljának és egyéb értékeinek megóvása érdekében a Balaton törvény 
számos szigorú intézkedést hoz. 

A beépített területen vizuális konfliktust okoznak a közterületet pókhálószerűen behálózó 
légvezetékek. Ezek főként a település központjában, az ősi településmagban okoznak 
esztétikai problémát. 

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: OTÉK) alapján a települések helyi építési szabályzataiban 
gondoskodni kell a településigazgatási területén a klimatikus viszonyok megőrzése, javítása 
érdekében a telkek növényzettel fedett részéből, a zöldterületekből és az erdőkből álló 
egységes és összefüggő zöldfelületi rendszer kialakításáról (9.§). 

Az OTÉK 27. §-a alapján a zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület(közpark, 
közkert), amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai 
rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja. 

1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi 
karaktert meghatározó elemek 

A települési zöldfelületi rendszer meghatározó elemei 
 
Belterület: 

- közhasználatú zöldterületek 
- zöldfelületi jellegű intézmények 
- lakókertek 
- utcai fasorok 

Külterület: 
erdőterületek  
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A település jelenlegi zöldfelületi rendszerének kialakulását elsősorban a táji és a 
településszerkezeti adottságok befolyásolták. A belterületen a legnagyobb területet adó, 
egyúttal a település zöldfelületi rendszerében fontos szerepet betöltő sávos elemek a 
lakóterületek kertjei. A vonalas elemeket a csekély mértékben megjelenő fasorok képviselik, 
melyek optimális esetben a belterületi felületi elemeket összekapcsolják a külterületi 
zöldfelület jellegű területekkel, míg a szigetes helyzetűek közé a közparkok és a közkertek, az 
intézmények kertjei tartoznak. Az utcafásítások, utcai növénykiültetések, melyek a közúti 
szennyezések megkötése mellett főként esztétikai szerepet töltenek be, Köveskálon a 
hagyományosan szűk utcák miatt nem kapnak szerepet. A külterületen az erdők és az 
összefüggő zöldterületek, például a védett természeti területek adják a zöldfelületi rendszer 
döntő részét. 

1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése 

Köveskál zöldfelületi ellátottsága megfelelő, amennyiben a biológiailag aktív (növényzettel 
fedett) felületek arányát vizsgáljuk. A belterületen, az összefüggő zöldfelület-hálózat alapját a 
lakótelkek udvarainak, kertjeinek növényállománya adja, a közösségi funkciót is ellátó 
területek kiterjedése csekély. 
Intenzív növénykiültetés a 484 hrsz.-ú téren a világháborús emlékmű környezetében található. 
A két templom közötti terület, valamint a városkút környezete, mely a község központi 
terének tekinthető, építészetileg és zöldfelületi szempontból is igen hangulatos. Az iskola 
előtti 483 hrsz.-ú terecske zöldfelületi szempontból a szomszédos gyepes domboldallal együtt 
magában hordozza azt a lehetőséget, hogy település központi, értékes zöldfelületi elemévé 
váljon. 
A hangulatos utcakép kialakulásának elengedhetetlen elemei a növények, melyek a 
hagyományos kőkerítések felett bukkannak ki az utcára. 
A korlátozottan közhasználatú intézménykertek közül elsőként kell kiemelni a katolikus 
templom gondozott, a településképbe harmonikusan simuló, kerítéssel körbevett kertjét. Az 
óvoda környezete rendezett, udvarán játékszerek találhatók. Az alsó temető egyes részeinek 
növényállománya ritkás, a felső temető növényzete gazdagabb, területe kellemesen belesimul 
környezetébe. 
A településperem kertjeinek növényállománya megszakítás nélkül kapcsolódik a szomszédos 
gyepekhez, cserjésedő, fásodó területekhez, keletről az összefüggő gyepterület a szomszédos 
parkosított területeken át behúzódik egészen a településmagba. Így elmondható, hogy a kül- 
és belterületi zöldfelületi elemek harmonikusan kapcsolódnak egymáshoz. 

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

A község zöldfelületei megújításra szorulnak, gondozásuk fontos feladat, mellyel nem csak a 
település kellemes klímája alakítható ki, hanem az itt élők hangulatát is pozitívan 
befolyásolja. 
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1.14. Az épített környezet vizsgálata 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

Köveskál teljes területe 14,49 km2, melyből 0,68 km2 a belterületi rész, 1,56 km2zártkerti rész 
és 12,24 km2a külterület. Köveskál központi magjának a két templom környéke tekinthető. 
Ettől keleti és északi irányba is jelentősen terjeszkedett. A település többutcás halmazfalu, 
melynek területén 38 dűlő található.  

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

A településen legnagyobb arányban a szántóterületek találhatók, melyet a gyepterületek 
követnek. Ezen belül kétharmad arányban határolható le a legelő és egyharmad arányban a 
rét. Jelentős arányban van még jelen az erdő is. Legkisebb arányban a kert, a gyümölcsös a 
szőlő és a kivett területek vannak.  

 
23. ábra: Földrészlet statisztika művelési áganként   
Forrás: www.takarnet.hu 



64 
 

 

Köveskál talaj-minőségi osztályai 

(Forrás: Lechner Tudásközpont adatszolgáltatása, saját szerkesztés) 

1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

Köveskál Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Terveinek elfogadásáról szóló 8/2011. 
(IX. 26.) önkormányzati rendelet hatálya alá eső terület, a településigazgatási területe építési 
szempontból beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területre osztható. A település 
igazgatási területének beépítésre és beépítésre nem szánt területei az alábbi 
területfelhasználási egységre osztottak. (A terület felhasználási egységeket, határaikat és 
jelkulcsaikat a szabályozási terv tartalmazza.) 

Beépítésre szánt területek 

Falusias lakóterület (Lf) 
Településközponti vegyes terület (Vt) 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
(Gksz) 
Különleges közhasználatú terület (Ki) 

Beépítésre nem szánt területek 
Közlekedési és közmű övezet (KÖ) 
Zöldövezet – közpark (Z) 
Védelmi rendeltetésű erdőövezet (EV) 



65 
 

Mezőgazdasági kertes övezet (Mke-1) 
Mezőgazdasági kertes, szőlőkataszteri övezet 
(Mke-2) 
Mezőgazdasági általános övezet (Má1) 
Mezőgazdasági általános, szőlőművelési övezet 
(Má2) 
Mezőgazdasági általános, szőlőművelési övezet 
(Má3) 
Mezőgazdasági általános, legeltetésre szolgáló 
övezet (Má4) 
Mezőgazdasági korlátozott övezet (Má-k) 
Vízgazdálkodási övezet (VG) 

9. táblázat: Köveskál beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeinek övezetei 
Forrás: Köveskál Helyi Építési Szabályzata 

A főkategóriák jellemzését, az övezetek építési előírásait a község Helyi Építési Szabályzata 
tartalmazza. 

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

Funkció Alfunkció Intézmény megnevezése 
Összesen 
(db) 

Humán 
funkciók 

bölcsőde - - 
óvoda Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 1 
iskola - - 
egészségügyi ellátás háziorvos, védőnő  

szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatások 

Önkormányzati szociális 
Alapszolgáltatás, Gyermekjóléti 
szolgáltatás 

 

Közösségi 
funkciók 

könyvtár Községi Könyvtár Köveskál 1 
színház, mozi - - 
múzeum - - 
szabadidőpark, sportpálya - - 
közösségi ház Művelődési ház 1 
uszoda, strand - - 

templom 
Köveskáli Református Templom, 
Köveskáli Urunk Mennybemenetele 
Templom 

2 

Igazgatási 
funkciók 

rendőrség - - 
tűzoltóság - - 
okmányiroda - - 
önkormányzati hivatal - - 
kormányablak - - 

Közlekedési 
funkciók 

autóbusz megálló  4 
vasútállomás Zánka-Köveskál - 
benzinkút - - 

Gazdasági 
funkciók 

ipari park - - 
piac - - 
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pénzügyi szolgáltatások és 
bankok 

- - 

irodaház - - 
szálláshely  16 
kiskereskedelmi üzlet  2 
vendéglátó egységek  11 

10. táblázat: Funkciók Köveskálon 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek 

A településen nincs alulhasznosított barnamezős terület. 

1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

A településen nincs konfliktussal terhelt terület. 

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 

1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

A Fő utcától északra szabálytalanul helyezkednek el a telkek – jellemzően az utca vonalára 
merőlegesen – melyek mérete eltérő. Megtalálhatók a szélesebb, rövidebb, illetve a 
keskenyebb, hosszabb telkek is. A Fő utcától délre kialakult telkek többnyire hosszúak, 
keskenyek, melyek a keleti részen már szabályosságot is mutatnak. A Fő utca keleti régén az 
úttól északra kialakított telkek 900 m2-esek, míg a Fő utca vonalától délre elhelyezkedő telkek 
1250 m2 területűek. A község újonnan beépült északi részén jellemzően hasonló méretű, 720 
vagy 900 m2-es telkek kerültek kialakításra. A belterület északkelti részén találhatók a 
legnagyobb méretű telkek, ezek 1100 m2-esekvagy 1500 m2-esek lehetnek. 
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24. ábra: A település telekmorfológiája, telekméretek belterületen, zártkertben, külterületen (m2 a mérőszám). 
Forrás: Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 
saját szerkesztés 

1.14.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat 

A településen jelentős arányban vannak a helyben lakók, azonban található néhány hétvégi 
házként funkcionáló épület is (60-40 %). A védett, erdős területek nagy hányada állami 
kézben van. A temetők, templomok telkei egyházi tulajdonban találhatók. Számos komolyabb 
területű gazdasági társasági tulajdont képező telek található kül- és belterületen egyaránt. 
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Tulajdonjogi vizsgálat 

(Forrás: Lechner Tudásközpont, saját szerkesztés) 
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1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 

Az önkormányzati „vagyonrendelet” forgalomképesség szerinti csoportosításban sorolja fel az 
önkormányzat vagyonát. A melléklet szerint Köveskál Község Önkormányzata összesen 194 
ingatlant tulajdonol.  

A forgalomképtelen vagyonelemek száma 81, ezek közterületek, járdák, utak, árkok, vizek 
(pl. Burnot-patak) stb. A forgalomképtelen vagyonhoz sorolandó a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon is, melyből 2 található a településen. 

A törzsvagyon másik csoportját a korlátozottan forgalomképes ingatlanok alkotják. Ezekhez 
tartoznak a közigazgatási és közszolgálati funkciókat (oktatás, egészségügy, közművelődés 
stb.) kiszolgáló épületek és ingatlanok, de van köztük buszváró, illetve e kategóriához tartozik 
a szennyvíztisztító is. E csoportban a vagyonrendelet melléklete 17 ingatlan sorol fel. 

Az önkormányzat számára szabadabb gazdálkodási lehetőséget adó forgalomképes üzleti 
ingatlanok száma 96. Ezek részben mezőgazdasági jellegű területek (szántó, legelő, rét, erdő, 
esetenként az ezekhez tartozó gazdasági épületek), másrészt beépíthető telkek és 
épületingatlanok (lakóház, üzlethelyiség). 
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Önkormányzati tulajdon-kataszter 

(Forrás: Lechner Tudásközpont, saját szerkesztés) 

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

Köveskál rendelkezik Digitális térképi szabványos (DAT) alaptérképpel. 

1.14.5. Az építmények vizsgálata 

1.14.5.1. Funkció, kapacitás 

Az alábbi funkciók találhatók a településen: 

• lakóépület 

• középület 

• közintézmény 

• gazdasági és melléképület, üzemi épület 

• vegyes funkciójú épület 

• egyéb ingatlan, építmény, épület. 

A lakófunkció a belterületen és a külterületen egyaránt megjelenik. A belterületen található a 
lakások túlnyomó része, 161 darab, míg a külterületen összesen 6 lakást tartottak nyilván a 
2011-es népszámlálás idején. A belterületi lakóépületek körbe veszik a közintézményeket, 
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melyek a település központi részén helyezkednek el. A külterületen találhatók gazdasági és 
melléképületek, üzemi épületek, továbbá vegyen funkciójú és egyéb épületek. 

 
Objektum-féleség 

(Forrás: Lechner Tudásközpont, saját szerkesztés) 
 

1.14.5.2. Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 

A települések beépítési módjai nem függetlenek az adott tájegységektől, a 
településszerkezettől, a településalaprajztól, a telekszerkezettől, a teleknagyságoktól, 
telekmérettől, és szoros összefüggésben vannak a néprajzi-gazdasági adottságokkal, a 
telekhasználati rendszerrel és a hagyományos életformákkal. Ezen elemek egymásra 
épüléséből, a tájegységenként jelentkező alaptípusoktól, a magyar hagyományokból 
vezethetők le a vizsgált település jellegzetes beépítési módjai is. 

A falusias lakóterületen oldalhatáron álló beépítési mód figyelhető meg, melyből az Ifjúság 
utca és a Fő utca keleti része jelent kivételt, az ott elhelyezkedő épületek ugyanis 
szabadonállóan helyezkednek el. A településközponti vegyes építési övezetben oldalhatáron 
álló, a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeken szabadonálló, a különleges 
közhasználatú területeken szabadonálló és zártsorú beépítési mód alakítható ki. 

A lakóterületen 10% és 30% közötti, a településközponti vegyes építési övezetben 40%-45%, 
a kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági területen 25%-30%, a különleges közhasználatú 
területeken pedig 8%-30% közötti lehet a beépítés mértéke. 
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Beépítési százalék 

(Forrás: Lechner Tudásközpont, saját szerkesztés) 
 

1.14.5.3. Magasság, szintszám, tetőidom 

Kétszintes épületek a falusias lakóterület északi és délkeleti részén találhatók. A település 
többi részén többnyire földszintes családi házak kerültek kialakításra, melyeknél lehetőség 
van a tetőtér beépítésre is. A település épületeire a nyeregtetős kialakítás jellemző.  

A településközponti vegyes építési övezetnél, a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
területeken és a különleges közhasználatú területeken 4,2 méter maximum építménymagasság 
van meghatározva. 

1.14.5.4. Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes 
épülettípusok 

A településkaraktert meghatározza a környező táj szépsége, különösen a falutól nem messze 
magasodó Hegyestű látványa, továbbá a településközpont, illetve a többnyire egyszintes 
magasságú épületek alkotta szövetből kiemelkedő két templomtorony.  

Köveskál halmazos kialakulásának köszönhetően többnyire szűk, kanyargós utcákkal 
rendelkezik. Az épületek egy része előkerttel, másik része utcavonalas kialakítással került 
kialakításra.  
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Kevés olyan ház maradt fenn a településen, melyek gazdag díszítéssel rendelkeznek. Ilyen 
jellegzetes kialakítás például az oromfal téglából lépcsőzetesen kirakott szegélye 
(macskalépcső), az ablakok és a padlásszellőzők megfelelő elosztása és keretezése, vagy a 
simára vakolt, fehérre meszelt homlokzat. 

1.14.6. Az épített környezet értékei 

1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

A község utcahálózata feltehetően már a XIV. században kialakult. A településszerkezetet 
tekintve Köveskál sugaras halmaztelepülés. A domborzati viszonyoknak megfelelően épültek 
a házak, ennek is köszönhető a szabálytalan telekosztás. Ez a halmazos jelleg figyelhető meg 
a lejtős terepeken, a Bozótutcában, a Városkút környékén, ezek a részek alakulhattak ki 
legkorábban. A telekstruktúra, a beépítési mód nagyon változatos képet mutat. A beépítés 
jórészt oldalhatáron álló, de több esetben megjelenik az utcával párhuzamos beépítés is. Az 
épületek utcafronti, illetve előkertes elhelyezése váltakozó, minden szabályosságot nélkülöző. 
A településnek –hasonlóan a medence többi falvához – sajátos hangulatot adnak a népi 
építészeti hagyományokat őrző házak, kőkerítések, a kerítéseken áthajló dús növényzet, 
azonban egyedi vonást mégis az egykori mezővárosi jelleget őrző épületek kölcsönöznek 
neki. 

A XIX. században mezővárosi rangot kapott település Zánka irányába terjeszkedett, 
viszonylagos szabályosságot mutatva nemesi sorával. A telkek itt nagyobbak, a Fő útra 
szerveződnek. A településen kétfajta háztípust különböztethetünk meg: a parasztházat és a 
polgáriasult épületeket. A polgáriasult épületek nagyobb tömegűek, díszesebbek, történeti 
stílusjegyek figyelhetők meg rajtuk. 

