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BEVEZETÉS 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
(továbbiakban: Kvtv.) rendelkezik az önkormányzatoknak a környezet védelmét szolgáló 
feladatairól. A Kvtv. 12. § (3) pontja szerint az önkormányzatok kötelesek a környezet 
állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, igény 
esetén a rendelkezésére álló környezeti információt hozzáférhetővé tenni, 
rendelkezésre bocsátani, továbbá a környezeti információk külön jogszabályban 
meghatározott körét, illetve a birtokában levő vagy a számára tárolt információk 
jegyzékét elektronikusan vagy más módon közzétenni. A 46. § (1) pont e) bekezdése 
kimondja, hogy a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, 
értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább 
évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. A Kvtv. a környezeti állapotértékelés pontos 
tartalmát nem szabályozza. 
A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége a feladatnak a 
teljesítése érdekében elkészítette a település környezetállapot jelentését. 
Jelen dokumentumban beszámolunk a településen 2020-ban történt fejlesztésekről, 
szakterületenként összefoglaljuk a legfontosabb jellemzőket, melyek a településre 
vonatkozóan a tárgyi év levegő szennyezettségi, zajterhelési, felszíni- és felszín alatti 
vizek állapotára vonatkozó és a közúti közlekedésből adódó zajterhelésre vonatkozó 
eredményeket továbbá a település legfrissebb hulladékgazdálkodási, zöldfelületi és 
infrastruktúra adatait foglalja össze. 
 
A KÖZSÉG KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA 
 
Hetvehely Község a Mecsek és a Zselic találkozási pontjában helyezkedik el Baranya 
megyében, a Szentlőrinci járásban. 
A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltségeként működik a 
hivatal, és látja el Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin községek közigazgatási feladatait. 
Területe 21.38 km2 
Népessége 5oo fő 
Hetvehely községhez tartozik Kán településrész, mely kiváló turisztikai adottságokkal 
rendelkezik. 



 
Közúton Pécs felől megközelíthető Kővágószőlős, Orfű, Abaliget, valamint Szentlőrinc 
felől. 
Vasúton a Budapest- Pécs vasútvonalon érhető el. 
Hetvehely Árpád-kori település, melyről az írásos emlékek csak a későbbi században 
jelentek meg. A káptalansági birtoklevelek alapján először 1542-ben találkozhatunk. 
Árpád-kori múlt idézéseként található a településen egy XIII. században épült templom. A 
török időben elnéptelenedett, majd 173o-ban túlnyomó részt német telepesek építették 
újjá. 
Napjainkban rendelkezik Hivatallal, óvodával, iskolával, Sportcsarnokkal, 
Szolgáltatóházzal, orvosi rendelővel, múzeummal. 
Hetvehely község a Mecsek nyugati részén helyezkedik el, melyet délnyugatról Bükkösd 



község határolja, illetve szomszédos települések Bakonya, Abaliget kiszögelésében 
található egy Észak-Dél irányú völgyszakaszban. 
A települést átszeli a Bükkösd patak, valamint hatalmas vízgyűjtő területről érkező vizek 
a Hetmén völgyből és a Nyárásvölgyből. 
Évi csapadék összege 710-740 mm közötti, vegetációs időszakban ebből nyugaton 420-
440 mm esik. A kistájra jellemző leggyakoribb szélirány az É-D-irányú. 
 
Hetvehely Község Alapító tagja az NYMTIT-nek a Nyugat-Mecseki Társadalmi 
Információs éa Településfejlesztési Önkormányzati Társulásnak, melynek fő feladata a 
Mecsekben történő nagy aktivitású radioaktív fűtőelemek elhelyezését szolgáló kutatás 
segítése, illetve ebből eredő lakossági tájékoztatás. 
A település közvetlen közelében található a BAF kőzet, melyet az RHK Kft 
kőzetvizsgálatnak vetett alá, valamint a település déli részén helyezkedik el a Lafarge 
tulajdonában álló Kőbánya, melyből a mészkövet szállítják a Királyegyházai Cementműbe. 
A település részt vesz a Belügyminisztérium-települési sérülékenység és alkalmazkodás 
az éghajlatváltozáshoz LIFE-MICACC programban, illetve projektben. 
A település sérülékeny vízbázison fekszik, ezért fontos a programban való részvétel! 
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft kutatási területe: 

forrás:RHK Kft 
 
 



A kutatási terület és a mélységi geológiai tároló kialakítása potenciálisan alkalmas 
elhelyezési zóna. 
Nem megfelelő talajviszonyok miatt olyan kutatási módszert kell választani, amely nem 
jár a terület állapotának, jellegének megváltoztatásával, nem okozza a védett vagy jelölő 
fajok és élőhelyek zavarását vagy károsodását, illetve nem ellentétes kijelölés céljaival. 
A szeizmikus mérések során felszíni és felszín alatti vizek igénybevétele, szennyezése 
nem történik. A munkálatokban csak megfelelő műszaki állapotú gépek alkalmazhatóak. 
Információ: a Bodai Agyagkő Formáció telephelykutatási programból. 
 
