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A települési örökségvédelmi hatástanulmány készítését indokolja, hogy az épített környezet alakításáról és védel-
méről 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 védel-
mét, 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 hatástanul-
mány 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 településrende-
zési eszközök jogszabályban meghatározott egyeztetési eljárás keretében kialakított szakmai vélemény során fi-
gyelemmel 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 megha-
tározott 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 részle-
tezettséggel. 

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 le-
gyen. Az előzetes régészeti vizsgálat a településrendezési eszközök módosításához és felülvizsgálatához szüksé-
ges 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 meghatáro-
zott 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 felülvizs-
gálatát tehetik szükségessé. 
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1. A település történeti leírása 
 
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 azon-
ban 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 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. 
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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 honvé-
delmi 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 gyarapo-
dott (1960 kat. h. 221 lakos). A község lakossága 1829-1949 között mindössze 6%-kal növekedett. Tés fejlődésé-
nek legfőbb akadálya mégis az, hogy 15 km-re fekszik a vasútállomástól.” 
 
Tés rövid településtörténetét a Településképi Arculati Kézikönyv az alábbiakban foglalja össze: 
 
Tés település története az őskorba nyúlik vissza. Ezt az erdőktől övezett fennsíkot már az ókor embere is ismerte, 
és a rómaiak is alkalmasnak találták a megtelepedésre. Ezt bizonyítják a kőkori-bronzkori és római kori leletek. Tés 
nevének eredete ismeretlen. Nevének oklevélben történő említése - mai ismereteink szerint - I. László király idejé-
ben - 1086-ban - történik. Birtokviszonyai az évszázadok folyamán több esetben változtak. Volt a bakonybéli ben-
cés apátság birtoka, a Csákok birtoka, adózott Palota urának, Újlaki vagy Palotai Kont Miklósnak, Csókakő urának 
Rozgonyi Istvánnak, és 1570-1636-ig adózott Palota urának és a töröknek is. 
 
1647-ben a fejérvári őrkanonok, majd a prépost, 1777-től a fejérvári püspökség birtoka. A török hódoltság alatt a 
falu lakossága nagyon lecsökkent. Kistés mint falu 1599-ben megszűnt, a török lerombolta, lakói elmenekültek, 
azóta pusztaként van nyilvántartva. 
 
A Rákóczi szabadságharc idején a császári csapatok is sok kárt okoztak, a lakosság száma ismét lecsökkent. A 
XVIII. században több esetben voltak betelepítések. Érkeztek új lakók a bádeni hercegségből, Szászországból, de 
Magyarország különböző részeiről is. A fehérvári prépostnak már 1711-ben volt itt nyaralója, a püspökségnek pedig 
téglaégetője. 
 
A legrégebbi adatok a községről az 1086-os birokösszeírás, valamint oklevelek és írások bizonyítják, hogy Tésnek 
1276-ban volt temploma, Gergely nevű papja, Gede és Máté nevű klerikusai. 
 
Tésen, Jásdot megelőzően, feltehetően 1164 előtt éltek bencések, nevüket máig őrzi a „beneszőlők” nevű határ-
rész. Tésen 1276 előtt épült az első templom -még Szent István király parancsa értelmében - mely szerint minden 
10. falu köteles volt egy kőtemplomot építeni. Így Tés templomos falu volt, volt papja és egyháza, ezért is hívták 
még az 1566-os években is Egyházastésnek. A jelenlegi katolikus templom középső részét 1725-ben Gróf Nesz-
szelrode Ferenc Bertram fehérvári prépost építtette újjá. 
 
A településen élő protestánsoknak gyülekezetük és imaházuk már 1622-ben volt. 
Tés Község egyenletes fejlődésének egyik fő akadálya az elmaradott, nehézkes közlekedés volt. A 465 m magasan 
fekvő fennsíkot az emelkedők miatt nehezen közelítették meg az állati erővel vont járművek. A mostoha természeti 
viszonyok ellenére, már a rómaiak idején itt vezetett a Sophiana - Arrabona közötti út. 
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A térképek alapján azonosítható, hogy a Bakony keleti felét átszelve, Bántát, Bakonyszetkirályt érintve vezetett az 
út a Bakony rengetegébe. Az út irányát figyelembe véve Kistés és Nána vonalán kellett áthaladnia. A római kori 
leletek bizonyítják, hogy Kistés és Nána határában nagyobb római telepek voltak, ezek az itt vezető úttal hozhatók 
kapcsolatba. 
 
Az azóta eltelt évszázadok közlekedéséről nincsenek írásos emlékek, de lényeges változás csak a XIX. Sz-ban 
következett be. Előrelépést jelentett, hogy 1872-ben befejeződött a Magyar-Nyugati vasút (Székesfehérvár - Szom-
bathely - Grác) építése. A falutól 15 km-re lévő vasút révén a lakosság az ország távolabbi részeibe is eljuthatott. 
Ekkor még a környező településeket csak gyalogosan, vagy lovas kocsival tudták megközelíteni a tésiek. 
1951-ben indult az első munkásjárat, a – Fakarusz - egy ponyvás tehergépkocsi. Addig a várpalotai bányában 
dolgozók kerékpárral közlekedtek télen-nyáron. 1956-ban napi két járattal elindult a polgári járat. 
 
Az 1800 évek végén már volt postaszolgálat a faluban. Kezdetben Zircről, majd Várpalotáról hetenként egyszer, 
gyalogos postások szállították a küldeményt, az 1920-as évektől már lovas kocsival, 1950-től a postai gépkocsival. 
A közoktatás több mint 250 éves múltra tekinthet vissza a településen. A községben 1737-től működött rektor. 
Kezdetben a katolikus és protestáns hívőknek közös tanítójuk volt. A katolikus egyháznak 1771-től volt iskolája, 
első tanítójáról nincs feljegyzés. 
 
A XVII-XVIII. századokban a legmagasabb egészségügyi képzésben részesült, a faluban élő személyek a bábák 
voltak. A fehérvári püspöknek 1830-ban volt Tésen seborvosa. A község első ismert orvosa Dr. Nemecsek Gyula 
1835-ben költözött a faluba. 
 
A községben a XVIII. Század elején már voltak boltok. A boltosok gyalogosan, később lovas kocsival szállították 
az árut. 1925-től működött a „Hangya” Szövetkezet boltja. A legrégebbi borkimérésről készült feljegyzés 1791-ből 
származik, melyben a TÉSI helység borbírói tesznek jelentést a borkimérésből származó jövedelemről. Ma már 
alig hihető, hogy Tésen a XVII és XVIII. Században nagyon fontos volt a nép életében a szőlőtermelés, melynek 
azonban tényét a község urbáriumai is bizonyítják. 
 
