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1. ELÕZMÉNYEK
A 2004-es településrendezési terv hatályba lépését követõ idõszakban új fejlesztési
szándékok jelentek meg, a konkrét igények nyomán szükségessé vált bizonyos területek övezeti besorolásának módosítása, mert az akkor hatályos tervi besorolás paraméterei a fejlesztéseknek nem biztosított lehetõséget.
A fejlesztések kivitelezéséhez szükségessé vált a közterületek, valamint a vonalas
szabályozási elemek pontosítása.
A terv módosításának célja a fenti igények megvalósítását segítõ rendezési tervi
megoldások kialakítása, melyet Hidas Község Önkormányzatának Képviselõtestületének 95/2009 (VIII. 10.) sz. határozattal elfogadott települési döntése is alátámaszt. A módosítás tárgya:
•
•

A 033/1 és a 033/2 ingatlanok területén történõ építési telkek – kertvárosias
lakóterület – kialakítása,
A 074/124-es hrsz. szántó terület, egy részének a beépítésre szánt gazdasági
övezetbe sorolása.

2. TERVELÕZMÉNYEK

A MÓDOSÍTÁSOKKAL ÉRINTETT TERÜLETEK ILLESZKEDÉSE az OTrT-hez, és
Baranya megye területrendezési tervéhez
OTRT:
Hidas igazgatási területét a következõ – az Országos Területrendezési Terv által
lehatárolt – övezetek érintik:

1. Országos ökológiai hálózat övezete
2. Kiváló termõhelyi adottságú szántóterület övezete
3. Kiváló termõhelyi adottságú erdõterület övezete
4. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminõségvédelmi terület övezete

BARANYA MEGYEI TT:
Hidas igazgatási területét a következõ Baranya megyei területrendezési terv szerinti övezetek érintik:
1. Kiváló termõhelyi adottságú szántó terület övezete
2. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminõség-védelmi terület övezete
3. Ökológiai (zöld) folyosó övezete
4. Tájképvédelmi terület övezete
5. Csúszásveszélyes terület övezete
6. Vízeróziónak kitett terület övezete

3. A ZENGÕALJAI KISTÉRSÉG
A Zengõaljai kistérség, Baranya megye északkeleti, Tolna megyével határos részén,
a 6-os számú fõközlekedési út Baranya megyébe belépõ szakaszának két oldalán
helyezkedik el. A Kelet-Mecsek hegyvidék dominálja a területet, a 6-os számú úttól
délre esõ területei a Baranyai-dombsághoz tartoznak. Jó közlekedési összeköttetése
van a szomszédos kistérségekkel, kistérségi központokkal, Mohácstól 50 km-re,
Pécstõl, 19 km-re, Bonyhádtól 3 km-re fekszik. Határátkelõhelyek távolsága Horvátország felé: Udvar 45 km, Barcs: 85 km.
Az aprófalvas Baranya megyében itt a legapróbbak a települések, s a népsûrûség itt
a legalacsonyabb. A 120 fõ/km2-nél nagyobb népsûrûségû településeken él a Zengõaljai térség lakosságának 20,6%-a, míg Baranya megyében e mutató átlagosan
65,7%.
Települések, népesség:
A Zengõaljai kistérség területe 218,9 km2, a 13 település lakónépessége 2000. december 31-én 11006 fõ volt. Az 1990. évi népszámláláskor 11481 fõ élt e területen. A
lakosságcsökkenés 475 fõ, mely 4,1%-os csökkenésnek felel meg.
A népsûrûség mutatója 54,9 fõ/km2, mely közel fele az országos átlagnak és 79%-a
a megyei mutatónak. Megállapítható, hogy a kistérség a megye, valamint a régió ritkán lakott területei közé tartozik.
A kistérségi lakosság fontos jellemzõje, hogy a soknemzetiségû Baranyában a német
nemzetiségi vidékhez tartozik.
Természeti adottságok:
A kistérség területén mediterrán hatású, mérsékelten nedves, kontinentális éghajlat a
jellemzõ, hegyvidéki éghajlati hatásokkal. A napsütéses órák száma 2181 óra/év, a
csapadék éves átlaga 711 mm/év. A júliusi átlaghõmérséklet 22-23 °C, míg a januári
–1°C, a hótakaró átlagos idõtartama 30-35 nap. A déli lejtõkön mediterrán jellegûek a
sugárzási viszonyok.
A kistérségre két fõ tájtípus a jellemzõ. A 6-os számú fõközlekedési úttól északra
fekvõ terület a Kelet-Mecseki hegyvidéket, a délre fekvõ térség a Mecsekhez simuló
Baranyai-dombságot foglalja el. A Kelet-Mecsek területén található a Zengõ, a Mecsek legmagasabb csúcsa (682 m), de a környezõ hegyek is a Mecsek magasabb és
vadregényesebb hegyei közé tartoznak. A dombsági területeket észak-déli irányú
patakvölgyek szabdalják. A domborzati viszonyok miatt a térség gazdag forrásokban,
patakokban.
Növényzetében a szubmediterrán, a kontinentális és a balkáni fajok keverednek. A
hegyvidék északi oldalán bükkösök, déli oldalán cseresek, tölgyesek vannak. A déli
lejtõkön található a vad pünkösdi rózsa, a bánáti bazsarózsa. Itt helyezkedik el a hóvirágnál is hamarabb nyíló illatos hunyor északi határa. A Mecseken található védett
növények itt mind megtalálhatók. A kistérség erdõkben, gyógynövényekben igen
gazdag terület, az erdõsültség eléri a 33,8%-ot, mely Baranya megyében is kiemelkedõ értéket jelent.
A terület vadakban gazdag, mind a nagyvadak (szarvas, õz, vaddisznó), mind az apróvadak (fácán, vadkacsa) jelentõs számban vannak jelen a területen. A patakvöl-

