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1. BEVEZETÉS 

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Megalapozó vizsgálatok  

II. Településfejlesztési koncepció  

III. Településszerkezeti terv 

IV. Helyi építési szabályzat 

V. Alátámasztó javaslatok 

VI. Települési örökségvédelmi hatástanulmány  

VII. Települési környezeti értékelés 

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

Jelen tervdokumentáció 

 

Tés Község „új” Településfejlesztési koncepció, valamint „új” településrendezési 
eszközök készítése 

VI. TELEPÜLÉSI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY   

 Véleményezési tervdokumentáció 
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2. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT 

A települési örökségvédelmi hatástanulmány készítését indokolja, hogy az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (1) bekezdése értelmében, a 
településfejlesztés és a településrendezés során a kulturális örökségük sokféleségének és 
gazdagságának megőrzését, valamint a régészeti örökség védelmét, felújításának és 
továbbfejlesztésének lehetőségét figyelembe kell venni.  

A község közigazgatási területére kiterjedő örökségvédelmi hatástanulmány még nem készült, 
vagy nem lelhető fel, ezért a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi XLIV. törvény 
(továbbiakban Kötv.) 85/A. § (1) értelmében a településfejlesztési koncepció és 
településrendezési eszközök módosításához új örökségvédelmi hatástanulmány készítése 
szükséges. 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. 
rendelet (továbbiakban Kr.) 84. § (1) értelmében a településfejlesztési koncepció vagy a 
településrendezési eszköz és a településképi rendelet készíttetője települési örökségvédelmi 
hatástanulmány elkészítéséről köteles gondoskodni. Továbbá, a Kr. 91. § (1) figyelembe véve 
a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 
településrendezési eszközök jogszabályban meghatározott egyeztetési eljárás keretében 
kialakított szakmai vélemény során figyelemmel kell lenni a védett régészeti örökség és a 
műemléki értékek helyben történő megőrzésének alapvető követelményére.  

A Kr. 83. § (1) a) pontja úgy rendelkezik, hogy „az örökségvédelmi hatástanulmányt a Kötv. 
85/A. §-ában meghatározott esetekben a településfejlesztési terv vagy a településrendezési 
terv megalapozó vizsgálata keretében, települési örökségvédelmi hatástanulmányként a 14. 
melléklet szerinti tartalommal a (2) bekezdés a)-c) pontja alapján kell elkészíteni. A 
hatástanulmány jelen vizsgálati része a kormányrendelet 14. mellékletének (2) bekezdés b) 
pontjában felsorolt vizsgálati munkarészeket tartalmazza: 

 a 14. melléklet 1. pont 1.1-1.3. alpontjában meghatározott vizsgálatot,  

 az 1. pont 1.4. alpontjában meghatározott értékleltárt,  

 valamint 2. pontja szerinti hatáselemzést a településrendezési terv meghatározásához 
szükséges részletezettséggel. 

A tanulmányon belül az előzetes régészeti vizsgálat készítésének célja, hogy a nyilvántartott 
és ismert régészeti lelőhelyek jellege és kiterjedése, védettségének foka már a 
településtervezés vizsgálati szakaszában ismert legyen. Az előzetes régészeti vizsgálat a 
településrendezési eszközök módosításához és felülvizsgálatához szükséges örökségvédelmi 
hatástanulmány megalapozó része, amely hatásvizsgálatot még nem tartalmaz.  

A jelen tanulmányt és részeit a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői 
jogvédelem illeti meg. A tanulmány sokszorosítása, átdolgozása vagy a szerződésben 
rögzített céltól eltérő felhasználása csak a szerző előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet. 
A tanulmányból való idézés, arra való hivatkozás csak a forrás pontos megjelölésével 
jogszerű. A szerzői jog megsértése büntetőjogi és kártérítési következményekkel járhat. A 
vagyoni jogok kizárólagos jogosultja annak készítője. A tanulmányt annak megrendelője csak 
a szerződésben meghatározott célra jogosult felhasználni.  

Lényeges felhívni a figyelmet, hogy a hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre 
álló adatok alapján készült, ezért a jövőben ismertté váló új adatok a hatásvizsgálat 
eredményeinek és következtetéseinek felülvizsgálatát tehetik szükségessé. 
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1. A település történeti leírása (a történeti település- és tájszerkezet 
alakulása, a történeti településmag) 

Tés az Észak-Bakony keleti szélén, 400-500 méter magasságban elterülő Tési-fennsíkon 
található. A község a fennsík 460 méter magas vízválasztójára épült. Határát számos kis 
relatív magasságú agyagos domb, valamint meredek lejtőjű mészkőhegyek jellemzik. Felszíni 
kőzetei főként mészkő és dolomit. Közigazgatásilag Veszprém megyében, a Várpalotai 
járásban található.  

1986-ban Zugor Ferenc Várpalotán kiadott ’Tés története 1086-1986’ című könyvében 
részletesen tárgyalta a község történetét, ezért erről itt csak rövid összefoglalásra kerül 
sor. 

Tés (más alakban Thees, Tees vagy Técs, illetve Egyházastés) korai történetéről kevés 
adatunk van. A középkori falu valószínűleg a mai község helyén volt. Neve legvalószínűbben 
személynévből eredeztethető, amelyet minden bizonnyal egyik első birtokosáról nyerte. Első 
említése ’Tehes’ alakban 1086-ból ismert. Egy ideig a bakonybéli bencés apátság birtoka volt. 
Boldogságos Szűz tiszteletére emelt templomára vonatkozóan legkorábbi utalás 1276-ból 
ismert. Temploma kapcsán Gergely nevű papja, továbbá két klerikusa, Gede és Máté is 
szerepel, eszerint tehát központi plébánia lehetett. 1326-ban, amikor Károly Róbert király a 
Csák nemzetségtől csereképpen Csókakő, Gesztes, Csesznek és Bátorkő várakat átvette a 
hozzájuk tartozó falvak felsorolásában Tés is szerepel. 1343-ban Theesi Tompa fia Miklós és 
Katha nevű felesége a Veszprém megyei Thees-en levő birtokrészüket Balay Henrik fia János 
mesternek eladták. 1430 és 1440 között két Tés szerepel, amelyek a Csókakő várához 
tartoztak. 1439-ben Rozgoni István és fia János Erzsébet királynétól minkét Thees-t birtokul 
kapta. Ugyanebben az évben az új birtokosok a nádorhoz fordultak panasszal, mivel Palothai 
Miklós macsói bán a két Tees birtokot 400 lovasával megszállta és az ottani embereket 
kifosztotta. A falu 1488-ban a Palotai vár birtokaként 12 forint adót fizetett. A török 
adóösszeírásokban továbbra is két részről esik említés. 1536-1559 között Nagytés vagy 
Egyházastés mellett Kistés is szerepel. A palotai várhoz tartozó falu 1559-ben elpusztul. 
1570/1573-tól rövid időre ismét benépesül. 1578-ban magyar földesurának pénzben adózott, 
valamint hat szekér szénával és robottal tartozott. Ugyanekkor a török földesúrnak telkenkénti 
adóval, tíz szekér fával, szénával, továbbá gabonatizeddel tartozott. 1590-ben azonban ismét 
elnéptelenedett pusztaként jegyzik. 1626-ban ismét voltak lakói. 1696-tól a fehérvári prépost 
birtoka lett. 1702-ben templomát még romként írják le. A jelenlegi katolikus templom középső 
részét (hajóját) a földesúr, a fehérvári prépostság részéről 1725-ben gróf Nesselrode Ferenc 
Bertram prépost építtette újjá. 

Tés történelmét Ila Bálint-Kovacsics József (Veszprém megye helytörténeti lexikona. 
Bp., 1964.) a 370-371. oldalon az alábbiak szerint foglalja össze: 

„Nevének eredete ismeretlen. Több lehetőség közül az látszik legvalószínűbbnek, hogy 
személynév (1280-ban a Szepes megyei Lewkfolwa - a mai Levkóc faluban élnek Thees fiai). 

