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11..11..  AA  MMUUNNKKAA  HHÁÁTTTTEERREE  

A környezetvédelmi programok készítését az 1995. évi LIII. sz. Környezetvédelmi Törvény 
46.§-a kötelezően előírja. A tartalmi követelményeket ugyanezen törvény 47.§-a rögzíti. Az 
alábbi dokumentum a Központi Alap Célelőirányzat támogatásával készült el, amelynek 
odaítéléséről 2005. január 10-én döntött a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. A 
környezetvédelmi program célja, hogy felmérje a térség környezeti állapotát, meghatározza a 
környezeti veszélyeztetettség csökkentésének, a környezet minőség javításának programjait. 
 
Az állapotfeltárás elkészítése során a legfontosabb információkat a Dél-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság, a Somogy megyei ÁNTSZ, a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség, a 
Körzeti Földhivatal, valamint a település önkormányzata szolgáltatta. A munka során 
hangsúlyt kapott az önkormányzat, illetve a térség munkatársaival folytatott megbeszélés. 
 
A település környezetvédelmi programjának helyzetfeltáró részét 2005. szeptemberében 
készítettük el. Ebben feltártuk a település: 

- regionális kapcsolatait, 
- általános természetföldrajzi adottságait, 
- területhasználati jellemzőit, 
- vízgazdálkodási adottságait, 
- hulladékgazdálkodási jellemzőit, 
- levegőminőségi jellemzőit, 
- zaj- és rezgésvédelmi jellemzőit 
- védett területeinek és zöldfelületeinek jellemzőit. 

 
A helyzetfeltárásból kapott eredményeket egy értékelésben összegeztük és megállapítottuk a 
település környezeti prioritásait, összhangban a 2003-2008-as időszakra szóló, 2003. 
decemberében elfogadott második országos Nemzeti Környezetvédelmi Programmal. A 
helyzetfeltáró munkarészről a település vezetőivel 2005. októberében egyeztetést tartottunk, 
melynek során kiegészítésre kerültek a helyzetfeltáró rész egyes fejezetei. A módosított 
helyzetfeltáró és értékelő munkarészek eredményeképpen állítottuk össze a település 
környezetvédelmi akcióprogramjait, melyeknek célja alapvetően kettős: 

- előkészítik a települési szintű környezetvédelmi célú projekteket, 
- megalapozzák a megvalósulást biztosító további pályázatokon való eredményes 

részvételt. 
 
A program, és az egyes programelemek kidolgozásakor az elsődleges cél az volt, hogy a 
helyzetfeltárás során feltárt problémákra valóban megoldást jelentő lehetőségeket mutassunk 
be, jól áttekinthető, és mindenekelőtt használható formában. A programelemek csoportosítása 
a következő: 

- talaj- és talajvízvédelem, 
- hulladékgazdálkodás, 
- szennyvíztisztítás és -elhelyezés, 
- levegőminőség javítása, 
- energiagazdálkodás, 
- zaj- és rezgésvédelem, 
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- a természeti környezet megőrzése, 
- szemléletformálás. 

 
Az egyes programelemek bemutatása egységes szerkezet szerint történik, az alábbi pontok 
szerint: 

- cél, 
- leírás, 
- operatív lépések, 
- monitoring, 
- szervezet, 
- ütemezés. 

 
Az ütemezést minden programelem esetében egy táblázat mutatja be, amely negyedéves 
felosztásban ábrázolja az egyes operatív lépések időigényét, illetve az azokhoz rendelhető 
forrásigényt, és a forráslehetőségeket. Az ütemezéshez megadott időszak gyakran lényegesen 
több mint program ütemterve által kitöltött idő. Ez a ráhagyás azért szerepel a programban, 
hogy a munka felhasználói a kalkulálttól eltérő lehetőségeik szerint (pl.: anyagi és szellemi 
kapacitás) átütemezhessék az adott programot. Az ütemezési táblázat tartalmazza a pályázatok 
megvalósításához szükséges önkormányzati önrész arányát is. Mivel gyakran még ez az 
összeg is meghaladja az Önkormányzatok anyagi lehetőségeit, a Belügyminisztérium 
pályázatot írt ki az Önkormányzati Önrész kiváltására EU Önerő Alap címmel. 
 
Felhívjuk a környezetvédelmi programot használók figyelmét, hogy az abban szereplő adatok 
és információk a 2005. szeptemberi helyzetet, illetve az akkor fellelhető, rendelkezésre álló 
adatokat tükrözik. A dokumentum hosszú távon csak az adatok rendszeres frissítésével, a 
megvalósult fejlesztések figyelembe vételével, illetve új beavatkozási igények feltárásával 
tartható karban. Ugyancsak felhívjuk a települési döntéshozók figyelmét arra, hogy az egyes 
javasolt fejlesztéseknél jelzett támogatási források meghatározásánál elsősorban a 2005-ös 
támogatásokra támaszkodtunk.  
 
A program készítésében a DHV Magyarország Kft. munkatársai vettek részt. 
 
Az elkészült munka témavezetője: 
 
Ary Bence 
Vezető tanácsadó, 
Okl. agrárközgazdász, okl. környezetvédelmi szakmérnök 
 
A helyszíni bejárásokat végezte és a dokumentációt összeállította: 
 
Heckenast Péter 
Külső tanácsadó, 
Okleveles építőmérnök, okl. vízépítő szakmérnök 
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11..22..  IIRROODDAALLOOMMJJEEGGYYZZÉÉKK  

A környezetvédelmi program elkészítéséhez felhasznált adatok: 
 
ÁNTSZ Somogy Megyei Intézetének adatai (ÁNTSZ, 2005.): 

1. Ivóvízminőségi adatok 
2. Közegészségügyi adatok 
3. Szennyvízkezelési és -elhelyezési adatok 
4. Veszélyes hulladékokra vonatkozó adatok 

 
Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatai (VIZIG - 2005.): 

1. Talajvízszint adatok 
2. Vízhasználati adatok (vízkivételek, vízbevezetések) 
3. Ivó- és szennyvízmennyiségi adatok 
4. Általános talaj és felszíni víz adatok 

 
Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
(KÖTEVIFE - 2005.): 

1. Levegőszennyezési adatok 
2. Adatok a felszín alatti víz és földtani közeg veszélyeztetéséről Heresznye község 

területére vonatkozóan 
3. Adatok a keletkező veszélyes hulladékokról 

 
Duna-Dráva Nemzeti Park adatai (NPI - 2005.): 

1. Adatok a településen található védett természeti értékekről 
2. Az országos védelemre tervezett területek jegyzéke 

 
A program elkészítéséhez felhasznált tervek: 

1. Somogy Megye Környezetvédelmi Program Vizsgálati anyaga - Somogy Megye 
Önkormányzatának Hivatala, 2001. 

2. Somogy Megye Területrendezési Terve, tervi fázis, egyeztetési anyag, 2003. (VÁTI) 
3. Heresznye Község Településrendezési Terve, jelenleg készül (Fazekas Sándorné, 

Kaposvár) 
 
Egyéb felhasznált irodalom: 

1. Magyarország Kistájainak Katasztere, dr. Somogyi Sándor (szerk.), MTA 
Földrajztudományi Kutató Intézet, 1990. 

2. Somogy Megye Statisztikai Évkönyve KSH:2004, 2003, 2002, 2001 
3. Agrotopográfiai Térképek, Méretarány = 1:100 000 
4. Területhasználati műholdas térképek, FÖMI, Méretarány = 1:10 000 
5. 2004. évi országos közúti forgalomszámlálás adatai - Állami Közúti Műszaki és 

Információs Közhasznú Társaság - 2005. május 
6. Földhivatali Információs Rendszer adatbázisa (www.takarnet.hu) - 2005. szeptember 
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1. fotó: Polgármesteri Hivatal épülete 

 
 
 

 
2. fotó: Heresznye templomtornyának látképe 
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22..11..  TTEERRVVII  KKÖÖRRNNYYEEZZEETT  

Ez a fejezet, a település tágabb környezetét összefogó dokumentumok (megyei, regionális és országos 
tervek) bemutatására szolgál. Ezen dokumentumok tárgyalása azért elengedhetetlen, hogy a készülő 
anyag a nagyobb léptékű tervi struktúrákba szervesen illeszkedjen. A II. Nemzeti Környezetvédelmi 
Program 2003-2008, Somogy Megye Környezetvédelmi Programja, Somogy Megye 
Területfejlesztési Koncepciója, Somogy megye Területrendezési Terve, valamint Heresznye 
község településrendezési koncepciója alapján bemutatjuk a település tágabb környezetében 
megvalósítandó - általánosabb jellegű - célkitűzéseket. A célokat környezeti elemek (levegő, víz, föld, 
épített környezet, élővilág, zaj stb.) alapján csoportosítottuk. 

22..11..11..  LLeevveeggőőmmiinnőősséégg--vvééddeelleemm  

Ajánlások a levegővédelem területén 
 
3.2. Éghajlatváltozási akcióprogram (Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008. - 56. old.) 
 
Ennek az akcióprogramnak az elsődleges célkitűzése a hazai gazdasági tevékenységekből eredő 
kibocsátások szabályozása, illetve csökkentése. Az akcióprogram az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának, a globális légszennyezéshez való hozzájárulásnak a csökkentését, s egyúttal a lokális, 
regionális levegőminőség javítását célozza, emellett hozzájárul a környezetbarát fogyasztási szokások 
elterjesztéséhez, valamint a települési környezetminőség javításához is. 
 
Ajánlások a levegő minőségének védelme érdekében: 

3.2.1. Az energiagazdálkodási tevékenységekből eredő légköri kibocsátások 
csökkentésének előmozdítása 

a) Az energia előállításának, átalakításának és szállításának korszerűsítése, 
b) Fogyasztó-oldali energiatakarékosság és energiahatékonyság javítása, 

3.2.2. Megújuló energiahordozók hasznosításával kapcsolatos technológiák fejlesztése és 
elterjesztése (beruházási támogatással) 

a) Alternatív üzemanyag alkalmazása, 
c) Egyéb biomassza-hasznosítás, a helyi célokra jelenleg használt gáz tüzelőanyag 
kiváltása helyi biomassza felhasználással, valamint párhuzamos fűtési rendszerek 
kialakítása, 
d) Nap- és szélenergia, valamint geotermikus energia alkalmazása, 

3.2.4. Az üvegházhatású gázok mezőgazdasági és hulladék eredetű kibocsátásának 
mérséklése, valamint a szén-dioxid nyelő-kapacitások erősítésével 

a) Állattartásból és növénytermesztésből származó metánkibocsátás mérséklése 
b) Az energetikai célú és a megkötési potenciál növelésére irányuló növénytermesztés 
támogatása 

3.2.6. Kutatásfejlesztés, horizontális intézkedések 
b) Szemléletformálás, tájékoztatás (technológiaváltási, fogyasztási szokásokkal 
kapcsolatos feladatok) tájékoztatási és információs rendszerek fejlesztésére irányuló 
oktatási, nevelési és szemléletformálási feladatok 

 
3.3. Környezetegészségügyi és élelmiszerbiztonsági akcióprogram (Nemzeti Környezetvédelmi 
Program 2003-2008. - 57. old.) 
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Az egészségre káros anyagok 20%-a levegővel, 10%-a vízzel, 70%-a élelmiszerrel jut a 
szervezetünkbe. Az elmúlt években az ipari termelés visszaszorulása, a háztartások 
fűtéskorszerűsítése eredményeként a fűtési eredetű ipari és lakossági kibocsátások jelentősen 
csökkentek, a közlekedési eredetű szennyezés mértékében viszont növekedés tapasztalható. A 
légzőszervi megbetegedések kialakulásában fontos szerepet játszanak a biológiai allergének is. Az 
allergiás megbetegedések gyakorisága évről évre emelkedik, a legsúlyosabb problémát a parlagfű 
pollenje okozza. 
 
További ajánlások a levegő minőségének védelme érdekében: 

3.3.1. A kültéri és beltéri levegőminőség okozta egészségügyi kockázatok mérséklése 
a) A levegőszennyező anyagok emberre gyakorolt hatásainak elemzése és értékelése; a 
klímaváltozás egészségi hatásainak vizsgálata; a szmogriadó feltételeinek megteremtése; 
a biológiai allergének csökkentésének környezetbarát megoldása, 

 
3.4. Városi környezetminőség akcióprogram (Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008. - 
61. old.) 
 
Az akcióprogram átfogó céljai: 

- a közlekedési eredetű településkörnyezeti problémák mérséklése; 
- településszerkezet, -fejlesztés, -rendezés környezeti szempontból is megfelelő alakulásának 

elősegítése és a korábbi hibákból eredő környezeti problémák csökkentése; 
- a belterületi vízrendezés helyzetének javítása; 
- a zöldterületek védelme, arányuk növelése, állapotuk javítása; 
- az épített környezeti elemek, az épített és régészeti kulturális örökség megfelelő állapotának 

biztosítása. 
 
 
Somogy Megye Környezetvédelmi Programja a következő célkitűzéseket fogalmazza meg a 
közlekedéssel, az energiagazdálkodással, illetve a belterülettel kapcsolatos problémák megoldására, 
melyek hatással vannak a levegőminőségre is: 
 
Közl_2. A települések átkelési szakaszain a forgalom biztonságossá tétele: 
 = a közlekedés környezeti hatásait mérséklő növényzet telepítése. 
Közl_5. A kisvasutak és a kerékpárutak – főként idegenforgalmi célú – fejlesztése. 
Közl_7. A települési önkormányzatok intézkedései a közlekedés környezeti hatásainak 

mérséklésére (forgalomszervezés, parkolás szabályozása stb.). 
En_1 A gazdaságosan elvégezhető energiatakarékossági lépések a kommunális szférában, a 

támogatási lehetőségek felhasználásával.  
En_2 A gázhálózatra csatlakozó lakások, intézmények számának növelése újabb települések 

bekapcsolásával és a településeken belüli rácsatlakozásokkal (az érintettek előzetes 
tájékoztatásával a várható díj mértékéről). 

En_3 A megújuló energiaforrások hasznosításának elősegítése. 
Belter_2. A települések belterületén, közvetlen környezetében a növényzet rendben tartása, az 

allergiakeltő növények irtása: 
= a közterületek gondozása (legalább évente két-háromszori kaszálás), a települések 

körül a legveszélyeztetettebb részek (utak széle, hulladéklerakások stb.) gondozása 
függetlenül a terület jellegétől; 

= kertek, más ingatlanok tulajdonosainak kötelezése a gyommentesítésre. 
 
 



Heresznye környezetvédelmi programja - HELYZETFELTÁRÁS 

 

 
A teljes dokumentum környezetbarát, újrahasznosított papírra van nyomtatva - DHV Magyarország Kft. 13 

 

22..11..22..  VVíízzmmiinnőőssééggvvééddeelleemm  

Ajánlások a vizek védelme területén 
 

3.7. Vizeink védelme és fenntartható használata akcióprogram (Nemzeti Környezetvédelmi 
Program 2003-2008. - 70. old.) 
 
Az akcióprogram átfogó céljai: 

- a Víz Keretirányelv ütemezett hazai feladatainak időarányos végrehajtása; 
- az üzemelő és távlati vízbázisok, valamint a kiemelt vízvédelmi területek védelme; 
- az ésszerű vízhasználat és a szennyezés-csökkentő technológiák széles körű elterjesztése; 
- a települési szennyvíz kezelésének fejlesztése, figyelembe véve a település sajátosságait (pl. 

méret, gazdaságos csatornázhatóság); 
- a kommunális szennyvíziszapok hasznosítási arányának növelése; 
- a felszín alatti vízkészletet veszélyeztető környezetkárosodások felszámolása; 
- diffúz (nem pontszerű) szennyezések csökkentése (átfogó tárcaközi és a környezeti elemeket 

átfogó programokkal). 
 
Ajánlások a település vizeinek védelme érdekében: 

3.7.2. Felszíni vizek vízgyűjtő szemléletű vízminőség-védelmének fejlesztése 
a)Települések szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése, amely kiterjed a 
meglévő csatornahálózatra kapcsolt lakások számának növelésére, a Nemzeti 
Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program ütemezett feladatainak 
végrehajtására, az iszapkezelési technikák és ártalommentes elhelyezés szabályozására és 
fejlesztésére, a szennyvizek természetközeli tisztításának és helyben tartásának 
fejlesztésére, valamint a környezetkímélő egyedi szennyvíztisztítási/elhelyezési 
kislétesítmények támogatására, 

3.7.4. Felszín alatti vizek vízgyűjtő szemléletű minőségi védelmének fejlesztése 
b) Felszín alatti vizeket veszélyeztető szennyezőforrások (pl. üzemen kívüli, ellenőrizetlen 
kutak, kockázatos anyagok kibocsátásával járó ipari, mezőgazdasági, szolgáltatói 
tevékenységek, mezőgazdasági eredetű nitrát-terhelések) szennyező hatásának 
csökkentése, 

3.7.5. Az ésszerű vízhasználat és szennyezés-csökkentő technológiák hazai 
gyakorlatának bővítése 

a) Racionalizált vízhasználat széles körű elterjesztése, 
3.7.6. Horizontális intézkedések 

e) Tájékoztatás és szemléletformálás, 
 

Somogy Megye Környezetvédelmi Programja a következő célkitűzéseket fogalmazza meg az 
ivóvízellátással, és a szennyezett vizekkel kapcsolatos problémák megoldására: 
 
Víz_1. A szennyezett vizek kezelésének megoldása: 

= legsürgősebben a sérülékeny és a távlati vízbázisok védőterületén, valamint az 
érzékeny területeken és a termálvizeket adó vízbázisok területén; 

= mindenütt költségtakarékos megoldásokkal, amelyek az üzemeltetés során is 
elfogadható költséggel járnak. 

Víz_2. A korszerű és elfogadható költségű (beleszámolva az üzemeltetési költséget is) 
megoldások megtalálása a különböző településekre, településrészekre megyei szinten: 
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= a megfelelő műszaki megoldások összegyűjtése (köztük korszerű természetközeli 
szennyvíztisztítók és közműpótlók); 

= a tapasztalatok (köztük a tabi térség tapasztalatainak) elemzése; 
= ez alapján a közösen kialakítandó létesítmények célszerű térbeli elhelyezése, az ennek 

megfelelő agglomerációk kialakítása (részvétel az agglomerációkat kijelölő döntési 
folyamatban, lobbizás). 

Víz_3 A keletkező szennyezett vizek kezelését szolgáló létesítmények megvalósítása a 
támogatási lehetőségek kihasználásával: csatornázás, szennyvíztisztítás, közműpótlók 
(figyelemmel a csatornán elvezetni tervezett szennyvíz tisztítására). 

Víz_4. A kezelést szolgáló létesítmények megfelelő kihasználása a környezetvédelem 
érdekében: 
= a lakások, intézmények rákötése a csatornahálózatra, közműpótlókra; 
= a szennyvíztisztítók, közműpótlók biztonságos üzemeltetése, az ehhez szükséges 

fejlesztések, karbantartások; 
= egy-egy vízfolyás vízgyűjtőjén vízminőségi ellenőrző program indítása; 
= szennyvíziszap teljes körű elhelyezése. 

Víz_6. A települési folyékony hulladék kezelésének szabályozottabb mederbe terelése: az 
illegális leürítések és a különösen kirívó esetek ellenőrzése és szankcionálása. 

Víz_7. Meg kell kezdeni és mihamarabb el kell végezni a sérülékeny és a távlati vízbázisok 
védelembe helyezését, ezen belül elsősorban:  
= a települési szennyvíz, folyékony hulladék kezelését, másutt történő elhelyezését; 
= a vadlerakók és nem megfelelő hulladéklerakók felszámolását; 
= a mezőgazdasági vegyszer és műtrágyahasználat korlátozását; 
= más, veszélyt jelentő gazdasági tevékenységek korlátozását, áttelepítését. 

22..11..33..  TTaallaajjvvééddeelleemm  

Ajánlások a föld védelme területén 
 

3.6. Vidéki környezetminőség, terület- és földhasználat akcióprogramja (Nemzeti 
Környezetvédelmi Program 2003-2008. - 67. old.) 
 
Kiemelt cél Magyarország egyik legfőbb természeti értékének, feltételesen megújuló természeti 
erőforrásának, a termőföldnek a védelme és termőképességének megőrzése. Fejleszteni szükséges az 
integrált (ökonómiai és ökológiai) területhasználati tervezést. Elő kell mozdítani a fenntartható 
fejlődés követelményeivel összhangban lévő földhasználati szerkezet és gyakorlat kialakítását. Össze 
kell hangolni az általános és a különböző ágazati programok, tervek földhasználatra vonatkozó 
koncepcióit és tervdokumentumait. 
 
Magyarország természeti adottságai, valamint az éghajlatváltozás előre jelzett következményei miatt 
kiemelt figyelmet kell szentelni az aszály elleni küzdelemnek, összhangban a hazánk által is ratifikált, 
„az elsivatagosodás és aszály elleni küzdelemről” szóló ENSZ egyezményben foglaltakkal. 
 
A fenti célokhoz kapcsolódnak: 

- a földtani közeg védelmét szolgáló kutatások (átfogó földvédelmi stratégia kidolgozása, 
érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok a környezeti károk megelőzése érdekében, a 
talajok szennyezettségi állapotának értékelése, egy új, az EU követelményeknek megfelelő 
földértékelési rendszer bevezetése és alkalmazása), 

- a talaj és az ásványi nyersanyagok racionális használata, 
- a természetkímélő termelési módszerek újraélesztése, illetve kifejlesztése (pl. ökológiai 

gazdálkodás; védett területek és azok védőzónájának ésszerű, természetkímélő, 
mezőgazdasági hasznosítást elősegítő gazdálkodási formáinak kidolgozása és bevezetése). 
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Az akcióprogram átfogó célja a területfejlesztés, az agrárpolitika és a környezetpolitika megfelelő 
összehangolásával elősegíteni a vidék természeti és kulturális értékeinek védelmét, valamint a 
természeti erőforrások fenntartható használatát úgy, hogy az a vidéken élők számára egyúttal 
megfelelő megélhetési színvonalat és infrastrukturális ellátottságot biztosítson. A vidék 
megtartóerejének növelését szolgálja a falusi turizmus kibontakoztatása is. Ennek érdekében az 
intézményrendszer fejlesztése és a lehetőségek népszerűsítése a legsürgetőbb feladat. 
 
Ajánlások a föld minőségének védelme érdekében: 

3.6.1. Talajvédelem 
a) Racionális területhasználat, 
c) A termőtalajok védelme és termőképességének fenntartása, 

3.6.2. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program horizontális és zonális programjai, 
valamint a kapcsolódó intézkedések 

b) Természetközeli erdőgazdálkodás területi arányának növelése, 
d) Őshonos haszonállatok tartásának támogatása, 
e) A vidék megtartó erejét és a fenntartható fejlődést szolgáló vidékfejlesztési tervezés 
elterjesztése és támogatása, 

 
Somogy Megye Környezetvédelmi Programja a következő célkitűzéseket fogalmazza meg a 
külterületek rendezettségével, gondozásával kapcsolatos problémák megoldására: 
 
Külter_1. A vetetlen területek csökkentése, az ilyen területeken a gyommentesítés: 

= tulajdoni, ingatlan-nyilvántartási rendezetlenségek megszüntetése; 
= a művelést – valamilyen okból – nem végző tulajdonok segítése: a földterület 

bérbeadása, gyommentesítés. 
Külter_2. Az agrár-környezetvédelmi program előkészítése, ezen belül az arra érdemes területek 

külterjes művelése: 
= gyepterületek fenntartása, újabbak kialakítása; 
= a környezetkímélő mezőgazdasági módszerek elősegítése, ezen belül a szervestrágya 

szakszerű kezelése és szélesebb körű használata.Külter_3. Erdőtelepítések 
felgyorsítása, különösen a műveletlen, rendezetlen területeken. 
Külter_4. Vadlerakások visszaszorítása: 

= a közszolgáltatás kiterjesztése (ld. Hull_1 és Hull_2-t); 
= a külterületeken a hulladéklerakást is ellenőrző szervezet elősegítése; 
= a lerakott hulladék minél gyakoribb elszállítása. 

Külter_7. A megszűnt üzemek után maradt hulladék vagy szennyezett talaj fölmérése a Nemzeti 
Kármentesítési Program keretében (ha kell, belterületen is). 

Külter_8. Felhagyott bányagödrök és más tájsebek helyreállítása. 

22..11..44..  TTeerrmméésszzeettvvééddeelleemm  

Ajánlások az élővilág és természeti környezet védelme területén 
 

3.5. Biológiai sokféleség védelme és tájvédelem akcióprogram (Nemzeti Környezetvédelmi 
Program 2003-2008. - 64. old.) 
 
Az akcióprogram egyik legfontosabb célkitűzése, hogy az Európai Unió elfogadott 
szakmapolitikájával összhangban a táj- és természetvédelmi szempontrendszer beépüljön az egyes 
természeti erőforrásokat hasznosító ágazatok működésébe, illetve, hogy az erőforrások hasznosítását a 
fenntarthatóság követelményeinek megfelelően szabályozza. A természetvédelem korai, „rezervátum” 
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szemléletét egy modern, dinamikus természetvédelmi megközelítésű természethasználatnak kell 
felváltania, miközben a különleges értékek körül kialakított védett területeket - rezervátumokat - meg 
kell őrizni. Ezt a célt - a védett természeti területek hálózatát, a védőövezeteket, a természeti 
területeket, a Natura 2000 területeket, az ökológiai (zöld) folyosókat és a természetközeli területeket 
is magába foglaló - nemzeti ökológiai hálózat, mint teljes körű rendszer átfogó védelmével szükséges 
biztosítani. Az említett területi védelmen túl nagy nemzeti programjaink, így pl. a Nemzeti Agrár-
környezetvédelmi Program, a Nemzeti Erdőstratégia, az EU Víz Keretirányelvének hazai 
megvalósítása együttesen biztosíthatja majd hazánk természeti értékeinek, tájainak hosszú távú 
megőrzését. Mind a területi védelem, mind az ágazati programok segítségével el kell érni, hogy a 
tervezési időszak alatt számottevően mérséklődjön, illetve megálljon a fajok, élőlényközösségek, 
élőhelyek és tájak sokféleségének csökkenése. 
 
Az Akcióprogram átfogó célja a természeti rendszerek és értékek megóvása, a biológiai sokféleség 
megőrzése, a természeti erőforrások fenntartható használata, valamint a társadalom és a környezet 
harmonikus kapcsolatának kialakítása. 
 
Ajánlások az élővilág és a természeti környezet védelme érdekében: 

3.5.1. A biológiai sokféleség és az élettelen természeti értékek megőrzése 
b) Védett természeti területek állapotának megőrzése, javítása, kezelési tervek 
kidolgozása, természetvédelmi kezelés és fejlesztés, élőhely- és tájrehabilitáció, szolgalmi, 
vagyoni és vagyonkezelői jogi feladatok, 
c) A biodiverzitás megőrzése, átfogó programok működtetése, 
e) Veszélyeztetett fajok állományának megőrzése, 
h) Állatvédelem, 

3.5.4. Horizontális intézkedés 
b) A természetvédelem társadalmi elismerésének növelése, 
d) Szemléletformálás, 

 
3.1. Környezettudatosság növelése akcióprogram (Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-
2008. - 51. old.) 
 
Az akcióprogram átfogó célja: 

- a társadalom környezettel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismereteinek bővítése, 
- az információhoz jutás javítása, 
- a környezettudatos döntések és a fenntarthatóbb életmód ösztönzése, 
- a környezetpolitikai döntésekben a felelős társadalmi részvétel erősítése. 

A környezettudatosság fejlesztésének igen fontos területei a nevelés, az oktatás-képzés, a művelődés, 
a tömegtájékoztatás, valamint a kutatás. 
 
A társadalom környezettel kapcsolatos értékrendjét és szükségleteit nyomon kell követni, a 
környezettudatosság mérésének módszereit és eszközeit fejleszteni szükséges. Kiemelt feladat az 
együttműködésen alapuló közösségi részvételi formák, a demokrácia technika, a partnerség erősítése, 
mert a környezeti előnyök és hátrányok leggyakrabban eltérő társadalmi szinteken jelennek meg, és 
mert a környezeti erőforrások jó része oszthatatlan. 
 
A környezettudatos intézményműködtetést (munkahely, iskola, közművelődés, közhivatal stb.) 
bátorítani, és a gyakorlati megvalósítást támogatni kell, mert a példamutató vezetés és működtetés 
erős szemléletformáló tényező. Ösztönözni kell a környezetbarát termékek és szolgáltatások 
megismertetését, elterjesztését. 
 
További ajánlások az élővilág és a természeti környezet védelme érdekében: 
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3.1.1. A környezet- és természetvédelmi ismeretek, környezettudatosság közvetítése az 
oktatásban, a fenntarthatóság pedagógiájának általános elterjesztése 

a) A környezeti nevelési feladatok ellátásának elősegítése a közoktatás minden szintjén és 
valamennyi műveltségterületen, 
c) A felsőoktatásban a környezet- és természetvédelmi, valamint fenntarthatósági 
ismeretek közvetítése és a környezettudatos készségek fejlesztése, 
d) A felnőttoktatásban résztvevők környezeti műveltségének fejlesztése, 

3.1.2. A társadalom környezeti értékrendjének javítása 
a) A fenntartható egyéni, valamint családi életmód- és háztartásvezetési szokások 
elterjedésének támogatása, 
b) A szabadidős tevékenységekben a környezettudatosság erősítése, a környezet- és 
természetbarát szabadidős tevékenységek elterjesztése, 
c) A fenntarthatósági ismeretek és készségek elterjesztése a különleges figyelmet igénylő 
társadalmi csoportokban (többek között hátrányos helyzetű rétegek támogatására 
irányuló állami és civil programok, valamint a családgondozói és falugondnoki hálózat 
révén), 

3.1.3. Környezetvédelmi vezetési rendszerek és környezetbarát termékek elterjesztése 
a) A munkahelyek, az oktatási és a közművelődési intézmények működésének 
környezettudatos fejlesztése, a látogatók tájékoztatása, 
c) A megelőzést elősegítő tisztább termelési módszerek és a környezetvédelmi vezetési 
rendszerek elterjesztése, 

3.1.4. A társadalmi részvétel erősítése a környezettel és a természettel kapcsolatos 
döntéshozatali folyamatokban (partnerség a környezetért) 

a) A társadalmi részvétel erősítése és támogatása a közös környezeti értékek felismerése 
és megőrzése, valamint a környezeti problémák megoldása terén, 

b) A közös környezeti célok megvalósításában való együttműködés erősítése az állami 
szereplők, a gazdálkodók és a civil szervezetek között (környezeti nevelési és oktatóközponti 
hálózat fejlesztése és fenntartása, szektorközi együttműködés, fogyasztóvédelem), 

 
Somogy Megye Környezetvédelmi Programja a környezeti nevelés és tudatformálás érdekében az 
alábbi alapvető feladatokat fogalmazza meg: 
 
Nev_1 A környezetvédelem hangsúlyos kezelése a helyi nevelési-oktatási programok 

bírálatakor, illetve a köznevelési intézmények támogatásában. 
Nev_2 A környezeti nevelés iskolán kívüli, a felnőtt lakosságra is ható formáinak támogatása 

(rendezvények, tájékoztató kampányok, védnökségek stb.). 
Nev_3 A környezeti ügyekben rendszerszerű ellenőrzési struktúra létrehozása, a lakosság 

bevonása. 
Nev_4 Megfelelő szintű és tartalmú tájékoztatás és koordináció környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos ügyekben. 
Termv_1. Helyi védelem alatt álló természeti értékek gondozásához az önkormányzati – szakmai és 

finanszírozási – igények összegyűjtése. 
Termv_2. A természetvédelem alatt álló területek látogatásának, használatának pontosítása, a 
kíméletes használat módjának kidolgozása annak érdekében, hogy az idegenforgalmi és más 
fejlesztések megfelelő keretet és mozgásteret kapjanak. Az egyes térségekben az önkormányzatok és a 
nemzeti park együttműködése ennek érdekében, valamint a kölcsönösen hasznos ügyek (például 
területek rendezettsége, ellenőrzése) terén. 

22..11..55..  AAzz  ééppíítteetttt  kköörrnnyyeezzeett  vvééddeellmmee  
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Ajánlások az épített környezet védelme területén 
 

3.4. Városi környezetminőség akcióprogram (Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008. - 
61. old.) 
 
A települési környezet az emberi civilizáció során létrehozott, a környezeti elemekkel, rendszerekkel, 
valamint a társadalmi-gazdasági folyamatokkal és a kultúrával szoros kölcsönhatásban alakuló 
rendszer. A települések megfelelő környezeti minőségének biztosítása kiemelt célkitűzés. Ennek 
megvalósítását nehezíti, hogy számos helyi és regionális környezeti problémának maguk a települések 
az előidézői. 
 
A szerves fejlődésű, történeti településmaggal rendelkező, illetve az elmúlt 40-50 év 
fejlesztéspolitikájának következtében kialakuló települések, településrészek környezeti problémái 
számos esetben településszerkezeti problémákból fakadnak (pl. átszellőző csatornák beépítése, zöld 
gyűrű hiánya, zöldterületi ellátottság alacsony foka). Ehhez kapcsolódnak a kommunális ellátás és 
településfenntartás, -üzemeltetés hiányosságai, illetve az egyéb hatótényezők, pl. a közlekedés 
szennyezőanyag-kibocsátása, a zaj- és rezgésterhelés. 
 
Az akcióprogram átfogó céljai: 

- településszerkezet, -fejlesztés, -rendezés környezeti szempontból is megfelelő alakulásának 
elősegítése és a korábbi hibákból eredő környezeti problémák csökkentése; 

- a belterületi vízrendezés helyzetének javítása; 
- a zöldterületek védelme, arányuk növelése, állapotuk javítása; 
- a közlekedési eredetű településkörnyezeti problémák mérséklése; 
- az épített környezeti elemek, az épített és régészeti kulturális örökség megfelelő állapotának 

biztosítása. 
Az akcióprogram minden esetben a települési környezet állapotjellemzőinek javítását helyezi a 
középpontba annak érdekében, hogy elérje az emberi életkörülmények javulását, az elfogadható 
életminőséget. Az akcióprogram intézkedései emellett hangsúlyt kívánnak adni a településekhez 
kapcsolódó környezeti értékek megőrzésének. 
 
Ajánlások az épített környezet védelme érdekében: 

3.4.2. Zöldterületek védelme, arányuk növelése, állapotuk javítása 
b) A belterületi zöldfelületek védelme, beépítésük megtiltása, a káros hatásokat csökkentő 
képességük fenntartása (belső kertek, tetőkertek, intézményi kertek fejlesztése és 
rekonstrukciója), 

3.4.4. Épített környezeti elemek megfelelő állapotának biztosítása, az épített értékek 
védelme 

a) Meglévő épületek, építmények állapotának javítása, elsősorban a lakófunkciójú 
területeken (városrészek rehabilitációs programjainak, közterületek rehabilitációjának 
támogatása), 
b) Építészeti és műemléki értékek védelme, állagmegőrzése (történelmi településrészek 
rekonstrukciójának, helyi védelem alá helyezett épületek, utcaképek értékőrző 
felújításának támogatása), 

3.4.5. Tiszta, jó közérzetet segítő városi környezet biztosítása 
a) Köztisztaság javítása, az eszközrendszer fejlesztése (pl. szelektív gyűjtés feltételeinek 
javítása) 
b) Az utcakép javítása 

3.4.6. Horizontális feladatok 
b) Szemléletformálás (a köztisztaság javítása, a közlekedési szokások alakítása) 
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3.6. Vidéki környezetminőség, terület- és földhasználat akcióprogramja (Nemzeti 
Környezetvédelmi Program 2003-2008. - 67. old.) 
 
Az akcióprogram átfogó célja a területfejlesztés, az agrárpolitika és a környezetpolitika megfelelő 
összehangolásával elősegíteni a vidék természeti és kulturális értékeinek védelmét, valamint a 
természeti erőforrások fenntartható használatát úgy, hogy az a vidéken élők számára egyúttal 
megfelelő megélhetési színvonalat és infrastrukturális ellátottságot biztosítson. 
 
Tekintettel a mezőgazdasági tevékenységek gazdasági, környezeti és társadalmi-szociális hatásaira és 
teljesítményeire, az agrárpolitika, a területfejlesztés, a környezet- és a természetvédelem, valamint a 
vízügy közötti együttműködés fejlesztésével Magyarországon is erősíteni kell a vidék 
népességmegtartó erejét és meg kell teremteni fenntartható fejlődésének feltételeit. 
 
Ez összhangban áll az Európai Unió vidékfejlesztési politikájával is, amely a mező- és erdőgazdaság 
mellett az Unió közös agrárpolitikájának egyik alappillére. A vidékfejlesztés magába foglalja 
mindazon tevékenységeket, amelyek a vidéki térségeken élő lakosság életkörülményeinek javítását a 
helyi adottságokkal, a környezet-, a természet- és a tájvédelem érdekeivel összhangban szolgálják. A 
vidék megtartóerejének növelését szolgálja a falusi turizmus kibontakoztatása is. Ennek érdekében az 
intézményrendszer fejlesztése és a lehetőségek népszerűsítése a legsürgetőbb feladat. 
 
