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I. BEVEZETŐ 

A régészeti lelőhelyek és a műemlékek kulturális, történeti környezetünk részei, ezért a 

terület-, település- és tájfejlesztéssel valamint a terület- és településrendezéssel kapcsolatos 

beruházások tervezését a kulturális örökség védelmével összhangban kell végezni. A 

településfejlesztési koncepció, a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat 

elkészítésénél, ill. módosításánál a kulturális örökség védelméről szóló, többször módosított 

2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) előírásait kell figyelembe venni, amelynek 

hatálya a műemlékekre és a régészeti emlékekre egyaránt kiterjed.  

A 2001. évi LXIV. törvényhez kapcsolódóan 2016. 12. 28-án adták ki, és 2017. január 

2-tól hatályos a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével 

kapcsolatos szabályokról, mely rendelet hatálya kiterjed  

a) a Kötv. törvényben meghatározott, a régészeti örökség, a műemléki érték és a 

kulturális javak védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében hatáskörrel rendelkező 

hatóságokra és feladatkörrel rendelkező intézményekre, szervezetekre és szervekre, 

valamint azok eljárásaira,  

b) a régészeti örökség felderítésének és kutatásának követelményeire, a régészeti 

feltárás szabályaira, 

c) védett műemléki érték felderítésével és kutatásával, valamint védelmével kapcsolatos 

követelményekre és szabályokra, 

d) a kulturális javak védelmével kapcsolatos szabályokra. 

A 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezik arról, hogy a Kötv. szerinti, 

jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető 

Nonprofit Kft. /3. § (3)/1. 

* 

 A Kötv 85/A. § (1) alapján ,,Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település 

településfejlesztési koncepciójának kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció 

készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi 

                                                 
1 A Kormány 378/2016. (XII.2.) az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő 
minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok 
átvételéről szóló Kormányrendelete értelmében a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ (Forster Központ) 2016. december 31. napján jogutódlással megszűnt. 2017. 
január 1-jétől feladatait a Miniszterelnökség, a Magyar Művészeti Akadémia, illetve a Budavári Ingatlanfejlesztő 
és Üzemeltető Nonprofit Kft. látja el. 
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hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el 

kell készíteni.  

 (2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint 

kell meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és 

településrendezési eszközöket." 

 A 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 69. § (1) értelmében a települési 

örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséről a településfejlesztési koncepció vagy a 

településrendezési eszköz és a településképi rendelet készíttetője köteles gondoskodni. 

(2) Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére jogosult: 

a) az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze vonatkozásában a régészeti örökséggel 
és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet szerint régészeti területen 
szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő, 

b) a helyi építési szabályzat kidolgozása során a 3. § (3) bekezdésében kijelölt örökségvédelmi szerv - Budavári 
Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft, amely az újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület 
terepbejárását térítésmentesen, 60 feltárásra alkalmas nap alatt végzi el… 

* 

 2013. január 1-től az első fokú hatósági feladatokat járási szinten a járási építésügyi és 

örökségvédelmi hivatalok látják el az egész megye területére kiterjedő illetékességgel. A 

másodfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok örökségvédelmi hatósági feladatellátásának 

törvényességi, szakszerűségi ellenőrzésére és a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletben 

meghatározott hatósági feladatokat örökségvédelmi hatóságként országos illetékességgel 

Budapest Főváros Kormányhivatala, a Kötv. 71. § (1) bekezdésében foglalt nyilvántartásokat 

vezető hatóságként országos illetékességi területtel a miniszter; a Kötv.-ben és a 496/2016. 

(XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok tekintetében a kulturális javak 

hatóságaként országos illetékességi területtel a miniszter (a továbbiakban: kulturális javak 

hatósága) látja el. 

 A 199/2014. Korm rendelet alapján a  régészeti örökséggel és a  műemléki értékkel 

kapcsolatos szakértői tevékenység felügyeletét ellátó hatóságként 496/2016. (XII. 28.) 

Korm. rendelet a Miniszterelnökség Örökségvédelemért Felelős Államtitkárságát jelöli ki. 

* 

 Az elkészült hatástanulmányt az alapdokumentáció készíttetője köteles benyújtani az 

azt elrendelő hatósághoz (Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal 

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3-5, tel. 

88/550-497, e.mail: veszprem.epitesugy@veszprem.gov.hu). 
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* 

Jelen munkát a „szerzői jogról" szóló 1999. évi LXXVI. tv. alapján szerzői jogi 

védelem illeti meg. A közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása, a régészeti 

lelőhelyekre vonatkozó adatok nyilvánosságra hozatala 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. 

 

II. VILONYA KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK RÉGÉSZETI 

KUTATÁSA 

 

 Vilonya a Bakony és a Mezőföld határán, a Balatontól 8 km-re található. Határát 

dolomitkopárok, karsztbokorerdők, telepített fenyvesek és hullámos felszínű szántók egyaránt 

jellemzik. Két fő tájképi eleme a falun átkanyargó Séd patak és a Sukori-hegy, melynek kettős 

csúcsa a falu fölé magasodik. Helyenként megfigyelhető a pannon üledéksor felszíni 

megjelenése, ill. pásztásan homokos kavicstakaró. Hajmáskér és Vilonya között lévő húzódik 

egy nagy haránttörés, mely mentén a felszínhez közel ért véget a víztartó réteg: gyenge 

szivárgás, ingoványos rétek jelezték a karsztvíz előtörését pl. a Vilonya és Királyszentistván 

közötti ingoványos réten (Papp 1941).  

Ez a környezet az ősidők óta alkalmas volt a megtelepedésre. Őskori településnyomokat a 

község határában a Magyarország Régészeti Topográfia 2. kötetének – Veszprémi járás kötet 

1969. évi megjelenése előtt végzett terepbejárások során azonosítottak. A község határában 

lévő római kori és Árpád-kori emlékek kutatása már korábbra nyúlik vissza, bár hitelesítő 

ásatás eddig csak a templom közvetlen közelében, illetve műemléki felmérés a lelkészlakban 

történt.  

A település középkori örökségéről a legelső leírás 1834-ből származik, s ez Oláh János 

„Balaton melléki tudósítások barátságos Levelekben" című, a Tudományos Gyűjteményben 

megjelent műve, a következő szöveggel: „...Nevezetes ebben (t.i.a faluban) a' Prédikátori ház. 

Ennek keleti tsuttsában van egy faragott kő, mely arról tudósítja a' szemlélőt, hogy az épület 

a' 14-dik században készült. Az itt lakó népnek szájjából hallani, hogy ez valamikor Görög 

Barát klastrom volt..." A leírást Fényes Elek két évvel később megjelent első országleírása 

ismétli meg, rövidítve. Szinte szóról szóra ugyanezt jegyezte fel 1862-ben Rómer Flóris.  
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1864-ben Pesty Frigyes helynévtárában a helybeli elöljáróság templom körüli és templom 

ajtajában lévő kriptákat említ (lásd 3. melléklet – fotódokumentáció).  

A római emlékekre vonatkozóan a 19. századból Rómer Flóristól van adatunk, aki  

11. jegyzőkönyvecskéjében a 130. lapon feljegyzi, hogy Vilonyán, a Belsőhegy délnyugati 

oldalán római régiségek vannak.  

1913-ban Rhé Gyula járja be a Balatonfelvidéket és jegyzi fel a helyi eredetmondát: „Vilonyát 

illetőleg többször hallottam e vidéken említeni, hogy nevét «V i 1 1 a - n o v a» elferdítéséből 

nyerte, s ha e hitnek kézzelfogható bizonyítéka nincs is, mint e helyet római eredetűnek tartó 

szájhagyományt érdemesnek tartottam feljegyezni.” (Rhé 1913). Felmérése során vázolta a 

lehetséges római útvonalakat is, melyek egyike álláspontja szerint a későbbi Vilonyán vezetett 

keresztül. 

Rendezési tervhez készült korábbi örökségvédelmi hatástanulmányról nincs tudomásunk, így 

jelen Örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarésze készítésekor összegezzük  

- az ismert régészeti lelőhelyekre vonatkozó adatokat, kiegészítve a 2018. 

februárjában végzett terepmunka és az adattári, történeti adatok elemzésének 

tapasztalataival  

- a fejlesztési területeken tervezett változtatások terepbejárást követő 

örökségvédelmi hatáselemzését 

A község rendezési tervének tervlapjain a hatástanulmánnyal összhangban kerültek 

jelölésre a régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területek.  

II. 1. RÉGÉSZETI LELŐHELYEK VILONYA TERÜLETÉN  

A Miniszterelnökség közhiteles nyilvántartása szerint /mely adatokat  2018. január 11-

én szakmai adatszolgáltatás keretében továbbította a Veszprémi Járási Hivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztálya/ 6 darab azonosított régészeti lelőhely ismert Vilonya határában.  

Ezek mindegyike általános védelem alatt áll. Ezt az adatsort egészíti ki a 2018. 

januárjában elvégzett hitelesítő terepbejárás.  

Jelen tanulmányban a nyilvántartási adatok és az elvégzett terepbejárás alapján a 

nyilvántartásba a tanulmány készítésével egyidőben bejelentett (Vilonya 7. Papkeszi u. 
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lelőhellyel) összességében 7 azonosított régészeti lelőhely ismert Vilonya határában.  

A település közigazgatási határának (1350 ha) régészeti öröksége az Magyarország 

Régészeti Topográfiája 2. kötetének előkészítése során végzett szisztematikus régészeti 

terepbejárások által jól ismert, további régészeti jelenségek előkerülésével a terepi adottságok 

alapján leginkább a régészeti érdekű területként jelölt – a Séd-patakot kísérő sávban lehet 

számolni (2-4. melléklet)  

Munkánk során törekedtünk arra, hogy ismételten bejárjuk az ismert régészeti 

lelőhelyeket, és összhangba hozzuk a különböző forrásokban lévő egyes lelőhelyek 

kiterjedésére vonatkozó adatokat. Jelen tanulmányban a szakmai adatszolgáltatáson túl főleg a 

2018. januárjában elvégzett terepszemlére és a megjelent szakirodalomra támaszkodunk. A 

régészeti terepbejárás módszerével a szántóföldi művelés alatt lévő területeken jó eséllyel 

figyelhetőek meg az egykori települések nyomai. A régészeti terepbejárással adatolt 

lelőhelyek kiterjedése közelítőleg térképre vihető, így helyrajzi számokkal jelölhető. Az 

elvégzett terepbejárás és az irodalmi források nyomán összeállítottunk egy fotódokumentációt 

(3. melléklet). Gyep- és erdőterületeken a vegetáció akadályozza a régészeti örökség 

azonosítását (pl. az ismert Vilonya 4. lh. – Temetőfölde, illetve a most azonosított 7. 

lelőhelyként területének északi lehatárolását).  

Belterületi részeken a lelőhely tényleges nagyságának vizsgálata a beépítettség miatt 

nem végezhető el. Például a lelőhelyek közül Vilonya 2. lh – Belterület, feltételezett középkori 

településmag és külön felvételezett Vilonya 1. – Református templom – egykori középkori 

templom és temető lelőhelyek a folytonos fejlődés és területhasználat következtében teljesen a 

mai belterület részei, beépített területek. Az évszázados jelenlét jelentős mértékben 

beavatkozást jelentett a lelőhely állapotába, több régészeti jelenség véglegesen 

elpusztulhatott, pl. a középkori templomot többszörösen átépítették, a szintén középkori 

eredetű plébániát a felismerhetetlenségig átépítették (Koppány 1993). Elképzelhető, hogy 

néhány Séd menti malomnak is beigazolódik középkori eredete.   

A település határában nincsen temetőről adatunk. Azonban bizonyosan kell 

számolnunk sírhelyekkel a középkori templomos helyek - mint Vilonya - templomának 

közelében. Tekintettel arra, hogy terepbejárás során a temetkezési helyek csak ritkán 

beazonosíthatók, ezért felhívjuk a figyelmet arra, hogy az említetten kívül is kerülhetnek elő 

temetkezések a település határában (az ismert településnyomok és a környező települések 

régészeti hagyatéka alapján kiemelten neolit, bronzkori, római kori illetve népvándorlás kori 
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temetkezések előkerülése várható).   

Vilonya bel- és külterületén ismert régészeti lelőhelyek részletes leírását az 1. számú 

melléklet tartalmazza, áttekintő táblázatuk az 5. számú mellékletben található.  

II.2. RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLETEK VILONYA KÖZIGAZGATÁSI HATÁRÁBAN  

Jogszabályi környezet: A Kötv 7.§ 14. pontja szerint régészeti érdekű területnek, azaz 

jelenleg nem tényleges, de lehetséges lelőhelynek minősül minden olyan terület, ahonnan 

régészeti emlék és leletek előkerülése várható. Különös tekintettel az egykori vízfolyások, 

erek és folyók magas partvonulataira, valamint olyan területekre, melyek korábbi 

időszakokban megtelepedésre alkalmasak voltak.  

 A régészeti örökség védelme érdekében ezért minden esetben különös gonddal kell eljárni 

az építési és művelési ág változási engedélyek kiadásakor, mivel bármilyen, a föld felszíne alá 

mélyedő kivitelezési munkával a régészeti örökség elemei pusztulhatnak el. 

Mint a korábbi fejezetben utaltunk rá, régészeti jelenségek előkerülésével Vilonya 

határában a terepi adottságok alapján leginkább a régészeti érdekű területként jelölt – a Séd-

patakot kísérő sávban lehet számolni (2. melléklet). 

Természeti adottságok:  

 Vilonya a Balatonfelvidék és Mezőföld határán fekszik, megtelepülés szempontjából 

meghatározó a településen átfolyó Séd-patak és a változatos adottságú környezet. A mintegy 

70 km hosszú patak egyben összekapcsolta a mentén fekvő településeket (Devecseri-ároktól a 

Sírvízig), kommunikációs útvonalat is jelentett, illetve az itt létrejött vízhez kötődő 

mesterségek (molnárok, tímárok, stb.) szintén szélesebb kapcsolati hálóval bírtak (pl. litériek 

malma Vilonyán). Vízi energiáját régi időtől fogva felhasználták a patak mellé települt 

emberek. A történelem során felhasználta a Séd vizét a bőripar (tobakok, tímárok), a 

szűrposztó készítés (kallómalmok, csapók), a XIX. században Sólyban papírmalom működött, 

és végig amerre a patak folyik gabonaőrlő malmok létesültek minden falu határában. Ahol 

szükséges volt, fűrészmalmot is építettek rá (Temesváry 1970). A Szent Benedek Rend 

története szerint a patak vizét már 1037-ben malomkerék hajtására használták.  

A középkortól a patakok mentén malmok is álltak, ezek terepi azonosítása azonban 

nehézkes. A történeti térképek és még terepen azonosítható objektumok alapján jelöltük a fő 

malomhelyeket Vilonya határában. A település malmainak történetét Temesváry Kálmán 

(1970) is feldolgozta, tanulmányából ismert, hogy Vilonyán először az 1570. évi urbárium 

említi a malmot. Az 1572. évi urbárium szerint egy kerekű volt és fele jövedelme a palotai 
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váré. Vilonya ekkor a palotai váruradalomhoz tartozott s a malom vámjövedelmének fele így 

illette meg földesúri jogon a várat. Az 1578. évi urbáriumból azt is megtudjuk, hogy régebben 

három malom volt Vilonyán. Az a „régebben" minden bizonnyal azt jelenti, hogy a török 

háborúk előtt. Vilonya hódolt falu lévén, a török földesúr a malomvámból is megkövetelte a 

részét, amint ez az 1578. évi urbáriumból nyilvánvaló. A vám másik része Dely Gergely 

palotai tisztet illette, aki 25 edénnyel kapott abban az esztendőben és annak értéke 8 Ft 33 

dénár volt. A XVIII. század végére a malomépítés elérte teljes fejlettségét. A Séd a vilonyai 

határban négy lisztőrlő és egy fűrészmalmot hajtott. A malmok működésével szorosan 

összefüggött az új gátak ásása, karbantartása is. 

1767-ból van adat egy régi famalom felújításának felbecsléséről, 1768-ban pedig 

tudjuk, megépült a ma Varga malomként ismert malom. A legészakabbra fekvő, ún. felső 

malom a 20. századfordulóján leégett. A leégett malom mintegy két évtizeden át romokban 

hevert, mígnem bőrgyárat építettek a helyére.  

A település gazdálkodása szempontjából a középkortól jelentős volt a szőlőművelés is. 

Vilonya határában két szőlőhegy áll, a Berty és a Kishegy. A község szőlőtermesztése már a 

16. században jelentős volt.  

Vilonya külterületére is kitekintéssel régészeti érdekűnek kell tekinteni az egykori utak 

feltételezett teljes nyomvonalát is, melyek rekonstruálására a római kortól kezdve volt 

kísérlet.  

 
Római utak valószínű iránya a Balatonfelvidéken Rhé Gyula 1913. évi közlése alapján 
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Mivel a régészeti lelőhelyek kiterjedése általában nem állapítható meg pontosan, ezért 

az említetteken túlmenően régészeti érdekű területnek számít a már ismert lelőhelyek 

közvetlen környéke is. 
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II. 3. RÉGÉSZETI LELŐHELYEK VILONYA TERÜLETÉN - TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

Vilonya környékén már a földművelés elterjedésének időszakában, a neolitikumban 

megtelepedett az ember. A Séd-patak völgye fölötti árvízmentes teraszon ideális feltételek 

voltak az itt megtelepülő népeknek. Ebből az időszakból a dunántúli vonaldíszes kultúra 

településnyomai találhatók a terepbejárási adatok alapján Vilonya 4. lh. - Temetőfölde 

lelőhelyen és a Vilonya 7. – Papkeszi u. lelőhelyeken.  

A rézkorból (badeni kultúra) a belterülettől délre a Papkeszi u. mentén a vasúti töltés 

közelében ismerünk két lelőhelyet, melyek nem kizárt, hogy egy nagyobb település részei 

(Vilonya 5. - Szélescsapás-dűlő és 7. –Papkeszi u. lelőhelyek).  

A bronzkor időszakából a 6. lelőhelyen említenek leleteket, illetve talán ide sorolható a 

Vilonya 3- Homokgödör lelőhely leletanyaga is. 

A római néveredet-magyarázatról már megemlékeztünk (Rhé 1913). Az bizonyos, 

hogy a település határában két, további kutatásra érdemes, valószínűleg az egykori római út 

nyomvonala közelében fekvő római kori lelőhely – talán egykori villagazdaság – is van 

(Vilonya 4. és 6. lelőhelyek, lásd még régészeti érdekű területekről szóló fejezet). A 6. 

lelőhely jelenleg szántóföldi művelés alatt van, folyamatos a leletanyag elaprózódása. 