Közvetlenül a település határában található délről a Bükkösd I. Kőbánya 
 
A mészkőbánya a 6601 számú út mellett helyezkedik el Bükkösd és Hetvehely községek 
között. A bányatelek térségében kiterjedt erdők találhatóak, keleten határos a Mecsek 
tájvédelmi körzet területével. 
Kőbányászat a kitermelt mészkövet Királyegyházára szállítja a Lafarge Cementműbe, 
ahol cementet állítanak elő. 
A porképződéssel járó műveletek a kőzetfúrás, szállítás, robbantás, törés osztályozás, 
melyre hatásvizsgálat történt. Megállapítást nyert, hogy a műveletek hatásfoka 
határértéken belüli. 
A bányatelek határon belüli részen szennyezett víz kibocsátása nincs. 
A Bánya főbb műszaki adatai: 
A bányatelek területe: 93 ha 7929 m2 
Alapsíkja: + 195,00 mBf. 
Fedőlapja: + 255,65 mBf. 
 
Termelési volumen jelenleg: 1.225.000 t/év 
Éves robbantások száma jelenleg: 35-45 robbantás/év 
A Környezethasználó a bánya termelési volumenének növelését tervezi 1.225.000 t/év 
mennyiségről 1.800.000 t/év mennyiségre és ezzel egyidejűleg a robbantások éves száma 
a jelenlegi 35-45 robbantás/év értékről 70-75 robbantás/év értékre növekedhet. A 
termelési volumen növekedése az üzemelésben nem jár új technológia vagy anyagok 
bevezetésével. A kitermelés technológiája, a törés–osztályozási technológia, az előállított 
termékek és melléktermékek, a kiszállítás iránya és módja változatlanok maradnak, 
valamint a napi kiszállított késztermék és melléktermék mennyiség sem növekszik. 
A termelési napok számának növelése, és a napi 2 műszak alatt a napi termelés illetve t/h 
növelése teszi lehetővé a 1.800.000 t/év mennyiség elérését: 1.800.000 t/év = 6000 t/nap 
× 300 termelési nap/év mellett. 
 
A tervezett tevékenység helye: 
 
A Bükkösdi mészkő- és agyagbánya Baranya megyében, a Mecsek hegység és a Zselici-
dombság határán fekszik, Bükkösd és Hetvehely községek között. Területe csak Bükkösd 
közigazgatási területét érinti. A bányaüzem 100 méter hosszú aszfaltozott úton keresztül, 
a Bükkösdi-víz hídján át közvetlenül csatlakozik a Szentlőrinc – Oroszló közötti, 6601 
számú közlekedési úthoz. A bányaüzem közelében húzódik a Budapest – Pécs vasúti 
fővonal, amelyről közvetlen leágazása van. 
 
 



Forrás: Lafarge Zrt 
 
A TELEPÜLÉS KÖRNYEZETÁLLAPOT VIZSGÁLATAI ÉS EREDMÉNYEI 
 
A tudományos szempontokat szem előtt tartva bemutatjuk a különböző környezeti 
elemek állapotát, változásait, tendenciáit és ezeket értékeljük azokban az esetekben, 
ahol az idősorok vizsgálatainak eredményei ezt lehetővé teszik. Az elemeket olyan 
környezetügyi témák köré csoportosítottuk, amik a legjelentősebb folyamatokat vagy 
hatótényezőket foglalják össze. Az antropogén tevékenységek és szennyezőanyagaik 
meghatározzák a levegő minőségét, az éghajlatunkat, hatással vannak a fajok számára, 
élettevékenységükre és életterükre. A hulladékkezelési eljárások fejlődése csökkentette 
a hulladékok által okozott környezetterhelést, ugyanakkor még mindig sok a 
kihasználatlan lehetőség ezen a területen. Népességünk változása és a betegek száma 
erősen összefügg a környezetminőséggel. 
 
Tájhasználat 
 
Hetvehely község egy „Zöld Völgy” elnevezésű völgyszakaszban található, melyet két 
oldalt dombok határolnak. A települést középen szeli át a Bükkösd patak. Keleti oldalán a 
Mecsek lába, amíg a másik oldalon a Zselic tájegység jelenik meg. A Mecsek Nyugati 
lankáján Tájvédelmi, illetve Természetvédelmi területek lettek kijelölve. A település 
nyugati oldalán szőlőskertek láthatóak, melyekben oltott szőlőfajok teremnek. Az erdős 
részeken honos magyar fafajok váltakoznak, valamint nagy kiterjedésű területen akácfák 
jelennek meg. 



A természet értékének megőrzése érdekében ökológiai hálózatba lettek sorolva. A 
település tájszerkezetét az elsősorban a domborzati és borítottsági viszonyokból fakadó 
tájhasználatok és a vonalas szerkezeti elemek határozzák meg. A táj jelenlegi 
szerkezetének és további fejlődésének legmeghatározóbb vonalas elemei: 
– 6-os főútról leágazva Szentlőrinc - Oroszló 6601 számú út 
– Kővágószőlős – Hetvehely összekötő út 
– Pécs-Budapest vasútvonal 
 
