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1. 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. 

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 

IV. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK  
c. Véleményezési tervdokumentáció. 
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2. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, 
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER 

2.1. A MEGLÉVŐ TELEPÜLÉSSZERKEZET ADOTTSÁGAI 
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 műemlékként nyilvántartott 
legfőbb értékei, 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. Mivel 
Csőszpuszta elnéptelenedett, így kedvező volt az 1800-as évek elején majorsági 
gazdálkodás kialakításához. 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. 

A településszerkezet 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. 

2.2. A TERVEZETT TELEPÜLÉSSZERKEZET FŐBB ELEMEI 
A településszerkezetben koncepció szinten nem történt nagy változás. A korábbi terv által 
használt területhasználati rendszert veszi alapul. Mivel a település szinte teljes külterülete az 
ökológiai hálózat magterületébe illetve Natura2000 területbe tartozik, ezért a települést 
körülvevő szántók tájgazdálkodási mezőgazdasági területbe kerültek besorolásra. A magas 
természeti értékkel bíró erdők pedig védelmi rendeltetésű erdőterületbe kerültek, kivéve a 
honvédelmi tulajdonban lévő erdőterületek, melyek honvédelmi célú erdőterületbe kerültek. A 
település területén számos ex lege védett természeti emlék is előfordul, majdnem 100 
víznyelőt és szinte ugyanennyi barlangot térképeztek fel, melyek nagy része erdőterületeken 
helyezkedik el, de ahol saját telekkel rendelkeznek ezek az értékek, ott a területfelhasználás 
ennek megfelelően természetközeli terület. A lakóterületek a hagyományos 
települéősszerkezethez és építészeti örökséghez igazodóan falusias lakóterületbe kerültek, 
a települést kiszolgáló funkciók pedig településközpont vegyes területbe. 

2.2.1. Beépítésre szánt területek 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Területfelhasználási 
egység — általános 

használat szerint 

Területfelhasználási egység — sajátos 
használat szerint 

Legnagyobb 
beépítési 
sűrűség 

Lakóterület Falusias lakóterület — Lf 0,5 



TÉSKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS  
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  V. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK 

 

PÁPAI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Kft.—TÁJOLÓ-TERV Kft.—KÉSZ Kft.—MobilCity Kft. 8 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Területfelhasználási 
egység — általános 

használat szerint 

Területfelhasználási egység — sajátos 
használat szerint 

Legnagyobb 
beépítési 
sűrűség 

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 

2.1.1.1. Lakóterületek 

Falusias lakóterületek  
A belterület összes lakóterülete. 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. 

Lakóterületek szabályozási koncepciója 

A falusias lakóterületek4építési övezetbe soroltak, megkülönböztetve a településközpont 
kialakult telekstruktúrájú, oldalhatáronálló beépítésűtelpülésrészeit, valamint faluközponttól 
távolabbi tömböket, aholszabadonálló beépítési mód alakult ki szélesebb telkeken, valamint 
a Tés északi részén (201 és 203 hrsz.-ú telkek) újonnan kijelölt nagytelkes falusias 
lakóterületet (általános mezőgazdasági területből). 

2.1.1.2. Vegyes területek 

Településközpont vegyes területek 

Településközpont vegyes területbe változatlanul a település központi részén elhelyezkedő, a 
település közintézményeinek területei tartoznak.  

Vegyes területek szabályozási koncepciója 

A településközpont vegyes területek 2 építési övezetbe soroltak. A településközpont vegyes 
terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetésű épület elhelyezésére 
szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre. 

2.1.1.3. Gazdasági területek 

Kereskedelmi, szolgáltató terület  
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. 

Gazdasági területek szabályozási koncepciója 

Egy építési övezet került kialakításra a kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület számára. 
A kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen elhelyezhetők gazdasági, termelő vagy 
raktározási, kereskedelmi, közösségi szórakoztató, kulturális, sport, egészségügyi és az 
azokat kiszolgáló rendeltetésű létesítmény. 
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2.1.1.4. Üdülőterületek 

Jelen Településszerkezeti terv üdülőterület területfelhasználású területet nem jelöl ki. A 
korábbi Településszerkezeti terv a tési belterület nyugati részén és Csőszpuszta területén 
jelentős kiterjedésű hétvégi házas üdülőterületet, valamint mindkét településrészen 
üdülőházas üdülőterületet jelölt ki, melyek jelen tervezés során „visszasorolásra” kerültek 
falusias lakó-, zöld-, mezőgazdasági- vagy erdőterületbe. 

2.1.1.5. Beépítésre szánt különleges területek 

Tés közigazgatási területén az alábbi sajátos használatú beépítésre szánt különleges 
területek kerültek kijelölésre: 

 mezőgazdasági üzemi területek, 

 rekreációs terület, 

 közműterület. 

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. 

Jelen Településszerkezeti terv különleges beépítésre szánt rekreációs területbe sorolja: a 
Német-tótól északra levő 019/9 hrsz.-ú területet (mezőgazdasági területből), a Zsidó-tótól 
Nyugatra elhelyezkedő 226 hrsz.-ú telket (falusias lakóterületből), Csőszpuszta északi 
részen a 706/1-2 hrsz.-ú telkeket, a helyi védettség alatt álló „grófi istálló” épülete körül 
(hétvégi házas üdülőterületből/erdőterületből), szintén Csőszpuszta területén a volt major 
területének északi részét (meg nem valósult hétvégi házas üdülőterület), elsősorban a 
lovasturizmushoz kapcsolódó idegenforgalmi tevékenységek számára, valamint Kistés 
térségében a 0226/1-3 hrsz.-ú területeket (falusias lakóterületből). 

Közműterületbe a szennyvíztisztító területe, a 078/38 hrsz.-ú telek került besorolásra. 
Beépítésre szánt különleges területek szabályozási koncepciója 

A különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi területek 2 építési övezetbe soroltak. A 
két övezet a már kialakult majorsági területekhez igazodóan egy kisebb telkes illetve egy 
nagyobb telkes övezetet különböztet meg. A különleges beépítésre szánt mezőgazdasági 
üzemi terület a mezőgazdasági termékek tárolásával, feldolgozásával, az állattenyésztéssel 
kapcsolatos létesítmények elhelyezésére szolgál.  

Rekreációs területek 3 építési övezetbe kerültek besorolásra. Szintén a kialakult 
állapotokhoz igazodóan egy kisebb illetve egy nagyobb telkek kialakítására alkalmas övezet 
került kialakításra. A harmadik övezet az új fejlesztés céljára lett kijelölve, beépítését a HÉSZ 
feltételekhez köti. 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. 

A közműterület számára 1 építési övezet került kialakításra. A területfelhasználásba a 
közművek területigényes, beépítésre szánt területei tartoznak. Az építési övezetbe a 
szennyvíztisztító építményei helyezhetők el.  
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2.2.2. Beépítésre nem szánt területek 

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 

Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági területek—Kb-Hon 

Közmű terület—Kb-KM 

Rekreációs terület—Kb-Rek 

2.1.1.6. Zöldterületek 

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 közparkot 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 pontenciálisanbemutatóterületté alakítható, 
egyúttal nagykiterjedésű zöldfelület is kialakítható pihenés céljára, illetve a Német-tónál az 
ahhoz északról csatlakozó fejlesztések számára kijelölt településközpont vegyes területhez 
kapcsolódóan illetve a Német-tó adta rekreációs lehetőségek kiaknázása számára.  Jelen 
terv tartalmaz továbbá két közkertet is, a Szabadság-téren az I. világháborús emlékmű 
területén (korábbi terv is tartalmazta) illetve a Kossuth Lajos utca Szabdság tér felőli végén 
rekreációs fejlesztés számára. 

