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BEVEZETÉS 

Jelen települési örökségvédelmi hatástanulmány Köveskál új településrendezési terveihez készülő alátámasztó 
munkarész, melyet a helyi képviselő testület 18/2017 (XII.30.) Köveskál község településképének védelméről szóló 
rendelet (továbbiakban: TKR) figyelembevételével állítottunk össze, beleértve annak függelékét. Továbbá 
rendelkezésünkre állt Köveskál Község korábbi Örökségvédelmi Hatásvizsgálata és Javaslata (2011. VÁTERV95). 

1. Örökségvédelmi vizsgálat

1.1.A település történeti leírása 

A település környezete az őskor óta folyamatosan lakott hely, a vízben (kisebb patakok, álló vizek) akkor még jóval 
gazdagabb hegyek alatti terület a megélhetést, védelmet egyaránt biztosította az itt élők számára. A római korban 
térségen át vezetetett az Aquincum – Valcum (Fenékpuszta) út, a belterületen átvezető mai Zánka – Tapolca 
nyomvonal is ennek elágazása volt. A település első okleveles említése 1241-ból való „Kál” jelzéssel (mely a 
honfoglalás kori Kál vezér nevéből ered), helyben élő nemesekre utalva. 
Az 1430-tól származó adatok szerint a település, illetve szőlőhegy egy része a veszprémi püspökség birtoka, másik 
része a nemesi birtok.  
A település a török háborúkban időszakosan elnéptelenedett, 1711-tól állapítható meg újra a folyamatos népesség. 

Az I. katonai felméréskor (1782-85.) a település halmazos szerkezete, sugaras utcái – a kimondottan 20. századi 
új tömbosztásokat leszámítva – a mai képhez hasonlók. Hangsúlyos a falu magaspontján elhelyezkedő református 
templom. Ennek mai formája és tömege 1769-ből való barokk-klasszicista alkotás, de feltehetően korábbi, legalább 
16. századi templom alapjain nyugszik, ami azt is mutatja, hogy a település lényegében a korábbi helyén épült újra.
A Zánka – Tapolca út, illetve a henyei és kővágóörsi szekérút is egyértelműen beazonosítható.

A 18. század végén – 19 sz. közepén Köveskál tovább fejlődött, megépül a katolikus templom is, a hangsúlyos 
szőlőművelés mellett a falu gazdaságát Burnót patakon létesült malmok növelték. A fentebb említett fő szekérút 
útvonalak a II. katonai felmérés (1819-1869) tanúsága szerint is rögzültek. A helyi borászok és borkereskedők 
messzire szállították árujukat, a nagyobb méretű présházak, épületek ekkortól épültek, a település mezővárosi 
rangot visel a 19. sz. végéig. 
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A 19. sz. végén (III. katonai felmérés, 1869-1887), a szőlőhegy jelentős kiterjedése továbbra is stabilan megmarad. 
A településen ekkor már üzletek, felekezeti iskolák, egyesületek működnek, a vizenyős és szárazabb területek 
használata egyre intenzívebb (zöldségtermesztés). 

A 20. sz első felében (IV. katonai felmérés idejére) az 1893-ban elkészülő vasútvonal (Zánka-Köveskál vá.) 
megjelenése a jelentősebb gazdasági változás. 

A 18. század előtti épület-, illetve falmaradványok töredékes régészeti emlékként maradtak meg, ugyanakkor a 
település belterületének központi részein jelentős mértékű a 18. sz végétől folyamatos beépítések száma, azaz 
épületek a korábbiak helyére, részben azok felhasználásával épültek. 

A 19 sz. végéig a település népessége nő, majd a filoxiravész hanyatlást, stagnáló népességet eredményez, lassú 
újrakezdéssel. Az 1945 utáni első évtizedekben még fejlődés látható, így létrejönnek új gyümölcsösök, illetve a 
település üzemeltetéshez kapcsolódó területhasználatok: telephelyek, sportpálya, közmű létesítmények stb. 
1970-től a kistelepülésekre jellemző népességcsökkenést és ennek nyomán a gazdasági-társadalmi nehézségek 
súlyát a falu a rendszerváltásig viseli. Ekkortól alakul a máig tartó sajátos fejlődés: bebírók megtelepedése, ami 
nem jelent klasszikus népességnövekedést, viszont gazdaságilag, illetve az épületállomány tekintetében 
egyértelmű a fejlődés. A legutóbbi időben a vendéglátó és szállás funkció erősödése, illetve stabilizálódása 
tapasztalható, a népesség csökkenése megállt. 

1.2. A település régészeti örökségének felmérése újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület 
esetén terepbejárással 

Lásd külön dokumentáció. 
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1.3. A védett műemléki értékek települési értékleltára (értékkataszterben) 
 
1.3.1. Világörökségi és világörökségi várományos helyszínek és területek 
 
Köveskál a Balaton-Felvidéki Kultúrtáj Világörökség Várományos terület része, melynek pontos területét a 
Világörökségi Várományos helyszínek jegyzékéről szóló 27/2015. (VI.2.) MvM rendelet Mellékletének 4. pont 2. 
alpontja tartalmazza koordinátákkal, mint a Balaton-felvidéki kultúrtáj - Tapolcai medence és Káli medence.  
A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 3.§ szerint: 

"3. § (1) *  A világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értéket, a várományos helyszín kiemelkedő értéket 
hordoz, amelyet - a kulturális örökség, a természet, illetve a településkép védelméről szóló jogszabályok alapján 
fennálló védettséggel összhangban - mindenki köteles megóvni. 

(2) *  A világörökségi és a várományos terület védelme és fennmaradását szolgáló, értékőrző használata 
közérdek, amely - összhangban a kulturális örökség, a természet, illetve a településkép védelméről szóló 
jogszabályok alapján fennálló védettségből fakadó kötelezettségeikkel - az állami és önkormányzati szervek, az 
egyházi jogi személyek, a társadalmi és egyéb szervezetek, illetve a természetes személyek együttműködésével 
valósul meg. 

(3) *  A világörökségi és a Világörökség Jegyzékbe jelölendő várományos területet az Egyezménnyel 
összhangban, annak egyetemes és nemzeti értékeit megőrizve és a köz érdekét szolgálva kell használni, 
bemutatni, fenntartható módon fejleszteni vagy szükség szerint helyreállítani. 

(4) *  A világörökségi és a Világörökség Jegyzékbe jelölendő várományos terület használata, bemutatása és 
fejlesztése az 1. § (2) bekezdés szerinti védettségre tekintettel, egységes kezelési elvek alapján, átláthatóan, a 
világörökségi címhez méltó módon történhet, így különösen 

a) a helyszínnek meg kell őriznie eredeti értékeit, egységes látképét, történeti környezetbe ágyazott, illetve 
egyedi megjelenését különösen a - nappali és éjszakai - látvány, a térbeli kapcsolatok és arányok tekintetében, 

b) ne veszélyeztesse a helyszín hitelességét, sértetlen fennmaradását és integritását, továbbá ne 
eredményezze a világörökségi értékek károsodását és a károsodás veszélyét ne idézze elő, 

c) méltón illeszkedjen a terület kulturális, történeti, természeti értékeihez, 
d) ne okozza akár közvetlenül, akár közvetve az egyetemes és nemzeti értékek csökkenését, értékvesztését, 
e) érvényesüljön a közérdeknek megfelelő és hiteles, a világörökségi helyszínhez méltó funkció és jelleg, 
f) biztosított legyen a világörökségi értékekhez való hozzáférés, a megközelíthetőség és a zavartalan látogatás." 

 
A várományos besorolás kifejezi a település beépült, illetve nem beépült területeinek értékességét, azok 
megjelenésével és jellemző hagyományos használatával együtt. 
 

 
Világörökségi és világörökségi várományos területek 
 övezete által érintett települések a térségben (OTrT)  
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1.3.2. Az országos építészeti örökség elemei 
 
A településen jelenleg az alábbi épületek/ingatlanok vannak műemléki védettség alatt: 
 

ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK / ÉPÍTMÉNYEK 
Törzszám Azonosító Cím Műemlék neve / 

funkciója 
HRSZ Védelem 

9009 15465 Városkút u. városkút 89 Műemlék 
9009 15466 Városkút u. mosóház 89 Műemlék 

5208 24371  

Ref. templom ex-
lege műemléki 
környezete 

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

Műemléki 
környezet 

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 

Műemléki 
környezet 

5207 24375  

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

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

Műemléki 
környezet 

8878 24378  

lakóház ex-lege 
műemléki 
környezete 

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

Műemléki 
környezet 

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 

Műemléki 
környezet 

5207 9936 Városkút u. 1. 
Lakóház, ún. 
Kelemen-ház 422 Műemlék 

5208 9934 Városkút u. Ref. templom 412 Műemlék 
5209 9935 Városkút u. R. k. templom 440 Műemlék 
8878 9937 Városkút u. 13. lakóház 348 Műemlék 

9009 9938 Városkút utca 
városkút és 
mosóház 89 

 

 
Műemléki védettség alatt álló épületek, telkeik, műemlék környezetük: 
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1.3.3. A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
 
Lásd külön kötetben a régészeti hatástanulmányban. 
 
1.4. A helyi építészeti örökség települési értékleltára (értékkataszterben) 
 
1.4.1. Településszerkezet 
 
A TKR 1 melléklete meghatározza: 

„A településkép, tájkép -  meghatározó területeinek lehatárolása 
Köveskál Község teljes közigazgatási területének településképet meghatározó területei: 

a) a belterület „Ófalu” településrész, 
b) a belterület „beállt lakóterületek”  településrész,  
c) a belterület „új, folyamatosan beépülő”  településrész, 
d) a külterület településrész. 

Az a), azaz az „Ófalu területén” lehatárolásra kerül ezen belül egy un. „világörökség-várományos terület”, ami nem 
értelmezhető jogilag, de jól lefedi a település legősibb részét a Városkút u. – Petőfi u. – Henyei út térségében,  

 
 
 
A külterületi lehatárolásban kiemelésre került a „Szőlőskertek településrész”” 
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1.4.2. Telekstruktúra és utcavonal vezetés 
 
A Belterület „Ófalu” területe, illetve a kisebb részt a külterületi „Szőlőskertek” esetében jellemző, hogy közterületek 
telekhatárai kialakulásuk óta nagyjából változatlanok. Egyedi törések, nyeles, zsák szakaszok a többszáz éves 
beépítések alkotta térfalakkal különleges egységet képviselnek. Ezek fontosabb meghatározható egységei: 

- A Városkút u. – Szűk u. – Henyei út – Petőfi Sándor utca által határol terület,  
- Malom u. – Vásártér u. – Iskola u. – Henyei út által határol terület 

 
 
1.43 Utcakép, utcakép részlet 
 
A településen meghatározhatók értékes utcakép szakaszok, melyeket a 

- Jellemzően a hagyományos oldalhatáros beépítéssel álló előkertes, hosszúházas épületek, vagy 
- A hasonló korú, az utcával párhuzamos, utcavonali, mezővárosi beépítéshez hasonuló beépítésű házak, 

kúriák (kő, vagy hagyományos tagozatos vakolat homlokzatképzéssel), 
- Az előbbiekhez kapcsolódó áttört, vagy tömör kőkerítések (bástyák) és melléképületek, valamint  
- A felszíni adottság és az egyéb hangsúlyos környezeti elemek: kő támfalak, pillérek, árkok, köztárgyak 

(kút, kereszt stb.) és növényzet, 
- Valamint a különleges alakú, tört, keskeny, vagy változó szélességű utcák, valamint a térszerű, vagy 

jelentős zöldfelülettel kiszélesedő közterületek (Fő u. és Henyei út mentén) együttesen határoznak meg. 
Az utcaképi hatást elsősorban a hagyományos épületek, építmények együtt állása, vagy ismétlődése, legalább 
szakaszos folyamatossága, ritmusa teszi igazán hatásossá. 
Az épületvizsgálatok eredményét a következőkben foglaljuk össze: 
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Helyi védettség jelenlegi állapota és értékelése: 
 
A TKR által a 2. sz. mellékletben meghatározott helyi védett épületek (szobrok, egyedi, elemek): 
 

 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 
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.  037 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 

 
A helyi védett épületek értékelése a jelen tanulmányhoz tartozó Értékleltár dokumentációban szerepel. 
  