A kisipart a bognárok, asztalosok, csizmadiák, takácsok, ácsok, kőművesek, kovácsok és szélmolnárok képviselték 
a faluban. Ma már e mesterségek közül alig található egy-egy a településen. 
 
Tés határában vízimalmok hajtására alkalmas folyóvíz nincs, így őseink az élénk bakonyi szeleket fogták be a 
szélmalmok vitorlájába. Tésen több szélmolnár is dolgozott. A tési szélmalmok ipartörténeti emlékek. Egyikük ma 
is látogatható állapotban van. 
 
Valaha híres volt a falu állattartása, a pásztorkodás. A hajdani makkbérszámadások és a Zichy család levéltárának 
iratai Tést, a bakonyi falvak között is a kiemelten pásztorkodó, erdei legelőket jól hasznosító faluk között említik. A 
nagymúltú állattenyésztés ellenére pásztor kultusz nem alakult ki, a kondák és csordák már csak az idősebbek 
emlékében élnek. A 1930-as években, akiknek nem jutott megélhetés a faluban, a környező bányákban kerestek 
munkát. Várpalotán, Kisgyónban, Perében. Perében a bauxitbányában, Kisgyónban a szénbányában dolgoztak. 
1933-ban költözött a községbe Keller Ferenc, aki újjáélesztette a mészégetést a faluban. Három nemzedéken 
keresztül az 1970-es évek végéig foglalkozott a család mészégetéssel. 
 
A korábbi évszázadok szárazságai miatt, a település magasságából adódóan, sokszor probléma volt az ivóvíz, a 
kutak kiszáradtak. A vezetékes ivóvíz-ellátás 1964-1970 között valósult meg. A Japán-hitel keretében, a Jásd-
Csetény vonalon megépült az új vezeték, ezzel a falu egészséges vízellátása megoldódott. 1996-1998 évben meg-
épült a község szennyvíz-hálózata, 2002-ben pedig a földgáz is elérhetővé vált a kiépített vezetékrendszerrel. A 
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falu életét formáló ismertebb személyek: Szentsei György. Irodalmi múltunk értékes emléke a „Szentsei dalos-
könyvként” ismert énekgyűjtemény. Az író a falu lakója volt, kéziratát 1711-ben Tésről szerezte meg György Ta-
más. Szintén a kurucköltészet egyénisége volt Miszlai András, aki fia vagy testvére volt Miszlai István evangélikus 
prédikátornak. Halász Ignác (Tés 1855.05.26. - Budapest 1901.04.09.) nyelvész, irodalomtörténész, utazó, író, 
műfordító, egyetemi tanár. Apja Fischer Ignác tanító, öccse Halász Gyula újságíró. Halász Ignác három tanulmány-
utat tett a Svédországban és Norvégiában élő lappokhoz.  
 
A Tési-fennsík növényvilága változó. Az erdőkben szép tölgyesek és cseresek, gyönyörű bükkösök találhatók. Kü-
lönlegességként említendő a Kopasz-hallgatón hullámzó árvalányhaj, a Gaja-szurdokban található Római-fürdő 
vízesése és a szikla-szurdok. 
 
Szeghalmy Gyula 1937-ben kiadott könyvében így ír a Tési-fennsíkról: „Lelkeinket lenyűgözi a csúcsok, gerincek, 
szakadékok, erdők, tisztások, hegyi és völgyi rétek gazdag változata, kedves összhangja, egyszerű bája, vagy 
zordon fensége? Tés, hol a legforróbb nyárban is olyan hideg, csípős szelek fújdogálnak, mint a Magas-Tátra 
aljában, a Késmárki medence körül.” 
 
Csőszpuszta: a település helyzete Tés községtől eltérően alakult. Mivel Csőszpuszta elnéptelenedett, így kedvező 
volt az 1800-as évek elején majorsági gazdálkodás kialakításához. Csőszpusztára földnélküli zselléreket szerződ-
tettek évi-béres gazdasági cselédnek. Az akkori birtokos, Gróf Sztáray Antal. 1889-ig a palotai Zichyek birtoka. 
Leszármazottjuk Gróf Sztáray Antal 1890-ben Oldershausen bárónak adja el, akitől 1903-ban a palotai három Wolf 
testvér veszi meg. 1908-ban a Wolfok Altdörbern Witzleben grófnak adják át, tőle veszi meg a Beogradianu román 
testvérpár, akik bérbe adják Grünfeld bérlőnek. Krobatin táborszernagy korábbi javaslatát felelevenítve, 1913-ban 
Csőszpusztát – már mint fejlett majorsági gazdaságot – a honvédkincstár vásárolta meg. 
 
1913-tól Honvédkincstári birtok, Bala-pusztával, Bántapusztával, Hajmáskér egy részével együtt. Teljes nevén 
„Hajmáskéri Honvéd Lő és Gyakorlótér Gazdaság. 1913 után Csőszpuszta „kiemelt” gazdaság. Az istállókat – 
melyek ma is megvannak – Gróf Sztáray építtette. Ugyancsak ő kezdte meg a mészégetést is. Csőszpusztán az 
inotai szeszgyár részére szeszburgonyát és répát termeltek. Az istállókban szarvasmarhákat tartottak, de sok volt 
a juh és a sertés. Fejlett földművelést folytattak. Burgonyát, répát gabonát és kukoricát termeltek. A 20-as években 
megjelentek Csőszpusztán a gőzekék, majd az aratógépek, a gőzgéppel hajtott modern cséplőgépek és a trakto-
rok. Volt itt gépműhely, bognárműhely, kovácsműhely. Csőszpuszta a környék mintagazdasága volt egészen a 
felszabadulásig. 
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1. kép. Tés határa az 1782-1785 között készült Első Katonai Felmérésen  

(forrás: Arcanum /mapire.eu) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. kép. Tés határa az 1806-1869 között készült Második Katonai Felmérésen 

(forrás: Arcanum /mapire.eu) 
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3. kép. Tés határa az 1869-1887 között készült Harmadik Katonai Felmérésen 
(forrás: Arcanum /mapire.eu) 

 
 
 
 
 
 

 
4. kép. Tés határa a XIX. századi kataszteri térképen 

(forrás: Arcanum /mapire.eu) 
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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 al-
kalmazott módszereit alapvetően meghatározza, hogy a településrendezési eszközök tervezett módosítása örök-
ségvédelmi 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 adatgyűj-
tésre, a közhiteles lelőhelyadatok lekérdezésére, az adatok értékelésére, továbbá légi-régészeti lelőhely-felderí-
tésre és régészeti terepbejárásra került sor.  
 
Kutatási előzmények: 

Tés község területe a múlt számos szakaszában lakott volt, ezért a település határából több jelentős ré-
gészeti 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 kuta-
tás lehetőségének.  