A népvándorlás korából nem ismerünk leletet Vilonya határából, azonban pl. a közeli 

települések régészeti hagyatéka alapján várható avar emlékek előkerülése.  

A mai településmag középkori eredetű. A megtelepedés kezdete a környező 

településekhez hasonlóan lehet 11-12. századi, temploma a 13. században épülhetett. 

Összehasonlításképpen felidézzük, hogy Papkesziről úgy tartják, hogy Papkeszi nevét úgy 

kapta, hogy a honfoglalás után a Keszi törzshöz tartozók telepedtek itt meg. A hagyományok 

szerint I. István Sóly és Királyszentistván között a Séd völgyében győzte le 997-ben 

Koppányt. A környék már a 11. századtól a veszprémi káptalanhoz tartozott, az okiratok 

szerint már 1082-től.  

A Vilonya helységnév első említése 1481-re tehető Wynyola néven, elsődleges 

névváltozata talán a Vanyola névvel kapcsolható össze. 1481. febr. 24-én a fehérvári keresztes 

konvent jelenti a királynak, hogy a Vinyola birtok határai iránt folyó perben a fehérvári 

káptalan ellen Albert veszprémi püspök, a veszprémi káptalan, JSáry Barlam és István, Péter  

fehérvári őrkanonok s a pannonhalmi konvent tárgyalásra megidéztettek. 

Vilonya templomát a 15. században bővítették. Plébánosairól 1506-ból, 1520-ból 

(ekkor Benedek a plébános) és 1522-ből tudunk csak. A település másik középkori épülete a 

lelkészlak, melyet a 20. század elején átépítettek: A helyszíni vizsgálat alkalmával 
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megállapítható volt, hogy csak a külső főfalak az eredetiek. A pincében az első, 

dongaboltozatos szakasz érintetlen középkori. A vilonyai református paplak első 

periódusában a kutatások alapján olyan alápincézett épület volt, amelynek pincéje és 

földszintje egyaránt három helyiségre oszlott, és a késői középkorra általánosan elterjedt 

három osztatú lakóház jellegzetes formáját képviselte. Középső helyisége lehetett a 15. 

századi oklevelekben gyakran említett pitvar, benne hátul már akkor is tűzhellyel, az udvar 

felől bejárati ajtóval és mellette ablakkal. A pitvarból hátrafelé nyílt kamra - amelynek az 

udvar felé szintén lehetett ablaka - és előre a szoba, az utca felé két és valószínűleg az udvar 

felé is egy ablakkal. Az újabb kutatások alapján az 1481-es évszámot tartalmazó kőlap, amit 

1910-ben leírtak, az építés dátumát jelezte és eredetileg is plébánia céljára épülhetett 

(Koppány 1993).   

A falu a 16. században a fehérvári préposté volt a falu, majd a század közepén Palota 

végvárához csatolták. 1559-ben Thury György arra kérte a királyt, hogy íródeákjának, Alistáli 

Mártonnak adományozza Papkeszi és Vinyola falvakat. A Vilonya elnevezéssel csak a 16-17. 

század környékétől találkozhatunk. 1620-ban II. Ferdinánd Cziráky Mózesnak a Bethlen 

Gábor féle mozgalom alatt szenvedett sok káráért 6000 frt.-ban átírja neki Várpalotát a 

hozzátartozó következő birtokokkal: Ság, Berhida, Eősi, Vinyola, Csór, Inota, Kistés, Föveny, 

Péth, Vám, Bedegh, Láng, Alap, Jásd, Szentmihály, Kálóz, Keresztúr, Hörcsögh, Üregh, 

Múth, Déd, Szent Iván, Jenő, Ladány, Thés, Lepsény, azon kikötéssel, hogy Vizkeleti János 

veszprémmegyei királyi várának fizessen 4000 frt.-t, mely összegben, eddig a királytól bírta, 

Cziráky Mózes, pedig 6000 frt.-ban bírhatja mindaddig, míg a király vissza nem váltja. 

Cziráky halála után felesége, Káldy Zsuzsa pereskedett a birtokokért, majd Zichy Pálhoz 

fordul, a püspök is vele egyezkedik. 1629 május 18-án Sennyái püspök Zichy Pállal, (1598—

1638. felesége Csaby Sára) Péter fiával meg is köti az egyezséget és 10000 frt. kölcsönnel 

visszaváltja a birtokokat.  

Az 1640-es években a török az úr Várpalota környékén, majd 1650-től a Zichy 

család birtokolja a többi Várpalotához tartozó birtokkal együtt.  

1660-ban királyi csapatok vannak Palotán és környékén, de nemsokáig, mert 

csakhamar megjelennek Thökölyi Imre csapatai s 1669-ben már Palota és Veszprém is megint 

török kézen vannak (Faller 1933). 

Az 1700-as évek közepétől fokozatosan kipusztultak a szőlők, visszaesett a szántóföldi 
művelés is. Vilonya telkeinek fele lakatlanná vált.  
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Vilonya elnéptelenedésével a templom is elpusztult és 1702-ben is romos. 1720-ban a 

reformátusok romjaiból építették fel, majd 1793-ban bővítették és tornyot emeltek eléje 

(Koppány 1967, további forrásokkal). 

 

 

Középkori településhálózat a Balatonfelvidéken Békefi Remig 1913. évi közlése alapján  

 
 

III. 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVBEN ELŐIRÁNYZOTT VÁLTOZTATÁSOK 

RÉGÉSZETI VONATKOZÁSAI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI JAVASLATTÉTEL  

 

Vilonya település határában az korábbi adatállományok összevetése és a 2018. 

telén elvégzett terepbejárás után 7 azonosított lelőhelyről beszélhetünk. Vilonya 

határában jelenleg nincs kiemelten védett státuszú lelőhely, viszont pl. a 6. lelőhely 

esetében javasolt a lelőhely előterjesztése.  

Az általános védelem mellett a miniszter külön rendeletben védetté nyilváníthat 

régészeti lelőhelyeket. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítása a Kötv. 

törvény alapján: 
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„12. § Az ország kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű nyilvántartott régészeti lelőhelyeit 
jogszabályban kell védetté nyilvánítani. 

13. § (1) A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet folytatni, 
amely a lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti. 

(2) A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyhez védőövezetet lehet kijelölni. 

(3) A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten vagy fokozottan védett régészeti 
lelőhely kategóriába kell sorolni. 

(4) Kiemelten védett az a lelőhely, mely kivételes tudományos jelentőséggel, és nemzetközi vagy 
országos szempontból kiemelkedő fontossággal bír. Fokozottan védett az a régészeti lelőhely, 
melynek tudományos jelentősége megállapítható, és egy nagyobb tájegységre nézve kiemelkedő 
fontossággal bír. 

A Kötv. törvény és a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség 
védelmével kapcsolatos szabályokról 5. § alapján  

(1) A nyilvántartott régészeti lelőhelyen állapotromlással járó tevékenység csak engedéllyel végezhető. 

(2) A nyilvántartott régészeti lelőhely állapotromlásának minősül a réteg vagy rétegsor átvágása, a 
történeti összefüggés megszüntetése, a régészeti leletek eredeti helyükről történő elmozdítása régészeti 
feltárás nélkül. 

(3) A földmunkával járó beruházással el kell kerülni 

a) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, 

b) a nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyet és 

c) az eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül megőrzendő régészeti 
emléket. 

(4) A lelőhely állapotváltozásával járó régészeti feltárás esetén előnyben kell részesíteni az eredeti 
rétegsort és történeti összefüggést tartalmazó lelőhelyrész megtartását. 

 A 2018 februárjában végzett terepszemle alapján régészeti szempontból az alábbi 

megállapításokat tehetjük (vonatkozó fotódokumentáció a 3. mellékletben):  
-     Vilonya 2. lh – 9809 – az 1. katonai térképezés térképe alapján kiterjesztettük a 

(középkori) újkori település határát 

- Vilonya 4. lh – 9811 - visszagyepesedett, nem vizsgálható 

- Vilonya 3. lelőhely – 9810 - nagyobb kiterjedésű – őskori cserepet és pattintott 

kőeszközt gyűjtöttünk a művelés alatt lévő szántón 

- Vilonya 6. lelőhely – 9813 – apróra tört őskori és római kerámia, illetve 

mészkőtöredék jelezte a lelőhelyet, geofizikai felmérés javasolt 

- Vilonya 5. – 9812 – kettős kiterjedéssel volt jelölve, mindkét jelölt területen találtunk 

leletanyagot, a vasúttól délre badeni településnyomot, 
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- a vasúttól északra javasoljuk külön lelőhelyként felvenni a neolit és badeni 

településnyomokat, itt a lelőhelykiterjedés jóval nagyobb a nyilvántartásban 9812. 

szám alatt szereplő 2. foltnál 

 
Régészeti érdekű területként jelöltük a Séd magas partján lévő kb. 200 m széles 

sávot, mely a megtelepedésre leginkább alkalmas volt, amit az eddig ismert lelőhelyek 

elhelyezkedése megerősít.  

A lelőhelyek a településszerkezeti terveken és a településrendezési tervlapokon 

feltűntetésre kerültek. A helyi építési szabályzat hivatkozik a régészeti lelőhelyek által érintett 

telkek területén történő építésre vonatkozó jogszabályokra.  

 A Kötv 11.§-a szerint a régészeti lelőhelyek ex lege védettek, de régészeti érdekű 

területről is a régészeti örökség elemei csak feltárás keretében mozdíthatók el (Kötv 19.§ (1). 

A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon 

kitermelését is (a továbbiakban együtt: fejlesztések, beruházások), a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. A régészeti 

feltárások költségeit általában annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő 

földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált (Kötv 19.§ 3).  

 A Kötv. 19. § értelmében a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban 

meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. Ha a lelőhely elkerülése a földmunkával 

járó beruházás, fejlesztés költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás máshol nem 

valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyet előzetesen fel kell tárni. A 

Kötv. 19. § (3) értelmében a megelőző feltárás költségei a beruházót terhelik. A törvény 

értelmében a terveket úgy kell előkészíteni - az örökségvédelem érdekeit figyelembe véve 

hogy a fejlesztések a régészeti lelőhelyeket lehetőleg elkerüljék, ami az örökségvédelem és a 

befektető érdekét egyaránt szolgálja. 

Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet 

esetében is törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére. A Kötv. 24. § 

(2) bekezdésében foglaltak értelmében, amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, 

lelet, vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező (a tevékenység felelős vezetője) az ingatlan 

tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal 

abbahagyni, a jegyző útján a hatóságnak (Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 

Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály - 8200 Veszprém, Mindszenty József u. 

3-5, tel. 88/550-497, e-mail: veszprem.epitesugy@veszprem.gov.hu) azt haladéktalanul 
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bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére jogosult 

intézményt, továbbá köteles a tevékenységet szüneteltetni, a helyszín és a lelet őrzéséről - a 

felelős őrzés szabályai szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni. A 

bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése, valamint az 

örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (XI.18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi 

bírság kiszabását vonhatja maga után! 

 

 A régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A hatósági ár képzésének 

szabályait, módját és mértékét jogszabály határozza meg. A hatósági árra vonatkozó 

szabályokat évente felül kell vizsgálni (Kötv 19.§ 4). 

Régészeti feltárás elvégzésére jogosult 

a) a Magyar Nemzeti Múzeum, 

b) a Budapesti Történeti Múzeum, 

c) a megyei hatókörű városi múzeum, 

d) a régészeti gyűjtőkörrel rendelkező területi múzeum, 

e) a régészet szakon mesterképzés folytatására jogosult felsőoktatási intézmény, 

f) a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti 

Intézete, valamint 

g) a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv. 

 A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával 

érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni. 

 A földmunkával járó beruházások előkészítése során előzetes régészeti dokumentáció 

készíthető, különösen a földterület-kiválasztáshoz és nyomvonal-kijelöléshez. Nem 

nagyberuházás esetén a beruházó az előzetes régészeti dokumentáció készítésével a feltárásra 

jogosult intézményt bízhatja meg (Kötv 22.§).  

⃰ 

Olyan, beépítésre szánt terület esetében, melyek területén régészeti lelőhely 

található, a beruházások földmunkával, közműkiépítéssel járhatnak/járnak, ezért szükséges a 
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régészeti örökség érintettségének vizsgálata. A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen a 

hatóság örökségvédelmi engedélye szükséges: 

- minden 30 centiméter mélységet meghaladó földmunkához, tereprendezéshez, valamint 

depó, feltöltés, töltés létesítéséhez 

- régészeti emlék megóvási, konzerválási munkálataihoz 

 E lelőhelyek védelmére MEGELŐZŐ FELTÁRÁSt javaslok.   

 

A településrendezési terv által közvetlenül nem érintett, de minden földmunkával 

járó beavatkozást (alapásás, közművesítés stb.) fokozott figyelemmel kell kísérni minden 

ismert régészeti lelőhelyen és a kijelölt régészeti érdekövezetekben (középkori/újkori 

Vilonya). Ezeken a kialakult használat folytatható, de attól a lelőhely nem károsodhat. Lelet, 

vagy jelenség előkerülésekor a 2001. évi LXIV. tv. szerint kell eljárni. Vilonya mai 

belterülete beépítettsége miatt régészetileg pontosabban nem értékelhető, viszont a 

belterületen belül bármilyen földmunka esetén régészeti szakfelügyelet javasolt (lásd 

Vilonya 1. lh. – Református templom; Vilonya 2. - középkori településmag lelőhelyek). A 

régészeti szakfelügyelet részben az ismert lelőhelyek kiterjedésének meghatározására ad 

lehetőséget (1-2. melléklet), részben konkrétan ,,leletmentesíti" a beruházási területeket, így 

elkerülhető kulturális örökségünk megsemmisülése. 

A 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. § (1) alapján Nagyberuházással 

kapcsolatos régészeti feladatellátás esetén a régészeti feltárás elvégzésére vonatkozó 

általános követelményeket és a megelőző feltárásra vonatkozó szabályokat a 22–29. §-ban 

foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. § (3) alapján a 

rendelkezésre álló örökségvédelmi hatástanulmány vagy próbafeltárás nélkül készült előzetes 

régészeti dokumentáció esetén a hatóság dönt arról, hogy az alkalmas-e az elvégzendő 

régészeti feladatellátás módjának, valamint idő- és költségvonzatának meghatározására. A 

hatóság – a 3. § (3) bekezdése szerinti örökségvédelmi szerv (jelenleg Budavári Kft) 

véleményének kikérésével, ésszerű határidő kitűzésével – előírja a hiányzó munkarészek 

pótlását vagy új előzetes régészeti dokumentáció elkészítését. 

A 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (1) alapján Nagyberuházást megelőző 

feltárást a régészeti feladatellátás megyére kiterjedő területi szakaszán a közlekedési 

infrastruktúra-beruházás kivételével a) az akkreditált megyei hatókörű városi múzeum, 
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Budapesten a Budapesti Történeti Múzeum, ha akkreditált végzi. Közlekedési infrastruktúra-

beruházás esetén a 26. § (1) a) alapján a 3. § (3) bekezdése szerinti örökségvédelmi szerv 

(2017. januárjától a Budavári Kft) a régészeti előkészítési és koordinációs feladatai körében 

ellátja a Kötv. 23/G. § (1a) bekezdése szerinti feladatokat. 
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IV. 

VILONYA KÖZIGAZGATÁSI HATÁRÁBAN LÉVŐ RÉGÉSZETI 

LELŐHELYEK MEGÓVÁSA - ÖSSZEFOGLALÁS 

Vilonya közigazgatási határán belül 7 azonosított régészeti lelőhelyet ismerünk 

(részletes leírásuk az 1. mellékletben, áttekintő táblázatuk az 5. mellékletben). Ezek kulturális 

örökségünk részét képezik, melyek védelme érdekében a terület- és településfejlesztéssel, 

valamint a terület- és településrendezéssel kapcsolatos beruházások tervezését e védelemmel 

összhangban kell megoldani. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek 

elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük.  

A régészeti lelőhelyek a településszerkezeti terveken és a településrendezési 

tervlapokon feltűntetésre kerülnek. A helyi építési szabályzat hivatkozik a régészeti lelőhelyek 

által érintett telkek területén történő építésre vonatkozó jogszabályokra. 

 A lelőhelyek főbb adatait (név, helyrajzi szám) be kell illeszteni a Helyi Építési 

Szabályzat régészeti örökség védelmével vonatkozó szakaszának megfelelő helyére, illetve fel 

kell tüntetni a szabályozási terv térképlapjain is. 

A jelenlegi területhasználat a külterületi szakaszok esetében viszonylag kis mértékben, 

de folyamatosan (elsősorban szántás, erdőművelés okozta bolygatás), míg belterületen már 

nagyobb mértékben, de alkalomszerűen (főként építkezések, közműfektetések) veszélyezteti a 

kulturális örökség ismert és eddig azonosítatlan elemeit. A lelőhelyek különböző jellegűek és 

minőségűek, a tervezett változtatások az érintett örökségi elemek (régészeti lelőhelyek) teljes, 

vagy részleges pusztulásával járhatnak - ilyen veszély a belterületi lelőhelyek beépítése.  

Az ismert lelőhelyek egy része részben vagy teljesen belterületbe vont beépített terület 

(Vilonya 2. lelőhely -középkori településmag, Vilonya 1. lelőhely –Református templom, mely 

területhasználat jelentős mértékben beavatkozást jelentett a lelőhelyek állapotába, több 

régészeti jelenség véglegesen elpusztulhatott.  

Megállapítható, hogy Vilonya külterületének egy része az erdő borítottság miatt 

terepbejárásokkal viszonylag nehezen adatolható, ezeken a területeken nagyobb arányban kell 

véletlenszerű leletelőkerüléssel számolni.  

Általános elvként fogalmazható meg, hogy a régészeti lelőhelyek tényleges 

horizontális kiterjedése gyakran nem feleltethető meg teljes mértékben a felszíni leletek 

szóródása által meghatározható területtel. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a felszíni adatok 

alapján meghatározottnál rendszerint nagyobb kiterjedésű régészeti lelőhelyekkel szükséges 
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számolnunk a munkák során. Jó példák erre Vilonya 3 – Homokgödör és Vilonya 7. lh-

Papkeszi u. lelőhelyek ismételt bejárásai.  

Meg kell említenünk azt a körülményt is, hogy az örökségvédelmi hatástanulmányok 

elkészítéséhez kapcsolódó terepbejárások elsősorban az egykori településekről szolgáltatnak 

adatokat, a település határából temetkezések csak erózió révén vagy földmunkák során 

kerülhetnek elő, talán ezért is csak a templom körül adatolunk sírokat, ami indokolja, hogy 

különös gonddal kell előkészíteni a földmunkával járó változtatásokat.  