 
 KÖVESKÁL TELEPÜLÉSI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY                                                      

2022  MÁRCIUS 

Épületvizsgálatok összegzése 
 
Az épített örökséget jelentő hagyományos és/vagy különleges, egyben a település társadalmi-gazdasági 
történetéhez kötődő sajátos karakterű épülettípusokat és jellemzőiket az alábbi felsorolásban foglaljuk össze. 

1. A klasszikus magyar népi építészet értékeit mutató 1920 előtt épült hosszú, „módosabb” léptékű 
oldalhatáron álló lakóházak 

2. Mezővárosi épületek, illetve kisvárosias-kertvárosias építészetbe hajló épületek: 1940 előtti száz évben 
épültek, jellemző funkció a kúria, illetve többször megváltozott használatuk (üzlet, iroda, hivatal) mára 
elsősorban a lakó, vagy vegyes funkció. 

3. Előbbiektől eltérő karakterű és funkciójú építmények (templomok, malmok, pincék stb.) 
 
Az Értékleltár alapján a helyi védettségek jelenlegi besorolásai megtartandók, adminisztrációs hibák korrekcióival. 
 
 
Az értékes utcaképek, jellemzőik 
 
Az előbbiekben felsorolt értékes épületek, illetve a környező hasonló beépítés, sajátos közterületi adottságok, 
térfalak és egyéb környezeti egyéb hangsúlyos elemek, által meghatározott védendő utcakép a TKR szerint:  

 

„Utcaképi védelem  
40. Városkút utca 20-26. Fő utca 2-40. Kővágóőrsi utca 21-3. 

„ 

A helyi utcaképi védelem jelenlegi besorolása az Értékleltár alapján megtartandó. 
 
 
1.44 Egyéb településkarakter elem 
 
A templomok környezete, ami fekvés tekintetében különlegesként határozható meg, illetve szőlőhegy és Fekete 
hegy látványa a táj képét erősen meghatározza. A déli külterületen továbbá korábban hangsúlyos volt vízfolyások 
szerepe, ebből ma a részben Kővágóörs területén lévő Kornyi tó a meghatározó. 
 
 
1.45 Építményrészlet, alkalmazott anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati kialakítás 
 
A hagyományos épületek jellemzői a településen: 
 
Hagyományos anyaghasználat: 

- Kőfal (sárba, illetve mészvakolatba rakott) és (illetve később) téglafal, egyszerű hagyományos vakolattal, 
egyszerű vakolatdíszítéssel, vagy látszó kőhomlokzat, ritkábban meszelés. 

- Fa: látszó szaruk, oromfali fadíszek, kontyolások 
- Kő vagy fakerítések 
- Cserépfedés 
 

Jellemző tömegformálás típusok a hagyományos épületeknél: 
- Az épületek jellemzően egy szintes kialakításúak, néha a pince miatt kiemelve az utca felé. 
- A tetők teljes kontyolása jellemző, de történeti hagyomány van az oromfalak kialakításának is. A mai 

beépítések inkább ezt követik, a korábbi nyílás nélküli tetőzetet tetőtér beépítések váltják fel. 
- Sorolt épületek a telek mindkét oldalán, ritkán a hosszúház T alakba vált, a bejáratott tartalmazó 

„kódisállás” számos helyen jellemző 
- Egyszerű, nyílás nélküli tetőzet 
- Széles kőlábazatos, illetve tömör kőkerítések 

 
  



KÖVESKÁL TELEPÜLÉSI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 

2022  MÁRCIUS 

Építményrészletek, 
- Az polgárosodó 19-20 sz.-i épületeken jellemzők a mára már értékesnek, „patinásnak” számító

részletképzések, megoldások. Ezek az 1945, illetve 1920 előtti, „békebeli” iparos munka megoldásait
jelentik: faragott szarufák, sok-osztású üvegezett nyílászárók, tagolt, váz-táblázatokkal, keretekkel
kialakított ajtók, kézbeálló, vagy éppen durva vasaltok, kő lábazatokkal stb.

- Kontyolás gyakori.
- Tagozott oromfal homlokzatok, keretezések
- Egyszerű lábazatok
- Oldalkerti nyílásosztás: Kevés számú, egyszárnyú ajtó, kisebb ablak, Egyenes, vagy szegmens áthidalás

Értékes egyedi, vagy éppen jellegzetes megoldások: 
- Hosszúházak tornáccal, jellemzően inkább ablak nélküli, vagy kétablakos utcai homlokzat kialakítással

(később néhány esetben „modernizálódtak” egy szélesebb ablakkal). A homlokzatokon a nyílászárók
szolidan keretezettek.

- Az oldalhatáron álló főépülethez képest a telek másik oldalán is előfordul egy épület az utcára nézően.
Jellemzően „nyárikonyha” funkcióval, de korábban, műhely, sőt utcára néző üzlet is működhetett bennük

- Udvari pincék
- Pilléres vakolt és/vagy dombordíszes kerítés.
- Kőbástyák, kőtámfalak.
- Lábazat, pinceszint jellemzően hangsúlyosan eltér vakolatképzésében (burkolatában),

1.4.6 Táj- és kertépítészeti alkotás, egyedi tájérték, növényzet 

A TKR által a 3. sz. mellékletben meghatározott helyi területi védelem alatt állnak a temetők területei. 
Továbbá a belterületen kiemelendő növényzeti értékek: 

- Zöldfelületek a Henyei út mentén
- Az építményeket kellemes hatással keretező többszintes növényzet

1.4.7 Szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor 

Örökségvédelmi vonatkozású alkotások: 
- Háborús emlékmű
- Kőkeresztek
- Közterületről látható felújított telken belüli kutak
- Temetői kő sírkeresztek
- Kémények
- Kerítés támpillérek

Mindegyik megfelelően karbantartott. 
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2. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése 
 
2.1. Az Értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon tervezett változások 
ismertetése. 
 
A belterületi telekrendszer megváltozása nem várható, a meglévő épületek – beleértve az értékes hagyományos 
épületállományban szereplőket is – az új HÉSZ alapján fejleszthetők.  
A külterületen a tájhasználati értékek megőrzése az elsődleges, a védendő használat több egymástól nem 
lehatárolt telken is megvalósítható. 
 
Az értékleltárban felsorolt helyi védett egyedi emlékek között több lakóépület van. Legkedvezőbb állapot a tartós 
lakófunkció, melyet lehetőségei szerint a településrendezési előírások, illetve a település egyéb intézkedései nem 
akadályoznak, sőt inkább támogatnak, segítenek. A település élhetősége érdekében az épületállomány minél 
nagyobb részét egyébként is a lakófunkció fogadására alkalmas állapotba kell hozni, illetve abban megtartani. 
 
Az új településrendezési terv a meglévő használat szerinti területi és övezeti besorolásban tartja ezeket az 
építményeket, illetve telkeik területét. Közterületi szabályozás nem érinti egyiket sem, beépítés, elépítés, vagy 
éppen korlátozás sem veszélyezteti őket. A HÉSZ, illetve a településképi rendelet fizikai és településképi 
védelmüket biztosítja. 
 
Tervezett, illetve közvetett változás nem jön létre az értékleltárban szereplő elemekre vonatkozóan, ugyanakkor a 
hatályos jogszabályoknak megfelelő településrendezési és értékvédelmi követelmények segíteni fogják 
megőrzésüket. 
 
 
2.2. A 2.1. pontban szereplő változások hatásai: 
 
A történeti településre, település- és tájszerkezetre: 
 
A TKR alapján megfogalmazott előírások elősegítik (előírják) a hagyományos beépítés megtartását, az egyes 
építészeti megoldások őrzését, fejlesztését, melyekkel a hagyományos épületek megőrizhetők, felújíthatók. 
Mindezek nyomán a karakteres, hagyományos épületek, illetve a meglévő kellemes, jó utcaképek megőrzése, 
organikus fejlődése várható. 
 
 
A települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre. 
 
Az TKR értékleltárban szereplő helyi védett építmények fenntartása tulajdonosaik általános céljai szerint biztosított. 
A helyi településrendezési eszközök hatályos jogszabályokban előírt új, pontos tartalma segíti az értékek 
megfeleltetését az esetleges támogatási lehetőségekhez szabott követelményeknek. 
 
 
3. Értékvédelmi terv 

 
3.1. Az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és követelmények 
 
A TKR-ben szereplő települési helyi védettségek magtartását javasoljuk. Értékeik megőrzését biztosítja a: 

- A TKR -ben és a tervezett HÉSZ-ben szereplő szabályrendszer; annak betartása révén a káros folyamatok 
megakadályozásával, 

- A TKR -ben meghatározott szabály-, és követelményrendszer szerint működtetett településképi 
véleményezési eljárások; a fejlesztések esztétikai tartalmának javításával, 

- Az Önkormányzat és az építmények tulajdonosai közötti kommunikáció és együttműködés révén pedig 
további jogi, finanszírozási segítségnyújtás lehetőségével lehet élni. 
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3.2. Az önkormányzati feladatok meghatározása 
 
Az Önkormányzat gazdasági helyzete a jelenlegi környezetben kedvező. Lakóépület esetében a helyi védett 
épületek megőrzésének, felújításának támogatásával kettős cél érhető el: épületállomány védelme és 
lakónépesség megtartása. A gazdasági és egyéb (pl.: vendéglátó) épületek esetében pedig a település hosszú 
távú gazdasági ereje növelhető. 
 
A rendezési terv jóváhagyandó munkarészei a karakteres, hagyományos épületek, illetve a meglévő kellemes, jó 
utcaképek megőrzését segítik elő 
 
A védelemre javasolt épületek állagmegőrzése, felújítása, korszerűsítése oly módon javasolt, hogy homlokzat és 
tömegalakításuk ne változzon. Párkány és gerincmagasságuk, tetőhajlásszögük megmaradjon. Jellemző 
nyílászáróik befoglaló, mérete, aránya is közel megtartandó. 
 