További ajánlások az épített környezet védelme érdekében: 
 

3.6.3. A falusi turizmus feltételeinek javítása 
a) A falusi turizmus intézményrendszerének és programjainak fejlesztése, 
b) A hagyományos kézműves és háziipari technológiákon alapuló mesterségek 
megőrzésének és gyakorlásának támogatása, 

 
 

Somogy Megye Környezetvédelmi Programja az épített környezet védelme érdekében az alábbi 
alapvető feladatokat fogalmazza meg: 
 
Belter_1 A közterületek tartós növényzetének bővítése:  

= rövidebb távon minden nagyobb forgalmú utcában, hosszabb távon minden utcában, 
ahol lehetséges; városokban, üdülőterületeken indokolt a parkok területének növelése 
is; 

= ahol indokolt, cserjék, lehetőleg örökzöldek telepítése is; 
= környezeti hatásoknak, az újabb kártevőknek ellenálló fajták telepítése; 
= lehetőleg mindenütt gyepborítás kialakítása; 
= olyan ültetési mód (például erősebb facsemete) alkalmazása, amely az adott 

településen, utcában biztosítja a növényzet életképességét. 
Közl_2. A települések átkelési szakaszain a forgalom biztonságossá tétele: 

= az előírt sebesség betartását elősegítő – gépjárműveket kímélő – műszaki 
megoldások; 

= a biztonságos gyalogosközlekedés elősegítése (járdák, gyalogátkelőhelyek stb.); 
= a közlekedés környezeti hatásait mérséklő növényzet telepítése. 

Közl_7. A települési önkormányzatok intézkedései a közlekedés környezeti hatásainak mérséklésére 
(forgalomszervezés, parkolás szabályozása stb.). 

22..11..66..  HHuullllaaddéékkggaazzddáállkkooddááss  

Ajánlások a hulladékgazdálkodás területén 
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3.8. Hulladékgazdálkodási akcióprogram (Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008. - 74. 
old.) 
Az 1990-es években az összes hulladék mennyisége és átlagos veszélyessége csökkent, mindenekelőtt 
a gazdasági szerkezetátalakulás és a termelés modernizációja következtében. A jövőben azonban a 
hulladék mennyiségi növekedésének elkerülése, a megelőzés is jelentős erőfeszítéseket és speciális 
intézkedéseket igényel. A képződő hulladékok jellemző kezelése a lerakás, a hasznosítási arány nem 
éri el a 30%-ot. A települési szilárd hulladéknak csak mintegy 2,5-3 százalékát hasznosítják 
anyagában, a szelektív gyűjtés alacsony aránya miatt. A több száz működő lerakó közül csak az 
utóbbi négy-öt évben létesült - mintegy 15%-nyi - lerakó felel meg a korszerű követelményeknek, 
összességében azonban - különösen az Európai Uniós követelményekhez képest - továbbra is 
elmaradások tapasztalhatók. Az elvárások teljesítéséhez a technológiai fejlesztések mellett 
szemléletbeli változásra, illetve új ösztönzők bevezetésére is szükség van. Az akcióprogram alapját az 
Országos Hulladékgazdálkodási Terv jelenti, különös tekintettel az EU-konformitásra, valamint a 
megelőzés - hasznosítás - ártalmatlanítás célhierarchiájára. Kiemelt hangsúlyt kap a tervezettség és a 
hatékonyság javítása. A specifikus célok egy része az NKP - I és az NKP - II közötti folytonosságot 
teremti meg, mások 2003-ban jelennek meg először. 
 
Az akcióprogram átfogó céljai: 

- a megelőzés és a hasznosítás fejlesztése a települési, illetve termelési hulladékok körében; 
- az ártalmatlanítandó települési, illetve termelési hulladékok alacsony környezeti kockázatú 

kezelése; 
- a tervezettség és a hatékonyság javítása a hulladékgazdálkodásban. 

 
Ajánlások a hulladékok környezetbarát kezelésére és újrahasznosítására: 

 
3.8.1. A megelőzés és a hasznosítás fejlesztése a települési hulladékok körében 

a) A települési hulladékok keletkezésének megelőzése, csökkentése, 
b) A települési hulladékok  elkülönített begyűjtésének jelentős növelése, 
c) Elkülönítetten gyűjtött települési hulladékok előkezelése és hasznosítása, 
d) Biológiai úton lebomló szerves hulladék elkülönített kezelése, komposztálása, helyi 
hasznosításának elősegítése, 

3.8.2. A megelőzés és a hasznosítás fejlesztése a termelő ágazatokban 
a) A megelőzés és hasznosítás fejlesztése a veszélyes hulladékok körében, 
b) Mezőgazdasági és élelmiszeripari biomassza program, 
c) A megelőzés és hasznosítás fejlesztése a nem-veszélyes hulladékok körében, 
e) Építőipar hulladékainak hasznosítása, 

3.8.3. Az ártalmatlanítandó települési hulladékok alacsony környezeti kockázatú 
kezelése 

a) Komplex regionális begyűjtő-kezelő rendszerek kialakítása, 
b) Régi, felhagyott lerakók környezeti vizsgálata és rekultiválása, 
d) Települési folyékonyhulladék-kezelés korszerűsítése, 

3.8.5. A tervezettség és a hatékonyság javítása a hulladékgazdálkodásban 
a) A jogérvényesítés erősítése, 
b) A jogi és a gazdasági-ösztönző szabályozási rendszer teljessé tétele, 
c) Hulladékgazdálkodási tervek összehangolása és támogatása, 
d) Technikai és szakmai fejlesztés, oktatási-képzési programok, 

3.8.6. Horizontális intézkedések 
b) Szemléletformálás, 

Somogy Megye Környezetvédelmi Programja a következő célkitűzéseket fogalmazza meg a 
települési szilárd hulladékokkal és a települési külterülettel kapcsolatos problémák megoldására: 
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Hull_2. A települések területén a közszolgáltatás kiterjesztése, lehetőség szerint minden lakott 
ingatlanra. Kiegészítő hulladékgyűjtési megoldások alkalmazása további területeken, 
ahol hulladék keletkezik (hétvégi házak, szőlőhegy stb.). 

Hull_4. Helyi és megyei hulladékgazdálkodási terv készítése. Ennek megalapozására 
hulladékelemzés elvégzése (összetevők és részarányuk megállapítása, köztük a 
komposztálhatóké). 

Hull_5. A települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló korszerű, gazdaságos 
létesítmények kialakítása, ahol ez szükséges. Somogy megyében reálisan lerakók és 
átrakó állomások tervezhetők. A lerakók létesítését geológiai vizsgálatokkal kell 
megalapozni (alkalmasság, kisebb költségű helyek kiválasztása). 

Hull_7. A települési szilárd hulladék veszélyes összetevőinek (szárazelem stb.) minél nagyobb 
arányú gyűjtése és ártalmatlanítása. 

Hull_8. A hasznosítható hulladékok (papír, üveg stb.) gyűjtésének beindítása, ahol ez lehetséges, 
megfelelő feldolgozási háttérrel. 
= A lehetséges gyűjtési formák beindítása, a lakosság bevonása, megnyerése, a 

tevékenységek rendszeres értékelése.  
= A hulladékhasznosításhoz, külön gyűjtéshez szükséges létesítmények kialakítása: 

gyűjtőpontok, hulladékudvarok, hulladékválogatók, -tárolók stb. 
Hull_9. A komposztálható hulladék mennyiségének 25%-os csökkentése 2004. július 1-jéig: a 

rendszer kidolgozása és bevezetése, komposztáló telepek létesítése. 
Külter_4. Vadlerakások visszaszorítása: 

= a közszolgáltatás kiterjesztése (ld. Hull_2-t); 
= a külterületeken a hulladéklerakást is ellenőrző szervezet elősegítése; 
= a lerakott hulladék minél gyakoribb elszállítása. 

Külter_6. Az állati hullák elhelyezésének rendezése: 
= a jelenlegi szabályozás alapján: szabályos hullaemésztő verem (dögkút) kialakítása 

mindenütt, ahol a dögkút megtelt vagy más okból nem megfelelő; 
= az állatifehérje-feldolgozókba szállítás feltételeinek kialakítása (zárható dögkamra, 

átrakóállomás), illetve a várható új szabályozás szerinti intézkedések. 
 
A település hulladékgazdálkodási tervét 2004-ben készítették el és hagyták jóvá. A hulladékok 
gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása az abban megfogalmazottak szerint történik. 

22..11..77..  ZZaajj--  ééss  rreezzggééssvvééddeelleemm  

Ajánlások a zaj és rezgésterhelés csökkentése területén 
 

3.3. Környezetegészségügyi és élelmiszerbiztonsági akcióprogram (Nemzeti Környezetvédelmi 
Program 2003-2008. - 57. old.) 
 
Ajánlások zaj és rezgésterhelés csökkentésére: 

3.3.5. A zaj elleni védelem javítása 
b) A zajjal kapcsolatos problémák feltérképezése, kezelése (zajtérkép, konfliktus térkép kidolgozása; 
akcióterv kimunkálása; zajcsökkentő beruházások támogatása), a zaj egészségkárosító kockázatának 
csökkentése. 
 
Somogy Megye Környezetvédelmi Programja a következő célkitűzéseket fogalmazza meg a 
belterületi zajterheléssel kapcsolatos problémák megoldására: 
 
Közl_1. A településeket elkerülő utak építése: 
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= új közút csak a településeket elkerülő módon épülhet (különös tekintettel a Balaton-
térségben előirányzott két új útra), és a természetvédelmi szempontok 
érvényesítésével (az élőhelyek kapcsolatának fenntartásával); 

= a 61, 65, 67 és 68 sz. főút kritikus szakaszain elkerülő szakaszok építése, a többi 
helyen az építés előkészítése. 

Közl_7.  A települési önkormányzatok intézkedései a közlekedés környezeti hatásainak 
mérséklésére (forgalomszervezés, parkolás szabályozása stb.). 

 

22..22..  AA  TTEERRÜÜLLEETT  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA  

22..22..11..  AA  tteelleeppüüllééss  eellhheellyyeezzkkeeddééssee,,  kköözzlleekkeeddééssii  kkaappccssoollaattookk  

Heresznye Somogy megye dél-nyugati részén, a Belső-Somogyban az országhatár mellett 
helyezkedik el. A község régen a volt Jugoszláviával, jelenleg Horvátországgal határos. 
 
A településre egy alacsonyrendű út vezet, amely Berzencét köti össze Barccsal. 
 
A település legjelentősebb vízfolyása a Dráva. Vasútvonal közvetlenül nem kapcsolja össze 
az ország más részeivel. A Nagykanizsát Péccsel összekötő vonal tőle pár kilométerre halad 
el, vasútállomása nincs. 
 

 
1. ábra: Heresznye közlekedési kapcsolatai 
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22..22..22..  AA  tteelleeppüüllééss  mmúúllttjjaa,,  ttöörrttéénneettee  

Heresznye múltjából már a tatárjárás előttről is találunk adatokat, neve egy 1219-ből 
származó iraton is szerepel, Haraznia iuxta Dravam alakban. 
 
Ezt követően több tulajdonosa is volt a térségnek, köztük ott találhatjuk Tahy Ferencet, majd 
1677-től Széchenyi György kalocsai érseket, 1726-tól 1733-ig pedig gróf Széchenyi 
Zsigmondot. 1750-ben ismét jobbágyközségként szerepel a település a feljegyzésekben 
 
A természet, pontosabban a Dráva költözésre bírta rá a falubeleiket, akik a magasabb 
partszakaszokon kerestek menedéket a vad folyó elől. Az 1784-es népszámlálási adatok 
szerint ekkor 336-an éltek itt, a korábbi megyei összeírásból pedig az derült ki, hogy a 
lakosok főként horvát nyelven beszéltek ekkoriban. 
 
Az 1848-as jobbágyfelszabadítás alkalmával huszonegy jobbágy- és öt zsellértelket 
regisztráltak, egy másik iratból pedig kiviláglik, hogy a falu területe több mint négyszáz 
holdra rúgott. Az úrbérrendezést csak peres úton lehetett érvényesíteni 1859-ben, így a 
végrehajtás csak 1863-ban történt meg. Az első heresznyei iskola 1870-ben nyílt meg a 
településen, ahol már csaknem hatszázan éltek, bár közülük mindössze alig több mint 
hatvanan vallották magyarnak magukat. 
 
A következő évtizedben súlyos tűzvész pusztított itt: Heresznye kétharmada leégett, ám 
szorgos lakói rövid időn belül újjáépítették a házakat és a létesítményeket. A tűzvész nem 
törte meg a falu fejlődését, sőt egyre többen költöztek ide, 1925-ben például már hat híján 
kilencszáz lakosa volt a falunak. Az itt élők többsége horvátul beszélt, földesuruk Festetics 
Tasziló herceg volt. 
 
A két háború közötti időben épült a fel Heresznye katolikus temploma és a babócsai 
bekötőút. A II. világháborúban front húzódott a határban, a heresznyeieket 1944-ben ki is 
kellett telepíteni a harcok elől. 1945 után a napszámosok földeket kaptak, de az államosítás 
után mindent a szövetkezethez csatoltak. A hetvenes évektől Heresznye élete 
összekapcsolódott Vízvárral és Bélavárral, s ez a viszony azóta is tart. Bélavár 1990-ben 
önálló önkormányzatot állított fel, Heresznye és Vízvár a körjegyzőséget napjainkban is 
közösen tartja fent. 
 
Heresznye többszörösen hátrányos helyzetű település: rossz a közlekedés errefelé, nincs 
munkalehetőség, sokaknak a segély jelenti a megélhetést. A legtöbben Barcson, vagy a 
környező falvakban találtak maguknak munkát. Az önkormányzat ennek ellenére igyekszik 
mindent alárendelni a falu fejlesztésének, ugyanakkor gyakran kényszerülnek megszorító 
intézkedésekre. A legtöbb forrást az infrastrukturális fejlesztésekre fordították az elmúlt 
években. Ennek köszönhetően több utca megújult, a lakások nagy részébe telefont vezettek 
be, s az elmúlt években egyik legnagyobb beruházásaként megépült a szennyvízcsatorna-
hálózat. 
 
Bár Somogy megye déli részén nehezebb a boldogulás, mégis vannak olyan kincsek, amelyek 
hosszú időre fellendíthetik a vidéket, ilyen a Dráva és csodálatos természeti környezete. 
Érdekes látványosság a fecskepart, ahol több száz madár rak fészket. 
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22..22..33..  AA  tteelleeppüüllééss  ssttaattiisszzttiikkaaii  aaddaattaaiinnaakk  öösssszzeessííttééssee    

Helység hivatalos megnevezése: Heresznye 

KSH-kód: 24846 

Igazgatási rang: község 

Régió kódja, megnevezése: 4         Dél-Dunántúl 

Megye KSH-kódja, megnevezése: 14      Somogy megye 

Kistérség kódja, neve: 4401  Barcsi 

Kistérség székhelye: Barcs 

Körjegyzőségi kód, körjegyzőség 
székhelye: 6    Vízvár 

Működő kisebbségi önkormányzat: Cigány 

Terület (hektár) 2005. január 1-jén: 990 

Lakónépesség 2004. január 1-jén: 284 

Lakások száma 2004. január 1-jén: 159 

Forrás: KSH évkönyv - 2003 

22..22..44..  TTéérrssééggii  kkaappccssoollaattookk  

A Drávamenti Területfejlesztési Önkormányzati Társulás elnöke Feigli Ferenc. 
 

A kistérség települései: 
Babócsa  Barcs  Bélavár  

 
Bolhó  Csokonyavisonta Darány  

 
Drávagárdony  Drávatamási  Heresznye 

 

Homokszentgyörgy Istvándi  Kálmáncsa  

 
Kastélyosdombó  Komlósd  Lad  

 
Lakócsa  Patosfa  Péterhida  

 
Potony  Rinyaújlak  Rinyaújnép  

 
Somogyaracs  Szentborbás  Szulok  

 
Tótújfalu  Vízvár   
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A település még a barcsi statisztikai kistérséghez is tartozik. A területfejlesztési kistérségi 
társulásban szinte minden területen komoly együttműködés van a települések között. 
 
A kistérség jellemzője, hogy iparban és infrastruktúrában elmaradott vidéken fekszik. Főként 
a határmentiség, kishatárforgalom és átutazó tturizmus jellemzi. Tájképi, természeti és népi 
építészeti értékei alapján értékes idegenforgalmi területté válhat. A térség erdői gazdagok a 
vadak külféle fajtáiban, így kiváló vadászterület is. 
 

 
3. fotó: Erdő 

 

 
4. fotó: Gabonatábla 
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22..22..55..  LLaakkoossssáágg,,  ddeemmooggrrááffiiaa,,  ffooggllaallkkoozzttaattoottttssáágg  ééss  iinnffrraassttrruukkttuurráálliiss  hheellyyzzeett  

Heresznye többszörösen hátrányos helyzetű település: közlekedési kapcsolatai és 
infrastruktúrája fejletlen, kevés a munkalehetőség, ezért sok embernek csak a segély az 
egyetlen jövedelemforrása. A legtöbben Barcson, vagy a környező falvakban találnak 
munkát. Az önkormányzat ennek ellenére igyekszik mindent alárendelni a falu 
fejlesztésének, ugyanakkor gyakran kényszerülnek megszorító intézkedésekre. A legtöbb 
szabad pénzügyi forrást az infrastrukturális fejlesztésekre fordították az elmúlt években. 
Ennek köszönhetően több utca megújult, a lakások nagy részébe telefont vezettek be, s az 
elmúlt években egyik legnagyobb beruházásaként megépült a szennyvízcsatorna-hálózat. 
 
A népességet az országos és a megyei viszonyokat hűen tükrőzve az öregedés és a fogyás 
jellemzi. Ennek legfőbb okai a helyi gazdaság erőtlenségében és rossz struktúrájában, az 
infrastruktúra fejletlenségében és az ebből szervesen következő munkahelyhiányban 
keresendő. Az elvándorlás célpontjai minden esetben a nagyvárosok, ahol több a 
munkalehetőség. 
 
A területen nagy számban élnek horvát nemzetiségű lakosok, hisz ez a terület régóta vegyes 
lakosságú. Nagy számban élnek a községben romák is. Bár Somogy megye déli részén 
nehezebb a boldogulás, mégis vannak olyan természeti kincsek, amelyek hosszú időre 
fellendíthetik a vidéket, ilyen a Dráva és csodálatos természeti környezete. Érdekes 
látványosság a fecskepart, ahol több száz madár rak fészket. A nyári szezon alatt jó pár 
turistacsoport száll Heresznyén vízre, hogy végigevezzen a festői szépségű Dráva egy-egy 
szakaszán. Az önkormányzat tervei között a falusi turizmus fellendítése és az ehhez 
szükséges létesítmények konyha, szálló felépítése állnak az első helyen. 
 
A heresznyeiek a nehézségek ellenére szeretik szülőfalujukat: mondják betegség ellen 
legjobb orvosság a tánc, a mulatság. A Nőnap, Férfinap, Halloween, Búcsú és Falunap mind-
mind olyan alkalmak, amikor a helybeliek szívesen perdülnek táncra. 
 

 
5. fotó: Heresznye határa 
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Heresznye és a szomszédos Vízvár (körjegyzőség székhelye) legfontosabb közintézményei: 
 
Művelődési Ház 
7587 Heresznye, Petőfi u. 66. 
Tel.: 82/723-051 
 
Deák Ferenc Általános Iskola Szent István tagintézménye 
7588 Vízvár, Szent István u. 7. 
Tel.: 82/474-908 
 
Barcsi Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája 
7588 Vízvár, Szent István u. 5. 
Tel.: 82/474-918 
 
Háziorvosi rendelő 
Dr. Bojcsev Sztojan 
7588 Vízvár, Szent István u. 1. 
Tel.: 82/723-035 
 
Védőnői Szolgálat 
7588 Vízvár, Szent István u. 1. 
Tel.: 82/723-293 

22..22..66..  TTeerrmméésszzeettffööllddrraajjzzii  aaddoottttssáággookk  

2.2.6.1. Fekvés, domborzati viszonyok 

A kistáj Somogy megye területén helyezkedik el. Területe 300 km2. Négy kilométer 
szélességű, Őrtilostól Drávatamásig 60-70 km hosszúságban elnyúló, jórészt alacsony és 
magasártéri szintekre, Dráva morotvákra, elhagyott medrekre tagolódó alluviális felszín az 
ÉÉNy-DDK-i irányú völgyben, az erősen meanderező folyó bal partján. 
 
ÉK-ről rövid szakaszon a Kelet-Zalai dombság löszös pereme, majd Csurgótól DK-re a 
Nyugat- és Kelet-Belső-Somogy szélfújta homokkal fedett hordalékkúpjának 10-20 méteres 
alámosott pereme szegélyezi. 
 
Utóbbi magaspart egyes szakaszokon (pl. Berzence-Bélavár között) 30 méter viszonylagos 
magasságot is elér, egyúttal ez a kistáj maximális relatív relief értéke; a síkságon belül csupán 
néhány méteres szintkülönbségek adódnak. 
 
Rendkívül jellegzetes ennek a somogyi magaspartnak a zegzugos futása, felülnézetben ívesen 
hajladozott. Mindmegannyi meandergörbület, a középszakasz jellegű folyó pleisztocén végi-
holocén laterális eróziójának iskolapéldája. 
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A magas partról gyakran vizenyős, mocsaras, helyenként vízzel kitöltött fiatal morotvák az 
alluviális szint fölé 3-5 méterrel emelkedő szigetekké formálódott morotvateraszokat 
különítenek el. Magasabb, újpleisztocén korú Dráva terasz csak helyenként maradt meg; 
legtöbb helyen vagy lesüllyedt, vagy a Dráva a későbbi földtörténeti korokban lerombolta. A 
meanderező folyó időről időre bekövetkező, ezen a ma is gyengén szeizmikus területen 
gyakran szerkezeti mozgásoktól is befolyásolt mederváltozásait jól jelzi, hogy nem csupán a 
pleisztocén magaspart zegzugos futású, hanem e part és a jelenlegi folyómeder egymáshoz 
viszonyított helyzete is sajátos. 
 
Az elfajult folyó árterén morotvák tömege jellemzi a kiszélesedő völgyszakaszokat. 
Morotvatavak, vizenyős lapályok, újholocén szintek, zugaikban alacsony meanderteraszok 
sorakoznak. 
 
Egyik másik elhagyott Dráva-mederben ma állandó vízfolyás van.(pl. Rinya alsó folyása). 
 

 
6. fotó: Legelő földutakkal 

2.2.6.2. Földtani viszonyok 

A hosszú időn keresztül a kistájban jellemző folyóvízi tevékenység viszonylag sok 
hasznosítható nyersanyagot eredményezett. Bányászati betonkavics: Berzence 102.000 m3, 
Somogyudvarhely 986.000 m3, Gyékényes 7.816.000 m3 földtani készletből 7.134.000 m3 
műre való; közlekedésépítési kavics: Bélavár 671.000 m3, Babócsa 545.000 m3 készletből 
118.000 m3 műrevaló; falazó homok 908.000 m3 készletből 368.000 m3 műre való; tömör 
téglaagyag Csurgó, Zákány; kertészeti tőzeg 196.000 m3 műrevaló Bolhón. 
 
A fentieken kívül Vízvár térségében 237.600 tonna kőolaj és 256,3 millió m3 földgáz földtani 
készletről tudnak. 



Heresznye környezetvédelmi programja - HELYZETFELTÁRÁS 

 

 
A teljes dokumentum környezetbarát, újrahasznosított papírra van nyomtatva - DHV Magyarország Kft. 29 

 

2.2.6.3. Talajtani áttekintés 

A magasabb térszineken periglaciális homokos üledéken agyagbemosódásos barna 
erdőtalajok (24%-ban), a Ny-i részen pszeudoglejes barna erdőtalajok alakultak ki. Utóbbiak 
részaránya 7%. 
 
A homok fizikai féleségű agyagbemosódásos barna erdei talajok kedvezőtlen víz- és 
tápanyaggazdálkodási tulajdonságaik miatt csupán a VIII. talajminőségi kategóriába 
sorolhatók. Ennek ellenére mintegy 70%-ban szántók. Erdősültségük kb. 20%-os. A vályog 
mechanikai összetételű, kedvezőtlen vízgazdálkodású pszeudoglejes barna erdőtalajok 
termékenységi besorolása szintén a VIII. talajminőségi osztály. Területükön jelentős a szőlők 
részaránya (22%). 
 
A Dráva nyers öntéstalajainak területi részaránya 12%, az öntés réti talajoké pedig 57%, tehát 
az utóbbiak képezik kistáj uralkodó talajtípusát. Közös jellemzőjük a vályog mechanikai 
összetétel, valamint az, hogy szénsavas meszet nem tartalmaznak ezért gyengén savas 
kémhatásúak. Az 1%-nál kevesebb szerves anyagot tartalmazó nyers öntések termékenységi 
besorolása a VIII. talajminőségi kategória, míg az 1-2% szervesanyag-tartalmú öntés réti 
talajoké a VI. 
 
A nyers öntések főként rét-legelőként hasznosítottak (62 %). Az öntés réti talajokon rétek, 
szántók és az erdőterületek aránya hasonló. 
 

 
7. fotó: Családi kisparcella az erdő szélen 
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2.2.6.4. Éghajlat 

A kistáj mérsékelten meleg, dél-keleten mérsékelten nedves, máshol nedves éghajlatú. Az évi 
napsütés 1950 óra körül van. Ebből nyáron 780 óra körül, télen 190 óra körüli a napfényes 
órák száma. 
 
Az évi középhőmérséklet DK-en 10,0-10,2 C, ÉNy-on 9,7-9,9 C. A vegetációs időszak átlaga 
16,5 C, de ez ÉNy-on kevéssel alatta van. DK-en mintegy 193 napig (ápr. 9-10. és okt. 20. 
között), máshol 188 napig (ápr. 11-13 és okt. 14-15. között) tart az az időszak, amikor a napi 
középhőmérséklet a 10 C-ot meghaladja. 
 
DK-en ápr. 13-15. és okt. 20. között (189 nap) a középső vidékeken ápr. 15-20. és okt. 18. 
között (181-186 nap), Ény-on ápr.20-22. és okt. 14-15. között (176-177 nap) várható, hogy a 
hőmérséklet nem csökken fagypont alá. A nyári legmelegebb napok sokévi átlaghőmérséklete 
32,2-33,0 C, a téli leghidegebb napoké -17,0 és -17,5 C fok közötti. 
 
DK-en az évi csapadék 780-800 mm, a nyári félévé 450 mm körüli. A többi kistájon évente 
800-840 mm, a tenyészidőszakban 460-490 mm csapadék a megszokott. A legtöbb 24 órás 
csapadék (118 mm) Vízváron volt. Átlagosan 40 hótakarós napra számíthatunk, a hótakaró 
maximális vastagsága 30-32 cm. 
 
Az ariditási index dél-keleten 0,88-0,90, máshol 0,84-0,88. 
 
Sorrendben az É-i, DNy-i, és K-i szél a leggyakoribb. Az átlag szélsebesség 2,5-3,0 m/s 
közötti. 
 
A gabonafélék, a kapások termesztésére jó az éghajlat, különösen a kapásoknak kedvező a 
viszonylag sok csapadék. 
 

 
8. fotó: Heresznye Bolhó felől fényképezve 



Heresznye környezetvédelmi programja - HELYZETFELTÁRÁS 

 

 
A teljes dokumentum környezetbarát, újrahasznosított papírra van nyomtatva - DHV Magyarország Kft. 31 

 

22..33..  TTEERRÜÜLLEETTFFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS  

22..33..11..  TTeerrüülleetthhaasszznnáállaattii  mmeeggoosszzllááss  

Heresznye közigazgatási területe 989,7 hektár, ebből 929,4 hektár külterület és 60,3 hektár 
belterület. A település áttekintő környezeti térképeit lásd az 5.2. fejezetben. 
 
Körzeti földhivatal: Barcsi Körzeti Földhivatal, 7570. Barcs, Széchenyi út 20. 

Megyei földhivatal:  Somogy Megyei Földhivatal, 7400. Kaposvár, Damjanich u. 11-15. 

 
Földrészlet statisztika fekvésenként 

fekvés földrészletek 
száma 

egyéb 
önálló 

épületek 
száma 

egyéb 
önálló 

lakások 
száma 

összes 
terület 
(m2) 

legkisebb 
földrészlet 

terület (m2)

legnagyobb 
földrészlet 

terület (m2) 

átlagos 
földrészlet 

terület (m2)

belterület 313 0 0 602715 21 36028 1926 

külterület 96 0 0 9087895 585 975010 94666 

zártkert 214 0 0 206160 60 5364 963 

ÖSSZESEN 623 0 0 9896770  

Forrás: www.takaret.hu 

 
A fontosabb területhasználatok arányát mutatja az alábbi táblázat: 

Földrészlet statisztika művelési áganként 

művelési ág földrészletek 
száma 

alrészletek 
száma 

összes 
alrészlet 

terület (m2) 

legkisebb 
alrészlet 

terület (m2) 

legnagyobb 
alrészlet terület 

(m2) 

átlagos 
alrészlet 

terület (m2) 

erdő 25 25 2021906 1057 608439 80876 

gyep 
(legelő) 18 23 669348 637 198247 29102 

gyep (rét) 11 11 18180 168 11484 1653 

gyümölcsös 1 1 1029 1029 1029 1029 

kert 126 132 88184 60 1466 668 

kivett 359 361 1371257 21 178356 3798 

szántó 69 93 5691484 129 456716 61199 

szőlő 53 53 35382 73 1466 668 

Forrás: www.takaret.hu 
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9. fotó: Szántóföld 

 
 
 

 
10. fotó: Kistermelők parcellái 
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22..33..22..  ÚÚtthháállóózzaatt  

Heresznye közigazgatási területére eső teljes úthálózat hossza 19 km. A Somogy Megyei 
Állami Közútkezelő Kht. ebből csupán 1,9 km szilárd burkolatú utat kezel. A településnek 
nincs kerékpárútja. A település területén található közúthálózat megoszlása: 
 

Szilárd burkolatú Burkolatlan Mindösszesen Tulajdonos / kezelő 
km 

Önkormányzati 
kezelésben 2,85 13,87 16,72 

Közútkezelő Kht. 
kezelésében 1,9 - 1,9 

Magánkézben - - - 
A belterületi úthálózat 
hossza Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

A teljes úthálózat hossza  4,75 13,87 18,62 
Forrás: Önkormányzati kérdőív – 2005. 

 

A település legnagyobb részén az utak és a járdák felújításra szorulnak. A község minden 
lakóterületet feltáró útja portalanított. Az autóbuszos tömegközlekedés helyközi. A települést 
átszelő közút forgalma nem jelentős. Gazdasági célú forgalmat csak a mezőgazdasági gépek, 
illetve a kavicsszállító kamionok jelentenek. A zajterhelés és a levegőszennyezés nem 
jellemző. A gyalogosközlekedés jórészt biztonságos. Elkerülő utat nem indokolt és nem is 
terveznek építeni a közeljövőben. A település nem rendelkezik vasúti kapcsolattal. 
 

 
11. fotó: Zöld főutca 

 

A település megközelíthetősége meglehetősen egyoldalú, ugyanis csak az átmenő irányú, 
Berzence és Barcs közti alacsonyrendű útról lehet elérni. 
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22..44..  VVÍÍZZGGAAZZDDÁÁLLKKOODDÁÁSS  

22..44..11..  VVíízzrraajjzz,,  ffeellsszzíínnii  vvíízzhhaasszznnáállaatt  

2.4.1.1. Felszíni vizek, árvízvédelem 

A térség felszíni vizekben gazdag. A település közigazgatási határain belül az alábbi 
vízfelületek találhatóak: Anya árok 1. mellékág és a Dráva folyó. 
 

A mellékág kezelője a Rinya-Dombómenti Vízitársulat. Állapota közepes. A Dráva kezelője 
a Déldunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Duna-Dráva Nemzeti Park. A vizeknél és 
környékükön számos védett vízimadár költ. 
 

 
12. fotó: A főutca és annak vízelvezetése 

2.4.1.2. Felszíni vízhasználat 

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján és a 
Somogy megyei vizikönyv nyilvántartása szerint a Drávából a szántóföldi kultúrákhoz 
90.500 m3 éves felhasználással esőztető öntőzővízhasználat van bejelentve. A vízjogi 
engedélyben szerepelnek a kijelőlt táblák, melyek a vetésforgó miatt éves szinten vátakoznak. 

2.4.1.3. Csapadékcsatorna-hálózat 

A csapadékvíz döntő többségének összegyűjtése burkolat nélküli, nyílt csatornahálózatban 
történik, kivéve a nagy esésű és nagy hozamot szállító árokszakaszokat, melyek 
betonlapokkal burkoltak. Az árkok füves rézsűvel lettek kialakítva. A csatornák állapota 
általában jónak mondható. A csatornák vize a Dráva folyó árterében a holtágakon keresztül a 
folyóba van vezetve. 
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13. fotó: Csapadákvíz elvezetés 

 

 
14. fotó: Betonlapokkal búrkolt elvezető árok 
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22..44..22..  FFeellsszzíínn  aallaattttii  vviizzeekk,,  ffeellsszzíínn  aallaattttii  vvíízzhhaasszznnáállaatt  

2.4.2.1. Talaj- és rétegvizek 

A talajvíz 2-4 méter között mindenhol elérhető. Mennyisége jelentős, 5-7 l/s.km2. Így a 
terület vízbázisnak tekinthető. Minőségileg a szokásos kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonátos jelleg a túlnyomó. Ebben a térségben a keménysége meghaladja a 25 
nk.fokot. A szulfáttartalom 60 mg/l alatt van. 
 
A rétegvizek mennyisége 1-1,5 l/s.km2. Az artézi kutak mélysége általában kevesebb 100 
méternél. Vízhozamuk átlagosan 200 l/p körül van. Felhasználását a gyakori magas 
vastartalom korlátozza. 

2.4.2.2. Ivóvízellátás 

A település ivóvízhálózatának működtetését a V+D Bt. végzi. Az ivóvízhálózatba bekötött 
háztartások száma 160. Az átlagos ivóvíz-kitermelés a Vízváron üzemeltetett két kútból 
1.800 m3/nap. Az ivóvizet a Vízváron található vízmű két kútjából termelik ki és a kistérségi 
ellátórendszeren keresztül osztják szét a települések között. A faluban 2 darab közkút üzemel, 
ezek üzemeltetési költségeit az önkormányzat fizeti. 
 

 
15. fotó: Szennyvízátemelő 
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16. fotó: Meredek csapadékvíz-elvezető árok 

2.4.2.3. Egyéb vízhasználatok 

Heresznyén az ivóvízellátáson kívül az alábbi rétegvízkutak szolgáltatnak a mg.-i üzemeknek 
vizet. A kerti kutak vízfogyasztása nem számottevő, nyilvántartásba nem kerülnek. 

Heresznye és Bolhó rétegvízkútjainak adatai 

Kútak kataszteri száma K-1 K-2 K-3 
Építés éve 1997 1954 1950 

EOV X /km/ 78,578.12 78,557 78,898 

EOV Y /km/ 512,09 514,486 515,462 

EOV Zterep m.B.f. 110,03 112,00 113,00 

Mélység /m/  39,00 46,60 
Szűrőzés: tól-ig /m/  27,0-37,0  
Db  1 2 
Nyug.vízsz. /m/ -5,5 -4,30 -3,50 
Üzemi vízsz. /m/  -6,80 -6,40 
Vízhozam /l/p/  100 100 

Forrás: Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - 2005. 
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22..44..33..  PPootteenncciiáálliiss  sszzeennnnyyeezzőőffoorrrráássookk  

A település területe a 219/2004-es – a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel 
összefüggő egyes feladatokról szóló – Kormány rendelet 2. melléklete szerint érzékeny a 
felszíni szennyeződésekre. 
 
A jogszabály 7.§. (5) bekezdése értelmében – egy adott területen a 2. számú melléklet 
szempontjai szerint – végzett, vagy végeztetett lokális vizsgálat nyújt lehetőséget egyedi 
szennyeződés érzékenységi kategóriába történő besorolás megállapítására. 
 
A 49/2001-es – a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 
szóló – Kormány rendelet szerint a település nitrátérzékeny területen fekszik. Ezért a 
gazdálkodó szervezeteknél meg kell felelni a rendelet 1. mellékletében rögzített „jó 
mezőgazdasági gyakorlat” előírásainak, valamint szivárgásmentes trágyatárolást kell 
biztosítani 2005. december 31-ig. Amennyiben az állattartótelep nem rendelkezik megfelelő 
létesítménnyel, akkor a trágyatárolót a fenti határidőig ki kell kiépíteni, hacsak a DEDU 
KÖTEVIFE nem engedélyez a cégnek határidőmódosítást. 
 