Tés erdős hegyes területen Palotától északnyugatra települt. Már a középkorban Palota 
várához tartozott s annak kapitányai a XVI. században vámot is szedtek benne. 1488-ban 
jobbágyaira 12 forint állami adót vetettek ki. Az első dikajegyzékekben két Tés tűnik fel, 
Nagytés - melyet Egyházastésnek is neveztek - és Kistés. Mind a kettő Palota végvárhoz 
szolgál, régi birtokosa, a fehérvári prépost csak a XVII. század második felében kapja vissza. 
A helység népe ebben az időben szenvedi a legnagyobb elnyomást. 1570-től kezdve két felé 
adózik: fizet a töröknek, 

fizet és szolgál a várhoz. Két ispán székel benne, akik évtizedeken át zsarolják a lakosságot. 
Külön ajándékokkal kell kedvét keresni a palotai kapitánynak és provizornak. Súlyos 
bírságokat fizetnek. A jobbágyok száma évről évre fogy - 1578-ban a pestis is megapasztja - 
s az 1590-es években a hely lakatlanná válik. 1626-ban tűnik ismét fel, de a század végén, pl. 
1685-ben 20 telkéből 15, azaz 75% a lakatlan. Buda felszabadítása után a székesfehérvári 
kamarai provizorátus kényszeríti népét mindenféle szolgálatokra, tehát a kétfajta adózás 
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tovább tart. 1702-ben a benne lakó kolonusok olyan szegények, hogy 600 hold szántójukból 
csak 50 holdat tudnak megművelni. A többi már hét év óta műveletlen. 

Agrárfalu. A szántó-vető életmód mellett korán kifejlődik az állattenyésztés. A XVIII. században 
gyümölcsöskertjeik is jövedelmeznek, a század második felében pedig szőlőt kezdenek 
telepíteni: 1777-ben szőlőhegyük 177 kapás. Fontos jövedelmi forrás az erdő tűzi- és 
szerszámfája. Palotára és Fehérvárra viszik eladni. 

Népessége eredetileg magyar, a XVIII. században német ajkú jövevény családokkal vegyült. 
1863-ban is magyar-német község. Ennek megfelelően lakossága r. k. és ev. hitű. Az előbbiek 
1774-ben Palota leányegyháza, 1785-ben azonban önálló plébániát alkotnak. A régi 1702-ben 
romos. A katolikus egyház 1774-ben új épület. 1771-ben r.k. es ev. rektor működik a faluban. 
A katolikus iskola 40, az ev. kb. 14 éve működik. 

A legújabb időkben, 1895-1935 között a szántóföld és a legelő területe csökkent, az erdő, a 
földadó alá nem eső a terméketlen terület jelentékenyen növekedett. 1935-ben a 
székesfehérvári püspökségnek 2549 kat. h., a honvédelmi kincstárnak 623, Tés községnek 
102, a telepesgazdáknak 588, a kistési közbirtokosságnak 357 kat. h. birtoka volt. A község 
területe 1954-ben a Jásd községtől Téshez csatolt Csőszpuszta határával jelentékenyen 
gyarapodott (1960 kat. h. 221 lakos). A község lakossága 1829-1949 között mindössze 6%-
kal növekedett. Tés fejlődésének legfőbb akadálya mégis az, hogy 15 km-re fekszik a 
vasútállomástól.” 

 

 

 

1. kép. Tés határa az 1782-1785 között készült Első Katonai Felmérésen  

(forrás: Arcanum /mapire.eu) 
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2. kép. Tés határa az 1806-1869 között készült Második Katonai Felmérésen 
(forrás: Arcanum /mapire.eu) 

 

 

 

3. kép. Tés határa az 1869-1887 között készült Harmadik Katonai Felmérésen 
(forrás: Arcanum /mapire.eu) 
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4. kép. Tés határa a XIX. századi kataszteri térképen 

(forrás: Arcanum /mapire.eu) 

 
2. A település régészeti örökségének felmérése terepbejárással 

A vizsgálat alá vont terület a Veszprém megyei Tés község közigazgatási egysége. 

A jelen örökségvédelmi hatástanulmány a jogszabályi kereteknek megfelelő tartalommal, 
különösen a Kr. 14. mellékletében foglaltakat figyelembe véve készült. Ennek alapján a 
hatástanulmány tartalmát, valamint az alkalmazott módszereit alapvetően meghatározza, 
hogy a településrendezési eszközök tervezett módosítása örökségvédelmi szempontból 
milyen kockázattal járt.  

 

Az értékvizsgálat során alkalmazott módszerek 

A vizsgálat során alkalmazható módszerek a következők: 

(1) Az előzetesen ismert régészeti lelőhelyek adatainak felkutatása:  
Az adattári, szakirodalmi, térképészeti, levéltári adatgyűjtés, a közhiteles 
lelőhelyadatok lekérdezése, valamint ezek összehasonlító vizsgálata és 
bemutatása. 

(2) Prediktív modell eredményeire való támaszkodás: 
Amennyiben ilyen modell az adott település relációjában elkészíthető vagy 
korábban már készült és rendelkezésre áll. 

(3) Régészeti terepbejárás: 
A település régészeti örökségének terepbejárással kell megvalósítani. 

(4) A lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve 
leletfelderítés, amely itt a régészeti terepbejárás során, indokolt esetben fémkereső 
műszer alkalmazását jelenti. 

A jelen örökségvédelmi hatástanulmány készítése során az adattári, szakirodalmi, 
térképészeti, levéltári adatgyűjtésre, a közhiteles lelőhelyadatok lekérdezésére, az adatok 
értékelésére, továbbá légi-régészeti lelőhely-felderítésre és régészeti terepbejárásra került 
sor.  
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Kutatási előzmények: 

Tés község területe a múlt számos szakaszában lakott volt, ezért a település határából több 
jelentős régészeti emlék ismert. Ugyanakkor ezek többnyire a település körülvevő, főleg 
mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlanokon lokalizálhatók, miközben utalni kell arra, hogy 
a mai beépített település nem kedvez a régészeti kutatás lehetőségének.  

Az ország régészeti értékekeinek szisztematikus számbavételére vállalkozó Magyarország 
Régészeti Topográfiája sorozat Tés vonatkozásában szisztematikus terepbejárásra, átfogó 
régészeti kutatására épülve elkészült. Ennek fényében a jelen tanulmány a Magyarország 
Régészeti Topográfia 4. kötetében (továbbiakban: MRT, szakirodalomi és levéltári 
hivatkozásokkal részletezve lásd: Dax Margit, Éri István, Mithay Sándor, Palágyi Szilvia, 
Torma István: Veszprém megye régészeti topográfiája. A pápai és zirci járás. Magyarország 
Régészeti Topográfia 4. Budapest 1972) leírtakat alapul véve került összeállításra. A község 
közigazgatási területére kiterjedő örökségvédelmi hatástanulmány még nem készült, vagy 
nem lelhető fel. A jelen hatáselemzés elsődlegesen az MRT valamint a Miniszterelnökség 
Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság Nyilvántartási Hatósági 
Osztályának (továbbiakban Miniszterelnökség) lelőhely-nyilvántartásában szereplő adatokra, 
vagyis a korábbi régészeti kutatások eredményeire, továbbá a jelen tanulmányt megalapozó 
terepbejárás eredményeire támaszkodik.  

 

Adattári, szakirodalmi, térképészeti, levéltári adatgyűjtés 

Tés közigazgatási területére vonatkozó régészeti adatokat az veszprémi Laczkó Dezső 
Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adattára, a Magyar Nemzeti Múzeum 
Régészeti Adatbázisa, valamint a közhiteles adatbázist működtető Miniszterelnökség tart 
nyilván.  

A rendelkezésre álló térképészeti dokumentumok közül régészeti szempontból elsősorban a 
katonai felmérésekre támaszkodhatunk. Az Első Katonai Felmérés 1763-1787 között készült 
térképlapján (1. kép) jól látható Tés település a fennsíkon erdővel körülölelt mező északi 
részén terül el. A sövénnyel körülvett porták övezett porták egy kelet-nyugat irányú hosszanti 
utca mentén sorakoznak, amelyre merőlegesen, középtájon, déli irányba egy rövid kis utca 
csatlakozik. A templom a falu nyugati felén, a lakóházak között, mai helyén van jelölve. Az 
1806-1869 között készült Második Katonai Felmérésen (2. kép) a település szerkezete és 
annak környezete részletesen került ábrázolásra. Miközben a település szerkezete alapjaiban 
változatlan maradt, miközben észak felé újabb utcákkal bővült. A korábban ábrázolt fő utca 
ugyanakkor mindössze néhány további épülettel bővült. A külterület használatban sem lehet 
számottevő változást megfigyelni, vagyis a falu körül továbbra is a mezőgazdasági területek, 
főleg szántók és legelők dominálnak, miközben erdős területek aránya főleg nyugati irányba 
csökkent. Az 1869-1887 között készült Harmadik Katonai Felmérésen és kataszteri 
térképeken (3-4. kép) a településről a korábbiaknál részletesebb és pontosabb kép tárul elénk, 
de a már kialakult állapothoz képest jelentős változás itt sem látható. Külterületen ugyanakkor 
a szántóként használt területek kiterjedése az erdő és rét rovására nőtt.  