Zöldterületek szabályozási koncepciója 

A zöldterületeket területnagyságuktól és funkciójuktól függően a terv az alábbi 
területfelhasználásba sorolja: 

 közpark (Zkp),  

 közkert (Zkk)  

A közpark övezetében elsősorban a pihenést, testedzést szolgáló építmények, 
kertberendezési tárgyak, köztárgyak, kerti építmények, tavak, vendéglátó és turisztikai 
rendeltetésű épület, szabadtéri színpad, műtárgyak illetve illemhelyek helyezhetőek el. 

A közkert övezetében sétaút, kerékpárút, pihenőhely, játszókert, kertberendezési tárgyak, 
kerti építmények, műtárgyak helyezhetők el. 
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Egyik zöldterület övezetében sem helyezhetők el terepszint feletti és terepszint alatti 
parkolók illetve terepszint feletti közmű- és hírközlési műtárgyak és berendezések —
közvilágítás kivételével. 

2.1.1.7. 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. 

Erdőterületek szabályozási koncepciója 

A védett erdőterület övezeteiben építmények kizárólag a területek táji-, természeti 
értékeinek, természetes, természetközeli ökoszisztémáinak megóvásával helyezhetők el. 
Védelmi erdőterületen kilátó és magasles kivételével új épületek nem, csak a védelmi célok 
megvalósulását szolgáló, épületnek nem minősülő építmények helyezhetők el. 

A honvédelmi erdőterületeken belül honvédelmi és katonai rendeltetésű, valamint az 
erdőgazdálkodási rendeltetésű nem épület jellegű építmények, létesítményekelhelyezésére 
lehetséges.  

Közjóléti erdőterületbe sorolt Tés belterületének ÉNy-i részén elhelyezkedő 204/1— 208/3 
hrsz.-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. 

2.1.1.8. Mezőgazdasági területek 

A közigazgatási terület mezőgazdasági területei tájgazdálkodási- és általános 
mezőgazdasági területbe kerültek besorolásra. Tájgazdálkodási általános mezőgazdasági 
terület besorolású a település szinte összes mezőgazdasági területe (kivétel a 078/27 és 
078/37 hrsz.-ú telkek), mivel a település szinte teljes külterülete az ökológiai hálózat 
magterületébe és/vagy Natura2000 területbe tartozik. 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 általános mezőgazdasági területbe kerültek. 

Mezőgazdasági területek szabályozási koncepciója 

A tájgazdálkodási mezőgazdasági terület célja a táji-, természetvédelmi- vagy 
vízminőségvédelmi okokból érzékeny, védendő mezőgazdasági területek megőrzése, ezért a 
hagyományos tájgazdálkodás jellegének megőrzése érdekében épületek nem helyezhetők 
el. Nem helyezhető el továbbá olyan építmény, amely a jelenlegi állapotot rontja, a meglévő 
növényállományt, ökoszisztémákat, barlangokat, víznyelőket és egyéb természeti 
képződményeket veszélyezteti, a tájkép jellegét megváltoztatja. A kialakult tájhasználatot 
megváltoztatni kizárólag a természeti állapothoz közelítés érdekében szabad. Vízbázis 
védőterületein, hidrogeológiai védőidomainak területén elhelyezkedő tájgazdálkodási 
mezőgazdasági területeken kizárólag a vonatkozó jogszabályokkal összhangban levő 
tevékenységek folytathatók. 

Az általános mezőgazdasági területbe sorolt 078/27 és 078/37 hrsz.-ú ingatlanok építési 
határértékei változatlanok. 

2.1.1.9. Vízgazdálkodási terület 
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Vízgazdálkodási területbe a tavak medre és partja, vízfolyások medre és partja, vízelvezető 
árkok, csatornák illetve vízmosások területei tartoznak. Az új településrendezési eszközök a 
vízgazdálkodási területeket felülvizsgálta, pontosította. 

Vízgazdálkodási területek szabályozási koncepciója 

A vízgazdálkodási területen belül nem kerültek differenciálásra övezetek, mivel a település 
vízgazdálkodási területei nem túl változatosak, nem teszik szükségessé az övezeti szintű 
megkülönböztetést. Vízgazdálkodási területen a terület rendeltetésszerű használathoz 
szükséges, épületnek nem minősülő csak a vízgazdálkodással összefüggő építmények 
helyezhetők el. 

2.1.1.10. Természetközeli területek 

Tés területén azon mocsaras, vízmosásos területek tartoznak ide, amelyeken ex lege 
víznyelők vagy víznyelők és egyben barlangok felszíni bejáratai helyezkednek el. 

Természetközeli területek szabályozási koncepciója 

Természetközeli területen elsődleges cél a természetes állapot megtartása. Természetközeli 
területen épületet elhelyezni nem lehet. Nem helyezhető el továbbá olyan létesítmény, amely 
a jelenlegi állapotot rontja, a meglévő növényállományt, ökoszisztémákat és víznyelők 
barlangok, valamint egyéb természeti képződményeket veszélyezteti, a tájkép jellegét 
megváltoztatja. A kialakult tájhasználatot, a víznyelőket, barlangok felszíni bejáratait 
megváltoztatni kizárólag a természeti állapothoz közelítés érdekében szabad.  

2.1.1.11. Különleges, beépítésre nem szánt területek 

Tés közigazgatási területén az alábbi sajátos használatú beépítésre nem szánt különleges 
területek kerültek kijelölésre: 

a) temető területe, 

b) nagykiterjedésű sportolási célú területek, 

c) fásított köztér, 

d) Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági területek, 

e) közműterület 

f) rekreációs terület. 

Különleges beépítésre nem szánt temető területbe tartozik a település meglévő temetőjének 
területe.  

Különleges beépítésre nem szánt sportterület területfelhasználásba sorolt a meglévő 
sportpálya és bővítési területe.  

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 (településközpont vegyes terület) hivatott feltárni, valamint Csőszpuszta 
területén néhány lakóterület előtti terület.  

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 beépítésre nem szánt közműterületbe a közművek nem területigényes területei tartoznak. 

Beépítésre nem szánt különleges rekreációs területet jelöl az új terv Csőszpuszta északkeleti 
részén a korábbi TSZT-ben kijelölt, de meg nem valósult lakóterület, sportterület fejlesztésre, 
valamint közparknak kijelölt terület helyett a tulajdonosi szándékok változása miatt.  

Különleges, beépítésre nem szánt területek szabályozási koncepciója 
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A Különleges temető területen kegyeleti rendeltetésű, vagy a temető üzemviteléhez 
szükséges épületek, építmények helyezhetők el. 

A sportterületen a testedzés, a sportolás épületei, építményei helyezhetők el, kiegészülve 
vendéglátás rendeltetésű épületekkel. 

A fásított köztéren a közlekedés építményei, sétaút, kerékpárút, köztárgy, a pihenést, 
testedzést szolgáló építmény, illetve az ismeretterjesztést szolgáló építmény helyezhető el. 
Épületek nem helyezhetők el. 
Közműterületbe a hírközlési létesítmények telkei, szennyvízátemelők telkei stb. tartoznak. 

A honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági terület övezeteiben a fegyveres szervek 
tevékenységére, elhelyezésére szolgáló épületek, egyéb építmények, illetve az 
erdőgazdálkodás érdekeit szolgáló építmények helyezhetők el. 

Beépítésre nem szánt különleges rekreációs területen a pihenés, idegenforgalom, rekreáció 
számára és ezzel kapcsolatos épületek, építmények elhelyezése támogatott. A rekreációs 
célú fejlesztés a vízvédelmi és természetvédelmi szempontok figyelembevételével 
valósítandó meg. j 

 
3. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 

ÖSSZEFOGLALÓJA 
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 
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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  

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=hétvégiházas 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 
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Jele 
Terüle 

te 
ha 

Módo
sítás 
indo 
ka 

Településszerkezeti terv 

Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Beépítésre szánt terület maradt 
A 6,23 C HÜ Lf 
B 3,71 C KG K-Mü 
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 
12 0,09 C K Kb-Rek 
13 1,27 C KP Kb-Rek 
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Jele 
Terüle 

te 
ha 

Módo
sítás 
indo 
ka 

Településszerkezeti terv 

Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

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 

 
*: Jele a „VÁLT” jelű „Területfelhasználás változásai” tervlapon 

 

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK 
TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ 
ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA 

A Településszerkezeti terv területrendezési tervekkel való összhangjának igazolását a 
Településszerkezeti terv 5. melléklete részletesen bemutatja.  

A településszerkezeti terv nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétes lenne az OTrT és a 
VmTrT Szerkezeti terveinek, országos és megyei térségi övezeteinek előírásaival. 

 

5. A TERVEZETT TERÜLETFELHASZNÁLÁS HATÁLYOS 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL VALÓ 
ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA 

A településrendezési eszközök készítése közvetlenül követi a Településfejlesztési koncepció 
készítését, a megalapozó vizsgálatok közösen készültek a két tervhez. Ebből következően a 
településrendezési eszközök és Településfejlesztési koncepció között szoros az összhang. A 
Településfejlesztési koncepció településrendezési eszközök összhangját az egyes 
településrészekre vonatkozóan meghatározott fejlesztési célokra vonatkozóan vetjük össze: 

Tés településrész karakterét, arculatát jelentősen meghatározzák a régi, helyi védettségre 
javasolt épületek. Kiemelt cél a terület értékmentő rehabilitációja, az épületállomány 
megújítása és korszerű fejlesztése, lakásteremtési program kidolgozása támogatási 
rendszerekkel együtt. A területet a fiatal családok számára vonzóvá kell tenni. A 
településrészen az új Településrendezési eszközök a tervezett üdülőterületeket 
visszasorolják lakóterületbe, mivel azok kialakítására nem került sor, így a lakóterületek 
kisebb léptékű fejlesztésére kerülhet sor. 

A faluközpont a közösségi élet meghatározó színtere. A közterületek, a közösségi életbe 
bekapcsolódó egyházi ingatlanok gyalogos kapcsolatrendszerét, átjárhatóságát fejleszteni 
szükséges. Mindezt javasolt összekapcsolni a turistaforgalom által használt területekkel és 
túraútvonalakkal. A településrészen az új Településrendezési eszközök a gyalogos 
kapcsolatokat fásított közterek kijelölésével igyekszik fejleszteni. A településközpont vegyes 
területeit, a templom mögötti területet és az egészségház körüli területet a kertek végében 
vízfolyás menti gyalogos közlekedésre alkalmas fásított köztérrel kötöttük össze. A Zsidó-tó 
melletti területen kijelölésre került egy rekreációs terület melyet a tóval szintén fásított 
köztérrel kötöttünk össze. Jelenleg a tájházon keresztül érhetőek el a szélmalmok, vagy a 
külterületről közelíthetők meg, jelen terv ezért a Szabadság tér keleti oldalán jelölt ki 
gyalogos/kerékpáros közlekedés számára fásított közteret, mely a településközpont vegyes 
terület déli részén kiköt a szabadság tér nyugati oldalára. Innen a szemközti lakóterületen a 
telkek végeiből lejegyzett gyalogúttal folytatódik a tervezett gyalogos feltárás, így 
megközelíthetővé válik az Evangélikus templom hátulról is. 
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A település egyedi sajátosságát meghatározó két szélmalom, mint kuriózum 
látogathatóságát fejleszteni szükséges. A szélmalmok területét közparki keretekbe kell 
sorolni, látogatóközpont számára a szomszédos ingatlanok adottságait ki kell használni, a 
gépjárművel történő látogatás számára megfelelő infrastruktúrát, parkolóterületet kell 
kialakítani. Nagy lehetőség rejlik a korábban elbontott további két szélmalom, mint 
látogatóhely fejlesztésében, a négy szélmalom tanösvényszerű összekapcsolásában. Erős 
települési karakterformáló elemmé válhat a hiányzó két szélmalom replikája a kortárs 
építészet eszközrendszerét felhasználva. Az új Településrendezési eszközök közparkba 
sorolják a szélmalmok és az feltételezett egykori szélmalom helyét is, és az előbbiekben 
ismertetett gyalogos feltárást teszik lehetővé. 

Az épületállomány és a közterületi rendszer megfelelő feltételeket biztosít a turizmus, falusi 
vendéglátás céljainak megvalósításához. A terület arculatát egységes elvek mellett táj- és 
kertépítési szakemberek bevonásával fejleszteni szükséges. A szabadidős és zöldterületek 
fejlesztésre szorulnak, a megindult játszótér építési programot folytatni szükséges. A 
kereskedelmi, vendéglátó szolgáltatások nagyon hiányosak, komplex, egymást erősítő 
hálózatot célszerű létrehozni. A terv javaslatot tesz a zöldterületek/közterületek szakemberrel 
történő megtervezésére valamint a zöldfelületek kialakítására is. 

A természeti környezet jó adottságokkal bír a rekreációs, az időseket ellátó szolgáltatások 
bővítésére. Ennek területigényét, fejlesztési igényeit ki kell szolgálni. A településen egy 
területen került kijelölésre újonnan beépítésre szánt rekreációs terület a Német-tótól északra, 
mely egy csaknem 3 hektárnyi terület, melyhez délről egy több mint 2 hektár nagyságú 
közpark csatlakozik. Ideális környezet akár többféle rekreációs fejlesztés számára, akár az 
időseket ellátó szolgáltatások, akár a testedzést, kikapcsolódást vagy kulturális események 
színterének megvalósítására. Ez a terület a településrészt és akár az egész települést 
kiszolgáló rekreációs fejlesztést jelenthet. 

Kistés településrész korábban önálló településként élte életét Tés mellett, azzal szervesen 
együttműködve. Ma már inkább a feledés homályába vész. A terület fejlesztése opció olyan 
szabadidős, rekreációs funkció számára, amely összefüggő nagy területigénnyel jelentkezik 
és ki tudja használni a természeti környezet és a nyugalom adottságait. E célt segítendő az 
új Településrendezési eszközök a korábbi falusias lakóterületet különleges beépítésre szánt 
rekreációs területbe sorolta. 