A ma a térségben jellemző hagyományos építészetből merítő, sokszor L, T alakban megfogalmazott tetőtér 
beépítéses, oromzatos homlokzatú épületek további építése elfogadható, amennyiben a településképi 
véleményezési eljárás során illeszkedésük kedvezően meghatározott. A hagyományos és karakteres épületekhez 
a hozzáépítés elfogadható, lehetséges, amennyiben léptéke, összhatása nem változik kedvezőtlenül. 
 
Fenti szempontok a most kidolgozott HÉSZ-ben is érvényesülnek. A meglévő hagyományos és karakteres épületek 
megújítását a jóváhagyandó munkarészek lehetővé teszik. Hasonló karakterű korszerű épületek szabályosan 
megépíthetők. A HÉSZ építési előírásokban TKR-ben foglaltak figyelembe lettek véve. 
Az Önkormányzat a mindenkori anyagi lehetőségeihez képest segítheti a helyi hagyományos épületek felújítását.  
 
 
4. Települési értékleltár 
 
A TKR előírásai, illetve a mellékletekben meghatározott helyi védett elemek felsorolása megtartandó, egyes 
adminisztrációs hibák korrigálásával. 
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KÖVESKÁL HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 
BELTERÜLET 

 

1. Fő utca 1. 464 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. (XII.30.) 

önk. rend 

 

Építés éve 19. század közepe 

Stílus Mezővárosi épület 

Funkció Több lakás 

Egyéb 

információ 

Volt fogadó 

Leírás U alakú 

elrendezésű 

épületcsoport. 

Fő utcai 

homlokzaton 9 db 

ablak, 

vakolatkeretezéssel, 

tagolt 

párkányokkal.  

Kontytető, 

cserépfedés. 

Jellegtelen kerítés. 

 
 

 

Védett 

elemek 

párkány magasság 

épület tömegek, 

kémények, boltív 

Helyreállítási 

javaslat 

Általános felújítás, a meglévő előtető formák és nyílászárók helyett 

illeszkedőbb megoldásokkal. 
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2. Fő utca 8. 3 hrsz. Helyi védett 

Döntés száma 18/2017. (XII.30.) 

önk. rend 

Építés éve 19. század közepe

Stílus Mezővárosi épület 

Funkció Káli Art Inn 

panzió 

Egyéb 

információ 

Volt kaszinó 

Leírás Volt kaszinó 

épülete,  

klasszicizáló 

stílusban. 

Utcai 

homlokzaton 

keretezett 

ablakok, 

gazdagon tagolt 

párkányokkal, 

díszes szellőző 

nyílásokkal. 

Simított 

nemesvakolat, 

sarokkváder. 

Kontytető, 

palafedés, tégla 

kémény. 

A volt 

ebédlőteremben 

festett szekkós 

mennyezet. 

Kőpilléres 

fémkerítés. 

Védett 

elemek 

homlokzat, ebédlő 

belső tér, 

Helyreállítási 

javaslat 

Állagmegóvás 
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3. Fő utca 10. 5/2 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 19. század vége 

Stílus Mezővárosi 

épület 

Funkció Polgármesteri 

Hivatal 

Egyéb 

információ 

Volt kúria 

Leírás Utcai homlokzat 

lizénás sarok 

keretezéssel, 

hullámos futó 

vakolatdísz 

párkányvonalon, 

ablakok körül 

vakolatkeretezés, 

attika.  

Főbejárat fölött 

Köveskál címere 

festve. 

Vakolt kőpilléres 

léckerítés, 

 

Védett 

elemek 

Főhomlokzat, 

tömeg 

Helyreállítási 

javaslat 

Állagmegóvás 
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4. Fő utca 23. 442 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 19. század vége 

Stílus Mezővárosi/népi 

építészet 

Funkció Lakóház, 

védőnői iroda 

Egyéb 

információ 

Volt iskola 

Leírás Két fő épületből 

álló együttes, 

A Fő utca felőli 

egység felújított, 

új kontyolt 

tetővel, 

párkányos, 

nyíláskeretezéses 

vakolt kivitelben 

A Fő utca felé 

emléktáblák és 

két oszloprész 

vannak 

elhelyezve 

esetlegesen. 

A Henyei utca 

felőli egység 

állapota közepes, 

eredeti 

nyílászárókkal 

 
 

 
 
 

Védett 

elemek 

Tömeg, Henyei 

szárny 

nyílásosztásai 

Helyreállítási 

javaslat 

Állagmegóvás. Az újabb felújításoknál nagyobb körültekintéssel javasolt 

eljárni (műanyag ajtó használat kerülése, nyílások mérete, keretezések stb.) 
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5. Fő utca 26. 19 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 19. század vége 

Stílus Nép építészet 

Funkció Lakóház 

Egyéb 

információ 

Feltételezhetően 

az épületben 

iparosos 

tevékenységet is 

végeztek. 

Leírás Alaprajzában 

hagyományos 

parasztház, mely 

az utcavonalon 

áll, 4 osztott 

üvegezésű 

ablakkal. 

Utcai magassága 

viszonylag 

alacsony, 

dísztelen 

homlokzattal, de 

szép (szabad) 

kéményekkel. 

Bádoglemez 

fedés, 

szellőzőkkel. 

Kőpilléres 

kerítés, bástya 

 
 

 
Védett 

elemek 

tömeg, kémény  

Helyreállítási 

javaslat 

Az épület jelentősebb átépítéssel, nyílászáró átalakítással újítható fel 

reálisan. A belső szabadkéményes kialakítás megtartandó 
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6. Fő utca 24. 15/2 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 19. sz. közepe 

Stílus Népi építészet 

Funkció Panzió 

Egyéb 

információ 

 

Leírás Oromfalas, azon 

egy osztott 

ablakos 

nádfedeles 

hosszú 

parasztház. 

Nádtetős, a 

mellékutcára 

néző kisebb 

ablakokkal. 

Fő utca felé 

kőkerítés, 

kapuval 

 
 

 
Védett 

elemek 

tömeg, kémény 

Helyreállítási 

javaslat 

A felújítás szép, visszafogott példája; állagmegóvás. 
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7. Fő utca 25. 56/3.5,7 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 19. sz. közepe 

Stílus Mezővárosi 

épület 

Funkció Vendéglátó 

Egyéb 

információ 

Volt fogadó 

Leírás Hangsúlyos 

saroképület, 

egyszerű, de 

nagyobb 

magasságú 

párkányzattal.  

A Fő utcára 

nyíló 

nyílászárók 

kissé vegyes 

kialakításúak, a 

Városkút utcai 

homlokzat 

egységesebb 

képet mutat 

boltíves 

behajtóval 

 

Védett 

elemek 

tömeg, boltív 

Helyreállítási 

javaslat 

Állagmegóvás, további felújítás, a tetőtér beépítése, utcai tetőablakok 

megjelenítése nem ajánlott 
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8. Fő utca 27. 56/2 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 19. század vége 

Stílus Mezővárosi 

épület 

Funkció Lakóépület 

Egyéb 

információ 

 

Leírás Kontyolt tető, 

párkány, a 

terepviszonyok 

és az 

alápincézettség 

miatt magasabb 

utcai tömeg. 

Különlegesség 

az osztott üvegű 

íves záródású 

ablakok 

szemöldök 

párkánnyal, 

terméskő bástya 

 

Védett 

elemek 

íves ablakok 

tömeg 

Helyreállítási 

javaslat 

Állagmegóvás, az egyszerűsített ablakok helyett  
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9. Fő utca 12. 8/2, 8/4 (8/6) hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 19. sz. közepe 

Stílus Mezővárosi 

épület 

Funkció Lakóház 

Egyéb 

információ 

Volt 

„Sebestyén” 

kúria 

Leírás Az épület 

összképe a belső 

megosztásból 

adódó eltérő 

felújítások miatt 

megtört. 

Középen 

rizalittal tagolt, 

hangsúlyos 

körbefutó 

főpárkánnyal, 

egyszerű 

lábazattal. 

Szemöldök 

párkányok, 

kontyolt tető, 

cserépfedés 

 

Védett 

elemek 

tömeg, utcai 

nyílászárók 

mérete 

Helyreállítási 

javaslat 

Egységes felújítás 
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2022 ÁPRILIS 

10. Fő utca 9. 460/1 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 19. század vége 

Stílus Polgári -

mezővárosi 

épület 

Funkció Lakóház, panzió 

Egyéb 

információ 

Volt kúria 

Leírás Fő utcai 

homlokzat 5 db 

osztott 

üvegezésű 

ablakkal, 

vakolat 

keretezéssel, 

főpárkánnyal, 

sarok 

kváderezéssel, 

kontyolt tető, 

kémény,  

kőoszlopos 

fémkerítés. 

Mellékutcára 

néző kialakítás 

arányosan 

szerényebb 

 

Védett 

elemek 

tömeg, utcai 

homlokzatok, 

kémény 

Helyreállítási 

javaslat 

A szép, karban tartott felújítás további állagmegóvása. 
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2022 ÁPRILIS 

11. Városkút utca 
3. 

421 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 18. század vége 

Stílus Mezővárosi 

épület 

Funkció lakó 

Egyéb 

információ 

 

Leírás Alápincézett, 

nagyobb 

tömegű, de 

jelentősen 

átalakított, 

egyszerű 

homlokzatú 

épület.  

A műemlék 

védettséggel 

bíró Kelem 

házzal a boltíves 

behajtóval 

egységet képez. 

 

Védett 

elemek 

Pince bejáró, 

boltív, tömeg 

Helyreállítási 

javaslat 

Felújítás tömeg megtartásával, de az utcai nyílászárók megújíthatók, sőt a 

tetőtér is beépíthető egy mozgalmasabb, de nem túlzó homlokzat kialakítása 

érdekében, mely a Kelemen házzal nem konkurál, de a meglévő 

„tompaságnál” méltóbb környezet biztosít. 

 

 

 

 

 

  



 
 KÖVESKÁL TELEPÜLÉSI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ÉRTÉKLELTÁR                                                      

2022 ÁPRILIS 

12. Városkút utca 413 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 19. század vége 

Stílus Polgárosuló 

népi építészet 

Funkció Lakóház 

Egyéb 

információ 

Volt református 

iskola 

Leírás Déli 

homlokzatán 3, 

nyugati 

homlokzatán 4 

osztott ablak, 

függőleges és 

vízszintes és 

oromzati világos 

vakolat 

keretezéssel, az 

ablakok és az 

oromzati kis 

ablakok is 

keretezettek. 

2 db pince, 

kódisállás, 

terméskő bástya 

 
 

 

Védett 

elemek 

homlokzati 

kialakítás 

Helyreállítási 

javaslat 

Állagmegóvás 
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2022 ÁPRILIS 

13. Városkút utca 
22. 

337/2 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 19. század vége 

Stílus Népi építészet 

Funkció Lakóház 

Egyéb 

információ 

melléképület is 

Leírás Felújított 

kéményes, 

utcára zárt 

homlokzatú 

épület. 

