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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

BALATONHENYE KÖZSÉG KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének
e) pontja és az 51. § (3) bekezdése írja elő az önkormányzat feladatának a környezet állapotának
értékelését, elemzését és a lakosság évente egyszeri tájékoztatását. 

Balatonhenye Község a Káli‐medence egységesnek tűnő területe 3 kistája közül a „Balaton-felvidék
és kismedencéi csoport”‐hoz tartozik. Közigazgatási területe 1172,8 Ha, amelyből belterület 53 Ha,
a zárkerti részek 88,2 Ha, a külterület nagysága 1031,6 Ha.

Balatonhenye  a  Káli‐medence  peremhegyeinek  lábánál  fekvő  zsáktelepülés,  melyet  kettészel  a
medence legjelentősebb vízfolyása, a Séd‐patak. A belterület legnagyobb része lakóterület, melyhez
a  belterület  peremén  kertek  kapcsolódnak.  A  kevésbé  frekventált  fekvésből  adódóan  kevés  a
valóban működő intézményi funkció.
A község központjában található a református templom, mellette áll a parókia épülete, valamint a
régi iskolaépület. Ettől a területtől elkülönülten, északra található másik településközponti terület
magában foglalja az önkormányzat épületét a közösségi házzal és a könyvtárral, valamint a másik,
római  katolikus  templomot.  A  belterület  keleti  határa  mellett  található  a  jelenleg  felhagyott
kőfeldolgozó  üzem,  attól  délre,  az  út  túloldalán  lévő  gazdasági  funkció  megszűnt.  A  község
északkeleti  részén  fekszik  a  temető,  a  déli  határ  mellett  pedig  sportolásra  használt  gyepterület
található. A településre bevezető út mellett,  attól északra, valamint a gazdasági területektől délre
belterületen belül mezőgazdasági hasznosítású (szántó illetve gyep) telkek fekszenek, illetve egy
kisebb tavacska található.

A Káli‐medence jelenleg a Balatoni Nemzeti Park része. Először a kővágóörsi kőtenger vált védett
területté 1976‐ban a 17/1976. OTvH sz. határozattal, majd jóval később, 1984‐ben 9111 hektárnyi
területen létre hozták a Káli‐medence Tájvédelmi Körzetet, a Balaton‐felvidéki táj mintaterületét.
1997‐ben  a  31/1997.  (IX.23.)  KTM  rendelet  alapján,  a  Balaton‐felvidéki  Nemzeti  Park
megalapításával  a  Káli‐medence  a  legmagasabb fokú védettséget  kapta  meg,  s  a  Nemzeti  Park
központi  részévé  vált,  így  különösen  a  „Kettős‐tó”  területe  és  a  környező  gyepek,  valamint  a
mocsaras  terület  a  belterülettől  északra,  a  terület  erdőségei,  illetve  a  belterülettől  délre  lévő
mélyfekvésű többnyire gyepes terület a Burnót‐patak galérianövényzetével és a Henyei‐tóval.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi
forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom és földvár, Balatonhenye Község tekintetében
megjegyezendő  a  Csurgó,  Kávás  és  Jégfarkú  kutak  azonban  ennek  ellenére  jogszabállyal
jóváhagyott jegyzék nem került megalkotásra.



Az országosan védett  építmények  mellett  rendkívül  magas  a  védelemre  érdemes,  a  tájegységre
jellemző népi lakóházak száma. A védelemre javasolt épületek köre, a védelem szempontrendszere
településenként eltérő. Országos védelem alatt a Kossuth u. 125. szám alatti népi lakóház.

A 27/2006. (II.7.) kormányrendelet alapján a Káli medence valamennyi települése nitrátérzékeny
terület,  ennek  megfelelően  a  „helyes  mezőgazdasági  gyakorlat”  előírásait  be  kell  tartani,  és
alkalmazni  kell  a  településen.  A  Nemzeti  Park  kezelésében  lévő  területeken  a  mezőgazdasági
művelés  aránylag  ellenőrzötten  zajlik,  az  abból  származó  szennyezések  a  vegyszerhasználat
korlátozása miatt kevésbé jelentősek. 

Balatonhenye Község levegőjét a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a 10. légszennyezettségi zónába
sorolja, vagyis a szennyezőanyagok közül a kén‐dioxid, nitrogén‐dioxid, szénmonoxid és benzol
mennyisége  az  alsó  vizsgálati  küszöböt  nem  haladja  meg,  a  szilárd  légszennyező  anyagok
mennyisége a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.

Nagy  zajkibocsátással  működő  ipari  vagy  mezőgazdasági  üzem  a  területen  nem  található,  a
zajterhelés forrása a közúti közlekedés, azonban a területen többnyire nem jelentős, tekintettel az
elhanyagolható  személyautó‐forgalomra.  A  közlekedésből  valamint  az  üzemi  létesítményektől
származó  zaj  zajterhelési  határértékeit,  a  27/2008.(XII.3.)  KvVM–EüM  rendelet  mellékletei
tartalmazzák.

Balatonhenye területét a Balaton törvény szerinti országos kerékpáros törzshálózat nem érinti, de
területén egy térségi jelentőségű kerékpárút áthalad, Balatoncsicsó irányából érkezik a Monoszlóra,
majd a Balatonhenye ‐ Köveskál ‐ Kővágóörs ‐ Szentbékkálla ‐ Mindszentkálla ‐ Kékkút ‐ Salföld
útvonalon hagyja el a Káli medencét Badacsonytomaj irányába.

A településen a vezetékes ivóvízellátás megoldott, a vízellátó hálózat 100%‐os szintre kiépítettnek
tekinthető,  az ivóvízvezeték minden utcában kiépült,  az ellátás  regionális  hálózatról  történik,  az
ellátás DRV ZRt. végzi.

Balatonhenye területén a villamos energia szolgáltatója az E-ON Észak‐dunántúli Áramszolgáltató
Zrt. A terület villamosenergia‐ellátása 100%‐osnak minősíthető. A térség villamosenergia ellátását a
120  kV‐os  Litér‐Keszthely  gerincvezeték  biztosítja.  A  fejlesztési  területek  ellátása  a  meglévő
települési  hálózatokról  biztosítható,  azonban  a  transzformátorállomások  bővítése  szükséges.  A
tájképvédelmi  területeken,  illetve  hosszútávon  a  medence  teljes  területén  a  légvezetékeket
földkábelre kell cserélni.

Fő célként kell meghatározni a meglévő táji, környezeti, települési értékek megóvását, gyarapítását,
a falukép megőrzését és fejlesztését, valamint az ökologikus tájgazdálkodás széleskörű terjesztését
(helyi  gazdálkodásból  származó  termékek  előállításának  és  árusításának  támogatása,  a  területre
jellemző  hagyományos  gazdálkodási  módok,  valamint  növény  és  állatfajok  megjelenésének
ösztönzése,  szőlőgazdálkodás  segítése,  gyümölcsösök  telepítésének  ösztönzése,  hagyományos
gyepgazdálkodás és rideg állattartás támogatása).

Balatonhenye, 2022. december 1.

Kulin Miklós György
        polgármester
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