Bükkösdi-víz 
 
A különböző tájhasználatok alakítják ki a település külterületének tájmintázatát, azaz a 
tájat felépítő természetes, és ember által kialakított tájfoltok tájgeometriai megjelenését. 
A települést átszelő Bükkösd patak, mint fő ág jelenik meg, melybe keleti oldalról a 
Nyárásvölgyi patak, valamint a nyugati oldalról a Hetmén patak csatlakozik. A település 
határában egy mesterségesen kialakított 1,7 ha -os halastó található, melynek vízjogi 
engedélye alapján források táplálják. A halastó zsilipjén átbukó víz a Bükkösdi patakba 
érkezik. 
A keleti oldalon lévő Hetmén patak északi részén mesterséges gátakkal lezárva kettő kis 
tó lett kialakítva, mely egyben csökkenti a Hetmén patak víz utánpótlását. 
A csapadékos időjárás esetén a hatalmas vízgyűjtő területről lezúduló víztömeg 
villámárvizet okoz a településen. 
A villámárvíz feltölti a Bükkösdi patakot, mely veszélyezteti a település házait. Ennek fő 
oka, hogy a település központjában egy boltíves híd épült a múltban, majd ettől délre 400 
méter távolságban is épült híd, melynek az áteresztő képessége kisebb, mint az északi 
boltíves hídé. Ezért a patakban lefolyó csapadékvíz visszatorlódik és veszélyezteti a 
lakossági, valamint önkormányzati vagyont. 
A település déli határában a Bükkösdi patakba csatlakozik a Káni völgypatak, melynek 
nagy a vízgyűjtő területe, mely további veszélyeket rejt a szomszédos Bükkösd 
településre.   
 
A településen megjelenő villámárvíz képekben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Dél- Dunántúli VIZIG 
  



 

Forrás: Dél-Dunántúli VIZIG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Dél-Dunántúli VIZIG 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Dél-Dunántúli VIZIG 
 
Hetvehely község környékének felszínborítási térképe (Forrás: D.D VIZIG) 
 

 



forrás: kartográfia 
 
A felszínborítottság mellett jól mutatja a tájhasználatból adódó szerkezeti hangsúlyokat a 
közigazgatási és ezen belül a külterületek művelési ága, és ezek %-os megoszlása. A 
2137,7472 hektár nagyságú igazgatási terület nagy része kiemelkedő erdős potenciállal 
rendelkezik. A termesztési potenciál külterületen 2022,5947 hektár, valamint a zártkert 
25,3192 hektár. Bár a szőlőterületek részaránya nem éri el az 2%-ot sem, a 
tájhasználatban hagyományosan jelen van a szőlőtermesztés és a bortermelés, amelyet a 
szőlőhegyi parcellák máig jeleznek, bár ezek egy része felhagyott és gondozatlan. A hegyi 
szőlők nem tartoznak a termőtájak besorolásban a Dél- Dunántúli Szőlőtermő tájhoz, mert 
a település alacsony aranykorona földértéket jelez. (4.- 8 Ak). 
Hetvehely igazgatási területén összesen 225,56 hektáron található erdővel borított, és 
3,53 hektár nem erdővel fedett, de az erdőtervben szereplő ún. egyéb részletként 
megjelölt terület, ami a teljes terület 8,8 %-a. A megyei, országos és települési terveknél 
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete mindössze kisebb, elszórt foltokban 
jelenik meg, nagysága 128,95 hektár.  
 
Természetvédelem 
 
Hetvehely közigazgatási területén Országos Területrendezési Tervben szereplő 
természetvédelmi területek helyezkednek el. 
Az Országos Területrendezési Terv szerinti védett természeti területek, így az országos 
ökológia hálózat (ökológia folyosó) az ökológia hálózat részét képezi a Mecsek Tájvédelmi 
körzet területe, mely védetté nyilvánított. 
A Mecsek-hegység nyugati nyúlványán található 6800 ha-os, kimondottan nagyvadas 
terület. Erdősültsége 83%-os, erdőalkotó fafajok: bükk, tölgy, cser, gyertyán. 
Forrásokban gazdag völgyek és rendkívüli szépségű táj jellemzi, amely inkább 
dombvidéki tulajdonságokat hordoz.  



Vadászható vadfajok Éves terítékterv 
Gímszarvas 45 db, ebből bika  10 db 
  tarvad  35 db 
 Őz 90 db, ebből bak  30 db 
  suta,gida  60 db 
 Vaddisznó 130 db, ebből kan  20 db 
  koca, süldő, malac  110 db 
   
A Mecsek-Zselic vadgazdálkodási tájegységre jellemző átlagos gímtrófeákat és őzbakokat 
adó terület, jól szervezett terelő- és hajtóvadászatokkal. 
Jellemző vadászati mód a lesvadászattal egybekötött cserkelés. 
Művelés alatt álló vadföld 17 ha, a magaslesek száma 98 db. 
 