A korábbi 

nádtető helyére 

cserépfedés 

került. 

Melléképületek, 

fa kerítés 

 

Védett 

elemek 

tömeg, kémény 

Helyreállítási 

javaslat 

Állagmegóvás 
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2022 ÁPRILIS 

14. Petőfi utca 8. 398 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 19. sz. közepe 

Stílus Népi építészet 

Funkció melléképület 

Egyéb 

információ 

 

Leírás Vakolatlan, 

karbantartott 

nagy, íves kapus 

melléképület 

 

Védett 

elemek 

tömeg, utca felé 

eső nyílásosztás 

Helyreállítási 

javaslat 

Állagmegóvás 
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2022 ÁPRILIS 

15. Petőfi utca 10. 396 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 19. sz. közepe 

Stílus Népi építészet 

Funkció Lakóépület 

Egyéb 

információ 

Melléképület is 

védett 

Leírás Utcai 

homlokzaton két 

osztott 

üvegezésű 

ablak, a 

mellékutca felé 

kisebb ablakok, 

végig futó 

párkányzat, a 

melléképület is 

hangsúlyos 

szépen 

megőrzött, 

kémény, 

kőkerítés 

 
 

 

Védett 

elemek 

 

Helyreállítási 

javaslat 

Állagmegóvás 
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2022 ÁPRILIS 

16. Henyei utca 30. 405 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 19. sz. közepe 

Stílus Egyházi 

építészet 

Funkció ref. parókia 

Egyéb 

információ 

melléképület is 

Leírás A homlokzat a 

párkányzattól 

eltekintve 

jellegtelen, a 

nyílászárók 

átalakítottak, 

egyszerűek, 

keretezés 

nélküliek.  

A kontyolt pala 

tető és a 

kémények is 

egyszerű 

megoldások. 

Feltehetően az 

épület vastag 

falai 

boltozatokat is 

tartanak 

 
 

 
 

 

Védett 

elemek 

fellelhető 

boltozatok, 

tömeg, 

tetőforma 

Helyreállítási 

javaslat 

Állagmegóvás, vakolat színezés, egyszerű, de minimálisan szükséges 

keretezések létrehozása, esetleg az ablakok cseréje, pl.: hármas osztású 

ablak két ablak egységre, a hosszú homlokzaton osztott üvegezésű ablakok 

 

 

 

 

 



 
 KÖVESKÁL TELEPÜLÉSI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ÉRTÉKLELTÁR                                                      

2022 ÁPRILIS 

 

17. Henyei utca 24. 417/1, 417/2 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 19. század vége 

Stílus Polgárosuló 

népi építészet 

Funkció  

Egyéb 

információ 

 

Leírás Az épület külső 

kialakítása 

semlegessé, sőt 

zavaros 

léptékűvé, 

bántóan 

sematikus 

kinézetűvé vált. 

Belső falai, 

boltozatos 

kialakításai 

ugyanakkor 

megvannak. 

 
 

 

Védett 

elemek 

belső csehsüveg 

boltozatok 

Helyreállítási 

javaslat 

Tető kontyolása, osztott üvegezésű ablakok alkalmazása 
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2022 ÁPRILIS 

18. Henyei utca 22. 416 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 19. sz. közepe 

Stílus Népi építészet 

Funkció melléképület 

Egyéb 

információ 

 

Leírás A védettként 

jelölt 

melléképület 

kontyolt 

cserépfedésű 

vastagabb falú 

épület.  

A telken álló 

alápincézett 

főépület utcai 

homlokzata 

lábazattal, 

főpárkánnyal, 

könyöklő 

párkánnyal 

erősen tagolt, 

kódisállással. 

Terméskő 

bástya 

 

Védett 

elemek 

épületek tömege 

Helyreállítási 

javaslat 

Felújítás melléképületként, főépület állagmegóvása. 
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2022 ÁPRILIS 

19. Henyei utca 10. 434 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 19. század vége 

Stílus Népi építészet 

Funkció Lakóház 

Egyéb 

információ 

Melléképület is 

védett 

Leírás L alakú 

egyszerű épület, 

kontyolt tetővel 

 
 

 

Védett 

elemek 

tömeg 

Helyreállítási 

javaslat 

Felújítás van folyamatban, mely az épület tömegét megtartja, 2-3 új nyílás 

is létrejött a korábbi állapothoz képest, de ezek arányai kedvező(bb)ek. 

Az ablak kialakításhoz megfelelően mérsékelt vakolatképzés várhatóan jó 

hatású lesz. A melléképület nyers falazattal tartandó meg. 
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2022 ÁPRILIS 

20.  489/4 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 19. sz. közepe 

Stílus Népi építészet 

Funkció Lakóépület 

Egyéb 

információ 

 

Leírás Nagyméretű, 

viszonylag 

értékmegőrző 

felújításon áteső 

épület. A 

korábbi ablak 

osztásokat és 

keretezéseket 

elfogadható 

módon 

megváltoztatták, 

a kémények 

felújítása is 

megtörtént. 

A világos 

színezés és 

keretezés 

megfelelő. 

 
 

 

Védett 

elemek 

 

Helyreállítási 

javaslat 

Állagmegóvás 
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2022 ÁPRILIS 

21. Henyei utca 
56., 58. 

383 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 19. század vége 

Stílus Polgárosuló 

népi építészet 

Funkció Lakóház 

Egyéb 

információ 

volt cukrászda 

Leírás Utcai 

homlokzaton 

osztott 

üvegezésű 

keretezett 

ablakok, 

főpárkány, 

kódisállás 

(veranda), belül 

csehsüveg 

boltozatos 

helyiségek  
 

 

Védett 

elemek 

utcai 

nyílásosztás, 

boltozatok 

Helyreállítási 

javaslat 

Felújítás folytatása, állagmegóvás 
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2022 ÁPRILIS 

22. Bozót utca 12. 66 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 18. század vége 

Stílus Népi építészet 

Funkció Rom 

Egyéb 

információ 

volt lakóház 

Leírás Rom kőépület, 

füstös konyhás 

kialakítású volt 

 

Védett 

elemek 

építési hely 

Helyreállítási 

javaslat 

Az épület helyén egy új, de viszonylag szerényebb magasságú lakóépület 

építése 
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2022 ÁPRILIS 

23. Iskola utca 26. 525 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 19. század vége 

Stílus Népi építészet 

Funkció Lakóház 

Egyéb 

információ 

Vöröscsillag u. 

26. 

melléképület, kút 

is 

Leírás Hangsúlyos utcai 

oromfal 

macskalépcsővel, 

három földszinti 

osztott ablakkal 

és egy oromzati 

„tetőtéri” kis 

ablakkal. 

Lizénákkal 

tagolt, keretezett 

vakolat 

homlokzat, 

cserépfedés, 

kódisállás, nagy 

méretű 

melléképület 

 
 

 
 

 

Védett 

elemek 

tömeg, 

homlokzat, 

melléképület 

utcai homlokzata 

Helyreállítási 

javaslat 

Állagmegóvás 
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2022 ÁPRILIS 

24.  510/2 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 19. sz. közepe 

Stílus Népi építészet 

Funkció Lakóépület 

Egyéb 

információ 

 

Leírás Utcai 

homlokzaton két 

osztott 

üvegezésű 

ablak, 

homlokzattal 

azonosan fehér 

színű lizénás 

tagolás, évszám, 

nyeregető, 

cserépfedés, 

szép kémény, de 

az épülettől 

idegen 

tetőablakok. 

Szép kémény 

Kőkerítés, fa 

kapuzat 

 

Védett 

elemek 

tömeg, kémény 

Helyreállítási 

javaslat 

Állagmegóvás 
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2022 ÁPRILIS 

25.  508 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 19. sz. közepe 

Stílus Népi építészet 

Funkció Lakóépület 

Egyéb 

információ 

melléképület is 

Leírás Kőépületek, 

kőkerítéssel, 

nádtető, tető 

felújítás alatt 

 

Védett 

elemek 

tömeg 

Helyreállítási 

javaslat 

Állagmegóvás 
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2022 ÁPRILIS 

28.  554 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 19. század 

Stílus Ipari építészet 

Funkció Romos épület 

Egyéb 

információ 

Volt malom 

Leírás Pusztuló 

malomépület, 

berendezései, 

nagyrészt teteje 

hiányzik. 

Kívül-belül 

vakolt kőfalak, 

nyílászárói, 

burkolatai 

részben 

megvannak.  

Védett 

elemek 

Tömeg, 

szintszám 

Helyreállítási 

javaslat 

Teljes felújítás, újjáépítés (bővítés) során magasabb egység hangsúlya 

megtartandó 
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2022 ÁPRILIS 

38. Henyei utca 11. 478/4 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 19. sz. közepe 

Stílus Népi építészet 

Funkció Lakóépület 

Egyéb 

információ 

 

Leírás A terep-

viszonyok miatt 

kiemelt pince 

rész nagyobb és 

különlegesebb 

tömeget biztosít 

az épületnek. Az 

utcai térfalba 

egy kisebb 

ablak és egy 

szellőző néz. 

Az oromfalon 

három osztott 

ablak van, 

szalmafedés, 

kémény. 

Kőbástya, fa 

kapu 

 
 

 

Védett 

elemek 

térfalképzés, 

kémény 

Helyreállítási 

javaslat 

Állagmegóvás 
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2022 ÁPRILIS 

39. Fő utca 17. 445/2 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 

Építés éve 19. század vége 

Stílus Mezővárosi 

építészet 

Funkció Lakóház 

Egyéb 

információ 

 

Leírás Kuriás hatást 

keltő 

homlokzati 

kialakítása 

egyszerű 

pilaszterekkel, 

párkányzattal, 

az eredeti ablak 

osztás és 

kialakítás 

változott. 

Szép kőkerítés, 

kapuval 

 
 

 
Védett 

elemek 

tömeg 

Helyreállítási 

javaslat 

Felújítás, párkánymagasság, tömeg megtartásával a tetőtér beépíthető. Az 

utcai nyílászárók kialakítására megoldást kell találni.  
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2022 ÁPRILIS 

KÜLTERÜLET ÉS TEMETŐK 

 

 

26. temető, 
Sebestyén 

György 
síremléke 

610 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 
 

27. temető, kereszt, 
sírok 

538, 538 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

   
 

29. „Cotter” 
malom, 

pálinkafőző 

037 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 
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2022 ÁPRILIS 

30. Penész féle 
malom 

0311 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 
 

31. Kőhíd 540 hrsz.-nél Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 
 

 

32. Fekete hegy, 
092 út mellett, 

pince 

0290/1 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 
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2022 ÁPRILIS 

 

33. Fekete hegy, 
092 út mellett, 

pince 

0349/3 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 
 

34. Fekete hegy, 
092 út mellett, 

pince 

0367/31hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 
 

35. Fekete hegy, 
092 út mellett, 

pince 

0367/48 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 
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2022 ÁPRILIS 

36. pince 1167 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 

 
 

 

37. Forrás, kút 
(Csere kút) 

1434/20 hrsz. Helyi védett 

Döntés 

száma 

18/2017. 