gyekben számtalan mesterséges tó került kialakításra, melyeken halászat és horgászat folyik.
A hegy déli lábánál megjelennek a szõlõk, gyümölcsösök, szelídgesztenyések, a
dombvidéken a szántóföldi takarmánynövények termelése, míg a völgyekben a rétés legelõgazdálkodás a meghatározó.
Talaja a rendkívül változatos domborzati viszonyoktól függõen a váztalajoktól a gazdag réti talajokig terjed. A hegyvidéken mészköves vékony erdei talajok, a dombhátakon sárga agyagos talajok, míg a mélyebb völgyekben erdei hordalék és rétségi
talajok találhatók.
A megmûvelt földterület minõsége a szántóföldi növénytermesztéshez a gyenge kategóriába tartozik (átlagosan 16,8 aranykorona/ha).
Gazdaságföldrajzi helyzet:
Ásványi kincsekben nem gazdag terület, országos jelentõségûként a Pécsvárad határában található pannon-homokot lehet megemlíteni, mely tulajdonságai miatt elsõsorban az üveg- és kerámiaiparban használható fel. Korábban bányászati tevékenység is folyt a területen, de a bányák bezárásra kerültek. A kõbányák még több területen megvannak és használhatók a térségben.
A kistérség termálvíz kincse baranyai viszonylatban nem kiemelkedõ, de jó néhány
település már fúrt termálvíz-kutakkal rendelkezik, melyek hasznosítása még várat
magára.
Magas erdõsültsége okán faállománya igen jelentõs, az erdõgazdálkodásra, fafeldolgozásra kiemelkedõ mennyiségû és minõségû faanyaggal rendelkezik.
Ez a térség a megye egyik legjelentõsebb természetvédelmi körzete, a Kelet-Mecsek
Tájvédelmi Körzet teljes területe 9814 ha, melybõl a baranyai rész 8411 ha, ebbõl
kiemelten védett 1180 ha-t a zselici, 1403 ha-t a somogyi területi rész ölel fel.
Természetes ivóvízforrásként a zengõvárkonyi víz említhetõ, de számos más bõvizû
forrás található a területen. Az õshonos gazdag növényzet és állatvilág, a hegyvidéki
tájak szépsége, a tiszta környezet és levegõ az egészségmegõrzésre, turizmusra
kiváló lehetõséget teremt.
Dél-Dunántúl az ország legszerényebb gazdasági eredményeket felmutató területe, s
e minõsítés Baranya megyére és a Pécsváradi kistérségre egyaránt vonatkoztatható.
Ma a kistérség a bányászattól, nagyipartól szinte érintetlen. Pozitív tendenciának tekintendõ azonban, hogy viszonylag hamar létrejött egy stabil kisvállalkozói kör. Az
adottságokhoz alkalmazkodva általában 10-200 fõs vállalkozások határozzák meg a
kistérség gazdasági szerkezetét, termelését.
A mezõgazdaság területén a gazdálkodó szervezetek és egyéni gazdaságok által
használt földterület 10.600 ha, ez utóbbi érték az elaprózódott földterületekre utal.
2000-ben a kistérségben a mezõgazdasági tevékenységet folytató népesség száma
3900 (35,5%) volt.
Míg a közmû infrastruktúra vonatkozásában jelentõs a fejlõdés a térségben, addig
idegenforgalom szempontjából szerény eredményekkel rendelkeznek (kereskedelmi
és magánszállás 395 db!, 3942 vendég, 13574 vendégéjszaka 1999-ben).