1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

A nyilvántartott azonosított régészeti lelőhelyek az adatszolgáltatása alapján az alábbiak: 
Azonosító Megnevezés Helyrajzi szám 
8291 Sóstó 076, 0205/5 

8292 Pusztapalota 0201, 0202, 0203/1, 0203/4 

8293 Dani-kút 059, 060, 061/11 

8294 Sásdi pusztatemplom 0241, 0271/2, 0268 

8295 MRT 1. kötet 25/5. lh. 0265, 0259, 0241, 0271/1, 0271/2, 
0271/3, 0268, 0245, 0244, 0240/2, 
0240/1, 034/8 

8296 Római katolikus templom 440, 346, 418, 439/2, 465 

8297 Bózát utca 1. sz. (Kelemen Lajos 
háza) 

65/1, 66, 63, 62, 89, 337/1, 337/2, 59, 
60, 61, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 
96, 95, 94, 93, 91, 90, 336, 201, 202, 
204, 205, 206, 318, 335, 88, 163, 122, 
121, 120, 119, 109, 107, 106, 105, 
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104, 164, 114, 115, 116, 197, 198, 
199, 200, 118, 110, 117, 111, 112, 
113 

8298 Mórocz-féle telek 404, 346, 411, 340, 341, 342, 343, 
344, 348, 401, 402, 403, 410, 399, 
400, 352, 396, 397, 398, 418, 339 

11. táblázat: Régészeti lelőhelyek Köveskálon 
Forrás: Veszprém Járási Hivatal 

 
Régészeti lelőhelyek térképi lehatárolása 
Forrás: adatszolgáltatás saját szerkesztés 

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

Az alábbi egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők kerültek meghatározásra Köveskálon: 

• vakolatkeret (ún. fásli) a homlokzati nyílászárók körül, 

• vakolatkeretes homlokzatszínezés, 

• osztott ablakkeret, 

• boltíves ablak-, ajtónyílás, 

• díszített épített kémény, 

• tornác, 

• kódisállás, 

• macskalépcső az oromfalon, 

• vakolathímzés az oromfalon, homlokzaton, 
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1.14.6.4. Világörökségi és világörökségi várományos terület 

A 2018. évi CXXXIX. törvény szerinti "világörökség várományos területek által érintett 
települések" övezeti besorolása a település teljes közigazgatási területét érinti. 

 
OTrT övezeti lehatárolás 

1.14.6.5. Műemlék, műemlékegyüttes 
 

Köveskálon az alábbi műemléki védelem alatt álló objektumok (műemlékek) találhatók a 
hatályos tervek szerint: 

 
25. ábra: Műemlékek Köveskálon 

Forrás: Köveskál településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának Balaton törvény szerinti 
felülvizsgálata, Jóváhagyott dokumentáció, II. kötet, 2011 
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Az adatszolgáltatás a következő elemeket tartalmazza: 

törzsszám azonosító cím név helyrajzi 
szám 

9009 15465 Városkút u. városkút 89 
9009 15466 Városkút u. mosóház 89 
5207 9936 Városkút u. 1. Lakóház, ún. Kelemen-

ház 
422 

5208 9934 Városkút u. Ref. templom 412 
5209 9935 Városkút u. R. k. templom 440 
8878 9937 Városkút u. 13. lakóház 348 
9009 9938 Városkút utca városkút és mosóház 89 

12. táblázat: Köveskálon lévő műemlékek adatai 
Forrás: VMKH  Örökségvédelmi Osztály adatszolgáltatása alapján 

 

  

 

Műemlék és műemléki környezet térképi elhelyezkedése 
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1.14.6.6. Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési 
emlékhely 

Helyi szinten nem releváns. 

1.14.6.7. Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki 
környezet 

A műemlékek körül „műemléki környezet” került kijelölésre. 

törzsszám azonosító név helyrajzi szám 

5208 24371 Ref. templom ex-lege műemléki 
környezete 

420, 418, 414, 413, 409, 346, 338, 411, 
410, 339 

5209 24373 R. k. templom ex-lege műemléki 
környezete 

337/1, 337/2, 338, 339, 346, 413, 418, 
439/2, 465, 88, 89, 441, 423, 438, 437, 
442, 15/1, 21, 19, 20/1, 29, 39, 54/3, 
54/2, 55/2, 55/1, 56/7, 56/5, 56/3, 58/2, 
58/1, 422 

5207 24375 Lakóház, ún. Kelemen-ház ex-
lege műemléki környezete 

346, 418, 421, 423, 439/2, 440, 58/1, 
88, 89 

8878 24378 lakóház ex-lege műemléki 
környezete 

344, 346, 352, 399, 401, 350, 349/2, 
347, 345/2, 345/3, 345/4 

9009 24379 városkút és mosóház ex-lege 
műemléki környezete 

163, 164, 336, 337/1, 346, 418, 420, 
421, 422, 439/2, 58/1, 88, 90 

13. táblázat: Műemléki környezet Köveskálon 

 

1.14.6.8. Nemzeti emlékhely 

Helyi szinten nem releváns. 

1.14.6.9. Helyi védelem 

Az alábbi objektumok állnak helyi védettség alatt: 

 A B C 

 Utca, házszám Helyrajzi szám Megnevezés 

1. Fő u. 464 volt fogadó épülete 

2. Fő u. 8. 4 volt kaszinó épülete 

3. Fő u. 10. 5/2 önkormányzat 

4. Fő u. 23. 442 volt iskola épülete 

5. Fő u. 26. 19 lakóház 

6. Fő u. 24 15/1 lakóház 

7. Fő u. 56/7 volt fogadó épülete 

8. Fő u. 27. 65/2 lakóház 
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9. Fő u. 12. 8/6, 8/2, 8/4 lakóház 

10. Fő u. 9. 460/1 lakóház 

11. Bozót u 3. 421 lakóház 

12. Henyei u.  413 lakóház 

13. Városkút u. 22. 337/2 lakóház, melléképület 

14. Petőfi u. 8. 398 melléképület 

15. Petőfi u. 10. 396 lakóház, melléképület 

16. Henyei u. 30 405 parókia, melléképület 

17. Henyei u. 24 417/1, 417/2 lakóház 

18. Henyei u 22. 416 lakóház 

19. 441 hrsz-ú út mentén 434 lakóépület, melléképület 

20.  489/4 lakóház 

21. Henyei u. 58, 56 383 volt cukrászda 

22. Bozót u 12 66 volt lakóház 

23. Vöröscsillag u. 26. 525 lakóház, melléképület, kút 

24. Vöröscsillag u. 510/2 lakóház 

25.  508 lakóház 

26. Temető 610 Sebestyén Gy. síremléke 

27. Temető 536, 538 kereszt, sírok 

28.  554 volt malom 

29.  542 Cotter malom 

30.  0311 penész féle malom 

31.  540 hrsz-ú útnál kőhíd 

32. Fekete-hegy, 0292 út mellett 0290/1 pince 

33. Fekete-hegy, 0292 út mellett 0349/3 pince 

34. Fekete-hegy, 0292 út mellett 0367/31 pince 

35. Fekete-hegy, 0301 út mellett 0367/48 pince 

36. Fekete-hegy 1167 pince 

37. Fekete-hegy 1434/20 Forrás, kút (Csere kút) 

38. Henyei utca 11. 478/4 lakóház 

39. Fő utca 17. 445/2 lakóház 
 

14. táblázat: Helyi védettség alatt álló objektumok Köveskálon 

Forrás: 18/2017. (XII.30.) településképi rendelet alapján. 
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1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

A településközpontban a Fő utcán gyalogátkelőhely létesítésére lenne szükség. Köveskálon 
található néhány olyan ingatlan, melyek állaga nagymértékben leromlott. A romos állapotú 
ingatlanok a településképet negatív irányba befolyásolják. Az épített környezet minőségi 
javítása, a romok eltávolítása, a leromlott értékes épületek felújítása elengedhetetlen a község 
jobb megítélése, élhetőségének, vonzerejének növelése érdekében. 

1.15. Közlekedés 

Az e-Út 02.01.41. Útügyi Műszaki Előírásban (TKM) alapján a település tervezési 
kategóriája: „C”, mivel országos törzshálózatú út nem érinti.  
 

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Köveskál külső közlekedési kapcsolatai közepesek, az alábbi sajátosságokkal: 

- A 71. és 77 sz. másodrendű főutak viszonylag közel helyezkednek el, melyeken 
keresztül közvetlenül, de jelentősebb távolságban érhetők el elsőrendű hálózati elemek 
(8 sz főút), illetve a megyeszékhely. 

- Északi irányban közvetlenül csak Balatonhenye érhető el burkolt közúton, Kapolcs 
felé kerülni kell. 

- Zánka-Köveskál vasútállomás a belterülettől nagyobb távolságban van, melyen csak a 
személyvonatok állnak meg. 

- A légi közlekedés szerepe elhanyagolható, ugyanakkor a vízi közlekedés a Balatonon 
turisztikai jellegű, közvetetten, elhanyagolható mértékben van szerepe. 

 

A térség a Honfoglalás óta folyamatosan lakott hely. Az alacsony hegyvonulat alatti faluba 
érkező szekérutak helye a vízrajzi változások miatt többször módosult, de a településmagot 
átszelő kelet-nyugati irányú legmeghatározóbb útszakasz már a 18. sz. végén már hangsúlyos. 
A Balaton (Kővágóörs) felé több útvonal vezetett a mélyebb fekvésű területen, illetve 
Monoszló (Kapolcs) felé a szőlőhegyeken át. A mai úthálózat az utóbbi 100-150 évben 
rögzült. 
A település központi belterülete halmazos nőtt szerkezetű, ősi formáját ma is őrzi, néhány 
rövidebb 20. sz. szabályosabb telekosztással.  
A külterület déli és keleti irányban, mező és erdőgazdasági terület, ugyanakkor a belterülettől 
északra-északnyugatra nagykiterjedésű szőlőhegyi területhasználat van, egybefüggően 
Szentbékkálla hasonló területével. 
Az következő ábrák bemutatják a település hálózati, közlekedési helyzetét, ellátottságát. 

     
Nagytérségi közlekedési hálózati kapcsolatok (K-V-K1) A településkörnyék közlekedési kapcsolatai (K-V-
K2) 
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A közlekedési hálózat rendszerét a közúti közlekedés, a közösségi közlekedés (közúti és 
kötöttpályás), a kerékpáros és gyalogos közlekedés, valamint a parkolás alfejezetekben 
mutatjuk be. 

 

1.15.2. Közúti közlekedés 

Közúthálózat a település közigazgatási területén 

- A 7313. sz. (Zánka – Tapolca út) országos mellékút /összekötő út/, a település kül-, és 
belterületét szeli át közel kelt-nyugati irányban, 2X1 sávos, jó állapotú, forgalmi jellemzői: 
ÁNF: 1957 Ej/nap., MOF 274 E/ó (2020) 

- A 7314. sz. (Révfülöp – Köveskál) országos mellékút /összekötő út/, kapcsolatot biztosít a 71 
sz. főút, illetve ezen felé. 2X1 sávos, közepes-jó állapotú, forgalmi jellemzői: ÁNF: 701 
Ej/nap., MOF 70 E/ó (2017) 

- A 73126. sz. (Köveskál – Balatonhenye) országos mellékút /bekötőút/, 2X1 sávos, jó állapotú, 
forgalmi jellemzői: ÁNF: 292 Ej/nap., MOF 41 E/ó (2017) 

- A 73124. sz. (7313 sz. út – Monoszló) országos mellékút /bekötőút/, 2X1 sávos, közepes 
állapotú, rövid külterületi szakasz. forgalmi jellemzői: ÁNF: 902 Ej/nap., MOF 90 E/ó (2017) 

 

Általános forgalmi jellemzők: A térségben a forgalom alacsony, nyári turisztikai időszakban 
ehhez képest érezhető, de forgalmi problémát nem okozó növekménnyel. Az utak a forgalom 
biztonságos elvezetésre alkalmasak. Jelentős célforgalom, erős teherforgalom nem jellemző a 
településen, a kékkúti palackozóüzem átmenő teherforgalma a gyalogos/kerékpáros 
közlekedés komfortját zavarja. 

Települési úthálózat 

Az település belső úthálózatában a közutak átkelési (belterületi) szakaszai a legfontosabb 
útvonalak, mint települési főutak: Fő utca és Henyei utca; melyek forgalmi szerepüket 
tekintve helyi gyűjtőutak. Gyűjtő szerepkörű kiszolgáló utak még a Vásártér utcai temetőhöz 
vezető út és a Hegyalja dűlő.  

Kiszolgáló utak: A közutakon és helyi gyűjtőutakon kívül az összes többi járműközlekedésre 
alkalmas út közterület bel- és külterületen. A belterületen részben burkoltak (2,5-5,5 m 
szélességben), állapotuk vegyes, a jellemző forgalomra mind elfogadható mértékben 
alkalmasak. Jelentős a szilárd burkolat nélküli szakaszok arány a belterület belső részén is. 

Rövid meredekebb útszakaszok is előfordulnak, de a belterületi utak alapvetően síkvidéki 
jellemzőkkel bírnak. Néhány nehezen járható, illetve csak jogilag létező közterületi szakasz is 
beazonosítható kisebb utcákban. 
A külterületi kiszolgáló úthálózat a mező-, és erdőgazdasághoz, valamint a szabadidó 
eltöltéshez kötődik, kialakításuk általában megfelelő. 
A hatályos terven néhány tervezett belterületi útszabályozás szerepel, melyek 
felülvizsgálandók. 
A domb-síkvidéki település csapadékvizei a külterületi árokrendszeren keresztül a Sásdi, 
illetve a Burnót patakba, azokból pedig a Balatonba kerülnek. A szőlőhegyeken több forrás is 
van, illetve a belterületen is a „mosóház” mellett is van, mely a Városkúti árkon keresztül a 
Sásdi patakhoz vezet. A település belterületén jellemzően a közutak mentén (7213, 7214 sz.) 
vannak árkok, a lakóutcákban nem, így ott a burkolatokon folyik el a víz. 
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A talajjellemzők okán a víz egyébként sok helyen könnyen elszivárog. A belterületen a 
burkolt utak, illetve a kapcsolódó burkolt árkok műszakilag megfelelők, de számos helyen 
elhasznált, sérült, nem esztétikus, illetve kényelmetlen állapotot mutatnak. A belterületi 
közterületek fejlesztése emiatt is javasolt. 
 
Csomópontok 

A település közigazgatási területén meglévő csomópontok: 
- 7313 sz. – 7314 sz. összekötő utak belterületi „T” csomópontja, előbbi elsőbbségével.  

Elfogadható, de nem komfortos jelleggel belátható, megvilágított, de a gyalogos, 
kerékpáros forgalom számára alacsony szolgáltatási színvonalú, felújítandó 
csomópont/közterület. 

- 7313 sz. – 73126 j. közutak belterületi „T” csomópontja, előbbi elsőbbségével.  
Elfogadható, de nem komfortos jelleggel belátható, megvilágított, de a gyalogos, 
kerékpáros forgalom számára alacsony szolgáltatási színvonalú, felújítandó 
csomópont/közterület. 

- 7313 sz. – 73124 sz. közutak csomópontja külterületen, kialakítása megfelelő, de az 
autóbusz megállóhely pár megvilágítása hiányzik. 

Az egyéb belterületi út csatlakozások: szintbeni, hagyományos kialakításúak. A csatlakozások 
egyszerűek, beláthatók, táblával biztosítottak, forgalmi tekintetben megfelelőek, állapotuk 
közepes. 
 

A vonatkozó magasabb rendű hatályos terveken ábrázolt, illetve vizsgálandó fejlesztések 

A hatályos országos terven (OTrT), illetve a megyei területrendezési terven új közúthálózati 
elem nem tervezett a település közigazgatási területén. 

A szomszédos települések terveiben nem szerepel Köveskált is érintő tervezett 
közlekedésfejlesztés. 

A kerékpárút fejlesztésként a térségi kerékpárutat jelöli ki a BKÜTrT.  

A hatályos terven szereplő tervezett útszabályozások felülvizsgálandók. 
Fentieken túl a település közlekedési rendszerének meglévő, illetve kialakuló állapotának 
jelentős megváltoztatását sem külső, sem belső tényezők nem teszik szükségessé. 
 
A település közlekedési rendszerének rajzi bemutatására lásd: A közlekedés hálózata és 
létesítményei (K-V-K3), a Belterület környezetének közlekedési hálózata (K-V-K4), valamint 
a Közúti forgalmi viszonyok bemutatása (K-V-K7) tervlapokat. 

 
1.15.3. Közösségi közlekedés 

1.15.3.1. Közúti 

A település közigazgatási területét az ÉNYKK következő közforgalmú autóbusz viszonylatok 
érintik: 

A település közigazgatási területén lévő megállóhelyek: Köveskál…, 

Elsősorban Tatát és a környező települések elérését lehetővé tevő belterületet érintő összesen 
napi 15-20 járatpár: 
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- Veszprém – Balatonfüred – Tapolca – Sümeg (7356 mező), napi 1 járatpár, csak 
Városkút mh. 

- Veszprém – Zánka-Köveskál vá. – Tapolca  (7369 mező), napi 4 járatpár, csak 
Városkút, Szőlőhegy és Monoszlói elágazás mh.-ek. 