A felszíni vizekre vonatkozó vízminőségvédelmi területi kategóriák (9/2002. (III. 22.) KÖM-
KöViM együttes rendelet 1. számú melléklet) alapján Heresznye területe a 3. kategóriába 
(általános) tartozik. 
 
A talajt és a talajvizet veszélyeztető potenciális szennyezőforrásokból a település 
közigazgatási területén a következőket találjuk. 

2.4.3.1. Állattartás 

Heresznyén területén található jelentősebb állattartó telepek: 

Gazdaság neve Tartott állatok Számuk (db) Trágyahasznosítás 

BHV Mg. Rt. Szarvasmarha 162 Mélyalmos 

Forrás: Önkormányzati kérdőív – 2005. 

 
Az állattartó telep külterületen helyezkedik el. A településen a táblázatban említett egyetlen 
nagyobb állattartó gazdaságon kívül csak háztáji állattartás van. A házaknál a lakók összesen 
körülbelül 6 darab lovat, 4 darab szarvasmarhát, 21 db sertést, mitegy 500 baromfit tartanak. 
A fent említett állattartó telepre lakossági panasz nem érkezett, működésük engedéllyel 
folyik. 
 
Az állattartás esetében elsősorban a nem megfelelő trágyakezelésnél kerülhet magas 
ammóniatartalmú szennyezés a felszíni és felszín alatti vizekbe. Ez az egyetlen működő 
állattartó telepen megoldott, szennyezésről az önkormányzatnak nincs tudomása. 
 
A települnek dögkútja nincs, az elhullott állati tetemeket az állami ATEV Rt. szállítja el. 
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17. fotó: Volt Tsz major és állattartó telep 

2.4.3.2. Növénytermesztés 

Heresznyén jelentős hagyományai vannak a növénytermesztésnek. A szántóterületeken 
tradicionálisan búzát, kukoricát, rozst és kisebb mennyiségben árpát és zabot 
termesztenek. Az olajos magvak közül főként napraforgót a jellemző. De a cukorrépa 
mennyisége is jelentős. A helyi lakosok saját célra foglalkoznak szőlő, alma, körte és 
csonthéjas gyümölcsök termesztésével. 
 
A település szántóin az alábbi, egyetlen jelentősebb cég foglalkozik növénytermesztéssel: 

Üzem neve Gazdálkodási 
terület (ha) Termesztett növény Trágyázás 

BHV Mg.-i Rt. 631 Búza, kukorica és cukorrépa Vegyes (szerves- és 
műtrágya 

Forrás: Önkormányzati kérdőív – 2005. 

 
A trágyázás gyakorlatilag minden esetben műtrágyázást jelent. Az istállótrágya használata 
elenyésző. A túlzott műtrágyahasználat kiválthatja a talajok savanyodását, amit meszezéssel 
szoktak megelőzni. A műtrágyahasználat mennyiségéről nem áll rendelkezésre pontos 
információ. 
 
A kisgazdaságoknál nem kell a felhasznált műtrágya mennyiségét bejelenteni, így 
ellenőrizetlenül marad egy jelentős potenciális veszélyforrás. Fontos volna a 
kisgazdaságokban felhasznált műtrágya mennyiségének ellenőrizhetőségét is (éves szinten) 
megteremteni egy önkormányzati rendelettel, a megfelelő hazai jogszabály elkészültéig. 
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A túlzott műtrágyahasználat a talajvíz és a felszíni vizek nitrátosodását válhatja ki. 
 

 
18. fotó: Szérűskert 

2.4.3.3. Maradandó talajszennyezések 

Heresznye területén nincs maradandó talajszennyezés dokumentálva. 
 

A talajvíz minőségét károsan befolyásoló, nem megfelelően működő közműpótlókról szóló 
jellemzést lásd a szennyvízzel foglalkozó fejezetben, illetve az illegális vagy nem 
megfelelően működő hulladéklerakókról pedig a hulladékgazdálkodás című fejezetben. 

22..55..  HHUULLLLAADDÉÉKKGGAAZZDDÁÁLLKKOODDÁÁSS  

22..55..11..  KKoommmmuunnáálliiss  ffoollyyéékkoonnyy  hhuullllaaddéékkkkeezzeellééss  

Heresznye működő szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott. A település szennyvizeit a Barcson 
található szennyvíztisztító-telep fogadja. A tisztítótelep legfontosabb adatait lásd a 
mellékletek között, az 5.4. fejezetben. 
 

A felszín alatti vizek és a földtani közeg szennyeződés érzékenysége alapján Heresznye 
érzékeny a felszíni- és felszín közeli szennyeződésekre, ezért a háztartásoknak a 
szennyvízhálózatra való 100 százalékos rákötöttségének elérése magas prioritású feladat. 

22..55..22..  KKoommmmuunnáálliiss  sszziilláárrdd  hhuullllaaddéékk  

Heresznyén a kommunális hulladék szervezett gyűjtése és lerakása megoldott. A belterületen 
található háztartásoknál kéthetente gyűjti a hulladékot a Saubermacher-Pannónia 
Hulladékgyűjtő Kft. (Nagykanizsa) zárt gyűjtőjárműve. 
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Az intézményi területen 1,1 m3-es konténerekben gyűjtik a kommunális hulladékot. 2004-től 
a településen is bevezették a szelektív hulladékgyűjtést. Egy helyszínen létesítettek „három 
frakciós”: papír, üveg, műagyag (PET) palack gyűjtőszigetet. A szolgáltató cég tervei között 
szerepel a szerves hulladékok minél nagyobb arányú gyűjtése és komposztálása. 
 
Az önkormányzattal történt megállapodás alapján a szolgáltató a településen évente egy 
alkalommal szervez lomtalanítást. 
 

 
19. fotó: Szelektív hulladékgyűjtősziget 

 
A keletkező hulladékot a cég a Nagykanizsa-Bagolai hulladéklerakóra szállítja, ami PHARE 
támogatásból és önkormányzati támogatásból épült 2003-ban. 

22..55..33..  VVeesszzééllyyeess  hhuullllaaddéékkookk,,  ddööggkkúútt  

A mezőgazdasági árutermelést végző családi gazdaságok nem termelnek veszélyes 
hulladékokat. A település területén nincsen működő dögkút, az elhullott állatokat az állami 
tulajdonú ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. solti telephelyére szállítják. Az ATEV Rt. központja: 
1097 Budapest, Illatos út 23. 
 
A lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok, például a szárazelemek, olajos rongyok, 
használt sütőolaj, lejárt szavatosságú gyógyszerek és elektronikai hulladékok, stb. kezelése 
még nem megoldott.  
 
A településen található kisebb ipari tevékenységet folytató létesítményekben (pl. 
karosszérialakatos és asztalos műhely, sírköves, stb.) keletkező veszélyes hulladékok (pl. 
olajos rongyok, fáradt olaj, olajszűrő, veszélyes anyagmaradékot tartalmazó göngyölegek, 
akkumulátorok, stb.) ártalmatlanítása arra jogosult vállalkozással megkötött szerződés 
alapján biztosított. 
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22..55..44..  HHuullllaaddéékkkkeezzeelléésssseell  kkaappccssoollaattooss  pprroobblléémmáákk  

A település közigazgatási területén nincs illegális hulladéklerakó. Ennek elkerüléséért az 
önkormányzat és a lakosság is sokat tesz. A korábbi illegális hulladéklerakót felszámolták, 
területét földdel befedték. A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program is tartalmazza a 
régi lerakók rekultiválását. 
 

 
20. fotó: Hulladékgyűjtő konténer a temetőben 

22..66..  LLEEVVEEGGŐŐMMIINNŐŐSSÉÉGG  

22..66..11..  LLeevveeggőővvééddeellmmii  bbeessoorroollááss  

A légszennyezettségi zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint 
Heresznye község területe a PM10 érték (a szálló por azon frakciója, amelynek legalább 
50%-a a 10 mikrométeres, vagy annál kisebb mérettartományba esik a szelektív szűrőn 
történő leválasztáskor) szempontjából a 10. légszennyezettségi zónába esik. 
 

Az ehhez kapcsolódó 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet szerint így a 
szilárd szennyezőanyagok (pl.: por vagy korom) átlagos éves koncentrációja az alsó és a felső 
vizsgálati küszöb között ingadozik. A koromterhelés a korszerűtlen tüzelési technikákból 
származik; míg a porszennyezés a burkolatlan utakról, és a túlságosan nagy összefüggően 
művelt szántótáblák deflációjából származik. Ezek csökkentésére a fűtéskorszerűsítés, és a 
teherforgalom korlátozása; valamint a burkolt utak arányának növelése, és a szántótáblák 
nagyobb mértékű felosztása, illetve védőerdősávval való ellátása ad módot. A többi 
légszennyező anyag koncentrációja nem éri el az alsó vizsgálati küszöböt. 
 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség nyilvántartása szerint a 
község közigazgatási területén belül nem található légszennyezést okozó üzem. 
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22..66..22..  SSzzáállllóó  ppoorr  ookkoozzttaa  sszzeennnnyyeezzééss  

A szántóföldi jelentősebb munkák idején a laza, homokos talaj miatt gyakran megesik, hogy 
jelentős porterhelés éri a falut, főként betakarításkor. Száraz időben a belterületen a burkolat 
nélküli utak szállópor-terhelése kisebb okoz problémát. A porterhelés csökkentésére a 
szántótáblák nagyobb mértékű felosztása, illetve mezővédő erdősávval való ellátása ad 
módot. 

22..66..33..  KKöözzlleekkeeddééssii  ffoorrggaalloomm  llééggsszzeennnnyyeezzééssee  

A közlekedésből származó levegőszennyezés nem számottevő, de erről hivatalos mérési 
eredmények nem állnak rendelkezésre. Az áthaladó út forgalmi légszennyezése nem haladja 
meg az egészségügyi határértékeket. A település kellően átszellőzött. 
 

 
21. fotó: Burkolatlan belterületi út 

 

A településen keresztül vasúti pálya nem vezet, így ebből eredő környezetterhelés nem éri. A 
település kellően átszellőzött. 

22..66..44..  SSzzaaggpprroobblléémmáákk  

A község közigazgatási területén nincs szagprobléma, mivel már évek óta nem működik 
nagyobb méretű állattartó telep. 

22..66..55..  FFűűttééssii  eerreeddeettűű  llééggsszzeennnnyyeezzééss  

A településen a lakosság cca. 2 százaléka gázfűtést, 98 százaléka vegyes tüzelést (főleg fa) 
használ. Utóbbi célból főleg saját erdőterületről termelik ki tűzifát a tulajdonosok, vagy az 
erdőgazdaságtól vásárolják a lakosok. 
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A fűtési módok arányának javulását kedvezményes banki hitelkonstrukciók kialakításával, 
illetve pályázati és céltámogatásokkal lehet elérni. További emisszió csökkentést 
napkollektorok építésével lehet elősegíteni, amihez a település önkormányzata az állami és 
uniós pályázati lehetőségek és kedvezményes hitelek ismertetését nyújthatja a lakosság 
részére. 

22..66..66..  IIppaarrii  llééggsszzeennnnyyeezzééss  

A Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
adatszolgáltatása szerint Heresznyén nincsenek bejelentésre kötelezett légszennyező 
pontforrások. 

22..66..77..  AAlllleerrggéénn  nnöövvéénnyyeekk  eelltteerrjjeeddttssééggee  

Az allergén növények csak foltszerűen fordulnak elő a település külterületén. Belterületen 
nincsen jelentős méretű gondozatlan árokpart, vagy gyepfelület. Az önkormányzat 
díjmentesen elvégzi az idős lakók háza előtti területek karbantartását. 

22..77..  EENNEERRGGIIAAGGAAZZDDÁÁLLKKOODDÁÁSS  

Az elektromos energia szolgáltatója a településen az E-ON Dél-Dunántúli Áramszolgáltató 
Rt.1 Az energiaigényt a jelenlegi meglévő kommunális rendeltetésű transzformátorállomások 
biztosítják. Az állomásokra felszerelt transzformátorok csak részben vannak kiterhelve. A 
település fogyasztóit a kommunális transzformátor állomásoktól indított vb. oszlopos, vb. 
gyámos faoszlopos kisfeszültségű szabadvezeték hálózat látja el energiával, ahol a 
gerincvezeték keresztmetszete 4x50 mm2, illetve 4x95 mm2 között változik. A hálózat 
nagyrészt egysík elrendezésű szabadvezetékkel, kisebb szakaszon található kötegelt légkábel. 
Az oszlopokon közvilágítás üzemel alkonykapcsolós vezényléssel. 
 

A településen energetikai korszerűsítési program keretében a közelmúltban felújították a 
közvilágítást, melynek kezelője a KÖZVILL Rt. A hagyományos izzókat korszerű, 
energiatakarékos izzókra cserélték le. A beruházást követően a fényforrások majdnem felére 
csökkentették a közvilágítás energiafelhasználását. A beruházás költségét az önkormányzat 
10 éves futamidő alatt, a korszerűsítés révén nyert költségmegtakarításból fizeti vissza. A 
visszafizetést 10 százalékos kamat terheli. 
 

A gázszolgáltató a KÖGÁZ Rt.2 A polgármesteri hivatal fűtése gázkazánnal történik. A 
gerincvezetékre való közvetlen rácsatlakozás minden háztartás számára biztosítva van. A 
lakosság jövedelmi helyzetéhez képest magas közvetlen és járulékos költségek (pl. tervezés, a 
belső gázvezetékek kiépítése, kazánvásárlás, stb.) miatt azonban csak fokozatosan bővül a 
szolgáltatást igénybe vevők köre. A csatlakozók száma a családok pénzügyi lehetőségei 
függvényében emelkedik. Évente 3-4 új háztartás csatlakozik a rendszerhez. 

                                                 
1 E-ON Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Rt. 7206 Pécs, Pf.: 85 
2 KÖGÁZ Rt. Siófok, tel.: (84) 311-090 
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A gázhálózat kiépítését követően az önkormányzat és intézményei fokozatosan állnak át a 
vegyes tüzelésről (fa/szén) a gáztüzelésre. Az önkormányzat pályázati úton igyekszik további 
forrásokat elnyerni intézményei fűtéskorszerűsítéséhez. A település intézményeinek egy 
részében és a községházban már gázfűtés működik. A lakosság is folyamatosan csatlakozik a 
gázhálózathoz. 
 
Az energiafogyasztást és környezetterhelést alternatív energiatermelési lehetőségek 
kihasználásával, például napelemek kiépítésével lehet csökkenteni. Az építészeti- és 
környezetvédelmi előírások szigorú betartása mellett feltétlenül fontos volna rendezvények 
szervezésével és szórólapok terjesztésével az energiatakarékos életmód előnyeire (kompakt 
izzók beszerelése, takarékos vízhasználat, fűtési-hőszigetelési modernizáció) felhívni a 
lakosság figyelmét. Ezeket a célokat kiemelten támogatja a 2003-2008. közötti időtávra 
szóló, második Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP II.). 

22..88..  ZZAAJJ--  ÉÉSS  RREEZZGGÉÉSSVVÉÉDDEELLEEMM  

22..88..11..  KKöözzlleekkeeddééssii  eerreeddeettűű  zzaajjtteerrhheellééss  

A közúti közlekedés nem okoz jelentős zajterhelést a településen, mivel csak egy 
alacsonyabb rendű összekötőút szeli át a falu közigazgatási- és belterületét. A 
kamionforgalom miatt a rezgésterhelés nem jelentős, erre még nem érkezett lakossági panasz. 

22..88..22..  ÜÜzzeemmii  ééss  vveennddééggllááttóóiippaarrii  zzaajjffoorrrráássookk  

Jelentős ipari üzem nincs Heresznyén és vendéglátóipari egységből is csak egyetlen van a 
településen. Zavaró hatású zajkibocsátásról lakossági panasz még nem érkezett az 
önkormányzathoz. 
 

 
22. fotó: Kereszteződés 
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22..99..  TTEERRMMÉÉSSZZEETTII  KKÖÖRRNNYYEEZZEETT  ÉÉSS  ÉÉPPÍÍTTÉÉSSZZEETTII  
ÉÉRRTTÉÉKKEEKK  

22..99..11..  NNöövvéénnyy--  ééss  áállllaattvviilláágg  

Heresznye elsősorban vizes élőhelyekben gazdag. A községet körülvevő erdők és a szántók 
változatossága miatt vadban is gazdag a terület. Elsősorban nagyvadak a jellemzőek. 
Gímszarvas, őz, vaddisznó, de a kisvadak is bőven előfordulnak. Heresznye és szűkebb 
térsége kiváló vadászterület, amely a külföldiek által is nagyon kedvelt. 

22..99..22..  TTeerrmméésszzeettvvééddeellmmii  sszzeemmppoonnttbbóóll  éérrttéékkeess  tteerrüülleetteekk  

2.9.2.1. Országos védelem alatt álló területek 

A település külterületén található Dráva folyó és annak partmenti sávja a Duna-Dráva 
Nemzeti Park védelme alatt áll. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény erejénél 
fogva („ex lege”) védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, 
kunhalom, földvár. Területükre az országosan védett természeti területekre vonatkozó 
természetvédelmi előírások érvényesek. 

 
2. ábra: Védett természeti területek (Heresznye) 

Jelmagyarázat:               Duna-Dráva Nemzeti Park 
              Közigazgatási határ               Természeti terület 
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A Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről szóló 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet alapján 
az alábbi területek állnak Heresznyén a Nemzeti Park védelme alatt: 

- ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai, összesen 133,1164 hektár (forrás: 7/1996. 
(IV. 17.) KTM rendelet 1. sz. melléklet): 02, 03, 04, 05/A, 05/B, 052/2C, 055, 056/A, 
056/B, 056/C, 056/D, 056/F, 056/G, 057, 058. 

- fokozottan védett területek ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőgazdasági 
üzemtervi jelei, összesen 61,6451 hektár (forrás: 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet 2. sz. 
melléklet): 05/A, 05/B, 058. 

2.9.2.2. ÉTT (Érzékeny Természeti Területek) 

Potenciális ÉTT célterületek azok, melyek környezetérzékenységi térképek alapján átlag feletti sérülékenységet 
mutatnak. Az ÉTT területeket - természetvédelmi támogatás fontossága szempontjából - három kategóriába 
sorolhatjuk: 
I. A kiemelt területeken nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő természeti értékek jelentős állománya fordul 
elő, melyek fennmaradása 5-10 év távlatában is kétséges, amennyiben a természetkímélő gazdálkodás nem 
részesül támogatásban. 
II. A fontos területeken országos viszonylatban jelentős természeti, táji értékek fordulnak elő, melyek 
fennmaradása, vagy állapotuk javítása érdekében természetkímélő gazdálkodás támogatása szükséges 
III. A lehetséges területek azok, ahol jelentős az extenzív élőhelyek aránya, az értékek jelentősége kisebb, 
illetve, ahol az extenzív gazdálkodás ösztönzésével növelhető lenne a terület természeti értéke. 
Az ESA területek környezetbarát fenntartására kiemelt támogatási rendszert dolgoztak ki, melyek először a 
mintaterületeken válnak elérhetővé. 
 

Heresznye községhatára – az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló – 
2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet 2. sz. melléklete alapján az I. kategóriába 
(kiemelten fontos érzékeny természeti területek) került besorolásra. 

2.9.2.3. Természeti területek 

A 46/1999. (III. 18.) Korm. rendelet szerint a hullámtér, mint az ökológiai hálózat (lásd alább) szerves és 
meghatározó része, ugyancsak természeti területként kezelendő. 
A már most természeti területnek minősülő hullámtereken, valamint kihirdetésük után a többi természeti 
területen is - a természet védelméről szóló1996. évi LIII. törvény 21. §-ában foglaltakat be kell tartani: 
21. § (1) Természeti területen az igazgatóság engedélye szükséges: 
a) a gyep és nádas művelési ág megváltoztatásához; 
b) a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez. 
(2) Természeti területen az igazgatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges: 
a) a termőföld más célú hasznosításához, művelés alól kivett terület újrahasznosításához; 
b) a földtani kutatáshoz és az ásványi nyersanyag kutatására vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához, a 
bányatelek megállapításához, az ásványi nyersanyag feltárására, kitermelésére, a kitermelés szüneteltetésére, 
továbbá a bányabezárásra vonatkozó műszaki üzemi tervek és a tájrendezési terv jóváhagyásához; 
c) vizekben a halászati üzemtervek jóváhagyásához. 
(3) Természetes és természetközeli állapotú 
a) vizes élőhelyek, különösen folyóvizek, tavak partvonalának, valamint a vizeket kísérő természetes 
életközösségek (növénytársulások) állapotának megváltoztatásához, 
b) vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 méteren belül, tavak partjától számított 100 méteren 
belül meglévő épületek, építmények, létesítmények átépítéséhez, átalakításához, vízi létesítmények, kikötők, 
illetve a halászati célú hasznosítást szolgáló létesítmények létesítéséhez, kivitelezéséhez 
az igazgatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges. 
(4) A körzeti vadgazdálkodási terv természeti területet érintő részének jóváhagyásához a miniszter egyetértése 
szükséges. 



Heresznye környezetvédelmi programja - HELYZETFELTÁRÁS 

 

 
A teljes dokumentum környezetbarát, újrahasznosított papírra van nyomtatva - DHV Magyarország Kft. 48 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény a következő előírásokat teszi a 
hullámtérrel és a természeti területekkel kapcsolatban: 
18. § Természeti terület övezetben új külszíni művelésű bánya nem nyitható. 
22. § (2) c) természeti területen regionális hulladéklerakó hely nem jelölhető ki. 
24. § A hullámtér és nyílt ártér övezet területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

2.9.2.4. Ökológiai hálózat 

Az ökológiai hálózat a természeti, természetközeli területek, valamint védett természeti területek és 
védőövezetük ökológiai folyosókkal biztosított biológiai kapcsolatainak egységes elnevezését jelenti. Ezek a 
területek védett fajok élőhelyei, ökológiai funkcióval rendelkeznek. A területek védelmére vonatkozó törvényi 
szabályozás még nincs teljesen kidolgozva.  
 
A fő kategóriák a következők: 
1. Magterület: természetes és féltermészetes, Európára jellemző és európai jelentőségű területek, európai 
jelentőségű fajok, populációk élőhelyei. 
2. Ökológiai folyosó: kielégítően nagy méretű élőhelyek biztosítása a populációk számára, a vándorló fajok 
mozgásához megfelelő minőségű élőhely- összeköttetés, genetikai és térbeli kapcsolat figyelembe vétele. 
3. Pufferterület: a negatív külső hatások csökkentése, a tényleges magterület/folyosó méretének növelése, a 
magterület alakjának (kerület:terület arány) javítása, a magterület és folyosó körül szükség szerinti kialakítása. 
4. Rehabilitációs terület: a fenti 3 elem rehabilitálása, minőségi javítása, térbeli növelése, a hiányzó 
kapcsolódó pontok kialakítása. 
 

 
3. ábra: Ökológiai hálózat (Heresznye) 

              Közigazgatási határ                  Pufferzóna 
               Rehabilitálandó terület                  Magterület (egész Heresznye!) 

                Megszakított folyosó                 Folyamatos folyosó 
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2.9.2.5. NATURA 2000 területek 

 
4. ábra: Natura 2000 területek (Heresznye) 

 

Jelmagyarázat:               Natura 2000 terület, psci 
              Közigazgatási határ               Natura 2000 terület, spa 

 
„Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről” szóló 
275/2004. (X. 8.) Kormány rendelet szerint Heresznye Natura 2000 védettség alá tartozó 
területekkel érintett. A Heresznye közigazgatási területén található Natura 2000-es 
területek helyrajzi számait - kategóriánként külön bontva - az 5.3. fejezet tartalmazza. 
 
Az európai szinten jelentős természeti értékek megóvását célzó Natura 2000 hálózatba 55 
különleges madárvédelmi terület és 467 különleges természet-megőrzési terület tartozik, 
amelyeken a földhasználóknak gondoskodniuk kell a megóvandó fajok és élőhelyek 
védelméről. A kijelölt Natura 2000 területek összesen az ország 20,6 százalékát fedik le. 
 
Az agrár-környezetvédelmi támogatásokra 2005-ben várhatóan 23,74 milliárd forint, 2006-
ban 29,41 milliárd forint áll rendelkezésre. Ezen a támogatáson kívül pénzügyi segítséghez 
lehet jutni az Európai Unió természetvédelmi LIFE pályázatán is. 
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A Natura 2000 szántóterületekre természetesen érvényes a más termőföldek után járó 
területalapú támogatás, kedvezőtlen adottságú területek esetén pedig a Nemzeti 
Vidékfejlesztési Tervből (NVT) is források igényelhetőek. 2007-től mindezeken felül az 
NVT-ben külön Natura 2000 fejezet nyílik, jelentősen megnövelve a támogatások mértékét. 
 
A hálózat felállításának legnagyobb jelentősége abban rejlik, hogy Magyarország természeti 
értékei, egy az eddiginél magasabb szintű, európai uniós jogi védelmet kapnak, ami 
nagymértékben támogatja a hazai természetvédelmi törekvéseket és munkákat, elősegítve 
páratlanul gazdag természeti értékeink hatékonyabb védelmét. A Natura 2000 hálózat egy 
kiegészítő eszköz a hazai természetvédelem számára, területei nem helyettesítik a hazai 
védett természeti területek rendszerét, hanem azt kiegészítik. 
 
Leggyakrabban feltett kérdések és az arra adott válaszok, összefoglaló a Natura 2000 
ökológiai hálózatról (forrás a KvVM honlapja, http://www.kvvm.hu): 
 
1. Mit jelent a Natura 2000 hálózat? 
A Natura 2000 hálózat az Európai Unió két természetvédelmi irányelvén - a madárvédelmi és 
az élőhelyvédelmi irányelven - alapuló, az Unióban kötelezően megőrzendő élőhelytípusok, 
állat- és növényfajok védelmére kijelölt területek hálózata. A Natura 2000 hálózatot a 
madarak védelmére kijelölt különleges madárvédelmi területek, valamint az élőhelyek, 
növény- és más állatfajok védelmére kijelölt különleges természet-megőrzési területek 
alkotják. 
 
2. Mi a Natura 2000 hálózat célja? 
A hálózat célja az eltűnéssel fenyegetett, kis természetes kiterjedésű élőhelyek és a 
veszélyeztetett, sérülékeny vagy bennszülött fajok hosszú távú fennmaradásának biztosítása, 
a biológiai sokféleség megőrzése. A Natura 2000 hálózat kijelölése és fenntartása valamennyi 
uniós tagállam számára kötelező. Az újonnan csatlakozott tagországok számára a saját Natura 
2000 hálózatuk kijelölése a csatlakozás feltétele volt. 
 
3. Mi alapján jelölték ki a Natura 2000 területeket? 
A Natura 2000 hálózat elemeit az említett irányelvek mellékleteiben felsorolt fajok és 
élőhelyek jelentős állományainak otthont adó területei kerültek kijelölésre. A területkijelölést 
tucatnyi tudományos intézet több száz szakemberének bevonásával részletes adatgyűjtés 
előzte meg. Erre alapozva a természetvédelmi szakemberek dolgozták ki a 
területjavaslatokat, az európai uniós kritériumoknak megfelelően, kizárólag szakmai 
(ökológiai) szempontok - faj vagy élőhelytípus állománynagysága, állománysűrűsége, hazai 
elterjedése, hazai és nemzetközi védelmi helyzete, élőhelyigénye - figyelembe vételével. 
 
4. Mekkora a hazai Natura 2000 területek kiterjedése? 
A 275/2004. (X. 8.) számú kormányrendelet mellékletében kihirdetett területek kiterjedése 
1,95 millió hektár. Ez hazánk területének mintegy 21%-a. A már jelenleg is védett természeti 
területek több mint 90%-a bekerült a Natura 2000 hálózatba. A Natura 2000 hálózat csaknem 
40%-át adják a már korábban is természetvédelmi oltalom alatt álló területek. 
 
5. Mi a Natura 2000 hálózat jogszabályi háttere? 
A Natura 2000 területekre vonatkozó szabályokat a 2004. október 8-án kihirdetett 275/2004. 
(X. 8.) számú kormányrendelet tartalmazza. A kormányrendelet mellékletei sorolják fel az 
irányelvekben meghatározott közösségi jelentőségű fajokat és élőhelytípusokat, a hazánkban 
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kijelölt Natura 2000 területeket nemzeti park igazgatóságok szerinti csoportosításban és a 
kijelölt területek térképét. Ez a jogszabály határozza meg azon tevékenységek körét is, 
amelyek Natura 2000 területeken hatósági engedéllyel végezhetők, pl. termőföld más célú 
hasznosítása, gyep feltörése/felülvetése. 
 
6. Mit jelent a Natura 2000 hálózat a gazdálkodók számára? 
A Natura 2000 területeken a jelenlegi gazdálkodási gyakorlat a földhasználati előírásokról 
szóló jogszabály hatályba lépéséig további korlátozások nélkül folytatható, azonban a terület 
jellegének megváltoztatása - pl. gyep feltörése, felülvetése - engedélyköteles tevékenység, 
melyek elbírálása a területen található közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok megőrzése 
szempontjából történik. A megfelelő módon folytatott mezőgazdasági tevékenység a Natura 
2000 hálózat céljai elérése szempontjából alapvető fontosságú. A Natura 2000 területek 
kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelyek fennmaradása érdekében betartandó 
földhasználati előírásokat tartalmazó jogszabály kidolgozása folyamatban van. 
 
7. Milyen agrártámogatások járnak a Natura 2000 területeken végzett mezőgazdasági 
tevékenység után? 
A Natura 2000 területek földhasználati előírásainak betartásáért, annak hatályba lépését 
követően, a gazdálkodó az előírások tartalmával arányos támogatásra jogosult. Natura 2000 
jogcímen járó támogatás legkésőbb 2007-től válik hozzáférhetővé a hazai gazdálkodók 
számára. 
 
Mivel a Natura 2000 területekre járó támogatás ráépül a jelenleg működő támogatási 
rendszerre, a gazdálkodók a Natura 2000 jogcím mellett jogosultak az egységes területalapú 
támogatásra (SAPS) és a nemzeti borítékból nyújtott (TOP-UP) támogatásokra is. Ezen felül 
természetesen részt vehetnek az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések támogatási 
rendszerében is. 
 
Fontos tudnivaló azonban, hogy az európai uniós támogatások nagyon pontos adminisztrációt 
igényelnek, mert csak így kerülhető el az esetleges pontatlanságból adódó visszafizetés. 
 
8. A megjelenő helyrajzi számos lista kapcsán milyen véleményezési lehetősége van az 
érintetteknek? 
A földtulajdonosok a Natura 2000 hálózattal érintett földrészletek listájára a kihirdetéstől 
számított 90 napon belül észrevételt tehetnek a területileg illetékes nemzeti park 
igazgatóságnál. Az észrevételeket arra vonatkozóan lehet tenni, ha a Natura 2000 területté 
nyilvánítás feltétele, vagyis a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelyek jelenléte az adott 
területen nem vagy csak részlegesen igazolható. Amennyiben valaki úgy ítéli meg, hogy a 
területén közösségi jelentőségű faj vagy élőhely jelentős állománya fordul elő és ennek 
alapján a terület Natura 2000 hálózatba való felvétele indokolt, ennek jelzésére is van 
lehetősége. A nagy tömegű adat miatt előfordulhatnak technikai hibák is, amelyek 
korrigálásra szintén ebben az időszakban nyílik lehetőség. 
 
9. Mikor válik a területkijelölés véglegessé? 
A Natura 2000 hálózat részét képező különleges madárvédelmi területek a 275/2004. (X. 8.) 
számú kormányrendelet hatályba lépésével Natura 2000 területté váltak. A különleges 
természet-megőrzési és kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területnek jelölt 
területeket szakmai egyeztető folyamat keretében az Európai Bizottság fogja jóváhagyni vagy 
elutasítani. Az irányelvekben és a hazai jogszabályban előírtak azonban a kijelölt területekre 
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az elbírálásig is kötelezőek. Egy terület Natura 2000 státusza csak az Európai Bizottság 
egyetértésével és abban az esetben szűnik meg, ha a kijelölése alapjául szolgáló közösségi 
jelentőségű fajok és élőhelyek természetes okok következtében eltűntek a területről. 

2.9.2.6. Települési zöldfelületek 

A településen található zöldfelületek teljes területe cca. 6 hektár. Külön parkosított 
zöldfelület nincs, mivel maga a település olyan szerkezetű és kialakítású, hogy szinte teljes 
területe zöldfelülettel borított. Külön említésre méltó a templom előkertje és a temetőkert. 
Mindegyik szépen gondozott, rendben tartott. 

22..99..33..  TTáájjsseebbeekk,,  kkuuttaattóóffúúrráássookk  

A kistáj jelentős földtani nyersanyaga a kavics és a homok. A településen azonban ebből 
egyik kitermelése sem folyik ipaszerű méretekben. A település külterületén számos 
kutatófúrás volt, amiket a MOL Rt. készített, de a kutatási engedélyeknek megfelelően a 
nyomaikat a területről való levonulásuk után eltűntették. 

22..99..44..  TTeelleeppüülléésssszzeerrkkeezzeett,,  kkuullttúúrrttöörrttéénneettii  ééss  ééppííttéésszzeettii  éérrttéékkeekk  

A településszerkezet a keskeny és szélesebb utcai telkek váltakozásával, általában 
szalagtelkes formájú. Beépítési mód a hagyományos oldalhatáron álló, fésűs beépítés. 
Paraszti gazdálkodást tükröző beépítés: utcafronti lakóház, melyet az ólak és tárolók 
követnek, ezek az udvart határozzák meg, mögöttük a házikertek vannak. Felfedezhető még 
néhány helyen és épületen az eredeti homlokzati kétablakos rendszer, a kódis állás. Legtöbb 
helyen ezek átalakításra illetve beépítésre kerültek. Jellemző módon megtalálhatók az 1960-
as évek sátortestős típusú épületei is, de a legújabb épületek formái és funkciói már nem a 
paraszti életformához igazodnak. Említésre méltó a főutcán elhelyezkedő templom, ami 
meghatározó, központi helyet foglal el a településszerkezetben. 
 

 
23. fotó: Felújított régi parasztház I. 
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24. fotó: Felújított régi parasztház II. 

 
A település az első világháborúban elesetteknek a főutcán egyszerű, de szép emlékművet 
állíttatott. 
 

 
25 fotó: Emlékmű a világháborúk áldozatainak 

 
A világháborús emlékmű és környezete szépen gondozott. 
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26. fotó: Jellegzetes, pusztulófélben lévő régi lakóépület 

22..1100..  KKÖÖRRNNYYEEZZEETTII  NNEEVVEELLÉÉSS,,  OOKKTTAATTÁÁSS,,  KKÉÉPPZZÉÉSS  

A környezeti nevelés a hosszú távú, hatékony és sikeres környezetvédelem kulcsfontosságú 
eszköze. Éppen ezért a környezeti neveléssel foglalkozó fejezet a települési környezetvédelmi 
programok egyik legfontosabb része. A környezetvédelem fontosságának, a fenntarható 
fejlődés alapeszméjének és gyakorlati megvalósíthatóságának megismertetése nem 
korlátozódik a közoktatásra. Az óvodától kezdve az általános-, közép-, és felsőoktatáson túl 
kiterjed a felnőtt képzésre, a tanórákon kívüli tevékenységekre, az iskolai kereteken kívüli 
nevelési színterekre is. 

22..1100..11..  IIsskkoollaaii  kköörrnnyyeezzeettii  nneevveellééss  

Heresznyén nem működik általános iskola, így a környezeti nevelés kapcsán fontos 
szerephez jut a települések közti kommunikáció. A heresznyei diákok a vízvári általános 
iskolába járnak tanulni, ahol a kerettantervek környezeti nevelési tartalmán alapuló helyi 
tanterv szerint foglalkoznak környezeti neveléssel. Fontos cél, hogy legalább a kerettanterv 
környezeti nevelési tartalma szerint foglalkozzanak az iskolában környezeti neveléssel. 
 
Az óvodában és a szomszédos iskolában az oktatási kereteken túl az alábbi környezeti 
nevelési tevékenységeket lehet alkalmazni: 

- terepgyakorlat 
- témanap 
- tanulmányi kirándulás. 

 
Akár iskolai keretek között, akár azon kívül történő környezeti nevelésről beszélünk, 
mindenképpen szükség van az oktatási-nevelési intézmények és egyéb szervezetek közötti 
összefogásra. Az önkormányzatok, a kistérségi társulás, a civil szervezetek, a területileg 
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illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és Nemzeti Park, 
illetve a környezetvédelemmel, terület- és vidékfejlesztéssel foglalkozó tervező-, kutató 
intézmények mind-mind hatékonyan támogathatják az iskolák, a nevelők környezeti nevelési 
munkáját. 
 