Környezetvédelem fenntarthatóság 
 
A környezetvédelem és a fenntarthatóság összefüggésének szemlélete az előző 
önkormányzati ciklust is jellemezte, egyes feladatok megvalósítása azonban 
éghajlatváltozás szempontjából is pozitívan értékelhető. A következő időszak feladata, 
hogy szervesen összekapcsolja a környezetvédelem, a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás ügyét. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az ellátandó 
helyi önkormányzati feladatokként nevesíti a helyi környezet- és természetvédelmet, 
vízgazdálkodást, vízkárelhárítást, környezet-egészségügyi feladatok elvégzését. 
Az önkormányzatok környezetvédelmi feladatait a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt) határozza meg, amelyben a települési 
környezetvédelmi program készítése kiemelt szerepet kap. Hetvehely Község 
Önkormányzata környezetvédelmi programja 2003 ban lett elfogadva. A 2020-2025 
közötti időszakra vonatkozó KKP-t aktualizálni szükséges, – összhangban a Nemzeti 
Környezetvédelmi Programmal. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiát, a 
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiával, illeszkedve a települési koncepciókhoz, 
stratégiákhoz, valamint tágabb területi, regionális koncepciókhoz, stratégiákhoz, 
szükséges harmonizálni. 
A fenntartható fejlődés a természeti erőforrásokkal való olyan tartós, értékvédő 
gazdálkodást jelent, amely lehetővé teszi az emberek boldogulását anélkül, hogy a 
gazdasági fejlődés lerombolná a sokféleséget, a komplexitást és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat. A fenntarthatóság felé való átmenet célja a közjó tartós biztosítása. 
Magyarország hosszú távú jövőképét az Országgyűlés által 2013 tavaszán a 18/2013. 
(III.28.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia 
(továbbiakban: Keretstratégia) fogalmazta meg, melynek értelmében a jó élet 
lehetőségének alapjait jelentő erőforrásaink hosszabb távú megóvása a rövidtávú 
érdekekkel egyensúlyba hozó kormányzást, szabályozást és gazdálkodást jelent. A 
Keretstratégia szerint a fenntarthatóság biztosítása valamennyi nemzeti erőforrás (az 
emberi, a társadalmi, a természeti és a gazdasági erőforrások) kiegyensúlyozott, 
egymással összhangban lévő megőrzését, fejlesztését igényli, ezért a fenntartható fejlődés 
követelményeinek érvényesítése valamennyi szakpolitikai terület számára feladatokat 
ad. 
A Keretstratégia ugyanakkor azt is megállapítja, hogy az éghajlatváltozás és a 
fenntartható fejlődés közötti kapcsolat körkörös jellegű, mivel éghajlatváltozás 
befolyásolja a fenntartható fejlődés lehetőségeit, míg a különböző fejlődési pályák 



eltérően befolyásolják az éghajlat jövőbeli alakulását. Ezért átfogó célja az 
alkalmazkodóképesség feltételeinek biztosítása, az alkalmazkodás célja pedig, hogy 
növelje a természeti/társadalmi/gazdasági rendszerek ellenálló képességét (reziliencia) 
az éghajlatváltozás jövőbeli hatásai ellen. Mára már egyértelművé vált, hogy a 
kibocsátások csökkentésére irányuló cselekvésekkel ("elkerülni a kezelhetetlent") egy 
ütemben szükséges a felkészülés a várható hatásokra is ("kezelni az elkerülhetetlent"). 
Míg a kibocsátás-csökkentés célja elsősorban a természet védelme a társadalom káros 
hatásaitól, addig az alkalmazkodás a társadalmat és az ökoszisztéma- szolgáltatásokat 
védelmezi az éghajlatváltozás hatásaival és az általuk előidézett társadalmi- gazdasági 
hatásokkal szemben. 
 
Kommunikációs eszközök, partnerségi kapcsolatok fejlesztése 
 
A környezetvédelem, a fenntarthatóság, és a település klíma problematikája minden 
társadalmi és gazdasági szereplő számára feladatot jelent. Vannak kötelező feladatok, de 
eredményesség szempontjából kiemelkedő jelentősége van az érintettek szemléletének, 
az önkéntességnek, az együttműködésnek. 
Az Önkormányzat feladata a különböző kommunikációs csatornákon keresztül az 
ismeretterjesztés, informálás, valamint az egyéni és közösségi kezdeményezések 
támogatása. 
Pontosítani kell a lehetséges célcsoportok, partnerek azonosítását, a kommunikáció és a 
partnerkapcsolatok céljainak és feladatainak meghatározását. Szükséges a 
kommunikációs és új együttműködési lehetőségek feltárása és bevezetése. 
 
Környezeti nevelés 
 
A fenntartható fejlődés a természeti erőforrásokkal való olyan tartós, értékvédő 
gazdálkodást jelent, amely lehetővé teszi az emberek boldogulását anélkül, hogy a 
gazdasági fejlődés lerombolná a sokféleséget, a komplexitást és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat. A fenntarthatóság felé való átmenet célja a közjó tartós biztosı́tása. A 
fenntarthatóság biztosı́tása valamennyi nemzeti erőforrás (az emberi, a társadalmi, a 
természeti és a gazdasági erőforrások) kiegyensúlyozott, egymással összhangban lévő 
megőrzését, fejlesztését igényli, ezért a fenntartható fejlődés követelményeinek 
érvényesı́tése valamennyi szakpolitikai terület számára feladatokat ad. 
Az éghajlatváltozás és a fenntartható fejlődés közötti kapcsolat körkörös jellegű, mivel 
éghajlatváltozás befolyásolja a fenntartható fejlődés lehetőségeit, mı́g a különböző 
fejlődési pályák eltérően befolyásolják az éghajlat jövőbeli alakulását. Ezért átfogó célja 
az alkalmazkodóképesség feltételeinek biztosıt́ása, az alkalmazkodás célja pedig, hogy 
növelje a természeti/társadalmi/gazdasági rendszerek ellenállóképességét (reziliencia) 
az éghajlatváltozás jövőbeli hatásai ellen. Mára már egyértelművé vált, hogy a 
kibocsátások csökkentésére irányuló cselekvésekkel ("elkerülni a kezelhetetlent") egy 
ütemben szükséges a felkészülés a várható hatásokra is ("kezelni az elkerülhetetlent"). 
Mı́g a kibocsátás-csökkentés célja elsősorban a természet védelme a társadalom káros 
hatásaitól, addig az alkalmazkodás a társadalmat és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat 
védelmezi az éghajlatváltozás hatásaival és az általuk előidézett társadalmi- gazdasági 
hatásokkal szemben. 
A következő időszak feladata, hogy szervesen összekapcsolja a környezetvédelem, a 
fenntarthatóság és az éghajlatváltozás ügyét. Ezen feladatok, bár túlnyúlnak jelen 
választási ciklus időtávján, ugyanakkor egyes esetekben változhat a megvalósı́tásra vagy 



a feladat előkészı́tésére vonatkozó időbeli ütemezés. 
 