- Tapolca – Révfülöm – Balatonhenye (7703 mező), napi 1 járatpár, csak Városkút, 
Felső és Kishegyiárok mh.-ek. 

- Tapolca – Köveskál – Révfülöp (7704 mező), napi 1 járatpár, csak Városkút, Felső és 
Kishegyiárok mh.-ek. 

- Tapolca – Kővágóörs – Köveskál – (Révfülöp/Balatonhenye) Tapolca (7705 mező), 
napi 8 járatpár, csak Városkút, Felső és Kishegyiárok mh.-ek. 

- Tapolca – Köveskál – Zánka-Köveskál vá. (7706 mező), napi 6 járatpár, csak 
Városkút, Szőlőhegy és Monoszlói elágazás mh.-ek. 

- Zánka – Révfülöp vá. – Kővágóörs – Balatonhenye (7744 mező), napi 4 járatpár, csak 
Városkút, Felső és Kishegyiárok mh.-ek. 

- Pápa – Dabrony – Tapolca - Révfülöp (7369 mező) 
A fenti autóbusz viszonylatok jó ellátást biztosítanak a településnek, mivel Tapolcán és 
Révfülöpön megyei, térségi, sőt országos járatok is könnyen elérhetőek. 

Lásd: Közösségi közlekedés bemutatása rajz (K-V-K5) 

1.15.3.2. Kötöttpályás 

A község kötött pályán nem közelíthető meg. Zánka közigazgatási területén elérhető Zánka-
Köveskál vasútállomás (29. sz. MÁV fővonal), mely viszonylag kedvező kötöttpályás vasúti 
elérhetőséget biztosít Balatonfüred, Székesfehérvár, illetve Budapest felé. 

 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A kerékpáros közlekedés jellemzői: 

- A településen a lakossági kerékpáros forgalom közepes mértékű. A belterületen a 
kerékpáros forgalom biztonságosan, de a járdák hiánya és a burkolatjellemzők miatt 
nem mindig kellő komforttal használhatja az útpályát.  

- A térségben meghatározó a turisztikai kerékpáros forgalom. Kb. 4-6 km-re, a 
közvetlen parti településeken van a „Balatoni kör” országos törzshálózati kerékpárút 
szakasz. 

- A település közigazgatási területén jelenleg nincs kerékpárút, illetve kerékpáros nyom. 
- A 7313 sz. közúton van kijelölve a „Balaton körút” kerékpáros nyomvonal, mint 

térségi kerékpárútvonal. Ennek forgalma turisztikai időszakban egyre jelentősebb 
mértékű, ami a szintén ekkor növekvő gépjármű forgalommal, illetve önmagában nem 
túl jelentős teherforgalommal együtt időszakosan nehézkes forgalmi viszonyokat 
eredményez. (Ez a szakasza megyei hálózatban „V16” számozással is jelölt, mint 
Nagyvázsony – Badacsonytomaj nyomvonal) 

- Részben az előbbi problémák javítása és a látványos területek bemutatása érdekében 
további javasolt turisztikai kerékpáros útvonalak kerültek kijelölésre: Köveskál 
tekintetében ezek a B 232, illetve a B 230 nyomvonalak. 

Előbbiek alapján a turisztikai kerékpáros közlekedés növekedés várható úgy az állami közút 
szakaszokon, mint az önkormányzati helyi utakon. Ennek kiszolgálása érdekében a 
közterületek megújítása szükséges. 
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A gyalogos közlekedésjellemzői:  

- A településen a járdával ellátott utcaszakaszok aránya viszonylag alacsony. A közutak 
átkelési szakaszain is komoly hiányok vannak (Henyei u.), illetve egyoldali, 
viszonylag keskeny járda jellemző (Fő utcán kb. 1,0) . 

- A gyalogos forgalom részben az útpadkát is használja, illetve a kiszolgáló utcákban 
jellemzően a teljes útpályát. Mindez az alacsony gépjárműforgalom mellett még 
elfogadhatóan biztonságosnak tekinthető, bár kényelmetlen, kedvezőtlen.  

- A település magjában rövidebb gyalogút szakaszok vannak. 
 

Lásd: Főbb gyalogos közlekedés (N-V-K4 és N-V-K4) rajz 

1.15.5. Parkolás 

A településen a lakófunkcióhoz, helyi intézményekhez és ellátáshoz kapcsolódó parkolás 
megoldott. Jelentősebb közterületi parkoló van kialakítva a 3713 és 3274 sz. utak 
csomópontjánál, a Városkút utcában, illetve az Óvódánál. A Polgármesteri Hivatal parkolása 
telken belül megoldott. 

A vendéglátáshoz, turisztikai szolgáltatáshoz kötődő parkolás és célforgalom problémákat 
okoz. Ezek megoldása részben megoldott pl. a Kővirág étteremnél és a Fő utcai ABC-nél 
telken belül. A Fő utcán a Szűk utca térségében, valamint a Kávágóörsi utcában problémás a 
közterületi parkolás. A külön telkeken biztosított parkolás ezeken a helyeken nem érte el a 
kívánt eredményt, a burkolatlan területek használata, a gyalogos és kerékpáros forgalom 
zavarása itt jelentős.  

A belterület déli részéhez kapcsolódó mezőgazdasági üzemi területek átalakulása közlekedési 
és parkolási problémákat nem okoz. 

Forgalmi jellemzők, forgalmi tervezés 
 

A település szűk utcában, illetve a gyalogos és kerékpáros közlekedés érdekében 
forgalomtechnikai beavatkozások történtek: egyirányúsítás (Henyei u., Iskola u.), illetve 
megállási tilalmak (Fő u.), illetve 40 km/h-s sebességkorlátozás a teljes településen. 
Ezek megtartása indokolt, ugyanakkor a közterületek fejlesztése szükséges, így különösen: 

- Közutak átkelési szakaszaihoz kapcsolódó teresedések fejlesztés: burkolatok, 
parkolók, közvilágítás, járdák fejlesztése. 

- Keskeny útszakaszok fejlesztése: burkolat, vízelvezetés 
- Hatályos TRT-ben szereplő tömbfeltárások felülvizsgálata: A belterület északi részén: 

korrekció szükséges a tulajdonosi és önkormányzati álláspontok alapján. A belterület 
északkeleti részén lévő jelentősebb fejlesztési terület telepítési programjának 
felülvizsgálata 

- Kisebb fejlesztési területek településrendezési kereteinek megteremtése a belterület 
keleti és nyugati részén, valamint a 7313 és 7314 sz utal csatlakozásában, melyeknél 
parkolók is kijelölendők. 

 

Fentieknél általános cél a közterületi közlekedés komfortjának javítása, a felületek 
szélesítésével, a biztonsági elemek bővítésével, az összes közterületi létesítmény minél 
magasabb minőségű, rendezett kialakításával. Az utcák meglévő szabályozás szélessége 
általában elégséges, azon belül felújítások elvégzendők. 

Az átkelési szakaszokon az útpálya szőnyegezéssel javítandó, árkok estén azok profilozása, a 
burkolt szakaszok felújítása javasolt. A járda szakaszokat lehetőség szerint 1,5 m szélességűre 
kell bővíteni, a parkolókat burkolt, szegéllyel elválasztott módon kell kialakítani, a gyalogos 
közlekedést – ahol szükséges – korláttal kell védeni.  
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KÖVESKÁL, a BELTERÜLET
környezetének közlekedési hálózata Főbb hálózati elemek (állami közút) nyomvonala

Belterületi lakóutcák (kiszolgáló utcák) nyomvonalai

Belterületi gyalogutak

Jelentősebb parkoló

Burkolat nélküli, szűk, járda nélküli
és/vagy jogilag bizonytalan útszakaszok

Fejlesztendő teresedések

Parkolási probléma

Hatályos TRT-ben felülvizsgálandó tömbfeltárás

Vizsgálandó fejlesztési terület, közparkoló kialakítással
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KÖVESKÁL főbb gyalogos közlekedés

Belterületi gyalogos útvonalak
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1.16. Közművesítés 

1.16.1. Víziközművek 

1.16.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz 
hasznosítás) 

A település vízszolgáltatója a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Az ivóvíz-hálózatba bekötött 
lakások aránya 98% volt 2017-ben. A háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége 15600 m3-
ről 13500 m3-re csökkent 2000 és 2017 között.A közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 
ezzel szemben jelentősen nőtt, 1,4 kilométerről 9,4 kilométerre.  

 
28. ábra: Vízellátás Köveskálon     
Forrás: www.ekozmu.e-epites.hu 

A vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanoknál a fenntartási költségeik csökkentésére jellemző a 
házi kutak használata, melyet jellemzően locsolásra használnak. A házi kutakról nyilvántartás 
nem állrendelkezésre. 

Köveskálon 4 közkút található: Fő utca, Henyei út, Városkút utca, Óvoda utca. 

1.16.1.2. Szennyvízelvezetés 

A Köveskáli szennyvíztisztító telep 2011. évben készült pályázati forrás igénybevételével. A 
szennyvíztisztító telep 5 településen – Köveskál, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Monoszló, 
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Balatonhenye – keletkező szennyvízmennyiséget tisztítja meg. A tisztított szennyvíz 
befogadója a Burnót-patak. A szennyvízgyűjtő kapacitása 220 m3/d, 1766 LE. 

A településen a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat hossza 6,7 kilométer volt 2017-ben. A 
közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban elvezetett összes szennyvíz mértéke a szennyvízhálózat 
megépítése óta folyamatosan emelkedett, 2017-ben 18110 m3 volt. Jelenleg szükséges lenne a 
kapacitás bővítése. 

29. ábra: Vízelvezetés Köveskálon     
Forrás: www.ekozmu.e-epites.hu 

1.16.1.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A belterület közel fele és a belterülettől keletrelevő közigazgatási terület tartozik közvetlenül 
a Burnótpatak vízgyűjtő területéhez.A központi belterület nyugati része és a belterülettől 
nyugatra levő közigazgatási terület a Sásdipatak vízgyűjtő területén fekszik. 

A szintkülönbség a területen körülbelül 20 m, 162,5-182,5 mBf. szintek között.A belterület 
északkeleti része, a „Pocséta tó” környéke mélyfekvésű, lefolyástalan terület. Az 
összegyűlővizeknek nincs továbbvezetése, itt a vizek elszikkadnak és elpárolognak.A nyugati 
községrészben az útburkolatokon lefolyó vizek a Városkúti árokba jutnak. Ez a vízfolyás 
élővíz. Eredése a település központjában, a Mosóháznál van, forrás táplálja. A keletkező 
vizeket a Sásdipatakba vezeti le. 
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A belterülettől keletre levő Cigánydombi ároknak nincs megoldva a továbbvezetése. 
Köveskálon nincs egységes vízelvezető hálózat, szakaszosan találhatók csak vízelvezető 
árkok. A főbbútvonalakon épült ki árokhálózat. Jellemző módon a dombvidéki településen a 
felszíni vizek az útburkolatonfolynak le. 

1.16.2. Energia 

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

A villamosenergia hálózat üzemeltetője az E-ON Energiaszolgáltató Kft. Észak-Dunántúli 
Régió.Kövekál a Tapolca Zánka Cs. Sz. K. Északi 20 kV-os villamos távvezetékről ellátott 
település. A 20 kVosvezetékeket acél és betonoszlopokra szerelték.Erről a távvezetékről 
biztosított a települést ellátó 5 db 20/ 0,4 kV-os transzformátor betáplálása. Kéttranszformátor 
közvetlen a gerincvezetékről, három a Köveskál-Balatonhenye 20 kV-os leágazásra 
vanfelfűzve. A belterületet kiszolgáló két transzformátor a belterület szélén helyezkedik el. Ez 
településrendezésiszempontból előnyös megoldás, mert a 20 kV-os vezetékek nem nyúlnak be 
mélyen be a lakottterületre. 

A villamos energiát jellemzően a világításra, a háztartási kisgépek ellátására és a hőenergia 
előállításárahasználják. Az energiaigény alacsony. Az állomásokról táplált kisfeszültségű 
hálózatról történik közvetlen az igények kielégítése. A kisfeszültségűhálózat oszlopokra 
szerelten került kivitelezésre, légkábeles és szabadvezetékes formában, melyekközös 
oszlopsoron haladnak az utcai közvilágítás vezetékekkel. 
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30. ábra: Köveskál villamosenergia hálózata    
Forrás: www.ekozmu.e-epites.hu 

A térség települései a Raposka - Dörgicse 25 bar-os, D 150 acél nagyközépnyomású 
földgázvezetékről ellátottak. Köveskál területén ez a nagyközépnyomású gázvezeték a 
belterülettől délre, kelet és nyugatirányban halad. Ez a D 150 mm átmérőjű acélvezeték látja 
el a Balaton-felvidék 25/4 bar-os gázfogadóállomásait. A kialakított kistérségi ellátó 
rendszerben Balatonhenye, Monoszló, Kővágóörs és Köveskálközös gázfogadóról ellátottak. 
Az állomás Köveskál területén helyezkedik el. 

Köveskál közigazgatási területén, a belterülettől délre levő gázfogadóból D 160 mm 
keresztmetszetűközépnyomású gázvezeték szállítja a földgázt Kővágóörs felé és D 110 mm-
es vezeték szállítja északi irányban Köveskál, Balatonhenye és Monoszló ellátására. 
Köveskált ellátó gerincvezeték D 90 KPE meghosszabbított ága épült ki a szomszédos két 
település gázellátására. A vezeték áthalad Köveskál közigazgatási területén. A központi 
belterületen a gázvezeték hálózatot részben körvezetékes, másrészt ágvezetékes kialakítású D 
63 KPE vezetékekből kivitelezték. 

A kisnyomású gáz előállítása telkenként elhelyezett egyedi nyomásszabályozókkal történik, 
melyek egyrésze az előkertekben nyert elhelyezést, a másik része a házak falsíkjára szerelt 
nyomásszabályozó. Azegyedi szabályozótól induló kisnyomású hálózaton keresztül történik a 
földgáz szállítása közvetlen a fogyasztókhoz. A földgázt többségében komplex módon (fűtés, 
főzés, használati melegvíz előállításra) hasznosítják. 
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31. ábra: Szénhidrogén hálózat Köveskálon    
Forrás: www.ekozmu.e-epites.hu 

57 lakásban nincsen vezetékes gáz. A szenet, a fát, a PB gázt és azolajat a térségbeli 
telepekről vásárolják.A nem vezetékes hőhordozók továbbra is a lakosság rendelkezésére 
állnak. 

1.16.2.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 
energiagazdálkodás lehetőségei 

A megújuló energiahordozók hasznosításával a hagyományosan használt energiahordozók 
felhasználása csökkenthető, s ezzel a levegőtisztaság javításához lehet hozzájárulni. Ezek az 
egyedi berendezések az egyes telkeken belül jelenthetnek kedvező megoldást. A 
köveskálióvoda épületében a víz melegítésére napkollektort helyeztek el a tetőn. 

1.16.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Köveskálon több energiahatékonysági intézkedés is megvalósult az elmúlt években: 

• Művelődési ház tetőfelújítása 

• Óvoda nyílászáróinak cseréje, napkollektor elhelyezése 

• Védőnői szolgálat épületének nyílászáró cseréje 

• Iskola utca 7. szám alatti épület szigetelése, nyílászáró cseréje 

• Fő utca 10. szám alatti volt Polgármesteri Hivatal épületének nyílászáró cseréje 

• önkormányzati lakások nyílászáró cseréje. 
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1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési 
építmények) 

A lakások közel fele rendelkezik internet ellátással. Köveskálon automata működésű 
kihelyezettfokozatú telefonközpont üzemel. A mobil telefonok megjelenése mellett 2000. 
évtől a vezetékes fővonal-igénylők számának csökkenését lehet tapasztalni. Ez nem helyi 
sajátosság, országos szinten tapasztalható az előfizetőszám csökkenés. A TV és a 
rádióműsorok vételét a térségben a Kab-hegy TV és URH gerincadó biztosítja. 

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

1.17.1. Talaj 

Köveskál a Balaton-felvidéken, a Káli-medence közepén, a bazalthegyekkel övezett, gyengén 
tagolt medencében helyezkedik el, melynek talpazatát felső miocén kori homok, agyag, 
gyöngykavics és összecementálódott, úgynevezett homokkő-konglomerátum alkotja. Ebből az 
anyagból a medence szélén országosan is egyedülálló, hatalmas, kőhátak, kőgörgetegek jöttek 
létre. Talaja rossz, köves, a termőterületek minősége országos átlag alatti. A település fő 
nyersanyaga a mészkőmurva. 