Vilonya kerítéssel körbevett temploma (Vilonya 1. lelőhely) és lelkészlaka bizonyosan 

középkori eredetű. A templom körül mindenképpen temető meglétével is számolni kell 

bárminemű földmunka esetén. A település központjában ezért kiemelten figyelni kell 

másodlagosan beépített középkori építőanyag és további középkori régészeti jelenségek 

előkerülésére. A település Séd-patak menti fekvése miatt nem kizárt, hogy korábbi korok 

régészeti leletanyaga is előkerül idővel a belterületen.  

Tekintettel arra, hogy a nyilvántartott lelőhelyek kiterjedése nem minden esetben 

ismert pontosan, térképi megfeleltetésük nem egyértelmű, jelölt területükön kívül is 

előkerülhet kapcsolódó leletanyag (lásd II.3.  - Régészeti érdekű területekről szóló fejezetet).  

 Mivel Vilonya közigazgatási területének egy része a beépítettség és az erdők miatt 

régészeti terepbejárással nem vizsgálható, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a területrendezések 

során bárhol kerülhetnek elő eddig nem ismert régészeti lelőhelyek. Minden beruházás, 

földmunka alkalmával fokozottan figyelni kell az esetlegesen előkerülő leletekre. Fontosnak 

tartjuk, hogy a település vezetése kiemelt figyelmet fordítson a régészeti jelenségek, leletek 

előkerülésére pl. a foghíjtelkek beépítése során, és együttműködjön az illetékes hatóságokkal 

az örökségvédelem érdekeinek érvényesítésében.  

Az azonosított régészeti lelőhelyek közül jelenleg a lelőhelyek döntő része intenzív 

szántóföldi művelés alatt áll (Vilonya 3,5-7. lelőhelyek). A mezőgazdasági területeken a 

kialakult használat folytatható, amely a szántással, talajjavító, meliorációs tevékenységgel jár 

együtt, vagy gyepesítés megengedett, de attól a lelőhely nem károsodhat. Lelet, vagy jelenség 

előkerülésekor a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni. Ezeken a területen minden, az 

eddigi használattól eltérő hasznosításhoz az illetékes járási kormányhivatal előzetes 

engedélye szükséges, különösen az erdő- gyümölcsös, illetve szőlőtelepítések lehetnek 

roncsoló hatással a régészeti örökségre. Örvendetes, hogy egy, korábban szántóföldi 

művelés alatt álló lelőhely területe visszagyepesedett (Vilonya 4. lelőhely). Az intenzív 

művelésből való kivonás kívánatos lenne a Vilonya 6. Felsőmajortól északnyugatralelőhely 
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római kori épített örökség esetében is, amennyiben geofizikai és egyéb, roncsolásmentes 

kutatásokkal pontosítható lenne az épületek pontos kiterjedése. 

Az új építésre kijelölt területeken tervezett beruházások esetében a 

tereprendezés/közműkiépítés megkezdése előtt előzetes régészeti dokumentáció elkészítése 

javasolt, nagyberuházásnak minősülő beruházás esetén kötelező, ennek elkészítésére a 

Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. jogosult. A beruházások feltételeként 

előírt régészeti feltárások költségei a beruházót terhelik. Kiemelten figyelni kell a Papkeszi út 

melletti lakóterület-kijelölés során, mivel az első telkek területe nagy valószínűséggel a 7. 

számmal jelölt lelőhely része (a gyepes borítás miatt pontosabban nem vizsgálható, de 

közvetlenül a hrsz határon a szántóföldön már megfigyelhető felszíni leletelőfordulás. A 

munkák megkezdését a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal 

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának (8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3-5, tel. 

88/550-497, e.mail: veszprem.epitesugy@veszprem.gov.hu). Lelet, vagy jelenség 

előkerülésekor a végzett tevékenységet fel kell függeszteni, és a Kormányhivatal nyilatkozatát 

a további teendőkről be kell szerezni. Amennyiben a közműkiépítés során nem kerül elő 

régészeti lelet, a további földmunkák során időszakos régészeti ellenőrzést javaslok 

(területileg illetékes múzeum: Laczkó Dezső Múzeum, 8200 Veszprém, Török Ignác u. 7., 

Telefon: +36-88/564-310, +36-88/564-311; E-mail: titkar@ldm.hu. 

A település határában található régészeti lelőhelyekkel összefüggő néhány emlék 

pontosabb felmérés után (pl. geofizikai módszerekkel) kiemelten védett régészeti lelőhely 

minősítést kaphat (római épületek a 4. és 6. lelőhelyeken).  

A jelen tanulmányban régészeti érdekűként szerepeltetett malmok pedig fontos tájképi 

elemet is jelentenek. ezek tekintetében fontos az illetékes egyéb hatóságok és az 

örökségvédelem képviselőinek folyamatos együttműködése (kutatás, állagmegóvás). Ezek a 

helyek a település életében turisztikai fejlesztési potenciállal is bírnak (pl. tanösvény 

kialakítása, stb.), ami elősegítheti a település ismertségét.  

A régészeti lelőhelyekre vonatkozó ismeretanyag folyamatosan bővül, ezért is fontos a 

helyi lakosság örökségtudatos tájékoztatása.  

A fenti munkarész a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok, az elvégzett 

terepbejárás adatainak kiértékelése alapján és a megismert fejlesztési tervek ismeretében 

készült. A település közigazgatási területén időközben előkerülő újabb régészeti lelőhelyekről 

a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. vezet közhiteles nyilvántartást, 

ezért minden tervezett beruházás és nagyobb földmunkával járó tevékenység előtt javasolt az 
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érintett területen található vagy feltételezhető régészeti lelőhelyekről tájékozódni. Ezzel 

elkerülhető a kulturális örökség elemeinek indokolatlan veszélyeztetése.
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Rhé Gyula: 1. szakasz. Ős- és ókori nyomok Veszprém körül in A Balaton tudományos 
tanulmányozásának eredményei III. kötet - A Balaton környékének társadalmi földrajza. 1. 
rész: A Balaton-mellék történelme (Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága. 
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Budapest, 1913  
 
Temesváry Kálmán: Vilonyai malmok története. A Veszprém Megyei Múzeumok 
Közleményei 9. Veszprém, 1970, pp. 85-88. 
 

VI. 

NYILATKOZAT 

 

 A 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel 

kapcsolatos szakértői tevékenységről és a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális 

örökség védelmével kapcsolatos szabályokról alapján a kulturális örökség védelmével 

kapcsolatos régészeti részszakterületen örökségvédelmi hatástanulmány készítése esetében 

kulturális szakértői tevékenységet folytathatok, a Miniszterelnökség régészeti szakértői 

nyilvántartásban szerepelek (nyilvántartási szám 9OXZ52 - 

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/parlamenti-allamtitkar/regeszeti-es-muemleki-

szakertoi-nevjegyzek/regeszet). 

 Az általam ellenjegyzett örökségvédelmi hatástanulmány az örökségvédelmi 

jogszabályokkal és a hatósági előírásokkal összhangban készült, a tanulmányban szereplő 

tervezett megoldásokra vonatkozó javaslatok azoknak mindenben megfelelnek. 

 

Harta, 2018. február 10. 

 

Kustár Rozália 

régész - muzeológus 

örökségvédelmi szakértő 
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I. MELLÉKLET 

NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELYEK  

VILONYA BEL- ÉS KÜLTERÜLETÉN 
 

AZONOSÍTOTT LELŐHELYEK 
 

Vilonya 1. lelőhely 
Vilonya – Református templom     
Központi azonosító: 9808
Jelleg: - Árpád-kori, középkori templom és templom körüli temető 
Körülmény: A település délnyugati szélén álló, keletelt, egyeneszáródású szentélyű 

templom, hajójának egy része és a nyugati homlokzat tornya barokk toldás, 
melyben szintén vannak középkori másodlagosan felhasznált elemek 
(gótikus kapu festett és meszelt kőszárai). A templom keletkezési ideje 
egyesek szerint 12. századi. A kerítést 14. századinak tartják. A templomról 
okleveles említés nem maradt fenn, papját 1506-ban említik. 

Irodalom, forrás: MRT 2, 53/1. lh.
Megjegyzés: Hrsz: 332 

EOV 575021; 196566
 
Vilonya 2. lelőhely 
Vilonya – Belterület, középkori településmag 
Központi azonosító: 9809
Jelleg: - középkori település
Körülmény: A középkori település valószínűleg a Séd melletti magasabb partra települt. 

Vilonya első írásos említése 1369-ből való. ekkor a fehérvári káptalané és 
50 nemes jobbágyát említik. A török alatt Várpalotához tartozik, majd a 
Zichy család birtokolja. A templomon kívül biztosan középkori eredetű a 
református paplak, melynek építési idejére utalhat a 20. század elején 
történt átépítés során elkallódott feliratos kő, melynek feliratában 1481 állt. 
Dongaboltos pinceszakasza és a falak egy része középkori. 

Irodalom, forrás: MRT 2, 53/2. lh. 

 

Megjegyzés: Hrsz: 302, 297, 335/2, 300, 299, 335/1, 298, 301, 344, 352/2, 343, 337, 340, 
339, 334, 333, 313, 312, 311, 306, 310, 332, 309, 307, 308, 331, 314, 315, 
305, 304, 303, 295/2, 405, 338, 342/2, 342/1, 345, 352/1 
EOV 575013, 196606 
 

 
Vilonya 3. lelőhely 
Vilonya – Homokgödör 
Központi azonosító: 9810
Jelleg: őskori településnyom
Körülmény: Homokbányászás során néhány paticsos betöltésű gödör  

- terepbejárás 
 

Irodalom, forrás: MRT 2, 53/3. lh.
Megjegyzés: A 2018. januárjában történt terepbejárás során néhány cserepet és pattintott 

kőeszközt gyűjtöttünk a szántóföldön. A lelőhely pontosabb kiterjedése nem 
ismert.  
Hrsz 098/1, 0101 
EOV 574438; 197578 
 

 
Vilonya 4. lelőhely 
Vilonya – Temetőfölde (Belsőhegy délnyugati oldalán) 
Központi azonosító: 9811
Jelleg: - neolit településnyom
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- őskori településnyom 
- római kori településnyom 

Körülmény: - terepbejárás
Irodalom, forrás: MRT 2, 53/4. lh.
Megjegyzés: A 2018. januárjában gyepes terület  

Az MRT szerzői  Kuzsinszky és Rómer Flóris által említett lelőhellyel 
azonosítják 
Hrsz: 097/1, 097/2 
EOV 574791; 197068 

 
Vilonya 5. lelőhely 
Vilonya – Szélescsapás-dűlő 
Központi azonosító: 9812
Jelleg: rézkori – badeni településnyom
Körülmény: A Sédre lejtő szántóföldön, részben a vasút által bolygatva őskori – rézkori 

megtelepedésre utaló kerámiaanyag
Irodalom, forrás: MRT 2, 53/5. lh

 

Megjegyzés: A 2018. januárjában hitelesített lelőhely 
Hrsz: 023/4, 026/1, 029/5, 029/8 
EOV 576053; 195934 
 

 
Vilonya 6. lelőhely 
Vilonya – Felsőmajortól északnyugatra 
Központi azonosító: 9813
Jelleg: - szórvány középső bronzkor 

- épület, majorság – római kor
 

Körülmény: Sédre lejtő domboldalon, a Rieger malomtól délre 
 

Irodalom, forrás: MRT2, 53/6. lh
Megjegyzés: A 2018. januárjában hitelesített lelőhely: apróra tört terra sigillata, és egyéb 

kerámia, állatcsont, kőanyag 
Hrsz: 021/3-4 
EOV576305; 192247 

 
Vilonya 7. lelőhely 
Vilonya – Papkeszi u. 
Központi azonosító: bejelentés alatt
Jelleg: őskori – neolit és rézkori településnyom
Körülmény: 

A Séd melletti háton hosszan elterülő lelőhely
Irodalom, forrás: terepbejárás, 2018. január, központi adatbázis térképi állománya 

Megjegyzés: A lelőhely pontos kiterjedése nem ismert, kiterjedhet Vilonya lakóterület-
bővítéssel érintett részére, korábban az 5. lelőhely 2. foltjaként jelölve 
Hrsz: 425/21-24, 024/3-5, 
EOV 575875; 196082 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ 

2. MELLÉKLET 

RÉGÉSZETI LELŐHELYEK VILONYA BEL- ÉS KÜLTERÜLETÉN 

TÉRKÉPDOKUMENTÁCIÓ 
 

 

1. Ismert régészeti lelőhelyek, egykori malmok és régészeti érdekű terület Vilonya igazgatási területén  

- EOV térképlapon 
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2. Ismert régészeti lelőhelyek, egykori malmok és régészeti érdekű terület Vilonya igazgatási területén  

- Google Earth felvételen  

 

 



29 
 

3. Ismert régészeti lelőhelyek, egykori malmok és régészeti érdekű terület Vilonya igazgatási területén  

- kataszteri térképen 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ 

3. MELLÉKLET 

RÉGÉSZETI LELŐHELYEK VILONYA BEL- ÉS KÜLTERÜLETÉN 

 
KÉP- ÉS FOTÓDOKUMENTÁCIÓ 

 

 
 

Vilonya középkori temploma és a temetőkert körüli középkori kerítés, egykori kutatóárkok 
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A vilonyai református plébánia átépítés előtti, középkori jegyeket mutató felmérési rajza 
1910-ből (Koppány 1993) 
 
 
 
 

Vilonyai malmok Temesváry Kálmán 
feldolgozása és a 2018. évi felvételezés 

alapján (1. sz – későbbi bőrgyár, 3. 
elbontva) 

 
 
 

 
 
Litériek által használt, ma ún. Varga 
malom (térkép 2. sz) 
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térkép 4. sz. malom 
 

 
 
ún. Rieger (térkép 5. sz. malom) 
 

 

 
Séd természetes medre  
 

 
Visszagyepesedett Vilonya 4. lelőhely - 
Temetőfölde (Belsőhegy délnyugati oldalán) 

 
Vilonya 3. – Homokgödör lelőhely  
 

 
Őskori cserép és pattintott kőeszköz a Vilonya 3. 
– Homokgödör lelőhelyen  



33 
 

 
Vilonya 6. lh. Felsőmajortól északnyugatra 
 

 
 
Építőanyagtörmelék, őskori és római kori 
(Terra sigillata) töredékek a 6. lelőhelyen 

 
 

 

 
Vilonya 5. lh. – Szélescsapás-dűlő 
 

 
Rézkori fültöredék az Vilonya 5. lh. – 
Szélescsapás-dűlőn  
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ 

4. MELLÉKLET 

RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLETEK VILONYA BEL- ÉS KÜLTERÜLETÉN - ARCHÍV 

TÉRKÉPEK 

 

1. Ismert régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területek Vilonya igazgatási területén  

Vilonya bel- és külterülete az I. katonai felmérés térképlapján 
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2. Ismert régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területek Vilonya igazgatási területén  

Vilonya bel- és külterülete a II. katonai felmérés térképlapján 
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Vilonya továbbélő középkori településmagja és malmai az 1. katonai térképezés idején. forrás: 
mapire.eu 

 
 

  
 

Vilonya továbbélő középkori településmagja és malmai az 2. katonai térképezés idején. forrás: 
mapire.eu 
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Vilonya belterülete és malmai az 1857. évi kataszteri térképen. forrás: mapire.eu 
 

 
Halász Ignác 1835-ben készített Vilonya Helységnek Séd-folyása térképe  4 db malmot 
ábrázol [Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára XV 11 a T 636]  
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Vilonya 1858. évi felmérése VeML XV 11 a T 382 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ 

5. MELLÉKLET 

ISMERT RÉGÉSZETI LELŐHELYEK VILONYA BEL- ÉS KÜLTERÜLETÉN  
 
 
 

Sorszám- 
Tanulmány  

Központi 
azonosító 

név jelenség helyrajzi szám 

1 9808 Vilonya – Református templom    Árpád-kori, 
középkori 
templom és 
templom körüli 
temető

332 

2 9809 Vilonya – Belterület, középkori 
településmag 

középkori 
település 

302, 297, 335/2, 
300, 299, 335/1, 
298, 301, 344, 
352/2, 343, 337, 
340, 339, 334, 
333, 313, 312, 
311, 306, 310, 
332, 309, 307, 
308, 331, 314, 
315, 305, 304, 
303, 295/2, 405, 
338, 342/2, 
342/1, 345, 
352/1 
 

3 9810 Vilonya – Homokgödör őskori 
településnyom 

098/1, 0101 
 

4 9811 Vilonya – Temetőfölde (Belsőhegy 
délnyugati oldalán) 

neolit 
településnyom 
őskori 
településnyom 
római kori 
településnyom

097/1, 097/2

5 9812 Vilonya – Szélescsapás-dűlő rézkori 
településnyom 

023/4, 026/1, 
029/5, 029/8 

6 9813 Vilonya – Felsőmajortól 
északnyugatra 

bronzkori 
szórvány 
római kor 
major

021/3-4 

7 új lh Vilonya – Papkeszi u. neolit, rézkori 
településnyom 

425/21-24, 
024/3-5, 

 



VILONYA 
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Tartalom  

(készült a 496/2016 (XI.,28.) korm. rendelet 12. mellékletének megfelelően) 

1. Örökségvédelmi vizsgálat: 

a) A település történeti leírása (a történeti település- és tájszerkezet alakulása, a történeti 

településmag), 

b) A település régészeti örökségének felmérése (újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt 

terület esetén terepbejárással) 

c) A védett műemléki értékek települési értékleltára, amely érték-kataszterben tartalmazza: 

ca) a világörökségi, és a világörökségi várományos helyszínek és területeket, 

cb) az országos építészeti örökség elemeit, 

cc) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket és a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket. 

d) A helyi építészeti örökség települési értékleltára,  

da) településszerkezetet, karakter területeket térképen 

db) telekstruktúrát és az utcavonal-vezetést, 

dc) utcaképet vagy utcakép részletet, 

dd) településkarakter elemeket: tételes értékleltár 

de) építményrészletet vagy az alkalmazott anyaghasználatot, tömegformálást, homlokzati 

kialakítást, 

df) táj- és kertépítészeti alkotást, egyedi tájértéket, növényzetet, 

dg) szobrot, képzőművészeti alkotást, utcabútort. 

2. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése: 

a) A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon 

tervezett változások ismertetése. 

b) Az a) pontban szereplő változások hatásai: 

ba) a régészeti örökségre, 

bb) a történeti településre, település- és tájszerkezetre, 

bc) a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre. 