A történeti térképek összességében azt mutatják, hogy a település mérete, a lakott ingatlanok 
kiterjedése és elhelyezkedése az 1800-as évek elején kialakult állapotot követően nagyjából 
állandó volt és a következő két évszázadban csupán kis mértékben módosult.   

 

Régészeti terepbejárás 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. 
rendelet az újonnan beépítésre szánt területek esetén kötelező érvénnyel írja elő a település 
régészeti örökségének terepbejárással való felmérését.  
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A terepbejárás a régészeti topográfiai felderítés szabályai szerint készült, olyan módon, amely 
alkalmas a régészeti lelőhelyek kiterjedésének, intenzitásának, korának és jellegének 
dokumentálására, valamint régészeti érdekű területek és régészeti védőövezetek kijelölésére 
és térbeli lehatárolására. Általános szabályként kijelenthető, hogy a terepbejárás nem csupán 
a fejlesztésre kijelölt ingatlanokra korlátozódik, hanem azok közvetlen környezetére is kiterjed. 
Általános szabály, hogy a nyomvonalas létesítmények esetében a terepbejárás a 
változtatással érintett területre, valamint a köré vont 100 méteres sávra terjed ki. A 
terepbejárást minden esetben irodai előkészítés előzi meg, amelynek során a bejárás útvonal 
az előzetes adatgyűjtés eredményeinek figyelembe vételével kerül megtervezésre. 

A vizsgálati terület bejárása a szórványos vagy gyér intenzitású lelőhelyek létének, illetve 
határának megállapítása céljából extenzív vizsgálati módszer alkalmazásával történt. Ez a 
terepbejárási módszer a kutatási terület olyan nem szisztematikus vizsgálatát jelenti, amelynek 
során a korábbi régészeti topográfiai tapasztalatok alapján emberi megtelepedés lehetséges 
térszínei (pl. vízfolyások melletti alacsony dombok, magaslatok, stb.) kerültek megvizsgálásra. 
A terepbejárást végző minden szakember megfelelő vízszintes helymeghatározási 
pontosságú, útvonalak és pontok rögzítésére, valamint tárolására alkalmas műszert (GPS) 
használt. A terepbejárás során a kutatott területek pontos térbeli azonosítása a műszer 
útvonalrögzítésének (tracklog) bekapcsolásával történt. A régészeti korú lelet (pl.: kerámia 
edénytöredék, fém, csont, stb.) pontos térbeli helyzet a műszerben pontként tárolásra került. 
A felszínen jelentkező régészeti korú leletanyag begyűjtésére ugyanakkor nem került sor, 
csupán azok térbeli pozíciójának rögzítésére.  

Annak ellenére, hogy a Kr. a régészeti terepbejárást csak a beépítésre jelölt területek esetén 
írja elő, több szakmai iránymutatás szerint a települési örökségvédelmi hatástanulmány 
készítésekor ajánlatos azon területek extenzív lelőhelylokalizációs terepbejárással való 
kutatása, ahol még egyáltalán nem, vagy nem kielégítő mértékben ismerünk régészeti 
lelőhelyeket. A nem kielégítő mérték ez esetben azt jelenti, hogy olyan múzeumi, szakirodalmi 
adatok birtokában vagyunk, amelyek alapján a vizsgált területen régészeti lelőhely 
valószínűsíthető, de sem pontos helye, sem lehatárolása nem ismert, vagy nem kellően 
dokumentált. 

Mindezek figyelembe vételével a vizsgálandó területen cél volt a lehetséges összes régészeti 
lelőhely felkutatása. A terepbejárás előkészítését pedig minden esetben a már ismert adatok 
összegyűjtése előzte meg (pl. múzeumi adattár és leltárkönyvek, szakirodalom, korábbi 
térképek összegyűjtése, továbbá légi felvételek használata). 

A régészeti lelőhelylokalizációs és állapotfelmérő bejárásokra 2020. december 19-21. és 2021 
január 21-én került sor. A jelen esetben a település határában és különös tekintettel a 
beépítésre szánt ingatlanok területén végzett extenzív terepbejárás során az alább 
táblázatban felsorolt nyilvántartott lelőhelyeken túl, további régészeti lelőhelyek kerültek 
lokalizálásra.  

 

Légi régészeti lelőhely-felderítés  

Tés község közigazgatási területén a terepbejáráshoz kapcsolódóan légi régészeti lelőhely-
felderítést végeztünk. Itt elsősorban a vizsgálat alá vont ingatlanok és tágabb környezetük, 
vagyis a régészeti lelőhellyel biztosan vagy feltételesen érintett területek légi felderítésére 
került sor. A jelenlegi hasznosításból következő állapot a légi régészeti megfigyelés 
szempontjából kedvezőtlen és kedvező észlelési körülményeket egyaránt biztosított. A 
kutatáshoz egy 3DR SOLO típusú, quadcopter drónt és 4K Gopro 4 Black és Mapir Survey 3 
CGM típusú kamerákat használtunk. A kérdéses területek többszöri, különböző 
magasságokból és különböző szögekből, jó fényviszonyok mellett pásztáztuk.  

A légi régészeti lelőhely felderítés a település határában új lelőhelyet nem eredményezett. 
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3. A védett műemléki értékek települési értékleltára 

 
3.1 Világörökségi és világörökségi várományos helyszínek és területek 

Világörökségi és világörökségi várományos helyszín és terület a település közigazgatási 
területén belül nem található. 

 
3.2 Az országos építészeti örökség elemei 

Az országos védelem alatt álló építészeti örökség elemeiről a Miniszterelnökség Kulturális 
Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság Nyilvántartási Hatósági Osztálya vezet 
közhiteles nyilvántartást. Jelen tanulmány a Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprémi 
Járási Hivatal Hatósági Főosztály – Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 2019.5.13. 
dátummal kiadott VE-09/EOH/00145-4/2019 ügyiratszámú adatszolgáltatás alapján készült. 
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cím név védelem 

b
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ó
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a
 

helyrajzi szám 
EOV Y 

koordináta 
EOV X 

koordináta 

5647 25562   

R. k. 
templom 
ex-lege 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

  

520, 519, 517, 516, 513, 
511, 510, 509, 185, 188, 
489/2, 
489/1, 173/1, 176, 177, 
178, 179, 187, 183, 181, 
167 

    

5648 25563 

  

Szélmalom 
ex-lege 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

  

467, 388/10, 388/11, 280, 
277, 471, 091, 087/3, 
087/48 

    

8845 25564 

  

szélmalom 
ex-lege 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

  

467, 388/10, 388/11, 280, 
277, 471, 091, 087/3, 
087/48 

    

5647 10460 Petőfi 
Sándor 
utca 

R. k. 
templom 

Műemlék II. 182 572931 213120 

5648 10461 Táncsics 
M. u. 16. 

Szélmalom Műemlék I. 469, 468 573403 213227 

8845 10462 Táncsics 
M. u. 32. 

szélmalom Műemlék I. 461, 460 573502 213338 

Jelen hatástanulmány mellékletét képezi a műemléki védelem alatt álló épületeket és 
építményeket felsoroló települési értékkataszter. 
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3.3 Védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket és a nyilvántartott régészeti 
lelőhelyeket. 

3.3.1 Védett régészeti lelőhelyek 

Tés közigazgatási területen a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 
45. pontja, továbbá a 11-17 § szerint meghatározott, miniszteri rendelettel fokozottan védett, 
történeti és kulturális jelentőségű régészeti lelőhely nem található. 

3.3.2 Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

A régészeti lelőhelyekről a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes 
Államtitkárság Nyilvántartási Hatósági Osztálya vezet közhiteles nyilvántartást. A jelen 
tanulmány a 2019.5.13. dátummal kiadott VE-09/EOH/00145-4/2019 ügyiratszámú 
adatszolgáltatás alapján készült.  