Csőszpuszta településrész lehetőségeiben erős tényező a Csőszpusztán keresztülhaladó 
Várpalota-Szápár közötti 8213. sz. főút. A természeti adottságok és a térségben működő 
gazdasági társaságok miatt egyesek szívesen beköltöznek a településrészbe, keresik a 
lakhatás lehetőségeit. A gazdasági és a lakóterületek harmonikus fejlődésének feltételeit az 
infrastruktúra hálózat fejlesztésével biztosítani kell. A közterületeken kevés a közösségi 
felület, ezeket pótolni szükséges. A zöldfelületeket és a gyalogos közlekedési felületeket, a 
csapadékvíz kezeléssel együtt a főút rendezésével párhuzamosan a biztonságos 
területhasználatra tekintettel kell rendezni. A településrészen az új Településrendezési 
eszközök a főút szélességét szabályozzák, hogy megfelelő keresztmetszet biztosítható 
legyen a biztonságos forgalom számára. Az új TRE a nagyszabású üdülő-fejlesztést 
visszavonja, mivel az üdülőterületek kialakítására nem került sor és igény sem mutatkozott. 
Ezek egy részét lakóterületbe sorolja, valamint a településrész délkeleti végén tervezett 
nagyobb üdülőterület fejlesztést pedig mezőgazdasági területbe sorolja vissza. Így is nyílik 
lehetőség új lakóterület beépítések számára, csak racionálisabb, kisebb mértékben, mint az 
előző tervben. A településrészen több rekreációs terület is kijelölésre került a turizmus és a 
helyi lakosság kiszolgálását szolgáló fejlesztések számára. 

Külterületi erdők és mezőgazdasági területeken cél a kialakult tájjelleg és a természeti 
értékek megóvása, a jelenlegi művelési ágak megtartása, az erdő- és gyepgazdálkodás 
domincanciájának fenntartása. Tés szántóterületei esetében a település célja a kialakult 
tájjeleg megőrzése, a mezőgazdasági táblákat kísérő/ övező mezővédő erdősávok 
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telepítése. Cél továbbá a külterületi táj- és területhasználat korszerűsítése, ebben a helyi 
közösségi részvétel erősítése, fejlesztése. 

A nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló Natura 2000 területeken és az (országos) 
ökológiai hálózat magterületein a település fő célja a védett növény- és állatfajok, továbbá a 
közösségi jelentőségű élőhelytípusok és fajok kedvező természetvédelmi helyzetének 
megőrzése, fenntartása, helyreállítása. A gyepeken a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, 
új nyomvonalú utak kialakítása, földutak stabilizált, vagy burkolttá alakítása nem 
támogatandó. Tés közigazgatási területén jelentős kiterjedésű területeket érintenek védett 
vagy fokozottan védett barlangok felszíni védőövezetein. E területeken célkitűzés a védelmi 
célkitűzésekkel összhangban levő területhasználat megtartása, ill. megvalósítása. 

Az új TRE a település erdőit védelmi erdőterületbe (honvédelmi területek esetében 
honvédelmi erdő) illetve a mezőgazdasági területeit pedig tájgazdálkodási mezőgazdasági 
területbe sorolta be. Azon ex lege értékek esetében, melyek külön telken találhatóak a 
településrendezési eszközök természetközeli területbe sorolta a telküket, a rajta található 
értékek további védelme és megőrzése érdekében. Egyes víznyelők vízgazdálkodási 
területen vagy védelmi rendeltetésű erdőterületen találhatóak, melyek szintén az értékek 
megőrzését szolgálják. Azon ex lege értékek, melyek nagykiterjedésű szántóterületeken 
belül találhatóak nem kerültek külön területfelhasználásba/övezetbe, de a település minden 
mezőgazdasági művelés alatt álló területe tájgazdálkodási mezőgazdasági területbe került 
besorolásra. A HÉSZ előírásai biztosítják ezen területek jellegének, használatának védelmét, 
így a rajtuk található értékek védelmét is. 

 

6. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 
Tés község Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök közös 
Megalapozó vizsgálatában részletesen feltárásra kerültek a település védendő táji-, 
természeti értékei, értékes tájképi területei.  

Az alábbiakban összefoglalva ismertetjük azokat a védendő táji-, természeti értékeket, 
értékes tájképi területeket, amelyek befolyásolják a településszerkezet alakítását és az 
egyes építési övezetek, és övezetek szabályozási követelményeit, valamint ismertetjük a 
védelmük érdekében javasolt településrendezési eszközöket.  

6.1. VÉDENDŐ TÁJI-, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

6.1.1. Magyarországi természetvédelmi védettség alatt álló területek 

Tés közigazgatási területén meglévő vagy tervezett országos vagy helyi, jelentőségű 
természetvédelmi terület, természeti emlék nem található.  

Tés területén 74 db ex lege védett barlang, 95 db ex lege védett víznyelő, valamint 4 db ex 
lege védett forrás található.  

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

A I. Megalapozó vizsgálatok kötetben részletesen bemutatásra kerültek a fenti ex lege védett 
értékek, valamint az országos jelentőségű földtani alapszelvény jellemzői. Az ex lege védett 
értékek és az országos jelentőségű földtani alapszelvény a Településszerkezeti terven és a 
Szabályozási tervlapokon feltüntetésre kerültek. 

6.1.2. Nemzetközi védettség alatt álló területek 

Tés közigazgatási területének szinte teljes külterületét magába foglalja a Keleti-Bakony 
(HUBF20001) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület - Natura 2000 terület. 
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A Natura 2000 területtel érintett ingatlanok, valamint a Natura 2000 területen előforduló 
természeti értékek a I. Megalapozó vizsgálatok kötetben részletesen bemutatásra kerültek. A 
Natura 2000 terület a Településszerkezeti terven és a Szabályozási tervlapokon feltüntetésre 
kerültek.  

6.1.3. Országos ökológiai hálózat területei 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján Tés teljes külterülete 
magterületbe tartozik, kivéve Kis-Tés területe, a belterülettől északra valamint nyugatra 
található szántó területek egyes foltjai, illetve Csőszpuszta és a fő településmag között fekvő 
szántóterület.  

6.2. TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL ÉRTÉKES TERÜLETEK 

6.2.1. Tájképvédelmi övezet területe 

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

6.3. TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET JAVASLATA  
A tájhasználat, tájszerkezet tervezésekor kiemelt szempont volt: 

 a tájtípusok jellegzetességét megtartó tájhasználati rendszer kialakulását segítő 
szabályozás kialakítása, 

 a településre vonatkozó térségi tervek, az Országos Területrendezési Terv (OTrT), és 
a Veszprém megye Területrendezési Terve (VmTrT) tájhasználati elvárásaival való 
összhang biztosítása, 

 a természetvédelmi területek értékeinek megőrzését elősegítő területfelhasználás és 
szabályozás kialakítása. 

A Településszerkezeti terv és a HÉSZ rajzi melléklete, a Szabályozási terv figyelembe véve 
a település természeti adottságait, tájkaraktereinek kulcstényezőit, az alábbi külterületi 
területfelhasználási rendszerre tesz javaslatot. 