4. HIDAS – HELYZETELMZÉS
Hidas Baranya megye északkeleti csücskében, a 6-os számú fõközlekedési út két
oldalán, Pécsváradtól északra 20 km-nyi és Bonyhádtól délre 5 km-nyi távolságra
fekszik. Megyén belüli határtelepülésként Tolna megyével szomszédos.
Tájegységileg a Mecsek északkeleti lábainál, a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet közvetlen szomszédságában található. Mivel a falut a 6-os számú fõközlekedési út gyakorlatilag kettészeli, ezért közúti megközelíthetõsége rendkívül jó.
Domborzatilag a település gyönyörû tájban fekszik, melyet az Észak-Mecsek nyúlványai és a szomszédos Tolna megyei Völgység lankái határoznak meg.
Sajátos településszerkezetû, mert Hidas egy délnyugat-északkeleti (szélesebb) és
egy ebbõl leágazó, majd kisebb völgy-ágakra szakadó keleti-nyugati (keskenyebb)
völgyben épült. A településszerkezet kialakulásának, miszerint a falu gyakorlatilag
három dombra épült, nemzetiségi okai is vannak.
A településen három vízfolyás található, a Vadvízi-árok, a Völgységi-árok – amely
valamikor malomárok volt – és az Öreg-patak, amely gyakorlatilag kettészeli a falut.
A dombok az erdõgazdálkodás és a bútoripar alapanyagát, míg a dombok oldalai az
újra meginduló szõlõmûvelést és bortermelést biztosítják. Ezen kívül természetesen
van szántó a kenyérgabona termesztéséhez.
A hegyek erdõségeiben vadászat folyik. A Tájvédelmi Körzet erdõin kívül gyakorlatilag az összes erdõt a privatizáció során magánkézbe adták.
Ásványkincsek kitermelése ma már megszûnt (az 1950-60-as években még mûködött bányaüzem és brikettgyár).
4.1. Hidas története:
Hidas község az egykori Hydas-, ma Völgységi-pataknak hívott víz mellett fekszik, és
errõl kapta nevét. A Hidas víznév értelme, jelentése: híddal ellátott, áthidalt.
A Nemzeti Múzeumban õrzött régészeti leletek szerint Hidas már a csiszolt kõkorszakban is lakott terület lehetett. Az i.e. VI. században kelta népcsoport élt a dombok
között. A rómaiak idején itt vezetett át az Eszéket (Mursa) Pécsen (Sopianae) át Budával (Aquincum) összekötõ kereskedelmi és hadiút, mellette kisebb ókori település
állott. A honfoglalást követõen 896-ban Ete törzse telepedett le a patakokkal szabdalt
dombvidéken, majd az Árpád-korban a pécsi püspök birtokainak részévé vált. A török
hódoltság kezdeti zavaros éveiben a település feletti uralmat a szigetvári várkapitány,
Zrínyi Miklós szerezte meg, így Hidas 1564-tõl szigetvári várbirtokká vált.
A hódoltság végén rácok, görögkeleti vallású szerbek költöztek a magyarok mellé,
majd a XVIII. század elején több görög katolikus szerb család is betelepült. A törökök
kiûzését követõen kincstári kezelés alá vonják a települést, mely 1720-tól hivatalosan
is Baranyához tartozik, de folyamatosan Tolnához is kötõdik. 1724 után harmadik
nemzetiségként 26 német családot költöztetnek a faluba. Ekkor alakul ki a három
önálló „falu”: a legrégebbi Magyarhidas, majd a szerbek által benépesült Ráchidas,
végül a németek portáinak helyt adó Svábhidas. 1767-ben a falut hivatalosan is há-