A Káli-medence és környezete táji adottságai meghatározzák az egyes területek tájhasználatát.  
Fekete-hegy és a Felsőerdő dűlők magasan fekvő területeit erdők foglalják el, a hegyoldalban 
szőlőterületek, a medencei részeken pedig gyepek húzódnak. A kelet-nyugat irányú főútvonal 
mentén szántók terülnek el, kiterjedésük azonban folyamatosan csökken, s a gyepek 
visszahódítják az egykor művelésbe vont, de rossz talajminőségű területeket.  

A település területének összesen mintegy 16 %-át borítja erdő, mely az országos átlag (19 %) 
alatti érték. Az állami erdők aránya alacsony, mindössze 14%. Mivel a település teljes 
közigazgatási területe természetvédelmi oltalom alatt áll, az erdőállomány elsődleges 
rendeltetése is természetvédelmi célú. Ezek közül kiemelkedik a Fekete-hegy platóján 
található mintegy 35,6 ha fokozottan védett terület. Emellett mintegy 100 hektárnyi területen 
talajvédelmi szerepe is van az erdőknek. 

Talajvédelmi szempontok miatt megfelelő borítottságra kell törekedni az év minél nagyobb 
részében. Amennyiben az alkalmazott műveléssel a domborzati, talaj- és csapadékviszonyok 
alapján a talajvédelem nem biztosítható, a művelési módot az adottságoknak megfelelően meg 
kell változtatni. 

Talajvédelmi szempontból fontos megvizsgálni a kommunális szennyvíz összegyűjtését a 
településen. Köveskálon a kommunális szennyvíz csatornázottsága 2012. évben megtörtént és 
2014. évtől kezdődően szennyvíztisztító mű is működik a településen. Köveskál, 
Balatonhenye és Monoszló községek önkormányzatainak képviselő-testületei a 
szennyvízcsatorna-hálózat építése és tisztítása fejlesztés megvalósításához jogi 
személyiséggel rendelkező önkormányzati területfejlesztési társulást hoztak létre. A 
csatornázottság azonban nem teljes, az üdülőövezetben túlnyomórészt szennyvíztárolók 
állnak rendelkezésre. A tapasztalat szerint a szennyvíztárolók többsége nem vízzáró, 
szikkasztóként működnek. Az újabb építésű házaknál azonban vízzáró gyűjtőtároló 
berendezéseket építettek. 
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A szennyvízelvezetés hiánya miatt a talaj, a felszíni- és felszín alatti vizek szennyeződnek. A 
szennyvíz a talajba és azon keresztül a talajvízbe kerül, így hosszabb távon az első vízadó 
réteg elszennyeződését és nitrátosodását okozhatja és közvetetten a Balaton vízminőségét is 
ronthatja.  

A szennyvíztározók környezetkímélő használata érdekében Köveskál település 
önkormányzata rendeletben előírta -18/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet - a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének szabályait. A rendelet szerint a 
szennyvizet zárt rendszerű tárolókban kell gyűjteni és az összegyűjtésére szerződött 
vállalkozóval a közszolgáltatást évente legalább két –üdülő és időlegesen használt ingatlanok 
esetén évente legalább egy – alkalommal igénybe venni, és a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvizet a közszolgáltatónak át kell adni. Ezen kívül a közszolgáltató köteles az 
átvett szennyvízről nyilvántartást vezetni, valamint jogosult ellenőrizni azt is, hogy az 
ingatlantulajdonos a rendeletnek megfelelően igénybe veszi-e a közszolgáltatást. Ezzel a 
legutóbb 2017.január 1-től hatályosított rendelettel elősegítették a szennyvíztározók 
környezetkárosító hatásának megelőzését, csökkentését.  

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési terv vízeróziónak kitett terület övezete érinti 
Köveskál települést és környezetét. 

 
32. ábra: Köveskál település és környezete vízeróziónak kitett területe övezete  
 

A vízeróziónak megelőzése elsősorban megfelelő növényzet ültetésével, megőrzésével, illetve 
talajműveléssel lehetséges. Vízeróziónak kitett (12% feletti lejtő, vagy 5% feletti, de hosszú, 
megszakítás nélküli lejtő) szántó művelési ágú földrészleten a vízerózió megakadályozása 
érdekében a földhasználó köteles jó talajfedettséget biztosító növényeket termeszteni. E 
területeken a talajvédő vetésforgó kialakítása ajánlott, mely 5-12% lejtőszög esetén minimum 
25%-os részarányban tartalmaz jó talajfedettséget biztosító növényeket, és maximum 25%-os 
részarányban tartalmaz rossz talajfedettséget biztosító növényeket. 12-17% lejtőszög esetén a 
jó talajfedettséget biztosító kultúrák részaránya minimum 50%, és a rossz talajfedettséget 
biztosító kultúrákat kerülni kell. A talaj eróziója kevésbé jó talajfedettséget biztosító, vagy 
korán lekerülő, vagy télen talajtakarást nem biztosító növény termesztése esetén fokozottan 
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jelentkezik. Ilyen kultúrák termesztése esetén a lejtésviszonyok figyelembe vételével a táblát 
kisebb parcellákra kell bontani, és ezeken az erózió megakadályozása érdekében a 
földhasználó köteles jó talajfedettséget biztosító növényeket is termeszteni. A lejtő 
meredekségétől, kitettségétől, a talaj erózióra való hajlamától (fizikai féleség, szerkezet, stb.) 
függően indokolt lehet a sávos (szalagos) művelés bevezetése is. Ekkor a jó és kevésbé jó 
talajfedettséget biztosító kultúrákból kialakított sávok a lejtőre merőlegesen kerülnek 
kialakításra, szélességüket pedig helyileg kell meghatározni, melyet az eróziómentes 
lejtőhossz és a rendelkezésre álló gépek munkaszélessége határoz meg.  A 17% feletti lejtésű 
földterületeken a szántó művelési ág felhagyása javasolt, tekintettel arra a körülményre is, 
hogy az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 4-10.§ szerinti  Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat 
szabályai alapján e területeken se szervestrágya, se N-műtrágya nem juttatható ki.  A 
mezőgazdasági táblákról levonuló csapadékvíz eróziómentes továbbvezetése érdekében a 
táblán húzódó mélyvonulatokban, a táblahatárokon és az utak mentén indokolt lehet gyepes 
vízelvezető sávok kialakítása. Ezek meredekségétől függően szükség lehet egyéb 
beavatkozásra is, pl. cserjetelepítés, rőzsefonatos gátak kialakítása.  

Ültetvény területen szintvonalakkal párhuzamos irányú telepítést kell végezni, és/vagy a 
sorközök fedettségét gyepesítéssel, talajtakarással kell biztosítani. Nagyobb felületű 
ültetvények telepítése esetén célszerű az ültetvénytelepítéssel egy időben megtervezni a 
művelőutak vonalvezetését és műszaki kialakítását, azok erózió elleni védelemben és 
csapadékvíz-elvezetésben betöltött szerepére tekintettel. 

1.17.2. Felszíni és a felszín alatti vizek 

A vízfolyásoknak a Balaton felé van lefolyása. A település a Burnót-patak vízgyűjtőjéhez 
tartozik, melynek vízgyűjtőterülete mintegy 82 km2 és amely főként a Káli-medence vizeit 
szállítja a Balatonba. A patak tulajdonképpen két ágból folyik össze: a Balatonhenye és 
Kapolcs között elterülő, Gyertyánosban eredő Dobogó-pataki ágból és a Fekete-hegy lábánál, 
Köveskál és Balatonhenye között fakadó vízfolyásból. A két ág Köveskáltól északra egyesül. 
A medencében a Sásdi-patak és több ároknak nevezett vízfolyás torkollik a Burnót-patakba, 
amely Ábrahámhegy községen keresztül az ún. „Bökorr”-nál a Balatonba torkollik. 
Vízhozamának éves átlaga hosszabb időszakot tekintve 0,2 m3/s, de száraz, aszályos években 
ez az érték a felére, sőt esetenként a negyedére csökken. 

A Burnót-patak a Káli-medence és a hozzá kapcsolódó kisebb medencék vizeit szállítja a 
Balatonba. A medencét északról és nyugatról vulkánikus hegyek határolják (Királykő, 
Kecskehegy, Boncsos-tető, Fekete-hegy, Sátorma-hegy, Hajagos-Láztető, Köves-hegy, 
Kopasz-hegy, Harasztos). Délről a vízgyűjtőt vörös homokkő hegyek választják el. 

A község területén található forrásokat, felszíni vízfolyásokat, azok természetes partvonalát, 
természetes vagy természetközeli állapotában fenn kell tartani. 

Köveskál vízvédelmi szempontból fokozottan érzékeny területen fekszik a Káli-medencében. 
A település a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési terv területén levő települések 
közé tartozik, ahol a Balaton törvény kiemelt fontosságú feladatként határozza meg a térség 
településeinek szennyvízcsatornázását. A továbbiakban ld. Köveskál település szennyvizeinek 
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összegyűjtéséről, csatornázásáról az 1.17.1. fejezetben a talajvédelem vonatkozásában 
készített helyzetfeltárást. 

A felszín alatti vízminőség védelem szempontjából (219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a 
felszín alatti vizek védelméről kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület: a 
R. 2. számú melléklete szerint) a település a felszín alatti víz állapota szempontjából 
fokozottan érzékeny terület közé tartozik. 

A Balaton és a Burnót-patak vízminőségét (a 04FB39 törzsszámú országos mérőhely) 
folyamatosan vizsgálják: oxigénháztartás, N és P háztartás, mikrobiológia, mikroszennyezők, 
és egyéb jellemzők tekintetében. A patakok tápanyag terhelését általában a nitrogén és foszfor 
mennyiség jellemzi. 

A települést érintő Burnót-patak vízminőségére vonatkozóan az OKIR-ben 2017. évi 
Kővágóőrs mérőhelyen meghatározott vizsgálati adatok állnak rendelkezésre.  

 
33.ábra: Burnót-patakra mért vízminőségi paraméterek Kővágóőrs mérőhelyen, 2017-ben  
Forrás: OKIR 

A meghatározott paraméterek a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok 
alkalmazásának szabályairól 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet alapján a Burnót-patak a 
szennyezettsége az utóbbi években javult és közelítőleg megegyezik a környező vízfolyások 
szennyezettségével. A vízfolyások vízminősége kiemelkedő jelentőséggel bír nem csak a 
vízfolyás által érintett települések számára, hanem vízhozamuktól és szennyezettségüktől 
függő mértékben befogadójuk a Balaton vízminőségét és ökológiai állapotát is közvetlenül 
befolyásolhatja. 

A felszíni vizek védelmén kívül talaj- és vízbázis-védelmi szempontból is elengedhetetlen 
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• A közüzemi csatornahálózat minél teljesebb körű használata, (ld. Köveskál település 
szennyvizeinek összegyűjtéséről, csatornázásáról az 1.17.1. fejezetben)  
• Belterületen és állattartó telepen a szennyvíz elhelyezése és tárolása csak az érvényes 

környezetvédelmi szabályok betartásával lehetséges, ezek a felszíni és a felszín alatti 
vízkészletet nem veszélyeztethetik (ld. Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 18/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről). 

• Mezőgazdasági területeken a műtrágya és vegyszer-használat csak korlátozott 
mértékben engedhető meg. 

• A nitrátszennyezés megelőzése és csökkentése érdekében be kell tartani a vizek 
mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 
7.) Korm. rendelet előírásait. A kormányrendelet 5. § (1) meghatározásában nitrát-
érzékeny terület a) * a felszíni vizek tekintetében a Balaton és vízgyűjtőterülete, így 
Köveskál település és környezete is.  

• Az eróziós talajpusztulás visszaszorítása. Támogatni kell a talajpusztulás 
visszaszorulását segítő környezetkímélő technológiákat (pl. szőlősorok közti 
gyepesítés). 
• Az ivóvízkészletekkel való jó gazdálkodás szellemében ösztönözni kell a takarékos 
vízhasználatot.  

Felszín alatti vizek érzékenysége 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 
szóló 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján Köveskál község a fokozottan 
érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik. 

Köveskál település környezetéről részletes talajvízszint adatok a helyzetfeltáró munkarész 
készítése idején nem álltak rendelkezésre.  

A település környezetének talajvízszintjéről a 34. és 35. ábra ad tájékoztatást.  

 
34.ábra: Köveskál és környezete talajvízszint adatai  
Forrás: MBFSZ térképek, 2019 
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35.ábra: Köveskál és környezete talajvíz elhelyezkedés adatai  
Forrás: MBFSZ térképek, 2019 

Köveskál déli közigazgatási határát érinti a K-6 jelű ásványvízkút (Cédrus-forrás) 
hidrogeológiai „B” védőterülete és –idoma. 

1.17.3. Levegőtisztaság és védelme 

Az Országos Imisszió-mérő Hálózat keretében a településen és annak környékén nem folyik 
levegőszennyezettség vizsgálat.  

Köveskál település területén bejelentésre kötelezett telephely, pontforrás nincs (forrás: OKIR, 
2019.05. lekérdezés). Légszennyezést okozó ipari-gazdasági tevékenységet nem folytatnak a 
településen, terhelést a külterületekről érkező por, a fűtési eredetű légszennyező anyagok és a 
közúti közlekedés jelent. Ez utóbbiból eredő emissziót jellemzően szén-monoxid, szén-dioxid, 
nitrogén-oxidok, ólom és telítetlen szénhidrogének alkotják. Ezek közül az ólom és a telítetlen 
szénhidrogének közvetlenül az utak környezetében rakódnak le. 

Köveskál a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) 
KvVM rendelet alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába (az ország többi területe, 
kivéve a kijelölt városokat) sorolt. A település területének szennyező anyagok szerinti típusát 
a KvVM rendelet 1. számú melléklete rögzíti: 
Kén-
dioxid 

Nitrogén-
dioxid 

Szén-
monoxid 

PM10 Benzol Ózon PM10 
arzén 

PM10 
kadmium 

PM10 

nikkel 
PM10 

ólom 
PM10 

benzpirén 

F F F E F O-I F F F F D 

- D csoport: Azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték, 
az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3– 6. sorában szereplő anyagok esetében 
a célérték között van. 

- E csoport: Azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

- F csoport: Azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem 
haladja meg. 

- O-I csoport: Azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 
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(Forrás: Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztály adatszolgáltatása) 
 
Levegőtisztaság-védelmi szempontból igen káros közúti közlekedés fokozódását a község 
igen korlátozott mértékben képes befolyásolni.  
A megújuló energiahordozók hasznosításával a hagyományosan használt energiahordozók 
felhasználása csökkenthető, s ezzel a levegőtisztaság javításához lehet hozzájárulni. Ezek az 
egyedi berendezések, az egyes telkeken belül jelenthetnek kedvező megoldást. 

A település levegőminősége tovább javítható a gáztüzelésre történő áttéréssel és a fa, illetve 
széntüzelés visszaszorításával.  

A levegőminőség megóvása, és további javítása érdekében: 
• A lakossági fűtésből eredő szennyezések csökkentése érdekében ösztönözni kell a 
gázfelhasználás további minél szélesebb körű elterjesztését a hagyományos (szén, fa) 
és villamos energiával történő fűtési módokkal szemben. 
• Szabályozni kell a nyílttéri hulladékégetést (kerti hulladék, tarló). 
• Kiváló adottság, hogy ipari eredetű légszennyezés nem terheli a környéket. Ezen 
helyzet megtartása továbbra is fontos, ezért a jövőben sem kívánatos a településen 
semmilyen környezetterhelést okozó telephely megjelenése. 
• Távlati célként meg kell fogalmazni az átmenő kamionforgalom csökkentését, mely 
légszennyező hatásán kívül jelentős zajterhelést okoz. A jövőben módot kell találni a 
településen áthaladó forgalomból eredő zajszennyezés mérésére. 

Légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területnek (ahol szigorúbb 
légszennyezettségi határértékek betartása indokolt) tekinthetők az ökológiai hálózat 
magterületei és ökológiai folyosó területei, valamint a Natura 2000 területek. 

1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés 

A forgalmi adatokból számított zajterhelés értékei tájékoztató pontosságúak. Környezeti 
ártalmat a közúti közlekedés okoz.  

A 8/2002 (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 3. melléklete alapján az országos 
közúthálózatba tartozó mellékutaktól, a települési önkormányzat tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól és külterületi közutaktól (közlekedésből) származó zaj terhelési határértékei 
lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek 
közül az oktatási létesítmények területei, és a temetők, a zöldterület lakóterületen: 06-22 óráig 
60 dB és 22-06 óra között 50 dB; és üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi 
terület esetén 6-22 óráig 55 dB és 22-06 óra között 45 dB.  

