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BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 

Tés Község Önkormányzata 117/2017. (XI. 29.) önkormányzati határozatában döntött 
117/2017. (XI. 29.) hatályos településfejlesztési koncepciójának és hatályos 
településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról 

A felülvizsgálat eredményeképpen új Településfejlesztési koncepció (továbbiakban: TFK) és 
új településrendezési eszközök (továbbiakban: TRE) —Településszerkezeti terv 
(továbbiakban: TSZT), a helyi építési szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) és annak rajzi 
mellékletét képező Szabályozási tervek (továbbiakban: SZT)— készülnek. A TFK és a TRE a 
teljes közigazgatási területre készül, a TFK-hoz és a TRE-hez közös Megalapozó vizsgálatok 
(továbbiakban: MAV) készülnek. A MAV, a TFK és a TRE a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI.8.) kormányrendelet (továbbiakban: 314/2012.R.) mellékleteiben szereplő 
tartalommal készül. A TFK, és a TRE készítése egyszerre történik. 

A tervezési feladatokkal az Önkormányzat a Pápai Építész Stúdió Kft.-t bízta meg.  

A Megalapozó vizsgálatokkal párhuzamosan elkészültek a Települési örökségvédelmi 
hatástanulmány munkarészei is. A Települési örökségvédelmi hatástanulmány a régészeti 
örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) 
kormányrendelet 14. mellékletében szereplő tartalommal készül. 

A Település Arculati Kézikönyvet (továbbiakban: TAK), és a településkép védelméről szóló 
rendeletet (továbbiakban: TkR.) Tés Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. novemberében 
fogadta el. 

Mivel a TSZT és HÉSZ egyidőben készül, közös szakági Alátámasztó javaslatok készülnek 
majd. 

Mivel a településrendezési eszközök a teljes közigazgatási területre készülnek, ezért a 
2/2005. (I.11.) Korm.rend. szerinti környezeti vizsgálat is lefolytatásra kerül, mely a 
településrendezési eszközök kidolgozásával és egyeztetésével párhuzamosan zajlik. A 
környezeti vizsgálat eredményének megállapításait a véleményezési tervdokumentáció 
részét képező Települési környezeti értékelés tartalmazza. 

A megbízás keretében elkészülő tervezési feladatok az alábbi kötetekben kerültek/kerülnek 
dokumentálásra: 

I. Megalapozó vizsgálatok  

II. Településfejlesztési koncepció  

III. Településszerkezeti terv 

IV. Helyi építési szabályzat 

V. Alátámasztó javaslatok 

VI. Települési örökségvédelmi hatástanulmány  

VII. Települési környezeti értékelés 

A TFK és TRE egyeztetése a 314/2012.R. szerinti ún. teljes eljárás előírásai szerint történik. 

Jelen tervdokumentáció 
 

Tés Község „új” településfejlesztési koncepció, „új” településrendezési eszközök 
készítése 

III. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV  
c. Véleményezési tervdokumentáció. 
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 

1. HATÁROZAT-TERVEZET 

Tés Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 …/2022. (….) határozata 

Tés Község Településszerkezeti tervéről 
 

1. Tés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 1. pontjában és 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tés Község 
Településszerkezeti tervét jelen határozatban 1—5. mellékleteiben foglaltak szerint 
állapítja meg.  

2. Tés Község Településszerkezeti terve jelen határozat mellékleteinek együttes 
alkalmazásával:  

 1. melléklet a „TSZT” jelű „Településszerkezeti terv” tervlap 

 2. melléklet Tés Község Településszerkezeti terv leírása 

 3. melléklet: 

 3.1. melléklete: Változások Tés Község területfelhasználásában 

 3.2. melléklet: „VÁLT” jelű „Területhasználat változásai” tervlap 

 4. melléklete: Tés Község területi mérlege 

 5. melléklete: Tés Község Településszerkezeti tervének a területrendezési 
tervekkel való összhang igazolása 

 6. melléklet: a biológiai aktivitásérték számítás eredménye 

4. A vonatkozó jogszabályok szerint az ezt követő településrendezési eszközök tekintetében 
jelen „új” Településszerkezeti terv esetében figyelembe vehető biológiai aktivitásérték 

egyenlege:0 

5. Tés Község Településszerkezeti terv érvénybe lépésével egyidejűleg Tés Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületének 2004-ben elfogadott Településszerkezeti terve 
érvényét veszti és nem alkalmazható. 

6. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadást követő 15 napon belül 
gondoskodjon a Településszerkezeti terv közléséről és nyilvánosságáról, az elfogadott 
Településszerkezeti tervet küldje meg az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatalnak és az egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek, 
valamint a partnerségi egyeztetés szabályai szerint tájékoztassa a partnereket. 

 
 

polgármester                                                                        jegyző 

1. melléklet 

„TSZT” jelű „Településszerkezeti terv” tervlap 
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2. melléklet 
 

TÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA 

1. BEVEZETŐ, A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JOGSZABÁLYI 
ALAPJA 

A Településszerkezeti terv a Tés Község Településfejlesztési koncepciójának 
elhatározásainak megvalósítását szolgálja. 

A Településszerkezeti tervet (továbbiakban: TSZT) Tés Község Településfejlesztési 
koncepciójának elhatározásain túlmenően meghatározzák az alábbi jogszabályok;  

területrendezés: 

 2018. évi CXXXIX. tv. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről,  

 Veszprém Megye Területrendezési Terve (továbbiakban: VmTrT) 

településrendezés: 

 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezetalakításáról és védelméről (továbbiakban 
Étv), 

 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről (továbbiakban:OTÉK2021) 2021. július 15-én hatályos állapota, 

 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről (továbbiakban: 314/2012.R.) 2021. 
július 15-én hatályos állapota 

további ágazati törvények, kormányrendeletek, koncepciók: 

 a szakági területekre vonatkozó általános jogszabályok, környezet-, a természet- és a 
kulturális örökség-, az erdő-, a termőföld védelme, infrastruktúrák kialakítása, 
elhelyezése, vízügy stb. 

 Európai Unió Agendája 2020 

 NFTK 2030 — Nemzeti Fejlesztés 2030 / Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepció 

 Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció 

2. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAP, A 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA ÉS AZ EGYÉB 
MELLÉKLETEK ALKALMAZÁSI SZABÁLYAI 

Tés Község Településszerkezeti tervének mellékletei együttesen értelmezendők, 
alkalmazandók. 

2.1. TARTALOM 
A Településszerkezeti terv a Településfejlesztési koncepcióban foglalt célok megvalósítását 
biztosítva, az előző fejezetben részletezett követelményeknek is megfelelően rögzíti: 

 a település térbeli és szerkezeti fejlődésének irányait,  

 a területfelhasználást, a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek térbeli 
elhelyezkedését,  
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 a településműködéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település 
szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, 

  a település természeti- és épített örökségi értékei védelmével érintett területeket 
(érvényesítve a más jogszabályokban elrendelt védelmeket), 

 a veszélyeztetett területekre vonatkozó korlátozásokat, 

A fentieknek megfelelően határozza meg 

 az egyes területrészek területfelhasználási kategóriákba történő besorolását, 

 a beépítésre szánt területek beépítési sűrűségét, 

A TSZT-ben 

 érvényesülnek az országos és a térségi érdekek a területrendezési tervekben 
foglaltak figyelembevételének révén, 

 a szomszédos, vagy más módon érdekelt települések rendezési terveinek figyelembe 
vételével érvényesülnek azok alapvető jogai. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a terv kielégíti a környezet állapotának javításával 
vagy legalább szinten tartásával kapcsolatos elvárásokat. 

A terv tartalmi felépítése követi a 314/2012.R. Településszerkezeti tervre szóló 
rendelkezéseit, vagyis: 

 a kormányrendeletben meghatározottak szerint elvégzett megalapozó vizsgálatokra 
épül, mely 2018—2021-ben készült el a Településfejlesztési Koncepció kidolgozását 
megelőzően, 

 a szerkezeti terv tartalmi felépítése megfelel a kormányrendeletben szereplő 
követelményeknek, azaz a szerkezeti tervlapokból és a szerkezeti terv leírásból áll,  

 A TSZT 3. mellékletében térképen bemutatásra kerülnek a változások helyszínei, 
leírással ismertetve azok megcélzott területfelhasználását, területi kihatásait és a 
beavatkozások javasolt feltételeit, 

 tartalmazza a település területi mérlegét, a kiindulási és a tervezett területhasználat 
biológiai aktivitásérték számításának eredményét, a területrendezési tervekkel való 
összhang igazolását, 

 a biológiai aktivitásérték számítás eredményét. 

2.2. KÖZLEKEDÉSI CÉLÚ KÖZTERÜLETEK 
A településszerkezeti tervlapon az egyes területrészek területfelhasználási módja és a 
vonalas szerkezeti elemek kerültek feltüntetésre. A gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak a 
314/2012. R. előírásainak megfelelően nem kaptak önálló területfelhasználást. A területi 
mérleg és a beépítési sűrűség számítása során az önálló területfelhasználási egységbe nem 
sorolt közterületeket, a gyűjtőútnál alacsonyabb rendű közlekedési célú területeket, annak 
felezővonaláig kell az érintett szomszédos területfelhasználási egységekhez hozzászámítani. 
Ennek megfelelően az önálló területfelhasználási egységbe nem sorolt közterületek, a 
gyűjtőútnál alacsonyabb rendű közlekedési célú területek, megszüntetése, valamint új 
kialakítása a Településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé. 

2.3. FELTÉTELHEZ KÖTÖTT RENDELTETÉSVÁLTOZÁSOK ESETEI ÉS AZOK 

FELTÉTELEI 
Egyes, jellemzően nagyobb területi kiterjedésű, a korábbi településrendezési eszközökben 
elhatározott, de még meg nem valósult fejlesztési területek esetében a Településszerkezeti 
terv a területfelhasználás megvalósításának feltételeit az alábbiakban határozza meg. E 
feltételek teljesülése érdekében az önkormányzat helyi építési szabályzatában, ill. 
határozataiban építésjogi követelményeket határoz meg.  
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A településszerkezeti terv az alábbi területhasználati változások esetén határoz meg 
részletes feltételeket: 

1. Különleges beépítésre szánt – rekreációs terület (K-Rek) (hrsz.: 019/9) 

Együttesen biztosítandó feltételek: 

 Legalább a Településszerkezeti tervben meghatározott területegységre, vagy külön 
önkormányzati határozatban meghatározott területegységekre készült Telepítési 
tanulmánytervben kidolgozott fejlesztési programot a Képviselő-testület támogatta. A 
területi összefüggések miatt javasolt a Telepítési tanulmánytervet a tervezett 
rekreációs területet (hrsz.: 019/9) a Német-tavat (hrsz.: (334/1)) a tervezett közparkot 
(hrsz.: 334/3) és a terület megközelítését biztosító tervezet fásított közterületet (hrsz.: 
(333/3)) is magába foglaló területre elkészíteni. 

 Részterületre vonatkozó fejlesztés esetén a területegység többi részének fejlesztése 
nem lehetetleníthető el.  

 Az önkormányzat településrendezési szerződésben meghatározhatja a fejlesztési 
hozzájárulásokat. 

2. Különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület Csősz-pusztán (hrsz.: 
(0708/1)) 

Együttesen biztosítandó feltételek: 

 A teljes tervezett beépítésre nem szánt rekreációs területre (hrsz.: (0708/1)) 
kiterjedően Telepítési tanulmányterv készítendő, az önkormányzat által elfogadott 
Telepítési tanulmányterv alapján valósítható meg a fejlesztési terület kialakítása. 

 Az önkormányzat településrendezési szerződésben meghatározhatja a fejlesztési 
hozzájárulásokat. 

2.4. AZ ÚJ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, A VÁLTOZÁSOK 

MEGALAPOZÁSA 
Tés Község új Településszerkezeti tervét a Képviselő-testület a 2004-ben elfogadott 
Településszerkezeti terv alapozza meg, a Településszerkezeti terv leírása és a 3. 
melléklet (Változások Tés Község területfelhasználásában) ezen Településszerkezeti 
tervhez képest határozza meg a változások elemeit. 

3. TELEPÜLÉSSZERKEZET 

Tés község a Közép-dunántúli régióban, Veszprém megyében, Várpalota 
szomszédságában, a Tési-fennsíkon található. Tés a Bakony egyik legmagasabban fekvő 
települése, tengerszint feletti magassága 465 mBf. A település fő látványossága a 
Dunántúlon ritkaságnak számító két szélmalom. 

A község közigazgatási területét nem érinti egyik országos főúthálózati elem sem, közúton 
csak a 82108. j. közúton érhető el, amely a Várpalota és Szápár között húzódó 8213. j. 
országos közútból ágazik ki.  

A település központja a Főszeg városrészben (Petőfi utca két oldala, valamint a Dózsa 
György u. mind két oldala), történeti településmagban fejlődött, a XIX. században DNy-i és 
ÉK-i irányban terjedt tovább. Megőrizte az egykoron kialakult egyutcás szalagtelkes 
településformáját. A központba koncentrálódnak a települést ellátó fő funkciók úgy, mint 
hivatalok, közszolgáltatók, posta, boltok, üzletek az óvoda (és bölcsőde). Tés község 
központjától közel 3km-re fekszik Csőszpuszta településrész DK-i irányban. A Csőszpuszta 
korábban majorsági gazdaság volt. A településrész arculat nélküli, építészetileg rendezetlen, 
zöldfelületben gazdag településrész. Meglévő épületállománya még a régi gazdasági 
épületekből, pár önálló lakóházból, és 2-3 régi sorházból áll. Alvó településrész. 
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Egy másik igen markáns jellemzője a településen a külterület jelentős részét érintő 
honvédelmi használat. A Magyar Honvédség kezelésében áll a település lakott területétől 
északra kettő, valamint egy délre fekvő hatalmas terület. DNy-i és DK-i irányban is akadnak 
kisebb méretű művelés alól kivont, honvédségi tulajdont képező területek. 