rom településként tartották nyilván, csupán az 1800-as években próbálták a községet
„egyesíteni” – csak látszólagos eredményekkel.
A nemzeti hovatartozás, az eltérõ anyanyelv mellett a távolságtartás legfõbb oka valószínûleg a különbözõ vallási élet volt.
A lassacskán csökkenõ arányú délszlávok mellett a 90%-ban németek lakta faluból
szinte elfogytak a magyarok.
A II. világháborút követõen büntetésként több, mint 1600 német anyanyelvû hidasit
kitelepítettek. Az erõszakosan eltávolított svábok helyére a Bukovinából 1941-ben
Bácskába telepített székelyeket költöztették a községbe. A hosszú kálváriát megjárt
andrásfalvi és hadikfalvi családokkal mesterségesen egy székely-csángó falut akartak létrehozni, amely sokáig konfliktusok forrása volt.
Mára a közel félévszázados feszültségek megszûntek, a magyar, székely, csángó és
német, valamint cigány nemzetiségek egyaránt ápolják hagyományaikat, vesznek
részt a település életében.
4.2. A település szerkezete:
Hidas településszerkezetének kialakulását alapvetõen a természetföldrajzi viszonyok
befolyásolták. A Hidasi-vadvíz és az Öreg-patak mentén kialakult településrészek ma
egy sajátságos településszerkezetet eredményeztek, melyet tovább színesítenek a
dombok, a Völgységi-patak és az azt követõ Dombóvár-Bátaszék vasútvonal, valamint a 6-os számú fõközlekedési út, mely egykor a község fõutcáján (Kossuth L. u. –
Jókai u.) haladt, s csak az 50-es években került mai helyére.
Ma a magyar – rác – német Hidas alkotja a belterület közel 70%-át, a fõutca mentén
cca. 3 km, a Vadvíz-árok mentén cca. 2 km hosszúságban helyezkedik el.
A község központi területétõl elkülönült a cca. 1 km hosszúságú Rákóczi utca mentén kialakult Kis-Hidas.
Az 1950-60-as évek területe az Öreg-patak déli oldalán cca. 1,2 km-es hosszúságban, tervezett módon kialakult Bányatelep.
A község központja a fõutca mentén a Kajdacsy kastély – ma polgármesteri hivatal –
térségében jött létre és gyarapodik napjainkig.
A település közigazgatási szerkezetének területfelhasználását ugyancsak a természetföldrajzi adottságok határozzák meg, mely szerint a község déli és északnyugati
részén a Kelet-Mecsekhez kapcsolódó erdõfelületek, míg az Öreg-patak mentén,
illetve a belterülettõl északra elsõdlegesen szántóföldi területek találhatók.
Kertövezet (korábbi zártkert) a Petõfi S. utcától északra lévõ déli tájolású domboldalon alakult ki, kiterjedése cca. 80 ha, a község területének mindössze 4,3%-a.
Az évszázadok során kialakult településszerkezet és területhasználat biztosítja ma a
község cca. 2500 lakosa számára a lakóterületet, a közellátás intézményeit.
4.3. Infrastruktúra:
Hidas közlekedési hálózatának gerincét a 6-os számú fõközlekedési út alkotja, melyrõl két jelentõsebb csomóponton keresztül biztosított a község lakó- és gazdasági
területeinek feltárása. A belterületi utak változó szabályozási szélességûek, szilárd
burkolatúak.
Vasútvonal áthalad a településen, az állomás (Hidas-Bonyhád) a központtól cca. 2
km-re található, burkolt úton megközelíthetõ.

A községben az ivóvízhálózat közmûves rendszeren keresztül a település területén
fúrt kúttal biztosított.
A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 94%.
A település szennyvízelvezetõ rendszerének kiépítése 1995-ben indult, mára a kiépítettség csaknem teljesnek mondható.
A község földgázhálózatának kiépítése 1996-ban indult, mára a háztartások kb.
42%-a kapcsolódott rá.
Az elektromos hálózat kiépítettsége teljes.
A távbeszélõ hálózat 70% -os, de bármely igény azonnal kielégíthetõ.
A községben mûködik kábeltévé hálózat.
Jelenleg a település felszíni vízelvezetése csak részben tekinthetõ rendezettnek. Nagyon fontos és szükséges, hogy legyen a településnek a teljes közigazgatási területére kiterjedõ felszíni vízrendezési tanulmánya, amelyben pontosan lehatárolásra
kerülhetnek a zárt csapadékcsatornás és a nyíltárkos vízelvezetésre javasolt területek. A pontos geodéziai felmérésen alapuló tanulmányterv lehetõséget nyújt ütemezett fejlesztés megvalósítására, egyes szakaszok vízjogi engedélyezési tervének elkészítésére, amellyel pályázati úton finanszírozási támogatás is szerezhetõ a beruházás megvalósítására.
4.4. Demográfiai helyzet:
A település népességszámának alakulását mutatja az alábbi táblázat:
év
fõ