(XII.30.) önk. 

rend 
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1. A HATÁSTANULMÁNY TÁRGYA 
 
Köveskál Község Önkormányzata a település településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát 
tervezi. Ezért a 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet 38. fejezet 83.§ (1)-ben foglaltaknak 
megfelelően a tervezési területre érvényes örökségvédelmi hatástanulmány szükséges, amely a 
véleményezésre megküldendő tervek kötelező alátámasztó munkarésze. A jelen örökségvédelmi 
hatástanulmány a változtatással érintett terület teljes régészeti munkarészét tartalmazza. A 
részletes terepi, valamint adattári-irodalmi vizsgálatoknak csak ‒ a Kormányrendelet 14. melléklet 
1.1 pontja alapján ‒ a tervmódosítás által érintett területeket vetettük alá. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy jelen munkát a „szerzői jogról” szóló 1999. évi LXXVI. tv. alapján 
szerzői jogi védelem illeti meg. A közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása, 
régészeti lelőhelyre vonatkozó adatok nyilvánosságra hozása vagy továbbadása csak a szerző 
engedélyével, a 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet 7. §, valamint a 47/2001. (III. 27.) Korm. rend. 
szabályai szerint történhet. 

A tanulmányt csak annak megrendelője jogosult a szerződésben meghatározott célra felhasználni, 
de azt nem jogosult átdolgozni, azt mások részére végzett szolgáltatás vagy mások részére készített 
tanulmány részeként felhasználni. 

Örökségvédelmi érdekek sérülésének lehetősége miatt jelen hatástanulmány interneten való 
közzétételéhez a tanulmány készítője korlátozottan járul hozzá, a tanulmányban közölt 
megállapítások, lelőhelylehatárolások bizalmas jellegűek. 

 
2. AZ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI FEJEZETÉNEK CÉLJA 

 
Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének célja egységes keretben kezelni és 
láttatni a tervezési területre vonatkozó valamennyi régészeti jelentőséggel bíró információt 
(adattári, terepbejárási, légirégészeti, topográfiai, műszaki stb.). Ezek elemzése alapján lehetőség 
nyílik a megelőző kutatások körébe vont területek pontos lokalizációjára, az elvégzendő régészeti 
feladatok szakmai specifikációjára, illetve fentiek nyomán – a különböző besorolású lelőhelyek 
kiterjedésére is tekintettel – a leghatékonyabb elméleti feltárási sorrend megalkotására, valamint 
a feltárások időbeni modelljének elkészítésére. 

 
3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 
A hatástanulmány szerkezetét és tartalmát a 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § bekezdése és a 68/2018 
(IV. 9.) Kormányrendelet 83‒84. §, illetve utóbbi 14. sz. mellékletei határozzák meg, amely alapján 
a dokumentáció készült. 

A hatástanulmány az alábbi jogszabályok előírásainak figyelembevételével készült: 
− A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.); 
− Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény; 
‒ Az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, különösen a kunhalmok és földvárak törvényi 
védelméről (23. § (2) bek.); 
‒ Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről; 
‒ A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) 
Kormányrendelet; 
− Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet; 
− A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
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314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet, valamint ennek módosítása (269/2019. XI. 19. 
Kormányrendelet); 
‒ A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 
439/2013. (XI. 20.) Kormányrendelet; 
− A régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a 
régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015. 
(III. 11.) MvM rendelet; 
‒ A 2019. évi LXVIII tv. a 2001. évi LXIV. törvény módosításáról; 
‒ A Kormány 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelete a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
hatásköreinek változásával, továbbá a hallgatói hitelrendszerrel összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról; 
‒ 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről; 
‒ 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a településtervezés 
egyszerűsítésével összefüggő módosításáról. 
 

4. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT (ÉRTÉKFELMÉRÉS) 

 
4.1. Természet, táj, tájhasználat ‒ földrajzi, természeti környezet 

 
Köveskál a Balaton-felvidék tájképileg egyik legszebb részén, a Káli-medence síkján, annak is szinte 
a középpontjában fekszik, a régebbi szakirodalom besorolása alapján a Balaton-felvidék és 
kismedencéi kistáj délnyugati szélén. Az újabb szakirodalomban a települést már a Balaton-felvidék 
elnevezésű tájegységhez sorolják. 

 
A település déli külterülete a Káli-medence része 

Hazánkban is ritka geológiai sokszínűség jellemzi a települést. Északon a kiterjedt bazaltplatójú 
Fekete-hegy mintegy háromszáz méteres magasságával zárja le a panorámát, tetején sötétzöld 
erdőkkel, a bazaltmélyedésekben meghúzódó apró tavakkal és üde láprétekkel. A hegyvonulat 
oldalát hajdan teljesen – ma már nagy megszakításokkal – végeláthatatlan szőlősorok borították, 
köztük fel-felvillan egy-egy jellegzetes pinceépület. 

A 150-155 méter tengerszint feletti magasságban fekvő falu környezetét többnyire száraz gyepek 
és erdőfoltok, valamint kevés, gyenge minőségű szántó alkotják. Ezeknek alapkőzete a triász korból 
származó mészkő és a dolomit számos változata. A belterületen és ennek közvetlen közelében 
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mindenütt található karbonátos alapkőzet. A Fekete-hegy déli, Köveskál felőli letörésén ugyancsak 
számos érdekes bazaltszikla található. A hegyplatóba mélyen bevágódó Vaskapu-árok felső 
szakaszának oldalait, valamint a Balatonhenye felé eső hegyoldal legfelső peremét alkotó Törökök 
halála sziklaszirtet és az Eötvös-kilátó alatti sziklákat is bazalt és bazalttufa alkotja. Ezek rétegeiben 
számos esetben keverednek a bazalttal a mélyebbről felszínre került világosabb mészkő vagy a 
dolomit részecskék. 

A színes geológiai kép figyelemre méltó és változatos növényvilág megjelenését tette lehetővé. Az 

ehhez kapcsolódó gerinces és gerinctelen állattársulásokkal együtt összességében olyan értékes 

természeti környezet maradt fenn az egész medencében, hogy ebből 9111 hektárt 1984-ben 

tájvédelmi körzetté nyilvánítottak. Ez a területegység teljes egészében magában foglalja Köveskál 

határát is, táj- és kultúrtörténeti jelentőségű teljes belterületével együtt. Kiterjedése északon az 

Eger-patak völgye által jelölt földrajzi törésvonalig terjed. További határait a szentbékkállai 

Sátorma-hegy, a mindszentkállai Köves-hegy, a Kékkúti-dombok, Salföld belterületének határa, a 

kővágóörsi Tepécs-hegy, Küszöb orra, Bálint-hegy, majd a monoszlói Hegyestűn át a Taróra-hegy és 

a Csicsói-erdő széle jelöli egészen a kapolcsi Király-kőig. 

A község határában a száraz termőhelyi viszonyok következtében igen változatos fafaj összetételű 

lombos erdők, elsősorban pannon cseres–kocsánytalan tölgyesek és melegkedvelő cseres–molyhos 

tölgyesek fordulnak elő. Ilyen erdőtársulásokból áll a Felső- és Alsó-erdő tömbje, de a Fekete-hegy 

meredek oldalát és platóját is többnyire cseresek és molyhos tölgyesek borítják. A párásabb klímát 

kedvelő bükkös erdők csak igen kis területen, a Fekete-hegyről lefutó Vaskapu-árokban fordulnak 

elő. A hasonló tulajdonságú gyertyános–tölgyesek is csak szórtan, a Fekete-hegyen, a Burnót-patak 

mentén és a Monoszlóról lefolyó Horogi-séd völgyében találhatók. 

Rendkívül ritka természeti értékeket rejtenek azok a nedves élőhelyek (tavak, láprétek), amelyek a 

Fekete-hegy bazaltlepényének geológiai beszakadási helyein alakultak ki. A kilátóhoz közel eső Bika-

, a hosszúkás Bonta-, a kerek Barkás-tó időszakos vízállásúak, ritka vízi növényzettel: felemás levelű 

boglárka a Bika-tóban, a jégkorszakból itt maradt tőzegmohaláp mocsári pajzsikával a Barkás-tóban. 

Mindezek fokozott védelmet érdemeltek ki. 

Vályi András 1796-ban, első magyar nyelvű országleírásában, amely Magyarország leírása címmel 

jelent meg, ezekről a tavakról még azt írta: „elég számos halak vagynak benne, de halászattya 

nehezebb”. A legutóbbi évtizedekben azonban már nem a vízbőség jellemzi őket. A Fekete-hegy 

oldalában, a szőlőhegyekben és a medence síkján számos bővízű 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 föld alatti karsztvizet 

gazdagítják. Bő vizű forrásként a medence síkján, a Sásdi-forrásban törnek felszínre. 

Irodalom: 

Csorba Péter: Magyarország kistájai. Debrecen 2021.297‒298. 
Marosi Sándor‒Somogyi Sándor: Magyarország kistájainak katasztere I‒II. Budapest 1990, 597‒
601. 
Dövényi Zoltán: Magyarország kistájainak katasztere. Budapest, 2010. 543‒547. 
Győrffy Dezső: Geomorfológiai tanulmányok a Káli-medencében. (In: Földrajzi Értesítő, 1957. 
265–302.). 
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4.2.  Településtörténet, régészeti örökség 
 
A honfoglalás előtti időkre vonatkozó ismereteink Köveskál vonatkozásában teljesen hiányosak, 
köszönhető ez annak, hogy a település közigazgatási határán belül szakszerű régészeti feltárások nem 
folytak eddig. 

Ismeretlen lelőhelyű szórványos tárgyakat őriz innen a Magyar Nemzeti Múzeum. Ezek a késő rézkori 
badeni kultúrához köthetők, akad közöttük bronzkori edény is, valamint csiszolt kőbalta, ez utóbbinak 
a datálása nehezen lehetséges. Ezen tárgyak ismeretében a település őskori történetét megrajzolni 
nem lehet. 

Még a Dunántúl területén sűrű településhálózattal, így lelőhelyekkel rendelkező római időszakból 
sincsenek kézzel fogható régészeti eredmények Köveskálon. A két nyilvántartott lelőhely (laz.: 8297, 
8298) feltételezett római kori temetkezése sem nyújt egyértelmű adatokat a korszak itteni 
megtelepedésére nézve. 

A középkor vonatkozásában, az írott források szaporodásával párhuzamosan, már több információval 
rendelkezünk a település történetével kapcsolatban. 

Kiss Lajos szerint Kál török eredetű személynév. A falu neve ebből keletkezett magyar névadással, míg 
előtagja a terület földrajzi adottságaira, a köves, nehezen megmunkálható talajra utal. Györffy György 
kutatásai alapján bizonyos, hogy a terület Köveskállal együtt Kál harkának (karchas, horka) téli szállása 
lehetett. A vezér neve a Káli-medence településeinek többségében ma is megtalálható. A névadóra 
emlékeztet Köveskál, Szentbékkálla, Mindszentkálla, Sásdikál (Jukkál), Sóstókál, Kiskál, Töttöskál, 
Kerekikál, Örskál neve. 