A településképet, tájképet a fennsík növényzete, az épített elemek és a belterületet körül 
ölelő nagy kiterjedésű szántóterületek határozzák meg, a fennsík peremét pedig 
nagykiterjedésű erdők zárják körül.  

4. A TERÜLETFELHASZNÁLÁS, A TELEPÜLÉS IGAZGATÁSI 
TERÜLETÉNEK TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEI 

A település közigazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területi 
egységekből áll. A beépítésre szánt terület —a település közigazgatási területének a 
beépített, ill. a további beépítés céljára szolgáló területrésze—, jellemzően, de nem kizárólag 
a belterület. A beépítésre nem szánt terület —a település közigazgatási területének a be 
nem épített, területrészei; zöldterületi, mezőgazdasági, erdő és közlekedési, illetőleg egyéb 
célra szolgáló része— jellemzően, de nem kizárólag a külterület. 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Területfelhasználási 
egység — általános 

használat szerint 

Területfelhasználási egység — sajátos 
használat szerint 

Legnagyobb 
beépítési 
sűrűség 

Lakóterület Falusias lakóterület — Lf 0,5 
Vegyes terület Településközpont terület — Vt 0,8 

Gazdasági terület Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület — 
Gksz 

0,8 

Beépítésre szánt 
különleges területek 

Mezőgazdasági üzemi terület— K-Mü 0,8 

Rekreációs terület—K-Rek 0,8 

Közmű terület—K-KM 0,6 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
Területfelhasználási 
egység — általános 

használat szerint 
Területfelhasználási egység — sajátos használat szerint 

Közlekedési és 
közműterület 

Közutak területe — KÖu 

Zöldterület 

Közpark — Zkp 

Közkert — Zkk 

Védelmi erdőterület — Ev 

Erdő 
Honvédelmi erdőterület—Ehon 

Közjóléti erdőterület — Ek 

Mezőgazdasági 
Éltalános mezőgazdasági terület — Má 

Tájgazdálkodási mezőgazdasági terület — Mt 

Természetközeli 
terület 

Természetközeli terület — Tk 

Vízgazdálkodási Vízgazdálkodási — V 

Beépítésre nem 
szánt különleges 

területek 

Temető területe— Kb-T 

Nagykiterjedésű sportolási célú terület — Kb-Sp 

Fásított köztér—Kb-Kt 
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BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Területfelhasználási 
egység — általános 

használat szerint 

Területfelhasználási egység — sajátos 
használat szerint 

Legnagyobb 
beépítési 
sűrűség 

Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági területek—Kb-Hon 

Közmű terület—Kb-KM 

Rekreációs terület—Kb-Rek 
 

4.1. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

4.1.1. Lakóterületek 

Lakóterületek közül falusias lakóterületek találhatók Tés közigazgatási területén. 

Falusias lakóterületek (Lf): Tés lakóterületei falusias lakóterületbe tartoznak. 

A falusias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési 
egységet magába foglaló, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.  

A falusias lakóterületen elsősorban lakó rendeltetésű építmény helyezhető el, másodsorban 
mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős 
hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál. 

A korábbi településrendezési eszközök nagykiterjedésű területeken tartalmazta a telkek 
megosztásával új lakóterületek kialakítását, jelen terv ezen javaslatokat elveti. 

Újonnan kijelölt falusias lakóterületek 

 Tés északi részén a 201 és 203 hrsz.-ú telkek nagytelkes falusias lakóterületekként 
kerülnek kijelölésre általános mezőgazdasági területből 

Meglévő más rendeltetésű beépítésre szánt terület átsorolásra kerül falusias lakóterületbe: 

 Tés településrészen a korábbi településszerkezeti tervben hétvégi házas 
üdülőterületként kijelölt, jellemzően még nem beépült területek átsorolásra kerülnek 
falusias lakóterületbe, 

 Csőszpuszta településrészen szintén a korábbi településszerkezeti tervben 
üdülőházas és hétvégi házas üdülőterületként kijelölt területek egy része átsorolásra 
kerülnek falusias lakóterületbe, 

 használatuk jellege miatt Tésen és Csőszpusztán is egyes kisebb kiterjedésű 
településközpont vegyes területek falusias lakóterületbe kerülnek. 

Falusias lakóterületből beépítésre nem szánt területbe (mezőgazdasági területbe) 
visszasorolásra kerülő területek: 

 a belterület nyugati részén a (0235/1) hrsz-.ú út nyugati oldalán, természetvédelmi 
érintettség (Natura 2000 terület) a 086/5 hrsz.-ú telek. 

4.1.2. Vegyes területek 

A vegyes területek közül településközpont vegyes területeket jelöl ki a Településszerkezeti 
terv1. 

 
1Az OTÉK hatályos előírásai lehetetlenné teszik, hogy Tés intézményterületei az OTÉK szerinti „intézményterület” 
területfelhasználásba kerüljenek besorolásra. Az OTÉK előírásai szerint intézményterületen a beépítettség 
maximális mértéken nem lehet nagyobb, mint a településen előforduló legnagyobb lakóterületi beépítettség 
+25%, ami Tés esetében 37,5%. Ettől a mértéktől már jelenleg is beépítettebbek sok esetben az intézmények 
telkei. 
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Településközpont területek (Vt): Településközpont vegyes területbejellemzően 
változatlanul a település központi részén elhelyezkedő, a település közintézményeinek 
területei tartoznak.  

A településközpont vegyes területeken, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 
lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, 
amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakó rendeltetésre. A településközpont 
vegyes területen az alábbi rendeltetések helyezhetők el:lakó, igazgatási, iroda, 
kereskedelmi, szolgáltató, szállás, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
kulturális, közösségi szórakoztató és sport.  

4.1.3. Gazdasági területek 

Gazdasági területek közül kereskedelmi szolgáltató gazdasági területeket jelöl ki a 
Településszerkezeti terv. 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek (Gksz): Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági területa tési belterület keleti részén található. A korábban kijelölt, de még nem 
beépült, de időközben Natura 2000 védettség alá került 086/9 hrsz.-ú telek északi része 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület visszasorolásra került mezőgazdasági területbe. 

A kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású 
gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. A kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági területen elhelyezhetők gazdasági, termelő vagy raktározási, kereskedelmi, 
közösségi szórakoztató, kulturális, sport, egészségügyi és az azokat kiszolgáló rendeltetésű 
létesítmény. 

4.1.4. Üdülőterületek 

A korábbi Településszerkezeti terv a tési belterület nyugati részén és Csöszpuszta területén 
jelentős kiterjedésű hétvégi házas üdülőterületet, valamint mindkét településrészen 
üdülőházas üdülőterületet jelölt ki. Jelen Településszerkezeti terv üdülőterület 
területfelhasználású területet nem jelöl ki. A korábbi üdülőterületek átsorolásra kerültek 
vagy falusias lakó-, vagy zöld-, mezőgazdasági-vagy erdőterületbe.  

4.1.5. Beépítésre szánt különleges területek 

Mezőgazdasági üzemi területek (K-Mü): A különleges beépítésre szánt mezőgazdasági 
üzemi terület a mezőgazdasági termékek tárolásával, feldolgozásával, az állattenyésztéssel 
kapcsolatos létesítmények elhelyezésére szolgál. Mezőgazdasági üzemi területbe 
jellemzően a volt majorok területei tartoznak; a tési szélmalmoktól DNy-ra, a Csőszpuszta 
DNy-i részén, és Kistés térségében a 028/3 hrsz.-ú ingatlan. 

Rekreációs terület (K-Rek): Az idegenforgalmi-rekreációs fejlesztésre szánt területek 
zöldfelületi-szabadidős funkciójának erősítése érdekében, a pihenés, idegenforgalom, 
rekreáció számára és ezzel kapcsolatos épületek, építmények elhelyezése támogatott. A 
rekreációs célú fejlesztés a vízvédelmi és természetvédelmi szempontok figyelembevételével 
valósítandó meg. 

Meglévő más rendeltetésű beépítésre szánt terület átsorolásra kerül különleges beépítésre 
szánt rekreációs területbe: 

 a Német-tótól északra levő 019/9 hrsz.-ú telek 

 a Zsidó-tótól Nyugatra elhelyezkedő 226 hrsz.-ú telek (falusias lakóterületből) 

 Csőszpuszta északi részen a 706/1-2 hrsz.-ú telkek, a helyi védettség alatt álló „grófi 
istálló” épülete körül (hétvégi házas üdülőterületből és erdőterületből) 
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 Csőszpuszta volt major területének északi része (meg nem valósult hétvégi házas 
üdülőterület), elsősorban a lovasturizmushoz kapcsolódó idegenforgalmi 
tevékenységek számára, 

 Kistés térségében a 0226/1-3 hrsz.-ú területeket (falusias lakóterületből). 

Közműterület (K-KM): A területfelhasználásba közművek területigényes, beépítésre szánt 
területei tartoznak. A szennyvíztisztító területe, a 078/38 hrsz.-ú telek került besorolásra. 

4.2. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

4.2.1. Közlekedési területek 

A közlekedési területeket részletesen ismerteti a 2.6. Közlekedés fejezet. 

4.2.2. Zöldterületek 

Zöldterületbe az állandóan növényzettel fedett közterületek tartoznak. A zöldterületek 
elsődlegesen a pihenés, játék és testedzés helyszínei, továbbá a lakóterületek, illetve a 
település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszereinek védelmét 
szolgáló területek. A zöldterületeket területnagyságuktól és funkciójuktól függően a terv 
közpark (Zkp) és közkert (Zkk) területfelhasználásba sorolja. 

Közpark (Zkp): azon zöldterületek kerültek közpark besorolásba, ahol több zöldfelületi 
funkció elhelyezése tervezett (pl.: játék, szabadtéri sportolásra, pihenésre szolgáló 
területsáv, stb.). 

Közkert (Zkk): a kisebb, jellemzően egy meghatározott fő funkciót szolgáló zöldterületei 
közkert besorolást kaptak. Közpark területeken épületek nem helyezhetők el.  

A zöldterületbe sorolt területeket részletesen „A zöldfelületi rendszer” c. fejezet ismerteti. 

4.2.3. Erdőterületek 

Az erdőterületek lehatárolása és a területfelhasználási cél szerinti besorolása az Országos 
Erdőállomány Adattárban erdőtervezett erdőterületként nyilvántartott erdők 
figyelembevételével történt, ugyanakkor az erdőterületek magába foglaló ökológiai hálózat 
magterülete illetve Natura2000 hálózat miatt az erdők védelmi erdőterületbe kerültek 
besorolásra, illetve azon erdőterületek, melyek honvédelmi tulajdonban vannak, honvédelmi 
célú erdőterületbe kerültek. Jelen terv olyan területeket is erdőbe sorol, melyek az 
üzemtervezett erdők között nem szerepelnek, ugyanakkor a földhivatali nyilvántartásban 
erdő művelési ágú vagy ténylegesen beerdősült területeket. 

Az erdőterületek sajátos használatuk szerint a településen: 

 védelmi erdőterületbe, 

 honvédelmi erdőterületbe és  

 közjóléti erdőterülbe kerültek besorolásra. 

Védelmi erdőterületek (Ev): Ide tartoznak azon Natura 2000 területen elhelyezkedő 
erdőterületek, amelyek nem honvédelmi rendeltetésűek. Védelmi erdőterületen kilátó 
kivételével épületek nem, csak a védelmi célok megvalósulását szolgáló, épületnek nem 
minősülő építmények helyezhetők el.  

Honvédelmi erdőterületek (Ehon): Honvédelmi célú erdőterületek Tés belterületétől 
északra és délre találhatók. A honvédelmi erdőterületeken belül honvédelmi és katonai 
rendeltetésű, valamint az erdőgazdálkodási rendeltetésű nem épület jellegű építmények, 
létesítményekelhelyezésére lehetőség nyílik. 
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Közjóléti erdőterületek (Ek): Közjóléti erdőterületbe sorolt Tés belterületének ÉNy-i részén 
elhelyezkedő204/1— 208/3hrsz.-ú, eddig mezőgazdasági területbe sorolt ligetes terület. 
Közjóléti erdőterületen elsősorban ismeretterjesztő, pihenés, testedzés célját szolgáló 
építmények, oktatást, nevelést, ismeretterjesztést szolgáló építmények elhelyezésére 
szolgál, épületek nem helyezhetők el.  

4.2.4. Mezőgazdasági területek 

A közigazgatási terület mezőgazdasági területei tájgazdálkodási- és általános 
mezőgazdasági területbe kerültek besorolásra. 

Tájgazdálkodási mezőgazdasági terület (Mt): Ide soroltak a tájképi, természetvédelmi 
szempontból értékes Natura 2000 területként nyilvántartott —kivéve az általános 
mezőgazdasági területbe sorolt területet— és/vagy az ökológiai hálózat részeként 
magterületbe, illetve ökológiai folyosó területébe sorolt mezőgazdasági területek. A 
tájgazdálkodási mezőgazdasági területen a tájképi, természeti értékek hosszú távú 
fennmaradása érdekében épületek, építmények a természetszerű művelési ágak 
fenntartásához kapcsolódóan, a természetvédelmi szempontok sérelme nélkül, a tájképi 
adottságok megőrzése mellett létesíthetők. 