1870 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2000
2572 2461 2480 2358 2406 2332 1978 2853 2658 2574 2565 2436

A számok híven tükrözik a község 130 éves történelmét is, hiszen
− a legalacsonyabb népességszám a kitelepítést követõen volt,
− a legmagasabb érték mögött a bánya és brikettgyár mûködése áll,
− az utóbbi 20 évre a 2500 fõ körüli stagnálás a jellemzõ, 1990-99 között az
1000 lakosra jutó vándorlási különbözet 61,3 fõ volt.
A születések-halálozások egyenlege hosszabb ideig pozitív volt, mára itt is a stagnálás a jellemzõ. 1999-ben a születési ráta 10,9%0, a halálozási ráta 2,7%0 volt, mindkét adat kedvezõbb a kistérségi mutatónál (8,6, illetve 5,0%0).
2000-ben a regisztrált munkanélküliek a munkaképes korú állandó népesség 75-át
tették ki, míg a tartós munkanélküliek 35,3%-ot jelentettek a regisztráltak körében.
4.5. Intézmények, gazdasági egységek:
Hidas intézményellátottsága az utóbbi évek folyamatos fejlesztése következtében
jónak mondható. A község rendelkezik mindazon alapfokú intézménnyel, mely nagyrészt megfelelõ minõségi ellátást biztosít az állandó és üdülõlakosoknak.

5. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (kivonat a 47/2002. (V.27.) önk. számú
határozatból
5.1. A település fejlõdésének alapvetõ feltétele, hogy az itt élõ emberek megélhetése, otthonteremtési lehetõsége, az infrastruktúra, a környezeti elemek minõsége,
az alapellátás színvonala olyan módon legyen biztosítható és fejleszthetõ, hogy az a
lakosság számára a kellemes otthon érzését, kényelmét keltse, ne ébresszen bennük elvándorlási kényszert.
5.2. A településen figyelembe véve a több személyt foglalkoztató vállalkozások
terjeszkedésének, vagy újak letelepedésének lehetõségét, a község életét kevéssé
zavaró helyen gazdasági, ipari területek kijelölése célszerû.
A meglévõ telephelyeken a termelés bõvítését biztosító fejlesztések (üzemcsarnokok, fedett anyagtárolók) mellett fontos szempont a minõségre, minõségbiztosításra,
a környezetbarát technológiákra való folyamatos áttérés, korszerûsítés.
Új telephelyek kialakítása céljából gazdasági területek kialakítása szükséges:
− a Dózsa Gy. út mindkét oldalán a 6-os számú úttól délre,
− Kishidastól északra a 6-os számú útig terjedõen,
− a 6-os számú út és a Hidas vasútállomás közötti területen, figyelembe véve a
vízbázisok korlátozó hatását.
5.3. Új tevékenységi területek lehetnek a környezetvédelmi háttéripar, a húsfeldolgozás, hulladékanyag (fa) hasznosítás, a gyógynövénytermesztés és feldolgozás.
5.4. Hidas a Keleti-Mecsek kapujában értékes természeti, építészeti és néprajzi
adottságokkal rendelkezik, a jelenleg lezárt termálkút felújítás után pedig ugyancsak
segítõje lehet a turizmus, az idegenforgalom kibontakozásának. Az idegenforgalom,
a falusi turizmus fejlesztése számára kedvezõ adottságnak tekinthetõ a község sokszínû és sokoldalú tudással (kismesterségek, kézmûvesség, lovassport) bíró népessége.
5.5. Otthon, lakásteremtés: A község lakosságszáma bár már hosszabb ideje stagnál, ugyanakkor a lakásépítési igény folyamatosan jelentkezik. 1990-2000 közötti
lakásépítések száma cca. 20-30 között alakult.
Újabb lakótelkek kialakítása szükséges, azonban a meglévõ lakóterületek megújítását is kell szorgalmazni.
5.6. A levegõ minõségének javítása: A község terültén nagy légszennyezõ forrás
nem található. Az állattartásból származó helyi légszennyezés az állattartásról szóló
helyi Önkormányzati rendelet betartatásával (állattartó épületek megfelelõ elhelyezése, és gondos odafigyelés a tartási technológiára és az állatok darabszámára) csökkenõ mértéket mutat.
Az újonnan kialakítandó mûhelyeknél, üzemeknél a szoros együttmûködés a szakhatóságokkal pontosan leszabályozza, minimalizálja a termelésbõl adódó légszennyezési értékeket.
5.7. Folyamatosan javítandó Hidas intézményi-, közlekedési és közmû infrastruktúrája, gondot kell fordítani a zöldfelületek növelésére, gondozottságára.