Tudatformálás társadalmi akciók 
 
Föld napja, madárismereti játékok: 
A Madárbarát kert program bemutatása, madárvédelmi eszközök, játékos feladatok, 
kirakók, a természet kincseinek bemutatója (madártollak, fészkek, tojások) partnerként a 
Magyar Madártani Egyesület segítsége vehető igénybe. 
 
Természetismereti játékok: 
Célja, hogy a városban működő köznevelési és közoktatási intézményekkel közösen a 
Duna-Dráva Nemzeti Park partnerségével a gyermekek megismerhessék környezetünket. 
 
Természetvédelmi játékok: 
A könyvtár és művelődési központ segítségével a gyermekek játékos vetélkedő 
formájában gyarapíthatnak tudásukat a település környéki erdők állatvilágával és 
természetvédelmi kérdéseivel kapcsolatban és tájékozódhatnának. 
 
ÖKO-játékok: 
A programban a gyermekek játszva gyarapíthatnák az ismereteiteket többek között az 
energiatakarékosság, a komposztálás, a veszélyes hulladékok kezelése, valamint a 
szelektív hulladékgyűjtés témáiban. 
 
Gazdagítsuk méhekkel a környezetünket! 
 
Hetvehely község határában, illetve zártkerti részen több család foglalkozik méhészettel, 
melynek elengedhetetlen része a növények, fák megóvása., különösen virágzás idején. A 
méhek népszerűsítése társadalmi érdek. Helyben az iskolák bevonásával, valamennyi 
szereplővel és érdekelttel együttműködésben valósul meg, ezáltal egy fenntarthatóbb és 
élhetőbb környezet felé teszünk lépéseket. A természeti erőforrások megóvásával, a 
biológiai sokféleség fejlesztését szolgáljuk. 
 
A méhészet népszerűsítése: 
A Baranya Megyei Méhész Egyesület és a helyi méhészek segítségével ismerhették meg az 
érdeklődő gyerekek és szüleik milyen felszerelésekkel dolgozik a méhész. Miért fontos 
mindannyiunknak a méhészet, és a megtermelt nektár. Az iskolánkban „Mézes napot” 
tartott a Baranya Megyei Méhész Egyesület, mely keretében minden információt átadtak 
a gyermekeknek. 
  
Levegőtisztaság védelem 
 
2010 tavaszán módosították a Környezet védelmének általános szabályairól szóló, 1995. 
évi LIII. törvényt, amelynek a 48. § (4) bekezdésének b) pontja szerint a háztartási 
tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és 
kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása a 
települési önkormányzat képviselő- testületének hatáskörébe tartozott 2020-ban. 2021. 
januártól országos szinten tilos lett avar és a kerti hulladék égetése, és az a lehetőség is 
megszűnt, hogy az önkormányzatok rendeletben szabályozhatták az avarégetést – így 
általánossá vált a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján a tilalom az egész 



országban. 
Hetvehely községben 2020. december 31-ig az avar és a kerti hulladék égetésének 
szabályait önkormányzati rendelet határozta meg.  Az avar és kerti hulladékok égetését 
a rendelet korlátozottan biztosította Hetvehely közigazgatási területén azzal, hogy az 
ingatlan tulajdonosoknak és használóknak elsősorban helyben történő komposztálást 
szorgalmazta. 
 
Ipari levegőszennyezés 
 
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szerveknél a környezet terhelésével és a környezet állapotával kapcsolatban 
számos adat áll rendelkezésre. Ezek egy része a területi szervek saját méréseiből, 
másik része a környezethasználók jogszabályi előírások alapján tett 
adatszolgáltatásaiból származik. Az adatok központi számítógépes adatbázisba kerülnek 
olyan módon, hogy a méréseket végző, valamit az adatszolgáltatásokat feldolgozó 
szervek a Földművelésügyi Minisztérium által üzemeltetett informatikai rendszerhez 
kapcsolódva közvetlenül a központi adatbázisba viszik fel az adatokat. Ez a rendszer az 
Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR). 
A település éves ipari levegőszennyezésre vonatkozó adatokat az Önkormányzat 
Baranya Megyei Kormányhivatal Zöldhatóságától kérheti meg. 2015. január 1-től, 
jogszabályváltozás miatt a szervezetek már csak elektronikus úton tölthetik fel 
adatszolgáltatásukat az OKIR rendszerbe, ezért a vonatkozó adatokat az OKIR 
rendszerből is kinyerhetjük. Az OKIR továbbfejlesztésének eredményeként, az OKIR 
adatszolgáltatási lehetőségei, funkciói 2020. január 1-től megváltoztak. Egyik változás, 
hogy az adatszolgáltatási felület online kapcsolatban lesz az OKIR adatbázissal és már a 
kitöltés alkalmával sor kerül azokra az ellenőrzésekre, amelyekre eddig csak a beküldést 
követően volt mód. Ezáltal az adatszolgáltatás nemcsak gyorsabb és egyszerűbb, de 
adatminőségi javulást is eredményez. 
 