 
27. fotó: Katolikus templom 

22..1100..22..  IIsskkoolláánn  kkíívvüüllii  kköörrnnyyeezzeettii  nneevveellééss  ((ttáárrssaaddaallmmii  sszzeerrvveezzeetteekk))  

A környezeti neveléssel foglalkozó civil szervezetek, tantervek, segédanyagok, az alábbi 
honlapokon találhatóak: 

 http://www.kokosz.hu/tag.htm 
    http://www.zpok.hu/taglapok.shtml 
    http://www.prof.iif.hu/konkomp/ 
    http://www.erdeiiskola.konkomp.hu/ 
    www.c3.hu/mkne 
 
A szűkebb-tágabb vonzáskörzetben számos jelentősebb környezetvédelemmel, természet-
védelemmel, illetve környezeti neveléssel foglalkozó civil és egyéb szervezet, tevékenykedik. 
Munkájuk révén (oktatóközpont üzemeltetése, szálláshely-, kiállítóhely biztosítása, 
tanösvény, erdei iskola működtetése, rendezvények szervezése, stb.) Heresznye lakosai, az 
iskolások és a felnőttek számára jelenleg az alábbi környezeti neveléssel kapcsolatos 
szolgáltatások, lehetőségek állnak rendelkezésre, a teljesség igénye nélkül: 
 

Név: „Herman Ottó” Oktatóközpont, 
MME. 28. sz. Dombóvári Csoportja 

Somogy Természetvédelmi 
Szervezet 

Cím, 
elérhetőség: 

7200 Dombóvár Hunyadi tér 23. 
74/466-746 

8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62. 
tel.: 85/337-146 
fax: 85/337-053 
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Vezető: 
Nagy Sándor 
7200 Dombóvár Dombó Pál u. 42/a. 
tel.: 72/460-801 

Tömösváry Tibor 

Programok: 

Pedagógus továbbképzés 
Föld Napja 
Madarak és Fák Napja 
Erdei iskola 
Madárgyűrűző és vonulás kutató tábor 
"Vizek és vízpartok" 
"Témanap" 
"Hegyen-völgyön" 
"Homok és lösz puszták" 
"Zöld folyosó" 
Madarász suli 

Volt egyszer egy Somogyország" 
Vidra park 

Forrás: www.kokosz.hu 
 

A település tágabb környezetében található tanösvények: 
Név: Petesmalom Vízvár 
Cím, megközelíthető: Lábodról autóval, gyalog Dráva-part 
Kezelő: Somogy Természetvédelmi Szervezet 

8708 Somogyfajsz Kossuth. u. 62. 
tel./fax: 85/337-146, 85/337-053 
Nagy Tibor rezervátumvezető 
Lábod, Petesmalom 
tel.: 60/936-82-14 

DDNP 

Jellege: vizes, szárazföldi ártéri erdő 
Célkorosztály: vegyes mindenki 
Használat, 
felszerelés: 

térítéssel (ár) 
vezetővel: előre bejelentve 
- gumicsizma 

önállóan 
- kiránduló felszerelés 

Táv, idő: 2 óra 2 km 
Forrás: www.kokosz.hu 

 

Forrás: www.kokosz.hu 

Név: Babócsa Barcsi Borókás Drávamentes Drávatamási 

Cím, meg-
közelíthető: 

Dráva-part, 
Erzsébet-sziget 

A darányi 
autóspihenőtől 

Drávamentes 
belterület 

Drávatamási 
Oktatási Központ 

Kezelő: DDNP DDNP Ig. 
Fenyősi László DDNP GREEN, Pannónia

Jellege: vizes élőhely 

szárazföldi, 
 1996-ban felújították, 

kisebb javításokat, 
pótlásokat igényel 

vizes élőhely Dráva folyó 

Célkorosztály: mindenki mindenki mindenki mindenki 

Használat, 
felszerelés: -távcső, terepruha 

ingyenes. önállóan: 
kihelyezett táblák 

segítségével vezetővel: 
előre bejelentve 
-túrafelszerelés 

előre bejelentve 
- kiránduló 

öltözet, távcső 

előre bejelentve 
- kiránduló öltözet

Táv, idő: 5 km 2 km, 1 - 2 óra 3 km 2 km 
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DDNP területén található erdei iskolák: 

Név: Dombóvár-Tüske Pacsmag Pécs-Árpádtető 

Cím, meg-
közelíthető: 

Dombóvárig vonat, helyi 
járattal Tüskéig, gépkocsival 

a tüskei halastavakig 

Adorjánpusztáig (Tamási) 
busz, vonatpótló busz, 
majd 2,5 km gyalog 

Pécsről 31-es városi 
busszal, távolsági busszal 

Kezelő: 

MME 28. sz. H. Cs., 
Dombóvár 

Nagy Sándor 
 tel.: 74/460-801, 74/466-746

 Hábich Judit 
 tel.: 74/460-801 

MME 28. sz. H. Cs., 
Dombóvár 

7090 Tamási József A. 13 
Molnár Zoltán 

 tel.: 74/470-817 

Mecseki Erdészeti Rt. 
Árpádtetői Erdészet 
7624 Pécs Rét u. 8. 
tel./fax: 72/539-120 

Adorján Rita (tel.: 30/993-
06-75), Máténé Frener 

Mónika 
Jellege: Vizes élőhely Vizes élőhely szárazföldi, geológiai, 

Célkorosztály: iskolai csoportok, szakkörök,
7 - 12 év 

nyitott 
 6 - 24 év 

pécsi általános iskolák 
(egyébként nyitott) 6 évtől 

Elhelyezés, 
férőhelyek 

száma: 

faház, 16 + 10 ágyas szoba + 
2 pótágy + 2 ágyas tanári 

szoba 
30 fő 

kőépület 4 szoba (10, 10, 
4, 2 férőhely) 

26 fő 

szállás nincs, de 2 km-re az 
orvos egészségügyi 

kulcsosháza rendelkezésre 
áll 

2 oktatóterem, kitűnő 
állapotban 

Programok: 

Távcsöves 
madármegfigyelés, látogatás 

a BFNP OK-ba, vizek és 
vízpartok növényei, madarak 

napja, Tolna megye 
madárvilága, madárvédelem, 
sátorverés, nomád táborozás, 

kézműves foglalkozás 

Botanikai terepprogram, 
fokozottan védett fajok 

zavarásmentes 
megfigyelése, gyűrűzési 

bemutató, távcsöves 
faunisztikázás, odútelep 

gondozása 

nincs adat 

További 
látnivalók: 

Pacsmag TT, Váralja TK, 
Kelet-Mecsek TK, 

Abaliget és tanösvény, helyi 
érdekességek 

Gyulaj dámrezervátum, 
tölgyerdők, Simontornya 

(történelem), 
 Rétszilas (Ramsari 

terület), Németkét-Kistápé 
(botanikai értékek) 

Kelet-Mecsek TK, 
Melegmány TT 

mésztufalépcsők, 
 Mánfai árpádkori templom, 

Kőlyuk, kozári kőfejtő 
(azurit) 

Milyen 
tantervi 

feladatok 
bemutatására 

alkalmas? 

nincs adat 

Élőhelyvédelem, vizes 
élőhelyek, fajismeret 
bővítés, rendszerezés, 
 ökológiai vizsgálatok, 

védelmi programok 
bemutatása 

Ember és környezete 

Látogatható: máj. 1. - szept. 30 máj. 1. - szept. 30. programot márc. - nov. 
végéig adnak 
Forrás: www.kokosz.hu 

 
Az önkormányzat és a helyi civil szervezet (pl. Heresznyéért Közhasznú Alapítvány) 
viszonya igen jó. Együttműködésük sikere közmunka- és virágosítási programokban 
nyilvánul meg. 
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28. fotó: Békés utcakép 

 
 
 

 
29. fotó: Temetőkert 
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30. fotó: Takaros, felújított lakóházak 

22..1100..33..  JJeelleess  nnaappookk  jjeeggyyzzéékkee  

A környezeti neveléshez igen jó segítség a környezetvédelmi szempontból neves/jeles napok 
megünneplése. Ünnepségek megszervezése és/vagy tájékoztató táblák, faliújságok 
kihelyezésével tájékoztatást lehet adni arról, hogy az adott jeles nap mire szeretné felhívni a 
figyelmet, mit szeretne tudatosítani, változtatni az emberek gondolkodásában. 
 

Február 2. Vizes Élőhelyek 
Március 6. Nemzetközi Energiahatékonyság Nap 
Március 22. Víz Világnapja 
Március 23.  Meteorológiai Világnap 
Április 3. Csillagászati Világnap 
Április 4. Laboratóriumi Állatok Napja 
Április 7. Egészségügyi Világnap 
Április 11. Költészet Napja 
Április 18. Műemlékvédelmi Világnap 
Április 22. Föld Napja 
Április 24. Kísérleti Állatok Védelmének Napja 
Május 8. Nemzetközi Vöröskereszt Napja 
Május 10. Madarak és Fák Napja 
Május 15. Állat- és növényszeretet napja (Magyarországon) 
Május 15. Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap 
Május 18. Múzeumi Világnap 
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Május 24. Európai Nemzeti Parkok Napja 
Május 31. Dohányzásmentes Világnap 
Június 5. Környezetvédelmi Világnap 
Június 8. Óceánok Világnapja 
Június 17. Világnap az Elsivatagosodás Ellen 
Június 21. A Nap Napja 
Június 25. Barlangok Világnapja 
Július 1.  Építészeti Világnap 
Július 11.  Népesedési Világnap 
Augusztus 9. Állatkertek Napja 
Szeptember 16. Ózon Világnapja 
Szeptember 22. Autómentes Nap 
Szeptember 23.  Takarítási Világnap 
Október 1.  Zenei Világnap 
Október 1. Habitat Világnap 
Október 4.  Állatok Világnapja 
Október 8.  Madárfigyelő Világnap 
Október 8.  Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja 
Október 10. Lelki Egészség Napja 
Október 15. Nemzeti Gyaloglónap 
Október 16. Élelmezési Világnap 
Október 21. Földünkért Világnap 
Október 31. (vagy a hónap 
utolsó munkanapja) Takarékossági Világnap 

November 8. Városok Napja 
November 17. Füstmentes Nap 
November 27. Fogyasztásszüneteltetési Nap 
December 1. AIDS elleni világnap 
December 29. Biodiverzitás Védelmének Napja 
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33..  ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSS  
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A SWOT-analízis lényege, hogy röviden felvázolja a település gyenge és erős pontjait (a 
települési környezet szempontjából nézve meglévő pozitív jellemzőket, értékeket, illetve a 
negatív jellemzőket, hiányosságokat), valamint azt, hogy milyen erőforrásokat képes 
mozgósítani, tehát mik a lehetőségei, és milyen veszélyekre számíthat. 
 
Fontos ismérve a SWOT-elemzésnek, hogy míg az első két terület – tehát az erősségek és a 
gyengeségek – az adott település belső tulajdonságaira kérdez rá, addig a második kettő - azaz 
a lehetőségek és a veszélyek - a települést körülvevő külső környezet vizsgálatát célozza. Az 
analízissel elvégzett állapotértékelés során a környezeti elemek tárgyalásánál ugyanaz a 
probléma többször is előkerülhet, mivel a rendszer egészét tekintve magas a kapcsolódási 
pontok száma (pl. a mezővédő fasorok hiánya más-más szempontból, de minden környezeti 
elem esetében probléma). 
 
Az alábbi négymezős értékelésben bemutatjuk a települések belső, adottságaiból következő 
erősségeit, gyengeségeit, illetve a külső környezeti potenciálokon, fejlesztési elképzeléseken 
alapuló lehetőségeket és veszélyeket. Az értékelést összefoglaló jelleggel készítettük, a 
természeti adottságok, a környezeti állapot, a fejlesztési elképzelések, valamint a regionális 
kapcsolatok összevetésével. 

33..11..  EERRŐŐSSSSÉÉGGEEKK  

A terület felszínfejlődése miatt geomorfológiai, hidrológiai értékei több szempontból is 
jelentősek, bemutatásra és kutatásra egyaránt méltók. 

Heresznye jelentős, védett természeti értékekkel rendelkezik. 

Heresznye területe a Közép Dráva fontos ÉTT területe. A község közigazgatási területének 
egy részét lefedik az uniós előírásoknak megfelelően kijelölt ún. Natura 2000-es területek. 

Heresznye megközelíthetősége közúton alapvetően jó, országos főút ugyan nem érinti a 
község területét, de mind a kistérség központja, Barcs, mind a megye másik fontos nagyobb 
városa Nagyatád elérhető távolságban van. 

Heresznye környezete csendes, békés. A szelíd dombvidék, a közeli Dráva folyó, az erdő-, 
szántó- és gyepterületek változatossága szemet gyönyörködtető, vonzó tájképet nyújtanak. 

Az aránylag nagyobb kiterjedésű erdőterületek jó lehetőséget biztosítanak az erdő- és 
vadgazdálkodás számára. 

A nagyüzemi állattartás visszaszorulásával, illetve megszűnésével az ebből eredő 
környezetszennyezés, talaj-, felszíni és felszín alatti vizek terhelés gyakorlatilag a minimálisra 
csökkent. 

A mezőgazdasági adottságok az Európai Unión belüli fejlődéshez is alkalmazhatóak. A 
rétek és erdők természetvédelmi szempontból hosszú távon fenntartható gazdálkodást tesznek 
lehetővé. A gyengébb minőségű szántókon az erdősítésnek vannak jó lehetőségei. A táj 
általában is alkalmas jó minőségű, értékes hazai fajokból álló erdők létesítésére. 
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A gazdasági élet jellegéből adódóan ipari eredetű környezet terhelés elenyésző mértékű. 
Ugyancsak kis léptékű a mezőgazdasági környezetszennyezés. 

A község ivóvízellátása a regionális vízmű rendszerről mennyiségileg és minőségileg is 
biztosított. 

A község csendes, tiszta levegőjű, egyedi sajátosságokat hordozó szalagos 
településszerkezetű. 

A természeti értékek, a csendes, jó levegőjű táj, és az elfogadható minőségű utak jó alapot 
teremtenek a környezeti nevelés, ökoturizmus, a kerékpáros turizmus megvalósításához. 

A Dráva és a morotvák remek feltételeket biztosítanak a kis léptékű, a környezetére káros 
hatást nem gyakorló horgász- és viziturizmus számára. 

A település gazdag potenciális egyedi tájértékekben, amelyek megőrzése fontos feladat. 

A település kommunális szilárd hulladékgyűjtése és elszállítása megoldott, kiépült a 
szelektív hulladékgyűjtés infrastruktúrája. Az újrafelhasználható anyagok visszanyerése 
nemcsak környezetvédelmi, de gazdasági szempontból is jelentős előrelépés. 
 
A település területén nincsen illegális hulladéklerakó, az évenkénti, rendszeres lomtalanítás 
jól szervezett. 

A község lakóterületén teljesen kiépült a vezetékes földgáz- és szennyvízhálózat. 

A település önkormányzata szervező erőként vesz részt Heresznye és környezete 
idegenforgalmi, kulturális életének szervezésében, a turizmus adta lehetőségek 
kihasználásában, valamint a fejlesztési célok társulási keretek között történő megoldásában. 

A község régi, védelemre méltó épületei jelentős településképi értéket képviselnek. 

33..22..  GGYYEENNGGEESSÉÉGGEEKK  

A Heresznyét is magába foglaló Barcsi kistérség, az elmaradottabb belső perifériás 
kistérségek közé sorolható. Ez elsősorban társadalmi-gazdasági elmaradottságban (alacsony 
jövedelem, magas munkanélküliség, elöregedő, fogyó népesség, elmaradott infrastruktúra), a 
versenyképesség hiányában (a mezőgazdaság dominanciája, a tercier szektor alacsony súlya), 
valamint alacsony tőkeabszorpciós képességben és funkcióhiányos térségközpontokban) 
nyilvánul meg. 

A jelenlegi igen rossz gazdasági helyzet és a munkanélküliség anyagilag kiszolgáltatott 
helyzetbe hozza a települést. Ennek következtében nemcsak kevés pénz fordítódik a 
környezet állapotának megőrzésére, javítására, de a megvalósítandó célok között is háttérbe 
szorulhat a környezetvédelem. 
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Vezetékes gázhálózat ugyan kiépült a településen, de a rákötöttség aránya még alacsony 
(56,25 %). A hagyományos fatüzelőanyagok használatából adódó károsanyag kibocsátás 
a téli időszakban lerontja a település belterületén és környékén a levegőminőséget. 

A település szántóterületein a kibocsátott műtrágya mennyisége nem ismert. 

A településen az útburkolat minősége mind bel-, mind külterületen rossznak modhatók. 

A mezőgazdasági és erdészeti célú külterületi földutak állapota legtöbb helyen rossz, sok 
helyen szinte járhatatlan. 

33..33..  LLEEHHEETTŐŐSSÉÉGGEEKK  

Légszennyező anyag kibocsátásának mérséklése, elsősorban a lakossági tüzelés 
korszerűsítése által. A gázhálózatra való csatlakozás mértékének növelése révén tovább 
csökkenthető a hagyományos tüzelőanyag felhasználásból adódó levegőszennyezés. 

A természeti értékek bemutatását szolgáló turistaút, tanösvény és egyéb bemutatóhelyek 
kialakítása növelheti a település természeti értékeinek ismertségét, elismertségét és 
hozzájárulhat a település lakosainak és az idelátogató turisták környezettudatosságának 
növeléséhez. 

Az erdősültség növelése, lehetőleg őshonos fafajtákkal. A szántónak alkalmatlan területeken 
elképzelhető ültetvény jelleggel nem honos fajták telepítése is, de tekintettel a honos fajták 
nagyobb fatermésére és értékesebb fájára, gazdaságilag is célszerűbb ezek telepítése. 

Az ökológiai adottságoknak legjobban megfelelő talajhasználat bővítése és a fenntartható 
mezőgazdasági fejlesztés megvalósítása, terjesztése. A környezetileg érzékeny és a gyenge 
termőképességű területeken az intenzív talajhasználat felváltása hagyományos, tájba illő 
gazdálkodási módokkal, extenzív talajhasználat megvalósításával. 

Az energiatakarékos lakások kialakításának lehetőségét be kell vinni a köztudatba, akár 
lakossági fórumokon vagy tájékoztató kiadványokon keresztül. Korszerű technikai 
berendezésekkel, hőszigeteléssel, izzókkal stb. a lakások energiafelhasználása akár a jelenlegi 
felére is csökkenthető. A gyorsan emelkedő fűtési és áramszolgáltatási díjakból tekintélyes 
hányadok spórolhatók meg energiatakarékos izzók és berendezések, nyílászáró cserék, vagy 
utólagos külső hőszigetelés beiktatásával. 

A turizmus serkentésével jobban ismertté válhatna a település és környéke, s ezzel 
megjelenhetnek további igények, melyekkel elindulhat a térség gazdasági fellendülése a 
szolgáltatóiparon keresztül, illetve erősödhet a lakossági környezettudatosság. 

Heresznye egyik legfontosabb kitörési pontjai a vizi, természetjáró, bakancsos, kerékpáros 
turizmus és a pihenést kereső üdülők, a vadászat és a horgászat lehetnének. A mikrotérségi 
szintű (a kistérségen belüli, néhány településből álló, szorosabban kötődő egységek) 
idegenforgalmi együttműködés erősítése, közös termékfejlesztés, közös összehangolt 
programkínálat, térségmarketing szolgálhatja a cél megvalósulását. 
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Az idegenforgalmi nevezetességek mellett fontos szerep jut a rendezett településképnek. A 
helyi rendelettel védett lakóépületek megfelelő karbantartásához megfelelő anyagi bázist, 
vagy pályázati forrásokat kell biztosítania az önkormányzatoknak. Az esztétikus, tiszta 
környezet a lakosság életére is közvetlenül kedvező hatással van, és az ingatlanok értékét is 
jelentősen növeli. 

A jó adottságokra építve a környezettudatos nevelést, gondolkodást fejleszteni lehet. A 
természetes, gazdag élővilágú területek (erdők, gyepek, patakok) kihasználtságát 
tanösvények, vagy erdei iskolák létesítésével is lehetne növelni. Ez a személyiségfejlődés 
megfelelő szakaszában biztosít a diákoknak olyan gyakorlati tapasztalatokat, amelyek sokkal 
inkább tudatformáló hatásúak lehetnek (akár még a családban is), mint bármilyen írásos 
anyag. Ez hosszútávon az erdők, természeti területek átgondoltabb művelését, fokozottabb 
védelmét, és települések zöldfelületeinek növekedését eredményezi.  

A környezettudatos gondolkodás kialakításában a helyi önkormányzatoknak is jelentős 
szerepe van. Ha a község tervei, céljai között előkelő helyen áll a természeti és épített értékek 
védelme, az egészséges és kellemes lakókörnyezet fenntartása a településen, a lakosság is 
könnyebben magáévá teszi ezeket az értékeket, főleg ha hathatós és eredményes intézkedések 
is történnek. 

A megfelelően gondozott természetes élőhelyek a település legjelentősebb természetes 
kincsei. A természetes tájak szépsége kiemelkedő turisztikai potenciált hordoz, amit a 
kerékpáros turizmustól kezdve a bakancsos- és a lovas turizmusig számtalan turisztikai ág 
hasznosíthat. A jelenleg feltáratlan külterületeket túraútvonalak céljává lehetne tenni, tovább 
színesítve a kirándulási lehetőségeket. Nemcsak az idegenforgalom infrastrukturális oldalát 
kell fejleszteni, de megfelelő programokat, eseményeket is ki kell dolgozni, szervezni. 

A környezettudatos gondolkodás kialakításával és megvalósításával a falu képe 
nagymértékben megváltozhat. A lényegesen tisztább, rendezettebb utcakép, a több zöldfelület 
és a szelektív gyűjtők használata mind a lakók komfortérzetét növelhetik. A fenti változások 
nem csak a falu lakosságának jók, de az idelátogató turistákban is jobb kép alakul ki a 
településről. Gazdasági szempontból is jó befektetés, mivel a jelenlegi alacsony 
komfortfokozatú házak értéke a községben még az építési költséget sem éri el, így jelentős 
anyagi értékvesztés történik. Az ilyen programok megvalósításában hatalmas szerep jut az 
iskoláknak és a különféle állami szervek (Nemzeti Park, Környezetvédelmi Felügyelőség) 
közti kommunikációnak. 

33..44..  VVEESSZZÉÉLLYYEEKK  

Heresznye a megye egyik kevésbé dinamikusan fejlődő területén fekszik. A gazdasági 
fejlődés lassúsága hosszú távon növeli a dinamikusabb régióktól való lemaradást. Ennek 
egyik következménye lehet a lakosság további elvándorlása és a környezetvédelem háttérbe 
szorulása a megélhetés anyagi problémáival szemben. 

A gazdasági fejlődés a helyivel ellentétes érdekeket érvényesíthet. Az anyagi érdek 
sokszor rövidtávú haszonnal kecsegtető, de hosszú távon kétes értékű intézkedéseket okozhat 
az önkormányzati és magánszférában egyaránt. Ennek elkerülése fokozott figyelmet követel 
meg a társadalom minden tagjától és szervezetétől. 
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Az engedély vagy ellenőrzés nélküli kisebb vagy nagyobb volumenű ipari üzemek 
potenciális környezeti károkozással fenyegetnek. 

Az idegenforgalom nem fenntartható léptékű fejlesztése a természeti és környezeti értékek 
túlzott terhelésével, és károkozással járhat. 

A turizmus és/vagy a tranzitforgalom megerősödése fokozott levegőterhelést okozhat a 
településen élők számára és gyengítheti a lakosok, gyalogosok környezetbiztonságát. 

A települési épített környezet, a műemlékek védelmét szolgáló források beszűkülése, 
korlátozottsága esetén a település építészeti, kulturális értékeinek, és a tradicionális 
lakóépületek állagának további romlása várható. 

A nem megfelelő talajművelés sok helyen a talajok minőségét rontja. Ez a folyamat csak 
hosszabb időintervallumban válik nyilvánvalóvá, mértéke nehezen ellenőrizhető, ezért a 
környezetre nézve inkább veszélynek minősíthető, mint adottságnak. Heresznye területén 
elsősorban a meggondolatlan illegális erdőirtás, illetve a defláció felerősödése jelentkezhet. 

A térség általános szegénysége miatt a települések ki vannak téve annak, hogy a helyi 
adottságokat nem ismerő, a helyi érdekeket figyelembe nem vevő vállalkozók, társaságok 
telepednek meg olyan tevékenységekkel, melyeket máshol már nem tűrnek meg. Ez a fajta 
gazdasági kiszolgáltatottság sok esetben a környezetvédelem érdekeinek nem teljes 
mértékben való érvényesülését is előidézheti. A rövidtávú anyagi nyereség súlyos károkat 
okozhat, melyek helyreállítása akár évtizedekig eltarthat. 

Az infrastruktúra fejlesztésére rendelkezésre álló hitelek, támogatások beszűkülése, a 
pénzhiány miatt településen és a kistérségben a környezetvédelmi célú beruházások 
háttérbe szorulhatnak. 

A lakosság érdektelensége a környezetvédelem iránt erősödik a térségben. Bár még sok 
helyen él az egészséges lokálpatriotizmus, a megélhetési nehézségek a lakosság jelentős 
részénél háttérbe szorítja a környezet-, természetvédelem szempontjait. 
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44..11..  KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLMMII  PPRRIIOORRIITTÁÁSSOOKK  

Az alábbi táblázat a helyzetfeltárás során megállapított problémák, a megoldásukkal elérhető 
célállapot, a szükséges és az önkormányzat által megvalósítható intézkedéseket és azok 
fontossági sorrendjét, és a települési környezetvédelmi programban szereplő vonatkozó 
programok sorszámát nevezi meg. 
 
A táblázatban szereplő egyes célállapotok elérése természetesen más és más nagyságrendű, 
összetettségű, költségigényű és időigényű feladatokat jelentenek. Ezért el kell dönteni, hogy 
melyek az egyes célok és a vonatkozó feladatok fontossági sorrendje. A környezetvédelmi 
prioritási sorrend meghatározásával az önkormányzat nem csupán képes előretervezni, hogy 
az anyagi és humán erőforrásai ismeretében melyik környezetvédelmi célt körülbelül milyen 
időintervallumon belül képes teljesíteni. 
 
A kitűzött prioritási sorrend egyúttal számon kérhetőséget is jelent, azaz a település 
vezetésének felelős döntéseket kell hoznia, hogy az ígért beruházásokat, fejlesztéseket meg is 
valósítsa. 
 
A prioritások között előnyt kell élvezni azon céloknak, amelyek valamely egészségkárosító 
hatás megszüntetését, csökkentését, vízbázisok veszélyeztetésének csökkentését, alapvető 
természeti értékek védelmét szolgálják. De mivel gyakorta még ezek is nagyobb feladatot 
jelentenek, mint amit az önkormányzat fel tud vállalni, ezért a prioritás meghatározásakor 
elsőbbséget kell biztosítani azon céloknak, amelyek, kis költségigénnyel, hatékonyan képesek 
megoldást kínálni, vagy képesek a későbbi jelentős programok szükséges hátterének 
megteremtésére. 
 

Helyzetértékelés, 
probléma 

meghatározás 

Elérendő környezeti 
célállapot Intézkedések 

Prioritás 
Fontossági 

sorrend 

Program(ok) 
fejezet 
száma 

A községben a fejlett 
uniós tagállamokhoz 
képest alacsonyabb a 
környezetvédelemmel 
kapcsolatos aktivitás, 
ilyen céllal nem alakult 
jelentős civil szervezet. 

Az önkormányzati, 
lakossági és vállalkozói 
szektor döntéseiben fontos 
szerepet kap a 
környezetvédelem, helyi 
civil szervezetek alakulnak. 

A környezetvédelmi 
program céljait az 
önkormányzat, a 
lakosság, a helyi 
vállalkozók és a civilek 
is fontosnak tartják, és 
aktívan részt vesznek a 
megvalósításban. 

A 
4.9.1. 

4.10.1. 
4.11.1. 

A lakosság jelentős 
hányada vegyes 
tüzeléssel szennyezi a 
levegőt. 

A vezetékes földgázhálózat 
javuló kihasználtsága, 
csökkenő 
levegőszennyezés. 

Környezettudatos 
nevelés, a tudatos 
energiatakarékosság 
erősítése. 

A 4.2.3. 
4.6.2. 

A lakosság és a 
vállalkozások 
környezetért érzett 
felelősségérzete és 
környezetvédelmi 
ismeretei többnyire 
csekélyek, felszínesek. 

A lakosság és a helyi 
vállalkozások, intézmények 
rendelkeznek a szükséges 
szintű környezetvédelmi 
ismerettel. Munkájuk és 
mindennapi tevékenységük 
során környezettudatos 
döntéseket hoznak. 

A felnőtt korú lakosság 
környezeti nevelése 
falutévén, fórumokon, 
ingyenes képzéseken és 
rendezvényeken 
keresztül. 

A 

4.6.2. 
4.9.1. 

4.10.1. 
4.11.1. 
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Helyzetértékelés, 
probléma 

meghatározás 

Elérendő környezeti 
célállapot Intézkedések 

Prioritás 
Fontossági 

sorrend 

Program(ok) 
fejezet 
száma 

Településrendezési- és 
szerkezeti terv 
hiányában a község 
nem tudja térben és 
időben meghatározni a 
településfejlesztési 
elképzeléseit, emiatt 
elesik a rendelkezésre 
álló és a fejlődését 
szolgáló források 
jelentős részétől. 

A község a hatályos 
jogszabályoknak 
megfelelően elkészített 
településrendezési- és 
szerkezeti tervvel 
rendelkezik. A fejlődés a 
racionális területhasználat 
figyelembe vételével és 
pontosan definiált 
településfejlesztési célok 
mentén történik. 

A település térbeli, és 
időbeni fejlődését 
rögzítő település-
rendezési terv 
elkészítése a környezet 
védelmének és a 
fenntartható fejlődés 
érdekeinek figyelembe 
vételével. 

A 4.5.1. 

A településen 
közegészségügyi 
kockázatot jelentő 
parlagfüves területek 
találhatóak. 

Az allergén gyomok 
visszaszorítása, az allergiás 
tünetek számának 
csökkenése. 

Az elhanyagolt területek 
megfelelő művelése. A 
parlagfű irtása. 

A 4.8.1. 

Az önkormányzati 
jogszabályok nem 
szabályozzák a helyi 
környezetvédelmi 
kérdések jelentős 
részét. 

A településen teljes körűek 
a környezetvédelmet 
szabályozó önkormányzati 
rendeletek. 

A helyi 
környezetvédelmi 
tartalmú jogalkotói 
munka felgyorsítása, a 
jogszabályok naprakész 
frissítése. 

A 4.10.1. 

A szennyvízhálózatra 
rá nem csatlakozott 
háztartások potenciális 
talaj- és felszín alatti 
vízszennyező források. 

Csökken a talajt, talajvizet 
szennyező háztartások 
száma. 

A lakosság ösztönzése a 
szennyvízhálózatra való 
rácsatlakozásra. 

A 4.4.1. 

Szennyező, illetve 
használaton kívül álló 
közműpótlók (zárt 
tárolók és szikkasztók) 
találhatók a településen. 

Csökken a talajt és a 
talajvizet szennyező 
közműpótlók (zárt tárolók 
és szikkasztók) száma. 

Közműpótlók 
felszámolása/ tisztítása, 
a környezetet nem 
szennyező funkcióval 
való kiváltása. 

A 4.4.2. 

A község nem 
rendelkezik a hatályos 
jogszabályoknak 
megfelelően elkészített 
hulladékgazdálkodási 
tervvel. 

A település a hatóságok 
által elfogadott és a 
képviselő testület által 
jóváhagyott és kihirdetett 
hulladékgazdálkodási 
tervvel rendelkezik. 

Pályázat benyújtása a 
települési hulladék-
gazdálkodási terv 
elkészítésére, a tervező 
cég kiválasztása, a terv 
elkészítése, elfogadása. 

A 4.4.3. 

A szántóterületeken 
felhasznált műtrágya és 
növényvédőszer 
mennyiségek nem 
ismertek. Jelentős a 
környezetterhelés 
kockázata. 

Általánossá válnak a 
természetkímélő 
gazdálkodási formák, a 
racionális földhasználat 
beépül köztudatba. Javul a 
természeti környezet és 
állatvilág életminősége. 

A természetközeli 
gazdálkodási módok, a 
racionális, környezet-
kímélő földhasználat 
elterjedésének 
elősegítése, támogatása. 

B 4.7.1. 
4.7.2. 

Rossz állapotú, több 
helyen eltömődött, 
feliszapolódott 
csapadékvíz-elvezető 
hálózat. 

Karbantartott, az esővizet 
gyorsan, károkozás nélkül 
elvezető csapadékvíz-
elvezető hálózat. 

Csapadékvíz-hálózat 
fejlesztési tervének 
elkészítése, a hálózat 
felújítása, folyamatos 
karbantartása. 

B 4.3.1. 

A falu értékes építészeti 
értékei felújításra, 
karbantartásra 
szorulnak. 

A település épített értékei 
szépen karbantartottak. A 
felújított épületek növelik a 
turisztikai vonzerőt és a 
lakosságot megtartó erőt. 

A felújítandó értékek 
felmérése, felújítása és 
rendszeres 
karbantartása. 

B 4.5.4. 
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Helyzetértékelés, 
probléma 

meghatározás 

Elérendő környezeti 
célállapot Intézkedések 

Prioritás 
Fontossági 

sorrend 

Program(ok) 
fejezet 
száma 

Hiányos véderdősáv a 
település körül, 
deflációnak kitett 
szántóterületek vannak. 

A falu szakszerűen 
telepített, jó állapotú, a 
védelmi célnak megfelelő 
erdősávokkal rendelkezik. 

A mezőgazdasági célú 
területhasználat 
racionalizálása, 
véderdősávok telepítése. 

C 4.2.4. 

A rossz állapotú, 
helyenként eltömődött, 
feliszapolódott belvíz-
elvezető hálózat nem 
tudja elvezetni a vizet. 

Jól karbantartott, 
csapadékos időszakban 
megjelenő belvizet 
gyorsan, károkozás nélkül 
elvezető belvízelvezető 
hálózat. 

Belvízhálózat fejlesztési 
tervének elkészítése, a 
hálózat felújítása, 
folyamatos 
karbantartása. 

C 4.3.2. 

A település belterületén 
hiányos a zöldfelületi 
hálózat, sok építészeti 
érték nem kap kellő 
figyelmet. 

Kellemes lakókörnyezet, 
vonzó településkép, sok 
zöldfelület, rendezett 
parkok és játszóterek. 

Belterületi rendezés, 
zöldfelületi háló 
fejlesztése, parkok és 
játszóterek bővítése, 
helyi védettség alá 
tartozó természeti és 
építészeti értékek 
körének kiterjesztése. 

C 4.5.2. 
4.5.3. 

A kerti ásott kutak 
többsége nincsen 
felszámolva, vagy 
zárhatóvá téve. 

Lezárt, szakszerűen 
eltömedékelt kerti kutak. 

A kerti kutak felmérése 
és szakszerű lezárása C 4.8.2. 

A helyi közúti, 
gyalogos és kerékpáros 
közlekedés 
infrastruktúrája 
felújításra, bővítésre 
szorul. 

Jó minőségű, alacsony, 
por-, zaj- és rezgésterhelést 
okozó közlekedési 
infrastruktúra. Javuló 
közlekedésbiztonság, 
bővülő környezetbarát 
kerékpáros közlekedés. 

Útfelújítások és 
bővítések elvégzése, 
kerékpáros úthálózat 
fejlesztése, a mező- és 
erdőgazdasági utak 
rekonstrukciója. 

C 4.2.1. 

A burkolatlan bel- és 
külterületi, főleg mező- 
és erdőgazdasági célú 
utak porterhelést 
okoznak. 

A földutak által okozott 
porterhelés lecsökken, 
javul az úthálózat 
minősége. 

A földutak por-
mentesítése, megfelelő 
felületi zárással való 
ellátása (zúzott kő, 
aszfalt) és karbantartása. 

C 4.2.2. 

Az egykori 
mezőgazdasági 
telephely üresen álló, 
pusztuló épületeinek 
hasznosítása nem 
megoldott. 

A településen nincsenek 
leromlott állapotú 
mezőgazdasági és egyéb 
célra már nem hasznosított, 
felhagyott barnamezős 
területek. 

A tulajdonviszonyok 
tisztázása, szükség 
szerinti állapotfelmérés 
és kármentesítés. A 
terület rehabilitálása és 
az új funkcióknak 
megfelelő hasznosítása 

C 4.5.5. 

A településen alacsony 
az alternatív, megújuló 
és környezetbarát 
energiaforrások 
felhasználása. 

A nem megújuló energia-
hordozók felhasználása 
visszaszorul, csökken a 
levegőszennyezés. 