Mivel a település szintet teljes külterületét érinti a Natura2000 terület, illetve az országos 
ökológiai hálózat magterülete, valamint a teljes település része a „tájképvédelmi területek” 
térségi övezetének, ezért a település erdői védelmi erdőterületbe (honvédelmi területek 
esetében honvédelmi erdő), illetve a mezőgazdasági területei pedig tájgazdálkodási 
mezőgazdasági területbe kerültek besorolásra. Ezen övezetek egyikében sem engedélyezett 
az épületek elhelyezése, minden esetben cél a természetes, ill. természetközeli állapotok 
megőrzése. 

Az előbbiekben felsorolt ex lege védett értékeket, illetve a földtani alapszelvényt pontos 
helyén ábrázolja a településszerkezeti terv és a szabályozási tervlapok is. Azon ex lege 
értékek esetében, melyek külön telken találhatóak a településrendezési eszközök 
természetközeli területbe sorolta a telküket, a rajta található értékek további védelme és 
megőrzése érdekében. Egyes víznyelők vízgazdálkodási területen vagy védelmi rendeltetésű 
erdőterületen találhatóak, melyek szintén az értékek megőrzését szolgálják. Azon ex lege 
értékek, melyek nagykiterjedésű szántóterületeken belül találhatóak nem kerültek külön 
területfelhasználásba/övezetbe, de a település minden mezőgazdasági művelés alatt álló 
területe tájgazdálkodási mezőgazdasági területbe került besorolásra. A HÉSZ előírásai 
biztosítják ezen területek jellegének, használatának védelmét, így a rajtuk található értékek 
védelmét is: a Tájgazdálkodási mezőgazdasági terület övezeteiben a hagyományos 
tájgazdálkodás jellegének megőrzése érdekében épületek nem helyezhetők el. 
Tájgazdálkodási mezőgazdasági terület övezeteiben nem helyezhető el olyan építmény, 
amely a jelenlegi állapotot rontja, a meglévő növényállományt, ökoszisztémákat, 
barlangokat, víznyelőket és egyéb természeti képződményeket veszélyezteti, a tájkép 
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jellegét megváltoztatja. A kialakult tájhasználatot megváltoztatni kizárólag a természeti 
állapothoz közelítés érdekében szabad. 

6.4. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2006. évi 
márciusi módosítása a takarékos területgazdálkodás ösztönzésé érdekében előírja, hogy 
újonnan beépítésre szánt területek kijelölése csak oly módon történhet, hogy az adott 
település közigazgatási területen az ún. „biológiai aktivitás érték” nem csökkenhet. A 
településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/202. (VII. 15.) Korm. rendelet 
előírásai szerint egy hektár területet meghaladó új beépítésre szánt terület kijelölésével járó 
településterv készítése vagy módosítása során igazolandó biológiai aktivitás érték 
(továbbiakban: BAÉ) szintentartása. Az egyes BAÉ számítására vonatkozó előírásokat a 
419/202. (VII. 15.) Korm. rendelet 9. melléklete határozza meg. A vonatkozó előírások 
szerint a egyes településszerkezeti tervek módosításaikor keletkezett biológiai aktivitásérték 
növekmény új településszerkezeti terv, ill. új településterv elfogadásáig felhaszfnálható 
419/2021. (VII.15.) Korm.rendelet 18.§ (3) bekezdés, ill. a 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 
szerint készült tervek módosítása esetében a 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 16.§. (9) 
bekezdés]. 

Tés új településszerkezeti terve egy helyen jelöl ki 1ha-nál nagyobb kiterjedésű, újonnan 
beépítésre szánt területet. Ez a terület a Változások c. tervlapon és táblázatban „e” betűjellel 
ábrázolt, kiterjedése 2,91ha korábban mezőgazdasági területet sorol át különleges 
beépítésre szánt rekreációs területbe. Így a terület biológiai aktivitásértéke 6,405 egységgel 
csökken, melyet a Változások c. tervlapon és táblázatban „III.” jellel ábrázolt falusias 
lakóterületből mezőgazdasági területbe visszasorolt területek adta növekedés ellensúlyozza, 
sőt +11,535 egységgel növekszik a biológiai aktivitásérték. 
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e K-Rek 2,91 1,5 4,365 M 3,7 10,77 -6,405 

III . Mt 6,90 5 34,5 FL 2,4 16,56 +17,94 

Összesen: +11,535 

 

7. ZÖLDFELÜLETI-RENDSZER FEJLESZTÉSE 
A településkép meghatározó alkotóeleme az épített elemeken kívül a zöldfelület mennyisége 
és minősége. Az épített elemek esztétikus megjelenéséhez környezetük kialakítása, 
rendezettsége is hozzátartozik. Ennél fogva a település rendezése során az épített elemek 
mellett a zöldfelületek szerepe ugyanolyan fontos. 

A zöldfelületek esztétikai funkciójukon kívül kondicionáló, ökológiai és rekreációs szerepet 
töltenek be. Ha egy megtartandó zöldfelület nem tölti be mindhárom szerepkört, az esetben 
a zöldfelületet fejleszteni kell, a tervezett zöldfelületek kialakításánál pedig törekedni kell a 
hármas funkció betöltésére. 

A Településszerkezeti terv felülvizsgálata során a zöldfelület fejlesztés célja volt: 



TÉSKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS  
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  V. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK 

 

PÁPAI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Kft.—TÁJOLÓ-TERV Kft.—KÉSZ Kft.—MobilCity Kft. 21 

 települést kiszolgáló nagy méretű közpark létrehozása, mely helyet adhat különböző 
rekreációs funkciók számára, többszintű növényzettel és modern berendezéssel a 
helyiek igényeit kielégítheti, ugyanakkor ökológiai szempontból is fontos szerepet 
betölt 

 a település jelképévé vált szélmalmok környezetének közparkká alakítása, mely így 
méltó környezet kialakítására ad lehetőséget, 

 a település központi részén illetve a Német-tónál lévő, és Csőszpusztán lévő 
közterületek átsorolása fásított köztérbe a terv célja ezen területek a gyalogos 
közlekedés számára megnyitni, ugyanakkor a burkolt felületeket minimális szinten 
tartani, és a zöldfelületeket növelni. 

7.1. KÖZHASZNÁLATÚ ZÖLDFELÜLETEK 
Jelen településrendezési eszközök három nagykiterjedésű közparkot tartalmaznak: 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 két közkertet is, a Szabadság-téren az I. világháborús emlékmű 
területén (korábbi terv is tartalmazta) illetve a Kossuth Lajos utca Szabadság tér felőli végén 
rekreációs fejlesztés számára. 

7.2. KORLÁTOZOTTAN KÖZHASZNÁLATÚ ZÖLDFELÜLETEK 
Korlátozottan közhasználatú zöldfelületek közé tartoznak a jelentős zöldfelülettel, zöldfelületi 
értékkel bíró, idő-, vagy térbeli korlátozással üzemeltetett és fenntartott, de a rendelkezési 
időben közösségi használatra szánt létesítmény, tulajdonostól függetlenül. Ide tartoznak 
például a település temetői, nyilvános sportterületek, egyéb rekreációs területek stb. 

Az új TRE eszközök 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 jelölt 
területeken. Ezen területek jelentős zöldfelülettel rendelkeznek, melyek a fejlesztések során 
is megőrzendőek, a zöldfelületek igényes kialakítása nagyban hozzájárul a rekreációs 
funkciók kiteljesedéséhez, a kellemes környezet kialakításához valamint a zöldfelületek 
ökológiai szolgáltatásaihoz is.  