Általános mezőgazdasági terület (Má): Általános mezőgazdasági terület besorolásúak a 
szerzett jogok, valamint a területek beépítettsége miatt, a területre vonatkozó építési 
határértékek változatlanul hagyása mellett a 078/27 és 078/37 hrsz.-ú ingatlanok. 

4.2.5. Vízgazdálkodási terület 

Vízgazdálkodási területbe (V) a vízgazdálkodással összefüggő területek tartoznak: 

 tavak medre és partja, 

 patakok, vízfolyások medre és partja, 

 vízelvezető árkok, csatornák területei, 

 vízmosások területei 

Az érintett területek lehatárolása az új Településszerkezeti tervben pontosításra került. 

Vízgazdálkodási területen a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges, épületnek 
nem minősülő, csak a vízgazdálkodással összefüggő építmények helyezhetők el, külön 
jogszabályokban foglaltak szerint. 

4.2.6. Természetközeli terület 

Tés közigazgatási területén természetközeli terület (Tk) területfelhasználási egységbe 
azon mocsaras, vízmosásos területek kerültek, amelyeken ex lege víznyelők vagy víznyelők 
és egyben barlangok felszíni bejáratai helyezkednek el. 

Természetközeli területen elsődleges cél a természetes állapot megtartása. Természetközeli 
területen épületet elhelyezni nem lehet. 

4.2.7. Beépítésre nem szánt különleges területek 

Temető területe (Kb-T): Különleges beépítésre nem szánt temető területbe tartozik a 
település meglévő temetőjének területe. További temető bővítési terület az új 
Településszerkezeti tervben nem került kijelölésre. A Különleges temető területen kegyeleti 
rendeltetésű, vagy a temető üzemviteléhez szükséges épületek, építmények helyezhetők el. 

Sportolási célú terület (Kb-Sp): Különleges beépítésre nem szánt sportterület 
területfelhasználásba sorolt a meglévő sportpálya és bővítési területe. A sportterületen a 
testedzés, a sportolás épületei, építményei helyezhetők el, kiegészülve vendéglátás 
rendeltetésű épületekkel. 
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Fásított közterek (Kb-Kt): Fásított közterek területébe tartozik a Rákóczi-utca Zsidó-tó 
körüli szakasza, a Zsidó-tóhoz vezető árok/vízfolyás egy szakasza melletti terület, mely így a 
gyalogos közlekedést szolgálja, a Szabadság-tér keleti oldala, a Német-tó nyugati oldala, 
mely az újonnan kijelölt fejlesztési területet (beépítésre szánt rekreációs területet) hivatott 
feltárni, valamint Csőszpuszta területén néhány lakóterület előtti terület. A fásított köztéren a 
közlekedés építményei, sétaút, kerékpárút, köztárgy, a pihenést, testedzést szolgáló 
építmény, illetve az ismeretterjesztést szolgáló építmény helyezhető el és fasorok és egyéb 
zöldfelületek telepíthetők. Épületek nem helyezhetők el. 

Közműterület (Kb-KM): A területfelhasználásba közművek nem területigényes, beépítésre 
szánt nem területei tartoznak. Pl. hírközlési létesítmények telkei, szennyvízátemelők telkei 
stb. 

Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági területek (Kb-Hon): Beépítésre nem szánt 
különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági területbe az erdővel nem borított 
honvédelmi területek tartoznak. Tés közigazgatási területén ezen területek jellemzően 
honvédelmi utak területei. A területen a fegyveres szervek tevékenységére, elhelyezésére 
szolgáló épületek, egyéb építmények, illetve az erdőgazdálkodás érdekeit szolgáló 
építmények helyezhetők el. 

Rekreációs területek (Kb-Rek): Csőszpuszta északkeleti részén a korábban falusias 
lakóterület, sportterület és közpark fejlesztési terület helyett a teljes (078/1) hrsz.-ú terület 
rekreációs területbe kerül. A terület mélyfekvésű területrészei nem beépíthetőek. 

5. TÁJKARAKTER, TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET 

Tés a Bakony keleti részén helyezkedik el, Várpalotától 15 km-re. A Bakony legmagasabban 
fekvő települése, tengerszint feletti magassága 465 m (Bf). Ősidőktől lakott hely, az előkerült 
bronzkori, római kori leletek bizonyítják. A Tési-fennsík növényvilága változó. Az erdőkben 
szép tölgyesek és cseresek, gyönyörű bükkösök találhatók. Különlegességként említendő a 
Kopasz-hallgatón hullámzó árvalányhaj, a Gaja-szurdokban található Római-fürdő vízesése 
és a szikla-szurdok. A kialakult egyutcás, szalagtelkes településforma máig megmaradt. A 
Tési-fennsíkot minden oldalon törések és árkos süllyedékek mentén kialakult völgyek és 
medencék határolják. Tésen a domborzati viszonyoknak, mikroklímának és egyéb természeti 
adottságoknak megfelelően alakultak ki a tájhasználatok. A fennsík peremén sűrű 
erdőborítás, vegyes elegyes erdők a jellemzőek, a magasabban fekvő részeken bükkösök és 
tölgyesek dominálnak, az erdők nagy része honvédelmi célú terület. A közigazgatási területet 
körül ölelő sík területeken a mezőgazdasági területek dominálnak szántókkal és legelőkkel. 

 
CorineLandCover 

Az Országos Tájkarakter Tudástár besorolása szerint a karakterleírások alapján Tés a 
Bakony-vidéke tájkarakter-területbe tartozik. A Bakony-vidék tájkarakter-terület a Dunántúli-
középhegység legnagyobb kiterjedésű tagja. Zömmel mészkő és dolomit építi fel, domborzati 
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formáit inkább a lapos hegyhátak (Öreg-Bakony, Kabhegy– Agár-tetői-Bakony), fennsíkok 
(Tési-) lankás lejtők, széles árkok (Ajka–Várpalotai) és medencesor (Nagyvázsony–
Veszprémi) jellemzi. A hegység magterületét hegylábi kistájak keretezik; a Sümegi-, a 
Nyírádi-, a Pápai- és a Súri-Bakonyalja, ill. a kissé elkülönülve a Sokoró (Pannonhalmi-
dombság). 

Tés területén az Országos Tájkarakter Tudástáraz alábbi tájkaraktereket határozza meg: 
 Erdődomináns, jellemzően homogén középhegységi és hegységperemi táj 

 Gyepdominánk, mozaikos síksági táj 
 Szántódomináns, homogén, hullámos síksági, dombsági, medence és 

hegységperemi táj 

 

5.1. TÁJI, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK 

5.1.1. Nemzetközi védettség alatt álló területek 

Tés közigazgatási területének szinte teljes külterületét magába foglalja a Keleti-Bakony 
(HUBF20001) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (Natura 2000 terület). 

5.1.2. Magyarországi védettség alatt álló területek 

5.1.2.1. Nemzeti parki területek, tájvédelmi körzetek, 
természetvédelmi területek 

Tés közigazgatási területét nemzeti parki, tájvédelmi körzeti, továbbá országos vagy helyi 
védettség alatt álló védett természeti értékek nem érintik. 

5.1.2.2. Ex lege védett természeti területek, értékek 

Tés közigazgatási területén a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (a továbbiakban: 
természetvédelmi törvény) erejénél fogva (ex lege) országos jelentőségű védett természeti 
területnek, értéknek minősülnek a lápok, szikes tavak, kunhalmok, földvárak, források, 
víznyelők és barlangok. 

Ex lege védett források 

Tés közigazgatási területén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján 4 
dbforrás vízhozama haladja meg az 5 l/p értéket, ezáltal ex lege védelem alatt áll: Kis-kút 
(kataszteri száma: F-4400-1052)., Kistési-forrás (kataszteri száma: F-4400-1050)., Püspök-
forrás (kataszteri száma: F-4400-1023), Galamb-berki-forrás (kataszteri száma: F-4400-
3133). 
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Ex lege védett víznyelők 

A közigazgatási területen 95 db víznyelő helyezkedik el. A víznyelőket a Településszerkezeti 
terv feltünteti. 

Ex lege védett barlangok 

Tés közigazgatási területén az Agrárminisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya 
2021. 03. 18.-i adatszolgáltatása alapján 74 db ex lege védett barlang van nyilvántartva, a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park adatszolgáltatása (2022. októberi állapot) szerint Tés 
közigazgatási területén 73 ex lege védett barlang található. A barlangok közül 5db 
megkülönböztetetten védett és 2 db fokozottan védett. Sűrű barlang előfordulás jellemző Tés 
déli és északkeleti területein. 

Tés megkülönböztetetten védett barlangjai  

 Név Kataszteri szám Hossz (m) Mélység (m) Hrsz. 

1. Csipkés-Zsomboly 4422-64 180 71 033/20 

2. Kréta-barlang 4422-33 65 22,4 019/6 

3. Őskarszt-akna 4422-36 53 40 087/27 

4. Szelelő-lyuk 4422-66 262 25 033/25 

5. Tábla-völgyi-barlang 4422-65 350 78 033/23 

Tés fokozottan védett barlangjai 

1. Háromkürtő-zsomboly 4422-2 360 105 054/2 

2. Jubileumi-zsomboly 4422-5 223 121 033/27 

Ex lege védett lápok, szikes tavak, kunhalmok és földvárak nem találhatók a település 
területén. 

5.1.3. Országos Ökológiai Hálózat területei 

Tés közigazgatási területén az alábbi területek tartoznak az országos ökológiai hálózat 
területei közé: 

 magterület: a teljes külterület ide tartozik, kivéve Kis-Tés területe, a belterülettől 
északra valamint nyugatra található szántó területek egyes foltjai, illetve Csőszpuszta 
és a fő településmag között fekvő szántóterület; 

 ökológiai folyosó: nem található a településen, 

 pufferterület: nem található a településen. 

5.1.4. Egyéb, kiemelt természetvédelmi oltalomban nem részesülő 
(védetté nem nyilvánított) táji, természeti értékek 

Tés közigazgatási területén található 1 db országos jelentőségű földtani alapszelvény, nem 
védett természeti területen található. 

Azonosító Név Jelleg Képződmény Érték EOV Y EOV X 

K-30 
Kistési 

Csepegő 
árok 

völgybevágódás 
Zirci Mészkő 

Formáció zK2 

pados és 
tömeges 

kifejlődésű 
mészkő 

hatalmas 
tömbjei és 
sziklafalai 

570634,35 213164,63 
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5.2. TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLETEK 

5.2.1. Tájképvédelmi övezet területe 

A közigazgatási terület teljes egésze a Trtv.. által kijelöl „Tájképvédelmi terület övezetébe” 
tartozik. 

6. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 

Tés zöldfelületi rendszere a belterületi zöldfelületi elemekből —zöldterületek (közparkok, 
közkertek), zöldfelületi intézmények (temető, sportterület), intézménykertek, közterületek 
zöldfelületei (útmenti zöldfelületek), egyéni használatú kertek (lakóterületek, gazdasági 
területek stb. kertjei)—, valamint az ehhez kapcsolódó külterületi zöldfelületi elemekből —
erdők, fásított közterületek, gyepterületek, fás, ligetes területtel, nádassal övezett 
vízfelületek— áll. 

A zöldfelületi elemek jelentős részének funkcionális, esztétikai és ökológiai értéke is elmarad 
a kívánatostól. A lineáris zöldfelületi elemek (utakat kísérő zöld sávok) hiányossága miatt a 
zöldfelületi elemek továbbá nem képeznek folytonos zöldfelületi rendszert. 
A zöldfelületi kapcsolatok fejlesztését szolgálja a TRE-be újonnan bevezetett „fásított köztér” 
területfelhasználás. Fásított köztérterületébe tartozik a Rákóczi-utca Zsidó-tó körüli 
szakasza, a Zsidó-tóhoz vezető árok/vízfolyás egy szakasza melletti terület, mely így a 
gyalogos közlekedést szolgálja, a Szabadság-tér keleti oldala, a Német-tó nyugati oldala, 
mely az újonnan kijelölt fejlesztési területet (településközpont vegyes terület) hivatott feltárni, 
valamint Csőszpuszta területén néhány lakóterület előtti terület. A fásított közterek 
elsősorban a gyalogos illetve kerékpáros közlekedés számára fenntartott területek, melyek 
jellemzője a nagyarányú zöldfelület, ezeken a területeken fontos a többszintű növényzet 
megóvása illetve igényes zöldfelület kialakítása.  

Az új településszerkezeti terv a korábbi tervben kijelölt kisebb zöldterületeket nem tartotta 
meg, mivel ezek korábbi elképzelések szerinti útnyitásokkal álltak összefüggésben, melyek 
nem valósultak meg és a jövőben nem is tervezettek ezek az útkialakítások. Helyette három 
nagykiterjedésű zöldterületet tartalmaz az új településszerkezeti terv: a szélmalmok körül 
(korábbi terv is tartalmazta), a Hunyadi János utcában, ahol feltételezhetően megtalálhatók 
egy korábbi malom romjai, így ez a terület is pontenciálisan bemutató területté alakítható, 
egyúttal nagykiterjedésű zöldfelület is kialakítható pihenés céljára, illetve a Német-tónál az 
ahhoz északról csatlakozó fejlesztések számára újonnan kijelölt beépítésre szánt területhez 
kapcsolódóan illetve a Német-tó adta rekreációs lehetőségek kiaknázása számára. Jelen 
terv tartalmaz továbbá egy közkertet a Szabadság-téren az I. világháborús emlékmű 
területén (korábbi terv is tartalmazta) illetve szintén közkertként a Kossuth Lajos utca 
Szabadság tér felőli végén rekreációs fejlesztés számára. 