 

Nyilvántartott, ismert és újként azonosított régészeti lelőhelyek összefoglaló táblázata 

S
O

R
S

Z
Á

M
 

A
Z

O
N

O
-

S
ÍT

Ó
 

NÉV HRSZ YKORR XKORR 
AZONOSÍTÁS 

ALAPJA 

1 9411 Belterület 167, 182, 183, 184, 
187 

572923  213205 
nyilvántartás 

2 9412 Kistés 0206/13, 0214/2, 
0217/2, 0226/2, 
0226/3, 0226/4, 
0226/7, 0226/8, 
0226/9, 0227, 
0228/4, 0228/5, 
0228/6  

570992 212499 nyilvántartás 

3 9413 Kistés II. 0204, 0214/2, 
0214/3, 0217/2, 
0225/6, 0225/7, 
0225/8, 0226/9, 
0226/11, 0228/3, 
0228/6 

571126 212532 nyilvántartás 

4 9414 Csősz puszta 030/2, 078/6, 
078/7, 078/30, 
078/36, 078/37, 
078/38, 078/39, 
078/40, 078/42, 
078/46 

575898 214115 nyilvántartás 

5 9415 Hármasfa-dűlő - Török-
temető 

0132/22, 0132/24 573885 211522 nyilvántartás 

6 – Pahonya 0231/7, 0231/12 571385 212555 terepbejárás 

7 – Szilva-rét 02/9, 02/10, 02/28 572276 213020 terepbejárás 

 – Prohászka-telek 087/3, 087/5, 
087/6, 087/7, 091, 
453, 454, 455, 456, 
457, 458, 459,  

573584 213367 terepbejárás 
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3.3.3 A régészeti lelőhelyek részletes ismertetése 

 
1. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Veszprém Település neve Tés 

 Nyilvántartási azonosító szám 9411 
2 Lelőhely neve Belterület 
3 Térképvetület EOV Térképlap száma 53-242 Koordináták EOV Y 572923 EOV X 213205 

 Helyrajzi szám 167, 182, 183, 184, 187 
 Földrajzi leírás  
 Helymeghatározás pontossága < 10 m 
4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Jelenlegi állapot beépített belterület 
6 Veszélyeztetettség bolygatás, elfedés 
7 Ismertség nyilvántartás 
8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 
9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 

Bp. Múzeum krt. 4/b 

11 Kelt 2021.01.18. 
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2. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Veszprém Település neve Tés 
 Nyilvántartási azonosító szám 9412 
2 Lelőhely neve Kistés 
3 Térképvetület EOV Térképlap száma 53-242 Koordináták EOV Y 570992 EOV X 212499 

 Helyrajzi szám 0206/13, 0214/2, 0217/2, 0226/2, 0226/3, 0226/4, 0226/7, 0226/8, 0226/9, 
0227, 0228/4, 0228/5, 0228/6 

 Földrajzi leírás  
 Helymeghatározás pontossága < 10 m 
4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 
Jelenlegi állapot mezőgazdasági terület, 

szántó 
6 Veszélyeztetettség bolygatás, erózió 
7 Ismertség nyilvántartás 
8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 
9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 
Bp. Múzeum krt. 4/b 

11 Kelt 2021.01.18. 
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3. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Veszprém Település neve Tés 
 Nyilvántartási azonosító szám 9413 
2 Lelőhely neve Kistési II. 
3 Térképvetület EOV Térképlap száma 53-242 Koordináták EOV Y 571126 EOV X 212532 

 Helyrajzi szám 0204, 0214/2, 0214/3, 0217/2, 0225/6, 0225/7, 0225/8, 0226/9, 0226/11, 
0228/3, 0228/6 

 Földrajzi leírás  
 Helymeghatározás pontossága < 10 m 
4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 
Jelenlegi állapot mezőgazdasági terület, 

szántó és erdő 
6 Veszélyeztetettség bolygatás, erózió 
7 Ismertség nyilvántartás 
8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 
9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 
Bp. Múzeum krt. 4/b 

11 Kelt 2021.01.18. 
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4. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Veszprém Település neve Tés 
 Nyilvántartási azonosító szám 9414 
2 Lelőhely neve Csősz puszta 
3 Térképvetület EOV Térképlap száma 53-242 Koordináták EOV Y 575898 EOV X 214115 

 Helyrajzi szám 030/2, 078/6, 078/7, 078/30, 078/36, 078/37, 078/38, 078/39, 078/40, 078/42, 
078/46 

 Földrajzi leírás  
 Helymeghatározás pontossága < 10 m 
4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 
Jelenlegi állapot mezőgazdasági terület, 

szántó és gyep 
6 Veszélyeztetettség bolygatás, beépítés 
7 Ismertség nyilvántartás 
8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 
9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 

Bp. Múzeum krt. 4/b 
11 Kelt 2021.01.18. 
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5. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Veszprém Település neve Tés 
 Nyilvántartási azonosító szám 9415 
2 Lelőhely neve Kenderföldek 
3 Térképvetület EOV Térképlap száma 53-244 Koordináták EOV Y 573885 EOV X 211522 

 Helyrajzi szám 0132/22, 0132/24 
 Földrajzi leírás  
 Helymeghatározás pontossága < 10 m 
4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 
Jelenlegi állapot mezőgazdasági terület, 

szántó és gyep 
6 Veszélyeztetettség bolygatás 
7 Ismertség nyilvántartás 
8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 
9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 

Bp. Múzeum krt. 4/b 
11 Kelt 2021.01.18. 
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6. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Veszprém Település neve Tés 
 Nyilvántartási azonosító szám - 
2 Lelőhely neve Pahonya 
3 Térképvetület EOV Térképlap száma 53-333 Koordináták EOV Y 571385 EOV X 212555 

 Helyrajzi szám 0231/7, 0231/12 
 Földrajzi leírás  
 Helymeghatározás pontossága < 10 m 
4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Jelenlegi állapot mezőgazdasági terület, 
szántó 

6 Veszélyeztetettség bolygatás 
7 Ismertség nyilvántartás 
8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 
9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 

Bp. Múzeum krt. 4/b 
11 Kelt 2021.01.18. 
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7. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Veszprém Település neve Tés 
 Nyilvántartási azonosító szám - 
2 Lelőhely neve Szilva-rét 
3 Térképvetület EOV Térképlap száma 53-242 Koordináták EOV Y 572276 EOV X 213020 

 Helyrajzi szám 02/9, 02/10, 02/28 
 Földrajzi leírás  
 Helymeghatározás pontossága < 10 m 
4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Jelenlegi állapot mezőgazdasági terület, 
szántó 

6 Veszélyeztetettség bolygatás 
7 Ismertség nyilvántartás 
8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 
9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 

Bp. Múzeum krt. 4/b 
11 Kelt 2021.01.18. 
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8. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Veszprém Település neve Tés 
 Nyilvántartási azonosító szám – 
2 Lelőhely neve Prohászka-telek 
3 Térképvetület EOV Térképlap száma 53-242 Koordináták EOV Y 573584 EOV X 213367 

 Helyrajzi szám 087/3, 087/5, 087/6, 087/7, 091, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459 
 Földrajzi leírás  
 Helymeghatározás pontossága < 10 m 
4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Jelenlegi állapot mezőgazdasági terület, 
szántó és gyep 

6 Veszélyeztetettség bolygatás és beépítés 
7 Ismertség  
8 Tevékenység terepbejárás 
9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 

Bp. Múzeum krt. 4/b 
11 Kelt 2021.01.18. 

  

 

Az érintett örökségi elemek számbavétele és állapotuk ismertetése kapcsán fel kell hívni a 
figyelmet arra az általános szabályra, amely szerint a régészeti lelőhelyek pontos kiterjedése 
pusztán felszíni vizsgálatokkal (pl. terepbejárás) csak hozzávetőlegesen állapítható meg, 
továbbá a felszíni lokalizációt erőteljesen korlátozó tényezők (pl. vegetáció, beépítés, elfedés, 
stb.) miatt a régészeti érintettség meghatározásánál gyakran csak a korábbi, vegetáció-
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mentes időszakban végzett megfigyelésekre támaszkodhattunk. Fontos továbbá kiemelni, 
hogy a régészeti lelőhelyek helyzete és kiterjedése a jövőbeni régészeti kutatások eredményei 
alapján módosulhat. 