Tés temetője a község határában fekszik, kerítése mentén fenyő fasorral, ám ezen kívül 
csak 1-1 nagyobb fa (lombos és örökzöld) található a sírok között. Javasoljuk a temetőben is 
további árnyékadó, lombhullató, nagy lombkoronájú fák telepítését, többszintű növényzet 
kialakítását, hiszen az árnyékos temetők a közeli lakóterületeken is kifejtik klímakiegyenlítő 
hatásukat. 

További korlátozottan közhasználatú zöldfelületek közé tartoznak a jelentős zöldfelülettel 
rendelkező intézmények, mint az iskola. Javasolt a többszintű zöldfelület kialakítása, az 
udvar parkosítása, a kert felelős gondozása/karbantartása. Az intézmény esztétikus 
zöldfelületi kialakítása jó példakánt szolgálhat a település egésze számára.  

Új sportterület nem került kijelölésre, a település nyugati szélén található sportterületet 
megtartja a terv. Ez a terület jelenleg nagy kiterjedésű gyep néhány idősebb impozáns 
lomhullató faegyeddel. Javasolt ezen idős fák megóvása, kezelése. 
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Javasolt a közhasználatú zöldfelületek kialakítását szakember —vonatkozó jogszabály 
szerinti táj- és kertépítészeti tervezési területen tervezési jogosultsággal rendelkező 
tervező— bevonásával elvégezni. A szakszerűen elkészített tervnek számos előnye van. A 
zöldfelületek esztétikus kialakításán túl a szakember által készített terv biztosíthatja a 
zöldfelületek funkcionalitását, fenntarthatóságát, hosszú távú fennmaradását valamint nem 
utolsó sorban a tervezett elemek és növények biztonságosságát a használók számára. 

7.3. KÖZHASZNÁLAT ELŐL ELZÁRT ZÖLDFELÜLETEK 
Tés zöldfelületi rendszerének legjelentősebb alkotóelemei a lakóházak kertjei, a 
magánkertek. A közhasználat elől elzártak, ugyanakkor a jelentős növényzettel borított 
felületeknek meghatározó kondicionáló szerepük van. A legtöbb magánkertre jellemző a 
magas zöldfelületi borítottság, főként díszkertek, nagy gyepfelülettel, változatos fákkal, 
cserjékkel. 

Köztük egy, kettő és három zónás kertek egyaránt előfordulnak. Az egyzónás –kifejezetten 
díszkertek– egyre gyakoribbá válnak, de a településen leginkább a kétzónás kertek fordulnak 
elő –díszkert és haszonkert egyben-, a háromzónás pedig azon ingatlanok jellemzője, ahol 
gazdálkodást folytatnak, itt gazdasági épületek is találhatóak.  

A zöldfelületi rendszer alakulása szempontjából fontos szerepet töltenek be az egyes telkek 
zöldfelületei. Településökológiai szempontból kívánatos lenne, ha az egyes építési 
övezetekben előírt minimálisan kialakítandó zöldfelületek többszintű növényállománnyal —
fák, cserjék, talajtakarók, gyepfelület— kerülnének telepítésre. Gazdasági területek esetében 
javasolt a lehető legnagyobb területű, jó minőségű zöldfelület kialakítása, legalább a 
lakóterületekkel határos oldalain, például a telekhatárok mentén legalább egy vagy két 
sorban telepített fasorok, alattuk cserjesávval.  

7.4. ZÖLDHÁLÓZATI ÖSSZEKÖTŐ ELEMEK 
A település zöldhálózati összekötő elemei közé tartoznak az utak, és a vízfolyások melletti 
zöldfelületek. A településen az utak mentén különböző minőségű és milyenségű zöldsávok 
találhatóak. Általánosságban elmondható, hogy az út menti zöldsávok karbantartottak, 
növényzetük azonban hiányos, valamint nem ad egységes arculatot, karaktert a 
településnek. Azokban az utcákban, ahol az utca keresztmetszete, valamint a közművek 
elhelyezkedése megengedi, javasolt többszintű növényzet kialakítása.  

A településen új elemként jelenik meg a fásított köztér. A Rákóczi-utca Zsidó-tó körüli 
szakasza került ebbe az övezetbe/területfelhasználásba, valamint a Zsidó-tóhoz vezető 
árok/vízfolyás egy szakasza melletti terület, mely így a gyalogos közlekedést szolgálja. 
Fásított köztér lett továbbá 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. Ezen területek elsősorban a gyalogos 
közlekedést szolgálják, ugyanakkor gazdag növényzettel rendelkeznek vagy potenciálisan 
alkalmasak az átlagosnál gazdagabb zöldfelület kialakítására. A HÉSZ előírásai biztosítják, 
hogy fásított köztéren csak a közlekedés építményei, sétaút, kerékpárút, köztárgyak, a 
pihenést, testedzést és ismeretterjesztést szolgáló építmények/eszközök kerüljenek 
elhelysezésre. Épületek nem helyezhetők el. 
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8. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 
A szabályozási tervben ábrázolt és kiszabályozott közterületek, útszakaszok a település 
fejlesztési céljainak, cselekvési programjának megfelelnek. 

8.1. KÖZÚTHÁLÓZAT 

8.1.1. Térségi kapcsolatok 

A település térségi kapcsolatai az előrelátható időtávon belül nem fognak megváltozni. 
Továbbra is az alábbi országos mellékutak biztosítják az országos közúthálózathoz való 
kapcsolatot: 

 82108. j. Tés bekötő út 

 8213. j Várpalota –Szápár összekötő út 

A település legfontosabb útja, amely a térségi kapcsolatokat elsődlegesen biztosítja, a 
82108. j. Tés bekötő út. Ez az útszakasz a község közigazgatási területén áthaladó 8213. j 
Várpalota –Szápár összekötő úthoz kapcsolódik. A településtől délre található kb. 15,0 km 
távolságban a 8. sz. elsőrendű főút, amely országos és nemzetközi kapcsolatokat biztosít és 
a 82108. j., 8213. j. és 7202. j. úton keresztül érhető el. 

A település területét sem gyorsforgalmi út, sem országos főút nem érinti, a térségi 
kapcsolatok korlátozottak, közvetettek a nagyobb települések irányába. 

A település közigazgatási területén belül vasútvonal vagy vasúti megálló nem található 

A szabályozási tervben az országos mellékúti nyomvonalak mentén legalább 16 m széles, 
az út fejlesztéséhez szükséges területsávot biztosítottunk.  

 

Mintakeresztszelvény – országos mellékút, belterületi szakasz (16 m közterületi 
szélesség) 
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8.1.2. Helyi közúthálózat 

A település közúthálózatában rövid- és középtávon új útszakasz kiépítése nem tervezett. A 
várható fejlesztések területe a meglévő közutakról kiszlgálható.  

Meglévő úthálózat: 

8.1.3.1 Főutak: 

II. rendű belterületi főutak (B.IV.b.C.): 

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

 8213. j. út átkelési szakasza Csőszpusztán 

8.1.3.2 Mellékutak: 

A településen gyűjtőúti szerepű útszakasz nincs, a mellékutak hálózatát kiszolgáló utak, 
lakóutcák alkotják, amelyek kiépítettségét keskeny, vegyes használatú, rossz állapotú 
aszfaltburkolat, egyoldali nyílt árok (helyenként ennek hiánya) és néhány szakaszon 
egyoldali szűk járda jellemzi. A külterületi fő feltáró utak zúzottkővel stabilizált földutak. A 
természeti adottságok miatt több jelzett turista út is érinti a község területét. 