A zöldfelületi rendszer jelentős funkcionális elemei a zöldfelületi intézmények (temetők, 
sportterületek) és rekreációs területek. Az új Településszerkezeti terv a meglévő állapotot 
figyelembe véve, többnyire meghagyva a korábbi Településszerkezeti terv elhatározásait, 
határolta le e területeket, sőt több új rekreációs területet is kijelölt.  

Új rekreációs terület a Német-tótól északra, korábbi mezőgazdasági területen, illetve 
Csőszpuszta településrészen került kijelölésre, korábbi terven településközpont vegyes 
területként, erdő illetve hétvégi házas üdülőterületként jelöltterületeken.  

Közhasználat elől elzárt, viszont a kondicionálásban, a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai 
mérséklésében és a kedvező községkép kialakulásában jelentős szerepet játszó egyéni 
használatú kertek (lakóterületek, gazdasági területek zöldfelületei) mennyiségi és minőségi 
kialakításáról a HÉSZ rendelkezik. Az egyes telkek esetében kialakítandó minimális 
zöldfelületi arány a korábbi értékekhez képest nem csökken. 
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7. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

7.1. TÉS ORSZÁGOSAN VÉDETT ÉRTÉKEI 

7.1.1. Az országos jelentőségű egyedileg védett műemlékek listája 

Tés közigazgatási területén nyilvántartott műemlékek: 

# Műemlék neve Műemlék címe Védelem 
Védési 

ügyiratok 

Érintett 
helyrajzi 
számok 

1 
Rómaikatolikus 

Templom 
Tés., Petőfi Sándor utca Műemlék 

Azonosító:5647 
Törzsszám:10460 

182 

2 Szélmalom Tés., Táncsics Mihály u. 16 Műemlék 
Azonosító:10461 
Törzsszám:5648 

469, 468 

3 Szélmalom Tés., Táncsics Mihály u. 32. Műemlék 
Azonosító: 10462 
Törzsszám: 8845 

461, 460 

7.1.2. Műemléki környezet 

Tés közigazgatási területén nyilvántartott műemléki környezetek: 

# Műemléki környezet neve Érintett helyrajzi számok 

1 
R. k. templom ex-lege műemléki 

környezete 

520, 519, 517, 516, 513, 511, 510, 509, 185, 188, 
489/2, 

489/1, 173/1, 176, 177, 178, 179, 187, 183, 181, 
167 

2 Szélmalom ex-lege műemléki környezete 
467, 388/10, 388/11, 280, 277, 471, 091, 087/3, 

087/48 

3 Szélmalom ex-lege műemléki környezete 
467, 388/10, 388/11, 280, 277, 471, 091, 087/3, 

087/48 

7.1.3. Régészeti lelőhelyek 

Tés közigazgatási területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek: 

# 
Lelőhely 

azonosítója 
Lelőhely 

neve 
HRSZ 

EOV 
koordináták 
Y X 

1 9411 Belterület 167,182,181,183,184,187 572923 213205 

2 9412 Kistés 
0228/4, 0206/13, 0227, 0226/9, 0226/8, 
0226/7, 0226/2, 0226/4, 0217/2, 0214/2, 

0228/5,0228/6, 0226/3 
570992 212499 

3 9413 Kistés II. 
0225/6, 0225/7, 0225/8, 0226/9, 0217/2, 

0214/2, 0228/6, 0228/3, 0214/3, 0226/11, 
0204 

571126 212532 

4 9414 Csősz puszta 
078/30, 078/36, 078/37, 078/38, 078/39, 

078/40, 078/42, 078/46, 078/6, 078/7, 030/2 
575898 214115 

5 9415 
Hámasfa-dűlő 

– Török-
temető 

0132/24, 0132/22 573885 211522 

7.1.4. Újként azonosított régészeti lelőhelyek 

Jelen „új” településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeként készült „VI. Települési 
örökségvédelmi hatástanulmány” (külön kötetben) régészeti vizsgálata az alábbi újként 
azonosított régészeti lelőhelyeket tartalmazza: 
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# 
Lelőhely 

neve 
HRSZ 

EOV koordináták 
azonosítás alapja 

Y X 
6 Pahonya 0231/7, 0231/12 571385 212555 terepbejárás 
7 Szilva-rét 02/9, 02/10, 02/28 572276 213020 terepbejárás 

8 
Prohászka-

telek 
087/3, 087/5, 087/6, 087/7, 091, 453, 

454, 455, 456, 457, 458, 459,  
573584 213367 terepbejárás 

7.1.5. Helyi értékvédelem 

A helyi értékvédelem alatt álló területeket és épületeket vagy objektumokat Tés Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 9/2019 (VIII.29.) 
számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: TkR.) tartalmazza. 

7.1.5.1. Területi védelem 

A település helyi védelemre javasolt területeinek lehatárolását a TkR. 4. melléklete 
tartalmazza: 

1.számú terület: Az egykori Német utca, Miklós utca, és a régi Kastély területe / Táncsics 
utca mindkét oldala, a Petőfi S. u. Szabadság tér által határolt településközponti terület 

 
2.számú terület: Az egykori Dollár utca területe/ Bakony utca / 

 

3.számú terület: A „Suttonyi – rész” / Képesfa utca és Rákóczi utca közötti rész/ 
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4.számú terület: A Főszeg /Petőfi utca mindkét oldala, valamint a Pere utca (Dózsa Gy.u.) 
mindkét oldala/ 

 

7.1.5.2. Egyedi védettség 

 A helyi védelemre javasolt egyedi értékek felsorolását a TkR. 2. melléklete tartalmazza: 

# megnevezés utca, házszám hrsz. 
1 Kőkereszt Szabadság tér 489/2 
2 Kőkereszt Táncsics M. utca Bakony utca 

találkozásánál 
268/6 

3 Egykori Német –tó területe  019/10 
4 Zsidó –tó területe  236 
5 Evangélikus templom Petőfi S. u. 518 
6 Egykori Evangélikus iskola épülete Petőfi S. u. 19 171 
7 Evangélikus parókia Petőfi S. u. 22 517 
8 Római Katolikus Parókia Petőfi S. u. 31 183 
9 Kőkereszt a katolikus templom 

kertjében 
Petőfi S. u. 182 

10 Az egykori Mundi – kocsma épülete Petőfi S. u. 509 
11 Csőszpuszta -  Kőkereszt  708/1 
12 Csőszpuszta – Grófi istálló épülete  706/1 
13 Kovácsműhely és ingatlana Táncsics M. u. 20. 466 



TÉSKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS    
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  III. SZERKEZETI TERV LEÍRÁS 

 

PÁPAI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Kft.—TÁJOLÓ-TERV Kft.—KÉSZ Kft.—MobilCity Kft. 23 

 

8. KÖZLEKEDÉS 

8.1. KÖZÚTHÁLÓZAT 

8.1.1. Térségi kapcsolatok 

Országos főutak: 
Meglévő: Nincs ilyen elem. 
Tervezett: Nincs ilyen elem. 

Országos mellékutak:  
Meglévő: 

 82108 j. út (Tés bekötő út) 
 8213. j. út (Várpalota – Szápár összekötő út) 

Tervezett: Nincs ilyen elem. 
Települési úthálózat: 

Helyi főutak: 
Meglévő: 
II. rendű belterületi főút: 

 Petőfi Sándor utca, Táncsics Mihály utca, Bakony utca (82108. j. út átkelési 
szakasza) 

 8213. j. út átkelési szakasza Csőszpusztán 

8.1.2. Közösségi közlekedés 

Közúti közösségi közlekedés 
 7501 Várpalota - Tés - Jásd - Szápár 

A községben öt autóbusz megállóhely található: 
- Csőszpuszta 
- Tési elágazás 
- Tés Felső 
- Tés Alsó 
- Tés, autóbusz-váróterem 

8.1.3. Kötöttpályás közösségi közlekedés 

Nincs ilyen elem. 

8.1.4. Kerékpáros közlekedés 

Meglévő: Nincs ilyen elem. 
Tervezett: Nincs ilyen elem.  

8.1.5. Gyalogos közlekedés 

A Szerkezeti Terv szintjén kizárólag gyalogos forgalmat lebonyolító burkolatokat, 
útszakaszokat nem tervezünk. A gyalogosforgalom számára megfelelő paraméterekkel 
kiépített felületek helyét a szabályozási tervben kerülnek biztosításra. 

8.1.6. Parkolás 

A településen megjelenő új létesítményekhez az OTÉK-ban meghatározott parkolási igény 
telken belül biztosítandó. 
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9. KÖZMŰELLÁTÁS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

9.1. VÍZELLÁTÁS 
Tés a jól közművesített települések közé tartozik. Közműellátásra Tés területén a vízellátás, 
a szennyvízelvezetés mellett, a villamosenergia ellátás, a földgázellátás és az elektronikus 
hírközlés hálózati rendszere is rendelkezésre áll. A villamosenergia ellátás és vezetékes 
vízellátás elméletileg teljes körű a településen, viszont a szennyvízhálózatra csatlakozó 
lakások aránya az utóbbi pár évben komoly visszaesést mutatott. Míg 2015 év végén még 
szinte teljes körű volt a csatornahálózatra csatlakozás, addig 2021 végére már majdnem 
25% hiány mutatkozott. A másik figyelmet igénylő közműág a vezetékes földgázellátás, 
aminek a vezetékhálózata bár rendelkezésre áll Tés utcáiban, még jelenleg is csak az 
ingatlanok nagyjából 46%-a él a felkínált lehetőséggel, de a földgázellátás vonatkozásában 
lecsatlakozási tendencia nem észlelhető. 

A településtervező figyelembe véve a település adottságait, a hatályos terveket, néhány 
helyen a területfelhasználás változtatását javasolja. A tervezett módosítások a település 
életképességének és fejlődésének segítésére munkahely teremtését és közösségi tér 
kialakítását célozzák. Az új fejlesztésre javasolt területeken az elvárható komfort 
biztosítására, valamint a környezetvédelmi igények kielégítésére, a fenntartható fejlődést 
segítő, megfelelő közműellátást kell biztosítani és ehhez kell a közműhálózat fejlesztési 
igényeit meghatározni, valamint a szükséges feltételeket majd a helyi építési szabályzatában 
rögzíteni. 

A beépítésre szánt területeken távlatilag a teljes közműellátás biztosítása szükséges. A 
közműellátás, vagy közvetlenül csatlakozva a már üzemelő hálózati rendszerekhez, vagy a 
meglevő hálózatok kisebb-nagyobb továbbépítésével biztosítható. 

Azokon a beépítésre nem szánt fejlesztési területeken, amelyre emberi tartózkodást szolgáló 
épület elhelyezése nem javasolt, közműellátás kiépítése nem szükséges. 

A beépítésre nem szánt hasznosítású – emberi tartózkodásra szolgáló épület elhelyezését 
megengedő – területeken, a közszolgáltatásként csak a villamosenergia biztosítása 
szükséges, egyéb közműigények kielégítésére helyi megoldás is alkalmazható, a helyi 
építési szabályzatban előírtak betartásával. 

Az érintett területek közül több esetében a jelentkező közműigények nem új közműigényként 
jelentkeznek a települési közműhálózatokon, csak jogszabályi változás miatt kerülnek a 
területek új övezetbe. 
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Fejlesztési területeken távlatban jelentkező 
közműigény 

260 250 3.500 400 

 

A településszinten várható távlati összes többlet igények csak a szolgáltató felé előzetes 
jelzésre alkalmas adatok és a gerinchálózat fejlesztése esetén azok paramétereinek a 
meghatározására szolgálhatnak, valamint az ágazati fejlesztési tanulmányok elkészítésére 
szolgálnak nagytávlati iránymutatásul. 

Tervezői tapasztalataink szerint, a prognosztizált többlet igényekből a tervezés távlatáig 
reálisan kb. azok 20-30 %-ának a tényleges jelentkezése várható. Így a közműfejlesztési 
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javaslat készítése szempontjából kielégítendő igényként a tervezés távlatáig reálisan 
jelentkező igények kielégíthetőségét kell figyelembe venni, viszont számolni kell az 
életszínvonal és a háztartások felszereltségének bővüléséből eredő igénynövekedésekkel is.  
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Tés területén a tervezés távlatában várhatóan 
jelentkező közműigény 

60 55 900 100 

 

A közmű-üzemeltetők egy-egy beruházáshoz annak tényleges igénybejelentése alapján 
határozzák majd meg az igénynövekedés kielégítési lehetőségének műszaki-gazdasági 
feltételeit. Az igények felfutásának várható üteméhez igazítva kell az ágazati fejlesztési 
feladatokat megvalósítani.  

Meg kell említeni, hogy az új igények kielégítésének feltétele egyrészt a közhálózat megléte, 
vagy kiépítése az új igénylő telkéig és arról közművenként a bekötések, a fogadó helyek és 
mérőhelyek megépítése, másrészt vízi közműveknél a közműfejlesztési hozzájárulás 
befizetése, energiaközműveknél és az elektronikus hírközlésnél is a szolgáltatókkal való 
megállapodás megkötése, amelyben a szolgáltatók a szolgáltatás műszaki-gazdasági 
feltételeit rögzíthetik. 