A helyzetfeltáró munkarész készítésekor Köveskál település közutai mellett mért 
közlekedésből származó zaj mérési eredmények nem állnak rendelkezésre. Veszprém Megye 
Környezetvédelmi Programja 2018-2022 a közúti közlekedésből származó zajimmisszió 
vonatkozásában megállapította, hogy azok nappali értékei és éjszakai értékei is több esetben 
határérték felettiek (nappal: 0,3-9 dB(A), éjjel: 0,2-12,2 dB(A), különösen az éjszakai 
forgalom okoz határérték feletti immissziót. 
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Távlati célként meg kell fogalmazni a településen átmenő kamionforgalom csökkentését, 
mely légszennyező hatásán kívül jelentős zajterhelést okoz. A jövőben módot kell találni a 
településen áthaladó forgalomból eredő zajszennyezés mérésére. 

1.17.5. Sugárzás védelem 

Az ionizáló sugárzás területén a hazai atomerőművek mellett az országhatáron kívüli 
nukleáris létesítmények is befolyásolhatják a hazai környezet, így a lakosság sugárterhelését. 
Emellett általánosságban jelen van a környezetünkben a természetes háttérsugárzás. A 
természetes háttérsugárzás (radon koncentráció) elsősorban a nem alápincézett, esetleg földes 
padlójú épületekben (pl. melléképületek stb.) emelkedhet meg. A radioaktív háttérsugárzás 
kb. 40 %-át a radon és bomlástermékei okozzák. A természetes háttérsugárzás mértéke 
Magyarországon 50-180 nSv/óra körül ingadozik. Ez az érték függ a magasságtól, és a talaj 
típusától. Az ingadozást természeti hatások, időjárási körülmények (légnyomás, csapadék 
mennyiség) változásai befolyásolják. A Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 is 
előírja, hogy kormányzati intézkedések szükségesek a zárt lakásokban kialakuló viszonylag 
magas radon-koncentráció megelőzése érdekében, az épületek radon koncentrációjának 
mérése, országos radontérkép elkészítése témakörben. A hőerőművekben nagy 
teljesítménnyel elégetett szén a füstgázok mellett a pernye és salak radioaktivitása révén is 
okozhat környezetszennyezést.  

A Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 által előírt kapcsolódó feladatok a 
Kormányzat részére:  

• Épületek radonkoncentrációjának mérése, országos radontérkép elkészítése.  
• Sugárterhelést okozó építőanyagok használatának korlátozása.  
• Hőerőművek környezetében az égetésből visszamaradt pernye és salak 

radioaktív szennyezésének csökkentése, megszüntetése. 

A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti 
sugárzási viszonyok és a környezetben mérhető radioaktív anyagkoncentrációk országos 
ellenőrzési eredményeinek gyűjtése lakosságra vonatkozó külső sugárterheléssel és a 
radioaktív szennyezéssel kapcsolatos mérések eredményei, a radionuklid-felvétellel 
kapcsolatos becslések eredményei, valamint a reprezentatív személy által kapott dózis-
értékelések eredményei az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) 
2017. évi jelentése tartalmazza. A jelentés alapján az országos háttérsugárzás változása 2017-
ben az átlagos érték körül alakult, amely a 36. ábrán látható. 



97 
 

 
36.ábra: Az országos háttérsugárzás változása 2017-ben  
Forrás: Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) 2017. évi jelentése 

1.17.6. Hulladékkezelés 

Az önkormányzatok részére a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. a hulladékok 
kezelésével kapcsolatosan kötelező feladatokat ír elő. Ennek következtében a településen 
szervezett hulladékgyűjtés van. A gyűjtés a települési környezet tisztaságának javításán túl 
egészségügyi szempontok (pl. ivóvízellátás) miatt is fontos. Az összegyűjtött kommunális 
szilárd hulladékot a balatonfüredi hulladéklerakóba szállítják (Balatonfüredi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.). A hulladéklerakó hatósági engedéllyel üzemel. Teljes 
kapacitása 3500 e m3. Lerakási technológiája dombfeltöltéses. A lerakó figyelő kutakkal 
ellátott és biogáz hasznosítással üzemel. Az üzemeltető szelektíven gyűjtött hulladékok 
hasznosítását is végzi. A jelenlegi, illetve a tervezett hulladékkezelés a község környezeti 
állapotát nem befolyásolja kedvezőtlenül. Problémát rejthet azonban a lakóterület északi 
határán található egykori hulladéklerakó. A már régen felhagyott lerakóhely ma gyepes 
terület, a mélyben felhalmozott hulladék összetételéről azonban pontos információval nem 
rendelkezünk. Vélhetően helyi források szerint- a területen jórészt törmeléket halmoztak fel a 
múltban.  

Köveskál község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. októberben aktualizált 9/2004. 
(VI.28.) számú önkormányzati rendelete írja elő a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló helyi 
szabályokat. A rendelet megfogalmazásában az ingatlanhasználó Köveskál község környezete 
hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezettségének elkerülése érdekében 
a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék 
minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása érdekében 
jogosult és köteles igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást.  
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A közszolgáltató a háztartási, kommunális hulladékot heti egy alkalommal, a településen 
szelektíven gyűjtött hulladékokat havi egy alkalommal, a lomhulladékot évente egy 
alkalommal előre meghirdetett időpontban gyűjti. 
A hulladékgazdálkodás tekintetében: 

• Különösen figyelmet kell szentelni a lakossági veszélyes hulladékok 
(akkumulátorok, elemek, olaj, stb.) megfelelő gyűjtésére. 
• Ösztönözni kell a szerves hulladékok minél nagyobb arányú komposztálását. 

1.17.7. Vizuális környezetterhelés 

A beépített területen vizuális konfliktust okoznak a közterületet pókhálószerűen behálózó 
légvezetékek. Ezek főként a település központjában, az ősi településmagban okoznak 
esztétikai problémát. 

1.17.8. Árvízvédelem 

Köveskál esetében nincs a régi anyagban megjegyzés, itt lehet említeni a klímaváltozást, a 
hirtelen nagy mennyiségű csapadék leesését esetleges csapadékelvezetési problémákat (ezekre 
lehet adatot keresni). 

Köveskál községet a vízügyi ágazat, árvízi védelmet nem igénylő települések között tartja 
számon, közigazgatási területe nagyvízi mederrel nem érintett, árvízzel nem veszélyeztetett. 
Az árvízvédelem fejezetben a helyi vízkár előfordulási lehetőségét is említeni kell. Bár a 
vízügyi ágazat alapján a települést árvíz nem veszélyezteti, a településen a csapadékvíz 
elvezető rendszer karbantartási hiányosságok, illetve szélsőséges csapadékesemény, nagy 
intenzitású, akár rövidebb időtartamú csapadékok esetén is olyan magas vízhozamú lefolyás 
alakulhat ki, amely helyi vízelöntést okozhat. 
A helyi vízkár esemény rendezése a helyi katasztrófavédelem feladata. A vízkár-elhárítási 
terv rögzíti a kárfelszámolást. Ezekről részletesebben az 1.18. Katasztrófavédelem c. fejezet 
foglalkozik.  

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

A megalapozó vizsgálat helyzetfeltáró munkarész nem tárt fel a korábbiakhoz képest újabb 
környezeti kockázatot, illetve környezetet veszélyeztető vagy károsító hatást. A településen a 
környezeti jellemzők javultak a kommunális szennyvízcsatorna beruházás befejezésével és 
üzemeltetésével, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek hatálybalépésével.  

A települési szilárd hulladékgyűjtés is jól szabályozott, a szelektív hulladékgyűjtés is 
megoldott, azonban az elkülönítetten gyűjtendő, háztartásokban is keletkező veszélyes 
hulladékok (pl. akkumulátorok, elemek, olajok, oldószeres festékek, hígítók stb.) gyűjtésére 
továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani.  

A közlekedésből származó zajmérési eredmények ismeretében további zajvédelmi, 
zajcsökkentési intézkedések bevezetésére is szükség lehet.  

A község tájtörténeti áttekintéséből és a jelenlegi tájhasználat vizsgálatából kitűnik, hogy 
jelentős területhasználati korlátot, környezeti problémát okozó irreverzibilis tájhasználati 
konfliktusok a vizsgált területet nem terhelik.  
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Funkcionális tájhasználati problémát a helyszíni vizsgálatok szintén nem tártak fel. Ennek oka 
részben a terület hosszú időre visszanyúló kiemelt (országos szintű) védelme lehet. A táji, 
természeti értékek megóvására irányuló törekvés erőteljes jogi korlátokat állít a terület 
beruházói elé. 

Ezek a jogszabályok (31/1997 KTM rendelet a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park létesítéséről védetté nyilvánításról, valamint a Balaton törvény) 
erőteljesen befolyásolják a település terjeszkedését, fejlesztését és annak irányát, a községben 
folytatható gazdasági tevékenységek jellegét. Éppen ezért egyszerre foghatók fel korlátként, 
valamint a természeti értékek megőrzésének biztosítékaként, azaz egyedülálló lehetőségként 
is. 

A térség üdülési potenciáljának és egyéb értékeinek megóvása érdekében a Balaton törvény (a 
2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének 
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról) számos szigorú 
intézkedést hoz.  

Ezen kívül szükséges megemlíteni, hogy a Köveskál községben a turizmus jövőbeni 
megnövekedése is jelenthet fokozott környezetterhelést, amelyre fel kell készülnie a 
településnek. Ez első lépésként érintheti a megnövekedett gépjárműforgalommal járó 
környezeti zaj és légszennyezettség növekedést a fokozottabb közműhasználatot, a 
kommunális szennyvíz és települési hulladék mennyiségének növekedését.  

1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó 
tényezők) 

Köveskál község a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák 
elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011.(XII.29.) BM rendelet módosítására kiadott 
61/2012.(XII.11.) BM rendelet 1. melléklete alapján III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt.  

Ennek megfelelően – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 234/2011.(XI.10.) 
Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglaltakat figyelembe véve az elégséges védelmi 
szinthez az 16. táblázatban megadott intézkedések szükségesek.  

 III. osztály 

Riasztás a lakosság riasztása és veszélyhelyzeti 
tájékoztatásának tervezése (különösen a más 
szervezetnél rendszeresített, de erre a célra 
alkalmas eszközök) 

Lakosság védelmi módszer a kockázatbecslésben megállapítottaknak 
megfelelően 

Felkészítés a lakosság passzív tájékoztatása nyomtatott és 
elektronikusan elérhető információs anyagok 
biztosításával 

Védekezés a) kizárólag a védekezési feladatok ellátásához 
szükséges polgári védelmi szakalegységek 
megalakítása, 
b) önkéntes segítők, karitatív szervezetek 
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bevonásának tervezése 

Induló katasztrófavédelmi készlet induló katasztrófavédelmi készlet tervezése 

16. táblázat: Elégséges védelmi szint biztosítása  
Forrás: 234/2011.(XI.10.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete 

1.18.1. Építésföldtani korlátok 

A felszínmozgásra hajlamos területek földtani felépítésük, geotechnikai és vízföldtani 
tulajdonságaik miatt külső, vagy belső folyamatok eredményeként a korábbi egyensúlyi 
állapot megváltozik. Ennek következtében az eredeti anyagszerkezet átalakul és egy újabb, a 
megbomlotthoz képest stabilabb, a változással létrejött szerkezetének megfelelőbb állapot felé 
mozdul az anyag. A szárazabb időszakokban viszonylag kedvező állapotok lassan változnak 
csak. Ugyanakkor csapadékos időjárás esetén a bennük lezajló folyamatok felgyorsulnak, az 
instabilitás fokozódik. 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési terv vízeróziónak kitett terület övezete érinti 
Köveskál települést és környezetét. A vízeróziónak megelőzése elsősorban megfelelő 
növényzet ültetésével, megőrzésével illetve talajműveléssel lehetséges.  

Eróziós hatások az előzőekben taglalt időszakos vízfolyások mellett alakulnak ki. A 
magasabb térszíneken és a medencéből kiemelkedő lepusztult hegykúpokon erdőtalajok 
találhatók, melyek többnyire homok, kisebb részben homokos vályog mechanikai 
összetételűek, kövesek, kedvezőtlen vízgazdálkodásúak és gyengén savanyú kémhatásúak. 

A szigetszerűen kiemelkedő vulkáni kúpon erubáz talaj képződött, mely szinte teljesen 
terméketlen. Az alacsonyabb területeket, a Sásdi-rét völgyét réti talajok jellemzik, vályog 
mechanikai összetétellel, gyengén savas kémhatással. A talajok nagy része gyenge 
talajminőségi kategóriába (VIII-IX. ) tartozik. 

A lejtésviszonyok és a talajok tulajdonságai miatt a település északi felén nagymértékű az 
erózió, ebből kifolyólag alacsony a humusztartalom, a tápanyag szolgáltató képesség és 
kedvezőtlenek a vízháztartási tulajdonságok. A talaj teherbíró képességénél figyelni kell 
viszont arra, hogy ne szabdalják meg nagyon a területet (rossz szántóföldi 
agrotechnológiával), mert mindez erózió kialakulásához vezethet. 

A nagy mennyiségű és intenzív csapadékhullás területén a hegyoldalról, a szőlő- és 
szántóterületekről (Köveskáli-hegy, Öreg-hegy, Lappancs, Malom-dűlő) a lezúduló víz 
elöntheti a falu egyes részeit, jelentős mennyiségű hordalékkal párosulva. Azok a talajok, 
amelyek lejtős területen vannak és egyúttal a homokkő padok is a felszín közelében 
találhatók, az erózió okozhat problémát, amennyiben a talajt szántóként, vagy szőlőként, 
gyümölcsösként művelik, különös tekintettel a Köveskáli-hegyre és az Öreg-hegy szőlőire. A 
víz nem szivárog át a kőrétegeken, ezért a fölötte lévő talaj viszonylag gyorsan telítődhet 
vízzel, azaz kisebb csapadékok mellett is felszíni lefolyás keletkezik, tehát az erózió 
kockázata nő. A felszíni rétegerózió megjelenik a „csonkolt”, különböző mértékben erodált 
erdőtalajok szelvényében. 
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Köveskál vízi eróziónak kitett területein a 8/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendeletben 
meghatározott helyi építési szabályzatnak és szabályozási tervnek megfelelően az alábbi 
előírásokat kell betartani: 
(1) A  megszűnő  szőlő-  és  gyümölcsültetvény  újratelepítéséig  a  területet  gyepesítéssel  
kell hasznosítani; 
(2) A  már  kialakult  vízmosások  rendezését  (a  talaj  megkötésével,  bedöntésével)  meg  
kell valósítani; 
(3) A korlátozási területre eső telkeken, új épület építése esetén geotechnikai és 
talajmechanikai szakvéleményt kell készíteni. 

1.18.1.1. Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

Köveskál község közigazgatási területén a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal honlapján 
hozzáférhető adatbázis alapján (www.mbfh.hu) nem található bányatelek. Az MBFSZ 
Térképszerverén elérhető országos fúráspont-térkép segítségével Köveskál település 
környezetében található fúrások elhelyezkedését a 37. ábra szemlélteti. 

 
37. ábra:Köveskál településen és környékén található fúrások elhelyezkedése  
Forrás: MBFSZ térképek 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23.§ (3) a) pontja szerint ex lege 
védelem szempontjából barlangnak tekinthető a földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan 
természetes üreg, melynek hossztengelye meghaladja a két métert és – jelenlegi vagy 
természetes kitöltésének eltávolítása utáni – mérete egy ember számára lehetővé teszi a 
behatolást.  

Az Országos Barlangnyilvántartás (http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=caves) 
szerint Köveskál területén a Gyöngy-tavi-barlang helyezkedik el (38. ábra) A Gyöngy-tavi-
barlang (Hrsz: 0327/2) 2 méter hosszú, 1 méter magas a Balaton-felvidéki NP Igazgatóság 
fokozottan védett területen nyíló barlang. 
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38. ábra: A Gyöngy-tavi-barlang  
Forrás: http://www.termeszetvedelem.hu 

 

A TÉKA (http://tajertektar.hu/hu/) adatbázis tájérték nyilvántartása (2019. májusi állapot) 
Köveskál település területén 9 db pincét tart nyilván. 

 
39. ábra: Külterületi pincék elhelyezkedése Köveskál teleülés területén  
Forrás: www.tajertektar.hu, 2019. május 

1.18.1.2. Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

Köveskál területén mozgásveszélyes területek nem találhatók a Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal nyilvántartása alapján (ld. 40. ábra) 
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40. ábra: Mozgásveszélyes területek Köveskál település környezetében  
Forrás: MBFSZ térképek, 2019. május 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Országos Felszínmozgás Kataszter 
nyilvántartásában Köveskál településre nem tartalmaz felszínmozgással kapcsolatos 
eseményeket (ld. 41. ábra). 