 
 
 
 
 
 
Az országos mellékutak 
csomópontjának javasolt 
kialakítása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 
A közösségi közlekedési hálózatban a szabályozási terv szintjén változtatást nem 
terveztünk. A közterületi szélességeket nem érintő, a közösségi közlekedési útvonalakat 
befogadó közutak fejlesztése esetén biztosítani szükséges a megállókhoz való biztonságos 
gyalogos eljutást legalább egyoldali, 2 m széles járdák megvalósításával. 

8.3. GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROS FORGALOM 
Önálló kerékpáros infrastruktúra nem tervezett a településen. A kereskedelmi létesítmények 
és a közintézmények előtt kerékpártárolók elhelyezése szükséges. Új építmények 
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megvalósulása esetén az OTÉK 7. mellékletében meghatározott kerékpártároló-szám 
biztosítandó. 

A Szabályozási Terv szintjén kizárólag gyalogos forgalmat lebonyolító burkolatokat, 
útszakaszokat nem tervezünk. A gyalogosok számára legalább egyoldali járda építését 
lehetővé tevő közterületi szélességeket jelöltünk ki az útszakaszok mentén. A meglévő 
útszakaszok fejlesztése esetén a biztonságos gyalogosközlekedést lehetővé tevő 
burkolatokat szükséges építeni. A gyalogjárdák minimális szélességét a vonatkozó Útügyi 
Műszaki Előírás 2 m-ben határozza meg. 

8.4. PARKOLÁS 
A településen megjelenő új létesítményekhez az OTÉK-ban meghatározott parkolási igény 
telken belül biztosítandó. A közintézmények környezetében a közterületi parkolás 
elfogadható, de a lakó- és gazdasági területeken a közterületi parkolás kerülendő. 
 

9. KÖZMŰELLÁTÁS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 
FEJLESZTÉSI JAVASLAT 

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 
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 BakonykarsztZrt. 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 
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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. 

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, 
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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.  

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.  
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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 
villamosenergiafogyasztás, 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. 
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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. 

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 
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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 
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 
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félelmet és a település arculatát se befolyásolja hátrányosan, miközben minőségi 
szolgáltatás álljon rendelkezésre 

10. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
Tésen a település lakosságának életfeltételeit, a környezeti elemeket, a táji-, természeti 
értékeket jelentős mértékben veszélyeztető tartós környezeti terhelés nem áll fenn.  

10.1. A FÖLDTANI KÖZEG ÉS A TALAJ VÉDELME 
A tervezési terület geológiai, talajtani adottságai a Megalapozó vizsgálatok 1.12.1. 
fejezetében, a terület használatát korlátozó földtani-, talajtani tényezők, valamint a talaj 
minőségét befolyásoló tényezők a Megalapozó vizsgálatok 1.17.1. fejezetében részletesen 
bemutatásra kerültek. 

A földtani közeg és a felszín alatti vizek szennyeződésérzékenysége, védelme szükségessé 
teszi, hogy a Településszerkezeti terv elhatározásai szerint újonnan beépítésre kerülő 
területek, további mindennemű tevékenység folytatása a közigazgatási területen kizárólag a 
talaj- és a felszíni-, felszín alatti vizek szennyezését kizáró módon történhessen. A 
talajszennyezések és a felszín alatti vizek szennyeződésének elkerülése érdekében 
betartandó feltételek között összefüggések vannak, a talajvédelmi feltételek egyben 
szolgálják a felszín alatti vizek védelmét is, és fordítva. 

Tés közigazgatási területén az OTrTnem határol le kiváló, illetve jó termőhelyi adottságú 
szántóterületeket. 

A közigazgatási terület teljes egésze nitrátérzékeny. Ezeken a területeken mezőgazdasági 
tevékenységet a jogszabályokban és cselekvési programban meghatározott helyes 
mezőgazdasági gyakorlat előírásai szerint kell végezni. A 27/2006 (II. 7.) Kormányrendelet 
előírásai különösen az állattartókat érintik, az állattartó telepek trágyatárolási gyakorlatát 
szabályozza szigorúan.  

Tés közigazgatási területen jelenleg nyilvántartott ásványi nyersanyag lelőhely, bányaterület 
nincs. Veszprém megye 1980-ban készült felszínmozgás-veszélyességi kataszteri térképe 
Tés É-i külterületének egy részét potenciális felszínmozgás-veszélyes területek közé sorolja. 
A felszínmozgások által potenciálisan veszélyeztetett területek olyan jelenlegi állapotukban 
stabil területek, amelyek nem megfelelő emberi beavatkozás vagy szélsőséges időjárás 
hátasára instabillá válhatnak. Ezeken a területeken építési tevékenységet ajánlatos 
geotechnikai szakvélemény alapján végezni, a terület stabilitásának megőrzése érdekében. 

Az építkezések, tereprendezések során a termőföld, a humusz védelméről a vonatkozó 
jogszabályok szerint kell gondoskodni. A humuszréteg letermelésére, szakszerű 
deponálására, valamint a feltöltésre használható anyagok minőségére vonatkozó előírásokat 
országos szintű jogszabályok határozzák meg. A humusz védelme érdekében épületek, 
létesítmények elhelyezésekor a terület előkészítése során a beruházónak a termőföld 
védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról gondoskodnia 
kell. A termőföldet a lehetséges mértékig a zöldfelületek kialakításánál helyben javasolt 
felhasználni, a felesleges humuszt értékesíteni, vagy más területen elhelyezni csak a 
talajvédelmi hatóság hozzájárulásával lehet. 

Tés közigazgatási területén szennyezett talajú, ill. talajvízű területről nincs tudomásunk. 

10.2. FELSZÍNI- ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME 
A tervezési terület vízrajzi adottságai a Megalapozó vizsgálatok 1.12.1. fejezetében, a vizek 
minőségét befolyásoló tényezők, valamint vizek védelme érdekében a terület használatát 
korlátozó tényezők a Megalapozó vizsgálatok 1.17.2. fejezetében részletesen bemutatásra 
kerültek. 
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Tés közigazgatási területe a felszínalatti 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 alapján 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.  

A település közigazgatási területét több vízbázis hidrogeológiai védőterülete, védőövezete 
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 123/1997. (VII.18). Kormányrendelet tartalmazza a vízbázisok védőterületeire, 
hidrogeológiai védőövezeteire vonatkozó előírásokat. a védelmi területeken folytatható 
rendelkezik a vízbázisok védelméről. A rendelet szabályozza vízbázisok védő területein, 
hidrogeológiai védőövezetein belül folytatható tevékenységeket, ill. a tevékenységek 
folytatásának feltételeit. A vízbázisok védő területein, hidrogeológiai védőövezetein belül a 
jogszabály előírásait figyelembe véve változtathatók meg a területhasználatok.  
A közigazgatási területet érinti az OTrT-ben lehatárolt „az országos vízminőség-védelmi 
terület övezete”. Tés közigazgatási területének egy része nyílt karsztterület. Az „országos 
vízminőség-védelmi terület 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 földtani közeg és a felszín alatti vizek szennyeződés-érzékenysége, védelmük biztosítása 
szükségessé teszi, azt az alapvető környezetvédelmi elvárást, hogy a közigazgatási 
területen mindennemű tevékenység csak a talaj- és felszín alatti vizek szennyeződését 
kizáró módon történhet.  