3. Értékvédelmi terv  

a) az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és követelmények 

b) az önkormányzati feladatok 
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1/A)  ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT  

A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETI LEÍRÁSA 
 

A Sukoró-hegy dolomitszikláira épült falu erdős, köves, karsztos területen fekszik, határán 
átfolyik a Séd-patak. 1908-ban, I. Ferenc József magyar király innen nézte végig 
a Hajmáskéren zajló hadgyakorlatot; azóta a hegyet Királylátónak is mondják. A Séd vizén a kora 
újkorban három, a 20. sz közepéig két malom működött, amelyek közül az egyik jobbágyi kézen 
volt. Határában két szőlőhegy áll, a Berty és a Kishegy. A község szőlőtermesztése a 16. 
században jelentős volt, ugyanis a település fekvésének geomorfológiai adottságai változatos 
termőhely-típusokat eredményeztek. A terület juhtenyésztésre alkalmas, amely tevékenység 
később felváltotta a szőlőtermesztést. A lakosság jellemzően mindig paraszti foglalkozású volt, 
akik terményeiket a közeli Veszprémben értékesítették.  

 
 

Megyetérkép az 1900-as években 
 

Vilonya község történetéről több feldolgozás kissé más-más adatot közöl, ezért a történeti 
leírásba a forrás megjelöléssel beszerkesztettük. 
 
Középkor és koraújkor története 
Vilonya első említése 1369-ből való, ekkor a fehérvári káptalané, akinek 50 nemes jobbágyáról 
tudunk (Kumorovitz, 1953, 246),  
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1488-ban 36 Ft adót fizetnek lakosai (Csánki, 1897,260). Solymosi László kutatásai szerint 
Patvására helység, ami Vilonya területével egyező, csak 7 egész porta után fizetett 5 forintot. 
(VML közleményei 3., 1984, 121-135 old.). A xv. században Patváráa/Vilonya a Miskei György 
járásába tartozott. 
A XVI. században portáinak nagy része puszta vagy szegény. (Vár-) Palotához tartozik, de a 
töröknek is adózik (Pákay, 1942, 158). 1650-től a Zichy család birtokolja (Ila-Kovacsics, 1964, 
407-408).  
A XVI. századtól 3 malmáról tudunk, közülük az egyik háromkerekű (OL. UetC 36/55 p. 1 -1572, 
37/16 p.7 -1578.)  
MRT 2 (1969): 

MRT 2 =Magyarország régészeti topográfiája [Archaeological sites of Hungary]. -. – 2.köt. 
Veszprém megye régészeti topográfiája / szerk.: Éri István. A veszprémi járás / írta: Éri 
István, Kelemen Márta, Németh Péter, Torma István. – Budapest  Akadémiai K 1969. - 
340 old, 4 t. : ill. + 6 térk. mell., a jegyzetek a zárójelben- Vilonya: 260.old.  

A Vilonya helységnév első említése 1481-re tehető Wynyola néven, elsődleges névváltozata talán 
a Vanyola névvel kapcsolható össze. A részletek még tisztázatlanok. A Vilonya elnevezéssel csak 
a 16-17. század környékétől találkozhatunk. 

A falu a 16. században a fehérvári préposté volt, majd a század közepén Palota végvárához 
(Várpalota) csatolták. 1559-ben Thury György arra kérte a királyt, hogy íródeákjának, Alistáli 
Mártonnak adományozza Papkeszi és Vinyola falvakat.  1650-től a Zichy család birtokolja. A 
palotai officiálisok az urbáriumon felül ingyen szedték a jobbágyok javait, nem fizettek a nagy 
mennyiségű rekvirált takarmányért sem. A kolonusok mind kevésbé gondozták szőlőiket, ezért 
azok az 1700-as évek közepétől fokozatosan kipusztultak. A szántóföldek szintén 
megmunkálatlanok maradtak, egyre kevesebb lett az igásállat a településen. Ilyen viszonyok 
között Vilonya telkeinek fele lakatlanná vált ebben az időszakban. 

18-19. századi történet 
A lakosság röghöz kötött, örökös jobbágy volt, melynek bíráskodása 1540-től mindvégig a palotai 
úriszék szolgált. A 18. században a lakossága túlnyomórészt református vallású volt, a kevés 
számú római katolikus lakos filiaként, Öskühöz tartozott. A községben régi alapítású római 
katolikus iskolakápolna működik a mai napig (Hétvezér utcán). A Séd patak partján, több helyen 
malmok és azok maradványai emlékeztetnek a XVII-XIX. században itt virágzott mezőgazdaságra 
és iparra. A községben egy vízimalom (valóságban a közig. határon belül 2) maradt meg, 10 évvel 
ezelőtti híradások szerint eredeti berendezésével, ma elhanyagolt állapotú (ún, Varga-féle malom) 
A község 1696-os úrbéri összeírásában 9 egész telek és 4 féltelek (porta) van. (Veszprém 
Vármegye összeírásai 1696, 1715, 1720, ford. Takács Endre, VML közlemények 2002):

 

1715-ben fél és negyed telkes jobbágyok vannak, összesen 13 teleknek számító alappal ( 43  fő, 
köztük 4 nincstelen),  
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1724-ben 30 helyi birtokosról van adat és a szomszédos falvakból is vannak szőlőbirtokosoknak 
nevezettek. 

 
Bél Mátyás, Veszprém vármegye leírása 1736 (kéziratos másolata 1772), kéziratos mű 
fordításának kiadása, ford. Takáts Endre,,Veszprém 1989, ISBN 963-7229-01-9 

 

 

 

 
 

 

Vályi András leírása, 1799, III.,  636-637 

„VILONYA, Magyar falu Veszprém Várm. földes Ura Gr. Zichy Uraság, lakosai reformátusok, 
fekszik Veszprémtől 1, Fejérvártól pedig 4 mértföldnyire; határja a nyomásbéli, réttyein kívül 
mind köves, fölgye sovány legelője sem elég, erdeje van, szőleje nincs, Sédvizén malma van.” 

  

 

Fényes Elek leírása, Magyarország geographiai szótára, Pesten 1851, II. 303. 
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„Vilonya, magyar f. Veszprém megyében, út. p. Veszprémhez keletre 1 ½ órányira, 513 ref., 50 
kath., 4 zsidó lak., ref. paroch templommal. Nevezetes itt a paplak, melly még a 14-ik században 
készült, s közvélemény szerint görög barát kolostor volt. Földe Vilonyának elég bő; erdeje, 
legelője kevés. Bírja gr. Zichy István. 
(megj.: Az ismert malmokat Fényes e. Papkeszi (II. 195) községnél említi: ”…malmai jók és 
híresek, ugy hogy Külső Somogy többnyire itt őrleti gabonáját.”) 
 
 
20. századi történet 
(község honlapjáról-kiegészítésekkel) 
A 19. század végén a falu sorsa a környékbéli községekhez hasonlóan alakult. Peremarton, 
Berhida iparosodása a községre hatással volt (munkahelyek). Amíg azonban a szomszéd 
településeken az iparosodás alapvető változást hozott, addig Vilonyán 1941-ben a lakosság kb. 
50%-a próbált megélni az iparból. Ennek oka a viszonylag jól gazdálkodó kis,- és középparaszti 
réteg. Fő ágazatként a juhászatra specializálódtak, ennek megfelelően alakult ki a helyi ipar is, 
1923-ban bőrgyár létesült.  Zichy uradalmi területen bőrfeldolgozásra utaló (szárító padlásos) 
gazdasági melléképület létesült.  
A falusiakkal alapíttatták meg az 1945. utáni években a helyi termelőszövetkezetet, amely az 
1960-70-es években egyesült a papkeszi, majd a kenesei szövetkezettel.  

1960-as évektől kultúrház, orvosi rendelő meglevő épületek átalakításával létesült, villamosították 
a községet, majd 1970-ben a vízvezeték-hálózat is elkészült. Új lakótelep épült Újtelep néven. 
Papkeszi, Királyszentistván és Vilonya községek a tanácsrendszer idején közös községi tanácsot 
hoztak létre, melynek igazgatási feladatait Papkeszi látta el. Az 1990-ben megtartott 
önkormányzati választásoktól 2014-ig 8 tagú képviselő-testület látta el a falu képviseletét és 
irányítását. 

A település életében az 1990-es években a vezetékes gázrendszer-, illetve a telefonhálózat 
bővítése kapcsán fejlődött. A növekedés a1996-2002-ig terjedő időszakban stagnált. Vilonya 
2003. január 1-jével Berhida várossal alapított körjegyzőséget. Ez a váltás ismét új változásokat 
hozott maga után: a még 1996-ban tervbe vett szennyvízcsatorna-beruházás megvalósulásával új 
útburkolathoz jutott a község. Napjainkban település csinosítása, az élhetőbb környezet 
kialakítása, kulturális rendezvényeken az összetartozás erősítése jelentené a fő feladatot. 

A település fenntartandó építészeti  örökségét tekintve legrégebbi épített emléke az Árpád-kori 
református erődtemplom, mely a 12-13. században épült koragótikus stílusban. A törökdúlás 
idején végbement nagy pusztítás okozta károkat csak az 1720-as években tudták helyrehozni. 
Szentélye egyenes záródású, melyet kőből készült dongás boltozattal fedtek be. A templom 
hajójának eredetileg is lapos mennyezete lehetett, tornya valószínűleg nem volt, a mostanit 1796-
ban építették. A toronysisak bádogos felületén domború évszám megújításra utal: 1929. A 
templom északi fala mellett 2012-ben részben feltárt építmények vannak (visszatemetelen feltárási 
gödrökkel). 1728 körül létesült kazettás mennyezetét a település 1901-ben múzeumnak ajánlotta 
fel, A Magyar Nemzeti Múzeum vásárolta meg (1902-ben beleltározva), később, 1936-ban átadta 
a Néprajzi Múzeumnak.(lásd alább részletezve). 

A hajmáskér-Csajág (volt 27) vasútvonalon 2007-től a személyszállítás szünetel, így a közös 
Vilonya-Királyszentistván vasúti megálló használaton kívülre került. 
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a vasúti megálló épülete (net foto)   MÁV archivum fotó 1940 körül 

„Vilonya földrajzi helyzetéből adódóan könnyen elérhető a természetet kedvelőknek a Balaton, 
Balaton-felvidék és a Bakony, míg az egyéb, kulturális és gazdasági kapcsolatokat keresőknek 
Veszprém közelsége számításba vehető. Idegenforgalmi vonzás szempontjából hirdetményben: 
„Vilonya ideális hely a pihenni vágyóknak, s mindazoknak, akik a Balaton északkeleti régióját 
szeretnék megismerni, felderíteni.”A község honlapján közölt biztató sorok mellé oda kell fűzni, 
hogy a tanulmányhoz szükséges bejárás során nagyon sok elhanyagolt, rendetlen, építési anyag 
hátrahagyásával, törmelékkel zsúfolt udvart észleltünk. Legtöbbjükben jó állapotú autók (van ahol 
2) állnak. Így községi közösségi feladat az udvarok rendezésére cselekvési tervet indítani. 

A község jeles műemlékeinek részletes leírásai 

Középkori eredetű ref. templom és középkori eredetű paplak épülete 
 

 
Vákár Tibor építész felmérése (műemléki tervtár, 1956, Kiss Margit után) 
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Entz Géza – Gerő László, A Balaton környék műemlékei, Képzőműv. Kiadó Bp. 1958 

 

 Néprajzi Múzeum a mai őrzési hely (?) , festett mennyezet dátumai a táblák 
feliratáról (L. Tombor 1968!) 

 
Koppány Tibor, A Balaton környékének műemlékei, OMvH, Bp. 1993, 125.,  
ISBN  963 7143 30 9 

 

* 
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Temesváry Kálmán, templomunk és lelkészlakásunk, 1974 
 
Forrás: Templomunk és lelkészlakásunk  Vilonya község honlapról 
(Megj.: Ez a leírás a z előbbiektől kissé eltérő adatokat közöl) 
 
„Egyenes záródású, négyzetes szentélye van, amelyet kőből készült dongás boltozattal fedtek be. A 
templom hajójának eredetileg is lapos mennyezete lehetett. Valószínűleg nem volt tornya. A 
mostani tornyot 1796-ban építették (megj.: Koppány Tibornál 1793.). Az építési módból ítélve 
templomunk az 1100-as évek végén vagy az 1200-as évek elején épülhetett (megj.: Entz-Gerő és 
Koppány nem határoz meg éveket, csak román stílust ill. Árpád-kort). A templom szentélyének 
északi falában van egy vak-ablak. A középkorban szentségtartó fülke volt. A keleti csúcsfalban egy 
lőrés forma gótikus ablak volt, amelyet 1945-ben szétlőttek. A cintérium is gótikus jegyeket mutat. 
Bejáratát késő gótikusnak mondják. Boltozata keresztzászlós (megj.: keresztboltozatként ható 
fiókos dongaboltozat). Valamikor ravatalozó helynek használták. A múl század első felében az 
özvegyek és gyászolók innen hallgatták az istentiszteletet. 1529-ben a török portyázó csapatok a 
környékünkön is pusztítottak. 1687-ben űzték ki a törököket.  
A templom mennyezete léckeretekbe foglalt 51 téglalap idomból állt (megj.: kazettás festett 
mennyezet). Fehér alapon vörös, zöld, kék, sárga, fekete és ibolya színben pompázó 
virágmotívumokkal volt festve. A padok a mennyezethez hasonlóan festve voltak. 1796-ban 
építették hozzá a tornyot. A torony barokk stílusban épült. A torony-sisakot fazsindellyel fedték be 
1728-ban,  (megj.: majd horgamylemez fedést kapott, 200 év múlva megújították a bádosgos 
fedést (1902-ben -l. Tombor 1968!) a Nemzeti Múzeumba kerül, mivel a templom felújítására 
kellett a pénz. Jelenleg a mennyezet a Néprajzi Múzeumban található. 
Műemléki jellegzetességei: négyzetes, egyenes záródású, dongaboltozatos szentély, északi falában 
gótikus szentségtartó fülke maradvány, a cintérium kapubélletei és a keresztzászlós (nagyfiókos 
donga vagy élkeresztboltozat) boltozat, a torony felső részén korinthusi oszlopfők, a szószék empír 
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stílusú munka. Úrasztali edények-boros kanna (1713 az évszám valószínűleg azt jelenti, hogy 
mikor került az egyház tulajdonába), Úrvacsorai kehely (1797), Pap Gábor püspök által 
adományozott Úrasztali terítő. 
Lelkészlakás 
A XV. században építették Gótikus stílusban. Egy kis szobából, nagy szobából, konyhából, 
kamrából és pajtából állt. 1912-ben építették át. Kialakítottak négy szobát, konyhát, fürdőszobát, 
kamrát, különálló WC-t, előszobát, mosókonyhát.” 
 
Megjegyzés: A templom déli fala mellett 2012-ben folytatott ásatás gödrei nem lettek 
visszatemetve. A nyitottság a balesetveszély mellett a feltárt falak és  műemlék templom 
állagromlását okozza (alapok ázása, szétfagyás, stb). A lelkészház külsőleg teljesen átépült, 
homlokztaás Pap Gábor 48-as ref. püspök emléktáblája van. 

 

Vilonya nem helyben levő értéke: 

VILONYA ref. templom egykori kazettás famennyezete 

Tombor Ilona, Magyarországi festett famennyezetek, Akadémiai Bp., 1968 (nincs ISBN), 207, 
kép nincs 

 

kép internetről -forrás ismeretlen 
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A famennyezet jelenleg a Magyar Néprajzi Múzeum raktárában található, az eredeti 54 kazettából 
a múzeumi elhelyezés vándorlásai során 10 eltűnt időközben. Legújabb szakirodalma: 
 
Kiss Margit, A vilonyai református templom festett famennyezete, 2012 

Impresszum: Festett famennyezetek, templomi faberendezések állami és egyházi 
fenntartású közgyűjteményekben 
Országos gyűjteményi katalógus, Néprajzi Múzeum, 2012. december 15. 
A kutatást vezette, a katalógust összeállította és szerkesztette Kiss Margit 
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VILONYA KÖZSÉG BEÉPÍTÉSÉNEK KIALAKULÁSA 
TÖRTÉNETI TÉRKÉPEK ALAPJÁN 

 
Első katonai felmérés (jozefiniánus, 1782-1785) 
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Második katonai felmérés (franciskánus, 1819-1869) 
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Kataszteri térkép (1857) 
 

 



VILONYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA ÉS ÉRTÉKLELTÁRA
  

készítette: Dr. Vukov Konstantin okl. építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, szakértő 
 

54 
 

Spezialkarte katonai felmérés (1918-19) 
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VILONYA műhold fotó és a kataszteri térkép átfedése (30%-os – ARCANUM) 
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1.B) A TELEPÜLÉS RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK FELMÉRÉSE  

Lásd csatolt külön dokumentációban! 

 

 

1.c) A VÉDETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK TELEPÜLÉSI 

ÉRTÉKLELTÁRA, amely érték-kataszterben tartalmazza: 

ca) a világörökségi, és a világörökségi várományos helyszínek és területek nincsenek 

 

cb) az országos építészeti örökség elemei 

 
Veszprém megye műemlékjegyzéke, OMF-ÉTK, Bp. 1976 
Vilonya 
M Kossuth u. (50) Ref. templom, román stílusú, XIII. sz. Tornya XVII. sz-i. Külseje megújítva 

a XIX. sz-ban. 
MJ Kossuth u. 47. (50) Ref. paplak, középkori maradványokkal. Átépítve 1911-ben. 
VK Petőfi S. u. 12. Lakóház, népi. (megj.: mára értékét vesztette) 

 
MŰEMLÉKEM .hu honlap 
 
Református templom 

azonosító 10726 
védettség Műemléki védelem 
jelleg Építmény 
név jellemző Mai 
eredeti kategória Szakrális építmény 
eredeti főtípus templom 
eredeti típus ref. templom 
megye Veszprém 
helység Vilonya  Kossuth u. 
helyrajzi szám 332 
település KSH kódja 15705 
földhivatal Veszprém Megyei és Körzeti Földhivatal 
rövid leírás Ref. templom, román stílusú, 13. sz. Tornya 17. sz-i. Külseje megújítva a 19. 
sz.-ban. 
 

Református paplak 
azonosító 10727 
törzsszám 5606 
védettség Műemléki védelem 
jelleg Építmény 
eredeti kategória Lakóépület 
eredeti főtípus parókia 
eredeti típus ref. parókia 
megye Veszprém 
helység Vilonya cím Kossuth u. 47. 
helyrajzi szám 304 
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MK A Református templom műemléki környezete 

a 301, 302-307, 332, 333, 339 hrsz ingatlanok, közterület: a 381 hrsz Kossuth L. utca szakasza a 

303 hrsz és 307 hrsz ingatlan között, a 405 hrsz Bocskai utca szakasza a 333 hrsz ingatlan 

hosszában, a 339 hrsz Vasút utca szaksza a 339 hrsz ingatlan hosszában. 