Az ország régészeti értékekeinek szisztematikus számbavételére vállalkozó Magyarország Régészeti To-
pográfiája sorozat Tés vonatkozásában szisztematikus terepbejárásra, átfogó régészeti kutatására épülve elké-
szült. 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 örökség-
védelmi hatástanulmány még nem készült, vagy nem lelhető fel. A jelen hatáselemzés elsődlegesen az MRT vala-
mint a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság Nyilvántartási Hatósági 
Osztályának (továbbiakban Miniszterelnökség) lelőhely-nyilvántartásában szereplő adatokra, vagyis a korábbi ré-
gészeti 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 Ma-
gyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adattára, a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázisa, valamint a közhite-
les adatbázist működtető Miniszterelnökség tart nyilván.  

A rendelkezésre álló térképészeti dokumentumok közül régészeti szempontból elsősorban a katonai fel-
mérésekre 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 
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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 ut-
cákkal 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 terüle-
tek, 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 koráb-
biaknál 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 újon-
nan beépítésre szánt területek esetén kötelező érvénnyel írja elő a település régészeti örökségének terepbejárás-
sal való felmérését.  

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 kijelent-
hető, hogy a terepbejárás nem csupán a fejlesztésre kijelölt ingatlanokra korlátozódik, hanem azok közvetlen kör-
nyezetére is kiterjed. Általános szabály, hogy a nyomvonalas létesítmények esetében a terepbejárás a változtatás-
sal érintett területre, valamint a köré vont 100 méteres sávra terjed ki. A terepbejárást minden esetben irodai elő-
készítés 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 meg-
állapítása 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 táro-
lásra 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 mérték-
ben ismerünk régészeti lelőhelyeket. A nem kielégítő mérték ez esetben azt jelenti, hogy olyan múzeumi, szakiro-
dalmi 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 haszná-
lata). 

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 
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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 vé-
geztünk. 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 ku-
tatáshoz 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 talál-
ható. 
 
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. 
 

tö
rz

ss
zá

m
 

az
on

os
ító

 cím név védelem 
bí

rs
ág

 
ka

te
gó

ria
 helyrajzi szám EOV Y 

koordi-
náta 

EOV X 
koordi-
náta 

5647 25562   

R. k. temp-
lom ex-lege 
műemléki 
környezete 

Műem-
léki kör-
nyezet   

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 mű-
emléki kör-
nyezete 

Műem-
léki 
környe-
zet 

  

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

    

8845 25564 

  

szélmalom 
ex-lege mű-
emléki kör-
nyezete 

Műem-
léki 
környe-
zet 

  

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

    

5647 10460 Petőfi 
Sándor 
utca 

R. k. temp-
lom 

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 tele-
pülési értékkataszter. 
 
 
 
  



TÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY I.  VIZSGÁLAT  15 

 

Pápai Építész Stúdió Kft. 8500 Pápa, Eötvös u. 24. http://www.papaiepitesz.hu/ tel/fax: +36 89 311131 mobil: +36 30 2763433  Email: info@papaiepitesz.hu 

3.3 Védetté nyilvánított és nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

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 régé-
szeti lelőhely nem található. 
 
3.3.2 Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

A régészeti lelőhelyekről a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság Nyil-
vántartási 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 
 

 
  

SO
R

SZ
Á

M
 

AZ
O

N
O

-
SÍ

TÓ
 

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-te-
mető 

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. 

   
 
  



TÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY I.  VIZSGÁLAT  17 

 

Pápai Építész Stúdió Kft. 8500 Pápa, Eötvös u. 24. http://www.papaiepitesz.hu/ tel/fax: +36 89 311131 mobil: +36 30 2763433  Email: info@papaiepitesz.hu 

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 álta-
lános szabályra, amely szerint a régészeti lelőhelyek pontos kiterjedése pusztán felszíni vizsgálatokkal (pl. terep-
bejárás) 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, vegetá-
ció-mentes időszakban végzett megfigyelésekre támaszkodhattunk. Fontos továbbá kiemelni, hogy a régészeti 
lelőhelyek helyzete és kiterjedése a jövőbeni régészeti kutatások eredményei alapján módosulhat. 
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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  
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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 

 



TÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY I.  VIZSGÁLAT  28 

 

Pápai Építész Stúdió Kft. 8500 Pápa, Eötvös u. 24. http://www.papaiepitesz.hu/ tel/fax: +36 89 311131 mobil: +36 30 2763433  Email: info@papaiepitesz.hu 

 
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 

 



TÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY I.  VIZSGÁLAT  30 

 

Pápai Építész Stúdió Kft. 8500 Pápa, Eötvös u. 24. http://www.papaiepitesz.hu/ tel/fax: +36 89 311131 mobil: +36 30 2763433  Email: info@papaiepitesz.hu 

 
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 épülete-
ket és építményeket felsoroló települési értékkataszter. 
 
4.1 Településszerkezet 

A Tési-fennsík erdős, majd fokozatosan művelés alá vont mezőgazdasági területein alakult ki a település. A közép-
korban 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 egyut-
cás 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 tele-
pülést. 
 

 
Tés határa az 1782-1785 között készült Első Katonai Felmérésen  

(forrás: Arcanum /mapire.eu) 
 
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) 

 

 
 
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 ház-
táji 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 tér-
ség területe minimális eltérést mutat jelezve azt, hogy nem várható és tervezhető jelentős elmozdulás a beépítésre 
szánt területek vonatkozásában.  
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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 egé-
szen 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 oldalha-
tárra 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.  

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 csonkakon-
tyos oromfallal vagy sátortetővel két téglány ablakkal és kiskapuval. A telkek beépítéssel ellentétes oldalán mellék-
épületek helyenként tömör kerítésbe vagy kerítés mögé bújtatva.  
 

 
Archív utcakép a Petőfi Sándor utca délkeleti oldaláról 
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a Bakony utca délnyugati irányból 

 

 
a Táncsics Mihály utca délnyugati irányból 

 
 

 
Petőfi Sándor utca délkeleti oldala 
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Rákóczi Ferenc utcai apró telkek a Zsidó-tóval 

 

 
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 be-
vezető szakaszának északnyugati oldala őrzi ennek a ’80-as évekre jellemző korszaknak a sajátos, nem kimon-
dottan falusias karakterét. 
 

 
a Bakony utca délnyugati irányból 
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a Kossuth Lajos utca északkeleti irányból 

 

 
a Dózsa György utca északkeleti irányból 

 

 
az Arany János utca délnyugati irányból 
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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 kiterjedésű sík szántó területek és 
az abból illetve a beépített területből kiemelkedő építmények, szélmalmok, katolikus és evangélikus templom ha-
tározzák 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 meg-
határozzák a mélyebben fekvő vízfelületek: Zsidó-tó és a részben eliszaposodott Német-tó.  
 

 
a Zsidó-tó 
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a Német-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 javasol-
juk 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) 

 
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. 
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A településkarakter történelmi sajátossága az oldalhatáros beépítéshez igazodó többtraktusos, tornácos lakóházak 
sora, amelyek csonkakontyos, nyereg vagy sátortetős tömeggel állnak az utcavonalra merőlegesen. 
 