Energiatakarékosság és 
energiahatékonyság 
növelése. Megújuló 
energiák használatának 
elterjesztése. 

C 4.6.1. 
4.6.3. 
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A LEHETSÉGES PRIORITÁSOK: 
 
A - elsődleges prioritás: A település környezeti állapotának megőrzéséhez, a lakosok 
lakókörnyezet javításához elengedhetetlenül szükséges, rövid időintervallumon belül (a 
KVP időtartama (3 év) alatt) végrehajtandó program. A végrehajtáshoz szükséges eszköz, 
anyagi és intézményi háttér a településen rendelkezésre áll, vagy rövid idő alatt 
biztosítható. Továbbá ide tartoznak azon önkormányzati feladatokat érintő olyan programok, 
amely feladatok elvégzése jogszabályban rögzítettek, de eddig az önkormányzat 
elmulasztott teljesíteni, valamint adott esetben előfeltételét jelenti más beavatkozásoknak. 
 
 
B - másodlagos prioritás: A település környezeti állapotának megőrzése szempontjából 
fontos program, melynek megvalósítását a környezeti veszélyeztetés illetve egyéb sürgető 
tényezők szerint kell minél korábbi időpontra kitűzni. A szükséges eszköz, anyagi vagy 
intézményi háttér hiányos. A településnek ezen programok esetében rövid távon elsősorban 
a beindításához szükséges feltételrendszer megteremtésére kell időt fordítania. (szervezési 
feladatok, támogatási források felkutatása, stb. lépések). Ebben az esetben az adott feladat 
végrehajtása ezen KVP időtartama alatt kezdődik el, de a befejezés túlnyúlik a jelen 
program végrehajtási időszakán (2006-2008). 
 
 
C - harmadlagos prioritás: A feladat végrehajtása az anyagi/eszköz háttér hiánya, 
adminisztratív akadályok miatt kevésbé élvez prioritást. Ide tartoznak a jelenben nem 
elengedhetetlenül fontos, inkább hosszú távú elképzelések, amelyek megvalósítása már csak a 
jelen KVP időtartamát követően kezdődhet el (2008 után). A megvalósítás időpontját a 
vonatkozó jogszabályok és az egyéb befolyásoló tényezők szerint (pl.: a terület környezeti 
érzékenysége) 4-10 éven belülre kell kitűzni. 
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44..22..  LLEEVVEEGGŐŐMMIINNŐŐSSÉÉGG  VVÉÉDDEELLMMEE  

44..22..11..  SSzziilláárrdd  bbuurrkkoollaattúú  uuttaakk  kkaarrbbaannttaarrttáássaa,,  bbuurrkkoollaattookk  ffeellúújjííttáássaa  

Cél 
 
A burkolat-felújítás célja a burkolatromlás megakadályozása, a nyomvályúsodás kijavítása, a 
meglévő közúthálózat minőségének fenntartása; lehetőség szerint korszerű, környezetterhelést 
csökkentő burkolattípusok használatával. 
 
Leírás 
 
Heresznye belterületén kevés az önkormányzati kezelésben lévő burkolt út. Elsősorban a 
burkolat állapotának javítása, illetve megőrzése, valamint a vízelvezetés későbbiekben is 
megnyugtató megoldása a célja a programnak. 
 
Heresznye közigazgatási területére eső teljes úthálózat hossza 19 km. A Somogy Megyei 
Állami Közútkezelő Kht. ebből csupán 1,9 km szilárd burkolatú utat kezel. A településnek 
nincs kerékpárútja. 
 
A település megközelíthetősége meglehetősen egyoldalú, ugyanis csak az átmenő irányú, 
Berzence és Barcs közti alacsonyrendű útról lehet elérni. A település burkolt főutcája a 
Somogy Megyei Közútkezelő Kht. kezelésében van. Az önkormányzat egyetlen burkolt 
útszakaszt kezel, ami levisz a Dráva ártérre, ahol még egy keresztutca található. Ezen a 
szakaszon van a polgármesteri hivatal épülete. Lent található a szennyvízátemelő, illetve a 
mezőgazdasági üzem tárolója. 
 
A település legnagyobb részén az utak és a járdák többsége felújításra szorul. A község 
minden lakóterületet feltáró útja portalanított. A mezőgazdasági funkciót betöltő, de 
belterületen áthaladó utak útburkolat nélküliek, vegyes anyaggal (föld, törmelék, stb.) 
ellátottak. Az úthálózat kialakításánál figyelembe kell venni az utak teherbírását, melyhez 
megfelelő módon kiépített alap és felületzárás, valamint a működőképes csapadékvíz 
elvezetés elengedhetetlen. 
 
Az önkormányzat minden útfejlesztést támogató pályázati lehetőséget megpróbál kihasználni, 
azonban a források szűkössége eddig nem tette lehetővé jelentősebb összeg bevonását a teljes 
rekonstrukció megkezdésére. Az önkormányzat elégtelen anyagi lehetőségei csak kisebb 
útjavítási munkákat, „kátyúzást” tesznek lehetővé. 
 
Az országos közúthálózat útfenntartási munkáinak ütemezését, rangsorolását az országosan 
működő PMS rendszerrel (Pavement Management System) végzik. A megyei közútkezelő 
éves fenntartási, burkolat-felújítási tervet készít a PMS rendszer támogatásával, figyelve a 
rendelkezésre álló forrásokat és a folyamatosan figyelt burkolati állapotot. Az így elkészített 
tervet az UKIG hagyja jóvá és megbízza a közútkezelőt a munkálatok végrehajtásának 
bonyolítására. 
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Önkormányzati utak esetében hasonló a módszer. Fel kell mérni a meglévő utak állapotát, 
majd a tervezett burkolási, burkolat-felújítási munkákat ki kell dolgozni engedélyezési/kiviteli 
terv szinten, részletes műszaki paraméterekkel, méret-, mennyiség- és költségszámításokkal. 
 
Saját források ritkán állnak teljes mértékben rendelkezésre, így a szükséges feltételek és 
engedélyek meglétét bizonyítva a kiviteli terv benyújtásával pályázni lehet a különböző 
állami, regionális pénzforrásokhoz. 
 
Operatív lépések 

• az utak állapotának felmérése 
• engedélyezési/kiviteli tervek elkészítése 
• pénzügyi források előteremtése (amennyiben saját forrásokból a kivitelezés nem 

finanszírozható) 
• építési munkák megpályáztatása, kivitelezés alvállalkozásba adása, építés 

 
Monitoring 

• a felmérés elkészül, akcióterv elkészült a felújítások sorrendjére 
• a kiviteli tervek elkészülnek, az építési-szakhatósági engedélyek, hozzájárulások 

rendelkezésre állnak 
• a kiválasztott kivitelező végrehajtotta az építési feladatokat, a szakasz elkészült és 

megtörtént a műszaki átadás-átvétel 
 
Felelős szervezetek 
 

Települési önkormányzat, Somogy Megyei Közútkezelő Kht. 
 
Ütemterv 
 

Ütemezés 
1. év 2. év 3. év 

Operatív lépések 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

            
            Felmérés 
            
            
            Tervezés / Engedélyezés 
            
            
            Pályázás 
            
            
            Építés 
            

A megvalósítás forrásigénye  1-1,5 MFt/km 0,2-0,3 MFt 60-70 MFt/km 
Forráslehetőség BM, GKM, régiós és megyei pályázatok 
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44..22..22..  MMeezzőő--  ééss  eerrddőőggaazzddaassáággii  uuttaakk  kkoorrsszzeerrűűssííttééssee,,  jjaavvííttáássaa,,  kkaarrbbaannttaarrttáássaa  

Cél 
 

A település porterhelésének, levegőszennyezésének csökkentése. Ezt szolgálja a 
mezőgazdasági termelés és áruszállítás közlekedési feltételeinek javítása megfelelő 
vízelvezetésű utakkal, szükség esetén szilárd burkolat kiépítésével. 
 
Leírás 
 

A mezőgazdasági funkciót betöltő, de belterületen áthaladó utak útburkolat nélküliek, vegyes 
anyaggal (föld, törmelék, stb.) ellátottak. Az úthálózat kialakításánál figyelembe kell venni az 
utak teherbírását, melyhez megfelelő módon kiépített alap és felületzárás, valamint a 
működőképes csapadékvíz elvezetés elengedhetetlen. 
 

Heresznye külterületen található burkolat nélküli mezőgazdasági „földutakat” az állam a 
kárpótlás és a termelőszövetkezetek privatizálása során az önkormányzat tulajdonába adta. Az 
önkormányzat azonban sem pénzügyi forrásokat, sem szakembereket nem kapott az utak 
megfelelő karbantartására. A mező- és erdőgazdasági utak ezért sok helyen felújításra 
szorulnak. 
 

Heresznyén a bel-, illetve külterületen is jellemzőek a burkolatlan földutak. Ezek az utak a 
nyári, száraz időszakokban rendkívül porosak (pl. egy-egy jármű elhaladtát magas porfelhő 
követi), esős időszakban pedig szinte járhatatlanok a mérhetetlen sár miatt. 
 

A feladat szereplői a községi önkormányzat valamint az utak korszerűsítésében érdekelt 
mezőgazdasági vállalkozások és erdőtulajdonosok. A kiválasztott útra vonatkozó terveket ki 
kell dolgozni engedélyezési/kiviteli terv szinten, részletes műszaki paraméterekkel, méret-, 
mennyiség- és költségszámításokkal. Ki kell kalkulálni a pontos pénzügyi konstrukciót a 
kivitelezésre, és biztosítani kell a területet az építés céljára (ebben az esetben esetleg 
kisajátításokra szükség lehet). Ilyen célú felmérés, vagy elképzelés a községben eddig még 
nem született, így jelenleg konkrét utakat, célokat nincs mód kijelölni. Elsőként éppen a 
munkák szükségességét kell mérlegelni, ezután születhet döntés a program megvalósításáról. 
 

Saját források hiányában a szükséges feltételek és engedélyek meglétét bizonyítva a kiviteli 
terv benyújtásával pályázni lehet a különböző állami, regionális pénzforrásokhoz. Kedvező 
esetben az út korszerűsítésében érdekelt vállalkozás és/vagy ingatlantulajdonos is beszáll a 
megvalósításba, konkrét munka – pl. munkagép biztosításával – vagy akár a pályázathoz 
szükséges önerő rendelkezésre bocsátásával. 
 
Operatív lépések 

• a felújításra vagy burkolásra váró utak kiválasztása 
• engedélyezési/kiviteli tervek elkészítése 
• engedélyeztetés szilárd burkolat kiépítéséhez, új útszakasz kialakításához 
• a munkák pénzügyi-műszaki előkészítése, területbiztosítás 
• pénzügyi források előteremtése (amennyiben saját forrásokból a kivitelezés nem 

finanszírozható) 
• építési munkák megpályáztatása, az építés alvállalkozásba adása, építés 
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Monitoring 

• a kiválasztás megtörténik, műszaki és pénzügyi alternatívák állnak rendelkezésre 
• a kiválasztott változat kiviteli tervei elkészülnek, az építési-szakhatósági engedélyek, 

hozzájárulások megvannak 
• a területviszonyok rendezettek, a munkák megalapozó pénzügyi számításai 

rendelkezésre állnak 
• a kiválasztott kivitelező végrehajtotta az építési feladatokat, a szakasz elkészült és 

megtörtént a műszaki átadás-átvétel 
 
Felelős szervezet 
 
A megvalósításért felelős szervezet az önkormányzat. 
 
Ütemterv 

Ütemezés 
1. év 2. év 3. év 

Operatív lépések 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

            
            Kiválasztás 
            
            
            Engedélyezési / kiviteli terv 
            
            
            Előkészítés 
            
            
            Pályázás 
            
            
            Építés 
            

A megvalósítás forrásigénye 0,1-2 
MFt/km * 0,1-0,3 MFt ** 

Forráslehetőség GKM 
*Csak a konkrét tervek ismeretében kalkulálható. 
**Földútnál néhány 10.000 Ft/km, szilárd burkolatú út felújítása 50-70 MFt/km, teljesen új burkolt út építése 
180-200 MFt/km 
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44..22..33..  AA  llaakkoossssáággii  ggáázzbbeekkööttéésseekk  aarráánnyyáánnaakk  nnöövveellééssee  

Cél 
 
A fa és szénalapú fűtésből származó levegőszennyezés mértékének csökkentése, a lakossági 
vegyes tüzelés arányának minimálisra csökkentése. 
 
Leírás 
 
A vezetékes földgázhálózat Heresznye teljes belterületén kiépítésre került. A gázszolgáltató a 
KÖGÁZ Rt.3 (internet http://www.kogaz.hu). A polgármesteri hivatal fűtése gázkazánnal 
történik. A gerincvezetékre való közvetlen rácsatlakozás minden háztartás számára biztosítva 
van. A lakosság jövedelmi helyzetéhez képest magas közvetlen és járulékos költségek (pl. 
tervezés, a belső gázvezetékek kiépítése, kazánvásárlás, stb.) miatt azonban csak fokozatosan 
bővül a szolgáltatást igénybe vevők köre. A csatlakozók száma a családok pénzügyi 
lehetőségei függvényében emelkedik. Évente 3-4 új háztartás csatlakozik a rendszerhez. 
 
A település lakosságának nagy része még mindig fával tüzel, csak kisebb részben használnak 
földgázt, legfeljebb főzésre és kisebb mértékben fűtésre. A gázbekötések arányának növelése 
elsorsorban anyagi szempontok miatt késlekedik. 
 
A település háztartásainak a lehetőségekhez képest alacsony hányada van rákötve a vezetékes 
gázhálózatra, ezért törekedni kell a minél magasabb, közel 90-100 százalékos arány elérésére. 
Az egyedi gázbekötések legfőbb akadálya a forráshiány illetve a lakosság motiváltságának 
hiánya. A lakossági gázbekötések ösztönzése érdekében egy kedvező banki hitelkonstrukcióra 
és egy engedményezési szerződésre van szükség a gázszolgáltató és a lakosság között, 
amelyek segítségével a háztartások több év alatt törlesztik a bekötés bank által fedezett 
költségeit. 
 
Operatív lépések 

• lakossági igények és lehetőségek felmérése 
• kedvező konstrukciót kínáló bank kiválasztása, részletek egyeztetése 
• gázrákötések kivitelezése 

 
Monitoring 

• adatbázis a lakossági igényekről 
• engedményezési szerződés feltételei és körülményei ismertek; szerződés megkötése 

 
Indikátor: 

• gázhálózatra való rákötöttség aránya (%) 

                                                 
3 KÖGÁZ Rt. Siófok, tel.: (84) 311-090 
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Felelős szervezetek 
 
Települési önkormányzat, a szolgáltatást nyújtó bank és a helyi gázszolgáltató cég. 
 
 
Ütemterv 

Ütemezés 

1. év 2. év 3. év 

Operatív lépések 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

            

            Lakossági igény felmérése 
            

            

            Kedvező konstrukciót kínáló 
bank kiválasztása 

            

            

            Gázrákötések kivitelezése 
            

A megvalósítás forrásigénye 
(MFt) 0,5-0,7  Nem kalkulálható, az igényektől függ 

Forráslehetőség GKM 
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44..22..44..  MMeezzőővvééddőő  eerrddőőssáávvookk//ffaassoorrookk  tteelleeppííttééssee  

Cél 
 
A program célja a település lakóterületére érkező por és egyéb szennyeződések 
mennyiségének csökkentése, külterületen a gazdálkodók termésbiztonságának növelése, 
valamint a zöldhálózati elemek fejlesztése. 
 
Leírás 
 
Heresznyén a nagy területű, összefüggő, deflációnak kitett szántókhoz képest a belterületet 
védő mezővédő erdősávok kiterjedése igen csekély. Összefüggő erdőterületek csak a Dráva 
mentén és a település északi közigazgatási határa mentén vannak. A fásított területek növelése 
ezért mind mezőgazdasági, mind ökológiai szempontból fontos feladat. A program 
megvalósítása során kiemelt cél kell, hogy legyen a természetközeli erdőgazdálkodás területi 
arányának növelése, és a Nemzeti Erdőprogram kapcsolódó feladatainak végrehajtása. 
 
A telepítéseknél az alábbi őshonos, hazai növényfajokat célszerű felhasználni: 

• őshonos fafajok, úgymint kocsányos tölgy (Quercus robur), magyar kőris (Fraxinus 
pannonica), simalevelű mezei szil (Ulmus minor), vénic szil (Ulmus laevis), szürke és 
fehér nyár (Populus canescens, Populus alba), vadalma (Malus sp.), vadkörte (Pyrus 
pyraster), zselnicemeggy (Padus avium), mezei juhar (Acer campestre). 

• őshonos cserjefajok, úgymint vörösgyűrűs som (Cornus sanguinea), mogyoró 
(Corylus avellana), kányabangita (Viburnum opulus), kutyabenge (Frangula alnus), 
varjútövisbenge (Rhammus catharticus), csíkos kecskerágó (Euomynus eurpoaeus), 
hamvas szeder (Rubus caesius), tatárjuhar (Acer tataricum), egybibés galagonya 
(Crataegus monogyna), vörös ribizke (Ribes rubrum), borostyán (Hedera helix), 
fagyal (Ligustrum vulgare), vadrózsa (Rosa canina), kökény (Prunus spinosa). 

 
A telepítések nem történhetnek a gyepterületek rovására, mivel azok önmagukban már értékes 
természetközeli területek. Az erdősítést a mezőgazdasági területek extenzívebb 
hasznosításával kell megoldani. Ahol nincs hely és lehetőség erdősáv kialakítására, 
ökológiailag is működőképes erdő létrehozására, ott is törekedni kell a fás növényzet 
terjesztésére, különösen a közúti forgalom vagy egyéb zaj- légszennyező forrás által érintett 
településrészeken. Ennek hagyományos és a tájba is jól illeszkedő módja a fasorok 
kialakítása, mind kül-, mind belterületen. A települési zöldterületek fejlesztése, parkosítás is 
hasonlóan kedvező hatású. 
 
A mezővédő erdősávok és fasorok telepítésével illetve rehabilitációjával a biológiai és a 
tájképi diverzitás növelése mellett jelentősen csökkenthető a külterületeken, elsősorban a 
szántóföldeken keletkező por mennyisége, a deflációs talajpusztulás mértéke, valamint az út 
menti hófogó erdősávok telepítése által a hóátfúvások veszélye. Az erdősávok és fasorok 
adott esetben egy átfogó zöldhálózati rendszer részét is képezhetik. 
 
Vonatkozó jogszabályok 
1257/1999 EK rendelete, 1996. évi LIII. tv., 1996. évi LIV. tv., 29/1997. (IV. 30.) FM r., 
88/2000. (XI. 10.) FVM r. 
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Operatív lépések 

• a lehetséges területek felmérése 
• egyeztetések a helyi gazdákkal 
• tervezés 
• területbiztosítás 
• erdőtelepítés 

 
Monitoring/Indikátorok: 

• új telepítésű mezővédő erdősávok területének nagysága (ha, %) 
• egyéb fásítás alá vont területek növekedése (ha, %) 
• a mezővédő erdősávok éves növekedésének százalékos aránya (%) 

 
Felelős szervezetek 
 
Települési önkormányzat, erdőbirtokosság, a mezőgazdasági árutermelésben és 
földművelésben érdekelt gazdálkodók. 
 
Ütemterv 

Ütemezés 
1. év 2. év 3. év 

Operatív lépések 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

            
            A szóba jöhető területek 

felmérése 
            
            
            Egyeztetések a helyi gazdákkal 
            
            
            Tervezés/területbiztosítás 
            

Erdőtelepítés  Folyamatos 

A megvalósítás forrásigénye 8-10 eFt/ha Egyedi fásításnál 100-500 Ft/db, 
Erdősítésnél 200-500 eFt/ha 

Forráslehetőség FVM, KvVM 
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44..33..  AA  TTAALLAAJJ--,,  AA  FFEELLSSZZÍÍNN  AALLAATTTTII  ÉÉSS  AA  FFEELLSSZZÍÍNNII  VVIIZZEEKK  
VVÉÉDDEELLMMEE  

44..33..11..  BBeelltteerrüülleettii  ccssaappaaddéékkvvíízz--eellvveezzeettééssii  kkoonncceeppcciióó  kkiiddoollggoozzáássaa,,  aa  rreennddsszzeerr  
ffeejjlleesszzttééssee  

Cél 
 
A település csapadékvíz-elvezetési problémáinak hosszú távú és fenntartható megoldása, a 
csapadékvíz-elvezető rendszer elemeinek fejlesztése, rekonstrukciója, az erózió és fel-
iszapolódások csökkentése. 
 
Leírás 
 
Heresznyén a csapadékvíz összegyűjtése nyílt felszíni csatornahálózatban történik. A nyílt 
árkok többségének oldala füves rézsűvel fedett. A csapadékvíz döntő többségének 
összegyűjtése burkolat nélküli, nyílt csatornahálózatban történik, kivéve a nagy esésű és nagy 
hozamot szállító árokszakaszokat, melyek betonlapokkal burkoltak. Az árkok füves rézsűvel 
lettek kialakítva. A csatornák állapota általában jónak mondható. A csatornák vize a Dráva 
folyó árterében a holtágakon keresztül a folyóba van vezetve. 
 
Az önkormányzat az árkok karbantartását és tisztítását az átereszekkel együtt folyamatosan 
igyekszik elvégezni. A község korlátozott pénzügyi lehetőségei miatt azonban a hálózat egy 
része mára eliszapolódott, növényzettel benőtt. Több szakasza felújításra és tisztításra 
szorul. A falura a csapadékos időszakokban – illetve esetenként a tavasszal hirtelen 
„ráköszöntő hóolvadás” miatt – rázúduló jelentősebb mennyiségű víz gyorsan feliszapolják a 
csatornákat, eltömíti az átereszeket. 
 
A csatornák és az átereszek a karbantartás elmaradása miatt sok helyen felújításra szorulnak. 
Ezt az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt egyedül nem tudja felvállalni. Az 
önkormányzat a belterületen futó csatornák felszínének kaszálását, kisebb mértékű javítását 
rendszeres időközönként elvégzi. A lakóházak előtti csatornaszakaszokat a lakóknak kellene 
tisztítani, amit azonban néhol elhanyagolnak. 
 
A fentiek figyelembe vételével javasoljuk a település teljes csapadékcsatorna hálózatának 
részletes felmérésével csapadékvíz-elvezetési koncepció készítését a lehetséges legjobb 
megoldásokról. A tanulmány elkészítése és elfogadása után mielőbbi meg kell kezdeni az 
engedélyezési és a kiviteli tervek kidolgozását, valamint az engedélyezési eljárások 
lefolytatását. 
 
Ki kell kalkulálni a pontos pénzügyi konstrukciót a kivitelezésre. Saját források ritkán állnak 
teljes mértékben rendelkezésre, így a szükséges feltételek és engedélyek meglétét bizonyítva a 
kiviteli terv benyújtásával pályázni lehet a különböző állami, regionális pénzforrásokhoz. A 
munka nagysága miatt lehetséges egy térbeli és időbeli szakaszolás. Ehhez szükséges az 
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önkormányzat, a helyi gazdálkodó szervezetek, a területi hatóságok (KÖVIZIG, KÖTEVIFE) 
együttműködése. 
 
Vonatkozó jogszabályok 
 
EP és Tanács 2000/60/EK irányelv, 
120/1999. (VIII.6.) Korm. r., 
232/1996. (XII.26.) Korm. r., 
203/2001. (X.26.) Korm. r.; 
204/2001. (X.26.) Korm. r.; 
193/2001. (X.19.) Korm. r.; 
9/2002. (III.22.) KöM-KöViM r., 
220/2004. (VII.21.) Korm. r., 
25/2003 (XII.30.) KvVM r. 
 
Operatív lépések 

• a csapadékvíz-elvezető hálózat elemeinek állapotfelvétele 
• csapadékvíz-elvezetési koncepció kidolgozása 
• engedélyezési és kiviteli tervek készítése 
• engedélyezési eljárás lefolytatása 
• kivitelezés 

 
Monitoring 

• a tervek elkészültek 
• sikeres engedélyeztetési eljárást lefolytatták 
• a kivitelezés megtörtént 

 
Indikátor: 

• az erózióval érintett területek kiterjedésének csökkenése a községben (ha/év) 
 
Felelős szervezetek 

• Önkormányzat 
• Helyi gazdálkodó szervezetek 
• KÖVIZIG (adatszolgáltatás, egyeztetések) 
• KÖTEVIFE (adatszolgáltatás, egyeztetések, tervek engedélyezése), 
• FVM (adatszolgáltatás, egyeztetés) 
• NPI 
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Ütemezés 
 

Ütemezés 
1. év 2. év 3. év 

Operatív lépések 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

            
            A csapadékhálózat 

elemeinek állapotfelvétele 
            
            
            Koncepció készítése 
            
            
            Engedélyezési és kivitelei 

tervek készítése 
            
            
            Kivitelezés 
            

A megvalósítás 
forrásigénye (MFt) 

0,3-
3 

0,3-
1,5 1-30 A tervezett munkától függően 

Forráslehetőség KvVM, FVM 
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44..33..22..  BBeellvvíízz  eellvveezzeettééssii  kkoonncceeppcciióó  kkiiddoollggoozzáássaa  ééss  aa  bbeellvvíízzeellvveezzeettőő  hháállóózzaatt  
ffeejjlleesszzttééssee  

 
Cél 
 
A település belvízvíz-elvezetési problémáinak hosszú távú és fenntartható megoldása, a 
belvíz-elvezető rendszer elemeinek fejlesztése, rekonstrukciója, az erózió és a 
feliszapolódások csökkentése. 
 
Leírás 
 
Heresznye egyes mezőgazdasági területei belvizekkel veszélyeztetettek. A magas 
talajvízszint miatt esős időben a domborzati viszonyok miatti lefolyástalan területeken sokáig 
megmaradhat a belvíz. A csatornák vize a Dráva folyó árterében a holtágakon keresztül a 
folyóba van vezetve. A belvízelvezető-hálózat árokrendszerében vannak szakaszok, ahol az 
árkok teljes felületét sűrű növényzet (bokrok, fák) borítja. 
 
A program megvalósításához javasoljuk a település teljes belvíz-csatorna hálózatának 
részletes felmérésével egy belvíz-elvezetési koncepció készítését a lehetséges legjobb 
megoldásokról. A tanulmány elkészítése és elfogadása után javasoljuk az engedélyezési és a 
kiviteli tervek elkészítésének mielőbbi megkezdését, valamint az engedélyezési eljárás 
lefolytatását. Ki kell dolgozni a pontos pénzügyi konstrukciót a kivitelezésre, saját források 
ritkán állnak teljes mértékben rendelkezésre, így a szükséges feltételek és engedélyek 
meglétét bizonyítva a kiviteli terv benyújtásával pályázni lehet a különböző állami, regionális 
pénzforrásokhoz. 
 
A munka nagysága miatt lehetséges egy térbeli és időbeli szakaszolás. Ehhez mindenképpen 
szükséges az önkormányzat, a helyi gazdálkodó szervezetek, a területi hatóságok (KÖVIZIG, 
KÖTEVIFE) együttműködése. 
 
Operatív lépések 

• a csapadékvíz-elvezető hálózat elemeinek állapotfelvétele 
• csapadékvíz-elvezetési koncepció kidolgozása 
• engedélyezési és kiviteli tervek készítése 
• engedélyezési eljárás lefolytatása 
• kivitelezés 

 
Monitoring 

• a tervek elkészültek 
• sikeres engedélyeztetési eljárás megtörtént 
• a kivitelezés megindult 

 
Felelős szervezetek: 

• Önkormányzat 
• Helyi gazdálkodó szervezetek 
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Partnerek: 

• KÖVIZIG (adatszolgáltatás, egyeztetések) 
• KÖTEVIFE (adatszolgáltatás, egyeztetések, tervek engedélyezése), 
• NPI (adatszolgáltatás, egyeztetés) 
• FVM 

 
Ütemezés 
 

Ütemezés 
1. év 2. év 3. év 

Operatív lépések 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

            
            A belvízelvezető hálózat 

elemeinek állapotfelvétele 
            
            
            Koncepció készítése 
            
            
            Engedélyezési és kivitelei 

tervek készítése 
            
            
            Kivitelezés 
            

A megvalósítás forrásigénye 
(MFt) 

0,3-
1,5 

0,3-
1,5 1-30 MFt A tervezett munkától függően 

Forráslehetőség FVM 
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44..44..  HHUULLLLAADDÉÉKKGGAAZZDDÁÁLLKKOODDÁÁSS  

44..44..11..  AA  sszzeennnnyyvvíízzccssaattoorrnnaa--hháállóózzaattrraa  ccssaattllaakkoozzóó  hháázzttaarrttáássookk  sszzáámmáánnaakk  nnöövveellééssee  

Cél 
 

2015. december 31.-ig a településen a már kiépült csatornahálózatra (gerincvezetékére), a 
rákötött háztartások arányának közel 100 százalékra való növelése. 
 

Leírás 
 

Heresznyén a szennyvízek elvezetése és kezelése megoldott. Heresznye működő 
szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott. A település szennyvizeit a Barcson található 
szennyvíztisztító-telep fogadja. A tisztítótelep legfontosabb adatait lásd a mellékletek 
között, az 5.4. fejezetben. 
 

A felszín alatti vizek és a földtani közeg szennyeződés érzékenysége alapján Heresznye 
érzékeny a felszíni- és felszín közeli szennyeződésekre, ezért a háztartásoknak a 
szennyvízhálózatra való 95-100 százalékos rákötöttségének elérése magas prioritású feladat. 
A felszín alatti víz minőségi javításának- és a befogadó szennyvíztisztító telep 
kihasználtságának növelése érdekében a hálózatra való rákötések számának 100 százalékra 
növelése és ezzel párhuzamosan a maradék szennyvíztárolók felszámolása szükséges. 
 

Az időszakosan, nagyobb csapadékos periódusokban a megemelkedő talajvíz belvizek 
formájában komoly károkat okozhat a településen és környékén. Az ilyen magas 
talajvízállásos időben megnövekedik a veszélyes anyagok beszivárgása a talajba, ahol 
elszennyezik a talajvizet, sőt rosszabb esetben a magasabb vízadó rétegekig is eljutnak. A 
megmaradt szikkasztókat és zárt szennyvízgyűjtőket meg kell szüntetni, ezt követően 
egyedi szennyvízgyűjtőket létesíteni tilos. 
 

A cél elérése érdekében a lakosság rákötési hajlandóságát kell növelni. Ehhez jó alapot 
szolgáltat a 2004. július 1-jétől fizetendő talajterhelési díj, mely kiszámításának módját a 
törvény 3. melléklete írja elő. Az önkormányzat rendeletben - rászorultsági alapon - 
mentesíthet lakosokat a díjfizetési kötelezettség alól, vagy csökkentheti a díjfizetés mértékét. 
 

Vonatkozó jogszabályok 
 

219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet, 25/2002 (II. 17.) Kormányrendelet, 2003. évi 
LXXXIX. törvény 
 

A motiválás eszközei lehetnek: 
• a rákötések költségeihez pénzügyi-szakmai hozzájárulások 
• a bekötési terv ingyenes elkészítése 
• a bekötési munkálatok ingyenes szakfelügyeletének biztosítása a szolgáltató által 
• kedvezményes hitelfelvétel 
• önkormányzati rendeletek, melyek kötelezővé teszik az ingatlan közelében húzódó 

gerincvezetékre való rácsatlakozást; 
• a rendeletben előírtak ellenőrzése és szükség esetén szankcionálása 
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Operatív lépések 

• a lakosság számára részletes tájékoztató és fórumok szervezése 
• forráslehetőségek felmérése 
• hálózati rákötések kivitelezése 

 

Monitoring/Indikátorok: 
• a közművesített területen élők számának növekedése, a közműolló szűkülése (fő) 
• az újonnan épült bekötőcsatorna hálózat hossza (km) 
• az összes keletkezett szennyvízből a tisztított szennyvíz arányának javulása (%) 
• környezeti állapot további romlásának megakadályozása: főként a talaj és talajvizek 

illetve a felszíni vizek minőségének változásán keresztül mérhető, amennyiben az 
egyéb szennyező hatások kiszűrése megoldható (vízminőségi besorolás, paraméterek) 

 

Felelős szervezetek 
A program felelőse és koordinátora a települési önkormányzat, a megvalósítást alvállalkozók 
végzik. A műszaki átadás átvételt a Vízügyi Felügyelőség végzi, a finanszírozást pedig a 
pályázati források és pénzintézetek mellett a tulajdonosok bevonásával kell végezni. 
 
Ütemterv 
 

Ütemezés 
1. év 2. év 3. év 4. év 

Operatív 
feladatok 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

                

                Motivációs 
tanulmány 

                

                

                Forráslehetőségek 
feltárása 

                

                

                Rákötés (80%) 
                

                

                Rákötés (90%) 
                

                

                Rákötés (100%) 
                

A megvalósítás 
forrásigénye 
(MFt) 

0,5 0,2 A rákötés költségeinek nagyobb részét az ingatlantulajdonosnak kell 
állnia. 

Forráslehetőség - - KvVM Nemzeti Fejlesztési Terv KIOP: Szennyvízelvezetés és -
tisztítás, fejlesztését célzó beruházások 

Önerő (%) 100% 100% 25 % 25 % 25 % 
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44..44..22..  AA  hhaasszznnáállaattoonn  kkíívvüüllii  kköözzmműűppóóttllóókk  rreekkuullttiivváácciióójjaa  

Cél 
 
A közműpótlók felszámolása, illetve újfajta hasznosítási módok elterjesztése a csatornázás 
mellett is fenntartott költségkímélő, de engedély nélküli szennyvízszikkasztás elkerülése 
céljából. 
 
Leírás 
 
Heresznyén a háztartások többsége már csatlakozott a szennyvízelvezető hálózathoz. A 
csatornázott háztartásoknál azonban a régi közműpótlók többnyire funkció nélkül, vagy a régi 
funkciójuknak megfelelően állnak. Ez mindenképpen elkerülendő gyakorlat, mivel az előzetes 
tárolás (ülepítés) a szennyvíz összetételét és minőségét nagymértékben megváltoztatja 
(lerontja) és ezzel a tisztítómű tisztítási hatásfokát és rendes működését negatívan 
befolyásolja. Ennek elkerülésére a szolgáltató rendszerint ellenőrizni szokta a szakszerű 
bekötést, ám ez nem minden estben történik meg. 
 
A szennyvízszikkasztók rekultiválásra több megoldás létezik. Az egyik lehetőség a 
közműpótló teljes felszámolása, a másik (általában ez a célszerűbb) az új funkcióval való 
ellátás. Egy megfelelő állapotú közműpótlónál az önkormányzat egyiket sem írhatja elő az 
ingatlantulajdonosoknak, de lakossági fórumokon tájékoztatni lehet a közösséget a 
veszélytelen funkcióváltás módjairól. A tapasztalatok szerint azonban a közműpótlók ritkán 
vannak megfelelő állapotban, így az önkormányzat előírhatja a veszélyforrás megszüntetését 
az ingatlantulajdonosoknak. Fontos, hogy minden szennyvízcsatorna-használó megértse: a 
közműpótlók szennyvízhez kötődő használatának megszüntetése fontos lépés a környezet 
megóvása érdekében. 
 
Általánosan jellemző, hogy egy higiéniai felújítás (mosás, meszezés, klórozás) szükséges a 
régi szikkasztógödrökön, s csak ez után lehet elvégezni az új szerepkörhöz szükséges 
beavatkozásokat. 
 
A közműpótlók új funkciója számos lehetőség közül választható ki, melyet a helyi adottságok 
is befolyásolhatnak. Itt csak néhány jellemző példát említünk arra, hogy mivé alakítható egy 
közműpótló biztonságosan: 

- esővíz tározóként - vízzáró szigeteléssel - kerti öntözővíz biztosítására használható, 
- komposztálóként való továbbhasznosítás esetén a higiéniai felújítás sem feltétel 

minden esetben, és egy fontos környezetvédelmi-gazdaságossági beruházás költségei 
minimalizálhatóak. 

 
Operatív lépések 

• a csatornázott házak ellenőrzése, 
• lakossági fórumok szervezése, 
• a közműpótlók folyamatos átalakítása, 
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Monitoring 
 
Indikátorok: 

• a szakszerűen csatornára-kötött házak száma (db) 
• az átépített közműpótlók száma (db) 
• a komposztálók száma (db) 

 
Felelős szervezet 
 
A program koordinátora és felelőse az önkormányzat. 
 
 
Ütemezés 

Ütemezés 
1. év 2. év 3. év 

Operatív lépések 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

            
            Csatornázott házak 

ellenőrzése 
            
            
            Kataszter készítése 
            
            
            Lakossági fórumok 

szervezése 
            
            
            Közműpótlók folyamatos 

átalakítása 
            

A megvalósítás 
forrásigénye (MFt) Nem jelentős, minden tulajdonosnak magának kell vállalnia a költségeket. 