Köveskál betelepítése az egész területtel, vagyis a Káli-medencének nevezett térséggel egy időben, a 
11. és a 13. század között történhetett. Kál horka, majd fia, Vérbulcsú szállásbirtokát az ugyancsak e 
nemzetségből származó Koppány lázadását követően az uralkodó elkobozta, és királyi, királynéi 
szállásbirtokká tette. Köveskál is hasonló sorsra jutott. 

1199-ben a Veszprém megyei Lőrinte nemzetségből való Joachim vitéz örökösök híján királyi 
engedéllyel birtokairól rendelkezett, s közöttük a Kál faluban lévőt a veszprémi Szent Mihály-
székesegyházra hagyta. Vele egy időben az Atyusz nembeli Sál comes is birtokos volt itt, aki birtokai 
egy részét ugyancsak a Szent Mihály-székesegyházra hagyományozta. Tudunk még arról, hogy közte és 
egy Bena nevű várjobbágy között birtokügylet is lezajlott. Ennek során egyik szőlőjét a megnevezett 
Sál várszolgától 35 aranyért – pontosabban ennyi bizánci aranysolidusért – megvásárolta. Ebből arra 
következtethetünk, hogy a zalai vár is birtokolt itt földterületet, amit azután V. István király 1272-ben 
Thyma fia Balduinus (másként Báldon) mesternek, udvari jegyzőjének ajándékozott. IV. (Kun) László 
pedig a Sásdi nevezetű földdarabot adományozta Kolymus veszprémi esperesnek és testvérének. Ezt 
azonban ők 1283-ban a király hozzájárulásával Monoszlai Mika fia Saul comes fiának, Gergely 
mesternek adták, aki nem más, mint Ladomér esztergomi érsek unokatestvére. 

Köveskál, mint falunév csak 1291-ben, egy egyházi nemesítés során tűnik fel. Az csupán feltételezés, 
hogy a korábban megnevezett, egy kelet–nyugat irányban húzódó út mellé települt Kál falu azonos 
volna ezzel. 

Köveskál lakói, ahogy az egész Káli-medencéé, királyi udvarnokok, várszolgák, azaz a várszervezethez 
tartozó királyi népek és szabadokból álló várjobbágyok lehettek. Utóbbiak földesúri hatóság alatt álló 
harcosok voltak, akik csak részben őrizték meg régi szabadságukat. Örökös használatra kapott 
vármegyei földön gazdálkodtak, amiért a királynak katonai szolgálattal tartoztak. Fegyveres erejüknek 
köszönhetően e várjobbágyok közül többen jelentős magánvagyonra tettek szert, bár ez nem 
mondható tömeges jelenségnek. Ennek révén lehetőségük nyílott az ajándékozásra; örökhagyóként 
ugyancsak fennmaradhatott a nevük. A földbirtok mellett szolganépekkel is rendelkeztek. Ezért 
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ajándékozhattak a Szent Mihály-székesegyháznak a földek mellé munkát végzőket, így például 
vincellért háza népével együtt, továbbá torlókat (egyházi szolgák), szabadosokat családostul. 

Kál faluban a 13. század végén a veszprémi káptalannak a szőlő, szántó és rét mellett kilenc jobbágy-, 
öt szolga-, három torlócsaládja volt. Az országos nagy nemzetségek belháborúi Köveskált és környékét 
nem kerülték el. A Kőszegiek és a Csákok szembenállása miatt a területen lévő királyi birtokok 
széthullottak. Kőszegi Péter veszprémi püspököt Csák Péter nádor megtámadta, hatalmas pusztítást 
okozva püspöki székhelyén, a káptalan is súlyos károkat szenvedett. Kárpótlásképpen a királyi 
udvarnokok egy csoportjával együtt káli birtokot kapott. A többi köveskáli és egyéb káli-medencei 
falvakban élő királyi és királynéi úrbéreseket, szőlőművelőket, udvarnokokat Károly Róbert 1341-ben 
Meskó püspöknek adta, cserébe Tátika váráért. 

A várjobbágyok ezekben a zavaros időkben állandó fenyegetettségben éltek veszélyeztetett 
birtokaikon. Ezért igyekeztek királyi védelmet biztosítani maguknak, birtokjogot utódaiknak. Ez pedig 
másképp nem volt lehetséges, mint az országos nemesség megszerzésével. Így kerülhetett sor arra, 
hogy IV. László Köveskáli András fia Györgyöt (Georgius filius Andrea de Kueskal) országos nemesi 
rangra emelte, elkülönítve birtokait a királyi udvarnokokéitól, valamint a bencés rendi almádi 
apátságétól. 

A birtokhelyek megnevezésében máig ismert határnevek fedezhetők fel. Ettől a Köveskáli Györgytől 
származtatják magukat a több ágra szakadt Györffyek, akiknek leszármazottai még ma is élnek a 
faluban. Ilyen országos nemesség megszerzése minden bizonnyal másoknak is sikerült, egy újabb 
nemesi megerősítésre Károly Róbert uralkodása alatt sor került. Ez nem több mint 24 személyt érintett, 
14 nemesnek a leszármazottait. 1332-ben Károly Róbert Gergely fiainak, Pálnak és Istvánnak, Moysa 
fia Józsefnek, Wasard fia Jánosnak, Péter fiainak Jánosnak és Miklósnak, András fia Domonkosnak, 
István fiainak Budurnak, Fábiánnak, továbbá testvérének, Petőnek, Joba fiainak Istvánnak, Balázsnak, 
Jakab fia Péternek, Balázs (Balasey) fiainak, Petének, Jánosnak, Wosos fia Benedeknek, Tódor fiainak, 
Péternek, Mihálynak, Jánosnak, Pál fiainak, Domonkosnak, Miklósnak, Tamás fia Lászlónak, Márk fia 
Budownak, „ezen köveskáli nemeseknek” kérésére nemességüket, birtoklásukat, szabadságukat 
megerősítette. A vizsgálatot a tihanyi és a zalai vári monostorok konventjei, valamint László mester, 
Bácsi Bereck fia Kozma és Buken fia Ábrahám szolgabírák, továbbá Köveskáli Pál fia Tamás tartották. 

A Káli-medencében birtokos veszprémi püspökök birtokaik védelmére egy olyan réteget igyekeztek 
kialakítani, amelynek tagjai birtok ellenében katonai szolgálattal tartoztak uruknak. Ők voltak az 
egyházi nemesek, az egyházi nagybirtokosok népei. Többnyire az egyházi szolgálónépek felső, kisebb 
részben alacsonyabb rétegéből, valamint a védelmet kereső nemesek közül származtak, akik 
korlátozott szabadsággal és előjogokkal rendelkeztek csupán. Őket mondták nemes jobbágyoknak, 
harcos nemeseknek. Nemességük azonban csak az adott helyen volt érvényes, országosan nem. 1291-
ben Benedek püspök Miklósnak, egyházi jobbágyának fiait, Mártont, Illést, Márkot az egyházi nemesek 
közé emelte, megerősítve őket köveskáli birtokaikban. 1292-ben azután még 21 jobbágyát részesítette 
ebben a kiváltságban. A 14. századtól a katonáskodást már pénzzel váltották meg, s a birtokot, örökös 
joggal, azaz utódaik öröklési jogával kapták meg. 

A háborús időket, a belviszályokat némelyek arra használták fel, hogy uraikkal szembefordultak, mint 
Káli Gurke fiai, Kálmán, Péter és ennek fia, István. A zavargások megfékezését követően, 1304-ben őket 
a püspök kegyelemben részesítette. Hálából eskü alatt fogadtak hűséget neki. Ugyanakkor 
kötelezvényt fogadtak el, amelynek értelmében bármely lázadásban való részvételért, avagy annak 
szításáért birtokaik bírói eljárás nélkül elkobozhatók lesznek. 

Teljes nyugalom azonban mégsem költözött a faluba. Miután Meskó püspök a csókakői várnaggyal 
birtokot cserélt, Köveskálon is kezdetét vette a csereföldek körülhatárolása. Többen – tizenhárom 
királyi jobbágy és tizenöt udvarnok – nemesi jogaikra hivatkozva tiltakoztak az eljárás ellen. Az ő 
nemességüket megvizsgálandó jelent meg a király és a fehérvári káptalan megbízottja, valamint a 
püspök maga a faluban. A nemesség igazolására csak oklevelet fogadtak el. Kál faluban ekkor két ősi 
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nemes élt négy telekkel, míg Köveskálon nyolc kúriában tizenhárom. Közülük hat rendelkezett 
oklevéllel, három pedig szerzett nemesi földtulajdonára hivatkozott. Ősi nemesnek vallotta magát az a 
tizenhárom család is, amelyeknek nemességét korábban megkérdőjelezte a püspök. Ők új helyre, 
Ukkálra vagy Jukkálra vonultak ki, ahol templomot is építettek. (Talán ez a település lehetett Sásdikál, 
Köveskáltól délnyugatra, a Sásdi-rét északi szélén.) Nagy Lajos király 1342-ben a püspökkel szembeni 
engedelmességre intette a káli-medenceieket, köztük a köveskáliakat is. 1346-ban azért nemességüket 
mégis megvizsgáltatta, és az ügy csak ezzel, ekkor zárult le végleg. 1377-ben királyi rendelet született, 
amely kikötötte, hogy a Káli-medencében élő és ott birtokos nemesek csak a mindenkori veszprémi 
püspöknek adhatják vagy zálogosíthatják el mind birtokaikat, mind birtokrészeiket. 

A mohácsi csata előtti békeévekből még néhány birtokügyletről, valamint a falu egyházára és papjaira 
vonatkozóan tudósítanak bennünket az adatok. Ezeken túl név szerint ismerünk olyan, magas világi 
tisztséget betöltött személyeket, akik a falu szülöttei voltak. 

A társadalmi fejlődés lényegét a magánbirtok és annak gyarapítása jelentette, ezért érthető és nem 
meglepő, hogy a korai írásos adatok java része ezekre vonatkozik. Rátóti János a fent megjelölt időszak, 
a 14. század közepe körül az almádi apátság Keszi birtokával az Egregy vizén lévő malmát és egy 
köveskáli jobbágytelkét cserélte el. 1430-ban a tatai várnagy, Péter deák köveskáli szőlőjét adta el a 
veszprémi püspöknek. Ezért kapta meg a királyi, majd püspöki jobbágynak, Péternek korábbi, a 
Sóstókáli út melletti telkét. Rozgonyi Simon püspök viszont királyi és pápai engedéllyel birtokának egy 
részét, valamint a püspökség néhány köveskáli szőlőjét cserélte el Köveskáli Péter, György, Mihály 
tapolcakeszi birtokrészéért. A Kapornaki apátság tulajdonában lévő, Köveskál határában fekvő 
Karintapusztát 1453-ban az apátság kormányzója adta bérbe Köveskáli Mihálynak. 1458-ban Köveskáli 
István fia Mihály a maga, felesége, gyermekei és rokonai nevében elhagyott ábrahámi jobbágytelkeit 
a székesfehérvári káptalan előtt a veszprémi káptalannak – hálából – tizenhat aranyforintért eladta. 
1511-ben pedig köveskáli Gulácsi Benedek szomszédságában, ugyancsak Köveskálon, Henyei Gellért 
Mátyás fiaival együtt 14 hold szántót és négy hold kaszálót vásárolt. 