    
 

      
 

 

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 tar-
talmazza.  A meghatározás szerint egyedi táj-
értéknek minősül minden, az adott tájra jel-
lemző természeti érték, képződmény és az 
emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó 
elem, amelynek természeti, történelmi, kultúr-
történeti, tudományos vagy esztétikai szem-
pontból a társadalom számára jelentősége 
van. Kivételt képeznek az 1996. évi LIII. ter-
mészetvédelmi törvény által (ex lege) védett 
természeti területek és értékek, valamint az 
országos jelentőségű védett természeti terüle-

ten 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 nö-
vényegyedek, 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 
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településen, ám ezek –mivel védettek- szintén nem kataszterezhetők egyedi tájértékként. Az 1975-ben feltárt fel-
szín alatti karsztos barlangrendszer az ország harmadik legmélyebb 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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TÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY I.  VIZSGÁLAT  46 

 

Pápai Építész Stúdió Kft. 8500 Pápa, Eötvös u. 24. http://www.papaiepitesz.hu/ tel/fax: +36 89 311131 mobil: +36 30 2763433  Email: info@papaiepitesz.hu 

Köztéri szobrokat a településen az egykori püspöki kastély előterében találunk. 

 
 

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. 
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A közterületeken fellelhető szobrokat, útszéli kereszteket a jelen hatástanulmány mellékletét képező települési ér-
tékkataszter részletezi. 

5. Nyilatkozat 
 
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 jogszabá-
lyokkal és a hatósági előírásokkal összhangban készültek, a tanulmányban szereplő tervezett megoldásokra vo-
natkozó javaslatok azoknak mindenben megfelelnek. 
 
 
Pápa, 2022. május 26. 
 
 
 

Mezei László 
    építész 

 
 
 
 
 
Alulírott, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendeletben fog-
laltak szerint nyilatkozom, hogy rendelkezem a tervfajta elkésztéséhez szükséges jogosultsággal és végzettséggel, 
továbbá az általam ellenjegyzett örökségvédelmi hatástanulmány vizsgálati munkarésze, annak általam jegyzett 
részei az örökségvédelmi jogszabályokkal és a hatósági előírásokkal összhangban készültek, a tanulmányban 
szereplő tervezett megoldásokra vonatkozó javaslatok azoknak mindenben megfelelnek. 
 
 
Szakértői tevékenység végzésére jogosító engedély száma: 289-5/2008. 
 
 
 
 
Budapest, 2022. május 26. 
 
        
 

    
 Dr. Tankó Károly 

               okl. régész 
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1. Műemléki védettség 
A Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság Nyilvántartási Hatósági Osz-
tálya és a Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály – Építésügyi és Örök-
ségvédelmi Osztálya adatszolgáltatása alapján a műemléki nyilvántartásban műemléki azonosítóval és törzsszám-
mal megjelölve az alábbi műemlékek szerepelnek. 
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AZONOSÍTÓ/TÖRZSSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

25562/5647 

520, 519, 517, 516, 
513, 511, 510, 509, 

185, 188, 489/2, 
489/1, 173/1, 176, 

177, 178, 179, 187, 
183, 181, 167 

Petőfi Sándor utca Műemléki környezet 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Római katolikus templom ex-lege műemléki környezete 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

A terület alapos régészeti feltárása még nem történt meg. A területen belül bármilyen rendezés, fejlesztési kon-
cepció kidolgozása előtt a szükséges feltárásokat legalább kutató feltárás szintjén el kell végezni. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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AZONOSÍTÓ/TÖRZSSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

25563/5648 
467, 388/10, 388/11, 
280, 277, 471, 091, 

087/3, 087/48 
 Műemléki környezet 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Szélmalom ex-lege műemléki környezete 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

A terület alapos régészeti feltárása még nem történt meg. A területen belül bármilyen rendezés, fejlesztési kon-
cepció kidolgozása előtt a szükséges feltárásokat legalább kutató feltárás szintjén el kell végezni. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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AZONOSÍTÓ/TÖRZSSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

25564/8845 
467, 388/10, 388/11, 
280, 277, 471, 091, 

087/3, 087/48 
 Műemléki környezet 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Szélmalom ex-lege műemléki környezete 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

A terület alapos régészeti feltárása még nem történt meg. A területen belül bármilyen rendezés, fejlesztési kon-
cepció kidolgozása előtt a szükséges feltárásokat legalább kutató feltárás szintjén el kell végezni. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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AZONOSÍTÓ/TÖRZSSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