Gazdasági-, mezőgazdasági tevékenység folyatatásakor a technológiai eredetű szennyvizek 
a telephelyeken belül előkezelendők. Burkolatlan talajfelszínen nem folytathatók a 
talajszennyezését okozó tevékenységek. A technológiai szennyvizekre, továbbá a 
közcsatornába és befogadóba bocsájtható szennyvizek megengedett szennyezőanyag 
tartalmára vonatkozó határértékeket a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XIII. 25.) KvVM rendelet 
tartalmazza. 

10.3. LEVEGŐTISZTASÁGVÉDELEM 
A közigazgatási területen jelenlegi emissziós helyzetét (légszennyező forrásait) és 
immissziós helyzetét a Megalapozó vizsgálatok 1.17.3. fejezete részletesen bemutatja.  

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM 
rendelet szerint Tés a „10. Az ország többi része” légszennyezettségi zónába tartozik. 
Tés közigazgatási területe az egyes légszennnyező anyagok szerint az alábbi 
zónacsoportokba tartozik: 

Zónacsoportok légszennyező anyagonként 

 SO2 NO2 CO PM10 Benzol 
Talajkö-
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PM10 
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A településen lévő gazdasági területek bővítése nem tervezett, ezért valószínűleg nem 
várható újabb légszennyező pontforrások megjelenése. Amennyiben mégis új légszennyező 
pontforrás (létesítmény, technológia) elhelyezésére kerül sor, az kizárólag abban az esetben 
engedélyezhető, ha a levegő védelméről szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően, 
az elérhető legjobb technikát és a térség ökológiai sérülékenységét figyelembe véve 
megállapításra kerülő, jogszabályban, ill. a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság 
egyedi eljárásának keretében meghatározott kibocsátási határértékeket, valamint a 
légszennyezettségi határértékeket teljesíteni tudja. 

A közigazgatási területen nem található levegőtisztaság-védelmi szempontból kijelölt védelmi 
övezettel —ahol enyhébb határértékek tartandók be— rendelkező létesítmény. 
Levegőtisztaság-védelmi szempontból védelmi övezetet igénylő tevékenység kizárólag 
abban az esetben engedélyezhető, ha védő övezete lakóterületet, vegyes területet, sport- és 
rekreációs célú területet (ilyen rendeltetésű különleges területet, zöldterületet) nem érinti.  

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. 

A közigazgatási területen, az egyes területek rendeltetésétől függetlenül törekedni kell a 
megújuló energiaforrások minél nagyobb arányú alkalmazására. (lsd. részletesebben Közmű 
javaslatok fejezetet) 

A település levegőminősége romlásának megakadályozása érdekében is az engedélyezési 
eljárások során meg kell követelni az előírt növénytelepítések megvalósítását. 

10.4. ZAJ- ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM 
A közigazgatási területen a jelenlegi zajforrásokat és zajhelyzetet a Megalapozó vizsgálatok 
1.17.4. fejezete részletesen bemutatja.  

Tés közigazgatási területén környezeti zaj mértéke nem jelentős. A településre vezető 8213 
sz. országos közút csak Csőszpuszta településrészen halad át és halad tovább Szápár 
irányába, a fő településrésszel a 82108 sz. út köti össze az országos mellékutat. Innen 
tovább országos közút nem, csupán helyi összekötő út vezetBakonynána irányába, így tehát 
gyakorlatilag zsákfalu révén a forgalom csekély Tésen, közúti zajforrás nem áll 
fenn.Stratégiai zajtérkép nem készült a településen. 

A közlekedéstől és az üzemi létesítmények működése során betartandó határértékeket a 
27/2008. (XII.3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet mellékletei tartalmazzák. 

A zajterhelési határértékek a zajtól védendő területeken a zajtól védendő homlokzatok előtt 
tartandók be. A rendelet szerint a zajtól védendő területek az alábbiak: 
 Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek 

 Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges 
területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület 

 Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 
 Gazdasági terület 

Zajtól védendő homlokzatnak a zajtól védendő területen elhelyezkedő épületnek az a 
homlokzata tekintendő, amely zajtól védendő helyiséget határol. A jogszabály szerint zajtól 
védendő helyiségek az alábbiak: 
 kórtermek és betegszobák, 
 tantermek és előadótermek oktatási intézményekben, foglalkoztató termek és 

hálóhelyiségek bölcsődékben, óvodákban, 

 lakószobák lakóépületekben, 
 lakószobák szállodákban és szálló jellegű épületekben, 
 étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakóépületekben, 
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 szállodák, szálló jellegű épületek, közösségi lakóépületek közös helyiségei, 
 éttermek, eszpresszók, 
 kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei, illetve vendéglátó helyiségei, várótermek. 

Nincs információnk arról, hogy szolgáltató és ipari tevékenységek környezeti zaj ellen 
védendő területhasználatokon határérték feletti zajterhelést okoznának a közigazgatási 
területen. A Településszerkezeti terv elkészítése törekedett arra, hogy új gazdasági területek 
környezeti zajra érzékeny területekkel határosan védőerdősávval, ill zöldfelületként 
kialakítandó teleksávval kerülhessen kijelölésre. Újabb környezeti konfliktusok elkerülése 
érdekében a környezeti zajt okozó üzemi létesítmények engedélyezése során fokozott 
figyelmet kell fordítani a környezeti zajterhelési határértékek betartására, ezen határértékek 
teljesülésének igazolására az engedélyezési folyamatok során. 

Az oktatási- és egészségügyi rendeltetésű területek csendes övezetet igénylő 
rendeltetéseknek tekinthetők. Csendes övezet esetén az adott zajtól védendő 
területhasználatra meghatározott határértéknél 5 dB-lel kisebb határérték teljesülése az 
elvárás. Ezért ilyen rendeltetésű épületek tervezésekor törekedni kell arra, hogy a telken 
belül az épületet úgy kerüljön elhelyezésre, és az épületen belül a zajtól védendő 
helyiségeket úgy kerüljenek tervezésre, hogy a zajtól védendő homlokzatok előtt a 
környezeti zajszintek az adott területfelhasználásra vonatkozó határértéknél 5 dB-lel kisebb 
értékek teljesüljenek. 

10.5. HULLADÉKKEZELÉS 
A közigazgatási területen a hulladékok kezelésének helyzetét a Megalapozó vizsgálatok 
1.17.6. fejezete részletesen bemutatja. 

A földtani közeg és a felszín alatti vizek szennyeződés-érzékenysége, védelmük biztosítása 
szempontjából a környezetkárosítás nélküli hulladékkezelés megvalósítása kiemelt 
jelentőségű.  

A településen a hulladékok begyűjtése, szállítása megoldott, a tervezett fejlesztési területek 
a szervezett hulladékgazdálkodási rendszerbe bekapcsolhatók.  

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

A településen a szennyvízhálózatra kapcsolt lakások aránya valamint az ivóvízhálózatra 
csatlakozók aránya sem teljeskörű. 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. 

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

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

Az építési és bontási hulladékok kezelésével kapcsolatos, az építési tevékenység során 
felmerülő kötelezettségeket az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 
szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet tartalmazza. 