 
41. ábra: Országos Felszínmozgás Kataszter adatok (ld. sárga jelölők) Köveskál település környezetében Google 
Earth térképen ábrázolva. 
Forrás: MBFSZ, 2019. május 

Köveskál területén a helyi építési szabályzatban a vízi eróziónak kitett terület övezetére 
vonatkozóan az alábbi intézkedéseket továbbra is szükséges előírni. 
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A szabályozási tervlapon lehatárolt vízi eróziónak kitett területen az alábbi előírásokat is meg 
kell tartani. Amennyiben a jelen előírások szigorúbbak, mint az építési övezeti, illetve övezeti 
előírások, akkor a jelen előírásokat kell mértékadónak tekinteni. 
(1) A  megszűnő  szőlő-  és  gyümölcsültetvény  újratelepítéséig  a  területet  gyepesítéssel  
kell hasznosítani. 
(2) A  már  kialakult  vízmosások  rendezését  (a  talaj  megkötésével,  bedöntésével)  meg  
kell valósítani; 
(3) A korlátozási területre eső telkeken, új épület építése esetén geotechnikai és 
talajmechanikai szakvéleményt kell készíteni. 

1.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett területei 

Magyarországon évente átlagosan 100-120 kisebb földrengés van, mely a lakosság részéről 
nem érzékelhető. Kb. évente négy-öt olyan földrengés keletkezik, mely az epicentrum 
környékén már jól érzékelhető, de jelentős károkat nem okoz. Jelentős károkat okozó 
földrengés 15-20 évente keletkezhet.  

Magyarország területe földrengés veszélyeztetettség szempontjából közepesen aktív 
területnek számít. A Kárpát-medence és térségei földrengéseit összesítő térkép alapján nem 
fordult elő Köveskál település környezetében földrengés az elmúlt közel 1500 évben. 

 
42. ábra: Földrengések a Kárpát-medencében  
Forrás: MTA CSFK GGI 

1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. 
(XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet alapján a Köveskál község nem szerepel a 
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veszélyeztetett települések között. Magyarország belvíz veszélyeztetettségi térképe sem mutat 
Köveskál területén időszakosan belvizes területeket (ld. 43. ábra) 

 
43. ábra: Magyarország komplex belvíz-veszélyeztetettségi valószínűsége  
Forrás: MTA ATK TAKI 

Köveskál területén így leginkább a nagy mennyiségű csapadékvíz hirtelen lezúdulása okozhat 
árvízveszélyt, amelyre vonatkozóan a 2011-ben készült vízkár-elhárítási terv tartalmazza a 
szükséges intézkedéseket. Az alábbiakban a terv vonatkozó részeit foglaljuk össze. 

Köveskál község belterületi csapadékvíz elvezető rendszere nyílt árkos megoldással készült, 
jól karbantartott, de nem képes a település egészének csapadékvíz elvezetésére. A néhány éve 
jelentkező csapadékos időjárás következtében a hiányzó, vagy nem karbantartott földárkok 
miatt a mélyebben fekvő kertek, illetve udvarok egy részében elöntések keletkeztek. 

A település morfológiai adottságaiból eredően a Fekete-hegy és a Köveskáli-hegy irányából 
jelentős mennyiségű csapadékvíz áramlik a belterület irányába. Ez a csapadékvíz jelentős 
mennyiségű hordalék anyagot szállít, amely a Köveskáli-árok és a Burnót-patak rendszerében 
ülepedik le. 

Köveskál település felszíni vizeit a Köveskáli-árok és a Burnót-patak szállítja. A nyílt 
árokrendszer - ülepedés miatti feltöltődése következtében - a csapadékvíz-hálózat gyakori 
tisztítása lenne szükséges. 

A belterületi vízelvezetés fő eleme az Ifjúság, Henyei, Kővágóőrsi u. menti útárok-rendszer, 
amelyet összekötve juttatják el a vizet a befogadó vízfolyásba. A kiépített nyílt árokrendszer 
jelenleg nem mindenütt megfelelő, egységes szerkezetű, belterületi vízrendezési terv 
szükséges. A településen a csapadékvíz elvezetése, így csak részben megoldott. A 
csapadékvíz elvezetésére nyílt felszíni árkok, illetve felszín alatti csatornák szolgálnak, 
melyek a közutakkal párhuzamosan futnak. A kiépített nyílt vízelvezető rendszerek 
karbantartása, az árkok kaszálása túlnyomórészt megfelelő. 
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A külterületi vízelvezető árkok elsődleges szerepe a mezőgazdasági területek víztelenítése 
Burnót-patak vízgyűjtőjében. A karbantartásuk a tulajdonosok kötelezettsége. Esetenként a 
gyepes partok kaszálása elmarad és a túlburjánzott növényzet, akadályozza a víz lefolyását. A 
nagyobb lejtésű területen vízfolyás elleni védelemreövárok létesítése javasolt. 

1.18.2.1. Árvízveszélyes területek 

Köveskál, a Káli-medence kistáj tagjaként felszíni vizekben igen gazdag. A település menti 
részeken a Sásdi-rét és Sóstó területei találhatók. Befogadójuk a Köveskáli-árok és a 
Burnótpatak. A település vízgyűjtője a lakóházaktól délre és nyugatra található. Legmagasabb 
pontja a Fekete-hegy (Vaskapu) 369,00 mBf abszolút magasságban található, míg a 
mélypontja a Sásdi-rétnél van: 135,00 mBf. értékben. A településtől közel 2 km-re húzódik a 
vízgyűjtő határa, így a felszíni vizek lefolyásának útja is ez. Vízgyűjtőn található 
szőlőhegyek, az É-D-i irányú időszakos vízfolyások, vízmosások (Tobán, Cigány-dűlő) 
tömegét alakítják ki. Jellemző a vízgyűjtőre a szabdaltság, több (3) rész-vízgyűjtőből álló 
terület. Adódik mindez a hullámzó domborzati viszonyokból. A lefolyó vizeket a Köveskáli-
árok gyűjti össze, amely Sásdi-patakon keresztül és közvetlenül a Burnót-patakba szállítja a 
felszíni lefolyás összegyülekezett vizeit. Jelentős, hosszan tartó esőzések alkalmával 
elvizesednek a talajok, és amennyiben ezen a területen rossz agrotechnikai területhasználattal 
találkoznak, megindulhat az erózió (pl. Tobán u, Ifjúság u, Vörös csillag u környezetében). 

A lakott területet É-D-i irányban behálózzák a hegylábakra is felvezető utak, így az 
útárkoknak nem csak a helyben leesett csapadékot kell levezetni. 

A vízgyűjtőn, a külterületi szakaszon szórványerdők, szántók, szőlőtelepítések találhatók. A 
település topográfiájából adódóan védett ártér a környéken nincs. Nagyobb vizek és vízfolyás, 
mint a Burnót-patak és a Sásdi-patak közel találhatók Köveskálhoz, így rendkívüli helyzetben 
árvízi veszély is jelentkezhet a területen. 

Időszakos vízjárta területek a közigazgatási határ nyugati oldalán vannak. Három 
részvízgyűjtő található itt, melynek teljes területe 1100 ha-ra tehető. Az időszakos vízfolyások 
csak nagy intenzitású csapadék esetén lépnek „üzembe”. A lankásterületeken nagy 
mennyiségű csapadékvíz kerül a talajba. Időszakos vízjárta területen kialakították a 
vízmosásokat, illetve a bevágódásokba vezetett hegyi utak mentén funkcionálnak. (Henyei u, 
Tobán u). A védelem övárkolással megoldható. A Burnót- és a Köveskáli-árok, időszakos 
vízfolyás medreinek revitalizációja alapvető a természetes vízháztartás visszaállítása 
érdekében. 

1.18.2.2. Belvízveszélyes területek 

A település területét érintően belvízveszélyes területeket a vízügyi ágazat nem tart nyilván. 

Belvízvédelmi öblözet Köveskál községtől dél-nyugatra található, de az ott kialakuló 
belvízszint (135,00 – 160,00 mBf.) is több mint 4 méterrel alatta van a Burnót-patak 
fenékszintjének, így elöntés csak igen nagy esőzések alkalmával fenyegetheti a település 
egyes részeit. 
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1.18.2.3. Mély fekvésű területek 

Köveskál településen mély fekvésű területekről nincs rendelkezésre álló információ a 
megalapozó vizsgálat készítésének időpontjában. 

1.18.2.4. Árvíz és belvízvédelem 

Az előforduló vízelvezető hálózat kialakításának hiányából, vagy karbantartásának a 
hiányából származó vízelöntés kezelése önkormányzati feladat, a szélsőséges 
csapadékesemény következtében előforduló "villámárvízi" esemény hatására keletkező helyi 
vízkár elhárítása a katasztrófavédelem feladata. Köveskál község területe villámárvíz-veszély 
szempontjából az közepesen veszélyeztetett területek közé tartozik.  

 

44. ábra: Magyarország villámárvízi veszélyeztetettsége  
Forrás: www.vedelem.hu 

A Burnót-patak vízgyűjtő területének É-i és K-i felén rendezett mederben, védtöltések nélkül 
folynak a kisebb csatornák, patakok. Ezeken a területeken a vízgyűjtő-területek magas 
vízállásai esetén vízjárta területek egész Káli-medencében találhatóak. A vízjárta területeken 
időszakos elöntések előfordulhatnak. A Fekete-hegy oldalában, a szőlőhegyekben és a 
medence síkján számos bővizű forrás ered. Ugyanezen hegy platójának időszakos 
vízfeleslegét (elsősorban a hóolvadásokkor és nagy esőzésekkor) a Vaskapu-árok vezeti le. 
Ezek a vizek egy idő után a szőlőhegyben eltűnnek, és a földalatti karsztvizet gazdagítják, 
majd bő vizű forrásként a medence síkján, a Sásdi-forrásban törnek felszínre. 

A természetvédelmi hatóság előírása szerint külterületen 50 m széles védőterületet kell 
biztosítani az élővízfolyások számára, melyen belül csak gyepgazdálkodás folytatható. 

A vízfolyások és a többi befolyó csatorna és árok kiemelt védettségű, általános védvonallal 
nem töltésezett. A területen a kora tavaszi hóolvadás és csapadék együttes hatására, valamint 
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a nyári záporcsapadékokból és késő őszi ciklonális eredetű csapadékokból alakulnak ki 
jelentősebb belvizek. A csatornák vízjárására egyébként a viszonylagos kiegyensúlyozottság a 
jellemző. A felszíni vizeket terhelő szennyvízkibocsátás sajnos a mai napig előfordul, a magas 
arányú kommunális csatornázottság ellenére. 

Felszíni vizeket szennyező kibocsátás adódhat még mezőgazdasági tevékenységből a 
talajlemosódások révén. A természetvédelmi törvény előírása szerint külterületen 50 méteres, 
gyeppel, vagy erdővel borított védőtávolságot kell biztosítani az élővízfolyások mentén. A 
talajvíz felszínközelsége miatt a település teljes közigazgatási területén fokozott 
sérülékenységgel kell számolni. 

Köveskál település védelme érdekében fontos feladat a hegylábakról lefolyó vizek ellen 
övárkok kialakítása, mezővédő fasorok telepítése (nyár, akác), valamint a Tobán u, Ifjúság u, 
Vörös csillag u.) utcában a káresemények megelőzése. Továbbá a patakok és vízfolyások 
vonalában, vizes területek mellett az égeres ligeterdők, galérianövényzetek megtartása, 
bővítése, esetlegesen magánterületi szántóföldek végében cellulóznyarasok, véderdők 
kialakítása. 

Fontos még megjegyezni, hogy az úthálózati rendszer nem megfelelő karbantartása emelheti a 
talajvízszintet, hiszen az elfolyó vizek helyett beszivárgó vizek jelentkezhetnek. A talaj és 
rétegvizek szempontjából fontos feladat a település teljes csapadékvíz-elvezető rendszerének 
kiépítése, rendszeres karbantartása. 

A vízfolyások mentén 6-6 m-es sávot, az árkok mentén 3-3 m-es sávot kell 
mederkarbantartásra szabadon hagyni. A karbantartási sávot lehetőleg közterületi 
kiszabályozással kell a karbantartó számára szabaddá tenni, amennyiben erre nincs lehetőség, 
akkor szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a karbantartó számára a területet biztosítani. 

1.18.3. Egyéb 

1.18.3.1. Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 

Köveskál község közigazgatási területén kedvezőtlen morfológiai adottságokra vonatkozóan 
nincs információnk.  

1.18.3.2. Mélységi, magassági korlátozások 

Köveskál község közigazgatási területén településbiztonsági szempontú mélységi és 
magassági korlátozásokra vonatkozóan nincs információnk.  

1.18.3.3. Tevékenységből adódó korlátozások 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 
219/2011.(X.20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó iparbiztonsági szempontból 
nyilvántartásba vett tevékenység, illetve létesítmény a településen nincs.  

Közműszolgáltatással összefüggő korlátozások: 

1. Vízellátás szolgáltatási területén 

• Felszínalatti vízminőség védelmi terület 
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• Települést ellátó regionális ivóvíz gerincvezeték és 3-3 m védőterület igénye 

• Vízmű területek 

2. Csapadékvíz elvezetés 

• Felszíni vízrendezést szolgáló árkok, csatornák 3-3 m-es karbantartó sávval 

A sérülékeny vízbázisokra hidrogeológiai védőterület került lehatárolásra, a védőterületen 
belül nem végezhető tevékenységeket, illetve a feltételeket, amelyek mellett a tevékenységek 
végezhetők, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi 
létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet tartalmazza. 

A vízfolyások védőtávolságán belüli területre eső telkeken épületek, építmények elhelyezése 
nem engedélyezhető. 

Köveskál község területén a helyi építési szabályzat jelenleg érvényben lévő felszíni 
vízelvezetésre vonatkozó előírásokat továbbra is alkalmazni kell:  

(1) A település közigazgatási területén átvezető Burnót-patak partéleitől mért 6-6 m 
és az önkormányzati kezelésben lévő árkoknak a partéleitől mért 3-3 m széles 
karbantartási sávot kell biztosítani. A már elépített helyeken a nyílt árkok 
karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a másik oldalon legalább 1 m 
szélességű sávot fenn kell tartani. A karbantartási sávok nem építhetők be, 
legfeljebb olyan tevékenység végezhető rajtuk, amely a szakfeladatok elvégzését 
nem akadályozza. 

(2) A csapadékvíz-hálózattal szállított csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt 
hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező. 

(3) A beépítésre szánt területeken az építésnek a feltétele az érintett terület 
tereprendezésének és a felszíni vízelvezetésének a megvalósítása. 

(4) A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó, kiemelt szegéllyel építendő 
parkolófelületekről az összegyűlő csapadékvíz cask olajfogó műtárgyon keresztül 
vezethető a befogadó csatornába. 
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1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

Köveskál teljes igazgatási területét lefedi a 9/2019 (IV.14.) MvM rendeletben meghatározott 
„Ásványi nyersanyagvagyon övezete”. A területen ásványi nyersanyag készlet van 
nyilvántartva. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Bányászati Osztály előzetes véleményében kapott tájékoztatás szerint nyilvántartásában lévő 
bányatelekkel érintett a község déli közigazgatási határa mentén, amelynek nagyobb része 
Kővágóörs külterületén fekszik. A bánya érvényes műszaki tervvel rendelkezik. 

 
Adatszolgáltatás alapján feltüntetett bányatelek 

1.20. Városi klíma 

Helyi szinten nem releváns. 

2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 

Köveskál település a Káli‐medence értékeivel és problémáival jellemzően rendelkező 
települési térség melynek életfolyamatait jelentősen befolyásolja a táji adottságok és a 
természeti értékekkel való felelős gazdálkodás kötelezettsége.  

A település méretéhez és gazdasági szerepköréhez viszonyítva előnyös helyzetben van a 
humán infrastruktúra ellátottság terén azáltal, hogy rendelkezik  

- helyben üzemelő óvodával (Petőfi Sándor utca 5. szám alatt – a Köveskál és Térsége 
Óvoda Társulást fenntartásában),  

- társulás útján biztosított a védőnői szolgálattal, 
- gyermek-, és felnőttorvosi ellátással  
- fogorvosi ellátással (Révfülöpön biztosítva), illetve a  
- a Henyei utca 7. szám alatt művelődési házban üzemelő, e-Magyarország pont és 

könyvtár működik. 
A település közlekedési kapcsolatai korlátozottak, országos jelentőségű főút nem érinti. 
Legközelebb a 71-es és a 77-es főutak érhetők el a községből. Az országos főúthálózat részét 
képező 71.sz. másodrendű főúthoz a 7314.sz. Révfülöp-Köveskáli összekötő út biztosít 
kapcsolatot. A 71-es főúton keresztül az M7-es autópálya érhető el. 

Kelet-nyugati irányban a 7313.sz. Zánka – Köveskál – Tapolcai összekötő út halad keresztül a 
településen. A 73126.sz. Balatonhenyei bekötőút a község központjában indul el északi 
irányba.  
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A térséget a kiemelkedő természeti, kultúrtörténeti és táji értékei, valamint az ezekre épülő 
idegenforgalma és tájgazdálkodása az ország legmarkánsabb, önálló fejlesztési célokra igényt 
tartó térségévé teszik, így a területfejlesztés is egyik legfontosabb feladatának tekinti a térség 
környezeti és társadalmi szempontból is fenntartható fejlesztésének, az értékek megőrzésének 
biztosítását. 