  
A Királyegyházán működő LAFARGE Cement Magyarország Gyártó és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2019 évi adatai állnak rendelkezésre, amelyek az alábbiak 
voltak. 
 
KIBOCSÁTÁSI ADATOK 

SZENNYEZŐANYA
G 

HATÉRÉRTÉK 
(MG/NM3) 
 

2019. ÉVBEN 
MÉRT ÁTLAG 
KONCENTRÁCIÓ 
(MG/NM3) 
 

MÉRÉS ELVE 

Összes szilárd anyag 20 7,14 Folyamatos 
kalibrált mérés 

HCl 10 3,4 Folyamatos 
kalibrált mérés 

HF 1 0 1 Folyamatos 
kalibrált mérés 

NOx 500 461 Folyamatos 
kalibrált mérés 



Cd + Tl 0,05 0 0004 Szakaszos 
akkreditált mérési 
eredmények alapján 

Hg 0,05 0,0076 Szakaszos 
akkreditált mérési 
eredmények alapján 

Sb + As + Pb + Cr + 
Co + Cu + Mn + Ni + 
V 

0,5 0,03 Szakaszos 
akkreditált mérési 
eredmények alapján 

Dioxinok és furánok 
ngTE/m3 

0,1 0,006 Szakaszos 
akkreditált mérési 
eredmények alapján 

SO2 50 1,4 Folyamatos 
kalibrált mérés 

TOC 18,2 4,3 Folyamatos 
kalibrált mérés 

CO 1500 164 Folyamatos 
kalibrált mérés 

 
Közlekedésből eredő lég és zajszennyezés 
 
A zaj egyre inkább meghatározó része életünknek, környezetünknek. Az elmúlt években 
a zaj a lakosságot terhelő környezeti ártalmak közül kiemelt helyet foglalt el a 
környezetvédelem területén. A település zajterheléssel kapcsolatban a gépjármű 
közlekedése, valamint az esetleges ipari- és technológiai zajterhelést vizsgáljuk. A 
közlekedésből eredő zajkibocsátás mértéke nem éri el a törvényben meghatározott 
maximum értéket. 
A települési környezetet leginkább a közlekedésből eredő zaj és rezgéskibocsátás terheli, 
ennek ellenére. A közúti közlekedés által okozott terhelés alapvetően a járműforgalom 
nagyságától, összetételétől, azok haladási sebességétől és a környezet beépítettségétől 
függ. A kialakuló zajterhelés nagyságát befolyásolja továbbá az útpálya kialakítása, az 
útburkolat minősége, az út emelkedése és a zaj terjedésére hatással lévő egyéb 
körülmények. A településen átmenő, illetve a település forgalmát lebonyolító utak melletti 
területek nagyobbrészt családi házas beépítettségű. 
A település határában működő kőbányából kőszállító kamionok szállítják úton az 
útépítésekhez használt követ, melynek hatására fokozatosan romlik az út szerkezete. 
Cél, hogy az útról a vasútra terelődjön a kőszállítás. 
 
Talajvédelem 
 
A település szennyvízcsatorna hálózattal rendelkezik, megszüntetve a talajterhelést. 
Szennyezett területek felszámolásra kerültek. (Volt TSZ üzemanyag tároló, Erdészeti 
üzemanyag tároló) Földcserével, földtakarással. 
 
Vízvédelem 
 
A település összefüggő vízelvezető rendszerrel rendelkezik. A vizek igénybevétele, 
terhelése, a vizekbe használt- és szennyvizek bevezetése megfelelő kezelést követően csak 
oly módon történhet, amely a természetes folyamatok és a vizek mennyisége, minőségi 



megújulását nem veszélyezteti. 
Hetvehelyen az ivóvíz ellátás valamennyi lakásban megoldott. Vízszolgáltatást a 
Baranyavíz Kft biztosítja, mint szolgáltató. A csapadékvíz a településen nyílt 
árokrendszerrel a felszíni vízfolyásokba kerül elvezetésre. A település rendelkezik 
csatornahálózattal valamint szennyvízteleppel. 
Az ásott kutakból a vizet, kizárólag csak öntözés céljára használják. 
Az elmúlt években megtörtént az ivóvíz-hálózat korszerűsítése, mivel a település részt vett 
az arzénmentesítő programban. 
 
Hulladékgazdálkodás 
 
A hulladékgazdálkodás során első körben a hulladék megelőzésére kell összpontosítani, 
amit az újra használat, az újrahasznosítás, végül pedig az ártalmatlanítás követ. 
A köztisztasági tevékenységre az önkormányzat költségvetése minden évben külön 
előirányzatot tartalmaz, amire az önkormányzat éves szinten 1,5 millió Ft-ot költ. A 
közterületek és a közparkok, valamint a temető, a sportpálya állapota, valamint a 
játszóterek karbantartása folyamatos feladat, ahol a kiemelt területek külön elbánásban 
részesülnek. Hetvehely községben a szervezett szemétszállítást, mint szolgáltatást a 
Délkom végzi. 
 