3.3.4 A régészeti lelőhelyek térképi ábrázolása  

 

1. térkép: Régészeti lelőhelyek (pirossal jelölve) az EOV térképszelvényeken  
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2. térkép: Régészeti lelőhelyek (pirossal jelölve) a település szerkezeti térképén  

 



TÉSKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS                      VI. TELEPÜLÉSI ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK   HATÁSTANULMÁNY 

24 

 

3. térkép: Régészeti lelőhelyek (pirossal jelölve) a települési ortofotón  
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3.3.5 Régészeti lelőhelyek fényképes bemutatása  

 

1. fénykép: 9411 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 

 

 

2. fénykép: 9412 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 
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3. fénykép: 9413 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 

 

 

4. fénykép: 9414 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 
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5. fénykép: 9415 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 

 

 

6. fénykép: Pahonya néven azonosított régészeti lelőhely 
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7. fénykép: Szilvarét néven azonosított régészeti lelőhely 

 

 

8. fénykép: Prohászka-telek néven azonosított régészeti lelőhely 
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4. A helyi építészeti örökség települési értékleltára 

Jelen hatástanulmány mellékletét képezi a helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre 
javasolt épületeket és építményeket felsoroló települési értékkataszter. 

 
4.1 Településszerkezet 

A Tési-fennsík erdős, majd fokozatosan művelés alá vont mezőgazdasági területein alakult ki 
a település. A középkorban az Öskű, Bakonynána, Jásd és Isztimér felé vezető átmenő utak 
találkozásánál létrejövő Tés, Nagytés, Egyházastés nevű egyutcás falu a templomdomb körül 
kissé kiszélesedik, de északkelet-délnyugat irányú egyutcás karaktere évszázadokon 
keresztül megmarad. A 19. században a mai Hunyadi utca vonalán indul meg a falu beépített 
részének északnyugati irányú terjeszkedése, amely bővülés a ’70-es évektől a faluközponttól 
délre a Kossuth Lajos utcával folytatódik. A Bakonynána irányába vezető út mentén fekvő 
Kistés a településtől leszakadva fekszik, újkori fejlődése nem indul meg. A középkori földutak 
hálózata csak a Várpalota-Szápár közötti 8213. sz. főút felé, illetve Csőszpuszta esetében a 
főút mentén fejlődik. A község szinte zsákfaluként működik, a Bakonynána felé vezető 
összekötő út biztosít alternatív burkolt közúti kapcsolatot. Vasúti infrastruktúra messze elkerüli 
a települést. 

 

 

Tés határa az 1782-1785 között készült Első Katonai Felmérésen  

(forrás: Arcanum /mapire.eu) 
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A fennsík peremén lévő területek megőrizték erdősült jellegüket, míg a viszonylag sík területek 
használatára a mezőgazdasági hasznosítás jellemző. A település vízválasztón fekszik, 
meghatározó vízfolyása nincsen. 
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Tés közúthálózata (forrás: https://kira.kozut.hu/kira/main.jsp) 

 



TÉSKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS                      VI. TELEPÜLÉSI ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK   HATÁSTANULMÁNY 

32 

 

A település belterületén a lakó funkciókhoz és a háztáji gazdálkodáshoz kapcsolódik a 
területhasználat. Intézményi, vallási, közösségi funkciók a faluközpontban, a történelmi utak 
találkozásánál alakultak ki. A faluközpontban a középkori területhasználat örökségeként 
apróbb, szabálytalanabb telkekkel is találkozhatunk, kifelé haladva a háztáji gazdálkodáshoz 
igazodó hosszú szalagtelkek sora húzódik. 

A 19. században még Jásdhoz tartozó Csőszpuszta a közigazgatási területen belül, a falutól 
kissé leszakadva a Várpalota-Szápár közötti 8213. sz. főút mentén fekszik. A nemesi majd 
honvédkincstári birtokra a gazdálkodás jellemző. A településrész magját az egykori Sztáray 
birtok és különféle gazdasági épületei alkotják. 

Tés hatályos településszerkezeti tervét Tés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
164/2006. (XII.28.) ÖKT határozatával fogadták el. A terv nem állt rendelkezésünkre így a 
vizsgálat során azt állapíthatjuk meg, hogy a Tés Község Önkormányzat Képviselő- 
testületének 19/2004 (X.7.) önkormányzati rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzat és 
annak szabályozási tervén megjelenő területhasználat többnyire a művelési ággal egyezik 
meg. A kivett beépített és beépítetlen területek nagysága és a területrendezési tervekben 
megjelölt települési térség területe minimális eltérést mutat jelezve azt, hogy nem várható és 
tervezhető jelentős elmozdulás a beépítésre szánt területek vonatkozásában.  

 
4.2 Telekstruktúra és az utcavonal-vezetés 

A településszerkezetet uralja az egyutcás tengely, amely a faluközpont környékén hálós 
szerkezettel egészül ki. A településmag telekméretei igen változatosak. A történelmi 
településrészen a középkori halmazhoz igazodó egészen kicsi 400 m2-es telkektől kezdve a 
nagynak számító 1000-2000 m2-es szalagtelkek fordulnak elő helyenként rövidebb telkekkel. 
A településmagtól kifelé haladva egyre jellemzőbbek a hosszú, szalagszerű telkek melyek akár 
2000-3000 m2-esek is lehetnek, valamint a szabályosan mérnökileg megtervezett téglalap 
alakú 1000 m2 körüli telkek. 

Az egyenes, hosszú vonalvezetésű utcákban keskeny hosszú telken oldalhatáron álló 
beépítés dominál. Sajátos karaktert ad a településszerkezetnek, hogy a szélesebb telkeknél 
szinte mindenhol megjelennek a másik oldalhatárra épített melléképületek, gazdasági 
épületek.  

Csőszpusztán az egykori cselédlakásokat tartalmazó hosszú sorházas beépítéseket találunk 
széles előkerttel. A településrész Tés felőli végén jelennek meg oldalhatáros beépítéssel 
kertvárosias telkek megőrizve a falusias hosszú telkes struktúrát.  
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4.3 Utcaképek vagy utcakép részletetek 

A településmag egykori karakterét őrzi a templomdomb és annak kőfallal körülvett cinterme, 
de a templomdomb körüli telkek beépítése is történelmi hangulatot hordoz. 
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középkori templomdomb fallal körülvett cinteremmel 

A településmaghoz közel számos telken megmaradtak a tornácos oldalhatáron álló épületek 
utca felé csonkakontyos oromfallal vagy sátortetővel két téglány ablakkal és kiskapuval. A 
telkek beépítéssel ellentétes oldalán melléképületek helyenként tömör kerítésbe vagy kerítés 
mögé bújtatva.  

 

 

Archív utcakép a Petőfi Sándor utca délkeleti oldaláról 

 

 

a Bakony utca délnyugati irányból 
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a Táncsics Mihály utca délnyugati irányból 

 

Petőfi Sándor utca délkeleti oldala 

 

Rákóczi Ferenc utcai apró telkek a Zsidó-tóval 
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Ady Endre utcai apró telkek 

A II. világháború előtti beépítések szinte mindenütt földszintesek, az újabb utcák, 
foghíjbeépítések viszont nem nélkülözik a terjengős kétszintes beépítéseket helyenként 
alagsorral vagy tetőtér beépítéssel. A Bakony utca bevezető szakaszának északnyugati oldala 
őrzi ennek a ’80-as évekre jellemző korszaknak a sajátos, nem kimondottan falusias 
karakterét. 