 

 

 

cc) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket és a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket. 

Lásd csatolt külön dokumentációban! 

 



VILONYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA ÉS ÉRTÉKLELTÁRA
  

készítette: Dr. Vukov Konstantin okl. építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, szakértő 
 

58 
 

1.D) A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁRA,  

da) településszerkezet 

TELEPÜLÉSI KARAKTERTÉRKÉP 

 

 

db)  utcavonal-vezetések és a telekstruktúra  

A történeti térképek egyértelműem megmutatták, hogy Vilonya a Királyszentistván és Berhida 

országúttól (Hétvezér utcától) délre úgy alakult ki, hogy erről leágazó mai Kossuth Lajos utca 

vonalára (barna vonal), mint utcás falu szerveződött. A fő utca a kerített templomhoz vezetett. A fő 
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utcáról ágazott le Papkeszi felé vezető út, amely a Séd völgyét követi, ahonnan a vízi malmok 

megközelíthetők voltak.  

Még 1857-ben, sőt a 3. katonai felmérés befejező korszakában (1880-as évek) is a fő „ütőértől” 

északra a domborzathoz idomulva halmazos beépítés alakult ki, egyértelmű utcavonalak nélkül, 

csak a Bocskai utca és a Vasút utca nyomvonalának helye követhető, ami a házak megközelítését 

tette lehetővé. A halmazos résznek Kossuth utcával párhuzamos fő feltáró útja, a Petőfi utca 

(rózsaszín vonal) és erre közel merőleg metsző utcácskák (sárgák) feltehetően csak a 19. sz. végén 

rögzültek, mivel az 1857. évi kataszteri térképen csak a helye látszik, de határozott vonalvezetése 

még nem.  

Az utcavonalakkal meghatározható település szerkezet kihatott a telekstruktúrára, amely a 

karakterterületeket is jellemzi. A halmazos rész telkei szabálytalanok és egyenetlen méretűek, a 

terephez igazodtak. Míg az utcás „főütőér” a hagyományos utcás falu szalagtelkekkel, fésűs 

beépítéssel. Speciális eset a templomhely körüli, öt telket érintő sugaras telekosztás -mint átmenet 

a halmaz és az utcás forma közt-, amelyen azonban a fésűs beépítés érvényesül.  

A szalagtelkek szélessége 14-18 m, hosszuk ennek kb. négyszerese (62-60 m). A fésűs beépítés 

épületeinek oldalhomlokzatai keletre tájolódnak az utca mindkét oldalán. A halmaztelkek estén 

nyugati és déli tájolás is előfordul. 
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dc) utcaképek  

Az utcaképeket hagyományos karakterű falurészben a hagyományos parasztház modellek 

alkották, amint ezt a megőrződött beépítési struktúra mutatja, de több lakóépület átépült és ezzel 

megbontotta az egykori egyöntetű léptékrendet.  

 

  

Bocskai utca: disszonáns szennyvízátemelő műtárgy      szép kilátás ÉNy (Királyszentistván)  felé 
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Kossuth utca: végén a templom látványa      a templomdomb alatti legyezős telken lévő házak 

 

Az átépítések nemigen léptek ki a meglevő, régi építési vonalakból, inkább homlokzatvonalban 

és egy-két esetben magassági növekedéssel tértek el. csak elvétve került be -sajnos -kirívó 

karakterként- típustervet követő emeletes épület a hagyományos faluképbe (Kossuth utca 34., 

amely a templomkerttel éppen szemben van) 

 

  

a hagyományosból kilépő lépték: Kossuth u 34.     Petőfi utca 17. 

(a homlokzati loggia idegen a magyar faluképtől – ajánlott tereken kisvárosi minta) 
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1. dd)  településkarakter elemek értékleltára 

A táblázatos összefoglaló települési értékleltárhoz csatolt megalapozó dokumentációban egyedi 

érték adatlapok készültek 

 

1. Védett műemléki értékek 

MŰEMLÉKEK 

No cím/hrsz megnevezés rövid leírás fénykép megjegyzés 
Kossuth 
u. 
332 hrsz 

református 
templom 

középkori eredetű, 18. 
században átalakítva, 
festett 
famennyezetének 
tábláit 1902-ben 
múzeumba vitték. Ma 
a Néprajzi Múzeum 
raktárban őrzi 

műemlék 
M 
(országos 
védettségű) 

Kossuth 
u. 45  
304 hrsz 

paplak 
ref. parókia, 
egykori 
plébániaház 

Középkori 
eredetű,1481 
évszámos kőtábla 
maradt fenn. A 20. 
században átalakítva, 
Pincéje 
dongaboltozatos,  az 
eredeti helyén.. 

műemlék 

M 
(országos 
védettségű) 

 
MŰEMLÉKI KÖRNYEZET 

301,303-307, 
332,333,339 
hrsz és 381, 
405, 338 hrsz 
utaknak az 
ingatlanokkal 
határos 
szakasza 

ref. templom 
és paplak 
környezete 

kerítésfallal 
övezett középkori 
templomdomb, 
mellette átépült 
kk. plébániaház 
(ma ref. paplak) és 
hagyományos 
beépítésű 
környezete 

műemléki 
környezet MK 

(országos 

védettség) 
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Teleplésképi értékleltár  
(táblázatos összefoglaló, Minden tétel külön adatlapon-l. csatolt mellékletet!) 
 
No cím/hrsz megnevezés rövid leírás fénykép megjegyzés 
3. Hétvezér u. 1.

423/1 
népiskola épülete 
1941-ből 

Egyszerű tömegű, 
lekontyolt tetőzetű 
iskolaépület, ma 
róm. katolikus 
kápolna. 

 

4. Hétvezér 
utca 
417/1 

volt Zichy kúria és 
gazdasági épülete 

Kőkerítéssel 
övezett nagyméretű 
uradalmi telken 
tipikus 
négyszögletes 
kúriaépület áll. A 
telek felső végen 
egykor párosan álló 
gazdasági épület 
északi darabja 
fennmaradt. Újabb 
gazdasági épületek 
kiegészítőleg 
létesültek (pl. 
bőrszárító 
padlással) 

településképi 
védelemre 
javasolt 
építészeti 
együttes 

5. Bocskai 
utca 3. 
296 hrsz 

népi lakóház Egyszerű. osztatlan 
tömegű, oromzatos, 
kőfalazatos 
lakóépület, 19. sz 
közepe 

A régi 
halmazos 
településrész 
legrégebbi 
beépítésének 
tanúja. 
településképi 
védelemre 
javasolt 

6. Kossuth u 10 

358 hrsz 

 

népi lakóház népi lakóépület a 
házzal szemben a 
utcavonalon levő 
földhátas oromfalas 
pincével. 

Az utcavonali 
pince 
elhelyezése 
helyi 
jellegzetesség, 
ennek 
értékelhető 
példája az 
épületegyüttes. 
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7. Kossuth 
utca 11 

330/1 hrsz 

posta,falusi 
középület 

A falu középülete 
volt a 18 sz. végétől. 
Jelentősen átépítve, 
felújítva. Ma posta, 
művelődési ház, 
azonosítható az első 
kat.felmérésen is, a 
másodikon 
egyértelműen 
létező.

régi falusi 
középület 
tömege 
változatlanul 
ma is megvan. 

8. Kossuth u. 
24. 

343 hrsz. 

népi lakóház Népi lakóépület a 
házzal szemben a 
utcavonalon levő 
földhátas oromfalas 
és oldalfalas 
pincével. 

 

Az utcavonali 
pince 
elhelyezése 
helyi 
jellegzetesség, 
ennek 
értékelhető 
példája az 
épületegyüttes.

9. Kossuth u. 
23. 

315 hrsz 

népi lakóház Népi lakóépület, 
csonkakontyos, a 
házzal szemben a 
utcavonalon levő 
földhátas 
oromfalas, ívelt 
tetejű oldalfalas 
pincével, amely 
megtartandó 
példája, a falu 
hagyományos 
építészeti 
elemének.

Hagyományőr
zően felújított, 
jellegzetes 
utcasori 
pincés, igényes 
fakerítéssel 
ellátott! 
településképi 
védelemre 
javasolt 
JÓ PÉLDA! 

10. Kossuth 
utca 40 

295/1 hrsz 

egykori malom, 
bőrgyár 

Séd mellé települt 
nagymalomból 
átépített 
(Neugebayer) bőr-
gyár, alapítva 1923. 
A part felé rizalittal 
két emeletes (a felső 
szint térdfalat 
tetőemelet-
bőrszárító) 1920-as 
évek. 

állaga sajnos 
rossz, 2010-es 
években a 
tetőzet 
összeomlott, 
ma tető nélkül. 
falazatok még 
állékonyak. 
ennek ellenére 
értékes 
ipartörténeti 
emlék! 
településképi 
védelemre 
javasolt

11. „közterület” 
352/1 hrsz 

(Kossuth és 
Petőfi uták 
közötti név 

többlakásos 
lakóépület, 
egykori bőrgyár 
munkásainak 
lakóépülete 

Már a 18. sz-ban is 
létezett (!) uradalmi 
épületből átalakított 
lakóépület 1920-as 
években 
(Neugebayer 
bőrgyár).  

A lakások 
széttagoltságáb
ól eredően 
vegyes állagú, 
a tetőfedés 
anyagai 
többfélék
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nélküli 
utca) L alakú beépítésű, 

dél felé lejtős 
terepen kiegyenlítő 
alépítménnyel. 

(cserép-szürke 
betoncserép) 
udvar 
rendkívül 
elhanyagolt. 
Megmaradt 
jelentős régi 
érték, állapota 
ellenére is: 
településképi 
védelemre 
javasolt

12. „közterület” 

352/1 hrsz 

(Kossuth és 
Petőfi uták 
közötti név 
nélküli 
utca) 

népi lakóház Az uradalmi L 
alakú épülethez 
tartozó, 18.század 
vége óta létező 
lakóépület, fa 
verandatornáccal 

településképi 
védelemre 
javasolt 

13. Papkeszi út 
6. 

3242 

egykori Varga 
László-féle 
vízimalomépület 

L alakú épület, 
részben a 
malomcsatorna fölé 
épült (vízkerék 
helye), útmenti 
molnárlak 
melléképülettel 

Mára 
elhanyagolt 
állapotú, még 
1946-is 
működőképes 
volt. A Séd 
menti malmok 
jól fennmaradt 
tanúja! 

településképi 
védelemre 
javasolt 

14. Papkeszi u. 
11. 

18 hrsz 

népi lakóház Osztatlan tömegű, 
kontyolt tetős, 
hosszani 
lakóépület, a 19. 
századi 
homlokzatból 
megmaradt vakolt 
párkány 
részleteivel.

igényesen 
felújítva  

JÓ PÉLDA! 

15. Papkeszi út 

(külterület) 

88/2 

egykori 
vízimalom épület 

Hosszanti 
malomépület, teteje 
hiányzik, csak a víz 
felőli oromfal 
maradt meg. A 
malomárok zsilipjei 
megvannak 

A malomárok 
megmaradása 
és a zsilipek 
fontos 
környezeti-
ipartörténeti 
emlékek, a 
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malomépület 
Séd-csatorna 
felöli oromzata 
és a kerékhely 
fennmaradt.

16. Vasút u. 1. 

334 hrsz 

népi lakóház Egyszerű. osztatlan 
tömegű, oromzatos, 
kőfalazatos 
lakóépület, széle 
seresszel, 19. sz 
közepe 

a halmazos 
falurész régi 
házainak 
jellegzetes 
tanúja. 
településképi 
védelemre 
javasolt 
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de) építményrészletet vagy az alkalmazott anyaghasználatot, tömegformálás, homlokzati 

kialakítás, 

A hagyományos vilonyai falusi lakóépület megfelel az ismert népi építészeti jellegnek, 

léptéknek. egy traktus, hosszú tömeg, utcára merőleges, fésűs beépítés, nyeregtető. Kémény 

régen egyetlen volt a gerinc közelében a hátsó tetőfelületen, amely a konyhához tartozott. 

Anyaghasználat: Ezen a vidéken az építőanyag döntően válogatott terméskő az épített örökség 

épületeiben. Nem minden esteben vakolt a homlokzati felület.  A héjazat égetett hornyolt 

cserép, és előfordul sajtolt betoncserép is (bőrgyári időszak). Terméskő a telekhatár vonali 

kerítések anyagja, amely a halmazos településrészen kisebb támfal szerepét is betöltötte.  

 

  

épület kőfala (Bocskai u.)     telek elválasztó kőkerítés, utcára huzalhálós kerítés néz (Kossuth u.) 

 

A kőkerítést később rakott kőoszlopos kerítés váltotta fel, a köztes mezőkbe fapallók a 20. sz. 

első harmadától fémpálcás-huzalhálós kitöltést készítettek. A Petőfi utcai újabb részen és a 

Kossuth utcában is kőoszlop nélküli kerítések készültek ugyanezen időtől kezdve. Vilonya új 

telekalakítású beépítésein nem érvényesülnek a hagyományos elemek, olyan kivételtől 

eltekintve, amikor szándékos archaizálásból készítik. 

Tömegek a fő lakóépület vonalában az udvar mélye felé sorolódnak (egysoros melléképületek) 

Az lakóépületek megújítása után a melléképületek soros részei általában megmaradtak. Az 

épületek oromfalasak, egyaránt látható, hogy a tető kifut az oromfalra, ill. az oromfal emelkedik 

ki, macskajárdás kialakítással. 
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Bocskai u. 3 (kiemelt oromfalas, egy ablakos)  Vasút utca 1. (ablak nélküli a Bocskai utca felől)  

 

Az utcai homlokzaton két kis álló négyszög, osztott faablak van, de található ablak nélküli 

homlokzata is, a ház teljesen az udvarra orientálódik. Az udvari homlokzaton a lakóházi, kamra 

bejáratok külön nyíltak az eresz alól. Van a bejáratokmál fiók nyeregtetős veranda előtető.  

 

  

Kossuth utca-bőrgyári lakások nevesincs utcája sarok,        Kossuth u. 10. (gádor-oromfalra futó tető) 

 

Helyi sajátosságok: 

A népi lakóépületek ereszesek (nincs tornác). Az oronzatos utcai homlozatok lehetnek ablak 

nélüliek! A hosszhomlokzatról külön gejárata van a pitvar-konyha é s a tisztaszoba térsornak, külön 

bejárata van a kamrának. Az egyéb melléképület funkciók is sorosan folytatódnak, ezért eredetileg 

külön melléképület nem tapasztalható.  A halmazos településrészen a hagyományos régi parasztház 

két jó példája változatlanul maradt meg. Bocskai utca 3. és a Vasút utca 1.sz. alatti lakóépületek. 

Az utcás településrészen ugyanez a háztípus kissé nagyobb léptékben épült, a bejáratok elé tornácos 

előtető-veranda is készül. A fő utca, a Kossuth utca szélesebb (pl, 18 m) telkein a lakóházzal 

szemközt az utcavonal menti kis pinceépítmény, amelynek oldalfala, mint gádorfal a kerítés része. 
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df) táj- és kertépítészeti alkotás, egyedi tájérték, növényzet 

A község táji környezetére a lankás dombok jellemzőek, amelyen valaha szőlőművelés is volt a 17-

18 században, de ennek már alig van nyoma, mivel a juhtenyésztést kezdték preferálni. Így legelős, 

facsoportos borítottságúak. 

 

Legjellegzetesebb táji elem a falu határán végigfutó Séd patak részben dús zöldfelületű völgye. A 

patak partján jelentős méretű nyár, fűz fa-egyedek kiemelkedő zöld értékek. Az újonnan Leader 

támogatással kialakított közösségi kert („szoborpak”) megközelítéséhez csinos fahidat is 

létesítettek. Lakóépület kertje alatt a patak fölött pallós átjárókat is látni.  

 

   

Séd partok: Kossuth u. végi hídnál -  templomdomb alatti rész -  Papkeszi úti hídnál 

 

Kis községi közparkot intenzív növénykiültetéssel a Kossuth utca és a Hétvezér utca torkolatánál 

alakítottak ki, Platán parknak nevezik. A templomkert is zöldfelületi elem. 

 

         

a Platán park                                                   a Varga-féle malomépület 
A Séd mentén mind Szentistván, mind Papkeszi felé vízimalmok voltak, kis 
malomcsatornákkal. Mivel ezek már nyilvánvalóan nem működnek, részben elpusztultak, 
leromlottak. vagy elhagyatottak. Jó példa volt azonban a Papkeszi úton már a külterületen az 
ún. Varga-Rieger féle malom (1905-ből), amelynek közvetlenül a háború után, 1945-től az 
államosításig működő szerkezete volt. A malomépület mellett gatter (fűrész) áll. Az örökös, 
Varga László felújíttatta az épületet, de azóta ismét elhagyatott állapotot mutat. 
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Az ún. „Völgyi kút” a Petőfi utcában közkútként működött, masszív, beton kávás kútépítmény. 
Mára csak akéva van meg fémlemez fedéssel. formailag semmitmondó lett. 
A temető, a zöldfelületek sajátos tárgyaként  a falu északi bejáratánál a kastéylkerttel 
szomszédos ingatlanon van. A régi rész -a temető északi felén 414 hrsz- rendelkezik 
fásítással. 

  
A temető nem tartalmaz régi sírokat, néhány korai kiemelt sírkövet a halottasház  mellet 
álítottak fel (415 hrsz). Évszámuk 1889 és 1907. Három azonos kialakítású családi kripta 
található az út felőli parcellában. 

 

 
Különleges látványértékű tájképi elemt képez a jelenleg személyforgalmat nem elbonyolító 
vasútvonal. 

  
Papkeszi úti vasúti pálya kereszterződés: Vilonya vm. felé - Berhida felé 
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dg) szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor 

A templomkert kerítésénél készült a II. világháború elesettjeinek emlékműve (1994). 

A játszótér és a sportpályánál levő pihenő és szoborkert, a „Pap Gábor irodalmi szoborpark” új, 

20. század végi, 21, század eleji szobrot ((névadó Pap Gábor ref. püspök), utcabútorokat tartalmaz, 

mint tájékoztató tábla, pihenő padok védőtetővel. 

Egyedül Pap Gábor püspök szobra képviseli a szoborpark elemeit. 