10460/5647 726 Petőfi Sándor utca Műemlék II. 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Római katolikus templom 
Dombon álló, kőfallal körülvett, egyenes szentélyzáródású, két szakaszban megépült barokk plébániatemplom.  
Története: Tés Boldogságos Szűz tiszteletére emelt templomáról az első ismert említés 1276-ból maradt ránk. 
Gergely nevű papja, továbbá két klerikusa, Gede és Máté is szerepel, eszerint tehát központi plébánia lehetett. 
A kettős település jobbágyi részét, Nagytést templomáról a 16. század végéig Egyházastés néven is emlegetik. 
A mai templom minden valószínűség szerint a középkori templom helyén áll. A 19. század elején újjátelepült 
faluban 1702-ben romos templomot írtak össze. A jelenlegi katolikus templom középső részét (hajóját) a föl-
desúr, a fehérvári prépostság részéről 1725-ben gróf Nesselrode Ferenc Bertram prépost építtette újjá. 1730 
körül ez a templom a protestánsok kezére került, bizonyára azért, mert a katolikusok nagyon megfogyatkoztak. 
Padányi Bíró Márton veszprémi püspök 1747-ben végzett vizitációja szerint az ősi templomot a katolikusok és 
az evangélikusok közösen használták, és az Szt. Mihály arkangyal tiszteletére volt szentelve. Harangláb állt 
mellette, rajta egy harang függött (Veszprém. Püspöki Levéltár, A. 8/6. p. 300.). Az 1750-ben végzett egyházlá-
togatás jegyzőkönyve már Boldogságos Szűz egyházaként említi (uo. p. 602.). Az evangélikusokat a század 
közepén Nesselrode prépost igyekezett eltávolítani a templomból. Péhm József adatai szerint a tési templomot 
1751-ben Padányi Bíró Márton foglalta vissza a protestánsoktól. A Helytartótanács azonban jóváhagyta a temp-
lom kettős használatát. 
A kettős használat még 1778-ban is érvényben volt. 1775-től már csak katolikusok használták, ebben az évben 
szerveztek mellé önálló plébániát. 1777-ben kegyuraságát az újonnan szervezett székesfehérvári püspöksé 
vette át. Az 1779-es püspöki vizitáció mint gr. Nesselrode Ferenc fehérvári prépost által építtetett, Szt. István 
magyar király tiszteletére szentelt templomot említi sekrestyével, kórussal, keresztelőkúttal, három oltárral, szó-
székkel és tornyában két haranggal (uo. A. 8/12. p. 75-78.). Az 1817-ben végzett egyházlátogatás jegyzőkönyve 
szerint is Nesselrode prépost építtette a fallal övezett templomot, három oltára közül Szt. István királyé volt a 
főoltár, a két mellékoltár pedig a Szent Kereszt és Nepomuki Szt. János tiszteletére volt szentelve. „A katolikus 
lakosság úgy gyarapodott, hogy az 1725-ben épült templom szűknek bizonyult, meg kellett nagyobbítani. Hor-
váth János székesfehérvári püspök - mint kegyúr - 1834-ben elkezdette az építést. De a következő évben be-
következett halála miatt az átépítési és nagyobbítási munkálatokat a királyi kamara folytatta és 1837-ben fel is 
lehetett szentelni. A régi alapos változáson ment keresztül. Az eredeti sekrestyét kápolnának alakították át, 
amelybe oltárt is állítottak, e fölé oratóriumot is rendeztek." (História domus) 1837-ben a veszprémi püspökség 
adományozott a templomnak egy harangot. 1845-ben tornyában három harang volt. 
 Römer Flóris egy 1738-ból származó ostyasütőt, egy 1755-ös és egy 1757-es évszámú kelyhet, valamint egy 
„Técsi Ekklesia 1783" feliratú kannát jegyzett föl a három harangon kívül, melyek közül a legnagyobbon az „Ön-
tötte Herzog József Budán 1846", a középsőn a „Mich, goss Johann Brunner 1828", és a legkisebben a „Joseph 
Brunner goss mich. Ofen 1787" felirat volt.  
Külső: A község központjában kiemelkedő helyen szabadon álló, de az FP jelű téglából rakott támfallal körül-
vett oblong templomtest bejárati homlokzatának tengelye előtt torony, evangélium oldalának negyedik tengelye 
előtt (a mai) sekrestye, és leckeoldalának harmadik tengelye előtt kápolna (a templom nagyobbítását megelő-
zően sekrestye) áll. A négyszintes torony földszintjének homlokoldalán nyílik a templom kőkeretes bejárata, a 
karzatszint, az attikaszint és a harangszint nyílását szalagtag keretezi. A földszint, a karzatszint és a harang-
szint nyílását törtvonalú szemöldökpárkány zárja. Az attikaszinten ovális ablak nyílik. A harangszint ablaknyí-
lása valamennyi oldalon megismétlődik. A bejárati homlokzat tükröslizénás tagolása csak az evangéliumolda-
lon folytatódik, ott is csak a főhomlokzattól számított harmadik tengelytől kezdve, a leckeoldalon és a szentély 
egyenes záródásán mindvégig hiányzik.  
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A kétrészes főpárkány ezzel szemben körbefut az egész épülettesten. A tükröslizénás tagolás a torony attika-
szintjén megismétlődik, valamint - osztópárkány közbeiktatásával - a harangszinten ugyancsak. A tornyot szok-
nyaszerűen kiszélesedő sisak, a templom, a sekrestye és a kápolna tömegét konytető fedi. Az evangélium oldal 
karzatablaka és két hosszházablaka, valamint a leckeoldal szentélyablaka szegmenszáródású, míg a kápolna 
és a sekrestye ablak- és ajtónyílásai, valamint a karzatalj evangélium oldali ablaka egyenes záródású(ak). A 
sekrestyének a homlokoldalon kőkeretes bejárata, az evangélium oldalon kovácsoltvas rácsos ablaka, a kápol-
nának a homlokoldalon bejárata, az emeleten oratóriumablaka, az ezzel ellentétes oldalon kovácsoltvas rácsos 
ablaka, az emeleten oratóriumablaka nyílik. A főbejárati homlokzat egyedülálló lizénái az evangélium oldalon 
kettőződnek, a második és harmadik tengely között megháromszorozódnak. Itt volt ugyanis az eredeti (kisebb) 
templom diadalíve, s ott, ahol a tükrös-lizénás tagolás megszűnik, a szentélyzáródás. A karzatalj ablaka a kar-
zatablakhoz viszonyítva a templombejárat irányában eltolt helyzetű.  
Belső: A toronyaljon keresztül először a csehboltozatos karzatalj két pillér által tartott háromszakaszos harántte-
rébe lépünk, majd hasasodó középtengelyén át kilépünk a templom ugyancsak csehboltozatos, három pillérpár 
és négy sarokpillérpár által hordozott négyszakaszos hosszterébe. A talapzatra állított kettőzött testű karzatpil-
lérpár fejezet és hevederek közvetítésével lizénás-tükrös homlokzatarchitektúrával kialakított orgonakarzatot 
hordoz, melynek a karzat járószintjén végighúzódó főpárkányán tükrös-lizénás-könyöklőpárkányos attikamell-
véd ül. A negyedköríves alaprajzú karzatlépcső a karzatalj leckeoldali szakaszán, a templom sarkában helyez-
kedik el. A háromrészes párkány profilját követő fejezetet viselő fal- és sarokpillérek olyan nyolcszögű pillérek 
alapformáját követik, melyek a négy főirányban egy-egy lizénával testesednek, mely lizénák a hiányzó főpár-
kányt szakaszosan helyettesítő pillérfejezeteket golyvázódásra bírják. A három falpillérpár közül a bejárattól 
számított első szó szerint az itt leírt formát követi, míg a második és a harmadik egy tagozattal gazdagabb. A 
harmadik ma tölti be a diadalív szerepét, a második a bővítést megelőzően töltötte be azt. A kápolnába tört-
szemöldökű kőkeretes ajtó, az oratóriumba félkörablak nyílik. A szentély és a sekrestye közös falát az ajtón kívül 
ugyancsak áttöri egy félkörzáródású ablaknyílás. A kápolnát kétszakaszos haránt irányú fiókos dongaboltozat 
fedi. A donga és a fiókok metszésvonalát szalagtag hangsúlyozza ki. A szalagtagok a donga záróvonalában 
keresztezik egymást. A nyílások a templom falától távolabb eső fiókok tengelyében helyezkednek el, a hajóból 
nyíló bejárat a donga homlokíve alatt töri át a falat, míg a hajóból belépőnek jobbja felől indul az oratóriumba 
vezető negyedfordulatos falépcső, melynek nyílását az emeleti járószinten famellvéd veszi körül.  
Berendezés: Főoltár: Eklektikus, retablója nincs. Falra erősített, félkörös záródású nagy oltárkép: Szt. István 
király felajánlja a szent koronát a Nagyboldogasszonynak. 
Támlás ülőpad: A szentély leckeoldalán kétüléses, neobarokk.  
Húsvéti gyertyatartó: réz, a diadalív előtt az evangélium oldalon.  
Keresztelőkút: kő, fedele bádog. Alaprajza nyolcszög, a fedélé tizenháromszög. A kőlábon kétszer vájatok profilú 
kőmedence, a bádogfedélen bádogkereszt gombbal. A diadalív előtt az evangélium oldal.  
Szószék hangvetővel: Empire. A hangvetőn angyal a két mózesi kőtáblával. A diadalív előtt az evangélium ol-
dalon.  
Padok: Barokk. Két, egyenként tizenegy padból álló padsor a templomhajóban.  
Feszület-kép: Barokk, olaj, nagyméretű.  
Orgonaszekrény: Empire. Ottengelyes, hét-hat-hét-hat-hét homlokzati síppal. A tengelyeket elválasztó pilaszte-
rek hordozzák a kétrészes főpárkányt, melyen a pilaszterek golyvázódást váltanak ki. A négy középső pilaszter 
egyrészes párkánnyal zárt Isten-szemes timpanont is hordoz. A timpanontól jobbra és balra a főpárkányon egy-
egy vázadísz áll. 
 