9.2. VÍZELLÁTÁS 
Tés közigazgatási területén a vízellátást a Bakonykarszt Zrt. Várpalotai Üzemmérnöksége 
alá tartozó Tési rendszerről biztosítja. A Tési rendszer elsődleges vízforrása a Jásd 
közigazgatási területén üzemelő Szentkút-forrás és K-1 számú mélyfúrású kút, kisebb 
mértékben pedig a szomszédos Csetény-Szápár vízellátó rendszerről lecsatlakozó 
célvezeték. 

A település belső vízellátó rendszere alapvetően a főútról leágazó vezetékkel épült ki. Ahol 
arra lehetőség volt, ott körvezetékes rendszerben, de viszonylag nagy az ágvezetékek 
aránya, amelyekben pangó vizes állapotok alakulhatnak ki. Az ellátó hálózat 
vezetékátmérője jellemzően eléri, vagy meg is haladja az NÁ 100-as szintet, így a 
tűzivízellátás megfelelő kapacitású. 

A régebben épített vízelosztó hálózatokban több szakaszon már azbesztcement vezeték 
üzemel, az újabb építésű vezetékszakaszokhoz viszont már műanyag csöveket alkalmaztak. 
A régebbi építésű vezetékek ma már nem korszerűek, rekonstrukciós igényükkel számolni 
kell a jövőben. 

A településrendező által prognosztizált fejlesztések megvalósulása esetén jelentkező új 
vízigény a jelenlegi vízbázisokról várhatóan kielégíthető lesz. 

A tervezett fejlesztésekkel érintett telkek egy része már jelenleg is rendelkezik vezetékes 
ivóvízellátással, de így is szükség lesz jelentősebb hálózatfejlesztésre, valamint néhány 
külső fejlesztési területhez kell majd hosszabb ágvezetéket kiépíteni. 

A vízellátó hálózatot a javasolt beépítésre szánt területhasznosítású, fejlesztésre javasolt 
területek irányába tovább kell építeni, a biztonságos vízellátás érdekében, ahol lehet 
körvezetékes módon. 
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A tűzivíz ellátás biztosítása érdekében 100-as paraméterű vezetéknél kisebb átmérőjű 
vezeték építése nem javasolható és az ágazati előírások szerinti sűrűségben a föld feletti 
tűzivíz csapok elhelyezéséről is gondoskodni kell. 

Amennyiben egy épület tűzivíz igénye meghaladja a közhálózatról vételezhető 
vízmennyiséget, akkor a helyi pótlásról, helyi tűzivíz tároló medence létesítéséről is 
gondoskodni kell. 

A településen talajvíz, illetve az első vízadó rétegből való vízkivételre elsődlegesen locsolási 
célra jelenleg is több házi kút üzemel. 

9.3. SZENNYVÍZELVEZETÉS 
Tés területén elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat üzemel. A hálózattal 
összegyűjtött szennyvizek a település keleti részénél üzemelő szennyvíztisztító telepen 
kerülnek kezelésre. A megtisztított szennyvíz végül északi irányba, a terepviszonyokat 
követve a Gaja-patakba jut, ahonnan a Nádor-csatorna — Sárvíz — Sió úton jut el a 
végbefogadó Dunába. 

A tervezett fejlesztésekkel érintett telkek egy része már jelenleg is rendelkezik közhálózati 
szennyvízelvezetéssel, de a tervezetten újonnan beépítésre szánt területek egy része még 
nem rendelkezik közcsatornás szennyvízelvezetéssel, ezért ki kell azt kiépíteni a telkek 
hasznosítása előtt. 

9.4. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS 
A csapadékvíz elvezetését Tés belterületén nyílt árkokkal tervezték megoldani, de mára 
sajnos az árkok nem csak hidraulikailag nem számítanak egybefüggő rendszernek, de az 
árkok jelentős része is feltöltődött. Néhány kisebb utcában útfolyókás a rendszer, a legkisebb 
utcákban pedig nincs kiépített rendszer. 

A településrendezési javaslat több vízgazdálkodási terület egyéb területfelhasználási 
kategóriába átsorolását tartalmazza. A módosítás végrehajtása előtt az érintett területeket 
vízjogi létesítési terv keretén belül ki kell vonni a vízügyi hatóság hatásköréből. 

Meg kell jegyezni, hogy sok külterületi árok és vízmosás területét jelenleg magánútként 
használják. A vízgazdálkodási területek közlekedési területként történő használatát lehetőleg 
rendezni kell majd a jövőben. 

A vízelvezető rendszer kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a településfejlesztési 
elképzelések megvalósulása esetén, a településen a burkolt felületek aránya (építmények, 
utak, parkolók, stb.) várhatóan növekedni fog. A megvalósított fejlesztések következtében az 
elvezetendő vizek mennyisége nő, a csapadékok összegyűlési ideje pedig lecsökken. 

Ezért minden beruházásnál a többlet csapadékvizek elvezethetőségét annak a befogadójáig 
ellenőrizni kell. Amennyiben a továbbszállítás nem biztosított, akkor vagy a vízelvezető 
hálózatot kell alkalmassá tenni a többlet vizek elvezetésére, vagy pedig a csapadékvizek 
visszatartását kell megoldani. A vízvisszatartást helyi telken belüli záportározó létesítésével 
lehet megoldani, abba tárolva a vizet és abból csak olyan vízhozammal a befogadó árokba-
vízfolyásba vezetni, amelyet a szállítás útján a vízelvezető rendszer kiöntésmentesen 
fogadni tud. Ennek meghatározását a helyi építési szabályzat rögzíti, de ez a továbbtervezés 
feladata. 

A nyílt árkos rendszerű csapadékvízgyűjtő hálózatban sem maradhatnak pangó vizes 
szakaszok, ezért a nyílt árokhálózat is csak hidraulikailag méretezetten alakítható ki. A nyílt 
árok feletti kocsi behajtók az árok vízszállító képességét nem korlátozhatják. Az áteresz 
méretét úgy kell meghatározni, hogy az víz-visszaduzzasztást ne okozzon, a vízszállítás 
akadálymentes legyen. Ezért annak lefedett szakaszainak, a kocsi behajtóknak kialakítását 
korlátozni, szabályozni kell.  
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A település bel- és külterületén egyaránt lehetőleg az útépítéshez, útrekonstrukcióhoz 
csatlakozóan kell a felszíni vízrendezés kiépítését, tervezett átalakítását, átépítését 
megoldani. 

9.5. ENERGIAELLÁTÁS 
Tés energiaellátására a villamosenergia ellátáson kívül a település belterületén a 
földgázellátás áll rendelkezésre, amelynek segítségével a korszerű vezetékes termikus 
energiaellátás lehetősége biztosított. A villamosenergia a világítás és technológiai célú 
energia igények kielégítését szolgálja.  

A nem vezetékes energiahordozók közül a szén, fa, olaj/PB-gáz használata termikus célra 
jelenleg is és várhatóan távlatokban is egyaránt jellemző lesz a vezetékes gázzal el nem 
látott telkeken. 

A település hosszabb távú energiaellátási struktúrájának meghatározásánál alapvető 
szempont a várható fenntartás kérdése. Az energiaellátással szemben elvárt igény, annak 
környezetbarát, minél kisebb környezet terhelésű megoldása mellett, hogy automatikus 
üzemvitelre alkalmas legyen, miközben az egyes ingatlanok fenntartási költségeiben az 
energiára fordítandó költségek jelentős hányadot jelentenek. Ezért meg kell vizsgálni, hogy a 
közhálózatról történő energiafogyasztást hogyan lehet takarékosabban megoldani. Az 
elvárható emberi takarékosságon és a takarékosabb energiafogyasztású műszaki-háztartási 
berendezések alkalmazási igényén kívül a költségek csökkenthetők helyi beszerzés, 
termelés alkalmazásával. 

Helyi energia beszerzésre, környezetterhelés növelésének elkerülésével történő 
energiatermelésre a megújuló energiahordozók alkalmasak. A megújuló energiahordozók 
közül a település földrajzi adottsága alapján a nap-, és a föld energiájának hasznosítási 
lehetőségét érdemes figyelembe venni. 

A megújuló energiáját épületgépészeti szinten lehet hasznosítani, alkalmazása telkenkénti 
megoldású, egyéni gazdasági lehetőségek alapján lehet igénybe venni. Lényegesen 
csökkenti hasznosításával a közhálózati energiahordozó felhasználást, beruházási költségei 
azonban lassan térülnek meg. 

Fontos megemlíteni, hogy 2019. január 1-étől új épületekre már a közel nulla energiaigényű 
épületek követelményszintjét kell alkalmazni. Ezen követelményszint fontos eleme, hogy az 
épület energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva 
legalább 25%-os mennyiségben megújuló energiaforrásból kell biztosítani.  

Bár az energiaigények 25 %-át megújuló energiahordozó hasznosításával kell kielégíteni, ez 
a megújuló energiahordozók szakaszos rendelkezésre állása folytán nem teljesíthető 
állandóan, így a hagyományos vezetékes energiahordozókkal is ki kell tudni elégíteni a 
csúcs energiaigényeket. A megújuló energiahordozó hasznosításán keresztül az adott éven 
belül kell teljesíteni az előírt arányt. 

9.5.1. Villamosenergia ellátás 
Tés villamosenergia ellátásának egyetemes szolgáltatója az MVM Next Energiakereskedelmi 
Zrt. A vezetékhálózat üzemeltetője az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. A település 
fogyasztóinak villamosenergia ellátásának bázisa a Várpalota közigazgatási területén 
üzemelő nagy-/középfeszültségű alállomástól kiinduló és Jásd felé továbbhaladó 
középfeszültségű nyomvonal. Az alállomástól induló 22 kV-os gerinchálózatok fűzik fel a 
fogyasztói transzformátor állomásokat. 

A villamosenergia ellátás tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a megújuló 
energiahordozók hasznosításának térnyerésével, a terjedő naperőművek alkalmazásával a 
villamosenergia ellátás jelentős hányadát az ad-vesz rendszer igénybe vételével, 
napenergiával lehet majd kielégíteni. Távlatilag úgy kalkulálható, hogy az éves 
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villamosenergia fogyasztás, akár 25-30 %-át helyi termeléssel a napenergia hasznosításával 
lehet majd kielégíteni. Ennek teljesítési igényét nemzetközi megállapodások és hazai 
előírások is rögzítik. 

A megújuló energiahordozóval a villamosenergia termelés időjárás függő, ezért a műszaki 
csatlakozást a teljes prognosztizált villamosenergia igény kielégítésére megfelelően kell 
méretezni, bár az új igény 25 %-a napenergiával is kielégíthető lesz. Az éves felhasználás 
pedig kb. 30 %-kal csökkenthető. 

A villamosenergia ellátást a közhálózatról is tudni kell biztosítani, így a hálózatfejlesztést 
annak igényére kell megoldani. A villamosenergia szolgáltatási törvény (VET) értelmében a 
villamosenergia ellátáshoz szükséges közhálózat fejlesztést a szolgáltatónak saját 
beruházásként kell megoldani, a fogyasztóval szolgáltatási megállapodást köthet, amelyben 
rögzítheti a szolgáltatás feltételeit. 

A várható villamosenergia igény növekedés kielégítését elsődlegesen a meglevő hálózat 
igénybevételével kell megoldani. A meglevő transzformátor állomáshelyeken, a 
transzformátor állomások átépítésével, illetve a nagyobb villamosenergia igénynövekedés 
területének súlypontjánál új állomáshely létesítésével kell, az igény tényleges jelentkezése 
esetén a kapacitásnövelést megvalósítani.  

A tervezés távlatáig is, ha a prognosztizált igényt meghaladó új többlet igény jelentkezne, 
vagy új jelentősebb villamosenergia igényű területhasznosítást szeretnének megvalósítani, 
azt egyedileg kell a szolgáltatóval egyeztetni, a szolgáltató arra külön határozza meg a 
szükséges fejlesztési igényt. 

A transzformátorokról induló kisfeszültségű elosztóhálózatról lehet az egyes fogyasztók 
ellátását megoldani. 

A településen meglevő közép- és kisfeszültségű hálózat oszlopokra szerelten került 
kivitelezésre. A helyi építési szabályzatban rögzítetteknek megfelelően új hálózatépítés, 
összhangban az iparági előírással, már csak földalatti elhelyezéssel történhet. 

A település már beépített így már ellátott területein a tervezés távlatáig várhatóan a 
hálózatok föld feletti elhelyezése fennmarad. Ezeken a területeken arra kell törekedni, hogy 
legalább egy oszlopsorra kerüljön fektetésre valamennyi, az utcában haladó vezetékes 
villamosenergia és elektronikus hírközlési hálózat, hogy újabb oszlopsor ne kerüljön 
elhelyezésre. 

A település belterületén új házi bekötést már csak földalatti csatlakozással szabad kivitelezni, 
hogy a távlati hálózatfektetési mód átalakítási lehetőségét majd a bekötések minél kisebb 
aránya korlátozzák. 

A település vonzásának növelése érdekében a közvilágítás fejlesztése is szükséges. A 
közlekedés, a vagyon és a személyi biztonság fokozott védelmén túl esztétikai igényeket is 
ki kell elégíteni a közvilágításnak. Az új közvilágítási hálózatok már csak földalatti 
elhelyezéssel építhetők, lámpatestek emelhetik ki a terület látványát. Egyéb területeken 
marad a tartóoszlopra szerelt lámpafejekkel történő megvilágítás, de ezek között is lehet 
arculat-alakítóbb, igényesebb lámpafejet kiválasztani. 