 

     

a pihenőpark-háttérben a szentkirályi templomtorony látszik  Papp Gábor szobra 

 

Pap Gábor szobor posztamensen elhelyezett fekete márványtábla felirata: 

„PAP GÁBOR  

REFORMÁTUS PÜSPÖK EMLÉKÉRE 

1827-1895 

A MAGYAR NEM VESZHET EL” 
  



VILONYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA ÉS ÉRTÉKLELTÁRA
  

készítette: Dr. Vukov Konstantin okl. építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, szakértő 
 

72 
 

2. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése: 

a) A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon 

tervezett változások  

A települési értékleltárban szereplő elemek közül már vannak, amelyek országos védelemben 

részesülő védett műemléki értékek. Az értékeltár kifejezi és rögzíti a község történeti fejlődésének 

még meglevő épített örökségének tanúit. A helyi, településképi védelemre javasolt épületek javítják 

a hagyományos falukép megőrzésének szakmai környezetét. Ez céltudatos többlet cselekvést, 

egyúttal újonnan jelentkező feladatot is jelent a védelem adminisztratív megteremtésében 

(településkép védelmi önkormányzati rendeletbe foglalás, értékleltár készítés) és a szakszerű 

fenntartás, esetleg szükséges restaurálás szakmai és anyagi hátterének kidolgozásában. 

b) Az a) pontban szereplő változások hatásai: 

ba) a régészeti örökségre, 

A műemléki védelem biztosítja a templomdomb további régészeti feltárásának lehetőségét, de a 

feltárás ásatási megnyitott gödreit kezelni kell: vagy bemutatás, befedés, vagy visszatemetés alapos 

dokumentálás után. 

bb) a történeti településre, település- és tájszerkezetre, 

Települési és tájszerkezeti változtatást az értékeltárban szereplő védelmi javaslatok nem 

jelentenek. Erősítik a település szerkezet értékeinek és a táji értékek megőrzését, fejlesztését. 

bc) a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre. 

A védett műemléki értékek és a településkép értkékvédelemben részesítendő örökségi elemek 

növelik a település lakóinak kötődését, a saját helytörténetük megelevenítését és megbecsülését. A 

védelemre javasolt objektumoknak célszerű elkészíttetni az építészeti-műemléki értékleltárát. 

Ugyanakkor szükség van felújítási pályázatok igénybe vételére. 

 

 

3. Értékvédelmi terv  

a) Követelmények: az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok  

Vilonya község hagyományos belterületét településképvédelmi területként kell lehatárolni, 

amelyen belül ezen hatástanulmány és a TAK alapján tett ajánlásokat figyelembe véve lehet 

fejlesztéseket megvalósítani. 

aa) A védett zóna lehatárolásának javaslata: 

Müller János okl. építészmérnök, településrendezési vezető tervező (Veszprém) által készített 

2005 évi szabályozási terv ***„he” *** szabályozási vonalának kiterjesztése a Hétvezér utca és a 

Kossuth utca által alkotott területlezárással (barna szaggatott vonal) 
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A településképi védelembe vont terület határai: 

 

Lehatárolás leírása (északról az óramutató járással ellenkező irányba):   

Bocskai utcával átellenes telekhatárok: 277 út, 276, 282 út hrsz-k, Séd patakpart: 295/1, MK 

(Műemléki környezet határa), Séd patakpart a 308-319 hrsz-k, 317 hrsz, Papkeszi utca 329,330/1 

(posta) hrsz, a 10 és 8 hrsz telekvég elméleti vonala az 1/3 hrsz-ig, Hétvezér utca – 413/1 hrsz- déli 

utcavonala(telekhatár) a Bocskai utca 412/2 hrsz-ig, azaz a 277 hrsz útig. 

Külön területi védelmet javaslunk az egykori Zichy kastély és majorság a gazdasági épületekkel 

egységes kezelése érdekében a régi kőkerítéssel egységesen övezett 417/1 és 417/2 ingatlanokon. 

 

ab) A telkek és beépítési formák, kerítések 

A 3. aa) pontban kijelölt határokon belül a meglevő telkeket összevonni, sem megosztani nem lehet.  

A beépítési formák a meglevőt megtartva újíthatók fel ill. a 3. ad) pontban javasoltak szerint 

fejleszthetők. A beépítési forma oldalhatáron álló. meglevő épület bontása esetén abontási 
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dokumentáció készítendő, új beépítés a bontott -előző- épület kontúrjának betartásával lehetséges. 

ennek az a magyarázata, hogy különösen a halmazos területrészen a kialakult beépítés egymásra 

utalt és egymással olyan viszonyban van, amelyet előnytelen megváltoztatni mind hely 

kihasználása, mind tartószerkezeti műszaki szempontból. 

      

Bocskai utca 9-11 környéke 1857-ben-(teljesen megváltozott) és 2005-ben 

 

Bocskai utca 7/a teljesen új épületként került a 
régi nem fennmaradt beépítés helyére, teljesen 
új beépítési helyen. Sikerült mind tömegében, 
mind anyaghasználatban a hagyományt 
követni. A tornác kiképzése falusi modorú, e 
helyen nem volt járatos forma. A fióktetős 
bejárati kiugrásnak van hagyománya -jóllehet 
fából. Mégis elfogadható kortárs épület. 

 

 

A beépítés magassága fszt, a javasolt fejlesztés szerint fszt+tetőtér beépítés az utcai telekhatártól 

megszabott távolságra lehetséges. melléképület a lakóházzal egyvonalban megtartandó, ill, 

fejleszthető.  

Külön álló gk. tároló melléképület utcai építmény emelésével vagy rézsűs lehajtóval (picébe lejtős 

bejárattal) nem létesíthető. 

Kerítések esetében a meglevő -akár rontott állapotba levő- rakott kőkerítések megtartandók, 

javítandók, továbbá a bástyás kerítések megőrzendők. A bástya pillérek közötti kerítésmezőbe új 

létesítés esetén fapalló alkalmazása szerencsés, de megengedhető, egyszerű pálcás huzalhálós panel 

behelyezése is. Új kerítés vagy teljes megújítás esetén hagyományt követő kerítés létesítése javasolt 

a Települési Arculati Kézikönyvben (TAK 45-49 old) bemutatott példákat követve. 
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ac) épületek tömegének és homlokzatainak alakítása, anyaghasználat 

A település hagyományos falusi építészetében az épületek tömegei osztatlan, hosszan elnyúló, 

oldalhatáron létesített tömbök, amelyeken nyeregtető van, széles eresszel. Az eresz igényesebb 

esteben a bejáratokkal szemben -egy vonalban-  fiók nyeregtetős faszerkezetű tornácokkal, 

verandákkal gazdagíthatók. A hagyományos kőfalazás anyaga felújítás esetén megőrzendő, 

különösen a halmazos karakterű falurészben (l. 1 D pontban karakter térképet!) felületére lehúzott 

vékony vakolóhabarcsréteg kerüljön. Felújítás esetén korszerű égetett kerámia (tégla) természetesen 

alkalmazható. A homlokzat felületi anyaga vakolat, színválasztékot a TAK ajánlásait követve. 

 

ad) hagyományos értékeket megőrző fejlesztési minták 

Az utcai közterületeken és a telken belül túltengő módon mediterrán örökzöldek ültetését nem lehet 

javasolni, mivel tájidegen hatásukkal rontják a sajátos faluképet. Követendők a TAK javaslatai és 

bemutatott jó példái.  

Az épületmegújítások, belső műszaki korszerűsítések mellet, lakóterület és tömeg növelése esetén 

a sematikus ábra alapján kell eljárni a hagyományos faluképi karakter megőrzése érdekében. A 

Műemléki Környezetben csak az örökségvédelmi szakmai hatósági szerv jóváhagyásával 

végezhetők a munkák. 

A halmazos karakterű területen a tömeg csak akkor fejleszthető, ha a telek alakja megengedi, 

illetőleg a főépület vonalában max 1,5 m térdfalas emeléssel. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VILONYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA ÉS ÉRTÉKLELTÁRA
  

készítette: Dr. Vukov Konstantin okl. építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, szakértő 
 

76 
 

LAKÓÉPÜLET FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK / AJÁNLÁS SÉMÁJA 
 
 

 
 
 

  a települési Arculati Kézikönyv (36. o.) egyszerűsített ajánlása
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b) Értékvédelmi önkormányzati feladatok 

 

ba) A korábbi HÉSZ felülvizsgálata mellett a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény alapján meg kell alkotni a településkép védelmi önkormányzati rendeletet, amely ezen 

településképi örökségvédelmi hatástanulmány és az ezzel összhangban (főépítész gondozásában) 

elkészített Településképi Arculati Kézikönyv ajánlásain alapul. 

A HÉSZ 28.§-ból az új rendeletbe átemelendők a védendő értékek, a hatástanulmány és a TAK 

alapján reambulálva és frissítve. A 3.aa) pontban meghatározott belterületi részre a leírt határolással 

településképi területi védelmet kell a helyi rendeletben megállapítani. Bele kell foglalni 

településképi védelemre javasolt épületek jegyzékét a  

bb) A védelemre javasolt és az önkormányzati rendeletben védelemben részesítendő értékekhez 

a 496/2016 (XII.28.) kormányrendeletnek megfelelő értékeltár készíttetéséről kell gondoskodni az 

1. dd pont: települési karakterek értékleltár táblázatából. 

bc) A Bocskai utcai szennyvíz átemelő műtárgy eltakarása zöldfelületi, ill. szabadtér építészeti 

eszközökkel. 

bd) Az önkormányzat részéről helyi/községi társdalmai mozgalom támogatása, faluszépítő 

közösségek támogatása. program az udvarok és kerítések rendbetételére, a hatástanulmány és a TAK 

ajánlásainak figyelembe vételével (l. fentebb: 3-a) Értékvédelmi tervet!). 
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1.11 Létesítmény 
 

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés

1.14 Időpont 
2018. február‐ március 

1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám 1.17 Fényképtári szám
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
középkori eredetű lakóépület  

2.2 Művelődéstörténeti érték 

4    Megjegyzés 
híres prédikátor: Pap Gábor ref. püspök születési helye,  

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
fallal kerített templomdomb mellett 

2.4 Eredetiség 

4    Megjegyzés 
középkori eredetű, barokk korban éa 1912‐ben átépült, csak a pince középkori 

2.5 Műszaki állapot 

5    Megjegyzés 
többször felújítva, 18. sz (belső berendezés), 1930‐as évek műemléki helyreállítás 1992 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
Hagyományos építészeti értéke, funkciója  

 

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

15 sz., végén már áll 
3.2 Átalakítások ideje 

18. sz, 1912, 1978,  
2000‐es évek 

3.3 Magasság 
9 m, gerinc kb. 13 m 
toronytörzs 17,5, csúcs 23 m 

3.4 Hosszúság 
főép. 18 m, soros 
mellékép 23 m  
 

3.5 Szélesség 
9 m, melléképület 6,2 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
MŰEMLÉK 
az..10726, tsz.. 5606 

3.7 A hasznosítás módja 

egyházi épület, ref. paplak 
3.8 Tulajdonos 
ref. egyházközségi tulajdon 
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4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

szabadon álló 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

templomkertben 

4.3 Szintszám   

földszint
4.4 Melléképület 

4.5 Településképi szerep 

kiemelkedő beépítés és lépték őrzője 
4.6 Építészeti tömeg 

Osztatlan, szentélyrész keskenyebb, Ny‐i torony,  
baejárati oldalépítmény 

 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
későbarokk ‐kora klasszicista 

5.2 Tartószerkezeti jelleg  
 
  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

 

5.3 Tartószerkezet anyaga 
terméskő 

5.4 Tetőidom 
nyeregtető, oromzatos 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat 
hódfarkú cserép 

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 
szemközt előlépcsős, mellékép: odalt  

5.8 Ablakok formai jellemzői 
főépület: hátul 1910‐es évek T osztású,  kapcsolt tokos hármas ablak, mellékép: 
egyrétegű klasszicizálók ablak (1 db) 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 
váztáblás, fa 

5.10 Ablakszerkezet anyaga 
fa 

5.11 Díszítmények, tagozatok 
 

5.12 Helyi sajátosság 
 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás, fésűs‐néhány házelemből áll a templomdomb körül 

6.2 Települési karakter
falusias 

6.3 Terep, táji jellemző 
Séd medre felé lejtős 

6.4 Illeszkedés a karakterhez
illeszkedő,  átépített éület 

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
 

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 
templomdomb terméskő kerítés a telekhatár csücskén 

6.9 Megjegyzések 
A templom történetét a hatástanulmány történeti részében részleteztük. Középkori eredetére egy  Stehló Ottó által fellelt évszámos tábla ad bizonyítékot 1481‐ből. 
Plébánosát 1499‐ben említik.. Pap Gábor emléktábla: „Itt született 1827 IX 10‐én Pap Gábor jogász, író, költő, szabadsághős, Dunántúli ref. egyházkerület püspöke, , 
református püspök  Előre aki hisz! / állíttatta a vilonyai ref. egyház1995‐ben” 

 

7. Helyszínrajz   
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KÉP: 

  
 

 
 

                 

Pap Gábor emléktábla és portréképe (OSZK fotoarchívum) 
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Értékleltár felvételi 

 
         VILONYA    KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 

HATÁSTANULMÁNYA  01 
 

VÉDETT MŰEMLÉKI ÉRTÉK MŰEMLÉKI KÖRNYEZETE 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

VILONYA                                                                         / Veszprém megye 
1 .2   Törzsszám 

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

Kossuth Lajos utca 
1 .5  Házszám 

 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

a 301, 302‐307, 332, 333, 339 hrsz ingatlanok, közterület: a 381 hrsz Kossuth L. utca szakasza a 303 hrsz és 307 hrsz 

ingatlan között, a 405 hrsz Bocskai utca szakasza a 333 hrsz ingatlan hosszában, a 339 hrsz Vasút utca szaksza a 339 hrsz 

ingatlan hosszában. 

1 . 8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II. 

1.10 Megnevezés 

REF. TEMPLOM MŰEMLÉKI KÖRNYEZETE  

1.11 Létesítmény 
 

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 
2018. február‐ március 

1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  
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KÉP: 

 

MK a Civertan légi fotón 
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templom a Kossuth utcából                  a templomdomb kerítésének terméskő fala 
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Értékleltár felvételi 

 
         VILONYA    KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 

HATÁSTANULMÁNYA  04 
 

EGYEDI ÉPÜLETEK 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

VILONYA                                                                         / Veszprém megye 
1 .2   Törzsszám 

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

Hétvezér utca 
1 .5  Házszám 

1 
1 .6   Egyéb jelölés

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz 423/1    

1 . 8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II.

1.10 Megnevezés 

egykori katolikus iskola 

1.11 Létesítmény 

községi középület 
1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 
2018. febr. 

1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
tipikus falusi iskolaépület példája,  

2.2 Művelődéstörténeti érték 

3    Megjegyzés 
egykori katolikus népiskola 

2.3 Környezeti érték 

4    Megjegyzés 
Az országút mentén nagy telken jellegzetes középület 

2.4 Eredetiség 

4    Megjegyzés 
jellegében eredeti,  

2.5 Műszaki állapot 

4    Megjegyzés 
 

2.6 Megőrzés fontossága 

4    Megjegyzés 
Hagyományos építészeti értéke  

 

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

1940‐es évek 
3.2 Átalakítások ideje 

 
3.3 Magasság 
3,7, gerinc kb. 6,5 

3.4 Hosszúság 
24 m 
 

3.5 Szélesség 
12 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
 

3.7 A hasznosítás módja 

rk. kápolna 
3.8 Tulajdonos 
rk. egyházi tulajdon 
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4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

szabadon álló 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

közepén tágas előkerttel 

4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület 

külön álló fészer 

4.5 Településképi szerep 

Hagyományos beépítés és lépték őrzője 
4.6 Építészeti tömeg 

Osztatlan,  
 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
jellegtelen, célszerű  

5.2 Tartószerkezeti jelleg  
 
  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

 

5.3 Tartószerkezet anyaga 
terméskő, tégla 

5.4 Tetőidom 
kontyolt nyeregtető, utcával párhuzamos gerinccel 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat 
hornyolt cserép 

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 
Kapu hátsó homlokzaton 

5.8 Ablakok formai jellemzői 
két és háromszárnyú, sűrű üvegoszású 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 
fa 

5.10 Ablakszerkezet anyaga 
fa 

5.11 Díszítmények, tagozatok 
 

5.12 Helyi sajátosság 
 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
főút mentén nagyméretű telken 

6.2 Települési karakter
falusias 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík 

6.4 Illeszkedés a karakterhez
jellegzetes középület, de karaktertől eltérő 

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
 

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 
 

6.9 Megjegyzések 
1941‐ben épült népiskolai épület, jó ideig általános iskola, ma a katolikus egyház hitéletét szolgálja, oldalán levő keresz jelzi a kápolna hasznosítást 

 

7. Helyszínrajz   
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KÉP: 
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Értékleltár felvételi 

 
         VILONYA    KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 

HATÁSTANULMÁNYA  05 
 

EGYEDI ÉPÜLETEK 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

VILONYA                                                                         / Veszprém megye 
1 .2   Törzsszám 

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

Hétvezér utca 
1 .5  Házszám 

 
1 .6   Egyéb jelölés

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz 417/1  és 417/2 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 
ún. Zichy‐kastély épületegyüttese  

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II.

1.10 Megnevezés 

Zichy kúria és uradalmi épületek 

1.11 Létesítmény 
kastély és gazdasági épületek 

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 
2018. febr. 

1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
jellegzetes tömegalakítású portikuszos kúria épült, nagyméretű gazdasági épületek,  

2.2 Művelődéstörténeti érték 

4    Megjegyzés 
a falu földesurának, a Zichyeknek kúriája 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
Zöldterület kőkerítéssel övezve, a község Királyszentistván felőli bejártánál 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti, jelentős változtatás nem volt, a két gazdasági majorsági épület egyikét lebontották 

2.5 Műszaki állapot 

4    Megjegyzés 
 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
különleges kerített egységes területi jellege és hagyományos építészeti értéke indokolja 

 

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

19. sz utolsó 
harmada 

3.2 Átalakítások ideje 

1970‐es évek 
3.3 Magasság 
kastély 3,4, gerinc kb. 6,2 
gazd ép eredeti: 

3.4 Hosszúság 
főép. 30 m,  
gazd.ép: 40 m 

3.5 Szélesség 
főép 14 m 
gazd.ép. 12 m 

3.6 Védettség(ek) 
településképi védelemre 
javasolt épületegyüttes 

3.7 A hasznosítás módja 

lakóház és gazdálkodási épület 
3.8 Tulajdonos 
személyi tulajdon 
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4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

szabadon álló 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

kertrész közepén kúria (417/), a telek felsővégén(../2) gazd. 
épület4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület 

417*2 hrzs‐en 1 eredeti majorsági ép, 2 újabb gazd épület (egyik 
bőrszárítós) 

4.5 Településképi szerep 

Uradalmi telek és kúria beépítés és lépték őrzője 
4.6 Építészeti tömeg

Osztatlan,  
 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
egyszerű későklasszicista kúria, dísztelen gazd. ép. 