Szabályozási eszközök 
 
Az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza a szükséges elvégzendő feladatokat. 
A felhatalmazás alapján a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről az önkormányzati rendelet a meghatározó. Az 
alapvető szabályról és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a zajvédelem, a 
köztisztaság, települési hulladékgyűjtés egyes kérdéseire, valamint az Önkormányzat 
tulajdonában lévő közterületi zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozó 
szabályokat állapított meg. 
Folytatni kell a magasabb rendű jogszabályalkotásra, módosításra vonatkozó 
önkormányzati kezdeményezés gyakorlatát. 
Az Önkormányzat közterületének kiemelt szerepet kell kapnia, hogy az illegális 
hulladék-elhelyezés minél kisebb mértékű legyen. Természetesen célként a jelenség 
megszüntetését kell kitűzni. 
 
Kommunális hulladék 
 
Szelektív gyűjtés 
Hetvehelyen a közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigeteken történik a 
szelektív hulladékgyűjtés. 
 
Köztéri szemétgyűjtés 
Köztéren elhelyezett szemeteseket az önkormányzat gyűjti be. 
A szemétszedéshez szükséges kesztyűket, műanyag zsákokat az Önkormányzat biztosítja. 
 
Veszélyes hulladék és papírgyűjtés 
Évente egy vagy két alkalommal (tavasz és ősz), előre meghirdetett helyszínen és 
időpontban van megszervezve a papírgyűjtés az iskola részéről. A kiállásos gyűjtés 
alkalmával a papír- és elektronikai hulladékok, valamint veszélyes hulladékok (festék, 



vegyszer, fáradt olaj, és egyéb akkumulátorok stb.) leadhatók a gyűjtőpontokon.   
A lakosság minden évben igénybe veheti az Délkom Nkft. éves, meghatározott 
időpontban történő, külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását. Ennek keretében 
lehetőség van megválni a háztartásokban keletkezett nagy darabos hulladékoktól, 
valamint a kommunális veszélyes hulladékot is leadhatják az előre meghatározott 
átvételi pontokon.   
 
Zöldhulladék gyűjtés 
 
A Képviselő-testület rendeletben szabályozza a zöldhulladék gyűjtést. 
 
ZÖLDFELÜLET-GAZDÁLKODÁS. 
A Keretstratégia meghatározásában a zöldfelületi rendszer fejlesztése nem „csupán”   
környezetvédelmi, településesztétikai kérdés, hanem a zöldterületekkel kapcsolatos 
előnyök a település élhetőségének javításán keresztül a település népességmegtartó és 
egészségmegőrző, rekreációs erejét, a versenyképességét, a lakás és telekárakat 
befolyásoló gazdasági tényező is. Az önkormányzati zöldfelület az önkormányzati vagyon 
része. A településen kiemelt cél továbbra is a biológiailag aktív zöldfelületek mennyiségi 
arányainak megőrzése, biológiai aktivitásának növelése, a zöldfelületek hálózattá 
szervezése, valamint a közcélú zöldfelületek növelése. További meghatározó szempontok 
közé tartozik a kibocsátási források szennyező hatásának mérséklése, a közhasználatú 
zöldfelületek rekreációs hatásának növelése. Az Önkormányzat az alábbi területekre 
kiemelt figyelmet fordít: 
– a közösségi célú zöldfelületek fejlesztése: közparkok (vonzáskörzettel lefedett 

területek növelése), játszóterek, patakpartok 
– az utcafásítási program további folytatása 
– Sportpálya és hozzá tartozó területek 
– Temető 
– Horgásztó és annak környezete 
– Hősök tere 
A fenntarthatóság három alappillére (környezet, társadalom, gazdaság) segítségével 
fogalmazódtak meg a koncepcionális célunk megvalósíthatóságát szolgáló általános célok. 
A meglévő zöldfelületek értéknövelő fejlesztése, a társadalmi együttműködés erősítése és 
az irányítási folyamatok javítása. Az általános célok teljesülésének érdekében, egy-egy 
témához vagy konkrét problémához kötötten több egymás mellé rendelt program került 
meghatározásra, melyek gyakorlati szinten a projektek kidolgozásával, megvalósulásával 
válnak konkréttá. Jelen dokumentum nem tartalmazza a megvalósítás szakmai eszközeit, 
pontos költségvetését, határidejét, ezek elfogadást követően külön tervezési feladat 
keretein belül kerülnek meghatározásra és részletesebb kidolgozásra. A projektlista nem 
teljes és nem végleges. Külső és belső körülmények változásával, különböző 
településfejlesztési tervek megvalósulásával az egyes programokhoz kapcsolódó 
projektek listája változhat. A változások nyomon követésével és a monitoring 
eredmények vizsgálatával értékelni kell az eredményeket, fel kell tárni a további 
beavatkozások szükségességét. 
 
Meglévő zöldfelületek értéknövelő fejlesztése 
 
Hetvehely község kialakult zöldfelületi rendszerrel rendelkezik. A zöldfelület által felölelt 
öt éves ciklusban előreláthatólag nem várhatóak olyan jelentős átalakulások új intenzív 



lakóterületek kialakulása, lakóterületek degradációja a település szerkezetében, melyek 
következtében az újonnan kialakuló zöldfelületek jelentenék a zöldfelületi potenciál 
növelésének döntő eszközét. Településünk zöldfelületi rendszere fenntartott 
zöldfelületek, stb. -rendelkezik. Ugyanakkor számos gonddal, problémával találkozhat 
mind a szemlélő, mind a laikus a település zöldfelületeit járva. Az értékeket fel kell tárni, 
dokumentálni, majd számba kell venni az őket veszélyeztető tényezőket és meg kell hozni 
a megfelelő döntéseket az értékek védelmében. 
 