Település területe és környezete a vizsgálatok, valamint a magasabb rendű tervezési 
dokumentumokban rögzített lehatárolások alapján: 

- Táji‐természeti értékekben, kulturális és történeti emlékekben igen gazdag terület. 
- Balatonhoz közeli elhelyezkedésének köszönhetően ez az értékekben gazdag és 

kedvelt idegenforgalmi célpont. 
- A Káli‐medence területén folytatott gazdálkodást meghatározza, hogy a Nemzeti Park 

részét képezi, így egyes területeken korlátozások mellett történhet mezőgazdasági 
művelés, vagy akár turisztikai tevékenység. Mindemellett a Nemzeti Park számos 
(többnyire természetvédelmi‐idegenforgalmi) fejlesztés mozgatórugója is a 
mikrotérségben. A Nemzeti Park így nemcsak a természeti értékek védelmére, de 
közvetve a települések gazdaságára is hatással van. 

A táji, természeti értékek megóvására irányuló törekvés erőteljes jogi korlátokat állít a terület 
beruházói elé, melyet a jogszabályi korlátok a hosszú időre visszanyúló védelem kapcsán 
érvényesítenek. 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepciójában 
meghatározott, a település fejlődési irányait leginkább meghatározó – a IV. fejezetben 
megfogalmazott - Táji és települési környezet megújítása címszó alatt rögzített fejlesztési 
elképzelések: 

- Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése 
- Településfejlesztés 
- Táj és természetvédelem 
- Megújuló energiaforrások hasznosítása. 

Az adottságokkal szemben felmerülő, a települést érő hátrányos folyamatok: 

A település fejlődési korlátai kiváltják a lakónépesség természetes amortizációja (a születési 
és a halálozási ráta negatív különbözete) mellett az elvándorlását, ezzel egyidejűleg a 
tájhasználattal kapcsolatos tevékenységek és foglalkozások (mező‐, zöldség‐gyümölcs,‐ 
szőlő,‐ erdőgazdálkodás, állattartás, kézművesség, stb.) csökkenése, a helyi munkaerő 
utánpótlás folyamatos sorvadását. 

A mezőgazdaság mellette a szolgáltató ipar érdekeinek érvényesítése a magasabb rendű 
fejlesztéspolitikai célok közül a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtésével 
összhangban valósítható meg. 

Figyelembe véve, hogy a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
2018. évi CXXXIX. törvény által, a település területét érintő térségi övezetek közül több 
esetben (ökológiai hálózat magterülete, ökológiai hálózat ökológiai folyosója, tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület, borszőlő termőhelyi kataszteri terület) új beépítésre 
szánt terület kijelölése nem megengedett, illetve egyéb területeken a települések 
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összenövekedésének megakadályozása érdekében meghatározott keretek közt jelölhető ki új 
beépítési terület, a települési lakóterület tovább jelentősen nem növelhető. 

A tájképi adottságok megőrzése, illetve a településkép védelmi érdekek ugyanekkor 
feladatként írják elő a meglévő, értékes épületállomány, illetve a sajátos karakter fenntartását. 

A fenti prioritások megvalósításához a lakásállomány és a tájhasználattal összefüggő 
bortermelő tevékenységhez kötődő építmények kapcsán kiemelt hangsúlyt kell, kapjon a 
térség további beépítésének megakadályozása, tájrehabilitáció, a tájsebek kezelése, az eróziós 
és deflációs hatások mérséklése (pincevédelem). 

A területben rejlő potenciális adottságok: Akadályok: 
- Páratlan, autentikus természeti és épített 

környezeti értékek. 
- Történeti, kulturális, építészeti értékek. 
- Még élő tájhasználat. 
- Jó minőségű vízkészlet. 
- Ökológiailag és biológiailag „tiszta” 

gazdálkodási feltételek. 
- Jelentős – idegenforgalmi jellegű – 

érdeklődés a mikrotérség, különösen a 
táji, történeti‐kulturális, építészeti, 
művészeti értékek és az ezekkel 
kapcsolódó rendezvények iránt. 

- Nemzeti Park kiaknázatlan tudásbázisa. 

- A természeti értékek megőrzése 
érdekében érvényesített fejlesztési 
korlátok 

- Gazdasági egyoldalúság, 
- Szezonális bevételi forrás 
- Meglévő építészeti karakter megőrzését 

célzó szabályok társadalmasítása 
- Lakónépesség csökkenése 

Adottságokhoz kapcsolható fejlesztési 
lehetőség: 

Jövőkép: 
 

Az adottságok és lehetőségek számbavételét 
követően megfogalmazható a terület 
jövőképe. 
A fenntartható táj‐ és településhasználaton, 
korszerű (ökológiai) mezőgazdaságon és ún. 
szelíd turizmuson alapuló, informatikai és 
telekommunikációs eszközökkel élő 
minőségi életforma kialakítása. 
 

A Káli‐medence a jövőben legyen olyan 
terület, ahol az ott élők tudatosan 
használják, s értékelik az egyedülálló táji, 
természeti, geológiai adottságokkal, 
történelmi hagyományokkal, szellemi 
örökségüket, de nem kihasználják mindezen 
értékeket mindennapjaik során. 
Amennyiben a település - a környező 
településekkel harmóniában - önfenntartó 
mikrotérséggé válik, megvalósítható a térség 
és a táj fenntartható használatával a 
fenntartható gazdaság, amely: 
‐ a nem nagy tömegekre építő turisztikai 
ágazat mellett, 
‐ a helyi termékekre specializálódott 
kézműves jellegű kisgazdaságok, 
‐ a tájgazdálkodás szempontjait figyelembe 
vevő öko‐ és biogazdaságok, 
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‐ a hagyományos állattartás gazdaságai, 
valamint 
‐ a térség édesvízkészletének megfelelő 
felhasználására épül. 
Ezen célok elérésében elsődleges feladat a 
települési lakosság elöregedésének 
megállítása, a népesség számának 
stabilizálása (távlatban növelése). Ehhez 
gazdasági felemelkedésre van szükség, 
amihez megvannak a térségi alapok, s erre 
építve a települési környezet rendezése, az 
ellátás, a szolgáltatás, a közművesítés, a 
közlekedés színvonalának emelése 
szükséges. A térségben élők s a betelepülők 
területhez kötődése így nagyobb lesz, s az 
elvándorlás fokozatosan megszűnik. 

17. táblázat: Köveskál adottságai, akadályozó tényezői, fejlesztési lehetőségei és jövőképe 

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

3.1.1. A folyamatok értékelése 

Köveskál kialakulása óta hasonló nagyságrendű település, melyet a második katonai 
kataszteri térkép már a maitól alig eltérő lakóterülettel ábrázol. Az új építési hullámmal betörő 
szocializmus idején sem keletkezett jelentős mértékű új épületállomány. Ezek jellemzően a 
település északi területén, a történeti településtől elkülönülten valósultak meg, így az 
építmények nagy része megőrizte Balaton felvidéki népi építészet jellegzetességeit. 

Köveskálon a kialakult területhasználatból, és a hosszú időre visszanyúló korlátozási 
előírásokból adódóan új gazdasági folyamatok nem generálódnak.  
A meglévő népesség-csökkenési folyamat megállítására a település-fejlesztési elképzelések 
megoldást nyújthatnak, a térségi fejlesztési elképzelésekkel összhangban. 

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 
összefoglaló értékelése: 

A településfejlesztést befolyásoló tényezők közül legerősebb hatással az országos és a kiemelt 
térségre meghatározott térségi övezeti előírások, illetve a Káli-medencében lévő természeti 
értékek védelmére irányuló jogszabályi kötelezettségek vannak. 

Az egyedi tájértéket hangsúlyozó gazdálkodás, bortermelés kialakult rendszerben működik.  
A turisztikai célú fejlesztéshez a települési közlekedési kapcsolatok adottak, azok terén 
befolyásoló fejlesztés nem tervezett. 

A kiemelt üdülőkörzet településein új, a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület nem 
jelölhető ki. Új kereskedelmi szolgáltató, vagy egyéb ipari övezet kijelölése is kizárólag - az 
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OTÉK előírásaitól eltérően - a 2018. évi CXXXIX. törvényben meghatározott feltételekkel, a 
térségi övezeti előírások figyelembe vételével történhet az új beépítésre szánt terület 
kijelölésére vonatkozó előírások egyidejű érvényesítése mellett. 

3.1.3. A településfejlesztés és - rendezés kapcsolata 

Köveskál Önkormányzata a települési érdekek érvényre juttatása céljából a 
településfejlesztési elhatározásait elsődlegesen a jogszabályokban meghatározott es előírt 
eszközökkel segíti, a tervezett fejlesztések megvalósításának térbeli elhelyezkedésének és jogi 
kereteinek meghatározását megteremtő helyi előírások (szerkezeti Terv és Helyi Építési 
Szabályzat, Szabályozási Terv), a képviselő-testület által hozott rendeletek megalkotásával. 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet tárgyában kiadott 2000. évi CXII. törvény 2008. évi 
módosításával történő összhang megteremtése érdekében – a Településrendezési Terv és 
Helyi Építési Szabályzat vonatkozásában – végzett 2011. évi felülvizsgálatot követően, jelen 
módosítási szándékig nem történt módosítás Köveskál településrendezési eszközeiben. 
Mindemellett az önkormányzat igyekszik a vállalkozói/ingatlanfejlesztői igényeket minden 
esetben rugalmasan kezelni, és – amennyiben a kérelmezett módosítás nem sért magasabb 
rendű elvet – a településrendezési tervekben (eszközökben) lehetőségek várhatóan nem 
akadályozzák a stratégia fejlesztéspolitikai céljainak megvalósítását.  

Köveskál 22/2018. (II. 16.) határozatával döntött a hatályos Településrendezési eszközök 
felülvizsgálatáról és a szükség szerinti, illetve a hatályos eszközök érvénybe lépését követően 
beérkezett lakossági igények – lehetőség szerinti – figyelembe vételével történő 
módosításáról. 
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3.2. Problématérkép/értéktérkép 
A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi 
lehetőségek és korlátok térképi ábrázolása 

 
45. ábra: Értéktérkép és problématérkép  
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

1. Régészeti lelőhely 

2. Műemlék 

3. Forrás 

4. Barlang 

5. Városkút közelében zebra kialakítása szükséges 
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46. ábra: Értéktérkép és problématérkép belterületre nézve 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

3.3.1. Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi 
ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

Köveskál Önkormányzata a 68/2011. (IX.22.) ÖK. számú határozattal fogadta el a község 
településszerkezeti tervét. A 8/2011. (IX. 26.) számon került elfogadásra Köveskál építési 
szabályzatának és szabályozási tervének megállapításairól szóló önkormányzati rendelet. 

A településszerkezeti terve meghatározza a település teljes közigazgatási területének 
szerkezetét, a területfelhasználást és a műszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezését. A Helyi 
Építési Szabályzat pedig rögzíti az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően a 
szerkezeti tervben meghatározott övezetekre vonatkozóan. 
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A település belterületének jelentős része a lakófunkciót szolgáló építési övezetbe van sorolva, 
melyhez kapcsolódik a település központjában – azonos nevű – és a szolgáltató szektor 
elhelyezkedését biztosító kereskedelmi szolgáltató övezet. 

47. ábra: Hatályos Településszerkezeti Tervlap kivonata 
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48. ábra: Köveskál eltérő építészeti karakterű területeinek lehatárolása 
Forrás: Településképi Arculati Kézikönyv 

A településen a település történetileg kialakult központját külön övezetként határolja le a 
Településképi Arculati Kézikönyv, mely alapján a települési önkormányzat a Köveskál 
Község településképének védelméről szóló rendeletében az előnyösebb építészeti megjelenés 
érdekében külön előírásokat érvényesít.  

Köveskál történeti, halmazos településszerkezetű központi részén a szűk utcák, közök a 
jellemzők. Az utcák határozott térfalat kapnak a gyakran utcavonalas telepítésű házaknak és a 
tömör, magas kőkerítéseknek köszönhetően. A település látképét meghatározza a környező táj 
szépsége, különösen a falutól nem messze magasodó Hegyestű látványa és a 
településközpont, többnyire egyszintes magasságú épületek alkotta szövetéből kiemelkedő két 
templomtorony. A faluban kevés igazán díszes homlokzat maradt fenn, a lakóházak többségét 
a XX. század elején, vagy ezt követően átépítették. Ebben nyilvánvalóan a mezővárosi jelleg, 
a polgárosodás egyaránt szerepet játszott.  

A történeti településrésztől elkülönülten, Balatonhenye irányába tartva, az út bal oldalán, 
belterületen új beépítésként alakult ki egy fiatalabb településrész. 

A területre jellemző, hogy szabályos (tervezett) utcaszerkezete és szabályos osztású 
telekszerkezete eltér a régi, központi résztől.  
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Az Ifjúság út, Henyei utca közterületek által határolt területen hagyományos 
tömegformálástól eltérő megjelenésű, modern kivitelezési technológiával megvalósult 
lakóépületek találhatóak, melyek leginkább a 80-as évek építészeti termékei találhatók, utcára 
merőleges telepítéssel, gyakran kétszintes, javarészt nyeregtetős kialakítással. 

A település teljes közigazgatási területe napjainkban mintegy 1450 ha, melynek kb. 95%-a 
külterület, amely a táji adottságoknak megfelelően elsődlegesen mezőgazdasági használatot 
szolgál. 

49. ábra: Hatályos Településszerkezeti Tervlap kivonata 

A település határának művelés alatt álló részeire vonatkozó földrajzi névként maradtak a fenn 
a dűlőnevek, amelyeknek jelentős forrásai a helytörténet-írásnak, agrártörténetnek, 
régészetnek, néprajznak egyaránt, mivel tanúskodnak a határ régi természeti viszonyairól.  

A Köveskál külterületén elhelyezkedő dűlök elnevezéseit a FÖMI által nyilvántartott Oltalom 
alatt álló szőlőkataszteri területek szőlőültetvény szintű dűlőtérképei is rögzítik az uniós 
elvárások szerint a Földművelésügyi Minisztériumnak (FM), mint a szőlő-bor ágazatot 
irányító Intézmény megbízásából. 
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50. ábra: Oltalom alatt álló területek 

Forrás: FÖMI 
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51. ábra: Köveskál külterületén lévő dűlők 

Forrás: FÖMI 

3.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi 
ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 

Köveskálon a lakónépességben jelentős eltérést mutató társadalmi rétegződés nincs, ennek 
megfelelően konfliktusokkal terhelt telepszerű lakóterületek vagy szegregátumok nem 
alakultak ki.  

3.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi 
ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 

A település életében, ill. céljai között nem szerepel olyan egyéb szempontú beavatkozást 
igénylő feladat, amely akcióterület kijelölését tenné szükségessé. 
Az elmúlt évek során változott a településfejlesztés tervezésének szemlélete. Új elemekkel 
bővült, mint például a településképi arculathoz kapcsolódó dokumentumokkal, illetőleg egyre 
nagyobb hangsúlyt kapnak az értékvédelmi és fenntarthatósági szempontok. 
A településfejlesztés léptékében Köveskál egy komplex egységként jelenik meg, 
településtörténetileg nem alakultak ki különleges jellemzőkkel rendelkező, nagyobb 
településrészek. 
Ezzel együtt az értékvédelem és a településképi arculat szempontjából lehatárolásra került 
néhány karakteres település egység (48. ábra), amelyek azonban nem indokolják elkülönült 
településrészek és akcióterületek kijelölését. 
A településrendezési dokumentumok jogszabály szerinti felülvizsgálata során felmerült 
fejlesztési elképzelések és módosítási kérelmek elfogadása tárgyában a települési 
önkormányzat Képviselő-testülete 105/2019. (IX. 23.) számú határozatában döntött, mely a 
tervezési folyamat során beépítésre került. 
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Melléklet 

 

Köveskál – Egyedi Tájértékek 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása 

 

 
1. Volt fogadó – Fő u. 1. 
                             464 hrsz 
Egykori beálló- fogadó, úttal 
párhuzamos falán 9 vakolat-
díszes ablak, falszéleken tagolt 
fehérre meszelt vakolat dísz, az 
épület alapszíne sárga, lábazata 
szürke. Sátortetős épület 
cserépfedéssel, bádog 
tetőablakokkal. Ma részben az 
Önkormányzat üzemi konyhája, 
részben lakások. 