 

a Bakony utca délnyugati irányból 

 

a Kossuth Lajos utca északkeleti irányból 
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a Dózsa György utca északkeleti irányból 

 

az Arany János utca délnyugati irányból 

 

a Hunyadi János utca északnyugati irányból 

4.4 Egyéb településkarakter elemek 

A község a Tési fennsíkon helyezkedik el, a K-i Bakony területén. A fennsík művelt és beépített 
területein belül kicsik a szintkülönbségek. A település sziluettjét a belterületet körülölelő nagy 
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kiterjedésű sík szántó területek és az abból illetve a beépített területből kiemelkedő 
építmények, szélmalmok, katolikus és evangélikus templom határozzák meg. Az erdősült 
területek a fennsík alatt szegélyezik a tájat. 
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A településen belül meghatározó vízfolyások nincsenek viszont az alacsonyabban fekvő 
területek karakterét meghatározzák a mélyebben fekvő vízfelületek: Zsidó-tó és a részben 
eliszaposodott Német-tó.  

 
a Német-tó 

 

a Zsidó-tó 

 

Az 1857-es kataszteri térkép még ábrázolja a temető felett az egykori „Tobó-tó” területét, 
melynek területe jelenleg fás-bokros zöldfelület. A települési ökoszisztéma és a települési 
vízgyűjtő rendszerek védelme érdekében javasoljuk eredeti formájukban megőrizni, illetve 
rehabilitálni ezeket a természetes vízgyűjtő területeket. 
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Településképi szempontból eltérő karakterű területek: 

 az egykori Német utca, Miklós utca, és a régi Kastély területe (Táncsics utca mindkét 
oldala, a Petőfi Sándor utca, Szabadság tér által határolt településközponti terület),  

 az egykori Dollár utca területe (Bakony utca),  

 a „Suttonyi – rész” (Képesfa utca és Rákóczi utca közötti rész),  

 a Főszeg (Petőfi és Dózsa Gy. utcák mindkét oldala),  

 a Láci – dűlő környezete (Hunyadi utca, Arany János utca) valamint  

 az egykori „kertek” területe (Kossuth Lajos utca). (forrás: Tés TAK-2017) 
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4.5 Építményrészletet vagy az alkalmazott anyaghasználat, tömegformálás, 

homlokzati kialakítás 

A történelmi településközpont telkeinél karakteres utcaképi elemek a tömör kerítésfalak, 
amelyek egyes helyeken a szintkülönbség áthidalására támfalakként is működnek. 

 

 

 

 

 

A településkarakter történelmi sajátossága az oldalhatáros beépítéshez igazodó 
többtraktusos, tornácos lakóházak sora, amelyek csonkakontyos, nyereg vagy sátortetős 
tömeggel állnak az utcavonalra merőlegesen. 
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4.6 Táj- és kertépítészeti alkotások, egyedi tájértékek, növényzet 

Az egyedi tájértékek fogalmát az MSZ 
20381: 2009 szabvány és a 
természetvédelmi törvény (1996. évi 
LIII. törvény 6.§ (3)) is tartalmazza.  A 
meghatározás szerint egyedi 
tájértéknek minősül minden, az adott 
tájra jellemző természeti érték, 
képződmény és az emberi 
tevékenységgel létrehozott tájalkotó 
elem, amelynek természeti, 
történelmi, kultúrtörténeti, 
tudományos vagy esztétikai 
szempontból a társadalom számára 
jelentősége van. Kivételt képeznek az 

1996. évi LIII. természetvédelmi törvény által (ex lege) védett természeti területek és értékek, 
valamint az országos jelentőségű védett természeti területen vagy Natura 2000 területeken 
található növényegyedek, növénycsoportok és élőhelyek. Az egyedi tájértékeket a szabvány 
három csoportba osztja: kultúrtörténeti egyedi tájértékek, természeti egyedi tájértékek, tájképi 
egyedi tájértékek.  

Tés esetében a teljes külterület a Keleti-Bakony Natura 2000 területnek a része, ennélfogva 
ezeken a területeken a jogszabályok és a szabvány fogalmi rendszere szerint egyeditájértékek 
nem azonosíthatók, az itt található növényegyedek, növénycsoportok és élőhelyek és 
kultúrtörténeti értékek már természetvédelmi oltalmat élveznek. Tés ex-lege értékekben is 
gazdag, hiszen számos víznyelő, forrás és barlang is élvezi a törvény adta védelmet a 
településen, ám ezek –mivel védettek- szintén nem kataszterezhetők egyedi tájértékként. Az 
1975-ben feltárt felszín alatti karsztos barlangrendszer az ország harmadik legmélyebb 
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barlangja s a Bakony barlang-paradicsoma, a település területén számos víznyelővel, 
bejárattal rendelkezik.  

A település belterületén található szobrokat, képzőművészeti alkotásokat, feszületeket —
melyek egyedi tájértéknek is minősíthetők— az örökségvédelmi hatástanulmány értékleltára 
külön fejezetben tartalmazza. Történeti kert vagy kertépítészeti alkotás nem található a 
településen. 

 

4.7 Szobrok, képzőművészeti alkotások, utcabútorok 

A közterületeken egyes csomópontokban találkozhatunk útszéli keresztekkel.  
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Köztéri szobrokat a településen az egykori püspöki kastély előterében találunk. 
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Megmaradt a Zsidó partján az egykori artézi kút, mint 
egyedi ipartörténeti emlék. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Településtörténeti emlék Csőszpusztán az I. világháborús emlékmű és a vele szomszédos 
szovjet katonai temető és emlékoszlop. 

 

A közterületeken fellelhető szobrokat, útszéli kereszteket a jelen hatástanulmány mellékletét 
képező települési értékkataszter részletezi. 
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3. A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK 
HATÁSELEMZÉSE 

3.1. A települési értékleltárban szereplő elemek 
vonatkozásában releváns rövid és középtávon tervezett 
változások ismertetése  

3.1.1.  A jelenlegi állapot és terület-felhasználás a régészeti örökség 
összefüggésében 

A község belterülete beépített, miközben a külterület nagyobb részben általános 
mezőgazdasági művelés alatt áll, főképpen gyep és szintén jelentős részben erdőművelési 
ágban lévő földrészletek is vannak. 

Tés község határában 5 nyilvántartott és 3 nyilvántartásba vétel alatt álló régészeti lelőhely 
van. Ezek közül a 9412, 9413, 9414 számokon nyilvántartott és Pahonya, Prohászka-telek és 
Szilva rét néven nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános mezőgazdasági művelés alatt 
állnak és elsősorban szántóként hasznosítják őket. A 9411 számon nyilvántartott régészeti 
lelőhely beépített belterületen van. A 9415 számon nyilvántartott régészeti lelőhely általános 
mezőgazdasági művelés alatt áll és a terepbejárás alkalmával gyepként hasznosították. 

  

terület-felhasználás lelőhelyek száma arány 

mezőgazdasági terület (szántó) 6 75% 

mezőgazdasági terület 
(zártkert, szőlő, gyümölcsös) 

- - 

mezőgazdasági terület (gyep, 
rét, legelő) 

1 12,5% 

erdő - - 

beépített belterület 1 12,5% 

ipari gazdasági, kereskedelmi, 
sport és különleges terület 

– – 

Terület-felhasználás a régészeti örökség összefüggésében 
(a lelőhelyek számának feltüntetésnél az osztott ágban lévő lelőhelyek aránynak megfelelően, például 

a gyep és erdőművelés alatt lévő lelőhely 0,5 értékben a gyep és 0,5 értékben az erdő terület-
felhasználásnál kerültek számba vételre) 
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3.1.2. Változtatási szándékok  

 

7. kép: Tés község településrendezési eszközeinek területfelhasználás változásai a 
régészeti lelőhelyek feltüntetésével 

 

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 
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Jele 

Terüle 

te 

ha 

Módo
sítás 
indo 

ka 

Településszerkezeti terv 

Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

Beépítésre nem szánt területből 

Beépítésre szánt terület lett 

a 0,24 C KK K-Rek 

b 0,05 C KK K-Mü 

c 0,58 C KP Lf 

d 0,94 C E K-Rek 

e 2,91 C M K-Rek 

f 0,53 C M Lf 

g 0,06 C KK Lf 

h 0,04 C K Lf 

i 0,08 C K Vt 

Beépítésre szánt terület 

Beépítésre szánt terület maradt 

A 6,23 C HÜ Lf 

B 3,71 C KG K-Mü 

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 
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Jele 

Terüle 

te 

ha 

Módo
sítás 
indo 

ka 

Településszerkezeti terv 

Jelenlegi 
területfelhasználás 

Tervezett 
területfelhasználás 

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 

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 
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8. kép: Tés község településrendezési eszközeinek településszerkezetei terve a régészeti 
lelőhelyek feltüntetésével 

3.2. Változtatási szándékok hatásai a régészeti örökségre 

A településrendezési eszközök tervezett módosításai nyilvántartott vagy nyilvántartásba vétel 
alatt álló régészeti lelőhelyet nem érintenek, ezért a régészeti örökségre nincs hatásuk.  