Forráslehetőség - 
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44..44..33..  TTeelleeppüüllééssii  hhuullllaaddéékkggaazzddáállkkooddáássii  tteerrvv  eellkkéésszzííttééssee  

Cél 
 
A 2001. január 1.-jén hatályba lépett Hulladékgazdálkodásról szóló törvény rendelkezése 
szerint, a településnek vagy egy település csoportoknak a területi hulladékgazdálkodási terv 
megjelenését követő 270. napig kell elkészíteni és közzétenni a saját hulladékgazdálkodási 
terveiket. 
 
A területi hulladékgazdálkodási tervet követően Heresznye hulladékgazdálkodási terve még 
nem készült el. 
 
Leírás 
 
A települési önkormányzatok munkáját segítő dokumentum elkészítése, mely összhangban áll 
a Regionális és Országos Hulladékgazdálkodási tervekkel. 
 
Vonatkozó jogszabályok 
 
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, 
110/2002. (XII. 12.) OGY határozat, 
126/2003. (VIII. 15.) Kormányrendelet, 
15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet, 
 
Operatív lépések 

• Pályázati lehetőség keresése a forrás előteremtésére 
• Szakértő kiválasztása pályáztatás útján  
• A dokumentum összeállítása 

 
Monitoring 
 
A hatályos jogszabályoknak megfelelő hulladékgazdálkodási terv elkészül. 
 
Felelős szervezet 
 
A program koordinátora és felelőse egyaránt a település önkormányzata. 
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Ütemterv 
 

Ütemezés 
1. év 2. év 3. év 

Operatív lépések 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

            
            Pályázati lehetőség keresése a 

forrás előteremtésére 
            
            
            

Hulladékgazdálkodási tervek 
elkészítésében jártas 
alvállalkozó kiválasztása             

            
            A dokumentum összeállítása 
            

A megvalósítás forrásigénye 
(MFt) 0,6-1 MFt 

Forráslehetőség - 
Önerő (%) 100 



Heresznye környezetvédelmi programja - AKCIÓPROGRAMOK 

 

 
A teljes dokumentum környezetbarát, újrahasznosított papírra van nyomtatva - DHV Magyarország Kft. 91 

44..55..  ÉÉPPÍÍTTEETTTT  KKÖÖRRNNYYEEZZEETT  ÉÉSS  ZZÖÖLLDDTTEERRÜÜLLEETT--
GGAAZZDDÁÁLLKKOODDÁÁSS  

44..55..11..  ÚÚjj  ttííppuussúú  tteelleeppüüllééssrreennddeezzééssii  tteerrvv  kkéésszzííttééssee,,  aa  tteerrüülleetthhaasszznnáállaatt  
rraacciioonnaalliizzáálláássaa  

Cél 
 
A területhasználat felmérésével, értékelésével és racionalizálásával a vidéki 
környezetminőséget károsan befolyásoló hatások mérséklése, megszüntetése. A település 
térbeli, és időbeni fejlődését rögzítő településrendezési terv elkészítése/felülvizsgálata a 
települési környezet védelmének és a fenntartható fejlődés érdekeinek figyelembe vételével. 
 
Leírás 
 
Heresznyén a tájhasználatot összegezve elmondható, hogy az intenzív mezőgazdaság 
területi részesedése az országos átlagnál alacsonyabb. A gyenge termőképességű területeken 
magasabb a műtrágyahasználat, ezért a környezeti kockázat is nagyobb. Mivel e területeken a 
szántóföldi gazdálkodás egyrészt nem gazdaságos, másrészt komoly környezeti kárral jár az 
extenzifikáció és/vagy a területcserék során ki kell vonni a művelésből, illetve erdősítés, 
gyepesítés szükséges. Megoldandó feladat a termelésből már kiesett (jelenlegi parlagok) vagy 
a jövőben kivonandó szántók legelőként, gyepként történő hasznosítása vagy beerdősítése. A 
térségre az apró parcellaméret a jellemző. Ez egyrészt nem gazdaságos, másrészt teljes 
mértékben ellenőrizhetetlenné teszi a vegyszerhasználatot. Az elmúlt években a csökkenő 
vegyszerhasználat következtén érzékelhetően javult a vízminőség. 
 
A program során egyrészt felmérésre kerülnek, másrészt az optimális hasznosításra 
vonatkozóan javaslatok kerülnek kidolgozásra azon területekre vonatkozóan, amelyek 
kevésbé alkalmasak a szántóművelésre, azonban más hasznosításuk elősegítené a település 
környezeti állapotának javítását. Magyarország Európai Uniós csatlakozásának egyik fontos 
eredménye, hogy lehetőség nyílt az alacsony hozamú, de ennek ellenére mégis szántóként 
hasznosított területek jelentős hányadának kivonására és más művelési ágba történő 
átsorolására. 
 
Heresznye ehhez azonban nem rendelkezik a területhasználatot alapvetően meghatározó új 
típusú rendezési tervvel. Településrendezési- és szerkezeti terv hiányában a község nem 
tudja térben és időben meghatározni a településfejlesztési elképzeléseit, valamint elesik a 
jelenleg rendelkezésre álló és a fejlődését szolgáló források jelentős részétől. Emellett a 
településrendezési terv hiányában védtelen az önös érdekű és nem a vidéki környezetminőség, 
és így a település lakosainak érdekeit szolgáló területhasználatokkal, illetve az olyan ipari, 
mezőgazdasági, kereskedelmi vagy egyéb szolgáltató célú beruházások letelepedésével, 
melyek nem veszik figyelembe a település lakosainak és természeti környezetének érdekeit. 
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Vonatkozó jogszabályok 
Az EP és Tanács 2001/42/EK irányelve, az 1993. évi XLVIII. tv., az 1994. évi LV. tv., az 
1995. évi LIII. tv., az 1996. évi XXI. tv., az 1996. évi LIII. tv., a 2003. évi XXVI. tv., a 
203/1998. (XII. 19.) Korm. r., a 6/2004. (I. 22.) Korm. r., a 35/1998. (III. 20.) Ogy. határozat. 
 
Operatív lépések 

• a jelenlegi területhasználatok felmérése, a hasznosítási javaslatok kidolgozása; 
• a terv elkészítéséhez szükséges pályázati források felkutatása, pályázás a 

területrendezési terv kidolgozására; 
• a tervezési feladat megpályáztatása, a megbízandó cég kiválasztása; 
• a terv elkészíttetése a széleskörű társadalmi egyeztetések lefolytatásának 

biztosításával; 
 
Monitoring 

• A környezetvédelem szempontjait fokozottan érvényesítő rendezési terv elkészül. 
 
Felelős szervezet 
 
Települési önkormányzat, a település lakosainak lehetőség szerinti teljes körű informálásával, 
véleményeztetésével. 
 
Ütemezés 
 

Ütemezés 
1. év 2. év 3. év. 4. év 

Operatív lépések 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

                
                Források keresése, pályázatok 

készítése 
                
                
                Tervező cég kiválasztása, 

megbízása 
                
                
                A terv elkészítése 
                

A megvalósítás forrásigénye 
(MFt) 3-8 MFt A tervezett munkától függően 

Forráslehetőségek Regionális és megyei pályázati alapok 

Önerő - 
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44..55..22..  TTeelleeppüüllééssii  „„zzööllddkkaappuu””  kkiiaallaakkííttáássaa  

 
Cél 
 
A zöldfelület-gazdálkodás egyik látványos tényezője a települési bevezető utak esztétikai 
megjelenésének javítása, a meglévő fasorok felújítása. 
 
Leírás 
 
A megjelenő vonalas létesítmények (pl. utak, csatornák) karakteres tájformáló tényezők. 
Heresznyén az utak mentén kevés fasort és erdősávot találunk, a településre bevezető utak 
mente a legtöbb esetben kevésbé karakteres. 
 
A településre bevezető fásított utak előnyösebbé teszik a településképet, kedvező irányban 
módosítják a település megítélését. A fő útvonalak mentén elsősorban az őshonos fajok 
telepítését kell előtérbe helyezni, díszfák telepítése a belterületi szakaszokon támogatható. 
 
Operatív lépések: 

• A meglévő fasorok, a bevezető utak menti környezet esztétikai állapotának felmérése 
• Tervezés, javaslatok kidolgozása 
• Kivitelezés 

 
Monitoring 
 
Indikátorok: 

• Elkészült felmérés és terv, 
• Elültetett növények (fák, cserjék) darabszáma (db), 
• Települési zöldterületek növekedése (m2, %), 

 
Felelős szervezetek 
 
A program koordinátora és felelőse az önkormányzat és/vagy a kistérségi társulás. A tervek 
elkészítését és a kivitelezést alvállalkozók végzik. 
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Ütemezés 

Ütemezés 
1. év 2. év 3. év 4. év 

Operatív lépések 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

                
                Állapotfelvétel 
                
                
                Program és tervkészítés 
                
                
                Kivitelezés 
                

A megvalósítás forrásigénye 
(MFt): 0,3-1,5* 0,4-2* Nem kalkulálható 

Forráslehetőség: Országos Területfejlesztési Hivatal, ROP 1.1. Turisztikai vonzerők 
fejlesztése 

Önerő: 10-50% 
*Településenként kalkulált értékek 
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44..55..33..  BBeelltteerrüülleettii  rreennddeezzééss  

Cél 
 
A településrendezési, fejlesztési elképzelések alapján, az adott település építészeti 
hagyományaihoz illeszkedő, vonzó településkép és a lakosság számára egészséges, kultúrált 
lakókörnyezet kialakítása. 
 
Leírás 
 
A program során egy a jelenlegi településképet fejlesztését célzó, intézkedési terv kerül 
kidolgozásra, amely a település adottságaitól és igényeitől függően az alábbi elemekre 
terjedhet ki: 

• A települési közcélú zöldfelületek területének, állapotának fejlesztése, a hiányosságok 
kiküszöbölése. 

• Az újonnan létesítendő közparkok helyének kiválasztása, illetve a meglévő közparkok 
állapotának javítása. 

• Speciális, új funkciójú közkertek és közparkok kialakítása (pl. játszóterek és sportolási 
lehetőséget nyújtó területek). 

• A közparkok fenntartását szolgáló eszközállomány korszerűsítése és bővítése. 
• Zöldfelület növelése és rekonstrukciója a közintézmények, iskolaudvarok és kórházak 

kertjeiben, udvaraiban, valamint a köztemetőkben. 
• A közlekedési eredetű légszennyezést jól tűrő, a szennyezést megkötő fasorok, 

növénysávok telepítése közterületeken, utak mentén a szabad földfelületen. 
• A települési bevezető utak esztétikai megjelenésének javítása, a meglévő fasorok 

felújítása. 
• A közlekedési felületek növényesítése a burkolt felületek csökkentésével. 
• Településrészek komplex szemlélet alapján történő rehabilitációja, különös 

figyelemmel a zöldterületek nagyságának növelésére. 
• Az országosan védett, helyi védelem alá (vagy védelem alá nem) tartozó építészeti, 

műemléki értékek, védett ingatlanok, megőrzése. 
• A településkép megőrzése, összhangjának megóvása, az új létesítmények építéséhez 

épület- és építményminták kidolgozása. 
• Az új létesítmények létesítését, illetve a régi épületek felújítását szabályozó építési 

szabályzat kidolgozása és betartatása. 
• A történelmileg egyedülálló építészeti és műemléki együttesek esetében a településkép 

megőrzése a településrész komplex kezelésével (társadalmi, településszerkezeti, 
természeti, kulturális stb.). 

 
Vonatkozó jogszabályok 
 
1997. évi LXXVIII. tv., 1995. évi LIII. tv., 253/1997. (XII. 20.) Korm. r., 21/1970. (VI. 21.) 
Korm. r. 
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Operatív lépések 

• a meglévő településképi értékek, zöldfelületek feltérképezése 
• településkép fejlesztési tervek, javaslatok kidolgozása 
• pályázatírás, forrásszerzés 
• kivitelezés 

 
Monitoring 

• a felmérés elkészült 
• a terv elkészül, a javaslatok kidolgozásra kerülnek 
• a kivitelezés megvalósul 

 
Indikátorok: 

• telepített fák száma (db), 
• zöldfelület növekedése (m2), 
• zöldfelület százalékos arányának növekedése (%), 
• sikeresen végigvitt projektek száma (db), 

 
Felelős szervezetek 
A program koordinátora és felelőse az önkormányzat. A tervek elkészítését és a kivitelezést 
alvállalkozók végzik, szükség szerint a területileg érintett Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, illetve az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság 
szakemberei bevonásával. 
 
Ütemezés 

Ütemezés 
1. év 2. év 3. év 4. év 

Operatív lépések 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

                
                Állapotfelvétel 
                
                
                Program és tervkészítés 
                
                
                Kivitelezés 
                

A megvalósítás forrásigénye 
(MFt) 0,3-1,5 0,4-2 Kivitelezés költsége a tervektől függően egyedi, 

előre nem kalkulálható. 

Forráslehetőség 
FVM, KVVM, MeH, IcsSzEM, GKM 
Országos Területfejlesztési Hivatal, ROP 1.1. Turisztikai vonzerők 
fejlesztése 
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44..55..44..  ÉÉppííttéésszzeettii  éérrttéékkeekk  mmeeggőőrrzzééssee,,  áállllaaggmmeeggóóvváássaa,,  ffeellúújjííttáássaa  

Cél 
 
A program célja a településen található értékes épületek, kultúrtörténeti és építészeti emlékek 
állapotromlásának megakadályozása, a hivatalos védelem biztosítása, az épületek felújítása és 
rekonstrukciója. 
 
Leírás 
 
Heresznye településszerkezet a keskeny és szélesebb utcai telkek váltakozásával, általában 
szalagtelkes formájú. Beépítési mód a hagyományos oldalhatáron álló, fésűs beépítés. 
Paraszti gazdálkodást tükröző beépítés: utcafronti lakóház, melyet az ólak és tárolók 
követnek, ezek az udvart határozzák meg, mögöttük a házikertek vannak. Felfedezhető még 
néhány helyen és épületen az eredeti homlokzat kétablakos rendszere, a kódis állás. Legtöbb 
helyen ezek átalakításra illetve beépítésre kerültek. Jellemző módon megtalálhatók az 1960-as 
évek sátortestős típusú épületei is, de a legújabb épületek formái és funkciói már nem a 
paraszti életformához igazodnak. 
 
Említésre méltó a főutcán elhelyezkedő templom, ami meghatározó, központi helyet foglal el 
a településszerkezetben. A település az első világháborúban elesetteknek a főutcán egyszerű, 
de szép emlékművet állíttatott. 
 
Az építészeti, kultúrtörténeti értékek és a településszerkezet (utcahálózat, telekszerkezet, 
beépítési mód, jelentős zöldterületek) megőrzése az önkormányzat kiemelt fontosságú 
feladata kell, hogy legyen. Heresznyén található népi építészeti értékek állapota erősen 
leromlott, ezért az adott értékek fennmaradása érdekében konkrét lépésekre van szükség. Az 
épületek tulajdonosainak és/vagy kezelőinek úgyanis sok esetben nincsen anyagi lehetőségük 
a felújítási munkák elvégzésére, ezért az építészeti örökség részét képező értékek állaga 
tovább romolhat. 
 
Az értékek jelentős része még nem élvez hivatalos védettséget és megőrzése helyi védelem 
alá helyezéssel biztosítható. A 66/1999. (VIII. 13.) az építészeti örökség helyi védelmének 
szakmai szabályairól szóló FVM rendeletben rögzítetteknek megfelelően egy a települési 
szabályozási terv értékvizsgálati munkarésze vagy ennek hiányában egy előzetes 
értékvizsgálat alapján az önkormányzat a település külön jogszabályban védelem alá nem eső 
települési, táji, természeti, építészeti, néprajzi, képző- vagy iparművészeti, ipartörténeti, 
régészeti értékeit helyi védelem alá helyezheti. 
 
Az önkormányzat települési (térségi) program kezdeményezésével, a programban való 
részvételével biztosíthatja a védelemhez, állagmegőrzéshez szükséges forrásokat. 
 
Vonatkozó jogszabályok 
 
66/1999. (VIII. 13.) az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló FVM 
rendelet, 2001. évi LXIV. tv., 1997. évi LXXVIII. tv., 1985. évi 21. tv. 
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Operatív lépések 

• A település épületállományának feltérképezése, a leromlott területek azonosítása, 
értékvizsgálat lefolytatása; 

• Értékvédelmi program kidolgozása; 
• A szükséges adminisztratív lépések (pl. helyi védelem alá helyezés, funkcióváltás) 

megtétele; 
• Pályázati és egyéb források felkutatása; 
• Kivitelezés; 

 
Monitoring 

• az értékvizsgálat lezajlik 
• az értékvédelmi programok elkészültek 
• a pénzügyi háttér biztosított 
• a szükséges beavatkozások megtörténnek 

 
Felelős szervezetek 
 
Települési önkormányzat (kezdeményező, felelős); további résztvevők az 
ingatlantulajdonosok. 
 
 
Ütemezés 

Ütemezés 
1. év 2. év 3. év 4. év 

Operatív lépések 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

                
                Értékvizsgálat 
                
                
                

Értékvédelmi program 
elkészítése 

                
                
                Források feltárása, pályázási 

folyamat 
                
                
                Adminisztratív lépések, és 

konkrét kivitelezési munkák 
                

A megvalósítás forrásigénye 
(MFt) 0,6-30 MFt A tervezett fejlesztéstől függően kalkulálható 

Forráslehetőség BM, MEH, NKÖM 
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44..55..55..  ÜÜrreesseenn  áállllóó,,  ffeellhhaaggyyootttt  mmeezzőőggaazzddaassáággii  tteelleepphheellyy  rreehhaabbiilliittáácciióójjaa  

Cél 
 
A barnamezős területek vegyes hasznosítása funkcióváltásuk és a települési struktúrába való 
integrációjuk előmozdítása, valamint a zöldmezős beruházások területigényének csökkentése. 
 
Leírás 
 
Heresznye szélén található egykori mezőgazdasági telephely üresen álló, pusztuló 
épületeinek hasznosítása jelenleg nem megoldott. Az épületek állaga jelentősen leromlott, a 
területen talaj-, illetve talajvízszennyezés is előfordulhat. Ezért a terület rehabilitációja 
feltétlenül megoldandó, részben környezetvédelmi, településképi okokból, részben mert 
ezáltal új gazdasági potenciál, új közösségi tér alakítható ki. A már meglevő ipari jellegű 
területeket célszerű a későbbi ipari fejlesztések helyszíneként hasznosítani, feltéve, hogy a 
település érdekei nem kívánják az érintett településrészen az ipari tevékenység teljes 
felszámolását. A területek újbóli hasznosítása igen sokféle lehet: új közterületek, 
zöldterületek, közösségi és kulturális célú épületek kialakítása, ipari, kereskedelmi, logisztikai 
telephely, üzlet, idegenforgalmi beruházások, inkubátorház stb. Az új funkció kialakításánál 
figyelembe kell venni, hogy a régi ipari épületek, malmok, magtárak már műemléki értékkel 
is rendelkeznek, tehát eredeti építészeti állapotban történő megtartásuk jelentős településképi, 
kulturális, építészeti értéket hordozhat. 
 
A megvalósítás az önkormányzat és a telep tulajdonosának, használójának 
együttműködését kívánja meg. Előfordulhat, hogy első lépésként a tulajdonviszonyok 
rendezése is szükséges. A terület sorsát eldöntő egyeztetések után a későbbi funkciónak 
megfelelő tervek és vizsgálatok elkészítése következik, majd a reális tervek alapján kerülhet 
sor a megvalósítás anyagi hátterének előteremtésére, pályázatok benyújtására. A munkálatok 
elvégzése előtt szükséges lehet egy környezetvédelmi állapotfelmérés és annak eredménye 
alapján kármentesítés elvégzése is. 
 
Kapcsolódó jogszabályok: 1997. évi LXXVIII. tv., 1995. évi LIII. tv., 253/1997.(XII. 20.) 
Kormány rendelet. 
 
Operatív lépések 

• tulajdonviszonyok tisztázása, 
• egyeztetés a későbbi felhasználásról, 
• tervek elkészítése, engedélyeztetés, 
• pályázás, 
• szükség szerint környezeti állapotfelmérés, kármentesítés, 
• megvalósítás, 

 
Monitoring 

• tervek elkészültek, 
• megvalósítás, 
• a rehabilitált terület hasznosítása, a terület értéknövekedése, 
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Felelős szervezetek 
 
Települési önkormányzat és a terület tulajdonosa, valamint az érintett magánszemélyek és 
vállalkozások. 
 
Ütemterv 
 

Ütemezés 
11..  éévv  2. év 3. év 

Operatív lépések 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

            
            

Tulajdonviszonyok 
tisztázása/egyeztetések az új 
funkciókról             

            
            Tervezés, engedélyeztetés 
            
            
            Pályázás 
            
            
            Megvalósítás, esetleges 

kármentesítés 
            

Megvalósítás forrásigénye - 1-3 MFt 0,1-0,3 MFt 
Csak a kész 

tervek alapján 
kalkulálható. 

 

Forráslehetőség GKM, KvVM, Regionális Operatív Program (ROP) pályázatai 



Heresznye környezetvédelmi programja - AKCIÓPROGRAMOK 

 

 
A teljes dokumentum környezetbarát, újrahasznosított papírra van nyomtatva - DHV Magyarország Kft. 101 

44..66..  EENNEERRGGIIAAGGAAZZDDÁÁLLKKOODDÁÁSS  

44..66..11..  KKöözziinnttéézzmméénnyyeekk  eenneerrggiiaaffeellhhaasszznnáálláássáánnaakk  ccssöökkkkeennttééssee  

Cél 
 
Az önkormányzat tulajdonú és egyéb közintézmények (pl. oktatási, kulturális és szociális 
célra hasznosított létesítmények) energiafelhasználásának csökkentése. 
 
Leírás 
 
Heresznyén az elektromos energia szolgáltatója az E-ON Dél-Dunántúli Áramszolgáltató 
Rt.4 (http://www.eon-deldunantul.com). A településen energetikai korszerűsítési program 
keretében a közelmúltban felújították a közvilágítást. A hagyományos izzókat korszerű, 
energiatakarékos izzókra cserélték le. A beruházást követően a fényforrások majdnem felére 
csökkentették a közvilágítás energiafelhasználását. A beruházás költségét az önkormányzat 10 
éves futamidő alatt, a korszerűsítés révén nyert költségmegtakarításból fizeti vissza. A 
visszafizetést kamat terheli. 
 
Heresznyén a vezetékes földgázszolgáltató a KÖGÁZ Rt.5 (http://www.kogaz.hu). A 
polgármesteri hivatal fűtése már gázkazánnal történik. A gerincvezetékre való közvetlen 
rácsatlakozás minden háztartás és intézmény számára biztosítva van. 
 
A gázhálózat kiépítését követően az önkormányzat és intézményei fokozatosan állnak át 
a vegyes tüzelésről (fa/szén) a gáztüzelésre. Az önkormányzat pályázati úton igyekszik 
további forrásokat elnyerni intézményei fűtéskorszerűsítéséhez. A település intézményeinek 
többségében már gázfűtés működik. A lakosság is folyamatosan csatlakozik a gázhálózathoz. 
 
A közintézmények energiafelhasználása tovább csökkenthető a korszerűsítési programok 
tervszerű végrehajtásával. A beruházással fajlagosan sok energia takarítható meg (a 
megtérülési idő rövidebb), mivel egy-egy közintézmény energiafelhasználása nagy, illetve a 
szükséges berendezések beszerzése fajlagosan olcsóbb több közintézmény együttes 
korszerűsítése esetén. Világítástechnikai korszerűsítés esetén az áramszolgáltató is bevonható 
a programba a megfelelő finanszírozási konstrukció kialakításával (a korszerűsítést az 
áramszolgáltató térítésmentesen elvégzi a további üzemeltetés fejében). A program keretein 
belül az alábbi korszerűsítések javasoltak: 
 
Hőszigetelés terén: 

- Termoplán-üvegek beépítése 
- Nyílászáró tömítés 
- Külső hőszigetelő vakolat alkalmazása 
- Tetőszigetelés elvégzése 

                                                 
4 E-ON Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Rt. 7206 Pécs, Pf.: 85 
5 KÖGÁZ Rt. Siófok, tel.: (84) 311-090 



Heresznye környezetvédelmi programja - AKCIÓPROGRAMOK 

 

 
A teljes dokumentum környezetbarát, újrahasznosított papírra van nyomtatva - DHV Magyarország Kft. 102 

 
Fűtéstechnika terén: 

- Cirkókazán alkalmazása 
- Csőszigetelés elvégzése 
- Biogáz hasznosító létesítése 
- Fűtőelem-korszerűsítés 

 
Vízmelegítés/vízgazdálkodás terén: 

- Napkollektorok használata 
- Kombicirkó alkalmazása 
- Korszerű vízmelegítők használata 
- Víztakarékos csaptelepek beépítése 
- Esővíz hasznosítás 

 
Elektromos áram: 

- Világítótestek korszerűsítése (pl.: energiatakarékos izzók) 
- Időkapcsolók alkalmazása 
- Mozgásérzékelők alkalmazása 
- Nagyfogyasztók cseréi 
- Vízkőtelenítés (kazánok, bojlerek és általában minden vízmelegítő esetében) 

 
Operatív lépések 

• Közintézmények energiatakarékossági lehetőségeinek felmérése; 
• A felmérés alapján megállapított korszerűsítési munkálatokhoz szükséges 

berendezések (izzók, nyílászárók, stb.) gyártóinak, ill. az áramszolgáltató megkeresése 
• A korszerűsítési munkálatok elvégzése; 

 
Monitoring 

• Elkészül az egyes közintézmények korszerűsítési igényeit tartalmazó dokumentum. 
• A korszerűsítési munkálatokhoz szükséges berendezések (izzók, nyílászárók, stb.) 

gyártóinak és az áramszolgáltató megkeresése megtörtént. 
 
Indikátorok: 

• megvalósult energiahatékonyságot javító intézményi beruházások száma (db) 
• a településen energiahatékonysági feladatokra felhasználható, elnyert fejlesztési 

támogatások összege (eFt/év) 
• közintézmények éves energiamegtakarításának mértéke (MJ/év) 

 
Felelős szervezetek 
 
A program koordinátora és felelőse a települési önkormányzat. Az önkormányzat a 
közintézmények vezetőivel szorosan együttműködve végzi a program monitorozását. 



Heresznye környezetvédelmi programja - AKCIÓPROGRAMOK 

 

 
A teljes dokumentum környezetbarát, újrahasznosított papírra van nyomtatva - DHV Magyarország Kft. 103 

 
 
Ütemterv 
 

Ütemezés 

1. év 2. év 3. év 

Operatív lépések 1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

            

            Energiatakarékossági 
lehetőségek felmérése 

            

            

            Gyártók, áramszolgáltatók 
megkeresése 

            

            

            A korszerűsítési munkálatok 
elvégzése 

            

A megvalósítás forrásigénye  Az igényektől függ, a megvalósítás több milliós nagyságrendű 

Forráslehetőség 

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Nemzeti Energiatakarékossági 
Program, NEP 2004-5: A megújuló energiaforrások felhasználásának a 
bővítése önkormányzatok és magánszemélyek részére (ideiglenesen 
felfüggesztve), 
Az önkormányzati, költésvetési és egyéb intézmények 
energiafelhasználásának és energiaköltségeinek mérséklése támogatására az 
EHJ Célelőirányzatból 

Önerő (%) 70 %, 25 % saját forrás legalább szükséges 
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44..66..22..  AA  llaakkoossssáágg  ttuuddaattooss  eenneerrggiiaattaakkaarréékkoossssáággáánnaakk  eerrőőssííttééssee  

Cél 
 
A lakosság energiatakarékossággal kapcsolatos ismereteinek bővítése, a fogyasztó oldali 
energiatakarékosság hatékonyságának javítása. 
 
Leírás 
 
A fenti cél elérése érdekében a legfontosabb a lakossági környezettudatosság fejlesztése, az 
energiatakarékos fogyasztói szokások erősítése. Ennek előnye, hogy új energiatakarékos 
eszközök beszerzését a lakosság részéről nem igényli, de betartásával viszonylag nagy energia 
mennyiség takarítható meg. 
 
A lakossági környezettudatosság fejlesztése kiadványokon keresztül történhet. A 
kiadvány bemutathatja például: 
- fűtési szokások megváltoztatásának előnyeit (csak azt a részt fűtjük intenzíven, ahol sokat 

tartózkodunk, egészséges hőmérséklet- és páratartomány bemutatása); 
- háztartási gépek takarékos használatát (mosógép elindítása csak telerakva, a mosógép 

gyártója által előírtak betartása, takarékos mosó- és mosogatógép használata, hűtőgép 
elhelyezése megfelelő légréssel, mikrohullámú sütő vs. gázsütő energiafelhasználása); 

- a lakóházak körüli növényzet praktikus módon való telepítését (északi oldalra örökzöldek 
ültetése, amik felfogják a szelet a déli oldalra lombhullató fák, amelyek nyáron árnyékot 
adnak, télen pedig átengedik a napfényt), stb. 

 
Vonatkozó jogszabályok 
Az EP és Tanács 2002/91/EK irányelve; a Tanács 78/170/EK irányelve, 21/2001. (II. 14.) 
Korm. rend.; 20/2002. (XI. 7.) GKM rend., 7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM rend. és a 
1107/1999. (X. 8.) Korm. határozat. 
 
Operatív lépések 
• Energiatakarékossági ismereteket tartalmazó tájékoztató kiadványok beszerzése, 

összeállítása a közüzemi szolgáltatók bevonásával; 
• Az energiatakarékossági ismereteket tartalmazó szórólapok elkészíttetése és terjesztése; 
• A megpályázható támogatásokról szóló ismeretanyag összeállítása, hozzáférhetővé tétele 

a lakosság számára; 
• A megpályázható támogatásokról szóló ismeretanyag folyamatos frissítése; 
 
Monitoring/Indikátorok: 

• elkészült kiadványok és kiosztásra került szórólapok száma (db) 
• energiahatékonysággal kapcsolatos tájékoztató rendezvények száma (db) 
• megvalósult energiahatékonyságot javító lakossági beruházások száma (db) 
• fogyasztó oldali energiamegtakarítás éves mértéke (KJ/év) 
• a településen energiahatékonysági feladatokra felhasználható, elnyert fejlesztési 

támogatások összege (eFt/év) 
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Felelős szervezetek 
 
A program koordinátora és felelőse az önkormányzat. A tapasztalatok, kiadványok szélesebb 
körben történő elterjesztésével a kistérségi területfejlesztési társulást is javasolt megbízni. 
További javasolt partnerek: a település földgáz- és áramszolgáltató társasága, a helyi civil 
szervezetek és oktatási intézmények. 
 
 
Ütemterv 
 

Ütemezés 

1. év 2. év 3. év 

Operatív lépések 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

            

            
Energiatakarékossági 
ismereteket tartalmazó 
kiadványok összeállítása 

            

            

            Szórólapok elkészítése és 
terjesztése (folyamatos) 

            

            

            
Energiahatékonysággal 
kapcsolatos tájékoztató 
rendezvények szervezése 

            

A megvalósítás forrásigénye 
(MFt) 0,3-0,8  0,4-1  0,5-1,5  

Forráslehetőség 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Nemzeti Energiatakarékossági 
Program 2004-1: Lakossági Energiamegtakarítás Támogatása (ideiglenesen 
felfüggesztve) 

Önerő (%) 40-70 % 
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44..66..33..  NNaappeenneerrggiiaa  hhaasszznnoossííttáássáánnaakk  eellőősseeggííttééssee  

Cél 
 
Konkrét cél az önkormányzat és az önkormányzati tulajdonú helyi intézmények (pl. oktatási, 
kulturális és szociális, stb. létesítmények), valamint a lakóépületek energiafelhasználásának 
megújuló napenergia felhasználásával történő csökkentése. 
 
Tágabb célkitűzés a megújuló energiaforrások felhasználásának bővítése és támogatása, 
valamint a Nemzeti Energiatakarékossági Program megújuló energiaforrások hasznosítását 
célzó intézkedéseinek támogatása. Az energetikai célú szélenergia hasznosítás fejlesztése, 
illetve a megújuló energiaforrások elterjesztése Magyarország uniós kötelezettségeivel 
szorosan összefügg. Magyarország a teljes energiatermelésen belül az alternatív 
energiaforrások jelenlegi 3,6 százalékos arányát 2010-ig 6 százalék fölé szeretné emelni. 
 
Leírás 
 
Az épületek energiaköltségei között a legnagyobb tételt a fűtés jelenti. Ezért joggal 
merülhet fel annak az igénye, hogy ezt is minél nagyobb részarányban napkollektorokkal 
lehessen fedezni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 1 m2 napkollektorral 4-5 m2 épület 
fűtésére lehet hatékonyan rásegíteni. Az ilyen arányban megvalósított rendszerek március-
áprilisban, illetve szeptember-októberben közel 100%-ban fedezni tudják a fűtés 
hőszükségletét. Természetesen a kollektorok a hideg, de derült téli napokon is számottevő 
hőenergiát adnak, de ebben az időszakban döntően a hagyományos fűtési rendszerrel kell 
biztosítani komfortos belső hőmérsékletet. Kisebb rendszereknél, főleg padló-, vagy falfűtés 
esetén puffertároló nélküli rendszerek is megvalósíthatók. Ekkor a kollektorok a napsütés 
időtartama alatt közvetlenül a fűtési rendszerre dolgoznak, a hőtárolást az épület szerkezetei, a 
padló vagy a falak biztosítják. 
 
A napkollektoros fűtés a hagyományos fűtési rendszerrel párhuzamosan üzemel, erre a 
célra ún. szoláris fűtési egység szolgál. Nagyobb rendszereknél célszerű puffertárolót 
alkalmazni. Ez egy nagyobb méretű, jól hőszigetelt víztartály, melyben a napsütés 
időszakában hasznosított napenergia eltárolható a napsütésmentes időszakra. A puffertárolók 
- a napkollektorok mellett - jól illeszthetők a korszerű fatüzelésű cserépkályhákhoz, 
kazánokhoz és kandallókhoz is. 
 
A vízmelegítés Magyarország éghajlati adottságai mellett a napenergia-hasznosítás 
legegyszerűbben megvalósítható módja, ami bátran ajánlható mindenkinek. Egy személy 
naponta megközelítőleg 50-60 liter melegvizet használ el, aminek az elállításához ~2-3 kWh 
hőenergia szükséges. 1 m2 napkollektorral a nyári félévben napi 2-2,5 kWh, télen 0,5-
1,5 kWh napenergia hasznosítható. Így tehát személyenként 1-1,5 m2 napkollektorral 
általában elő lehet állítani a szükséges melegvíz mennyiséget. 
 
Éves átlagban 60-70 százalékos megtakarítás érhető el, ami a nyári félévben közel 100 %, 
a téli félévben 30-40 %. Családi házak esetében melegvíz készítés céljára 2-3 db, nagyobb 
vízfogyasztás esetén 4-5 db 2 m2-es napkollektort célszerű felszerelni. Szükség van egy 
viszonylag nagy méretű, általában 200-500 literes melegvíztárolóra is. 
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A napkollektoros melegvíz készítés különösen gazdaságosan alkalmazható nagyobb 
létesítmények, pl. iskolák, kollégiumok, éttermek, panziók esetében. A nagyobb rendszer 
fajlagos beruházási költsége alacsonyabb, az egyenletes vízfogyasztás miatt pedig a 
kollektorok kihasználtsága jobb, éves hatásfokuk magasabb. Gondos tervezés és kivitelezés 
esetén az ilyen nagyobb rendszerek akár 40-50 százalékkal is hatékonyabban működnek, mint 
a hasonló célú kisebb, családi házakon megvalósított rendszerek. A közintézmények (pl. 
iskola, önkormányzat, szociális otthon, kultúrház, stb.) energia-felhasználása (fűtés és 
melegvíz) jelentősen csökkenthető a korszerűsítési programok tervszerű végrehajtásával. 
 
Az energiafogyasztást és környezetterhelést alternatív energiatermelési lehetőségek 
kihasználásával, például elektromos energiát előállító napelemek kiépítésével is lehet 
csökkenteni. Ezek költségeinek megtérülése azonban középtávon (az elkövetkező 5-10 évben) 
még nem igazán versenyképes a helyi áramszolgáltatóktól vásárolt elektromos energiával. 
 
Vonatkozó jogszabályok 
 
1998. évi XVIII. tv., 2001. évi CX tv., 118/2003. (VIII. 8.) Korm. rendelet, 1107/1999. (X. 8.) 
Korm. határozat, 2345/2004. (XII. 26.) Korm. határozat (2.2.4. operatív célkitűzés). 
 