5.8. A községben több - a helyi értékvizsgálat szerint - nagyobb figyelmet igénylõ,
helyi védelemre érdemes épület, épület-együttes van. Ezek állapotának õrzése, állagának szintentartása, illetve fokozottabb gondozása, helyi értékének õrzése, ápolása
miatt szükséges a helyi védelemrõl szóló Önkormányzati rendelet létrehozása.
5.9. A környezetvédelem egyik kulcskérdése az egykori Budapesti Vegyimûvek telephelyének és zagytavainak rekultivációja, káros hatásainak megszüntetése.

6. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
6.1. Bevezetés:
Az 1980-as évekig Hidas a térség egyik legdinamikusabban mûködõ települése volt.
A megyei és regionális területfejlesztési koncepciók és tervek alsófokú központként
kezelték Hidast, gazdasági hátterének alapját a bánya, brikettgyár, a Budapesti Vegyi Mûvek biztosította.
Hidas közlekedésföldrajzi adottságai – 6-os számú fõközlekedési út áthalad a településen, Bátaszék-Dombóvár vasútvonallal való kapcsolat – is kedvezõ alapot teremtettek a településfejlesztés számára.
Hidasra 1974-ben általános rendezési terv készült (Bonyháddal együtt). Az 1974-es
ÁRT mind a településszerkezet, mind a település nagyságrendje vonatkozásában
jelentõs változtatásokat, erõteljes fejlesztést irányzott elõ, melyet azonban az elmúlt
közel 20 esztendõ nem igazolt.
A jelenlegi településrendezési terv elõzményének tekintendõ:
− házhelyrendezési tervek,
− a 2001-2002-ben újraindult tervezési folyamat (vizsgálatok, elemzések),
− a településfejlesztési koncepció, melyet a képviselõtestület 47/2002.(V.27.)
Ökt. számú határozatával elfogadott.
6.2. Regionális szerepkör:
Hidas a Zengõaljai kistérség egyik meghatározó települése. A szép természeti környezetben fekvõ, kedvezõ közlekedésföldrajzi adottságokkal bíró község a megye
egyik legnagyobb népességszámú, környezetében koordináló szerepet betöltõ,
Bonyháddal együttmûködõ települése volt és jelenleg is az.
Baranya megye területrendezési terve Hidas falut a településhierarchiában betöltött
szerepe alapján mikrocentrumként jelöli meg, Hidas a besorolásban önálló polgármesteri hivatalú körjegyzõségi székhely, teljeskörû alapfokú és részleges középfokú
ellátást biztosító középfalu.
A község különleges értékét természeti adottságai, építészeti és települési értékei és
nem utolsósorban a soknemzetiségû, vendégszeretõ, szorgalmas polgárai jelentik.
6.3. A népesség várható alakulása:
Hidas népessége 1960-ben (2853 fõ) volt a legmagasabb, 1949-ben (1978 fõ) a legalacsonyabb. 1949-60 között erõteljes növekedés volt tapasztalható, majd a stagnálás, illetve 1980-2000 között a népességszám csökkenése mutatható ki.
Az 1974-es ÁRT népességi prognózisa 2000-re 3200 fõ volt, a ténylegesen 2000ben a lakosok száma 2436 fõ volt.
A jelenlegi felülvizsgálat során az alábbi népességszám alakulást becsültük:

− 2010-ben 2500-2600 fõ.
A viszonylag optimista becslés alapja
− Hidas jó geopolitikai helyzete,
− települési és természeti értékei, termálvize,
− viszonylag kedvezõ infrastruktúrája,
− a lakosság megfelelõ szakmai tudása, mûveltsége és vállalkozó kedve.
6.4. A település fejlesztésének alapelvei:
Hidas településfejlesztésének alapelvei:
− a tájjal, a természettel harmonizáló, nyílt településszerkezet kialakítása,
− az adottságokon alapuló, sajátos történelmi szerepkör dominanciájának biztosítása a településszerkezet és területfelhasználás eszközeivel,
A község tradicionális szerepkörén túl a meglévõ adottságain alapuló fejlesztési stratégiák:
− a földrajzi elhelyezkedésen, táji, természeti adottságokon alapuló gazdálkodórekreációs funkciók dominanciáját biztosítani kell.
− alkalmassá kell tenni a községet idegenforgalmi alcentrum felvállalására,
− új területeket kell kialakítani a kis- és középvállalkozások számára:
§ a község lakótereirõl való kivonulás,
§ új, környezetbarát ipari tevékenységek letelepítése
feltételeinek biztosításával.
A tipikus dombvidéki, patak mentét kísérõ települési struktúra, mint történelmi szerkezet, védelemre méltó. A településszerkezet alakításának koncepciója a meglévõ,
történeti struktúra maximális védelmén alapulva olyan kiegészítéseket javasol, mely
a településpolitikával, gazdasági érdekekkel összhangban biztosítja a település szerepkörének megfelelõ ellátottsági szintet
6.4.1. Beépítésre szánt területek:
Lakóterületek (Lf):
A terv Hidas lakóterületeit a falusias területfelhasználási kategóriába sorolta. E
területek kialakultak, akár a teleknagyságot, a telekhasználatot, akár a beépítési
módokat vizsgáljuk. Mind az utcahálózat, mind a teleksruktúra és beépítési mód
sajátosan alakult az egyes településrészeken:
− Magyarhidasra és Ráchidasra a terepadottságokhoz, vízfolyásokhoz alkalmazkodó halmazos, elsõdlegesen kistelkes szerkezet a jellemzõ,
− Némethidason a Fõ utca (Kossuth L. utca) menti szabályos, nagytelkes
fésûs beépítésû mód a domináns,
− Kishidason északi tájolású egyoldalú utcabeépítés alakult ki,
− a Bányatelepen az 50-es évek bányászlakás építési akciója keretében
divatos ikerházas, illetve családi házas struktúra található.
Ez utóbbi beépítési mód jellemzõ a némethidasi településrész Széchenyi
utca – Rózsa utca – Bajcsy utca területeire.
Igen egységesnek minõsíthetõ a telekhasználat, mely szerint a lakóépületek
környezetében gyep, díszkert található, ezt követi a gazdasági épületek zónája,
majd a szántóföldi mûvelés területe.
A lakóépületek sokfélesége híven tükrözi a lakással, lakóépülettel kapcsolatos
történeti fejlõdést, mind a hosszházas (utcavonalra merõleges), mind a hajlított
házas (utcával párhuzamosan befordított), valamint sátor- és nyeregtetõs „koc-