5.2 Tartószerkezeti jelleg  
 
  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

 

5.3 Tartószerkezet anyaga 
terméskő 

5.4 Tetőidom 
kúria.kontyolt nyeregtető, utcára merőleges gerinccel 
gazd ép.: nyeregtető oromzattal 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat, dörzsölt valolat és nyers terméskő 

5.6 Tetőhéjazat 
hornyolt beton cserép 

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 
kúria közepén tornác alatt 

5.8 Ablakok formai jellemzői 
felnyíló álló form.,  legtöbb helyen  eredeti, másutt üvegosztásos (ún. 
hatszemes), spalettás szerkezet, formai jegyei 1870‐es évekre utalnak 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 
fa 

5.10 Ablakszerkezet anyaga 
fa,üvegosztóval középen,  spaletta barna és fehér mázolású 

5.11 Díszítmények, tagozatok 
kúria: vakolatból húzott profilos‐egyszerű párkány, sima abla‐keretelések 

5.12 Helyi sajátosság 
kúria és majorság egy telken, egységes kőkerítéssel övezve 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás, egyedi uradalmi telek 

6.2 Települési karakter 
falusias 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík szakasz után lejtős  

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
nem  illeszkedő, de jellegzetes uradalmi épületek és kúria 

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
A terület alsó felén komponált kert maradványa fákkal, bejárat előtt két fenyő. 
A kerítés melletti utat fasor szegélyezi 

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 
terméskő kerítés, a kúria bejárata előtti szakaszon oszlopos kerítés

6.9 Megjegyzések 
a telek jelenleg megosztott, egységességét a terméskőkerítés igazolja. A kúria egyszerű lak, osztatlan tömegű, gerincnél nagy kéményekkel, bejárata tornácos 
veranda. A felső telekrész uradalmi célú volt, két nagy istállóval, amelyekből a keletit lebontották, csak végfala maradt meg. ide kisebb gazd, épület beépült. lejjebb 
keresztbe állóan nyilvánvalóan a juhászat bőrkikészítést szolgáló szárító‐szellőztetett padlásos gazd, épület készült. Az eredeti épületek a 2. katonai térképem már 
szerepelnek a mai konfigurációnak megfelelően legkorábban az 1850‐es években épült, ablakai alapján 1860‐70 között. 

 

7. Helyszínrajz   

     
 

eredeti gazdasági épület (istálló) 

lebontott gazdasági épület, felső 

bütüfala fennmaradt 

új gazd. épület 

bőrszáritó padlásos melléképület 

fasor 

kúria 
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KÉP: 

   
a kúria a Hétvezér útról                          főbejárat felől 

                                          

   
gazdasági kapu (új) a bőrszárítótól az új épület, hátul a régi istálló 

 

   
Az eredeti istálló                                              az elbontott másik régi gazdasági épület megmaradt hátfala 
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 kőoszlopos kerítés és terméskő kerítés 

Értékleltár felvételi 

 
         VILONYA    KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 

HATÁSTANULMÁNYA  06 
 

EGYEDI ÉPÜLETEK 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

VILONYA                                                                         / Veszprém megye 
1 .2   Törzsszám 

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

Bocskai utca  
1 .5  Házszám 

3. 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

 296 Hrsz    

1 . 8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II. 

1.10 Megnevezés 

népi lakóépület 

1.11 Létesítmény 
 

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 
2018. febr. 

1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
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2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
jellegzetes egyszerű tömegalakítású, terméskőfalas ház  

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
kertből kiátás a Séd völgyre és Királyszentistvánra 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti, régi típus megmaradt példája 

2.5 Műszaki állapot 

4    Megjegyzés 
 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
Hagyományos és régi építészeti értéke  

 

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

18. század vége 
3.2 Átalakítások ideje 

‐ 
3.3 Magasság
3,4, gerinc kb. 6,2 

3.4 Hosszúság
. 15 m  
 

3.5 Szélesség 
5,2 m 
 

3.6 Védettség(ek)

településképi 
védelemre javasolt 

3.7 A hasznosítás módja 

lakóház 
3.8 Tulajdonos
személyi tulajdon 

 

4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

Fésűs 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

Oldalhatáron  

4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület 

nem maradt fenn 

4.5 Településképi szerep 

Hagyományos beépítés és lépték őrzője 
4.6 Építészeti tömeg 

Osztatlan,  
 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
népi épület 

5.2 Tartószerkezeti jelleg  
 
  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

 

5.3 Tartószerkezet anyaga 
terméskő 

5.4 Tetőidom 
nyeregtető, utcára merőleges gerinccel, oromfal macskalépcsővel 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vékony vakolat (részben leesve) 

5.6 Tetőhéjazat 
hornyolt cserép 

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 
hosszhomlokzat közepén és végén 

5.8 Ablakok formai jellemzői 
felnyíló, hatszemes, kifele‐befele nyíló 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 
fa 

5.10 Ablakszerkezet anyaga 
fa 

5.11 Díszítmények, tagozatok 
 

5.12 Helyi sajátosság 
terméskő falazat, rajta vékony vakolóhabarcs húzás 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
halmazos 

6.2 Települési karakter
falusias 
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6.3 Terep, táji jellemző 
lejtős, telek vége merdeken 

6.4 Illeszkedés a karakterhez
illeszkedő, jellegzetes karakterformáló épület 

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
 

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 
 

6.9 Megjegyzések 
Az épület egyike a legrégabbról átépítés nélkül fennmaradt házaknak a községben, ablak a 18‐19 század fordulójára tehető, az első kat. térképen már azonosítható 
(1790 kör) 

 

7. Helyszínrajz   

     
 

 
 

KÉP: 
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Értékleltár felvételi 

 
         VILONYA    KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 

HATÁSTANULMÁNYA  07 
 

EGYEDI ÉPÜLETEK 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

VILONYA                                                                         / Veszprém megye 
1 .2   Törzsszám 

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

Kossuth Lajos utca 
1 .5  Házszám 

10. 
1 .6   Egyéb jelölés

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz    

1 . 8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II.

1.10 Megnevezés 

népi lakóépület utcai pincével 

1.11 Létesítmény 
 

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 
2018. febr. 

1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
jellegzetes lakóépület és  pince együttes  

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
utcás településrészben sajátos jelenség (utcavonalhoz közeli pincegádor) 

2.4 Eredetiség 

4    Megjegyzés 
jellegében eredeti, változtatás főként a homlokzatot érinti (hármasablak beépítése, kő lábazat) 

2.5 Műszaki állapot 

3    Megjegyzés 
lábazati nedvesség felszívódás 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
Hagyományos építészeti és régiség értéke , pincés együttese 

 

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

1800‐50 
3.2 Átalakítások ideje 

 
3.3 Magasság 
3,2, gerinc kb. 6,0 

3.4 Hosszúság 
főép. 22,  
 

3.5 Szélesség 
6,2 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
településkép védelemre 
javasolt 

3.7 A hasznosítás módja 

lakóház 
3.8 Tulajdonos 
személyi tulajdon 
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4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

Fésűs 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

Oldalhatáron  

4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület 

pince lakóházzal szemben 

4.5 Településképi szerep 

Hagyományos beépítés és lépték őrzője 
4.6 Építészeti tömeg 

Osztatlan,  
 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
népi épület 

5.2 Tartószerkezeti jelleg  
 
  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

 

5.3 Tartószerkezet anyaga 
terméskő 

5.4 Tetőidom 
nyeregtető, utcára merőleges gerinccel 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat 
hornyolt cserép 

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 
hosszhomlokzaton két bejárat 

5.8 Ablakok formai jellemzői 
kicsiny, mélyen ülő 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 
fa 

5.10 Ablakszerkezet anyaga 
fa 

5.11 Díszítmények, tagozatok 
 

5.12 Helyi sajátosság 
 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás, fésűs beépítésű‐sor 

6.2 Települési karakter
falusias 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík 

6.4 Illeszkedés a karakterhez
illeszkedő, jellegzetes karakterformáló épület 

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
 

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
kerítés huzalhálós, kapuzat acélprofilos lakatos munka 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 
 

6.9 Megjegyzések 
A lakóépület a legrégebbi vilonyai épületek közé tartozik, utca felé ablaktalan, hosszhomlokzaton eresz alatt több bejárati ajtóval. a pince elhelyezése helyi 
jellegzetssség 

 

7. Helyszínrajz   
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KÉP: 
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Értékleltár felvételi 

 
         VILONYA    KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 

HATÁSTANULMÁNYA  08 
 

EGYEDI ÉPÜLETEK 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

VILONYA                                                                         / Veszprém megye 
1 .2   Törzsszám 

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

Kossuth Lajos utca 
1 .5  Házszám 

11 
1 .6   Egyéb jelölés

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

330/1 Hrsz    

1 . 8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II.

1.10 Megnevezés 

falusi középület 

1.11 Létesítmény 

posta, művelődési ház 
1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 
2018. febr. 

1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
jellegzetes tömegalakítású,  

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

4    Megjegyzés 
 

2.4 Eredetiség 

4    Megjegyzés 
jellegében eredeti, változtatás főként a homlokzat vakolatát érintette 

2.5 Műszaki állapot 

5    Megjegyzés 
 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
Hagyományos építészeti értéke, régi falusi középület szerepe  

 

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

1820‐50 
3.2 Átalakítások ideje 

1980‐as évek és 
2005  körül 

3.3 Magasság 
3,4, gerinc kb. 6,2 

3.4 Hosszúság 
főép. 24,  
 

3.5 Szélesség 
10 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
 

3.7 A hasznosítás módja 

középület 
3.8 Tulajdonos 
önkormányzati tulajdon 
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4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

utcavonali 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

utcavonalon hosszanti 

4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület 

 

4.5 Településképi szerep 

Hagyományos beépítés és lépték őrzője 
4.6 Építészeti tömeg 

Osztatlan,  
 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
népi épület 

5.2 Tartószerkezeti jelleg  
 
  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

 

5.3 Tartószerkezet anyaga 
terméskő / tégla 

5.4 Tetőidom 
nyeregtető, utcával párhuzamos gerinccel 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat 
hornyolt cserép 

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 
főhomlokzaton  

5.8 Ablakok formai jellemzői 
felnyíló kapcsolt tokos, mélyen ülő 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 
fa 

5.10 Ablakszerkezet anyaga 
fa 

5.11 Díszítmények, tagozatok 
 

5.12 Helyi sajátosság 
 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás, fésűs‐néhány házelemből áll 

6.2 Települési karakter
falusias 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík 

6.4 Illeszkedés a karakterhez
illeszkedő, jellegzetes karakterformáló épület 

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
 

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 
 

6.9 Megjegyzések 
Régi falusi középület, az 1. kat.. térképrn is azonosítható, a 2. kat felmérésen egyértelműen ezen a helyen létező középület. Építési kora: jellege a 19. század elejére 
muta. 

 

7. Helyszínrajz   

         kataszteri tkp 1857 
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KÉP: 
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Értékleltár felvételi 

 
         VILONYA    KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 

HATÁSTANULMÁNYA  09 
 

EGYEDI ÉPÜLETEK 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

VILONYA                                                                         / Veszprém megye 
1 .2   Törzsszám 

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

Kossuth Lajos utca 
1 .5  Házszám 

23 
1 .6   Egyéb jelölés

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

315 Hrsz    

1 . 8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II.

1.10 Megnevezés 

népi lakóépület 

1.11 Létesítmény 
 

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 
2018. febr. 

1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
jellegzetes tömegalakítású, utcai pincés lakóház 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
utcás falukép jó eleme 

2.4 Eredetiség 

4    Megjegyzés 
jellegében eredeti 

2.5 Műszaki állapot 

5    Megjegyzés 
felújított, új ízléses kerítéssel 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
Hagyományos építészeti értéke  

 

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

1850‐70 
3.2 Átalakítások ideje 

2010 kör 
3.3 Magasság 
3,2, gerinc kb. 6,2 

3.4 Hosszúság 
főép. 14 m,  
 

3.5 Szélesség 
6,2 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
településkép védelemre 
javasolt 

3.7 A hasznosítás módja 

lakóház 
3.8 Tulajdonos 
személyi tulajdon 
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4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

Fésűs 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

Oldalhatáron  

4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület 

utcavonali pince 

4.5 Településképi szerep 

Hagyományos beépítés és lépték őrzője 
4.6 Építészeti tömeg 

Osztatlan,  
 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
népi épület 

5.2 Tartószerkezeti jelleg  
 
  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

 

5.3 Tartószerkezet anyaga 
terméskő 

5.4 Tetőidom 
csonkakontyos nyeregtető, utcára merőleges gerinccel 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat 
hornyolt cserép 

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 
hosszhomlokzat közepén 

5.8 Ablakok formai jellemzői 
osztás nélküli korszerű egyrétegű faablak 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 
fa, vázátblás 

5.10 Ablakszerkezet anyaga 
fa 

5.11 Díszítmények, tagozatok 
 

5.12 Helyi sajátosság 
utcavonali kispince 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás, fésűs‐néhány házelemből áll 

6.2 Települési karakter
falusias 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík, hátul lejt a Séd völgyre 

6.4 Illeszkedés a karakterhez
illeszkedő, jellegzetes karakterformáló épület 

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
gyümölcs‐ és nyárfa 

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
ívelt formájú fapalló kerítés 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 
 

6.9 Megjegyzések 

Egykor  hosszú  gazd.  épületszárnya  volt.  E  nyomán  bővíthető.  Hagyományőrzően  felújított,  jellegzetes  utcasori  pincés,  igényes 

fakerítéssel ellátott! JÓ PÉLDA! 

 

7. Helyszínrajz   

                    kataszteri tkp.1857 
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KÉP: 
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Értékleltár felvételi 

 
         VILONYA    KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 

HATÁSTANULMÁNYA  10 
 

EGYEDI ÉPÜLETEK 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

VILONYA                                                                         / Veszprém megye 
1 .2   Törzsszám 

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

Kossuth Lajos utca  
1 .5  Házszám 

24 
1 .6   Egyéb jelölés

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

343 Hrsz    

1 . 8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II.

1.10 Megnevezés 

népi lakóépület 

1.11 Létesítmény 
 

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 
2018. febr. 

1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

4    Megjegyzés 
jellegzetes tömegalakítású, a házzal szemben a utcavonalon levő földhátas oromfalas és oldalfalas pincével 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

4    Megjegyzés 
 

2.4 Eredetiség 

3    Megjegyzés 
jellegében eredeti, változtatás főként a homlokzatot érinti (hármasablak beépítése, fa veranda, kontyolás) 

2.5 Műszaki állapot 

4    Megjegyzés 
 

2.6 Megőrzés fontossága 

4    Megjegyzés 
Hagyományos építészeti értéke  

 

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

 
3.2 Átalakítások ideje 

 
3.3 Magasság 
3,4, gerinc kb. 6,2 

3.4 Hosszúság 
főép. 17,  
 

3.5 Szélesség 
7 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
 

3.7 A hasznosítás módja 

lakóház 
3.8 Tulajdonos 
személyi tulajdon 
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4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

Fésűs 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

Oldalhatáron  

4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület 

utcavonali pince 

4.5 Településképi szerep 

Hagyományos beépítés és lépték őrzője 
4.6 Építészeti tömeg 

Osztatlan,  
 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
népi épület 

5.2 Tartószerkezeti jelleg  
 
  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

 

5.3 Tartószerkezet anyaga 
terméskő 

5.4 Tetőidom 
lekontyolt nyeregtető, utcára merőleges gerinccel 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat 
hornyolt cserép 

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 
verandabeépítés közepén 

5.8 Ablakok formai jellemzői 
hármasosztású, átalakítottal 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 
fa 

5.10 Ablakszerkezet anyaga 
fa, reőnyszekrényes 

5.11 Díszítmények, tagozatok 
 

5.12 Helyi sajátosság 
 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás, fésűs‐néhány házelemből áll 

6.2 Települési karakter
falusias 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík 

6.4 Illeszkedés a karakterhez
illeszkedő,  

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
 

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
fém kapuzat, pincefal tömör kerítés is 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 
 

6.9 Megjegyzések 

Az utcavonali pince elhelyezése helyi jellegzetesség, ennek értékelhető példája az épületegyüttes. A pice elé kis helyiséget 
építettek. 

 

7. Helyszínrajz   
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KÉP: 
 

 
pince                               Kossuth utca‐24 ‐20 

 

   
Kossuth utca 24. 
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Értékleltár felvételi 

 
         VILONYA    KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 

HATÁSTANULMÁNYA  11 
 

EGYEDI ÉPÜLETEK 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

VILONYA                                                                         / Veszprém megye 
1 .2   Törzsszám 

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

Kossuth Lajos utca 
1 .5  Házszám 

40 
1 .6   Egyéb jelölés

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok40 

295/1 Hrsz    

1 . 8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II.

1.10 Megnevezés 

volt bőrgyár 

1.11 Létesítmény 

egykori malomépület, majd bőrgyár 

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 
2018. febr. 

1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
egyedi, jellegzetes tömegalakítású, ipartörténeti értékű épület 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

4    Megjegyzés 
kiemelkedő patakparti építmény 

2.4 Eredetiség 

4    Megjegyzés 
megmaradt jellegében eredeti, romosodó 

2.5 Műszaki állapot 

2    Megjegyzés 
tető nélkül, ablakok kibontva, földszinten ideiglenes nyílászárók, falazati állnak, elhagyatott 

2.6 Megőrzés fontossága 

4    Megjegyzés 
különleges ipartörténeti egyedisége  

 

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

1850 körül (?) 
3.2 Átalakítások ideje 

1920‐as évek (1923) 
3.3 Magasság 
  m, oromzat gerinc kb.  

3.4 Hosszúság 
30 m 
 

3.5 Szélesség 
 9 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
településkép védelemre 
javasolt 

3.7 A hasznosítás módja 

üresen álló/ elhagyott 
3.8 Tulajdonos 
önkormányzati tulajdon 
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4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

telekhatáron 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

hosszanti oldalhatáron  

4.3 Szintszám   

földszint+1 em., térdfalas tetőszint 
4.4 Melléképület 

 

4.5 Településképi szerep 

Hagyományos beépítés és lépték őrzője 
4.6 Építészeti tömeg 

Osztatlan,  
 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
népi épület 

5.2 Tartószerkezeti jelleg  
 
  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

 

5.3 Tartószerkezet anyaga 
terméskő és az gyári átépítés anyga:tégla 

5.4 Tetőidom 
egykor nyeregtető 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat 
nincs 

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 
hosszhomlokzat közepén, oldalán nyílások  

5.8 Ablakok formai jellemzői 
nem maradt fenn, nyílások szegmens téglakiváltós záradékúak 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 
nem maradt fenn 

5.10 Ablakszerkezet anyaga 
egyetlen helyen fémpálcás üvegosztású ipari ablak, nem maradt fenn 

5.11 Díszítmények, tagozatok 
emelet fölött tagolt végigfutó vakolatpárkány 

5.12 Helyi sajátosság 
falusi ipari épület 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás település végén, patakmedernél 

6.2 Települési karakter
falusi ipari terület (zárvány) 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík, patakmeder part lejtés 

6.4 Illeszkedés a karakterhez
egyedi, kirívó épület 

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
fűzfák, Séd patak meder partra jellemző 

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 
 

6.9 Megjegyzések 
Vízre települt malomépületet (1857‐es kataszteri térképen ábrázolva)  bővítettek és alakítottak át bőrgyárrá, a helyi juhtenyésztésből származó alapanyag helyi 
feldolgozására. A Neugebauer  bőrgyár 1923‐ban alakult. 