Utak, járdák, vízhálózat, csatornák, infrastruktúra 
 
Vízhálózat, csapadékvíz -elvezetés 

Tervezett 
beruházás 

Rövid leírás Készültség/elmar
adás oka 

Tervez
ett 
költsé
g 
(e Ft) 

Tényleg
es 
költség 
(e Ft) 

 Szőlőhegyi 
vízvételi lehetőség 
kialakítás 

A Képviselő-testület 
szándéka, hogy szőlőhegyi 
vízvételi lehetőséget 
biztosítson a fejlesztések 
érdekében. Nyomásfokozó 
beiktatása, 

 Pályázati forrásból 
kívánja 
megvalósítani 

650.00
0 

 

Szennyvízrendsze
r 

Szennyvíztelep bekerítése Külső forrásból 3.000  

Szennyvízrendsze
r 

Hálózati szivattyúk cseréje 
szükség szerint 

Eszközhasználati  
forrásból 

3.500  

1030 hrsz. nyitott 
csapadékvíz-
elvezető tisztítása 

Árokmeder gépi tisztítása  Saját forrás terhére 1.500  

Kán 
településrészen 

Hálózat fejlesztés Pályázati forrásból. 2.250  

Ady E utca 
aszfaltozás 

Teljes útfelület 
aszfaltozása 

Pályázati forrásból 1.000  

Petőfi S hiányzó 
útszakasz 
aszfaltozása 

Teljes felületzárás Pályázati forrásból 10.000 
(2020-
2024) 

- 

Falubusz csere Hat éves elmúlt és 
műszakilag indokolt a 
csere 

Pályázati forrásból   

Káni útfejlesztés Felületzárás kő 
tömörítéssel 

Pályázati forrásból   

 
Közvilágítás, utak, járdák, zöldterületek 

Tervezett 
beruházás 

Rövid leírás Készültség/elmar
adás oka 

Tervez
ett 
költsé
g 
(e Ft) 

Tényleg
es 
költség 
(e Ft) 



Zöldfelületek 
értéknövelő 
fenntartása 

virágágyások kialakítása, 
fásítás 

önerős 5.000  

Köztemető 
értéknövelő 
fenntartása 

Parkosítás, parkfenntartás Önerős 1.000  

Köztéri játszótér 
Köztéri játszótér építés   Elnyert pályázat 

terhére 
226.00
0 

 

Hivatal 
épületfelújítás 

Hivatal épületének 
korszerűsítése 

Pályázati forrásból 73.000  

Hivatal 
épületének 
informatikai 
fejlesztése 

Épületen belüli hálózat 
kiépítés 

Pályázati forrásból   

Intézmények 
Energia 
korszerűsítése 

Napelemes rendszer 
kiépítése 

Pályázati forrásból   

 
Környezetvédelem, fenntarthatóság, köztisztaság, hó és síkosság mentesítés 

Tervezett 
beruházás 

Rövid leírás Készültség/elmar
adás oka 

Tervez
ett 
költsé
g 
(e Ft) 

Tényleg
es 
költség 
(e Ft) 

Köztéri 
szemetesek 

Gyártása, kihelyezése önerős 500  

gépesítés 
Gépek beszerzésére 
pályázat készült 

pályázatból 300  

 
  



Összefoglaló 
 
Hetvehely község önkormányzata az elmúlt évtizedekben arra törekedett, hogy élhető 
Európai településsé váljon. 
Eredményesnek ítélhetjük az eddigi fejlesztéseket, melyek érintették a település egészét: 
 
Környezetvédelem: 
Kiépült a szennyvízhálózat, saját szennyvízteleppel, gépjárművel. 
Megvalósult az egészséges ivóvíz program (arzénmentesítés). 
Vizes területen vizes élőhely, halastó épült. 
Vízvételi lehetőség kiépítése a szőlőhegyen (projekt benyújtásra került). 
Kán területrészen vízhálózat épült ki. 
 
Oktatás: 
Iskola fejlesztés valósult meg több lépcsőben. 
Óvoda felújítás valósult meg. 
Játszótér pályázat kivitelezése valósult meg az óvodában. 
Sportolási lehetőségnek épült a sportcsarnok. 
 
Egészségügy: 
Orvosi rendelő teljes felújítása készült el. 
Védőnői szoba került kialakításra az orvosi rendelő mellett. 
 
Szociális ellátás: 
Multifunkcionális Szolgáltatóház épült, mely tartalmaz 
- Idősek nappali ellátáshoz Idősek Klubját (megszűnt) 
- konferencia termet 
- szálláslehetőséget (16 ágy) 
- konyha 
- étterem 
 
Vizes élőhely: 
Horgásztó épült 
Madármegfigyelő ház épült 
 
Temető: 
Teljes felújítás valósult meg 
Területvásárlással bővült 
 
Infrastruktúra: 
Kán településrész útépítésre pályázat készült. 
Belterületi részeken utak aszfaltozásra pályázat került beadásra. 
Zöldterület karbantartása szerződéses formában valósul meg. 
Parabola rendszer, kamera rendszer, informatikai rendszer épült ki a településen. 
Közvilágítás teljes felújítása valósult meg. 
 
Kultúra: 
Kultúrház felújítása valósult meg. 
Közművelődési referensek kerültek foglalkoztatásra. 