A Prohászka-telek néven nyilvántartásba vétel alatt álló régészeti lelőhellyel kapcsolatban 
megjegyzendő, hogy régészeti lelőhely területének 453, 454, 455, 456, 457 és 459 hrsz-ú 
ingatlanok által érintett része a hatályos és a jelen módosítás során is beépítésre szánt terület 
marad.  

 

9. kép: A K jelölésű beépítésre szánt területből beépítésre szánt területre való módosítás a 
Prohászka-telek néven nyilvántartásba vétel alatt álló régészeti lelőhely feltűntetésével 
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Változtatási szándékoknak a régészeti örökségre várható hatásainak összefoglalása: 

A településrendezési eszközök módosításai előre látható örökségvédelmi kockázattal nem 
járnak. 

Ugyanakkor, a K jelölésű beépítésre szánt területből beépítésre szánt területre való módosítás 
esetében beépítésre szánt területből a Prohászka-telek néven nyilvántartásba vétel alatt álló 
régészeti lelőhellyel érintett ingatlanrészeket beépítésre nem szánt területre módosítani 
javasolt. A beépítésre nem szánt területre való módosítást a 453, 454, 455, 456, 457 és 459 
hrsz-ú ingatlanok régészeti lelőhellyel érintett ingatlanrészen megtenni javasolt. Amennyiben 
ez nem megoldható, vagy jelentős költségnövekedéssel járna, akkor a 453, 454, 455, 456, 
457 és 459 hrsz-ú ingatlanok régészeti lelőhellyel érintett ingatlanrészek beépítése esetén 
megelőző régészeti feltárást kell végezni, amelynek időbeni vonzataival és anyagi költségeivel 
már a tervezés során kalkulálni javasolt. 

3.3. Tervezett változások hatása a településre, a település- és 
tájszerkezetre  

Az új Településszerkezeti terv mértéktartóan tartalmaz fejlesztési területeket. Az új 
Településszerkezeti tervben eszközölt területfelhasználás változások legfőbb célja a turizmus 
és a rekreáció támogatása, ennek megfelelően különleges beépítésre nem szánt és 
beépítésre szánt rekreációs célú területek kijelölésére került sor. A további változások 
túlnyomórészt a megváltozott jogszabályok, illetve magasabb rendű tervek követéséből, 
valamint az államigazgatási szervek nyújtotta adatszolgáltatás következtében szükségessé 
vált pontosításokból adódnak. 

A korábbi Településrendezési eszközök nagyvonalú fejlesztési területeket tartalmaztak. 
Nagykiterjedésű új üdülőterületeket és lakóterület-bővítéseket valamint tömbfeltárásokat is 
tartalmaztak. A településen a lakó illetve üdülőterületek fejlesztésének ilyen mértékére nincs 
szükség, hiszen ezek a területek hosszú évek alatt sem kerültek felhasználásra, így azok 
csökkentése az érintett emberek érdeke is, hiszen így nagyobb művelhető területre tesznek 
szert. Ezeken a területeken kedvező a környezet terhelésének várható alakulása, a környezeti 
elemek védelme, különösen a termőfölddel való takarékos gazdálkodás szempontjából, hiszen 
beépítések nem valósulnak meg. Ezeket a területeket jelen Településrendezési eszközök 
visszasorolják a „korábbi” állapotukba, mely tükrözi a jelenlegi valós területhasználatukat. A 
terület mezőgazdasági/erdőgazdálkodási használata lehetővé teszi az élővilág térnyerését, az 
ökológiai rendszerek változatosságának megőrzését.  

A megszüntetett fejlesztések helyett a meglévő rekreációs funkciójú területek kerültek a 
tevékenységüknek megfelelő területfelhasználási egységbe (beépítésre szánt rekreációs 
területek, mezőgazdasági üzemi terület, két telek került újonnan lakóterületbe) valamint új 
fejlesztésként került a tervbe beruházói és az önkormányzati fejlesztési szándékoknak 
megfelelően egy új beépítésre szánt rekreációs terület nagykiterjedésű közparkkal a Német-
tó környezetében valamint beépítésre nem szánt rekreációs területbe Csőszpuszta központi 
része. 

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 figyelembe vételével valósítandó meg. 

A településszerkezet alakulásának szempontjából jelentős változás nem történt, a meglévő 
lakóterületek körül kijelölt bővítése kerültek visszasorolásra mezőgazdasági/erdőterületbe, de 
ezek a területek jelenleg is mezőgazdasági/erdőgazdálkodási művelésűek. Az újonnan kijelölt 
rekreációs terület a Német-tó mellett az egyetlen nagy kiterjedésű új elem a 
településszerkezetben, azonban ez is szervesen kapcsolódik a települési szövethez. Továbbá 
a Csőszpuszta központi részén újonnan kijelölt beépítésre nem szánt rekreációs terület 
megvalósulása/beépítése esetén jelent nagyobb változást a településszerkezet 
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szempontjából, hiszen ez a terület jelenleg közpark, üdülőterület és lakóterület besorolású, 
azonban az egész terület jelenleg zöldfelülettel borított, idős fákkal, gesztenye- és nyírfasorral, 
gyepterületekkel és a vízparthoz kapcsolódó cserjés-puhafás ligetekkel. 

Az új Településrendezési eszközök a gyalogos kapcsolatokat fásított közterek kijelölésével 
igyekeznek fejleszteni. A településközpont vegyes területei, a templom mögötti terület és az 
egészségház körüli terület a kertek végében vízfolyás menti gyalogos közlekedésre alkalmas 
fásított köztérrel került összekötésre. A Zsidó-tó melletti területen a tervezett rekreációs terület 
megközelítésére szintén fásított köztér került kijelölésre. 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. 

A település egyedi sajátosságát meghatározó két szélmalom, mint kuriózum 
látogathatóságának fejlesztése céljából az új Településrendezési eszközök továbbra is 
közparkba sorolják a szélmalmok területét, és újonnan közparkba sorolják a feltételezett 
egykori szélmalom helyét is, valamint az előbbiekben ismertetett gyalogos feltárást teszik 
lehetővé. 

A településrendezési eszközök biztosítják a táji-természeti értékek védelmét, a 
területfelhasználás javasolt rendszere igazodik a védendő természeti és táji értékek védelmi 
követelményeihez: a település erdői védelmi erdőterületbe vagy honvédelmi erdőterületbe, a 
mezőgazdasági területek tájgazádálkodási mezőgazdasági területbe, a vízmosások 
vízgazdálkodási területbe, a barlangok és/vagy víznyelők –amennyiben saját telken 
találhatók– természetközeli területbe kerültek besorolásra. 

3.4. Tervezett változások hatása az értékleltárban épített 
örökségi értékekre 

Tésen számos épített örökségi érték található. Az új településrendezési terv az épített örökségi 
elemeket számba veszi, az örökségvédelmi lehatárolásokat a hatályos tervhez képest 
pontosítja, aktualizálja, az időközben elfogadott TKR-nek megfelelően. A TAK lehatárolta a 
belterületen a településképi szempontból eltérő karakterű településrészeket, a TKR pedig 
rögzítette a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a területi védelem 
és egyedi védelem alá tartozó, illetve javasolt területeket, értékeket. 

A település műemléki védelem alatt álló értékeit nem érintik változások. A műemléki védettség 
alatt álló szélmalmok köré tervezett közparkot megtartja a TRE, ami lehetővé teszi az értékek 
állagának megóvását egyúttal azok méltóbb környezetben történő bemutatását. 

A helyi védelem alatt álló evangélikus templom kertjében, telkének végében tervezett útnyitást 
illetve közpark kialakítását az új TRE elveti, a templom telke teljes egészében megmarad 
településközpont vegyes területben, körülötte pedig a telkek lakóterületek maradnak. 

Csőszpuszta területén a jelenleg közpark besorolású területen található egy helyi védelem 
alatt álló kőkereszt, melynek telkét az új TRE beépítésre nem szánt rekreációs területbe sorolja 
át. Szintén csőszpuszta területén található az egykori grófi istálló helyi védelem alatt álló 
épülete, melynek telkét és a szomszédos telket is beépítésre szánt rekreációs területbe sorolja 
az új TRE, a lovas turizmus fejlesztése céljából. 