Gyóntatószék: Egyrészes. A kápolnában. Térdeplő: Gyóntatórácsos. Az oratóriumban. Padsor: Copf. Az orató-
riumban.  
Sekrestyeszekrény: Szegmenszáródású falfülkébe épített. Háromtengelyes, négyfiókos.  
Felszerelés: Kisharang: A toronyban. Felirata: 1912 KISGEJÖC. Nagyharang: A toronyban. Felirata: 1930 
Schlezák László Bp.  
 
Irodalom: Gergelyffy András: Műemlékek az egykori bakonyi erdőispánság területén. Tés, r. k. templom (249-
253. oldal) 
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KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell.  

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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AZONOSÍTÓ/TÖRZSSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

10461/5648 469,468 Táncsics Mihály utca 16. Műemlék I. 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Szélmalom 
A felújított szélmalom ipartörténeti emlék. Helt József bognármester szélmalmát 1840-ben építette Pircher János 
malomács. A köralaprajzú, enyhén karcsúsodó, háromszintes kőfalazatú épület, kúpalakú zsindelytetőzete kör-
sínen forgatható, így a hat vitorlát mindig szélirányba lehet állítani. A malomban két pár kő van, 8-as vámra 
dolgozott, napi mégy mázsát őrölt. A malomszerkezet ma is működőképes.  
Ezeknek a holland típusú szélmalmoknak a jellegzetessége, hogy a tetőzetük forog, a malomtörzsük kőből ké-
szült, meghajtószerkezetük pedig a hatvitorlás szárny. A malom legfelső szintjén helyezkednek el a fogaskere-
kek, melyek segítségével a tető a görgőkön lapátokkal körbeforgatható a széliránynak megfelelően a görgökön. 
Középen történt két pár kővel az őrlés, az alsó szinten  pedig a zsákolás. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell. Újabb rekonstrukció során megfontolandó az eredeti 
szerkezet teljes rekonstrukciója. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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AZONOSÍTÓ/TÖRZSSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

10462/5645 461,460 Táncsics Mihály utca 32. Műemlék I. 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Szélmalom 
A felújított szélmalom ipartörténeti emlék. Ozi János asztalos 1924-ben építtette meg szélmalmát Helt József 
szélmalmától 200 méterre. Ugyanolyan szerkezetű, mint a Helt-malom csak kisebb méretekben. A malomban 
egy pár kő őröl.  

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell. Újabb rekonstrukció során megfontolandó az eredeti 
szerkezet teljes rekonstrukciója. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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2. Védett helyi érték 
Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének a község településképének védelméről szóló 9/2019 
(VIII.29.) számú önkormányzati rendeletének 2. melléklete tartalmazza a helyi védelem alatt álló építményeket.  
 
 

 

 megnevezés utca, házszám hrsz. 

1 Kőkereszt Szabadság tér 489/2 

2 Kőkereszt Táncsics M. utca Bakony utca talá-
lkozásánál 268/6 

3 Egykori Német –tó területe  019/10 

4 Zsidó –tó területe  236 

5 Evangélikus templom Petőfi S. u. 518 

6 Egykori Evangélikus iskola épülete Petőfi S. u. 19 171 

7 Evangélikus parókia Petőfi S. u. 22 517 

8 Római Katolikus Parókia Petőfi S. u. 31 183 

9 Kőkereszt a katolikus templom 
kertjében Petőfi S. u. 182 

10 Az egykori Mundi – kocsma épülete Petőfi S. u. 509 

11 Csőszpuszta - Kőkereszt  708/1 

12 Csőszpuszta – Grófi istálló épülete  706/1 

13 Kovácsműhely és ingatlana Táncsics M. u. 20. 466 
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SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

1 489/2 Szabadság tér 
Helyi védelem 

9/2019 (VIII.29.) számú 
rendelet 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Kőkereszt édesvízi mészkőből kő korpusszal. 
Felirata töredékesen olvasható: Schek János András 1838 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

A kereszt állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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2 268/6 
Táncsics M. utca Bakony utca 

talá-lkozásánál 

Helyi védelem 
9/2019 (VIII.29.) számú 

rendelet 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Kőkereszt korpusszal és Mária szoborral  
A keresztet 1926-ban Heider Józsefné állíttatta, „Német-kereszt” néven ismerik. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

A kereszt állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell. Környezetét rendezni szükséges 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

3 019/10 Bakony utca 
Helyi védelem 

9/2019 (VIII.29.) számú 
rendelet 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Egykori Német–tó területe 
 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

A tó területének ökológiai és tájképi rehabilitációját biztosítani kell. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

4 236 Rákóczi Ferenc utca 
Helyi védelem 

9/2019 (VIII.29.) számú 
rendelet 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Zsidó-tó területe 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

A tó területének és környékének ökológiai és tájképi rehabilitációját biztosítani kell. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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5 518 Petőfi Sándor utca 
Helyi védelem 

9/2019 (VIII.29.) számú ren-
delet 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Evangélikus templom 