9.5.2. Földgázellátás 
Tés földgázellátásának egyetemes szolgáltatója szintén az MVM Next Energiakereskedelmi 
Zrt. A vezetékhálózat üzemeltetője az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Tés 
földgázellátása a Papkeszi-Devecser DN400-as nagynyomású földgáz szállítóvezetékre 
csatlakozó Veszprém nagy/nagyközép-nyomású gázátadó állomásról biztosított. Az átadótól 
kiinduló DN250-es nagyközép-nyomású vezeték DN110-es leágazó vezetéke a szomszédos 
Jásd területén üzemelő nagyközép-/középnyomású nyomásszabályozó állomásig vezet. Tés 
földgázellátása Jásd hálózatáról biztosított egy DN110-es középnyomású vezetékkel. 
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A Tés közterületei alatt haladó elosztóhálózatok középnyomásúak, így az egyes telkek 
bekötése középnyomáson történik, majd telkenként helyi, egyedi nyomáscsökkentőkkel 
állítják elő a kisnyomású földgázt, amellyel közvetlen lehet a fogyasztói igényeket kielégíteni. 
Az egyedi nyomásszabályozók általában az előkertben nyertek elhelyezést, de található ház 
falsíkjára szerelt nyomásszabályozó is. 

A villamosenergia ellátás fejezetében leírtakhoz hasonlóan a földgázellátás fejlesztésének 
tervezésénél is figyelembe kell venni, hogy a megújuló energiahordozók hasznosításának 
térnyerésével, a terjedő naperőművek-napkollektorok alkalmazásával és a földhő 
hasznosításának igénybevételével a földgázigény jelentős hányadát, a megújuló 
energiahordozók hasznosításával lehet majd kielégíteni. Távlatilag úgy kalkulálható, hogy az 
éves földgázfogyasztás, akár 30 %-át helyi termeléssel a napenergia és a föld energiájának 
hasznosításával lehet majd kielégíteni. Az új beruházásoknál már előírás, hogy a csúcsigény 
25 %-át legalább megújuló energiahordozó hasznosításával kell megoldani 

A közműágak előzetesen a prognosztizált többletigényei közül a földgázigény biztosítása 
ütközhet esetleg akadályokba, amennyiben Tés jelenlegi már létező ingatlanjainak 46%-os 
rácsatlakozási aránya jelentősen megnő, valamint az új beépítések területén is jelentősebb 
gázfogyasztás jelentkezik. Ebben az esetben, a Jásd felől érkező vezeték kapacitása 
felbővítésre szorulhat. 

A beépítésre szánt területhasznosítású fejlesztési területekre javasolt a gázellátás kiépítése, 
amely a már kiépített hálózatról, vagy egy új gázfogadótól induló hálózatról biztosítható lesz. 

A településen a gázelosztás távlatilag is középnyomású elosztóhálózattal javasolt, így a kisnyomású 
gáz előállítása továbbra is a telkenként elhelyezett egyedi, házi nyomásszabályozókkal történik. A házi 
nyomásszabályozók telepítésénél az arculatformálás igényét figyelembe kell venni. A helyi, 
egyedi nyomásszabályozótól induló kisnyomású hálózatról lehet közvetlenül a fogyasztói 
igényeket kielégíteni. 

9.5.3. Távhőellátás 
Tés közigazgatási területén közcélú távhőellátó hálózat nem üzemel. 

9.5.4. Megújuló energiahordozó hasznosítás 
Energiagazdálkodási szinten távlatilag reálisan a megújuló energiahordozók közül a Nap, 
illetve a föld energiája hasznosítható. A település természeti adottsága, hogy 2000 feletti, a 
napos órák száma, ennek aktív hasznosításával hagyományos energiahordozó megtakarítás 
érhető el. Az aktív hasznosítás a napkollektorok és a naperőművek alkalmazásával érhető 
el. Ezek gondos elhelyezéséhez szükséges az építész esztétikai igényessége is, ennek nem 
szabad arculatrontóvá válni. 

A napkollektorokkal a használati melegvíz termelésre és elő-, utófűtési szezonban temperáló 
fűtésre fordítandó közüzemi energiafelhasználás csökkenthető. A naperőművekkel a 
villamosenergia felhasználás csökkenthető. A ma már elfogadott ad-vesz rendszer 
alkalmazásával a többlet termelt villamosenergia egyszerűen a közhálózatra terhelhető, 
hiány esetén ugyanazzal a hálózati rendszerrel a közhálózati vételezés megoldható. 

A napenergia aktív hasznosításának alkalmazásával kapcsolatban azonban meg kell 
említeni az időjárástól való függőséget. Így az igények kielégíthetőségét a hagyományos 
energiahordozókkal is ki kell tudni elégíteni. A napenergia hasznosítása csak az éves 
energiafelhasználás csökkentésében játszik jelentős szerepet, amely a fenntartási költségek 
csökkentését eredményezi. 

A passzív napenergia-hasznosítás az épületek tájolásával érhető el. Ezt nagyon jól lehet 
hasznosítani új épületek elhelyezésénél, az új épületek jól megtervezett telepítésével. Az 
épület kedvezőbb tájolásán kívül egyéb építészeti elemek alkalmazásával, tudatos 
növénytelepítéssel fokozni lehet a hasznosítható napenergia mennyiségét. Jelentős 
vezetékes energiafogyasztás takarítható meg, ha az új épületek tervei a passzív napenergia 
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hasznosítására törekedve készülnek. Nagyon fontos a továbbtervezés során ennek a 
szemléletnek az alkalmazása. 

A föld energiájának hasznosításával szintén a hagyományos energiahordozók használata 
csökkenthető, de lassabb megtérülése nem segíti terjesztését.  

9.6. VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 
A település vezetékes távközlési ellátását jelenleg az Invitel Zrt. biztosítja. Tés vezetékes 
távközlési hálózatának bázisa a Székesfehérvár szekunder központ alá tartozó Veszprém 
primer központ. A település 88-as távhívó számon csatlakozik az országos, illetve 
nemzetközi távhívó hálózathoz. 

A településen belül kiépített vezetékes hírközlő hálózatok a település belterületét teljes 
mértékben lefedi, az igények kielégítettek. 

A vezetékes hírközlési (táv és műsorelosztási) szolgáltatás bár műszaki megjelenésében 
közmű jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni 
elbírálással, egyéni szerződéskötés alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a 
szolgáltató saját beruházásként valósítja meg. A tervezett fejlesztési területek ellátása is 
ennek igénybevételével történhet. 

A hálózatfejlesztés új fejlesztési területen már csak földalatti kivitelezéssel valósítható meg. 
Már ellátott területen ahol a gyengeáramú elosztóhálózat föld feletti elhelyezésű, ott is új 
elektronikus hírközlési hálózat építése már csak földalatti elhelyezéssel támogatható, ha a 
meglévő szabadvezetékes hálózat fizikai infrastruktúráját az adott célra nem tudja 
hasznosítani. 

9.7. VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 
A távközlési ellátottságot lényegesen növeli a mobiltelefonok használata. Ennek elméletileg 
területi korlátja nincs. A településen üzemelő és a tágabb térségben elhelyezett 
létesítmények, antennák segítségével, valamennyi vezeték nélküli táv- és műsorelosztó 
szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. 

A megfelelő vételi viszonyokhoz szükséges antennák ugyan rendelkezésre állnak, de a vételi 
minőség javítása és a várható további igények kielégítésére és a modernebb műszaki 
berendezések megjelenésével további antennák telepítési igénye nem zárható ki. Az 
antenna elhelyezésének szabályozásával biztosítani lehet, hogy a lakosságban ne keltsen 
félelmet és a település arculatát se befolyásolja hátrányosan, miközben minőségi 
szolgáltatás álljon rendelkezésre. 

 

10. KÖRNYEZETVÉDELEM 

10.1. A FÖLDTANI KÖZEG ÉS A TERMŐFÖLD VÉDELME 
A 2018-ban elfogadott Trtv.. új Országos Területrendezési Terve, valamint a 9/2019 (VI.14.) 
MvM rendelet Tés közigazgatási határán belül nem határol le kiváló, illetve jó termőhelyi 
adottságú szántóterületeket.  

A VM TrT nem tartalmazza Tést ásványi nyersanyag-gazdálkodási övezettel érintett 
településként. A település területén nem található működő vagy felhagyott bánya, 
megkutatott terület. 

VM TrT alapján a település nem tartozik a földtani veszélyforrással érintett terület 
övezetébe, azonban a VEMKH Bányászati Osztályának adatszolgáltatása alapján a 
település északi külterületének egy részét potenciális felszínmozgás-veszélyes területek 
érintik, melyet a Veszprém megyére 1980-ban készített felszínmozgás-veszélyességi 
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kataszteri térképe jelöl. A felszínmozgások által potenciálisan veszélyeztetett területek olyan 
jelenlegi állapotukban stabil területek, amelyek nem megfelelő emberi beavatkozás vagy 
szélsőséges időjárás hatására instabillá válhatnak. Ezeken a területen építési tevékenységet 
ajánlatos geotechnikai szakvélemény alapján végezni, a terület stabilitásának megőrzése 
érdekében.  

Tés teljes közigazgatási területe nitrátérzékeny. Ezeken a területeken mezőgazdasági 
tevékenységet a jogszabályokban és a cselekvési programban meghatározott helyes 
mezőgazdasági gyakorlat előírásai szerint kell végezni.  

10.2. FELSZÍNI- ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK 
A vonatkozó jogszabályok alapján Tés a felszín alatti víz állapota szempontjából 
fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen levő település, illetve 
ugyanezen rendelet alapján a közigazgatási terület egyes részei kiemelten érzékeny 
kategóriába tartoznak. (Jelenleg a vonatkozó jogszabály a felszín alatti vizek védelméről 
szóló 219/2004. (III.17.) kormányrendelet és a felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM 
rendelet.) 

Tés közigazgatási területét két üzemelő ivóvízbázis hidrogeológiai védőterülete érinti:  
 Jásd községi vízmű „B” jelű hidrogeológiai védőterülete 
 Jásd község vízmű „B” jelű hidrogeológiai védőidom 
 Tés községi vízbázis „A” jelű hidrogeológiai védőterület 
 Tés községi vízbázis „A” jelű hidrogeológiai védőidom 
 Tés községi vízbázis „B” jelű hidrogeológiai védőterület 

A vízbázisok védőterületein és hidrogeológiai védőidomain belül tevékenységek folytatása, 
építmények elhelyezése a vonatkozó országos szintű jogszabály (jelenleg a vonatkozó 
jogszabály a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ívóvízellátást szolgáló vízi 
létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) kormányrendelet 5. sz. melléklete), a 
biztonságba helyezési terv, valamint a vízbázisok védőterületének kijelöléséről és 
kialakításáról szóló határozatok előírásainak betartásával történhet.  

A 9/2019 (VI.14.) MvM rendelet szerint Tés közigazgatási területét érinti a vízminőség-
védelmi terület övezete. Az övezet területe nagyrészt megegyezik a nyílt karsztterülettel. 
A természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. tv.) értelmében a nyílt (fedetlen) karsztos 
kőzetből álló felszínen tilos a karsztos kőzet, illetve a karsztvíz szennyezése vagy 
állapotának jogellenes megváltoztatása. A természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. tv.) 
értelmében a nyílt (fedetlen) karsztos kőzetből álló felszínen tilos a karsztos kőzet, illetve a 
karsztvíz szennyezése vagy állapotának jogellenes megváltoztatása. 

A település területe a Duna részvízgyűjtőn, az 1-13 Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységen foglal helyet.  

A település „a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és fakadó vizek által veszélyeztetett 
területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi 
mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról" szóló 
83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben és a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben felsorolt 
folyószakaszokhoz rendelt nagyvízi mederrel nem érintett és belvízzel sem veszélyeztetett. 

10.3. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló jogszabály szerint Tés a 
10. számú légszennyezettségi zónába (Az ország többi területe, kivéve a kijelölt városokat) 
tartozik.(Jelenleg a vonatkozó jogszabály a légszennyezettségi agglomerációk és zónák 
kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet) 
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Tés település területén nem található olyan gazdasági tevékenység, amely bejelentett 
légszennyező pontforrással rendelkezik. A légszennyezéshez hozzájárul a téli fűtésből 
származó, illetve száraz nyári időszakban a szilárd burkolattal nem rendelkező utak mentén 
és a katonai területek felől szálló jelentős porterhelés. Tés zsákfalu, így az átmenő forgalom 
sem terheli a település levegőjét. 

Új pontforrások csak az elvárható legjobb technológia alkalmazásával létesíthetők.  

A védett természeti területek, természeti emlékek és a Natura 2000 területek 
levegőtisztaság-védelmi szempontból ökológiailag sérülékeny területeknek 
tekintendők, e területeken az ökológiailag sérülékeny területekre vonatkozó szigorúbb 
levegőtisztaság-védelmi határértékek tartandók be. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból védelmi övezetet igénylő létesítmény oly módon 
helyezhető el, hogy a védőterületen belül nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, 
nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület. 

10.4. ZAJ- ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM 
Tés közigazgatási területén környezeti zaj mértéke nem jelentős. A településre egy országos 
közút vezet, de zsákfalu révén a forgalom csekély, környező közúti zajforrás nem áll fenn. Az 
időszakos  mezőgazdasági eljárások során keletkező zaj feltehetőleg nem haladja meg a 
határértéket ezáltal zajterhelés nem érinti a területet. 