Operatív lépések 

• A közintézmények és lakosság energiafogyasztási szokásainak, lehetőségeinek 
felmérése, részletes hatástanulmány készítése; 

• A hatástanulmány alapján javasolt korszerűsítési munkákhoz szükséges berendezések 
gyártóinak megkeresése; 

• Pályázati lehetőségek feltárása, pályázatok benyújtása; 
• A korszerűsítési munkálatok elvégzése; 

 
Monitoring 

• elkészül a település közintézményeinek és lakóépületeinek napenergiát hasznosító 
korszerűsítési lehetőségeit tartalmazó fejlesztési dokumentum 

 
Indikátorok: 

• a településen megvalósult energiahatékonyságot javító beruházások száma (db) 
• energiahatékonysági feladatokra felhasználható, pályázatokon elnyert fejlesztési 

támogatások összege (eFt/év) 
• közintézmények és lakosság éves energiamegtakarításának mértéke (MJ/év) 

 
Felelős szervezet 
 
A program koordinátora a települési önkormányzat. Az önkormányzat a közintézmények 
vezetőivel és a lakossággal szorosan együttműködve végzi a program végrehajtását és 
monitorozását. 
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Ütemterv 
 

Ütemezés 
1. év 2. év 3. év 

Operatív lépések 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

            
            Energiatakarékossági 

lehetőségek felmérése 
            
            
            Gyártók, áramszolgáltatók 

megkeresése 
            
            
            

Pályázati lehetőségek 
feltárása, pályázatok 
benyújtása             

            
            A korszerűsítési munkálatok 

elvégzése 
            

A megvalósítás forrásigénye 
(MFt) 

Az igényektől és lehetőségektől függ. A megvalósítás több millió Ft-os 
nagyságrendű is lehet 

Forráslehetőség 

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Nemzeti Energiatakarékossági 
Program, NEP 2004-5: A megújuló energiaforrások felhasználásának a 
bővítése önkormányzatok és magánszemélyek részére (ideiglenesen 
felfüggesztve), 
Az önkormányzati, költésvetési és egyéb intézmények energia-
felhasználásának és energiaköltségeinek mérséklése támogatására az EHJ 
Célelőirányzatból 

Önerő (%) 70 %, 25 % saját forrás legalább szükséges 
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44..77..  AA  BBIIOOLLÓÓGGIIAAII  ÉÉSS  TTÁÁJJII  SSOOKKFFÉÉLLEESSÉÉGG  MMEEGGŐŐRRZZÉÉSSEE  

44..77..11..  AA  tteerrmméésszzeettkköözzeellii  ggaazzddáállkkooddáássii  mmóóddsszzeerreekk  ttáámmooggaattáássaa  ééss  eelltteerrjjeesszzttééssee    

Cél 
 
A természetközeli gazdálkodási módszerek (környezetkímélő erdőgazdálkodás, őshonos 
legeltető állattartás, gyephasznosítás) előnyben részesítése elsősorban az érzékeny természeti 
területeken. 
 
Leírás 
 
A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (a továbbiakban NAP) alapeszméje, hogy az 
ökológiai adottságokon alapuló mezőgazdasági földhasználatnak, az EU-ban is megcélzott 
agrár-vidékfejlesztési politika célkitűzéseinek támogatási prioritást kell biztosítani. A 
program céljai közt a különböző térségek adottságainak megfelelő fenntartható 
mezőgazdasági földhasználat kialakítása fogalmazódik meg. A programon belül a 
környezetbarát mezőgazdasági földhasználatot támogató célprogramok két fő típusba 
sorolhatók. 
 
Az első fő típust az úgynevezett horizontális (vagy országos) célprogramok alkotják, amelyek 
a hazai mezőgazdasági földhasználat teljes területére kiterjednek. A programok célja, hogy 
támogatást nyújtsanak a különféle földhasználati ágakban a környezetbarát termelési, 
gazdálkodási eljárásoknak; ezzel elősegítsék a magyar agrárgazdaság új - hosszú távon is 
fenntartható - de versenyképes fejlődési modelljének kialakulását. A horizontális intézkedések 
alá így az integrált gazdálkodási célprogram6 (27.000 km2), az ökológiai gazdálkodási 
célprogram (3.000 km2), a gyephasznosítási célprogram (4.000 km2) és a vizes élőhelyek 
célprogram (800 km2) kidolgozása tartozik. 
 
A célprogramok másik fő típusát az úgynevezett zonális (vagy térségi) célprogramok 
képezik, amelyek az adott térség környezet- és természetvédelmi szempontú mezőgazdasági 
földhasználatát segítik, hozzájárulva az egyes térségek adottságaikhoz illeszkedő 
gazdálkodási formáinak elterjedéséhez, a tájgazdálkodási rendszerek kialakulásához, a terület 
környezeti, természeti értékeinek megőrzéséhez és fejlesztéséhez. Ezen programok 
célterületei közé olyan térségek, tájak tartozhatnak, amelyek természetvédelmi, talajvédelmi 
vagy vízvédelmi szempontok miatt valamilyen speciális hasznosítást igényelnek. Az 
érzékeny természeti területek rendszerét (a továbbiakban ÉTT) kidolgozó célprogramon 
(19.800 km2) kívül zonális célprogramként kell még kidolgozni az integrált 
természetvédelmi- tájvédelmi-, talajvédelmi- és vízvédelmi célprogramokat (megj. az összes 
célprogram kidolgozásának a határideje 1999. december volt, de ezek közül csak a zonális 
program készült el 2005-ben). 

                                                 
6 A zárójelbe írt számok az adott program célterületének 2006-ra előírt méretét mutatják 
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Heresznye községhatára – az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló – 
2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet 2. sz. melléklete alapján az I. kategóriába 
(kiemelten fontos érzékeny természeti területek - ÉTT) került besorolásra. A vonatkozó 
jogszabály szerint a „Közép-Dráva” kiemelten fontos ÉTT területéhez tartozik. Az érintett 
területeken ezért mielőbb meg kell honosítani a megfelelő környezetkímélő gazdálkodási 
formát, valamint tájékoztatni kell a gazdálkodókat az őket érintő jogszabályi 
követelményekről és lehetőségekről. 
 
Az eddigi támogatások az oktatásra és a mintaterületek fenntartására koncentráltak, de évek 
óta esedékes már egy közvetlen agrártámogatási rendszer bevezetése, ahol feltehetőleg a kieső 
terméshányad megfizetésével, a hagyományos gazdálkodáshoz szükséges eszközök 
kedvezményes vásárával, és a megtermelt javak garantált felvásárlásával fogják támogatni a 
termelőket. Ez természetesen vonatkozik a „Natura 2000-es területekre” is. 
 
Az önkormányzat a pályázati lehetőségek ismertetése mellett, a vonatkozó szakirodalom 
hozzáférhetőségének biztosításával (önkormányzati könyvtár vagy kultúrház), és a civil 
természetvédő szervezetek által készített tájékoztató anyagok beszerzésével segítheti a 
gazdálkodókat. Fontos a rendszeres (legalább évenkénti) kommunikáció a gazdálkodók és 
természetvédelem képviselői (területileg illetékes Nemzeti Park) között. Az ilyen fórumok a 
tapasztalatcsere és a jobb megértés mellett a hatékony információáramlást is elősegítik.  
 
Vonatkozó jogszabályok 

• 2078/92 EK tanácsi rendelet, 
• 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet, 
• 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat 

 
Operatív lépések 

• ismeretterjesztő anyagok beszerzése és közzététele 
• a természetkímélő gazdálkodási módszerek oktatása 
• pályázatok természetkímélő gazdálkodáshoz rendszeres agrártámogatásokra 

 
Monitoring/Indikátorok: 

• A biodiverzitás növekménye (újonnan észlelt fajok, illetve a védett fajok 
gyakoriságának növekedése) 

• Az évente igényelt (és elnyert) támogatások száma és összege 
• A környezetkímélő módon művelt területek aránya a településen 

 
Források 
 
FVM, KvVM (előkészítés alatt) 
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44..77..22..  AA  tteerrmméésszzeett  vvééddeellmméétt  sszzoollggáállóó  tteelleeppüüllééssii  iinnttéézzkkeeddéésseekk  

Cél 
 
A program célja a település védelem alatt álló vagy védelemre érdemes értékes természeti 
területeinek megóvása önkormányzati intézkedések révén. 
 
Leírás 
 
Magyarországon az állam mellett az önkormányzatokra is igen jelentős természetvédelmi 
feladat hárul. A helyi önkormányzatok fontos szerepet játszanak a természeti értékek 
bemutatásában, megóvásában, társadalmi elismertségének növelésében, valamint a 
szemléletformálásban. Igen fontos feladat az önkormányzatok minél szélesebb körű bevonása 
a természetvédelmi tevékenységbe a helyi értékek hatékonyabb védelme érdekében. Ezzel 
egyrészt a lokálpatriotizmus is a természetvédelmi célok szolgálatába állítható, másrészt a 
helyi lakosság aktívan részt tud venni saját értékeinek megőrzésében. 
 
Fontos feladat az önkormányzatok által létesített helyi jelentőségű védett természeti 
területek hálózatát bővíteni. A nemzetközi kötelezettségek maradéktalan teljesítésében az 
önkormányzatok is sok támogatást nyújthatnak. Egy világörökségi helyszín vagy egy Natura 
2000-es terület kijelölése a településen nem kis büszkeséggel töltheti el az ott élőket. 
 
Az önkormányzati szinten megnyilvánuló természetvédelem hatékonysága csak úgy 
képzelhető el, ha a jelenleginél szorosabb kapcsolat alakul ki az önkormányzat, a 2005. 
január 1-jétől a természetvédelmi hatósági feladatkört is betöltő Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és a Nemzeti Park Igazgatóságok között. A jó 
munkakapcsolat kialakítása közös feladat, az állami szervezetek többek között irányelvek 
megfogalmazásával, szakmai képzésekkel segíthetik az önkormányzatok természetvédelmi 
tevékenységét. 
 
Az önkormányzatok kezében a természet védelme gyakorlati megvalósítását is megalapozó 
egyik legfontosabb eszköz a településfejlesztési és - rendezési tervek elkészíttetése. E tervek 
biztosíthatják a települések természeti értékeinek, hagyományos tájszerkezetének 
fennmaradását, megőrzését is. Ennek érdekében a tervek kidolgozásának külön ügyelni kell 
arra, hogy a beépítésre szánt területek és a belterület bővítése nem károsíthatja az élővilágot, a 
település természeti és tájképi értékeit. 
 
Operatív lépések 

• biodiverzitás védelmének és a természeti értékek megóvásának elősegítése a 
fejlesztési, rendezési tervek elkészíttetése során, 

• települési önkormányzatok és a Nemzeti Park Igazgatóság közötti kapcsolat erősítése, 
rendszeres kommunikáció, 

• természetvédelem társadalmi elismertségének növelése, szemléletformálás, 
• a védett területek bemutatása, ismeretterjesztés, természeti értéktérkép elkészítése, 
• természetvédelmi jeles napok megrendezése, rendezésének támogatása, 
• részvétel a környezeti nevelésben, szemléletformálásban, PR, 
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• térségi ökoturisztikai, természetvédelmi honlapok készítésének kezdeményezése, 
részvétel a folyamatos működtetésében, 

• helyi védett területek nyilvánítása a társadalmi szervezetek és önkormányzatok közös 
munkája révén, a természetvédelmi hatóságok szakmai segítségével. 

 
Monitoring 

• természeti értéktérkép elkészítése 
• honlap elkészítése 
• környezeti szemléletformáló rendezvények száma 

 
Felelős szervezet 
 
A települési önkormányzat együttműködésben a természetvédelmi hatósággal és a nemzeti 
park igazgatóságával. 
 

A megvalósítás forrásigénye  Településenként átlagosan 0,8-1 MFt 

Forráslehetőség: (%) KvVM, GKM - NFT KIOP 1.6. (a Környezetvédelmi 
Felügyelőségeknek) 

 
Az operatív lépések folyamatosan kerülnek végrehajtásra, az időbeli ütemezésről az 
önkormányzat dönt. 
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44..88..  KKÖÖRRNNYYEEZZEETTEEGGÉÉSSZZSSÉÉGGÜÜGGYY  

44..88..11..  PPoolllleennvvééddeellmmii  tteerrvv  kkéésszzííttééssee  ééss  vvééggrreehhaajjttáássaa  

Cél 
 

Az egészségkárosodást, alapvetően allergiás megbetegedést okozó növények előfordulásának 
és terjedésének korlátozása, ezáltal az allergiás panaszok incidenciájának (lásd szószedet), 
gyakoriságának illetve kialakulásuk veszélyének csökkentése. 
 
Leírás 
 

Heresznyén – a magyarországi települések többségéhez hasonlóan szintén – problémát okoz 
az allergiás megbetegedésekért felelős parlagfű. Ugyan parlagfű a településnek sem a kül-, 
sem a belterületén nem található számottevő mennyiségben, de szétterjedésének megelőzése 
és visszaszorítása érdekében előzetes intézkedésekre van szükség. 
 

A parlagfű okozta allergiás megbetegedések visszaszorításának megoldása a megelőzésben 
rejlik. Amennyiben a település lakosai kellőképpen gondoskodnak a saját tulajdonban lévő 
földjeikről, a hozzájuk tartozó közterületekről, nem csupán esztétikusabbá, szebbé tehetik 
lakókörnyezetüket, de jelentősen hozzájárulhatnak az allergiás megbetegedések 
csökkenéséhez. Az érintett önkormányzat mind támogató, mind szankcionáló eszközök 
segítségével erősítheti a lakosság ez irányú tevékenységét. 
 

Az önkormányzatnak a pollentermelés megakadályozása érdekében való aktív 
közreműködésének egyik hatékony és környezetbarát módja a település környezetében a 
művelés alatt nem álló, frissen felhagyott területek rendszeres parlagfű-mentesítése kézi 
gyomlálással, rendszeres kaszálással a virágzás megkezdése előtti időszakban, a megfelelő 
egészségvédelmi lépések megtételével (kesztyű, maszk). Ugyanakkor fontos annak ismerete, 
hogy a gyermek- illetve fiatalkorú lakosságot nem szabad az ilyen akciókba aktívan bevonni. 
Ennél a korosztálynál ugyanis fokozottan fennáll az allergiás panaszok kialakulásának 
veszélye, ha közvetlen fizikai érintkezésbe lépnek az allergén pollent termelő növénnyel. 
 

A gyűjtés megszervezését megelőzően be kell azonosítani, és fel kell mérni a potenciális 
parlagfű-termőhelyeket, majd célszerű az akció időpontjáról, valamint a helyszínéről 
tájékoztató szórólapot készíttetni, amely fontos információkat is tartalmazhat a parlagfűről, 
illetve útmutatást adhat a növény felismeréséhez, és a terjedése elleni lehetséges lépések 
megtételéhez. 
 

További fontos parlagvédelmi intézkedés az aratás utáni tarlóhántás elvégzése, amit gyakran 
hanyagolnak el a gazdálkodók, így teret engedve a gyomok burjánzásának az agrártermelés 
éves üteme szerint elméletileg „pihenő” szántókon. 
 

Operatív lépések 
• a vonatkozó önkormányzati rendeletek betartatása, 
• parlagfű termőhelyeinek felmérése (minden évben; potenciális termőhelyek is), 
• gyűjtőakció(k) megszervezése, 
• lakossági tájékoztató anyag (szórólap) készíttetése, 
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• gyűjtés, 
• tarlóhántás, 

 
Vonatkozó jogszabályok 
EU Tanács 96/62/EK irányelve, a 21/2001. (II.14.) Tanács 96/62/EK irányelve, a 21/2001. (II. 
14.) Korm. r., a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes r., a 12/2001. (V. 4.) KöM-EüM 
együttes r., a 126/2003. (XI. 21.) OGy h., a 46/2003. (IV. 16.) OGy határozat. (forrás 
2345/2004. (XII.26.) Korm. hat. 3.1. alprogramhoz tartozó operatív célkitűzések) 
 
Monitoring 

• Éves parlagfüves terület-kataszter elkészülte 
 
Indikátorok: 

• Elkészített és kiosztásra került szórólapok mennyisége (db) 
• A felmért parlagfüves területek nagyságának változása (ha, %) 
• Pollenallergiás, szénanáthás panaszok számának csökkenése (fő) 

 
Szervezet 
A program felelőse a települési önkormányzat. A munkába be lehet vonni a helyi civil 
szervezeteket és az agrárgazdálkodással foglalkozó vállalkozásokat. 
 

Ütemterv (évenként ismétlődően) 
Ütemezés 

Operatív lépések 

Június 

Július 

A
ugusztus 

      
      Parlagfű termőhelyek felmérése 
      
      
      Gyűjtőakció szervezése 
      
      
      Szórólapok készítése 
      
      
      Gyűjtés 
      
      
      Tarlóhántás 
      

A megvalósítás forrásigénye* (MFt) 0,2-1 0,2-0,8 

Forráslehetőség Megyei, regionális források, 
EüM, FMM, GKM, PM 

Önerő (%) - 
*A forrásigény az adott terület nagyságától függ. A költségek kb. 5-10 ha parlagterületre lettek kalkulálva. 
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44..88..22..  KKuuttaakk  vvíízzmmiinnőőssééggéénneekk  ééss  hhaasszznnáállaattáánnaakk  eelllleennőőrrzzééssee  

Cél 
 
A település területén található használatban lévő, nem megfelelően lezárt talajvíz kutak 
vízminőségének, és használatának ellenőrzése a potenciális talaj- illetve felszín alatti 
szennyeződések, valamint ezzel összefüggésben a környezetegészségügyi problémák 
kialakulásának megakadályozása érdekében. 
 
Leírás 
 
Heresznyén jóllehet az ivóvíz a háztartások közel 100 százalékban bevezetésre került, mégis 
jelentős számban találhatunk mai napig is működő, vagy használaton kívüli de nem 
megfelelően lezárt fúrt/ásott talajvíznyerő kutakat. 
 
A környezetegészségügyi kockázat csökkentése érdekében a meglevő (ásott és fúrt) kutak 
felülvizsgálata és a szakszerűtlen kiképzésű kutak eltömedékeltetése szükséges. A 
használaton kívüli kutakba tilos hulladékot elhelyezni, illetve csapadékvizet vagy szennyvizet 
belevezetni. 
 
Operatív lépések 

• A településen található kutak számbavétele 
• A kutak minőségi felülvizsgálata 
• A szükséges beavatkozások megtervezése, intézkedések megtétele 

 
Vonatkozó jogszabályok 
 
2345/2004. (XII. 26.) Korm. hat. 3.2.2.1. operatív célkitűzés 
 
Monitoring/Indikátor: 

• A településen található szakszerűen lezárt, illetve üzemelő kutak arányának 
növekedése (%) 

 
Felelős szervezet 
 
Települési önkormányzat 
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Ütemterv 
 

Ütemezés 
1. év 2. év 3. év 

Operatív lépések 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

            
            A kutak összeírása 

            
            
            Minőség vizsgálatok 

elvégzése 
            
            
            A szükséges beavatkozások 

elvégzése 
            

A megvalósítás forrásigénye 
(MFt) 0,1-0,2 MFt 

Forráslehetőség: (%) Talajterhelési díj*, EüM 
Önerő - 

*Talajterhelési díj egy részének felhasználásával lehetőség van a település általános vízminőségének feltárására 
és vizsgálatára. 
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44..99..  AA  KKÖÖRRNNYYEEZZEETTTTUUDDAATTOOSSSSÁÁGG  NNÖÖVVEELLÉÉSSEE  

44..99..11..  KKöörrnnyyeezzeettttuuddaattoossssáágg  nnöövveellééssee  

Cél 
 
A településen élők környezettudatosságának növelése, a fenntartható fejlődés alapeszméjének 
terjesztése. Továbbá mindezeknek megfelelő magatartásformák kialakítása révén a környezeti 
értékek hosszú távú védelmének megalapozása, közös identitástudaton, hatékony 
együttműködésen alapuló közösség kialakítása. 
 
Leírás 
 
Heresznyén nem működik általános iskola, így a környezeti nevelés kapcsán fontos 
szerephez jut a települések közti kommunikáció. A heresznyei diákok a vízvári általános 
iskolába járnak tanulni, ahol a kerettantervek környezeti nevelési tartalmán alapuló helyi 
tanterv szerint foglalkoznak környezeti neveléssel. Fontos cél, hogy legalább a kerettanterv 
környezeti nevelési tartalma szerint foglalkozzanak az iskolában környezeti neveléssel. 
 
Az óvodában és a szomszédos iskolában az oktatási kereteken túl az alábbi környezeti 
nevelési tevékenységeket lehet alkalmazni: 

- terepgyakorlat 
- témanap 
- tanulmányi kirándulás. 

 
Akár iskolai keretek között, akár azon kívül történő környezeti nevelésről beszélünk, 
mindenképpen szükség van az oktatási-nevelési intézmények és egyéb szervezetek közötti 
összefogásra. Az önkormányzatok, a kistérségi társulás, a civil szervezetek, a területileg 
illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és Nemzeti Park, 
illetve a környezetvédelemmel, terület- és vidékfejlesztéssel foglalkozó tervező-, kutató 
intézmények mind-mind hatékonyan támogathatják az iskolák, a nevelők környezeti nevelési 
munkáját. 
 
A környezet védelme, a meglévő környezeti értékek megóvása, és a fenntartható (az 
erőforrásainkat fel nem élő) gazdálkodás alapfeltétele a társadalom minden rétegére kiterjedő 
környezeti nevelés, tudatformálás révén történő környezettudatosság kialakítása. 
 
A helyi környezet a helyi közösség állapotától is függ, a közösség tudatossága előfeltétele a 
regionális és nemzeti szintű kezdeményezések sikerének. A helyi környezeti nevelés 
legfontosabb kívánalma az együttműködés, a lakosok részvétele a települési 
környezetgazdálkodásban, a település részvétele az iskola pedagógiai tevékenységében. 
 
A helyi társadalomban élők környezetének, természeti értékeinek védelméért jóllehet minden 
érintett felelőséggel bír, de intézményi szinten elsősorban az önkormányzatnak kell 
felelőséget vállalnia. Az önkormányzat legitimációval, helyismerettel és legtöbb esetben 
eszközökkel is rendelkezik így szükségszerű, hogy a környezeti nevelésben és ennek révén a 
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környezettudatosság növelésében is fontos szerepet játsszon. Többek között a jelen 
környezetvédelmi program elkészítése is fontos lépés lehet ezen a téren, hisz mintegy 
kiindulási pontként sor kerül az értékek és a problémák, a fenntartható fejlődésre vonatkozó 
helyi képesség számbavételére. 
 
A környezettudatos életvitelt azonban nem lehet kizárólag hatósági eszközökkel kialakítani. A 
helyi társadalom környezeti nevelésében természetesen kiemelkedően fontos, hogy az 
önkormányzat törvényben előírt feladatai összekapcsolódjanak a helyi közösség 
kezdeményezéseivel. A helyi környezeti nevelés sarokköve lehet a környezetgazdálkodással 
kapcsolatos a generációkon és társadalmi pozíciókon túl nyúló (összefogó) helyi konszenzus 
kialakítása. Végső soron az önkormányzat és a helyi társadalom kölcsönös belátáson alapuló, 
környezettudatos együttműködése alapozza meg a helyi fenntarthatóságot védelmező 
gondolkodást. 
 
A környezettudatosság növelésének főbb részterületeit a II. Nemzeti Környezetvédelmi 
Program az alábbiak szerint csoportosítja: 

1. Lakossági ismeretterjesztés a környezettel, és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban, 
információhoz való jutás biztosítása 

2. Társadalmi részvétel erősítése a környezetpolitikai döntéshozatalban, a 
környezetvédelmi program végrehajtásában 

3. Iskolán kívüli környezeti nevelés, oktatóközpont kialakítása, fenntarthatósági 
alapismeretek és készségek fejlesztése 

4. Települési vagy kistérségi környezeti információs rendszer kialakítása, csatlakozás az 
országos hálózathoz 

 

Mindezek valamint a 2003-ban átdogozott Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia 
alapvetésben rögzítettek alapján az alábbi önkormányzati feladatok, cselekvési lehetőségek, 
javaslatok fogalmazhatóak meg. 
 

Javasolt cselekvési lehetőségek 
• Nagyobb figyelem fordítása a környezetvédelem szempontjaira a település fejlesztési 

és rendezési terveinek kidolgozása, felülvizsgálata során. 
• Fő-, vagy részmunkaidős környezetvédelmi ügyintéző foglalkoztatásával (akár 

körjegyzőségi, vagy kistérségi összefogással), intézményesített összekötő kapocs 
biztosítása a helyi társadalom életében, betöltve az együttműködés szervezője, felelőse 
szerepkörét. 

• A helyi önkormányzat, mint iskolafenntartó részt vehet az intézmény programjának 
kialakításában és betartatásában, a környezeti nevelés szempontjainak 
érvényesítésében. Katalizátorként funkcionálhatnak (akár önállóan, akár társulási 
szinten) a fenntarthatóság elveinek helyi tantervekbe történő beépítésének 
folyamatában. 

• A felnőttnevelést célzó előadások, tréningek, népfőiskolák, körök és klubok 
szervezésében való aktív közreműködés. 

• A helyi környezetvédelmi program megvalósításában való széleskörű társadalmi 
részvétel biztosítása, serkentése, beleértve a helyi gazdasági élet szereplőit. 

• Az organikus gazdálkodási formák, biológiai gazdálkodás népszerűsítése. 
• A lakosság települési identitástudatának erősítése, pozitív példamutatással. 
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• A helyi környezeti nevelési programok, környezetvédelmi napok / akciók 
szervezésének támogatása eszköz, szolgáltatás, terem vagy egyéb önkormányzati 
vagyontárgy kedvezményes rendelkezésre bocsátása révén. Amennyiben a település 
költségvetése megengedi a költséges erdei iskolák társfinanszírozása is elképzelhető, 
akár egy-egy kifejezetten erre a célra létesített (az éves költségvetés egy bizonyos 
részéből) környezeti nevelési alapból. 

• Aktív közreműködés a települési civil, gazdasági, hatósági és önkormányzati szféra 
közötti együttműködés fejlesztésében az iskolai és iskolán kívüli környezeti nevelés, a 
fenntarthatóság alapeszméjének és gyakorlati megvalósítási lehetőségeinek széleskörű 
ismertetése érdekében. 

• Az önkormányzatok regionális összefogással megteremthetik mindazon 
környezetvédelmi célú szolgáltatásokat (pl. szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes 
hulladék gyűjtés stb.), amelyek használatának népszerűsítése, a lakosság általi 
elismertségének és megfelelő használatának elsajátíttatása révén egyúttal a családok 
fenntartható fejlődésre való képzését is szolgálják. 

• Részvétel az egyéni, iskolai, civil, és egyéb intézményi (pl. hatóságok) 
egészségfejlesztési tevékenységek összehangolásában (pl. mit kell tenni, ha az ivóvíz 
szennyezett, ha valamilyen közúti vagy más jellegű havária esemény történik, vagy mi 
a teendő ha illegális hulladéklerakást észlelünk). 

 
Vonatkozó jogszabályok  
 
Az 1995. évi LIII. tv., 
1996. évi LIII. tv., 
1996. évi LIV. tv., 
2001. évi LXXXI. tv., 
2001. évi XLIV. tv., 
2003. évi CXXIX. tv., 
Az EP és Tanács 2003/4/EK és 2003/35/EK irányelve (forrás: 2345/2004. (XII. 26.) Kormány hat. 1. 
akcióprogramhoz tartozó operatív célkitűzések). 
 
Operatív lépések 

• pályázati lehetőségek feltárása, források felkutatása 
• települési (kistérségi) környezetvédelmi ügyintézői státusz kialakítása 
• rendezvények/helyi környezetvédelmi célú akciók (pl. vetélkedők és szelektív 

hulladékgyűjtési akciók) szervezése 
 
Monitoring 

• az iskola (óvoda) pedagógiai tervében a környezeti neveléssel foglalkozó fejezet 
kidolgozásra került 

• környezetvédelmi adatbázis / iroda felállítása 
• környezetvédelmi ügyintézői státusz megalakítása 
• környezeti nevelési alap létrejötte 

 
Indikátorok: 

• az egyes programokon, rendezvényeken, tanfolyamokon részt vettek száma (fő) 
• a kiadott füzetek, szóróanyagok száma/példányszáma (db/év, db) 
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• vetélkedők és szelektív hulladékgyűjtési akciók száma (esemény/év) 
• környezeti nevelési célú programok száma (db/év) 

 
Felelősök 
 
Települési önkormányzat (koordináló szerep). 
 
A résztvevők köre a környezeti nevelés esetén igen bő. A programban való részvétel, 
kezdeményezés egyszerre morális és adott esetekben konkrét feladata a települési/térségi 
szereplőknek, a felsőbb szintű hatóságtól a polgárig. 
 
 
Ütemezés 
 

Ütemezés 
1. év 2. év 3. év 

Operatív lépések 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

            
            Pályázati lehetőségek 

felkutatása 
            
            
            

Települési 
környezetvédelmi 
ügyintézői státusz 
kialakítása             

Rendezvények, akciók 
szervezése Folyamatosan 

A megvalósítás 
forrásigénye (MFt) A tevékenységektől függően 10 eFt-tól több millióig 

Forráslehetőség (%) OM, KvVM, IcsSzEM, MeH, FVM,  

Önerő Forrástól függően változó 
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44..1100..  HHEELLYYII  JJOOGGII  SSZZAABBÁÁLLYYOOZZÁÁSS  

44..1100..11..  HHiiáánnyyzzóó  hheellyyii  rreennddeelleetteekk,,  sszzaabbáállyyzzaattookk  mmeeggaallkkoottáássaa  ((jjooggaallkkoottááss))  

Cél 
 

A hiányzó helyi rendelkezések és szabályzatok megalkotása települési szinten. 
 
Leírás 
 

A program során a jelenleg hatályos jogszabályok felülvizsgálata, módosítások és új, hiányzó 
jogszabályok megalkotása történik. Települési szinten rendelkezési csomagot javasolt 
összeállítani. Javaslatok, ötletek: 

• A kerti hulladékok nyílt téri égetésének szabályozása (pl. önkormányzati rendelettel). 
• Kiskerti komposztálás támogatása, kerti fakivágások értékarányos pótlására kötelezés. 
• Lombhullató, árnyat adó fafajok telepítésének támogatása, arányosítása az 

örökzöldekhez. 
• Építési (inert) hulladék szervezett külön gyűjtése, (és amennyiben van rá mód: helyi 

hasznosítása). 
• Teljes körű veszélyes hulladék begyűjtés megszervezése. 
• Adókedvezmények előírása lakossági környezetvédelmi beruházásokra. 
• Egyszer használatos csomagolóanyagok rendezvényeken való megtiltása. 
• Beszerzési eljárásoknál (önkormányzatoknál) a környezetvédelem, mint szempont 

hangsúlyos megjelenítése. 
• Állattartó telepekre (majorokra) külön helyi rendezési terv és építési szabályzat 

készítése. 
• Az háztáji tartásból származó szagterhelés csökkentése érdekében állattartási rendelet 

készítése. 
• A helyi műemlék jellegű építészeti értékek kijelölése és használatukkal, védelmükkel 

kapcsolatos szabályok megalkotása. 
 

Operatív lépések 
• a létező önkormányzati jogszabályok felülvizsgálata 
• jogszabály módosítások elvégzése 
• hiányzó rendeletek megalkotása, rendelkezési csomag összeállítása 

 

Monitoring/Indikátor: 
• A helyi jogszabály-módosítások és új jogszabályok száma (db) 

 

Felelős szervezet 
A program felelőse a települési önkormányzat. 
 

Ütemezés 
A jogszabályokat és jogszabály-módosításokat a települési önkormányzat folyamatosan 
készíti el és terjeszti elő a képviselő testületnek elfogadásra. 
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44..1111..  AA  KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLMMII  PPRROOGGRRAAMM  
MMEEGGVVAALLÓÓSSUULLÁÁSSÁÁNNAAKK  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSAA  

44..1111..11..  AA  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  pprrooggrraamm  vvééggrreehhaajjttáássáávvaall  kkaappccssoollaattooss  tteennnniivvaallóókk  

Cél 
 
Az elfogadott települési környezetvédelmi program végrehajtásának felügyelete, szükség 
szerinti módosításainak elvégzése. 
 
Leírás 
 
A település önkormányzata által elfogadott, így számára kötelezően teljesítendő feladatot 
jelentő környezetvédelmi program gyakorlati megvalósítása számos adminisztratív teendőt 
jelent. Ezek közé tartozik a program tartalmának a lakosság széles körével történő 
megismertetése, a végrehajtáshoz szükséges felelősök és résztvevők aktivizálása. 
 
Továbbá ugyancsak a program megvalósításához szükséges a megfelelő intézményi-, 
anyagi- és eszköz háttér megteremtése, valamint a megvalósulás rendszeres felügyelete, a 
megfelelő felülvizsgálatok megtartása. 
 
Operatív lépések 

• A települési környezetvédelmi program megismertetése a község lakosaival, a 
megvalósításhoz szükséges aktív támogatás megszervezése. 

• A települési környezetvédelmi program gyakorlati megvalósítást előkészítő, illetve az 
elmúlt évet értékelő, évente tartandó felülvizsgálat. 

• Amennyiben a település önkormányzata úgy dönt, települési Környezetvédelmi 
Bizottság és Környezetvédelmi Alap létrehozása. 

• Kétévenkénti teljes körű felülvizsgálat, és szükség szerinti módosítás. 
 
Monitoring 

• Környezetvédelmi Bizottság megalakítása 
• Környezetvédelmi Alap elkülönítése 
• Felülvizsgálatok, módosítások elvégzése 

 
Felelős szervezet 
 
A program felelőse a települési önkormányzat. 
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Ütemezés 
 

Ütemezés 
1. év 2. év 3. év 

Operatív lépések 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

1. negyedév 

2. negyedév 

3. negyedév 

4. negyedév 

            
            Évenkénti felülvizsgálat 
            
            
            A környezetvédelmi program 

népszerűsítése 
            
            
            Környezetvédelmi Alap 

létrehozása 
            
            
            Környezetvédelmi Bizottság 

felállítása és működtetése 
            

Forrásigény Környezetvédelmi Alap felállítása esetén az önkormányzat éves 
költségvetéséből lehet elkülöníteni a szükséges forrásokat. 
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Az alábbi alfejezetekben felsoroljuk az önkormányzat jogszabályban előírt 
környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeit. 

55..11..11..  VVíízzggaazzddáállkkooddáássii  KKoorrmmáánnyyrreennddeelleett  ((7722//11999966..  KKoorrmm..  rreenndd..))  

1. Hatósági engedélyek kiadása 
• 500 m3/nap mennyiséget nem meghaladó szennyvíz szikkasztó építéséhez, 

használatához stb., 
• kút létesítéséhez, 
• települések belterületén a természetes vízáramlások, lefolyások stb. önkényes 

megváltoztatása során kialakult lakossági vitákban, 
• közműves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel kapcsolatos jogokról és 

kötelezettségekről, 
 
2. Eljárások indítása: 

• káros, jogellenes állapot megszüntetése céljából 
 
3. Folyók, vízfolyások medrében végzett kotrások 
 
4. Védőidom, védőterület, védősáv, szükséghatározót kijelölő határozatok 
 
5. Felügyeletek: 
 

Kiemelkedően fontos: 
a.) regionális közüzemi vízellátók, szennyvízelvezető és tisztító rendszerek 

 b.) ipari vízigényt kiszolgáló vízilétesítmények 
 c.) fürdők vízilétesítményei 
 d.) állami tulajdonban lévő vízilétesítmények 
 e.) I. rendű árvízvédelmi létesítmények 

Jelentős: 
 a.) lásd a) más paraméterekkel 
 b.) lásd b.) más paraméterekkel 
 c.) lásd c.) más paraméterekkel 
 d.) lásd d.) más paraméterekkel 
 e.) II. rendű árvízvédelmi létesítmények 
Helyi jelentőségű: 
 a.) lásd a.) más paraméterekkel 
 b.) lásd b.) más paraméterekkel 
 c.) II. rendű árvédelmi vonalak, melyek a település területét érintik 

d.) önkormányzatok helyi vízkárelhárítást, vízrendezést és csapadékvíz elvezetését 
szolgáló létesítmények 

 
Települési önkormányzatok további feladata: 

• helyi közüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó tervek kialakítása (országos. 
koncepcióval, nemzeti programokkal összehangolva) 
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• Helyi vízközművek működtetése, a koncessziós pályázat kiírása, elbírálása és a 
szerződés megkötése 

• Gondoskodás a vízfogyasztás rendjéről, közműves vízszolgáltatás korlátorzásáról 
• országos koncepció, nemzeti programok végrehajtásának megszervezése 
• vizek fürdésre alkalmas szakaszainak kijelölése 
• helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, árvíz, belvíz elvezetés 
 

A települési önkormányzat köteles gondoskodni: 
• települések ivóvíz minőségéről 
• a nem közművel összegyűjtött szennyvizek ártalom mentes elhelyezésének 

szervezéséről és ellenőrzéséről 

55..11..22..  TTeerrmméésszzeettvvééddeelleemmii  ttöörrvvéénnyy  ((11999966  éévvii..  LLIIIIII..  TTvv..))  