A településen élő protestánsoknak gyülekezetük és imaházuk volt már 1622-ben. 1779-ben a lelkész nélkül 
maradt gyülekezetet megfosztották földjeitől és imaházától. Az evangélikus templomot 1785-ben kezdték 
el építeni, 1786-ban került tető alá. 1787-ben a templom mellett felállított haranglábon megszólalhatott egy 
kis harang. Az orgonát 1806-ban, a harangok közül kettőt 1872-ben, a harmadikat 1929-ben vették. 1864-
ben a templomot felújították, ekkor építették hozzá a tornyot és a karzatot is. Berendezése: barokk oltárkép, 
felette márványerezettel díszített szószék. A templom tetőszerkezetét és héjazatát 2010-ben újították fel. 
 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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6 171 Petőfi Sándor utca 19. 
Helyi védelem 

9/2019 (VIII.29.) számú 
rendelet 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Egykori evangélikus iskola 

1789-ben egy agglegény a gyülekezetnek adományozta házát a kerttel és melléképületekkel együtt, amely épü-
letet iskolaként működtetett a gyülekezet. 1906-ban az iskola és tanítói lakás tetőszerkezetét javították meg. 
1928 augusztusában megindult a régi iskola elbontása. Az alapanyagot eladták, s az árát is az új épület költsé-
geihez tették. Az iskola és a harangok szentelési ünnepe 1929. október 6-án volt. 1948-ban államosították az 
iskolát a hozzá tartozó tanítói lakással és kerttel. 
Utcával párhuzamos csonkakontyos tetejű épület oromfalas bejárati rizalittal. A legutóbbi felújítás során az egy-
kori szecessziós ablakkeretezéseket és kváderezést eltávolították az oromfaldíszekkel együtt. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell. Átfogó rekonstrukció során az eredeti homlokzatot 
helyre kell állítani. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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7 517 Petőfi Sándor utca 22. 
Helyi védelem 

9/2019 (VIII.29.) számú 
rendelet 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Evangélikus parókia és vendégház 

Az „L” alaprajzú oldalhatáron álló, utcával párhuzamos csonkakontyos tetejű tornácos épület 1934-ben épült. 
2013-ban teljes felújításra került sort. Ekkor alakították ki a jelenlegi vendégházat az épületben. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell. Az utcai homlokzatot építéskori állapotának megfelelően 
javasolt átalakítani.  

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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8 183 Petőfi Sándor utca 31. 
Helyi védelem 

9/2019 (VIII.29.) számú 
rendelet 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Római katolikus plébánia  

Első szakaszának építése a 18. sz. végére tehető (1778?). 
„L” alakú kontytetős saroképület. Főhomlokzatát, külső nyílászáróit átalakították, vakolatdíszeit eltávolították. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell. Építéstörténeti és falkutatást követően az eredeti épü-
letszerkezeteket meg kell tartani, átfogó rekonstrukció, homlokzatfelújítás során az eredeti homlokzatot helyre 
kell állítani. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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9 182 Petőfi Sándor utca 
Helyi védelem 

9/2019 (VIII.29.) számú 
rendelet 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Kőkereszt a katolikus templom kertjében festett kő korpusszal és Máriával, festett üveg táblával 

Felirata: Isten dicsőségére állíttatta Schekk György és neje Birkner Anna 1929. Helyreállították Tés Rózsafüzér-
társulat tagjai 1979. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

A keresztet a szennyeződésektől meg kell tisztítani, a szobrokat újra kell festeni. Feliratát cserélni kell. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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10 509 Petőfi Sándor utca 
Helyi védelem 

9/2019 (VIII.29.) számú 
rendelet 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Egykori Mundi-kocsma épülete 

Több ütemben épült kétszintes, kontyolt tetejű, „L” alakú saroképület. Jelenlegi tömege feltehetően a 19. sz. 
végén alakult ki, de egyes részei úm. az északkeleti szárny már korábban állhattak. Jelenlegi homlokzatát szak-
szerűtlen felújítás jellemzi. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell. Építéstörténeti és falkutatást követően az eredeti épü-
letszerkezeteket meg kell tartani, átfogó rekonstrukció, homlokzatfelújítás során az eredeti homlokzatot helyre 
kell állítani. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

11 708/1 Csőszpuszta 
Helyi védelem 

9/2019 (VIII.29.) számú 
rendelet 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Kőkereszt édesvízi mészkőből korpusszal. 

 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

A kereszt állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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12 706/1 Csőszpuszta 
Helyi védelem 

9/2019 (VIII.29.) számú 
rendelet 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Grófi istálló épülete 

Földszintes „T” alakú istálló épület csehsüveg boltozatos belső terekkel. Feltehetően a 19. sz. végén építette a 
terület valamely tulajdonosa a birtok gazdasági épületeivel együtt. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell. Az eredeti épületszerkezeteket meg kell tartani, átfogó 
rekonstrukció során az eredeti homlokzatot helyre kell állítani, az épület tetejét pikkelyszerű cserépfedésre kell 
cserélni. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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13 466 Táncsics Mihály utca 20. 
Helyi védelem 

9/2019 (VIII.29.) számú 
rendelet 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Kovácsműhely és ingatlana 

A Helt-féle szélmalom közelében található a telken álló földszintes kontytetős melléképületben Cseszneki Fe-
renc uradalmi kovácsmester eredeti állapotában megőrzött kovácsműhelye, mely méltón őrzi a tési iparosok 
emlékét is. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület és a műhelyberendezés állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell.  

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 

 

 



TÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY I.  TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER  29 

 

Pápai Építész Stúdió Kft. 8500 Pápa, Eötvös u. 24. http://www.papaiepitesz.hu/ tel/fax: +36 89 311131 mobil: +36 30 2763433  Email: info@papaiepitesz.hu 

3. Védelemre javasolt helyi érték 
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SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

1 360 Bakony utca 49. Nincs 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Tornácos nyeregtetős háromosztatú parasztház eredeti kéménytesttel. Szépen felújított épület. 

Korábban az utcára jellemzően az utca felé kontyolt tetővel rendelkezett, amelyet a felújítás során oromfalassá 
alakítottak. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

2 604 Táncsics Mihály utca 36. Nincs 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Tornácos kontytetős háromosztatú parasztház eredeti kéménytesttel, vaskos falazott kőkerítéssel. 
Szépen felújított épület. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület és a kerítés karakterét, építészeti részleteit meg kell őrizni. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

3 297 Táncsics Mihály utca 43. Nincs 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Előkertes oldalhatárra épített tornácos, kontyolt tetős, háromosztatú parasztház eredeti kéménytesttel és nyí-
lászárókkal. A telek délnyugati oldalhatárán karakteres nyeregtetős melléképület található. 
Korábban a melléképület macskalépcsős oromfallal állt. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület felújításakor az eredeti nyílászárókat felújítva vagy részletazonosra cserélve meg kell őrizni a homlok-
zati részletképzéssel együtt.  