Nem véletlen, hogy elsősorban a megnevezett birtokok megszerzését és tulajdonjogát igazoló iratok 
maradtak meg, hiszen ezek voltak egyben a birtokjog biztosítását szolgáló oklevelek. Ezek az 
adásvételt, tulajdonlást igazoló írásos emlékek arról is árulkodnak, hogy Köveskálon birtokjogra szert 
tenni a birtokrészek földrajzi elhelyezkedése és a birtokok minősége miatt némelyek számára fontos 
lehetett. Érthető: a terület java része kiváló szőlőtermő vidék volt. Itteni birtokaik gyarapítására 
különös figyelmet fordított mind a püspök, mind a káptalan. Nem meglepő ezért, hogy az idegen 
kézben lévő szőlőket is igyekeztek megszerezni. Az 1500-as évek elején megjelentek itt a rátóti 
Gyulaffyak és a Thurzók is, de a legnagyobb birtokos a veszprémi püspök és a káptalan maradt. 
Kapcsolatukat némelykor beárnyékolta a tized beszedése körüli vita. Előfordult ugyanis, mint például 
1435-ben, hogy a veszprémi püspök a szőlőjét művelő köveskáli és sóstókáli nemeseknek elengedte az 
egyházi tized egy részét, aminek java azonban a káptalant illette. 

Köveskálnak a nem nemesi tulajdonban lévő része a püspöki uradalomhoz tartozott. 1430-ban még 
püspöki községként tartották számon. Szalaházi Tamás apostoli főjegyző a püspökség átvételét 
követően elkészíttette a birtok urbáriumát. Ez az 1524-ben született okmány Köveskálon négy adózó 
jobbágyot tüntetett fel mindössze, akik fél-fél forintot érő közepes telken gazdálkodtak. A település a 
püspöki birtokok azon felének részét képezte, ahol tíznél kevesebb jobbágycsalád élt. E csekély 
lélekszám mögött okként elsősorban a nagy pusztítást okozó 1510. és 1523. évi pestisjárványok 
állhattak. 

1333-ban pápai tizedszedők érkeztek Magyarországra, hogy a Szentföld visszafoglalására indított 
keresztes háború költségeire adót szedjenek. Ez a pápai tizedlajstrom Köveskál nevét nem tartalmazza, 
olvasható benne viszont Szent Vid Kál. Azonosságát a településsel nem lehet kizárni, ugyanis a 
középkori falu templomának védőszentjei a középkor kedvelt pártfogói, a tizennégy segítőszent körébe 
tartozó Szent Vitus és Modestus szicíliai ókeresztény vértanúk voltak. Az előbbi szent ujjereklyéjét a 
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veszprémi székesegyház kincsei között őrizték, amelyeket ezen ereklyével együtt 1544-ben a veszprémi 
káptalan néhány kanonokja a törökök elől Sopronba menekített. 

Bár van más vélemény is, az 1290–1342 közötti időszakból Mező András hat adattal (1290, 1296, 1323, 
1333, 1334, 1341, 1342) igazolta, hogy Köveskál megegyezik a középkori Szentvidkállal. Így az itt 1333-
ban megnevezett Benedek pap a falu első papjainak egyike. 1335-ben esperesi hivatalt is viselt, tehát 
kerületében ő rendelkezett az egyházi joghatóság hivatalával. Külön járandóság is megillette. Felettese 
közvetlenül a püspök volt. Betöltött tisztsége arra enged következtetni, hogy a tanult papok közé 
tartozott. Ugyanakkor 1327-ből Kál falunak ismert Benedek, majd 1357-ből Balázs nevű papja. Utóbbi 
ugyancsak esperes volt. 

A 15. században a közösségnek név szerint ugyancsak két papjáról tudunk: 1426 előtt Henyei Dénesről, 
aki minden bizonnyal az alsó papságból származott. Az 1426-ban ide került plébános, Balázs fia László 
viszont mint fehérvári kanonok az egyházi értelmiség tagja volt. Elképzelhető róla, hogy valamely 
külországi egyetemen végezte tanulmányait, és rendelkezett a gondtalan megélhetést biztosító 
javadalommal is. Az Árpád-kori templom jelen ismereteink szerint a katolikus templom helyén állhatott 
(laz.: 8296). 

Köveskál határában, Kővágóörs felé, a falutól délre, a Sós-tó nevű határrészen állt templomával együtt 
Sóstókál, a királyi udvarnokok faluja (laz.: 8291). 1823-ban Fábián Gedeon még magas felmenő 
templomfalakat látott itt. Ez az egyhajós, keletelt templom a 13–14. század között épült, egyenes 
záródású szentéllyel, torony nélkül. A templomtól délre kőépület nyomai láthatók (laz.: 8292), 
régészeti kutatás hiányában csak vélelmezni lehet, hogy nemesi kúria lehetett. A falu neve utoljára az 
1542. évi adóösszeírásban szerepelt, bár 1611-ben még itt élt Sóstói Bálint birtokos. 

Köveskáltól délnyugatra jelezte a már említett Fábián Gedeon-féle térkép Sásdikál templomát, amit 
1341-ben építettek (laz.: 8294). 1933-ban még másfél méter magas falai is álltak, sőt 
könyvtáblakapcsot és templomi szobrot is találtak ezen a helyen. Az itt fakadó forrás fölötti domb 
lejtőjén 13– 14. századi cserepek kerültek a felszínre, jelezve az egykori falu helyét. Rómer Flóris látta 
még e templomok épségben lévő felmenő falait. 

Azt, hogy Köveskál a középkori települések sorában nem az utolsók, hanem a jelentősebbek között 
foglalt helyet, mi sem mutatja jobban, mint az, hogy nem csak az egyházi értelmiség soraiból kikerülő 
papjai voltak. A vármegyét vezető, világi értelmiségi rétegben a 15. században hét személy szintén 
innen származott. Ketten, Köveskáli Péter és Káldi Osvát alispánságig vitték. Az előző 1440-ben és 
1450-ben, utóbbi 1485-ben. 

A járások, jelen esetben a tapolcai járás élén is – ahová Köveskál tartozott – a hetivásárok idején (hétfő) 
törvénynapot tartó szolgabírák álltak. Közülük négyen köveskáli születésűek. 1410-ben Köveskáli 
Tamás fia István, 1431-ben Köveskáli Domokos, 1445-ben Köveskáli István, 1485-ben pedig Köveskáli 
Mihály töltötte be a szolgabírói tisztet. Mindez magának a településnek a rangosodását is jelentette. 
Az egészséges fejlődés folyamata megszakadt a mohácsi csatavesztést követően a Balaton-felvidék 
közösségeit is sújtó török hódoltsággal és a nyomában járó pusztítással, az adóbeszedők feljegyzései 
alapján. 1548-ban az egész község leégett. 

Irodalom: 

Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. III. kötet. 
Száz Magyar Falu (Szerkesztették: Balázs Péter, Balsay István, Buza Péter, Kosáry Domokos, Pálffy 
Géza, Virág Rudolf, Zupkó Gábor.) 
Bakai K.‒Kalicz N.‒Sági K.: Magyarország régészeti topográfiája 1. A Keszthelyi és Tapolcai járás. 
Budapest 1966, 105‒107. 
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4.3. Térképi ábrázolások 
 

Mint a legtöbb település esetén, Köveskál község első hiteles térképi ábrázolását az első katonai 
felmérés térképszelvényén találjuk meg a 18. század 80-as éveiből. A középkorban létezett több 
településből már csak Köveskál falu látható rajta, természetesen a maitól kisebb kiterjedésben. A 
külterületi részek képe és felhasználási módja megfelel a mai állapotnak, a falutól délre réteket 
találunk, északkeletre pedig szőlőművelés nyomait. 

 
Régészeti lelőhelyek az Első katonai felmérés térképén 

Fábián Gedeon 1823-ban kéziratos térképet készített Köveskálról, ezen a középkori épületek a mainál 
nagyobb falmagassággal rendelkeztek. 

A második katonai felmérés idején (19. század közepe) a település képe, valamint a külterületek 
változatlan képet mutatnak, a területfelhasználás módja nagyjából megegyezik az előző században 
megfigyelhetővel és a maival. A településtő délnyugatra viszont markánsan jelentkezik a Sásdi-rét 
vizenyős területe. 

 
Régészeti lelőhelyek a Második katonai felmérés térképén 
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1859-ből ismert egy kéziratos térkép, amely Köveskálla mezőváros határát ábrázolja, a belterületi 
részek külön kivágatával. 

 
Köveskál térképe [VeML XV 11 a T 611] 

Irodalom: 
https://maps.arcanum.com/ 
https://maps.hungaricana.hu/ 
 

4.4. Településkarakter, területhasználat 
 

„Szántófölde kevés, mert határát nagy részt szőlők foglalják el, mellyek igen nemes bort teremnek. A 
köveskállai erdős hegy tetején 2 tavat is láthatni, mellyek hihetőleg tűzokádók torkolatjai lehettek. 
Fognak e tavakban igen jóizü kárászokat varsákban. Erdeje gyönyörű. Határában 2 puszta épület, és 1 
puszta szentegyház romai láthatók. Kanyita nevezetü tóban, melly Kővágó-Örssel közös, sok szép nád 
terem; ezenkivül csikkal, vizimadarakkal bővelkedik.” Így írt Fényes Elek 1851-ben kiadott 
Magyarország geographiai szótára című munkájában a településről. A leírás rövidsége ellenére a 
külterületi területfelhasználás szinte minden jellegzetessége megismerhető. A mezőgazdasági 
területek említésének hiánya arra utal, hogy a falu körüli földek terműképessége csekély, napjainkban 
is inkább a rétek megléte a számottevő. Szőlőművelés már a római kor óta jellemző és jelentős a 
Balaton-felvidéken, ez tapasztalható Köveskálon is. A 19. századi filoxéravész megtizedelte a 
szőlőállományt, ezzel a település környéki szőlők mennyisége nagyban lecsökkent. A 21. század elejére 
azonban ez a művelési ág visszanyerte korábbi jelentőségét. Az erdők szépségének említése azonban 
nem egyenlő területi kiterjedésük nagyságával, az erdők aránya sem a 19., sem a 21. században nem 
jelentős. 

A falu településszerkezetét tekintve sugaras halmaztelepülés. Az archaikus utcaszerkezet nyomon 
követhető Szőke Károly 1930-ban felvett térképrajzán. A település a központban álló katolikus 
templom köré fűződik fel, mivel feltételezhető az épület középkori előzménye, így a középkori 
településmagot is itt kell keresnünk. A házak halmazokat alkotva, szabálytalanságot mutató kusza 

https://maps.arcanum.com/
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utcaszerkezettel kapcsolódnak a középponti településrészhez. Ehhez kötődnek a településről 
sugarasan kivezető utak. 