A településrendezési eszközök nem tartalmaznak olyan javaslatokat, amelyek az 
értékleltárban szereplő értékek megsemmisülését, vagy károsodását okozhatnák. 
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4. ÉRTÉKVÉDELMI TERV 

4.1. Az épített környezet értéke megőrzéseinek megőrzése 

A településkép védelméről szóló 9/2019.(VIII. 29.) önkormányzati rendelete rögzítette a 
településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a területi védelem és egyedi 
védelem alá tartozó, illetve javasolt területeket, értékeket. A Települési Örökségvédelmi 
Hatástanulmány Értékleltára tartalmazza/pontosítja a helyi egyedi védelem alá helyezésre 
javasolt értékek listáját, adatlapjait.  

A településkép-védelmi önkormányzati rendelet állapítja meg a védelem alá helyezett értékek 
az értékleltárban szereplő helyi értékek, meghatározó település-, ill. tájkarakterek megőrzését 
biztosító eszközöket. 

4.2. A régészeti örökség megőrzése 

A régészeti emlékek megmaradásának, feltárhatóságának, bemutathatóságának vagy 
pusztulásának lehetőségei a 2001. évi LXIV. törvény értelmében a régészeti örökség elemeit 
lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban és eredeti összefüggéseikben kell 
megőrizni. A védelmükre irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző és csak szükség 
esetén mentő jellegűeknek kell lenniük. Amennyiben a régészeti örökség elemeit eredeti 
összefüggésükből, a régészeti lelőhely területről valamely oknál fogva mégis el szükséges 
mozdítani, arra csak régészeti feltárás keretében kerülhet sor. 

A régészeti leletek jelenleg a földfelszín alatt vannak. A jelenlegi állapot fenntartása a 
Berkenye területén nyilvántartott lelőhelyek esetében biztosítja a még bolygatatlan régészeti 
leletek eredeti összefüggésben való megőrzését. Amennyiben ez az állapot bármilyen 
földmunkával járó beruházás megvalósítása végett változik, úgy a régészeti leletek szakszerű 
feltárása a fejlesztést megelőzően, a földmunkákhoz ütemezve lehetséges.  

Ha a feltárás során országos jelentőségű régészeti objektum kerül napvilágra, úgy annak 
konzerválását, eredeti helyén való megőrzését, az építési kiviteli tervekbe beépítve kell 
biztosítani.  

4.3. Az önkormányzati feladatok meghatározása 

4.3.1. Folyamatok iránya, visszafordíthatósága  

A régészeti lelőhelyek területének jelenlegi hasznosításából adódó károsan ható folyamatok 
lassítása, visszafordítása érdekében az ingatlantulajdonos, a helyi önkormányzat és az 
örökségvédelemi szakemberek (hatóság, múzeum) konstruktív együttműködése szükséges. 
Ellenkező esetben a negatív folyamatok visszafordíthatatlan károkat okozhatnak, amelyek a 
kulturális örökség elemeinek részleges vagy teljes megsemmisüléséhez vezethetnek. 

4.3.2. Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének 
lehetőségei  

A régészeti lelőhelyek fokozatos állagromlásának lassítása, megállítása csak a helyi 
önkormányzat, a szakemberek (területileg illetékes megyei kormányhivatal örökségvédelmi 
irodája, megyei múzeum) és az érintett magánszemélyek vagy vállalkozások 
együttműködésével lehetséges.  

A fejlesztési övezetben található régészeti lelőhelyen a tervezett beruházás megvalósulása 
esetén a régészeti emlékekben keletkező károk enyhítésére nincs, csupán megelőzésre van 
lehetőség. Ennek a törvény által előírt módja a régészeti lelőhely elkerülése, jogszabályi 
módon meghatározott elfedése, vagy a beruházást megelőző feltárása. 
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4.4. Összefoglalás 

A régészeti lelőhelyek az emberiség és a magyarság történetének, települési viszonyainak, 
életmódjának fontos bizonyítékai, ezért mindenki részéről elvárt a nemzeti kulturális örökség 
iránti megbecsülés, a régészeti értékek megóvása és az örökségvédelmi törvények 
tiszteletben tartása. 

Tés község határában 5 nyilvántartott és 3 nyilvántartásba vétel alatt álló régészeti lelőhely 
található, amelyek általános törvényi védelem alatt állnak.  

A településrendezési eszközök jelenlegi módosításai nyilvántartott vagy nyilvántartásba vétel 
alatt álló régészeti lelőhelyet nem érintenek, ezért a régészeti örökségre nincs hatásuk. A 
településrendezési eszközök tervezett módosításai előre látható örökségvédelmi kockázattal 
nem járnak. 

Ugyanakkor, a Prohászka-telek néven nyilvántartásba vétel alatt álló régészeti lelőhely 
belterületi része a hatályos és a jelen módosítás során is beépítésre szánt terület marad. A 
régészeti lelőhely területét a 453, 454, 455, 456, 457 és 459 hrsz-ú ingatlanok régészeti 
lelőhellyel érintett ingatlanrészeire vonatokozóan beépítésre nem szánt területre módosítani 
javasolt. Amennyiben ez nem megoldható, vagy jelentős költségnövekedéssel járna, akkor a 
453, 454, 455, 456, 457 és 459 hrsz-ú ingatlanok régészeti lelőhellyel érintett ingatlanrészek 
beépítése esetén megelőző régészeti feltárást kell végezni, amelynek időbeni vonzataival és 
anyagi költségeivel már a tervezés során kalkulálni javasolt. 

A településrendezési eszközök jelenlegi módosításával nem érintett régészeti lelőhelyekkel 
kapcsolatban fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a törvényi szabályozás alapján régészeti 
lelet eredeti összefüggéséből csak régészeti feltárással mozdítható el. A régészeti feltárás 
költségei pedig azt terhelik, akinek a régészeti leletek eredeti összefüggésükből történő 
elmozdítása érdekében áll. Ennek pénz- és időbeli vonzatával minden esetben előzetesen, 
már a tervezés szakaszában számolni ajánlott, mivel a régészeti munkák tervezésének és a 
kivitelezésbe való ütemezésének elmaradása nagymértékben veszélyezteti a lelőhelyeket, 
ugyanakkor a nem megfelelően tervezett régészeti feladatellátás lassíthatja, vagy akár 
akadályozhatja is egy beruházás megvalósulását. 

Végezetül, amennyiben a régészeti lelőhelynek vagy régészeti érdekű területnek nem 
minősülő területen földmunkák során váratlan régészeti lelet vagy emlék kerül elő, úgy 
haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes veszprémi Laczkó Dezső Múzeumot. 

 

 
  



TÉSKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS                      VI. TELEPÜLÉSI ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK   HATÁSTANULMÁNY 

55 

5. NYILATKOZATOK 

 

Alulírott Mezei László építész nyilatkozom, hogy a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 
szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet szerinti előírásnak megfelelően 
rendelkezem a tervfajta elkésztéséhez szükséges jogosultsággal és végzettséggel. 

 

Építész tervezői kamarai névjegyzéki számom: É19-0006 

Településtervezői kamarai névjegyzéki számom: TT/É 19-0006 

 

Az általam készített örökségvédelmi hatástanulmány, annak vizsgálati munkarésze az 
örökségvédelmi jogszabályokkal és a hatósági előírásokkal összhangban készültek, a 
tanulmányban szereplő tervezett megoldásokra vonatkozó javaslatok azoknak mindenben 
megfelelnek. 

 

 

Pápa, 2022. szeptember 30. 

 

 

 

Mezei László 

    építész 
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Alulírott dr. Tankó Károly régész nyilatkozom, hogy a kulturális szakértői tevékenység 

folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 416/2017. 

(XII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott kulturális szakértői tevékenység folytatásához, a 

régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 

439/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletben meghatározott régészet szakterületen szakértői 

tevékenység végzésére szakértői jogosultsággal rendelkezem. 

Tés község településrendezési eszközeinek módosításához készített örökségvédelmi 

hatástanulmány régészeti szakági rész, az összeállítás időpontjában rendelkezésre álló 

adatok alapján, az örökségvédelmi jogszabályokkal és a hatósági előírásokkal összhangban 

készült. A tervezett változtatásokra vonatkozó javaslatok és megoldások az örökségvédelmi 

jogszabályoknak és hatósági előírásoknak megfelelnek. 

 

 

Budapest, 2022 szeptember 30. 

 

 

 Dr. Tankó Károly 

               régész, örökségvédelmi szakértő 

Szakértői engedély száma: OKM 289-5/2008 

 

 