A fejlesztési területeken azon épületek, amelyek zajtól védendő helyiségeket tartalmaznak, 
oly módon helyezhetők el, hogy a zajtól védendő homlokzatok előtt az adott 
területfelhasználásra vonatkozó zajterhelési határértékek betarthatók legyenek. (Jelenleg a 
vonatkozó jogszabály a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 

Új közút, közlekedési létesítmény nyomvonalának vezetése a Településszerkezeti terven 
elhatározott területfelhasználások figyelembevételével történhet, az engedélyezés során a 
zajtól védendő meglévő- és tervezett területhasználatokra vonatkozóan is igazolni kell a 
vonatkozó zajterhelési határérték teljesülését. 

A rendeltetésük miatt zaj ellen különös védelmet igénylő létesítmények, valamint a csendes 
pihenésre, kikapcsolódásra alkalmas közterületek esetében meg kell vizsgálni csendes 
övezet, illetve zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület kijelölésének 
lehetőségét, feltételeit. 

10.5. HULLADÉKKEZELÉS 
A településen a hulladékok begyűjtése, szállítása megoldott, a tervezett fejlesztési területek 
a szervezett hulladékgazdálkodási rendszerbe bekapcsolandók.  

A kommunális szilárd hulladékokat a szervezett hulladékszállítás rendszerén keresztül 
kell rendezetten gyűjteni és környezetvédelmi engedéllyel rendelkező kijelölt hulladék-
lerakóhelyre szállítani.  

A működő vállalkozások tevékenysége során keletkező termelési hulladékok elszállításáról 
és ártalmatlanításáról a jogszabályok szerint kell gondoskodniuk a termelőknek. 

A keletkező veszélyes hulladékokat jogszabályban foglaltak szerint kell nyilvántartani, 
gyűjteni, a telephelyen belül ideiglenesen tárolni. Veszélyes hulladékok kezelésre csak 
hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezeteknek adhatók át. (Jelenleg a vonatkozó 
jogszabály a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 
szóló 225/2015. (VIII.7.) Kormányrendelet) 

Tés víziközmű szolgáltatója a Bakonykarszt Zrt. A településen a szennyvízhálózatra 
kapcsolt lakások aránya valamint az ivóvízhálózatra csatlakozók aránya sem teljeskörű. 
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Környezetvédelmi szempontból elvárás, hogy a fejlesztési területek megvalósítása az 
ivóvízhálózat és a szennyvízelvezető-hálózat egyidejű kiépítésével történjen. A 
szennyvízcsatornával gazdaságosan nem ellátható területeken történő fejlesztések (pl. 
külterületi rekreációs célú fejlesztések) is csak a szennyvizek környezetszennyezés nélküli 
elvezetésének és ártalmatlanításának biztosítása esetén valósíthatók meg. 

11. VÉDŐTERÜLETEK, VÉDŐSÁVOK, KORLÁTOZÁSOK 

11.1. KÖZMŰLÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS VÉDELMEK ÉS 

KORLÁTOZÁSOK 

 Vízvédelemmel kapcsolatos védelmek és korlátozások 
o vízbázisok (Tés, Jásd vízbázis): 

 „A” jelű hidrogeológiai védőidom, 

 „B” jelű hidrogeológiai védőidom, 

 „A” jelű hidrogeológiai védőterülete, 

 „B” jelű hidrogeológiai védőterülete, 

o ex lege védett források  
o ex lege védett barlangok és azok védőterülete, 
o ex lege védett víznyelők, 
o nyílt karszt területek, 
o állóvizek, tavakmentén a jogszabályokban előírt szélességű karbantartó sáv. 

 Szennyvízelvezetés:  
o szennyvízátemelők szaghatásvédelmi területe: 

 védelem nélkül 150 m, 

 bűzzárral ellátva 20 m, vagy 

 hatásvizsgálat alapján megállapított méret. 

 Csapadékvíz elvezetés 
o Önkormányzati kezelésű csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok, csatornák, 

tavak 3-3 m-es karbantartó sávval 

 Villamosenergia ellátás: 
o középfeszültségű villamosenergia légvezeték nyomvonala, annak 7-7 m-es 

oszloptengelytől mért biztonsági övezete 

 Szénhidrogén ellátás:  
o települési középnyomású földgázelosztó hálózat, és 4-4 méteres biztonsági 

övezete 

 Elektronikus hírközlés:  
o vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítményei 

(mikrohullámú kapcsolat Fresnel zónája 9-9m) 

11.2. KÖZLEKEDÉS VÉDŐTERÜLETEI, VÉDŐTÁVOLSÁGAI 

 országos mellékutak nyomvonala mentén, külterületen, úttengelytől 50-50 m 

11.3. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

 Natura 2000 terület 

o Keleti-Bakony (HUBF20001) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

 Ex lege védett természeti területek, értékek: 
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o források (3 db) 

o víznyelők (95 db) 

o barlangok (74 db) 

 Országos Ökológiai Hálózat területei 

o magterületek 

 Tájképvédelmi terület övezete 

11.4. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 Régészeti területek 

 Műemlékek és műemléki környezetek 

11.5. TERÜLETI ADOTTSÁGBÓL EREDŐ KORLÁTOZÁSOK 
 felszínmozgások által potenciálisan veszélyeztetett területek a közigazgatási terület 

északi külterületi részén 

 levegőtisztaság-védelmi szempontból ökológiailag sérülékeny területek 

 nyílt karsztterületek 
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3. melléklet 

VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA 

3.1. melléklet: 

VÁLTOZÁSOK TÉS KÖZSÉG TERÜLETFELHASZNÁLÁSÁBAN 

A VÁLT jelű tervlap, a Területfelhasználás változásai c. 3.2. (rajzi) melléklet mutatja be a 
hatályos településszerkezeti terv és jelen „új” településszerkezeti terv eltéréseit, kivéve az 
alábbi eseteket: 
 a meglévő közutak szélesítése, nyomvonal-korrekciója révén módosuló 

területhasználatokat, 
 a földhivatali nyilvántartási térkép módosult határvonalaiból adódó kisebb 

területfelhasználási határvonal módosításokat. 

A VÁLT jelű tervlap, a Területfelhasználás változásai c. 3.2. (rajzi) melléklet a 
területhasználati változásokat területi kiterjedéssel és azonosító jellel mutatja be. A 
területfelhasználás változással érintett területek részletesen az alábbi Változások c. 
táblázatban kerülnek felsorolásra, az érintett területek azonosítása, nagyságának 
meghatározása, a területfelhasználás módosításának és a módosítás indokának bemutatása 
által. Valamennyi módosult területhasználatú helyszín kapott egy „kódot”, a változás 
jellegének megfelelően. A térképen a megjelölt területek a területfelhasználás szerinti színnel 
jelöltek. 

A változások oka az alábbiak szerint csoportosítható: 

a) Jogszabály-változások, jogszabály követések miatt szükséges módosítások 

A hatályos terv készítése óta több jogszabály, szakágazati előírás megváltozott, egyes 
kérdésekben a tervezői szemlélet módosult. Ezek nem döntés-függőek, ezek 
kényszerből (magasabb rendű jogszabály következtében) szükséges változások. Ilyenek 
pl. az OTÉK területfelhasználási egységeiben történt módosulások; vagy a 
magasabbrendű tervek (OTrT, VmTrT módosulása) révén a községet érintő országos és 
kiemelt térségi övezetek változásából adódó módosítások. 

b) A településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában résztvevő államigazgatási 
szervek adatszolgáltatásból, a területek nyilvántartásából adódó pontosítások 

A településrendezési eszközök a jogszabályban meghatározott államigazgatási szervek 
adatszolgáltatása alapján, az állami ingatlan-nyilvántartási térkép felhasználásával 
készülnek. Az adatszolgáltatásban, illetve az ingatlan-nyilvántartásban bekövetkező 
változások a településrendezési eszközök pontosítását, módosítását vonhatja maga 
után. Ide tartoznak pl. a hatályos terv elfogadása óta az erdőtervezett erdők területi 
kiterjedésében, rendeltetésében történt változások, a természetvédelmi lehatárolásokban 
történt módosítások, melyek a területfelhasználásra módosító hatással vannak.  

c) Új, ill. módosuló fejlesztési igényekből, vagy lakossági kérésekből eredő új döntések 
okozta módosítások  
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Alábbi táblázat VÁLT jelű tervlap, a Területfelhasználás változásai c. 3.2. (rajzi) 
melléklet tervlapon jelölt területek részletes bemutatását tartalmazza területhasználati 
kategóriánként. 

 
VÁLTOZÁSOK TÁBLÁZAT JELMAGYARÁZATA 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK: 
HÜ=hétvégi házas üdülőterület 
KG=kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
FL=falusias lakóterület 
Lf=falusias lakóterület 
TV=településközpont vegyes terület 
Vt=településközpont vegye terület 
ÜÜ=üdülőházas üdülőterület 
KÜ-SP=különleges sportterület 
KV= központi vegyes terület 
K-Rek=különleges rekreációs terület 
K-Mü=különleges mezőgazdasági üzemi terület 
K-KM=különleges közműterület 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK: 
KK=közkert 
KP=közpark 
Zkp=közpark 
Kb-Kt=fásított köztér 
E=erdőterület 
M=mezőgazdasági terület 
Mt=tájgazdálkodási mezőgazdasági terület 
K= közlekedési, közmű terület 
Kb-KM=különleges közműterület 
Kb-Hon=különleges honvédelmi terület 
Tk=természetközeli terület 
VT=vízgazdálkodási terület 

Jele 
Terüle 

te 
ha 

Módo
sítás 
indo 
ka 

Településszerkezeti terv 

Jelenlegi területfelhasználás Tervezett területfelhasználás 

Beépítésre nem szánt területből 
Beépítésre szánt terület lett 

a 0,24 C KK K-Rek 
b 0,05 C KK K-Mü 
c 0,58 C KP Lf 
d 0,94 C E K-Rek 
e 2,91 C M K-Rek 
f 0,53 C M Lf 
g 0,06 C KK Lf 
h 0,04 C K Lf 
i 0,08 C K Vt 

Beépítésre szánt terület 
Beépítésre szánt terület maradt 

A 6,23 C HÜ Lf 
B 3,71 C KG K-Mü 
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Jele 
Terüle 

te 
ha 

Módo
sítás 
indo 
ka 

Településszerkezeti terv 

Jelenlegi területfelhasználás Tervezett területfelhasználás 

C 0,29 C FL K-Mü 
D 1,84 C HÜ K-Rek 
E 0,89 C FL K-Rek 
F 0,35 C TV K-Rek 
G 0,63 C ÜÜ Lf 
H 2,84 C TV Lf 
I 0,32 C FL Vt 
J 0,22 A VT K-KM 
K 1,67 C KV Lf 
L 0,53 C KÜ-SP Kb-Rek 

Beépítésre szánt területből 
Beépítésre nem szánt terület lett 

I. 0,36 C HÜ Zkp 
II. 1,33 C HÜ E 
III. 6,90 C FL Mt 
IV. 1,10 B, C KÜ-SP Mt 
V. 0,04 C KÜ-SP E 
VI. 0,59 C TV Kb-Kt 
VII. 2,45 C KP Mt 
VIII. 2,64 C ÜÜ Mt 
IX. 0,39 A, C ÜÜ V 
X. 0,03 C FL Zkp 
XI. 0,04 C ÜÜ Kb-Kt 
XII. 2,30 C ÜÜ Zkp 
XIII. 2,75 C KG Mt 
XIV. 0,29 C FL Kb-Kt 
XV. 0,26 C TV Mt 
XVI. 5,68 C HÜ Mt 
XVII. 0,23 A KG Kb-KM 
XVIII. 0,77 C HÜ Kb-Rek 
XIX. 10,17 C KÜ-SZ Mt 

Beépítésre nem szánt terület 
Beépítésre nem szánt terület maradt 

1 3,03 B, C E Mt 
2 0,66 C K Mt 
3 0,57 C K E 
4 0,06 C KK E 
5 0,02 C KK út 
6 0,08 C K Zkp 
7 0,97 C K Kb-Kt 
8 1,27 B M E 
9 1,02 C VT Kb-Rek 

10 0,23 C M Kb-Kt 
11 0,02 C M Kb-KM 
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Jele 
Terüle 

te 
ha 

Módo
sítás 
indo 
ka 

Településszerkezeti terv 

Jelenlegi területfelhasználás Tervezett területfelhasználás 

12 0,09 C K Kb-Rek 
13 1,27 C KP Kb-Rek 
14 16,76 B M E 
15 16,83 B K Kb-Hon 
16 3,41 A, B M Tk 
17 0,54 A VT Kb-KM 

 
 

3.2. melléket 

„VÁLT” jelű „TERÜLETFELHASZNÁLÁS VÁLTOZÁSAI” tervlap 
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4. melléklet 

TÉS KÖZSÉG TERÜLETI MÉRLEGE 
igazgatási terület 4854,27ha 

4.1 BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
 A B C 

1. 
Területfelhasználási egység — 

általános használat szerint 
Területfelhasználási egység 
— sajátos használat szerint 

Terület 
ha 

2. Lakóterület Falusias — Lf 93,89 
3. Vegyes terület Településközpont — Vt 3,92 
4. Gazdasági terület Kereskedelmi, szolgáltató — 

Gksz 
1,37 

5.  Közmű — K-Km 0,22 
6. Mezőgazdasági üzemi terület — 

K-Mü 
8,13 

7. Rekreációs terület — K-Rek 7,81 
8. Összesen: 115,34 

 

4.2 BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 A B C 

1. 
Területfelhasználási egység — 

általános használat szerint 
Területfelhasználási egység — 

sajátos használat szerint 
Terület 

ha 
2. Közlekedési és közműterület Közutak — Köu 0,51 

3. 
Zöldterület 

Közkert — Zkk 0,04 

 Közpark — Zkp 4,66 
4. 