 
Köveskál (Szőke Károly térképe, 1930) 

A középkori utak nyomvonalán közelíthetők meg a szomszédos falvak, északi irányba Balatonhenye, 
keletre Zánka, nyugatra Mindszentkálla, délre pedig Kővágóörs. 

 
Irodalom: 
Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára. Budapest, 1851. 
Száz Magyar Falu (Szerkesztették: Balázs Péter, Balsay István, Buza Péter, Kosáry Domokos, Pálffy 
Géza, Virág Rudolf, Zupkó Gábor.) 

 
4.3. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

 
A hatástanulmány elkészítésekor a vizsgált területen nyolc, Köveskál területére helyezett, általános 
védelem alatt álló lelőhely szerepel a hatósági nyilvántartásban, amelyet a Miniszterelnökség 
Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály (1054 
Budapest, Báthory u. 12. Postacím: 1357 Budapest 1, Pf.: 6) vezet. Ebből egy azonban (laz.: 8293) 
Kővágóörs közigazgatási területén található a térinformatikai adatszolgáltatás szerint. A feldolgozás 
során csak a hét lelőhelyet tárgyaljuk. A későbbiek során a változási lehetőségek miatt a lelőhellyel 
érintettségről a 196/2020 Kormányrendelet (V. 12.) alapján a területileg illetékes Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (8200 Veszprém, 
Mindszenty J. u. 3‒5.) nyújt tájékoztatást. 

Azokat a lelőhelyeket, amelyek nem érintettek változtatási szándékkal, a következő felsorolás 
tartalmazza: 

1. 

Lelőhelynév Sóstó 

 Lelőhelyazonosító Helyrajzi számok 

Adatok 8291 076, 0205/5 
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2. 
 

Lelőhelynév Pusztapalota 

 Lelőhelyazonosító Helyrajzi számok 

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

 

3. 

Lelőhelynév Sásdi pusztatemplom 

 Lelőhelyazonosító Helyrajzi számok 

Adatok 8294 0241, 0271/2, 0268 

 

4. 

Lelőhelynév MRT 1. kötet 25/5. lelőhely 

 Lelőhelyazonosító Helyrajzi számok 

Adatok 8295 0265, 0259, 0241, 0271/1-3, 
0268, 0245, 0244, 0240/1-2, 
034/8 

 

A következő lelőhelyek a változtatással érintett területek szomszédságában, illetve közvetlen 

közelében találhatók: 

1. 

Lelőhelynév Római katolikus templom 

 Lelőhelyazonosító Helyrajzi számok 

Adatok 8296 440, 346, 418, 439/2, 465 

Lelőhely leírása A templom a település központi részén található, egy enyhe 
magaslaton. Nem ez a település legmagasabb pontja, a 
Református templom magasabb térszínen helyezkedik el. Az 
épületet masszív templom körüli kőkerítés veszi körbe, 
feltételezhető, hogy a középkori templomkert (cinterem) 
területét keríti le. A kerítésen belül fás terület van. 

Előkerült jelenségek Az újkori paplak építésekor több sírt is találtak, amelyek a 
település középkori templomát körülvevő temetőhöz 
tartozhattak. Jóllehet a templom mai formájában barokk kori, 
azonban a külső homlokzaton és a kapubejáratnál román kori 
oszlopfők láthatók, amelyek a templom középkori eredetére 
utalnak. 

Irodalom Bakai K.‒Kalicz N.‒Sági K.: Magyarország régészeti topográfiája 
1. A Keszthelyi és Tapolcai járás. Budapest 1966, 106. 
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Román kori oszlopfő a templomkapu bal oldalán 

2. 

Lelőhelynév Bózát (Bozót) utca 1. (Kelemen Lajos háza) 

 Lelőhelyazonosító Helyrajzi számok 

Adatok 8297 65/1, 66, 89-91, 337/1-2, 59-
63, 93-107, 336, 204-206, 318, 
335, 88, 163, 109, 164, 197-
202, 110-122. 

Lelőhely leírása A lelőhely a település központi részén található, egy forrástól 
vezető patakmeder délnyugati oldalán levő enyhe magaslaton. A 
terület ma már teljesen beépített, újonnan készült lakóházak 
találhatók itt. 

Előkerült jelenségek 1963-ban gödörásás közben a telek tulajdonosa 
tegulatöredékeket talált. Mivel a felszínen telepjelenségeket nem 
tudtak megfigyelni, ezért a régészeti topográfia készítői római 
temetkezést feltételeztek ezen a helyen. 

Irodalom Bakai K.‒Kalicz N.‒Sági K.: Magyarország régészeti topográfiája 
1. A Keszthelyi és Tapolcai járás. Budapest 1966, 106. 
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Az utca eleje a lakóházakkal 

3. 

Lelőhelynév Mórocz-féle telek 

 Lelőhelyazonosító Helyrajzi számok 

Adatok 8298 404, 346, 411, 339-344, 348, 
410, 352, 396-403, 418. 

Lelőhely leírása A lelőhely a Református templomtól északra található, egy 
kiemelkedő magaslaton. A terület jelenleg teljesen beépített 
lakóházakkal és azok melléképületeivel. 

Előkerült jelenségek A 19. században római kori sírt találtak a Református templomtól 
északra, amely az előző lelőhely sírjával együtt valószínűleg egy 
nagyobb temető részlete lehetett. 

Irodalom Bakai K.‒Kalicz N.‒Sági K.: Magyarország régészeti topográfiája 
1. A Keszthelyi és Tapolcai járás. Budapest 1966, 107. 
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Lakóházak a lelőhely területén 

 

 
Az érintett lelőhelyek a település területén 

 

5. HATÁSVIZSGÁLAT 
 

5.1. Változtatási szándékok 
 
A település területén tervezett besorolási változtatási szándékokat a következő térkép tartalmazza. 
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A következő táblázat a területfelhasználási változtatásokat mutatja. 
 

Terület száma Tervezett 
területfelhasználás 

Területe 
érintett-e 
régészeti 

lelőhellyel 

Hatásvizsgálat 
szükséges-e 

A1 Beépítésre szánt 
terület/Falusias 
lakóterület 

Nem Helyszíni 
terepbejárás 
megtörtént 

A2 Beépítésre szánt 
terület/Falusias 
lakóterület 

Nem Helyszíni 
terepbejárás 
megtörtént 

C1 Beépítésre szánt területen 
belüli 
változás/Településközpont 
terület 

Igen Nem 

C2 Beépítésre szánt területen 
belüli 

Nem Nem 
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változás/Településközpont 
terület 

C3 Beépítésre szánt területen 
belüli 
változás/Településközpont 
terület 

Nem Nem 

C4 Beépítésre szánt területen 
belüli 
változás/Településközpont 
terület 

Nem Nem 

C5 Beépítésre szánt területen 
belüli 
változás/Településközpont 
terület 

Igen Nem 

C6 Beépítésre szánt területen 
belüli változás/Különleges 
beépítésre szánt terület ‒ 
lakó 

Nem Nem 

 
5.2. A változtatási szándékok hatása a régészeti örökségre 

A1 
A falusias lakóterület kialakítása egy füves területen történik, a folyamatosan fűvel borított terület 
délnyugati, kissé kiemelkedő, köves területén katonai lövészárkok nyomai fedezhetők fel. Örökségi 
elemek előkerülése nem várható. 

 
 

A2 
A falusias lakóterület kialakítása egy bolygatott felszínű, bokros, erősen füves területen történne. A 
helyszíni szemle nem eredményezett régészeti jelenségeket. Örökségi elemek előkerülése nem 
várható. 
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A C1‒C5 jelű területeken nem történik a fejlesztési terv alapján építési tevékenység, a meglevő 
állapotok szerint kell a területek elnevezését, besorolását megváltoztatni, a hatályos előírásokra 
alapozva. A C3 esetén tervezett magasabb beépítési mérték örökségi értékeket nem sért régészeti 
lelőhely hiányában. Jóllehet a C5 területen régészeti lelőhely található, a változás csak a besorolás 
elnevezését változtatja, örökségvédelmi szempontból ez nem kifogásolható. 

 
C1 
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C2 

C3 
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C4 

C5 

A C6 területen levő „Vásártér” az ingatlannyilvántartás szerint építési telek. Jelenleg füves terület 
található itt, régészeti jelenségeket nem lehetett azonosítani, a változtatás elfogadható. 

5.3. Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy 
pusztulásának lehetőségei, önkormányzati feladatok meghatározása 

A tervezett településszerkezeti változások egy kivétellel nem érintenek nyilvántartott régészeti 
lelőhelyet, ezek mindegyike elfogadásra javasolható, különösebb előírásokat esetükben nem kell tenni. 
A C5 terület ugyan régészeti lelőhelyen található, azonban a változás csupán besorolásbeli, a régészeti 
lelőhelyet nem veszélyezteti. Egyéb előírásokat a változással kapcsolatban ezért nem kell tenni az 
önkormányzat számára. 

Jelen hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján készült. A tervezési 
területen a fentebbi lelőhelyek nyilvántartott kiterjedésének esetleges módosulásáról, esetleges 
törléséről vagy újabbak felvezetéséről a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes 
Államtitkárság Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztálynál (1054 Budapest, Báthory u. 12. Postacím: 
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1357 Budapest 1, Pf.: 6) lehet információhoz jutni. Javasolt a gyakorlati megvalósulás esetén az 
érintetteknek (önkormányzat, beruházó, építkező, tervező) a fentebb nevezett hivatalnál időben újból 
meggyőződni az érintettségről, ezzel a tervezés és előkészítés során a kivitelezési időpontokat, 
határidőket pontosan lehet meghatározni, illetve az érintettség esetén a kiviteli tervek módosítása is 
lehetségessé válhat szükség esetén, amennyiben a beruházó nem vállalja a régészeti feltárás költségét. 
(2001. évi LXIV. törvény 19.§) 

6. ÖSSZEGZÉS

A Köveskál község közigazgatási területén tervezett településrendezési eszközök módosításai a fent 
leírtak alapján, azok betartásával elfogadhatók. 

Környe, 2022. február 28. 

László János 

örökségvédelmi szakértő 
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7. NYILATKOZAT

Alulírott, László János örökségvédelmi szakértő nyilatkozom, hogy a 68/2018. (IV. 9.) 
Kormányrendelet 84§ (2) a, bekezdésében foglalt előírásnak megfelelően rendelkezem régész 
szakirányú felsőfokú végzettséggel, illetve régészeti területen szakértői tevékenység végzésére 
jogosult szakértő vagyok. 

Régész diploma száma: 145/1994 (JATE – BTK) 
Régészeti szakterületű örökségvédelmi szakértő nyilvántartási száma: 15-026 

Az általam készített örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarész (Köveskál község 
településrendezési eszközeinek felülvizsgálata) az örökségvédelmi jogszabályokkal és a hatósági 
előírásokkal összhangban készült, a tanulmányban szereplő tervezett megoldásokra vonatkozó 
javaslatok azoknak mindenben megfelelnek. 

Környe, 2022. február 28. 

László János 