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

4 464 Táncsics Mihály utca 24. Nincs 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Karakteres oromfalas nyeregtetős melléképület utcafronti telekhatárra építve. A főépülettel együtt őrzi a széle-
sebb telkek településre jellemző kétoldalas beépítését. Építése a 19. sz. végére tehető. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

A melléképület karakterét, építészeti részleteit meg kell őrizni. A főépület esetleges átépítése során annak tör-
ténetileg értékes elemeit és tömegarányait javasolt megtartani. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

5 280 Táncsics Mihály utca 15. Nincs 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Jó állapotú klasszicizáló tornácos lakóház a 19. század elejéről. 
A telek azonos kontúrú utcafronti beépítéssel a 19. sz. közepén már igazolható. Oldalhatáron álló nyeregtetős 
épület utca felé csonkakontyos tetővel, klasszicizáló tornáccal, karakteres tömör kerítésfallal. 
 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület felújításakor az eredeti nyílászárókat felújítva vagy részletazonosra cserélve meg kell őrizni a homlok-
zati részletképzéssel együtt. Hasonlóan megtartandó a tömör utcai kerítés és kapupillér. A hiányzó kéménytestet 
javasolt rekonstruálni. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

6 274 Táncsics Mihály utca 11. Nincs 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Jó állapotú klasszicizáló tornácos lakóház a 19. század elejéről. 
A telek azonos kontúrú utcafronti beépítéssel a 19. sz. közepén már igazolható. Oldalhatáron álló nyeregtetős 
épület utca felé csonkakontyos tetővel, klasszicizáló tornáccal, karakteres tömör kerítésfallal. A telek délnyugati 
sarkában jellegtelen külsővel átalakított melléképület. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület felújításakor az eredeti nyílászárókat felújítva vagy részletazonosra cserélve meg kell őrizni a homlok-
zati részletképzéssel együtt. Hasonlóan megtartandó a tömör utcai kerítés és kapupillér. A melléképületet java-
solt eredeti állapotába visszaállítani. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

7 234 Rákóczi utca 1. Nincs 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Jó állapotú klasszicizáló lakóház a 19. század elejéről. 
A telek azonos kontúrú utcafronti beépítéssel a 19. sz. közepén már igazolható. Oldalhatáron álló „L” alakú 
nyeregtetős épület a Zsidó-tó partján karakteres tömör kerítésfallal.  
 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell. Építéstörténeti és falkutatást követően az építéskori 
állapothoz igazodva javasolt felújítani, korszerűsíteni. Megtartandó a tömör utcai kerítés és kapupillér.  

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

8 64 Arany János utca 8. Nincs 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Jó állapotú klasszicizáló tornácos lakóház és melléképület a 19. század elejéről. 
A telek azonos kontúrú beépítéssel a 19. sz. közepén már igazolható. Oldalhatáron álló, előkertes nyeregtetős 
épület, klasszicizáló tornáccal.  
 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell. Építéstörténeti és falkutatást követően az építéskori 
állapothoz igazodva javasolt a további felújításokat elvégezni. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

9 73 Hunyadi utca 6. Nincs 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Jó állapotú klasszicizáló tornácos lakóház a 19. század elejéről, melléképület a 19. sz. végéről. 
A lakóépület azonos kontúrú beépítéssel a 19. sz. közepén már igazolható. Oldalhatáron álló, előkertes nyereg-
tetős épület utca felé kontytetővel, klasszicizáló tornáccal.  
 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell. Építéstörténeti és falkutatást követően az építéskori 
állapothoz igazodva javasolt a további felújításokat elvégezni. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

10 703/2, 6, 7 Csőszpuszta Nincs 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Jó állapotú egykori gazdasági épületek a 19. század elejéről. 
A telek azonos kontúrú beépítésekkel a 19. sz. közepén már igazolható. „L” alakban telepített nyeregtetős épü-
letek. 
 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épületek állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell. Építéstörténeti és falkutatást követően az építéskori 
állapothoz igazodva javasolt felújítani, korszerűsíteni. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

11 489/2 Petőfi Sándor utca  Nincs 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

I. világháborús emlékmű 

Az alkotás egy viszonylag nagy méretű talapzaton áll. Egy első világháborús katonai ruházattal, felszereléssel 
ellátott katonát ábrázol. Ez a katona azonban nem rohamoz, nem sebesült társát emeli éppen, ő egyszerűen a 
nép fia, aki teljesíti kötelességét és hadba vonul, hogy megvédje hazáját. Jobb karjával a zászló rúdját öleli át, 
kezében tartja sapkáját, fejét lehajtja. 
Tésen 1998-ban az I. világháborús emlékmű mellett – pontosabban mögött – emlékparkot létesítettek. Az I. 
világháborúban elesett hősök emlékére állított emlékmű az Emlékpark központi helyét foglalja el. 
A talapzat felirata: Hőseink emlékére 1914–1918. A felirat alatt az elesett hősök neveit olvashatjuk. 
Az alkotó kilétét sajnos nem sikerült kideríteni, mint ahogy azt sem, hogy pontosan mikor emelték az emlékmű-
vet. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az emlékmű állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

12 704 Csőszpuszta Nincs 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

I. világháborús műkő emlékmű 

Az emlékmű hét hősnek állít emléket, a Gyula deák verse felett eredetileg egy dombormű volt látható, mely a 
legutóbbi felújítás során el is tűnt, egy táblával fedték le, melyre a már említett vers került. Ezt megelőzően a 
domborművet lesimították, majd ez a beton kitöredezett, így nyomaiban láthatóvá lett némileg az alkotás. 
 
Ahol eredetileg szerepeltek az áldozatok nevei, oda kerültek táblán, jól olvashatóan a nevek. 
A dombormű és Gyula deák verse felett elhelyezett márványtáblát berögzítették a dombormű és a vers helyére, 
de magát az emlékművet nem csiszolták fel, csak megtisztították, maradt az eredeti állapota. 
 
Az emlékmű előtt elhelyezett tábla felirata: Becsülettel a hazáért 1914-1918 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az emlékmű állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

13 704 Csőszpuszta Nincs 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Szovjet hősi emlékmű és temető 

 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az emlékmű állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 

     
  

 
  



TÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY I.  TELEPÜLÉSI ÉRTÉKKATASZTER  43 

 

Pápai Építész Stúdió Kft. 8500 Pápa, Eötvös u. 24. http://www.papaiepitesz.hu/ tel/fax: +36 89 311131 mobil: +36 30 2763433  Email: info@papaiepitesz.hu 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

14 0136 Dózsa György utca Nincs 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Fakereszt öntött fém korpusszal a Dózsa György utcához vezető földutak találkozásánál. 

Állítása: 1989. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

A kereszt állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 
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SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

15 235 Rákóczi utca Nincs 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Pumpás öntöttvas kút a Zsidó-tó partján. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

A kút állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell. A kút körüli terepet rendezni szükséges. 

 

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ 

  
 

 