 

7. Helyszínrajz   
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KÉP: 
 

 
 

 

Értékleltár felvételi 

 
         VILONYA    KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 

HATÁSTANULMÁNYA  12 
 

EGYEDI ÉPÜLETEK 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

VILONYA                                                                         / Veszprém megye 
1 .2   Törzsszám 

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

Kossuth Lajos utca 
1 .5  Házszám 

nincs 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

352/1Hrsz    
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1.8  Egyéb azonosító adatok I. 

név nélküli mellékutca‐ „közterület” 
1 .9_Egyéb azonosító adatok II.

1.10 Megnevezés 

lakóépület 

1.11 Létesítmény 

egykori majorsági épület, később bőrgyári lakások 
1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 
2018. febr. 

1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
jellegzetes tömegalakítású, urdalmi épület 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

4    Megjegyzés 
 

2.4 Eredetiség 

4    Megjegyzés 
jellegében eredeti, változtatás főként a homlokzatot, tetőhéjazatot érinti (ablak, ajtó cserék, átfestések) 

2.5 Műszaki állapot 

3    Megjegyzés 
tető jó állapotú, homlokzatok, toldalék építmények elhanyagoltak 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
Hagyományos régiség‐ és építészeti értéke  

 

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

1780 körül 
3.2 Átalakítások ideje 

1920‐as évek, 1970‐
től 

3.3 Magasság 
3,5, gerinc kb. 6,3 

3.4 Hosszúság 
főép.  44 m, L szárny 22 
m,  
 

3.5 Szélesség 
7 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
településkép védelemre 
javasolt 

3.7 A hasznosítás módja 

 többlakásos, soros lakóház 
3.8 Tulajdonos
önkormányzati tulajdon 

4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

egyedi 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

Oldalhatáron  

4.3 Szintszám   

földszint, lejtő felé alépítmény 
4.4 Melléképület 

nincs (erdeteileg), most sok sufni áll 

4.5 Településképi szerep 

Uradalmi hagyományos beépítés és lépték őrzője 
4.6 Építészeti tömeg 

Osztatlan, L alakú 
 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
jellegtelen gazdasági épület 

5.2 Tartószerkezeti jelleg  
 
  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

 

5.3 Tartószerkezet anyaga 
terméskő, toldalékok vegyesek (tégla, blokk, fa, fém) 

5.4 Tetőidom 
nyeregtető, L alakú szárnyakon 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat 
hornyolt cserép, sajtolt szürke betoncserép (1920‐as termék) 
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5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 
lakásonként 

5.8 Ablakok formai jellemzői
álló formátum, eredetileg hatszemes, mélyen ülő egyrétegű, vegyes új 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 
eredetileg fa, vegyes 

5.10 Ablakszerkezet anyaga
eredetileg fa, vegyes (fa műanyag) 

5.11 Díszítmények, tagozatok 
 

5.12 Helyi sajátosság 
 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás, fésűs‐néhány házelemből áll 

6.2 Települési karakter 
falusi gazdálkodás, majorsági 

6.3 Terep, táji jellemző 
enyhén emelkedő, felső udvar‐részben sík felületekkel 

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
jellegzetes karakterformáló épület 

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete  6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem  6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 

6.9 Megjegyzések 

A  község  uradalmi  gazdaságának  belterületi  egyedi  jellegzetességet  mutató  épületegyüttese  A  Neugebauer‐féle  bőrgyár 

munkáslakások  céljára hasznosította. A  lakások  széttagoltságából  eredően  vegyes  állagú,  a  tetőfedés  anyagai  többfélék  (cserép‐

szürke  betoncserép)  udvar  rendkívül  elhanyagolt.  Megmaradt  jelentős  régi  érték,  állapota  ellenére  i  védelemre  javasolt  a  falu 

gazdaságtörtének különleges tanújele. Építészeti együttest alkot a Kossuth utca felé levő, 13. tételben leírt lakóházzal (intézői ? lak).

 

7. Helyszínrajz   

   

 

 1. katonai térképen 1780 k. 

 kataszteri térképen 1857 
    
 

 
 

KÉP: 
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az L alak szára 

 
belső homlokzatok  

 
„közterület” oldalhomlokzat „nevesincs” utca 
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Értékleltár felvételi 

 
         VILONYA    KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 

HATÁSTANULMÁNYA  13 
 

EGYEDI ÉPÜLETEK 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

VILONYA                                                                         / Veszprém megye 
1 .2   Törzsszám 

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

Kossuth Lajos utca 
1 .5  Házszám 

nincs 
1 .6   Egyéb jelölés

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

352/1 Hrsz    

1 . 8  Egyéb azonosító adatok I. 

név nélküli mellékutca‐ „közterüllet”‐ről megközelítetett 
1 . 9_Egyéb azonosító adatok II.

1.10 Megnevezés 

népi lakóépület 

1.11 Létesítmény 
 

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 
2018. febr. 

1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
jellegzetes tömegalakítású, hagyományos népi épület 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
együttest alkot a „bőrgyári munkáslakásokkal” 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti 

2.5 Műszaki állapot 

4    Megjegyzés 
megfelelő 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
Hagyományos építészeti értéke  

 

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

1780‐as évek 
3.2 Átalakítások ideje 

1880‐as évek 
(tornácok) 

3.3 Magasság 
3,4, gerinc kb. 6,2 

3.4 Hosszúság 
30 m  
 

3.5 Szélesség 
7,5 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
településkép védelemre 
javasolt 

3.7 A hasznosítás módja 

lakóház 
3.8 Tulajdonos 
személyi tulajdon 
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4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

Fésűs 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

Oldalhatáron  

4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület 

sorosan épített kamra 

4.5 Településképi szerep 

Hagyományos beépítés és lépték őrzője 
4.6 Építészeti tömeg 

Osztatlan,  
 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
népi épület 

5.2 Tartószerkezeti jelleg  
 
  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

 

5.3 Tartószerkezet anyaga 
terméskő 

5.4 Tetőidom 
nyeregtető, utcára merőleges gerinccel, kiemelt oromfallal 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat 
hornyolt cserép 

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 
hosszhomlokzaton 

5.8 Ablakok formai jellemzői 
eredtileg hatosztású, mélyen ülő 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 
fa, váztáblás 

5.10 Ablakszerkezet anyaga 
fa, eredetileg egyrétegű 

5.11 Díszítmények, tagozatok 
 

5.12 Helyi sajátosság 
 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás, fésűs ‐kapcsolat az urdalmi épülettel 

6.2 Települési karakter
falusias 

6.3 Terep, táji jellemző 
fő utca felé enyhén lejt 

6.4 Illeszkedés a karakterhez
illeszkedő, jellegzetes karakterformáló épület 

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
 

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 
 

6.9 Megjegyzések 

Az uradalmi L alakú épülethez tartozó (12. tétel) , 18.század vége óta létező lakóépület, fa verandatornáccal 

 

7. Helyszínrajz   
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KÉP: 
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Értékleltár felvételi 

 
         VILONYA    KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 

HATÁSTANULMÁNYA  14 
 

EGYEDI ÉPÜLETEK 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

VILONYA                                                                         / Veszprém megye 
1 .2   Törzsszám 

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

Papkeszi utca 
1 .5  Házszám 

11 
1 .6   Egyéb jelölés

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

18 Hrsz    

1 . 8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II.

1.10 Megnevezés 

népi lakóépület 

1.11 Létesítmény 
 

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 
2017. június‐július 

1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
jellegzetes tömegalakítású,  

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

4    Megjegyzés 
a papkeszi utca korai beépítésének példája 

2.4 Eredetiség 

4    Megjegyzés 
jellegében eredeti, változtatás főként a homlokzatot érinti (új régi stílusú zsalutáblás ablakok) 

2.5 Műszaki állapot 

5    Megjegyzés 
 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
Hagyományos építészeti értéke  

 

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

1900 után 
3.2 Átalakítások ideje 

2010‐es évek 
3.3 Magasság 
3,4, gerinc kb. 6,2 

3.4 Hosszúság 
24 m ( ebből v. kamrák 
12 m)  
 

3.5 Szélesség 
7 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
 

3.7 A hasznosítás módja 

lakóház 
3.8 Tulajdonos 
személyi tulajdon 
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4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

Fésűs 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

Oldalhatáron  

4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület

 

4.5 Településképi szerep 

Hagyományos beépítés és lépték őrzője 
4.6 Építészeti tömeg

Osztatlan,  
 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
népi épület 

5.2 Tartószerkezeti jelleg  
 
  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

 

5.3 Tartószerkezet anyaga 
terméskő / tégla 

5.4 Tetőidom 
lekontyolt nyeregtető, utcára merőleges gerinccel 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat 
hornyolt cserép 

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 
hosszhomlokzat közepén 

5.8 Ablakok formai jellemzői 
új tokborításos, zsalutáblás 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 
váztáblás kotszerű, fa 

5.10 Ablakszerkezet anyaga 
korzerű fa 

5.11 Díszítmények, tagozatok 
profilos kihúzott vakolatpárkány 

5.12 Helyi sajátosság 
 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás, fésűs‐néhány házelemből áll 

6.2 Települési karakter 
falusias 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík 

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
illeszkedő, jellegzetes karakterformáló épület 

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
előkerti fenyő, oldalkerti fehér nyárfák 

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
bástyás oszlopos fém hálós kerítés 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 
 

6.9 Megjegyzések 
A papkeszi út korei beépítésének megőrzött épülete, igényesen felújított: JÓ PÉLDA 

 

7. Helyszínrajz   
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KÉP: 
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Értékleltár felvételi 

 
         VILONYA    KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 

HATÁSTANULMÁNYA  15 
 

EGYEDI ÉPÜLETEK 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

VILONYA                                                                         / Veszprém megye 
1 .2   Törzsszám 

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

Papkeszi utca 
1 .5  Házszám 

6. 
1 .6   Egyéb jelölés

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

3242 Hrsz    

1 . 8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II.

1.10 Megnevezés 

malom épületegyüttes 

1.11 Létesítmény 
egykori varga László féle malom 

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 
2018. febr. 

1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
jellegzetes tömegalakítású, Séd menti vízimalom épletegyüttes 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
malomcsatorna, gát, zsilip ‐komplex malomépület 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti, (15 évvel ezelőtt berendezése. megtekinthető volt) 

2.5 Műszaki állapot 

4    Megjegyzés 
kissé elhanyagot, tető még ép 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
Hagyományos építészeti értéke  

 

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

1820‐50 
3.2 Átalakítások ideje 

 
3.3 Magasság 
7,2, gerinc kb. 10,2 

3.4 Hosszúság 
főép. 20, L szárny 6 m,  
 

3.5 Szélesség 
7 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
településkép védelemre 
javasolt 

3.7 A hasznosítás módja 

ipari épület/malom 
3.8 Tulajdonos 
személyi tulajdon 
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4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

telekhatáron  áll  Mára  elhanyagolt  állapotú,  még  1946‐is 

működőképes volt A Séd menti malmok jól fennmaradt tanúja!

4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

Oldalhatáron  

4.3 Szintszám   

földszint+ 1 emelet 
4.4 Melléképület 

molnárlakás, fészerek 

4.5 Településképi szerep 

Hagyományos beépítés és lépték őrzője 
4.6 Építészeti tömeg 

Osztatlan, L alakú 
 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
népi épület 

5.2 Tartószerkezeti jelleg  
 
  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

 

5.3 Tartószerkezet anyaga 
terméskő 

5.4 Tetőidom 
nyeregtető,  

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat 
hornyolt cserép 

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 
L rövidebb szárnyában 

5.8 Ablakok formai jellemzői 
Mélyen ülű keresztosztós üveg 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 
fa 

5.10 Ablakszerkezet anyaga 
fa (két helyen fém) 

5.11 Díszítmények, tagozatok 
 

5.12 Helyi sajátosság 
 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
egyedi 

6.2 Települési karakter
külterületi 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík 

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
jellegzetes egyedi karakterű épület 

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
fűzfás malomárok és Séd part 

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 
malomárkok, zsilipek, terelő lemezek 

6.9 Megjegyzések 

Mára elhanyagolt állapotú, még 1946‐is működőképes volt. A víz fölé nyúló épületrész‐kerék helye.A Séd menti malmok 

jól  fennmaradt  tanúja!  Az  1.  kat.  térkép  ezen  a  helyen  malmot  jelez.  A  malomárok  környezte  eredeti  állapotban 

fennmaradt. 

 

7. Helyszínrajz   
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KÉP: 
 

 
malomcsatorna 

 

 
L alakú malomház – „Varga Lajos Vilonya” festett táblával 
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Értékleltár felvételi 

 
         VILONYA    KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 

HATÁSTANULMÁNYA  16 
 

EGYEDI ÉPÜLETEK 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

VILONYA                                                                         / Veszprém megye 
1 .2   Törzsszám 

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

Vasút utca 
1 .5  Házszám 

1 
1 .6   Egyéb jelölés

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

334 Hrsz    

1 . 8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II.

1.10 Megnevezés 

népi lakóépület 

1.11 Létesítmény 
 

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 
2018. febr. 

1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
jellegzetes tömegalakítású, a község régi épületállományának tanúja 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

4    Megjegyzés 
halmazos telken érvényesülő lakóház 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti 

2.5 Műszaki állapot 

4    Megjegyzés 
 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
Hagyományos építészeti és régiség értéke  

 

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

1850 k. 
3.2 Átalakítások ideje 

 
3.3 Magasság 
3,2, gerinc kb. 6,0 

3.4 Hosszúság 
19 m 
 

3.5 Szélesség 
5 m/7 m‐utcai homl 
 

3.6 Védettség(ek) 
településképi védelemre 
javasolt 

3.7 A hasznosítás módja 

lakóház 
3.8 Tulajdonos 
személyi tulajdon 
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4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

Fésűs 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

Oldalhatáron  

4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület 

nincs 

4.5 Településképi szerep 

Hagyományos beépítés és lépték őrzője 
4.6 Építészeti tömeg 

Osztatlan,  
 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
népi épület 

5.2 Tartószerkezeti jelleg  
 
  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

 

5.3 Tartószerkezet anyaga 
terméskő 

5.4 Tetőidom 
nyeregtető, utcára merőleges gerinccel 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat 
hornyolt cserép 

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 
hosszoldalon 

5.8 Ablakok formai jellemzői 
fatáblás kapcsolt 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 
fa 

5.10 Ablakszerkezet anyaga 
fa 

5.11 Díszítmények, tagozatok 
 

5.12 Helyi sajátosság 
ereszes ‐az eresz dúcokkal támogatott 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás, fésűs‐néhány házelemből áll 

6.2 Települési karakter
falusias 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík, vége lejtős 

6.4 Illeszkedés a karakterhez
illeszkedő, jellegzetes karakterformáló épület 

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
gyümölcsfák, egy örökzöld 

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
huzalhálós kerítés, kapuzat faléces 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 
 

6.9 Megjegyzések 

a halmazos falurész régi házainak jellegzetes tanúja 

 

7. Helyszínrajz   

           2. kat. tkp 1820-80 
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KÉP: 

 
 

 

 

A ház a Petőfi utca 17‐19 közötti átlátásban   
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Értékleltár felvételi 

 
         VILONYA    KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 

HATÁSTANULMÁNYA  17 
 

EGYEDI ÉPÜLETEK 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

VILONYA                                                                         / Veszprém megye 
1 .2   Törzsszám 

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

Papkeszi utca külterület 
1 .5  Házszám 

 
1 .6   Egyéb jelölés

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

019/1 Hrsz   és malomárok 017/2 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II.

1.10 Megnevezés 

egykori vízimalom 

1.11 Létesítmény 
gazdasági épéület 

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 
2018. febr. 

1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
jellegzetes gazdasági épület  

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

4    Megjegyzés 
malomcsatorna, zsilipekkel, épített partfalakkal megmaradt eredeti állapotában 

2.4 Eredetiség 

4    Megjegyzés 
jellegében eredeti, változtatás főként a homlokzatot érinti (magas tető visszabontása, dörzs vakolat) 

2.5 Műszaki állapot 

3    Megjegyzés 
 

2.6 Megőrzés fontossága 

4    Megjegyzés 
Hagyományos gazdálkodás építészeti értéke  

 

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

 
3.2 Átalakítások ideje 

 
3.3 Magasság 
3,4, gerinc kb. 6,2 

3.4 Hosszúság 
főép. 17,  
 

3.5 Szélesség 
7 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
 

3.7 A hasznosítás módja 

lakóház 
3.8 Tulajdonos 
személyi tulajdon 
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4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

Fésűs 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

Oldalhatáron  

4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület 

 

4.5 Településképi szerep 

Hagyományos beépítés és lépték őrzője 
4.6 Építészeti tömeg 

Osztatlan,  
 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
népi épület 

5.2 Tartószerkezeti jelleg  
 
  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

 

5.3 Tartószerkezet anyaga 
terméskő 

5.4 Tetőidom 
nyeregtető, utcára merőleges gerinccel 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat 
hornyolt cserép 

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 
 

5.8 Ablakok formai jellemzői 
 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 
 

5.10 Ablakszerkezet anyaga 
 

5.11 Díszítmények, tagozatok 
 

5.12 Helyi sajátosság 
 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás, fésűs‐néhány házelemből áll 

6.2 Települési karakter
falusias 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík 

6.4 Illeszkedés a karakterhez
illeszkedő, jellegzetes karakterformáló épület 

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
Séd patakparti füzes 

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem  6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 

6.9 Megjegyzések 
A jozefinista 1 .kat térképen is ábrázolt harmadik malom helyén feltehetően az 1850‐60‐as években létesült (2. kat tkp a házat abrázolj). Ma a régi malomhát tetjét 
laposra vették, csak a vízparti örömfal maradt meg 

 

7. Helyszínrajz   

     

         1. kat.tkp. 1780‐as évek 
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KÉP: 

 

  

 