Erdő 
Védelmi — Ev 389,86 

5. Honvédelmi — Eho 2 251,75 
6. Közjóléti — Ek 1,22 
7. 

Mezőgazdasági 
Általános — Má 3,15 

8. Tájgazdálkodási — Mt 2045,07 
9. Vízgazdálkodási Vízgazdálkodási — V 13,63 
10. 

Beépítésre nem szánt különleges 
területek 

Sportterület — Kb-Sp 1,82 
11. Rekreációs terület —Kb-Rek 2,91 
12. Közműterület — Kb-Km 0,83 
13. Fásított közterület — Kb-Kt 2,31 
14. Temető — Kb-T 1,44 
15. Közlekedés céljára szolgáló 

honvédelmi érdekű terület — Kb-
Hon 

16,82 

16. Természet közeli Természet közeli terület — Tk 3,41 
17. Összesen: 4738,93 
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5. melléklet 

5. TÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK A 
TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG 
IGAZOLÁSA 

A területrendezési-településrendezési tervek tervhierarchiájának legmagasabb szintjén AZ 
Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT) áll, amelyet az Országgyűlés a 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezés tervéről szóló a 2018. évi 
CXXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: Trtv.) hagyott jóvá. A Trtv. 2019. március 16-tól 
hatályos.  

Tés közigazgatási területére kiemelt térség területrendezési terve nem vonatkozik. 

Tés közigazgatási területére a megyei területrendezési tervek közül Veszprém Megye 
Területrendezési Terve (továbbiakban: VmTrT) vonatkozik. Veszprém Megye 
Önkormányzata a jelenleg hatályos megyei területrendezési tervét 15/2019. (XII.13.) 
önkormányzati rendeltével fogadott el.  

5.1. TÉRSZERKEZETI TERVEKNEK VALÓ MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA 

Az Ország Szerkezeti Terve VmTrT Szerkezeti terve 

  

  
Az Ország Szerkezeti Tervére vonatkozó előírásokat alapvetően a kiemelt térségi és megyei 
tervek készítése során kell figyelembe venni. Jelen új településrendezési eszközök készítése 
során a bevezetőben ismertetettek szerint, VmTrT Szerkezeti tervével való összhang kerül 
értékelésre. 
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5.1.1. Térségi területfelhasználási követelményeknek való megfelelés igazolása 

ERDŐGAZDÁLKODÁSI TÉRSÉG 

területe a közigazgatási területen a VmTrT-ben: 2666,25ha  54,40% 

Területrendezési követelményekkel való összhang igazolása 

Az erdőgazdálkodási térségen belüli, TSZT-ben erdőterületbe sorolt terület nagysága 
összesen 2647,13 ha. Ez a VmTrT-ben erdőgazdálkodási térségbe sorolt terület 99.28 %-a. 
> 95%. Nem érinti a települést erdőtelepítésre javasolt terület övezete, a TSZT-ben kijelölt új 
erdőterületek ebből következően nem kerülhettek kijelölésre erdőtelepítésre javasolt terület 
övezetén belüli területen. A TSZT-ben kijelölt új erdőterületek területe 20,03 ha (II., V., 3, 4, 
8, 14 ”jelű változások) 

Az erdőgazdálkodási térségen belül bányaterület nem került kijelölésre. 

Az erdőgazdálkodási térségen belül erőmű nem került elhelyezésre. 

Közjóléti erdőterület országos mellékút melletti 50-50m-es területsávokon belül nem került 
kijelölésre. 

Megfelel 

MEZŐGAZDASÁGI TÉRSÉG 

területe a közigazgatási területen a VmTrT-ben: 2080,35 ha 42,44% 

Területrendezési követelményekkel való összhang igazolása 

A mezőgazdasági térségen belüli, TSZT-ben mezőgazdasági területbe sorolt terület 
nagysága összesen 2043,83 ha. Ez a VmTrT-ben mezőgazdasági térségbe sorolt terület 
98,24 %-a>75%. 

A mezőgazdasági térségen belül nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet 
nem került kijelölésre. 

Megfelel 

TELEPÜLÉSI TÉRSÉG 

területe a közigazgatási területen a VmTrT-ben: 155,01ha 3,16% 

Területrendezési követelményekkel való összhang igazolása 

A települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető. 

Megfelel 

 

A településrendezésre vonatkozó egyéb szabályok a Trtv.-ben: 

A TRTV. ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK KIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSAIVAL VALÓ 

ÖSSZEHANG IGAZOLÁSA 
Az újonnan kijelölt beépítésre szánt területek csatlakoznak a meglévő települési területhez. 

Az újonnan kijelölt beépítésre szánt területek nem okozzák a különböző települések 
beépítésre szánt területeinek összenövését. 

A közigazgatási területen barnamezős területet a vonatkozó jogszabályok nem jelöltek ki. 

Az újonnan kijelölt beépítésre szánt területek összes területe 54300 m2, ennek 5%-a 2715 
m2. Az TSZT-ben újonnan kijelölt zöldterületek területe 27700 m2. A legnagyobb újonnan 
kijelölt zöldterület (XII jelű változás) közvetlenül csatlakozik újonnan kijelölt beépítésre szánt 
rekreációs területhez (e jelű változás) 

Megfelel 

Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó földrészletek 
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Tés közigazgatási területét nem érinti a „borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete”. 
Megfelel. 

Országos Gyümölcs Termőhely Kataszterbe tartozó területek 

Az Országos Gyümölcs Termőhelyi Kataszter elérhető adatbázisa szerint jelenleg nem 
található gyümölcstermőhelyi terület Tés közigazgatási területén.  

A 2014 előtti adatbázisban szereplő területek jelenleg az ingatlan-nyilvántartási adatok 
alapján már nem beazonosíthatóak. A 2014 előtti adatbázis szerint 1997-ben a 078/26 hrsz.-
ú telek gyümölcstermőhelyi terület volt, mely azonban jelenleg az országos közút telke, 
útterület. Újonnan beépítésre szánt terület nem került kijelölésre a területén. 

 Megfelel. 

5.2. ORSZÁGOS TÉRSÉGI ÖVEZETEKNEK VALÓ MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA 

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a település közigazgatási területét érintő országos térségi 
övezeteket:  

 
Trtv. 

MvM 

rendelet 
VmTrT 

Trtv. országos övezetei 
Tés 

érintettsége 
melléklete 

1 3/1  3.1 Ökológiai hálózat magterületének övezete igen 

2 3/1  3.1 Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete nem 

3 3/1  3.1 Ökológiai hálózat pufferterületének övezete nem 

4 3/2  3.2 Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete nem 

5  1 3.3 Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete nem 

6 3/3  3.5 Erdők övezete igen 

7  2 3.8 Erdőtelepítésre javasolt terület övezete nem 

8  3 3.2 Tájképvédelmi terület övezete igen 

9 3/4  3.3 
Világörökségi és világörökségi várományos területek 
övezete által érintett települések 

nem 

10  4 3.4 Vízminőség-védelmi terület övezete igen 

11  5 3.6 Nagyvízi meder övezete nem 

12  6 3.7 VTT-tározók övezete nem 

13 3/5  3.8 
Honvédelmi és katonai célú terület övezete által 
érintett települések 

igen 

Az alábbiakban azon térségi övezetek esetében igazoljuk a TSZT és a térségi övezetek 
összhangját, amelyekkel a fenti táblázat szerint Tés közigazgatási területe érintett: 
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ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT–MAGTERÜLET ÖVEZETE 

 

 
Területrendezési követelményekkel való összhang igazolása 

Az övezet területén elsősorban olyan területfelhasználású területek kerültek kijelölésre, melyek a 
magterület természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti: 
elsősorban erdő, tájgazdálkodási mezőgazdasági terület illetve természetközeli területfelhasználású 
területek kerültek kijelölésre.  

Az övezet területén újonnan beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.  
Az övezet területén új közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózati elem nyomvonala nem került 
kijelölésre.  

Az övezet területén bányászati tevékenység nem folyik, illetve új célkitermelőhely és új külszíni 
művelésű bányatelek nem került kijelölésre. Megfelel. 

Az övezet területén erőmű területe nem került kijelölésre. 

Megfelel. 
 
 

ERDŐK ÖVEZETE 
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Területrendezési követelményekkel való összhang igazolása 
Az erdők övezetébe tartozó területek a településrendezési eszközökben 99.28 %-a erdőterület 
területfelhasználási egységbe kerültek besorolásra. 
Az övezet területén új külszíni művelésű bányatelek nem került kijelölésre.  
Megfelel. 
 
 

TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 

 
Területrendezési követelményekkel való összhang igazolása 

Az övezet területén a kialakult tájhasználatokhoz igazodó területfelhasználás került kijelölésre. A 
mezőgazdasági területek tájgazdálkodási mezőgazdasági területbe kerültek besorolásra, illetve a 
külterület nagy rész erdő területfelhasználásba kerül. A település jellemzően falusias lakóterületből áll. 
A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet rendelkezik a külterületen elhelyezett 
épületek építészeti kialakítására vonatkozóan.  

Az övezet területén bányászati tevékenység nem folyik, illetve új célkitermelőhely és új külszíni 
művelésű bányatelek nem került kijelölésre. 

Az övezet területén új közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózati elem nyomvonala nem került 
kijelölésre.  

Megfelel. 
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VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 

 
Területrendezési követelményekkel való összhang igazolása 

A településrendezési eszközök kijelölik a vízvédelemmel érintett területeket. A HÉSZ tartalmazza a 
vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat. 

Az övezet területén bányászati tevékenység nem folyik, illetve új célkitermelőhely és új külszíni 
művelésű bányatelek nem került kijelölésre.  

Az övezet területén új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény nem került tervezésre.  

Megfelel. 
   

HONVÉDELMI ÉS KATONAI CÉLÚ TERÜLET ÖVEZETE ÁLTALÉRINTETT TELEPÜLÉSEK 

 
Területrendezési követelményekkel való összhang igazolása 

A településrendezési eszközök kijelölik a honvédelmi és katonai célú területeket. Megfelel. 

Erdőterületen kívül nem találhatóak honvédelmi célú területek. 

Az övezet területén az erdők övezete által is érintett területek honvédelmi célú erdőterületbe kerültek 
besorolásra.(Kivéve azt a két utat, amelyek beépítésre nem szánt honvédelmi területbe kerültek 
besorolásra.) 

Megfelel. 

5.3. MEGYEI TÉRSÉGI ÖVEZETEKNEK VALÓ MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA 

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a település közigazgatási területét érintő megyei övezeteket:  
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 VmTrT-ben megállapított megyei övezet Érintettség 

3.9 Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete nem 

3.10 Rendszeresen belvízjárta terület övezete nem 
3.11 Földtani veszélyforrás terület övezete nem 

 VM TrT-ben megállapított egyedileg meghatározott megyei övezet  
3.12.1. Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott célterületeinek övezete igen 
3.12.2. Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten támogatott célterületének övezete nem 
3.12.3. Karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett települések övezete nem 
3.12.4. Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének övezete igen 
3.12.5. Veszprém megye várostérségeinek övezete igen 

3.12.6. 
Az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program érdekében 
együttműködő települések övezete 

igen 

 

GAZDASÁGFEJLESZTÉS KIEMELTEN TÁMOGATOTT CÉLTERÜLETEINEK ÖVEZETE 

 
Területrendezési követelményekkel való összhang igazolása 

A településrendezési eszközök készítése során nem kerültek kijelölésre kiemelt fejlesztési területek.  

A településrendezési eszközök készítése során nem kerültek kijelölésre új beépítésre szánt gazdasági 
területek. 
 

TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK KIEMELTEN TÁMOGATOTT CÉLTERÜLETÉNEK ÖVEZETE 

 
Területrendezési követelményekkel való összhang igazolása 

Tés területén üdülőterületek nem találhatóak. A rekreációs területek nem érintik az ökológiai hálózat 
magterületét, az ökológiai folyosójának övezetét, a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetét, az 
erdők övezetét, a vízminőség-védelmi terület övezetét, valamint a nagyvízi meder övezetét sem. 

A TSZT készítése során a vonalas nyomvonalak (kerékpárutak, túraútvonalak) folytonossága 
biztosításra került. 

A környezeti állapot megőrzése érdekében a térségi övezetbe tartozó települések településrendezési 
eszközeinek készítése során a rekreációs célú területeken indokolt csendes övezet kijelölése: 
csendes övezetek nem kerültek kijelölésre. 
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VESZPRÉM MEGYE VÁROSTÉRSÉGEINEK ÖVEZETE 

 

Várpalota várostérsége 

Területrendezési követelményekkel való összhang igazolása 

A Megalapozó vizsgálatok, a Településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök 
tartalmazzák a térségi összefüggéseket, azokat figyelembe véve tartalmaznak javaslatokat. 
 

AZ „EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA VESZPRÉM 2023” PROGRAM ÉRDEKÉBEN EGYÜTTMŰKÖDŐ 

TELEPÜLÉSEK ÖVEZETE 

 
Területrendezési követelményekkel való összhang igazolása 

Az övezet által érintett települések az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program sikere 
érdekében középtávú településfejlesztési dokumentumaik tartalmát – a térség egésze fejlesztése, a 
területi potenciálok sokoldalú kihasználása, illetve a párhuzamosságok kiküszöbölése érdekében – 
hangolják össze. Jelen TRE készítése során az érintett települések között a területrendezési 
követelményekben előírt együttműködésre nem került sor.  
 