 

 
 
 

 

 
2.  Volt kaszinó – Fő u. 8. 
                              4 hrsz 
Kuriális épület, fő tengelye az 
útra párhuzamos, 4 db 6-os 
osztatú ablak a főfalon, 
vakolatdíszítésekkel, kiemelt 
párkánnyal. Sátortetős épület 
pala fedéssel,  belső udvarán a 
tetőn elhelyezett 
napelemekkel. Egykor 
borkereskedő építette, majd a 
helyi kaszinó épülete volt, ma 
igényesen berendezett fogadó, 
a Káli A'rt Fogadó. 

 
 
 

     

 
3. Önkormányzat épülete 
    - Fő u. 10. – 5/2 hrsz 
 
  Klasszicista stílusban épült, a 
főbejárat felett kisebb 
timpanon. Nyílászárók körül 
sárga festés, a falon szürke 
durva szemcséjű, áttört mintájú 
vakolat. Ma az Önkormányzat 
épülete. 
 

 
 

 

 
4. Lakóház – Fő u. 23.  
                       442 hrsz 
 
 Egykori iskola épülete, sárgára 
színezve,  palával fedett 
sátortetővel. Oldalán 
emléktábla az egykori 
pedagógusról, Rácz Gyuláról 
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5. Térképház – Fő utca 
                           465 hrsz 
 
 Térképház – A Káli-medence 
információs rendszer része- 
Felépítésében a Káli-
medencében levő építészeti 
hagyományokat követi, táblája  
a környék kultúrtörténeti/ 
természetvédelmi értékeire 
hívja fel a figyelmet. 
 

 
 

 

 
6. Római katolikus 
templom – Fő utca – 440 
hrsz 
 
Római katolikus templom. 
Vakolt kőfallal körülvett, 
mandulafa sorokkal díszített. 
Tornyának két oldalán egy-egy 

román oszlopfő. 
 

 
 

    
 

 
 

 
7. Rk. templom kertjében 
kőkereszt – Fő u -440 hrsz 
 
Római katolikus templom előtt 

levő vakolt feszület. 
 

 

 
 

 
8. Volt fogadó – Fő u 25 
                             56/1 hrsz 
Kőlábazatú, sárgára festett 
épület, az eresz több sorban 
kiemelt vakolatdísszel. 
Cserépfedésű. Nagy méretű 
kapuja is jelzi az egykori beálló 
fogadót. Jelenleg kocsma, 
gyógyszertár. 
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9. Lakóház – Fő u. 27 –    
                       65/2 hrsz 
 
Szürke lábazatú, fehérre 
meszelt épület, láthatóan 2 
tulajdonossal, az eredeti 
épületrész 6 osztatú, íves 
záródású ablakokkal, szép 
vakolat dísszel keretezve, a 
másik részén „modern”  2 
osztatú ablak, keretezés nélkül. 

 
 

 
 

    

 
10. Lakóház – Fő u 26 
                         19 hrsz 
 
A Fő utca mentén 
elhelyezkedő, azzal 
párhuzamos építésű lakóház. 
Utcafrontján 4 db 4 osztatú 
ablak, díszítés nélkül. 
Sátortetős, bádog borítással. 
Kéményei 2 lyukúak, vakoltak. 
 
 

 

 

 
11.  Lakóház – Fő u 24 
                          15/1 hrsz 
 
A Fő utcára merőlegesen álló, 
magas kőkerítéssel védett 
épület. Oromfalán kiemelkedő 
vakolatdísz, felette négyszög 
alakú padlásszellőző. Durván 
vakolt, szürke alapszínű, 
falszegélyek, vakolat díszek 
fehérek. Nádfedésű, 3 
tetőablakkal. Jelenleg 
vendégházként üzemel. 
 
 

 
 
 
 

    

 
12. Lakóház – Fő u 12 
       8/2, 8/4, 8/6 hrsz 
 
A Fő úttal párhuzamos építésű 
sátortetős épület, az 
utcafronton 8 nagy méretű 
ablak. Láthatóan több 
tulajdonosé, eltérőek az ablak 
méretek, minőségek. Szürkére 
színezett, eresz alatt sárga 
széles sáv. Cserép fedésű. 
 
 
 
 

 
 

     



4 
 

 

13. Lakóház – Fő u 9. 
                         461 hrsz 
 
Fő utcával párhuzamos építésű 
nagy méretű épület kis 
előkerttel. Utcafronton 6 db 6 
osztatú ablak van gazdagon 
díszített vakolat kerettel. 
Alapszíne sárga, a vakolat 
elemek fehérre meszelve. 
Sátortetős, cserépfedésű,  
fehérre meszelt, 
vakolatcsíkokkal díszített 
kéménnyel. 
 

 
 
 

    

 
14. Lakóház - Henyei u 10 
                        434 hrsz 
 
Saroképület, sárgára színezve, 
falakon felfutó vakolat díszek 
fehérre meszelve. Fő falán 
felirattöredék – egykor 
vendéglő volt. Fedése cserép. 

 

 
 
 
 

    
 
 

 
15. Lakóház – Henyei u 11 
                         478/1 hrsz 
 
Az útra párhuzamosan épített 
hosszú ház, oromfalán 3 db 6 
osztású ablak, alatta kővel 
falazott pince bejárat. Kerek 
padlásszellőző. Vakolat dísz 
nélküli, fehérre meszelve. 
Nyeregtetős, náddal fedett, a 
fedés deszkaszegéllyel lezárva. 
Az udvar magas kőkerítéssel 
határolva. 

 

 
 
 
 

 

 
16. Lakóház –Henyei u 30 
                        405 hrsz 
 
Szürke színű, sátortetős épület, 
eresz alatt sötét szürke vakolat 
elemekkel. Szürke palával 
fedve. Előkert vakolt lábazattal, 
oszlopokkal, léc kerítéssel. 
Református lelkészi hivatal. 
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17. Hősi emlékmű – 
Henyei u 11.-  484 hrsz 
 
Mészkőből falazott emlékmű, 
benne márványtábla az I. és a 
II. világháború hősi halottainak 

nevével. 
 

 

 
 
 
 

 
18. Kopjafák –Henyei u 11 
                          484 hrsz 
 
Fából faragott kopjafák, a 7 
törzs nevének 
megjelenítésével. 

 

 

      
 
 

 
19. Lakóház – Malom u 5 
                         481 hrsz 
 
L alakú épület, utcafrontján 5 
ablak vakolat kerettel. Lábazata 
szürke, színezése sárga, 
sötétebb sárga a vakolat 
kiemeléseké. Fedése cserép . A 
ház előtt előkert  vakolt 
oszlopokkal, fém kerítéssel. 
Egykor tanácsház volt. 
 

 
 

   
 
 
 

 
20. Lakóház –Malom u 10 
                        471 hrsz 
 
Az utcára merőlegesen épült, 
utcafrontján nincs ablak. 
Alacsony mellvédes, 1 oszlop 
tartotta tornác mögött 3 ablak 
és egy ajtó nyílik. Nádfedésű, 
kéménye díszített, vakolt. 
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21. Lakóház –Iskola u 25. 
                        502 hrsz 
 
Az utcára merőlegesen épült, 
előtte előkert, magas 
kőkerítéssel. Az utcafronton 3 
ablak, padlásszellőző helyén 
kisebb ablak. Az udvari oldalon  
kerek oszlopok által tartott 
nagy méretű kódis állás. Cserép 
fedésű kiemelkedő 
tetőablakokkal, macskalépcső 
zárással. Fehérre van színezve. 
 

 
 
 

    

 
22.Cotter  malom- 
                         542 hrsz 
 
Egyszerű oszlop által tartott 
tornác mögött tömör fa 
borítású nyílászárók. 
Nyeregtetős tetőablakokkal 
készült, cserépfedésű, a 
végfalak bádog borításúak. Ez 
volt az egykori molnár lakás. Az 
egykori malom kőfalai állnak 
csupán, födéme nincsen. 
 

 
 

    

 
23. Kőkereszt – Felső 
temető – 538 hrsz 
 
Gazdagon díszített, fehérre 
meszelt kőkereszt, körülötte 
alacsony fa kerítés, virágokkal. 
 

 

 
 

 
24. Síremlékek – Felső 
temető – 536 hrsz 
 
Kőből faragott régi sírkövek, 
feliratuk nem, vagy csak 
nehezen olvasható. Sírhalom 
nélkül. 
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25. Demkó malom – 534 
hrsz 
 
Szépen felújított egykori 
malom épület, részben látszó 
kőfallal, részben fehérre 
színezve. Eltolt szintű tető 
nádfedéssel, tetőablakokkal, 
boltíves, vakolt kémény. 
Melléképület is helyreállítva. 

 

 
 

    

 
26. Volt tűzoltó szertár – 
Bozót u – 89 hrsz 
 
Egykori tűzoltószertár szépen 
helyreállítva. Nyeregtetős 
épület, cserép fedéssel, 
mindkét oromfalán 
macskalépcsővel. Ajtaja díszes, 
gazdag betétekkel. 
 

 

 
 

 
27. Városkút és mosóház 
Városkút u -89 hrsz  
 
A Városkút, egykori mosó 
épülete két részből áll. Az első 
rész egy bolthajtásos nyílás 
mögött rejti a falazott falú 
kutat, a hátsó fal alsó részén 
levő nyílásokon távozik a víz a 
mögötte levő medencébe. A 
medence kővel falazott, 
fagerendák tartotta 
cserépfedés borítja. Itt zajlott a 
mosás. Az épület szürkére 
színezett, oromfalán 
emléktábla Győrffy Dezsőnek a 
Káli-medence  geológiáját 
kutató tudósnak. Az épület 
2000-ben lett felújítva. 
 

      
 

 
 

28. Kelemenház – 
Városkút utca – 422 hrsz 
 
Klasszicizáló, késő barokk 
épület, gazdag vakolat 
díszítésekkel. Magas földszintű, 
az alsó szinten volt az egykori 
mezőváros börtöne. Felette 4 
db 6-os osztatú zsalus ablak. 
Lábazata  szürkéssárga, felette 
fehérre van színezve. A 
mindkét végén kontyolt tetőn 3 
tetőablak, fedése cserép. 
Díszes, vakolt boltívvel fedett 
kémények. 
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29. Lakóház 
 – Városkút u. 7. 413 hrsz 
 
A református templom előtt áll 
az egykori „oskola mester” 
háza. Oromfalán 3 db 6 osztású 
ablak, felette 2 nagyméretű, 
íves záródású üvegezett 
„padlás szellőző”, ovális 
vakolatkeret. Az udvaron nagy 
méretű kerek oszlopokon álló 
kódis állás. Az ablakok körül 
széles vakolat keret, a vakolat 
díszek és a falszegélyek fehérre 
meszelve, az épület sárgás 
rózsaszín, nyeregtetős, 
cseréppel fedett, a tető 
lezárása macskalépcsővel, 
fehérre meszelt, díszített vakolt 
kéménnyel. 

 

 
 

    

 
30. Lakóház – Petőfi u.3. 
                      - 408 hrsz 
 
 Utcai homlokzatán egy db 
aszimmetrikusan elhelyezkedő 
zsalus ablak. Az egykori 
lakórész Bramac cseréppel 
fedve, a korábbi gazdálkodási 
épület részek nádfedésűek. 
 

 

       
 

   
 

 
31.          Lakóház –      
                Városkút u. 12. 
Az utcafronton az épületnek 
csak a padlásszintje látszódik a 
vakolatkerettel, és egy kis 
négyszögletes padlás 
szellőzővel. Az épület jóval az 
utca szintje alatt van, 
szinteltolásos. Fedése piros 
cserép, álló tetőablakokkal, 
vakolt kéményekkel. 
Sötétszürke lábazat felett 
világosszürke színezésű, a 
nyílászárók melletti kiemelések 
és a falszegélyek fehérre 
meszelve. 
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32. Lakóház – Városkút . 
u. 22 – 337/2 hrsz 
 
 Utcai oromfalán 1 db 
aszimmetrikusan elhelyezkedő 
ablak. Az első lakrész fehérre 
meszelt, díszítések nélkül, a 
hátsó rész- vélelmezhetően a 
gazdasági épület látszó kővel 
falazott, fehér vakolat 
szegéllyel a nyílászárók körül. 
Nádfedésű, kéménye tégla, 
vakolás nélkül. 
 

 
 

    
 

 
33.  Lakóház – Városkút u. 
15 –  
 
Nagy méretű épület az utcával 
párhuzamosan, de attól jóval 
beljebb épülve, tekintélyes 
előkerttel. Két nagyméretű 
boltíves nyílás, benne több 
osztatú ablak, egy boltíves 
bejárat és egy nagy pajtakapu a 
legfőbb jellegzetessége. 
Fehérre színezett, 
vakolatelemek nem díszítik. 
Nádfedeles, 4 tetőablak 
kialakításával, kéménye díszes, 
fedett, vakolt. 
 

 
 
 
 

 

 
34.  Református templom 
                   - 412 hrsz 
 
Késő barokk és klasszicista 
stílusú, tornyán óra, tornya 
bádoggal fedett. Fehérre 
meszelt épület. 

 

    
 

35.   Lakóház – Bozót u.14 
 
Frontfalán egy 4 osztatú 
aszimmetrikusan elhelyezett 
ablak és 2 négyszögletes 
padlásszellőző van. Nádfedésű, 
az oromfal vége és a fedett 
kémények vakoltak. A ház 
színezése fehér, 
vakolatdíszekkel nem 
ékesítették. 
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36. Lakóház – Henyei u. 
58.  – 383 hrsz 
 
Utca fronton 4 db 6 osztatú 
ablak, az udvaron nagy méretű, 
befalazott, üvegezett kódis 
állás. Nyílászárók mellett 
kiemelt vakolat keret, minden 
egységesen fehérre színezett. 
Cserép fedésű. 

 

 
 

    

 
37. Lakóház – Tabán 
u.35.- 508 hrsz 
 
Előkert választja el az utcától. 
Oromfalán egy db 6-os osztatú 
ablak, felette téglalap alakú 
padlásszellőző; a hosszanti 
falrészen 2 ablak egy ajtó 
található. Durvára vakolt, a 
falszegélyeknél, nyílászáróknál 
simára vakolva, egységesen 
fehérre festve. Fedése nád, 
deszkaszegéllyel lezárva. Egy db 
vörös téglából rakott, fedett 
kéménye van. Melléképülete 
szintén nádfedésű, fehérre 
meszelt 
 

 
 
 
 
 

    

 
38. Lakóház _ Tabán u. 2. 
 
Utcára merőlegesen épült, attól 
kisebb előkert választja el. 
Oromfalán 3 db zsalus, boltíves 
záródású ablak, a felett a 
padlásszellőző helyén nagy 
méretű, 12 osztatú ablak. Az 
udvari fronton 5 db zsalus 
ablak, 2 ajtó található – a ház 
piszkos fehérre van színezve, 
nyílászárók körül sárga 
szegéllyel. Nádfedésű, 4 
tetőablak kialakításával. A 
nádfedés deszka szegéllyel 
zárul. 
 

 
 
 
 

    

 
39. Alsó temető – 
Monoszló felől – 610 hrsz 
 
Régi, kőből faragott sírkövek. 
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40.  Csányi pince – Fekete 
hegyen, 0290/1 hrsz 
 
Pincelejáró előreugró szépen 
faragott ajtóval. Felette 2 db 4 
osztatú ablak, afelett 2 téglalap 
alakú padlás szellőző. Fehérre 
meszelt az épület. Nádfedésű, a 
nádazást macskalépcső zárja, 
kéménye vakolt, boltívekkel 
zárt. Melléképülete egy ásott 
kútra épült, szintén fehér, 
nádfedésű. 
 

 
 

 

 
41.Nagy Csere kút –  
a Fekete-hegy oldalában 
 
Fekete-hegy oldalában bővizű 
forrás fölé emelt boltozott 
építmény. Kőből falazva, 
részben föld borítással. 
 

 

   
 

42. Kis Csere kút – a 
Fekete-hegyen 
 
Fekete-hegy oldalában kőből 
falazott felépítményű  forrás. 
 

 

 
 

 
43. Tanai pince – a 
Fekete-hegy oldalában 
 
Fekete-hegy oldalában álló 
pince/présház. Oldalán vaskos 
lábakon álló kódis állás. Cserép 
fedésű, vörös téglából rakott, 

fedett kéménnyel. 
 

 

    

44. Ács pice – 
belterülettől ÉNy-ra 
 
Oromfala látszó kő, egy zsalus 
ablakkal, a padlásszellőző 
helyén boltíves záródású kis 
ablak. A Hosszanti fal vakolt, 2 
zsalus ablakkal, ajtóval. Náddal 
fedett, macskalépcsővel 
záródóan, 2 tetőablak 
kialakításával. 
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45. Legelő erdő – belterü-
lettől É-ra – 307/2 hrsz 
 
A községet É-ról határoló 
egykori legelőerdő nagy méretű 
cserfákkal. 
 
 

 

    
 

 

 

Készült: 2011. évben 
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