A települési önkormányzat: 
• gondoskodik helyi jelentőségű védett természeti területekről; 
• javaslatot tehet védett területté nyilvánításra; 
• őrszolgálatot működtet; 

55..11..33..  KKöörrnnyyeezzeettvvééddeelleemmii  ttöörrvvéénnyy  ((11999955  éévvii  LLIIIIII..  TTvv..))  

A települési önkormányzat: 
• biztosítja a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtását és ellátja a hatósági 

feladatokat; 
• környezetvédelmi programot vezet be; 
• rendeletet bocsát ki és határozatokat hoz; 
• együttműködik más önkormányzatokkal, hatóságokkal, társadalmi szervezetekkel; 
• elemzi, értékeli a környezet állapotát területén és arról szükség szerint , de legalább 

évente egyszer tájékoztatja a lakosságot; 
• fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezeti követeléseit, elősegíti a környezeti 

állapot javítását; 
• gondoskodik a környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a 

végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri azokban foglalt feladatok 
megoldását és a programot szükség szerint –de legalább kétévente- felülvizsgálja. 

• a Programot végre kell hajtania 
• környezetvédelmi előírásokat határozhat meg, de ezek kritériumai csak szigorúbbak 

lehetnek, mint a jogszabályok 
• háztartási tevékenységgel kapcsolatos légszennyezésre ( pl. avarégetés) vonatkozó 

rendelet hozása 

55..11..44..  HHuullllaaddéékkggaazzddáállkkooddáássii  ttöörrvvéénnyy  ((22000000..  XXLLIIIIII..  TTvv..))  

A települési önkormányzat: 
• települési hulladék kezelésére szolgáltatást szervez 
• a közszolgáltatás kiterjed: 
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- szilárd hulladék rendszeres elszállítása 
- települési folyékony hulladék tárolására szolgáló tároló ürítése és szállítása 
- a hulladék ártalmatlanítására szolgáló létesítmény létesítésére és működtetésére 

• együttműködés más önkormányzatokkal 
• szerződést köthet települési hulladékokból történő szelektív begyűjtésre vagy 

válogatásra 
• kijelöli a települési hulladékkezelési létesítmények helyét 
• meghatározza a közszolgáltatásban résztvevő szolgáltatót, a szolgáltatás rendjét és 

módját 
• meghatározza a lakosság kötelezettségeit ( díjfizetés stb.) 

55..11..55..  ÁÁllttaalláánnooss  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  ttáárrggyyúú  jjooggsszzaabbáállyyookk  

6/1985. (XII. 28.) OKTH rendelkezés a környezet- és természetvédelem egyes szakterületein 
szakértői működés engedélyezéséről; 
 
1995. LIII. törvény a környezet védelméről (módosítva: 2000. évi CXXIX. törvénnyel; 2001. 
évi LV. Törvénnyel); 
 
152/1995. (XII. 12.) Kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött 
tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól 
(módosítva: a 172/1999. (XII. 6.) Kormányrendelettel); 
 
15/1997. (V. 28.) KTM rendelet a környezeti állapotvizsgáló szakértői tevékenységről; 
 
36/1997. (XII. 08.) KTM rendelet a környezetvédelmi felügyelőségek, valamint a nemzeti 
park igazgatóságok illetékességi területéről; 
 
3/1998. (II. 11.) KTM rendelet a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről; 
 
158/1998. (IX. 30.) Kormányrendelet a környezetvédelmi miniszter feladat- és hatásköréről; 
 
15/2001. (K. Ért. 7.) KöM. utasítás a környezetvédelmi laboratóriumok tevékenységének 
szakmai felügyeletéről; 
 
20/2001. (II. 14.) Kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálatról; 
 
193/2001. (X. 19.) Kormányrendelet az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 
részletes szabályairól; 
 
155/2002. (VII. 9.) Kormányrendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és 
hatásköréről; 
 
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról; 
 
2/2005. (K. V. Ért. 2.) KvVM utasítás a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról; 
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341/2004. (XII. 22.) Kormányrendelet az Országos Környezetvédelmi, Természet-védelmi és 
Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főigazgatóság irányítása alá tartozó területi szervek feladat- és hatásköréről; 

55..11..66..  HHuullllaaddéékkggaazzddáállkkooddááss  

4/1984. (II. 1.) ÉVM rendelet a településtisztasági szolgáltatás ellátásáról és a települési 
folyékony hulladékok ártalmatlanításáról; 
 
1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd 
hulladékkal összefüggő tevékenységekről; 
 
1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek 
környezetvédelmi termékdíjáról (módosítva: az 1998. évi LXIX. Törvénnyel); 
 
184/1996. (XII. 11.) Kormányrendelet egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 
1995. évi LVI. Törvény végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről (módosítva: a 
25/2001. (II. 14.) Kormányrendelettel); 
 
10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek 
környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. Törvény végrehajtásáról (módosítva: az 
50/1997. (XII. 29.) KTM rendelettel); 
 
1995. évi XLII. Törvény az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről; 
 
16/1996. (VII. 15.) BM-KTM együttes rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékra 
vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról; 
 
102/1996. (VII. 12.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékokról (módosítva: a 244/1997. 
(XII. 20.) Kormányrendelettel); 
 
233/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól (módosítva: a 70/1998. (IV. 8.) 
Kormányrendelettel); 
 
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról; 
 
41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve 
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról (módosítva: a 
13/2001. (IV. 20.) EüM-KöM egyesített rendelettel); 
 
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól; 
 
241/2000. (XII. 23.) Kormányrendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a 
közszolgáltatási szerződésről; 
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242/2000. (XII. 23.) Kormányrendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól; (módosítva: a 365/2004. (XII. 26.) Korm. 
rendelettel); 
 
1/2001. (I. 24.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről; 
 
2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezésről; 
 
4/2001. (II. 23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól; 
 
5/2001. (II. 23.) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az 
azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól; 
 
9/2001. (IV. 9.) KöM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének 
részletes szabályairól; 
 
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről; 
 
22/2001. (X. 10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és 
utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről; 
 
50/2001. (IV. 3.) Kormányrendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági 
felhasználásának és kezelésének szabályairól; 
 
98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről; 
 
213/2001. (XI. 14.) Kormányrendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről; (módosítva: a 364/2004 (XII. 26.) Korm. rendelettel); 
 
241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről; 
 
271/2001. (XII. 21.) Kormányrendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről valamint 
kiszabásának és megállapításának módjáról; 
 
2/2002. (VII. 9.) KvVM rendelet a titán-dioxid gyártás hulladékairól; 
 
3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési 
feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről; 
 
5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes 
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól; 
 
94/2002. (V. 5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól; 
 
15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről; 
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23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki 
követelményeiről; 
 
53/2003. (IV. 11.) Kormányrendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj 
visszaigénylésének, átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának 
feltételeiről (módosítva: 342/2004. (XII. 22.) Kormányrendelettel); 
 
103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-
hulladékok kezeléséről; 
 
126/2003. (VIII. 15.) Kormányrendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi 
követelményeiről; 
 
164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről; 
 
270/2003.(XII. 24.) Kormányrendelet az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a 
kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról (módosítva: 363/2004. 
Kormányrendelettel); 
 
15/2004.(X. 8.) Kormányrendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai 
kezelésének részletes szabályairól; 
 
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól; 
 
120/2004. (IV. 29.) Kormányrendelet az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az 
onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről; 
 
264/2004. (IX. 23.) Kormányrendelet az elektromos és elektronikai berendezések 
hulladékainak visszavételéről; 
 
267/2004. (IX. 23.) Kormányrendelet a hulladékká vált gépjárművekről; 
 
109/2005. (VI. 23.) Kormányrendelet az elemek és akkumulátorok hulladékainak 
visszavételéről; 

55..11..77..  LLeevveeggőőttiisszzttaassáágg  vvééddeelleemm  

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és 
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről; 
 
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról; 
 
32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet a helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai 
kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról; 
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9/1995. (VIII. 31.) KTM rendelet a motorbenzinek tárolásakor, töltésekor, szállításakor és 
áttöltésekor keletkező szénhidrogén-emisszió korlátozásáról; 
 
7/1999. (VII. 21.) KöM rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb 
bemenő hőteljesítményű, helyhez kötött gázturbinák légszennyező anyagainak technológiai 
kibocsátási határértékeiről; 
 
1/2000. (VII. 21.) KöViM-KöM együttes rendelet  A nem közúti mozgó gépekbe építendő 
belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának 
korlátozásáról; 
 
5/2000. (II. 16.) GM rendelet a gépjármű-hajtóanyagok minőségi követelményeiről; 
 
10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves 
vegyület kibocsátásának korlátozásáról; 
 
14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez 
kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről; 
 
15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő 
radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről; 
 
17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező 
források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról; 
 
21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 
(módosítva: a 120/2001. (VI. 30.) Kormányrendelettel); 
 
23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb 
névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai 
kibocsátási határértékeiről; 
 
3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési 
feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről; 
 
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről; 
 
7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet az egyes levegőszennyező anyagok 
összkibocsátási határértékeiről; 
 
10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő 
hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak 
kibocsátási határértékeiről; 
 
94/2003. (VII. 2.) Kormányrendelet az ózonréteget károsító anyagokról; 
 
272/2004. (IX. 29.) Kormányrendelet egyes létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásának 
engedélyezéséről, nyomon követéséről és jelentéséről; 
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55/2005. (VI. 30) GKM-BM-KvVM együttes rendelet a gépkocsik környezetvédelmi 
felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről (a 7/2002. (VI. 29.) GKM-BM-KvVM együttes rendelet 
módosítása); 

55..11..88..  TTeerrmméésszzeettvvééddeelleemm,,  áállllaattvvééddeelleemm  

21/1970. (VI. 21.) Kormányrendelet a fák védelméről (módosítva: a 128/1999. (VIII. 13.) 
Kormányrendelettel); 
 
4/1979. (NIM É. 23.) OBF szabályzat a bányahatóság létesítési és használatba vételi 
engedélyezési eljárásáról; 
 
1986. évi 15. törvényerejű rendelet a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a 
veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény 
kihirdetéséről; 
 
1990/7. Nemzetközi Szerződés a környezetvédelmi minisztertől EGYEZMÉNY az európai 
vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről; 
 
30/1991. (V. 14.) OGY határozat a fokozottan védett erdők használatáról; 
 
1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 
203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelettel; 
 
1994. évi XLIX. törvény az erdőbirtokossági társulatról; 
 
36/1994. (VI. 28.) FM-KTM együttes rendelet a védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe 
került állatfajták körének megállapításáról; 
 
1995. évi XCIII. törvény a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról; 
 
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről; 
 
1996. évi LIV. törvény az erdőről és az erdő védelméről, egységes szerkezetben a 
végrehajtásáról szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelettel (módosítva: a 31/1998. (V. 6.) FM 
rendelettel); 
 
1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról, 
egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelettel, módosítva: a 
2004. évi XCIV. Törvénnyel; 
 
1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról, egységes szerkezetben a 
végrehajtásáról szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelettel; 
 
13/1997. (V. 28.) KTM rendelet a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról; 
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12/1997. (IV. 25.) KTM rendelet a védett természeti területek védettségi szintjének 
helyreállításához szükséges kisajátítások ütemezéséről (módosítva: a 10/1998. (IV. 3.) KTM 
rendelettel, az 5/1999. (V. 12.) KöM rendelettel; a 18/2000. (VII. 14.) KöM rendelettel; a 
19/2001. (IX. 1.) KöM rendelettel); 
 
14/1997. (V. 28.) KTM rendelet a nemzeti parkok területének övezeti kategóriákba való 
besorolásáról; 
 
19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos 
intézkedésekről; 
 
33/1997. (II. 20.) Kormányrendelet a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos 
szabályokról (módosítva: a 238/2000. (XII. 23.) Kormányrendelettel); 
 
33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet a polgári természetőrökről (módosítva: a 23/2000. (XII. 14.) 
KöM rendelettel); 
 
73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelet a nem halászható (horgászható) halfajokról és 
víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi időkről; 
 
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről; 
 
3/1998. (II. 11.) KTM rendelet a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről; 
 
8/1998. (I. 23.) Kormányrendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és 
hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról (módosítva: a 139/1999. (IX. 3.) 
Kormányrendelettel; a 100/2001. (VI. 20.) Kormányrendelettel); 
 
13/1998. (V. 6.) KTM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és 
kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről; 
 
22/1998. (II. 13.) Kormányrendelet a Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint 
az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól; 
 
67/1998. (IV. 3.) Kormányrendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó 
korlátozásokról és tilalmakról; 
 
166/1999. (XI. 19.) Kormányrendelet a tájvédelmi szakhatósági hatáskörbe tartozó 
engedélyezési eljárásokról; 
 
243/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet az állatkísérletek végzéséről; 
 
244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet az állatvédelmi bírságról; 
 
8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelete a veszélyes állatokról és 
tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól; 
 
10/1999. (I. 27.) FVM rendelet az Állatvédelmi Tanácsadó Testületről; 
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36/1999. (IV. 2.) FVM-KöM-GM együttes rendelet a kísérleti állatok tenyésztésének 
(szaporításának), tartásának, szállításának és forgalomba hozatalának szabályairól; 
 
4/2000. (I. 21.) Kormányrendelet a természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra 
vonatkozó részletes szabályokról (módosítva: a 238/2000. (XII. 23.) Kormányrendelettel); 
 
9/2000. (V. 19.) KöM rendelet a Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról; 
 
88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet az Erdőrendezési Szabályzatról; 
 
239/2000. (XII. 23.) Kormányrendelet a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és 
kötelezettségekről; 
 
2000. évi XXXV. törvény a növényvédelemről; 
 
3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelete az állatkert és az állatotthon 
létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól; 
 
13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a 
fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi 
szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről (módosítva: a 21/2001. (IX. 28.) 
KöM rendelettel); 
 
30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére 
és tartalmára vonatkozó szabályokról; 
 
2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet az érzékeny természeti területekre vonatkozó 
szabályokról; 
 
26/2002. (IV. 13.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi 
szabályairól szóló; 
 
271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a 
veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Egyezmény 
végrehajtásáról; 
 
275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről; 
 
276/2004. (X. 8.) Kormányrendelet a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, 
valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról; 
 
79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 
szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól; 
 
32/2004. (IV. 19.) OGY határozat a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai 
értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról; 
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1110/2004. (X. 27.) Korm. határozat a Nemzeti Erdőprogramról 2006-2015. 
 
8001/1997. (K. É. Ért. 4.) KTM tájékoztató a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékébe 
bejegyzett hazai védett vizekről és vadvízterületekről; 
 
12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet a fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és 
élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól; 

55..11..99..  FFeellsszzíínnii  ééss  ffeellsszzíínn  aallaattttii  vviizzeekk  vvééddeellmmee,,  sszzeennnnyyvvíízzeellvveezzeettééss,,  sszzeennnnyyvvíízzkkeezzeellééss  

4/1981. (IV. 4.) OVH rendelkezés az Országos Vízgazdálkodási Szabályzat kiadásáról 
 
3/1984. (II. 7.) OVH rendelkezés a szennyvízbírságról; 
 
28/1991. (IV. 30.) OGY határozat a Dunával kapcsolatos egyes nemzetközi környezetvédelmi 
feladatokról; 
 
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról; 
 
38/1995. (IV. 5.) Korm. rend. a közműves ivóvízellátásról, a közműves szennyvízkezelésről; 
 
160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási társulatokról; 
 
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről 
és mellékleteiről; 
 
72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról; 
 
37/1997. (XII. 8) KTM rendelet a szennyvízbírságról szóló 3/1984. (II. 7.) OVH rendelkezés 
módosításáról; 
 
123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről; 
 
132/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet a vízminőségi kárelhárítással összefüggő feladatokról; 
 
5/1998. (III. 11.) KHVM rendelet a Területi Vízgazdálkodási Tanácsról; 
 
22/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet a vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi tevékenységéről; 
 
23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási 
nyilvántartásáról; 
 
178/1998. (XI. 6.) Kormányrendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő 
alapadatokról; 
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21/1999. (VII. 22.) KHVM-KöM együttes rendelete a vízminőségi kárelhárítással összefüggő 
üzemi tervek készítésének, karbantartásának és korszerűsítésének szabályairól; 
 
46/1999. (III. 18.) Kormányrendelet a hullámterek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó 
vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról; 
 
120/1999. (VIII. 6.) Kormányrendelet a vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására 
vonatkozó feladatokról; 
 
10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelete a felszín alatti víz és a földtani 
közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről; 
 
33/2000. (III. 17.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel 
összefüggő egyes feladatokról; a rendelet által előírt adatlapot a 8002/2000. (K. Ért. 7.) KöM 
tájékoztató tette közzé; 
 
239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és 
kötelezettségekről; 
 
240/2000. (XII. 23.) Kormányrendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny 
felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről; 
 
6/2001. (II. 28.) KöM rendelet a mosó- és tisztítószerek felületaktív hatóanyagainak biológiai 
bonthatóságának egyes szabályairól; 
 
16/2001. (K. Ért. 7.) KöM-KöViM-EüM együttes utasítás a Balaton és vízgyűjtője vizeinek 
vizsgálati és minősítési rendjéről; 
 
49/2001. (IV. 3.) Kormányrendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésével 
szembeni védelméről; 
 
50/2001. (IV. 3.) Kormányrendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági 
felhasználásának és kezelésének szabályairól; 
 
201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 
rendjéről; 
 
203/2001. Kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól (módosítva: 
220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelettel és a 368/2004. (XII. 26.) Korm. rendelettel); 
 
204/2001. (X. 26.) Kormányrendelet a csatornabírságról; 
 
273/2001. (XII. 21.) Kormányrendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, 
valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről; 
 
2070/2001. (IV. 10.) Kormányrendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésével 
szembeni védelméhez szükséges intézkedésekről; 
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6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt 
felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek 
szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről; 
 
7/2002. (III. 1.) KöM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának méréséről, 
ellenőrzéséről, adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos szabályairól; 
 
9/2002.(III. 22.) KvVM rend. a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről 
(módosítva a 25/2003. (XII. 30.) KvVM rendelettel); 
 
21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről; 
 
25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási 
Megvalósítási Programról; 
 
26/2002. (II. 27.) Kormányrendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási 
Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról; 
 
27/2002. (II. 27.) Kormányrendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási 
Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és jelentési 
kötelezettségről; 
 
4/2003. (III. 7.) KvVM rendelet a Vízügyi célelőirányzat felhasználásának és ellenőrzésének 
szabályairól; 
 
174/2003. (X. 28.) Kormányrendelet a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel 
gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti 
Megvalósítási Programjáról; 
 
219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről (módosítva: 367/2004. 
(XII. 26.) Kormányrendelettel); 
 
220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól; 
 
221/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól; 
 
30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól; 
 
31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének 
egyes szabályairól; 

55..11..1100..  ZZaajj--  ééss  rreezzggééssvvééddeelleemm  

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről; 
 
140/2001. (VIII. 8.) Kormányrendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási 
követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról; 
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142/2001. (VIII. 8.) Kormányrendelet a háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési 
kötelezettségéről; 
 
176/1997. (X. 11.) Korm. rend. a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló 
védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól (módosítva a 
366/2004. (XII. 26.) Kormányrendelettel); 
 
280/2004. (X. 20.) Korm. rend. A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről; 

55..11..1111..  KKéémmiiaaii  bbiizzttoonnssáágg,,  aattoommeenneerrggiiaa  

1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról; 
 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; 
 
41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve 
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról; 
 
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól; 
 
46/2000. (XII. 29.) EüM-FVM-KöM-GM együttes rendelet Egyes veszélyes anyagok és 
veszélyes készítmények behozatalával, illetve kivitelével összefüggő bejelentési és előzetes 
tájékoztatáson alapuló jóváhagyási (PIC) eljárásról; 
 
189/2000. (XI. 8.) Kormányrendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes 
szabályairól; 
 
188/2000. (XI. 8.) Kormányrendelet a kémiai biztonság területén működő tárcaközi bizottság 
működésének részletes szabályairól; 
 
5/2001. (II. 23.) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az 
azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól; 
 
12/2001. (V. 4.) KöM-EÜM együttes rendelete a vegyi anyagok kockázatának becsléséről és 
a kockázat csökkentéséről; 
 
46/2004. (IV. 29.) ESzCsM rendelet a kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság 
kijelöléséről, valamint a hatóság nemzetközi kapcsolattartásának rendjéről; 

55..11..1122..  GGéénntteecchhnnoollóóggiiaa  

1998. évi XXVII. törvény a géntechnológiai tevékenységről; 
 
20/2000. (VIII. 25.) KöM rendelet a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. 
törvény végrehajtásáról; 
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111/2003. (XI. 5.) FVM-GKM-ESzCsM-KvVM együttes rendelet a géntechnológiai 
módosításnak tekintendő, valamint annak nem minősülő eljárásokról és a géntechnológiai 
tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságokról; 
 
142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM együttes rendelet a mezőgazdaság és az ipar területén 
folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól; 

55..11..1133..  KKöözzlleekkeeddééss  

13/1996. (VI. 28.) BM rendelet a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról; 
 
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és 
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről; 
 
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról; 
 
15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelete az utak építésének, forgalomba helyezésének és 
megszüntetésének engedélyezéséről; 
 
38/2001. (XI. 14.) KöViM rendelet a légiközlekedést szolgáló légiforgalmi földi 
berendezések engedélyezési eljárásairól és hatósági felügyeletéről; 
 
30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet   A vízi közlekedés egyes belvízi utakon 
környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható 
üzemeltetési engedélyről; 
 
55/2005. (VI. 30) GKM-BM-KvVM együttes rendelet a gépkocsik környezetvédelmi 
felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről (a 7/2002. (VI. 29.) GKM-BM-KvVM együttes rendelet 
módosítása); 

55..11..1144..  MMeeggúújjuullóó  eenneerrggiiaaffoorrrráássookk  

63/2005. (VI. 28.) OGY határozat az alternatív és megújuló energiahordozók elterjesztésének 
hatékonyabbá tételéről; 

55..11..1155..  ÉÉppíítteetttt  kköörrnnyyeezzeett  vvééddeellmmee  

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről (módosítva: az 1999. évi 
XCII. Törvénnyel); 
 
253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről; 
 
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről; 
 
40/1997. (XII. 21.) KTM rendelet az építésügyi hatósági kötelezési eljárásról; 
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43/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az építésügyi bírságról; 
 
45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi 
követelményeiről; 
 
46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési 
tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról; 
 
47/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az építésügyi és műemlékvédelmi hatósági ellenőrzés 
részletes szakmai szabályairól; 
 
48/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásról; 
 
229/1997. (XII. 12.) Kormányrendelet a műemlékvédelmi bírság megállapításának 
szempontjából az egyes műemlékek kategóriába sorolásáról és a bírság mértékéről; 
 
230/1997. (XII. 12.) Kormányrendelet az egyes sajátos műemlékfajták védelmére vonatkozó 
részletes szabályokról; 
 
253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről; 
 
2/1998. (I. 23.) KTM-MKM együttes rendelet a műemléki nyilvántartás részletes 
szabályairól; 
 
3/1998. (II. 11.) KTM rendelet a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről; 
 
8/1998. (III. 27.) KTM-MKM együttes rendelet a műemléki védettség megszüntetéséről; 
 
9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet az önkormányzati főépítészi tevékenység ellátásának részletes 
szakmai szabályairól és feltételeiről; 
 
18/1998. (VI. 25.) KTM rend. a területfejlesztési koncepciók, programok és területrendezési 
tervek tartalmi követelményeiről; 
 
80/1999. (VI. 11.) Kormányrendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató 
tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről (módosítva: a 78/2001. (V. 9.) 
számú Kormányrendelettel); 
 
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről; 

55..11..1166..  OOrrsszzáággooss  jjeelleennttőőssééggűű  pprrooggrraammookk,,  tteerrvveekk  

35/1998. (III. 20.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról; 
 
83/1997. (IX. 26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról; 
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2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a 
bevezetéséhez szükséges intézkedésekről; 
 
53/2001. (VIII. 17.) FVM rendelet „Magyarország SAPARD Terve 2000-2006” 
kihirdetéséről; 
 
1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési 
időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról; 
 
25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási 
Megvalósítási Programról; 
 
2153/2002. (V. 15.) Korm. határozat a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú 
Területfejlesztési Koncepciójáról (2002-2010); 
 
2003. évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról; 
 
132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti 
Környezetvédelmi Programról; 
 
174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a Közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel 
gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti 
Megvalósítási Programjáról; 
 
137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az 
Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó 
települések megállapításáról; 
 
172/2004. (XII. 23.) FVM rendelet az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 
kihirdetéséről; 
 
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról; 

55..11..1177..  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattookk,,  aaggrráárr--  ééss  vviiddéékkffeejjlleesszzttééss,,  tteerrüülleettffeejjlleesszzttééss  

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról; 
 
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről; 
 
19/1998. (II. 4.) Kormányrendelet a területfejlesztés kedvezményezett területeinek 
jegyzékéről; 
 
1058/2001. (VI. 21.) Kormányhatározat az Európai Unióhoz való csatlakozással 
összefüggésben a helyi önkormányzatokat érintő feladatokról; 
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4/2001. (K. Ért. 4.) KöM utasítása a Környezetvédelmi alap célfeladatok fejezeti kezelésű 
előirányzat működtetésének szabályairól; 
 
5/2001. (I. 16.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről; 
 
11/2004. (K. Ért. 6.) KvVM utasítás a Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat 
működtetésének szabályairól; 
 
172/2004. (XII. 23.) FVM rendelet az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 
kihirdetéséről; 
 
150/2004. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi 
költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia 
Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól; 
 
142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM együttes rendelet a mezőgazdaság és az ipar területén 
folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól; 
 
137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az 
Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó 
települések megállapításáról; 
 
1075/2004. (VII. 21.) Korm. határozat a regionális és kistérségi szervezést igénylő 
államigazgatási feladat- és hatáskörök, valamint a területi államigazgatási szervek 
átalakítására vonatkozó intézkedésekről; 
 
6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet az Európai 
Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz 
kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól; 
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agglomeráció 
A népesség és a termelőerők koncentrációja eredményeként létrejött településegyüttes, 
amelyben a központi szerepet betöltő várost és a környező településeket szerteágazó 
gazdasági kapcsolatok kötik össze. 
 
allúvium 
A folyók által lerakott finom törmelékes kőzetanyag. Az így kialakuló alluviális 
síkságok alacsonyan fekvő tökéletes síkságok, melyek kiváló termőképességüknél fogva 
kitűnő hozamokat produkáló mezőgazdasági területek. 
 
alternatív energiaforrás 
A meg nem újítható (szén, kőolaj, földgáz, atomenergia) energiaforrásokkal szemben 
alternatív, a természetes eredetű, megújuló energiaforrás. 
 
areális erózió 
A lefolyó csapadékvíz felületileg ható letaroló munkája, mely az egész felszínt pusztítja. A 
mérsékelt övben heves záporok alkalmával jelenik meg, nagymértékű talajpusztulást okozva, 
az erre érzékeny területeken. (Az érzékenység függ a talaj- illetve kőzetminőségtől, a 
lejtőszögtől és a növényborítottságtól.) 
 
ariditási index 
Vagy szárazsági index: az aszályt okozó száraz időszak, illetve helyzet számszerűsítésére 
használt mutató. Amennyiben értéke 1,00 fölött van a terület száraz (aridus) és vízhiányos, 
tehát a mezőgazdasági műveléshez öntözővíz biztosítása szükséges. (Minél magasabb ez az 
érték, annál inkább vízhiányos a terület.) 
 
biodiverzitás  
Vagy biológiai sokféleség: az élővilág változatossága, amely magában foglalja az élő 
szervezetek genetikai (fajon belüli), valamint egy adott életközösségen belüli sokféleséget 
(fajok száma) és maguknak a természeti rendszerek, társulások sokféleségét. 
 
deráziós völgy 
A felületi rétegerózió, és a lejtőn lejátszódó egyéb tömegmozgásos folyamatok 
eredményként létrejött kis esésű száraz völgy. Hossza néhány száz métertől néhány km-ig 
terjedhet. 
 
egyedi szennyvízkezelési kislétesítmények 
Kis laksűrűségű, közcsatornával nem rendelkező területeken, a legfeljebb négy háztartásban 
keletkező szennyvizeknek a talajban történő ártalommentes elszikkasztását (vagy felszíni 
vizekben történő ártalommentes elhelyezését) lehetővé tevő, egyszerű kisműtárgyak 
sorozatából álló építmények. Korszerűnek akkor tekinthető, ha műszaki irányelvek szerint 
méretezték, hatóságilag engedélyezett és ellenőrzött módon épült illetve üzemel. 
 
életközösség 
Vagy társulás, az élővilág egy meghatározott élőhelyen található olyan szerveződése, 
amelyben a különböző élő szervezetek állományai meghatározott kapcsolat-rendszerben 
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élnek együtt. (Életközösség például egy gyep egy erdő vagy egy tó egymással kapcsolatban álló 
élőlényeinek együttese.) 
 
elmaradott térség 
Ahol a gazdaság értéktermelő képessége, infrastrukturális fejlettsége és társadalmi mutatói 
jelentősen kedvezőtlenebbek az országos átlagnál. 
 
élőhely 
Az a meghatározható térbeli egység, ahol adott élő szervezet és állománya (populáció) 
vagy élőlények életközössége a természeti rendszerben előfordul és a kialakulásához, 
fennmaradásához, szaporodásához, tenyésztéséhez szükséges környezeti feltételek adottak. 
 
emisszió 
Vagy kibocsátás: általában környezethasználatból - vagy más tevékenységből - származó 
szennyezőanyag kibocsátás. Például sugárzás, zaj, rezgés, szag, stb. 
 
endemizmus 
Vagy bennszülött faj: Az adott területen kialakult faj, mely jelenleg is megtalálható a 
területen. 
 
eutrofizáció, eutrofizálódás 
A vizek növényi tápanyagdúsulása által kiváltott biológiai reakció, a felszíni vizekben a 
vízinövények elszaporodása (algásodás, hínárosodás), azaz a víz trofitásfokának növekedése, 
ami természetes és mesterséges hatásra is bekövetkezhet. 
 
fenntartható fejlődés 
Olyan társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek rendszere, amely a természeti 
értékeket megőrzi a jelen és a jövő nemzedékei számára, a természeti erőforrásokat 
takarékosan és célszerűen használja, ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az 
életminőség javítását és a sokféleség megőrzését. 
 
fenntartható használat (hasznosítás) 
A természeti értékek olyan módon és ütemben történő használata, amely nem haladja meg 
megújuló képességükét, nem vezet a természeti értékek és a biológiai sokféleség 
csökkenéséhez, ezzel fenntartva a jelen és jövő generációk életlehetőségeit. 
 
geotermikus energia 
Szűkebb értelemben, a felszínalatti víz hőtartalmában rejlő energia, mivel jelenleg 
gazdaságosan csak a hévíz közvetítésével hasznosítható a Föld belsejében keletkező hő. A 
hasznosítás módját elsősorban a felszínre érkező hévíz hőmérséklete határozza meg. 100 oC 
felett még elektromos áramtermelésre is alkalmas, ez alatt (s ez a leggyakoribb) hőcserélőn 
keresztül közvetlen fűtésre használják. A ~ legjobban lépcsős hőkihasználással hasznosítható, 
mely szerint a víz hűlésével más és más célra használják fel azt. 
 
gyógyvíz 
Olyan magas ásványi tartalmú termálvíz, amelynek bizonyítottan gyógyhatása van és 
gyógyászati felhasználásának engedélyezése külön jogszabályok szerint megtörtént. 
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immisszió 
A kibocsátással a környezetbe került légszennyező gázok és aeroszol részecskék 
koncentrációja, tehát a légszennyezés mértéke. Mérését levegőminőségmérő-állomások és az 
ezekhez kapcsolódó laborok végzik. Értékelése az érvényes levegőminőségvédelmi 
határértékek figyelembevételével történik. 
 
incidencia 
Az új fellépő esetek (megbetegedések, kóros elváltozások) gyakoriságát jelenti egy 
meghatározott időtartam alatt az adott eseménytől mentes populációban. 
 

 
 
környezetkárosodás 
A környezetnek vagy valamely elemének olyan mértékű változása, szennyezettsége, illetve 
valamely eleme igénybevételének olyan mértéke, amelynek eredményeképpen annak 
természetes vagy korábbi állapota (minősége) csak beavatkozással, vagy egyáltalán nem 
állítható helyre, illetőleg, amely az élővilágot kedvezőtlenül érinti. 
 
környezetszennyezés 
A környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket meghaladó terhelése. 
 
környezetterhelés 
Valamely környezetre káros anyag vagy energia környezetbe bocsátása. 
 
megújuló energiaforrás 
Nem kimerülő, állandónak tekinthető energiaforrások. Ilyen a napenergia, a szélenergia, a 
geotermikus energia (ami a földkéreg hőárama), a vízenergia (gravitációs munkavégző 
képessége, és az árapály) valamint a biomassza (tüzeléssel kinyerhető) energiája.  
 
napelem 
A napsugárzás energiáját hasznosító eszköz amely a fény- illetve hőenergiát közvetlenül 
villamos árammá alakítja. A napelem villamos generátorként működik, a külső áramkörön 
villamos áramot hajt át. 
 
napkollektor 
A napenergia aktív hőhasznosításának eszköze. A szelektív bevonattal ellátott sík (üveg) 
felületén elnyelődő sugárzási energia folyékony vagy légnemű munkaközeg felmelegítésére 
fordítódik. A munkaközeg áramlását a sík felülete mentén egy nyomáskülönbséget indukáló 
eszköz tartja fenn. A felhevült munkaközeg egy hőcserélőben adja át a felmelegíteni kívánt 
közegnek (általában víz) a hőjét. 
 
ökoszisztéma 
Rendszerként értelmezett ökológiai objektum. Élő egységi (növények, állatok 
mikroorganizmusok populációi) között lévő kapcsolat révén önszabályozott működést 
valósítanak meg. A rendszerjellemző állapotait külső tényezők (fény, hő, víz, tápanyagok) is 
befolyásolják. 
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reliktum 
Vagy maradványfaj: egy földtörténeti kor élővilágából az egyedi környezeti viszonyok mellett 
(pl.: speciális mikroklíma) fennmaradt ősi faj, melynek jelenlegi előfordulási optimuma nagy 
távolságra (több száz km) esik az adott lelőhelytől.  
 
természeti (ökológiai) rendszer 
Az élő szervezetek, életközösségek, valamint ezek élettelen környezetének dinamikus és 
természetes egysége. 
 
természeti erőforrás 
A társadalmi szükségletek kielégítésére felhasználható környezeti elemek - a mesterséges 
környezet kivételével - vagy azok egyes összetevői. 
 
természeti érték 
A természeti erőforrás az élővilág és a fennmaradáshoz szükséges élettelen környezetre, 
valamint más természeti erőforrásnak nem minősülő környezeti elem, beleértve a védett 
természeti értéket is. 
 
természeti terület 
Valamennyi olyan földterület, amelyet elsősorban természet-közeli állapotok jellemeznek. 
 
természetkímélő megoldás 
Olyan, a fenntartható használat részét képező eljárás, módszer, gazdálkodási mód, technológia 
vagy más, a természettel kapcsolatos magatartás, amely olyan mértékben befolyásolja a 
természeti értékeket, területeket, biológiai sokféleséget, hogy természetes vagy 
természetközeli állapotuk fennmaradjon. 
 
természetközeli állapot 
Olyan élőhely, táj és életközösség, amelynek kialakulására az emberi tevékenység csekély 
mértékben hatott, a benne lejátszódó folyamatokat többségükben a természetes önszabályozás 
jellemzi. 
 
termőföld 
Az a földrészlet, amelyet a település területén az ingatlan nyilvántartásban szántó, szőlő, 
gyümölcsös, kert, gyep, nádas és erdőművelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván. 
 
termőföldvédelem 
A termőföld mennyiségének és minőségének védelme. 
 
területfejlesztés 
Az országra, valamint térségeire (régió, megye, kistérség) kiterjedő társadalmi, gazdasági és 
környezeti területi folyamatok figyelése, értékelése. A szükséges tervszerű beavatkozási 
irányok kijelölése, a rövid-, közép- és hosszú távú átfogó fejlesztési célok, koncepciók, 
intézkedések meghatározása, összehangolása és megvalósítása a fejlesztési programok 
keretében, és érvényesítése az egyéb ágazati döntésekben. 
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