kaházas”, ikerházas lakóépület típus megtalálható. A beépítést tarkítja a melléképületek igen változatos, elsõdlegesen oldalhatár menti, ritkán arra merõleges, illetve kétsoros elhelyezése.
A lakóterület fejlesztését az alábbi tényezõk indokolják:
− a kialakult lakókörnyezetek minõségének folyamatos javítása
§ a közterületek, utak, járdák, fasorok minõségének javítása, a szennyvízcsatorna, gáz- és elektromos hálózat fejlesztése.
− az 50 évnél öregebb lakóterületek, épületek rehabilitációja
§ a község lakásállományának több mint 60%-a 1960 elõtt épült, az
épületek megújítása, komfortosítása elengedhetetlenül szükséges. E
folyamatban alapvetõ szempontnak kell lennie a települési és építészeti értékek megõrzésének
− a népességszám tervezett kismértékû növekedése, illetve a lakászsúfoltsági mutató további csökkenése
§ a tervezett 2500-2600 fõ és 2,5 fõ/lakás mutató figyelembevételével a
várhatóan szükséges lakásszám 1000-1050 db, amely mintegy 100150 új lakás építését jelenti.
Hidas újonnan kialakítandó lakóterületeit
− a községközponttól északkeletre, az Árpád utca – Rózsa utcától északra,
− a temetõtõl északra
− a Petõfi Sándor utcától keletre.
javasolja a terv.
Üdülõterületek (Ü):
A fejlesztési koncepció kiemelten hangsúlyozza Hidas távlati idegenforgalmi
szerepkörét is, hiszen a Mecsek egyik kapuja a község.
A terv a 6-os számú fõközlekedési út és Dózsa Gy. utca keresztezõdésénél már
kialakult idegenforgalmi funkció bõvítését, kemping, motel, panzió és szabadidõs terület kialakítását tervezte.
Fontos szempont a falusi vendéglátás feltételeinek kialakítása a falusias lakóterületen belül.
Hidas fenti idegenforgalmi fejlesztési szándékának egyik kulcsfontosságú létesítménye, a strandfürdõ újra megnyitása, kialakítása lehet.
Gazdasági területek (G):
Hidas kialakult gazdasági területeinek kedvezõ földrajzi (településszéli) elhelyezkedése szerencsésnek mondható, azonban a lakóterületek felé védõfásítás
kialakítása szükséges.
Új ipari gazdasági területet irányzott elõ a terv Hidas 6-os számú fõút menti területén. E terület feltárása a jelenlegi utcahálózatról biztosítható. A
közterületalakítással létrejövõ tömbökre telekalakítási terv és mérnökgeológiai
vizsgálat készítendõ, különös tekintettel a mélyebb fekvésû területekre.
A kialakult ipari területek közül kiemelt fontossággal bír az egykori Budapesti
Vegyimûvek telephelye. A bonyhádi vízbázist is veszélyeztetõ jelentõs szenynyezõ forrás megszüntetése képezheti alapját a további hasznosításnak. Az
egykor tömbtelkes, egységesen kialakított telephelyre részletes szabályozási
terv készítendõ, mely környezeti hatástanulmánnyal együtt adhat választ az

egyes épületek használatára, közterületek, magánutak, telekalakítások megfogalmazására.
A bonyhádi vízbázist érinti a 6-os számú fõút és a Hidas-Bonyhád vasútállomáshoz vezetõ út közötti terület ipari célú hasznosítása is. A továbbtervezés során a vízügyi hatóságokkal történõ egyeztetés szükséges. Megnyugtató megoldást a bonyhádi ivóvíz kutak új helyen történõ telepítése eredményezhet.
Településközpont vegyes terület Vt):
Hidas településközpontja a régi 6-os számú út (Kossuth utca) és Vadvízi árok
találkozásánál alakult ki. Itt találhatók a település és környéke ellátását, kiszolgálását biztosító igazgatási, egészségügyi, mûvelõdési, vallási, kereskedelmi,
szolgáltatási és vendéglátási intézmények legnagyobb része
A közel 1,5 km hosszúságú Kossuth utca – Dózsa Gy. utca ugyancsak gyûjtõhelye a kereskedelmi és szolgáltatási intézményeknek is.
Az intézmények nagyrészt megfelelõ kapacitással rendelkeznek, esetenkénti
bõvítésük, minõségük javítása azonban folyamatosan szükséges. A meglévõ intézmények telekmérete megfelelõ, alkalmas az övezeti elõírások figyelembe vételével épületbõvítésre, új épületek elhelyezésére.
Hidas településközpontja egyben a község rehabilitációs feladatainak is térsége. Itt találhatók a mûemlékileg védett épületek, itt csoportosul a helyi védelemre javasolt épületek jelentõs része.
A rehabilitáció szükségességét, konkrét feladatokat fogalmazott meg a településfejlesztési koncepció.
A község intézményei az alábbiak:
− Igazgatási, biztonsági és társadalompolitikai létesítmények:
• államigazgatás:
polgármesteri hivatal
• biztonsági:
rendõr körzeti megbízott
• egyéb intézmények: posta
takarékszövetkezet
vízmû
vasútállomás
− Közellátási létesítmények:
• kereskedelem:
élelmiszerboltok
zöldség-gyümölcsbolt
gázcseretelep
autójavítás
• szolgáltatás:
lakásszervíz (Hidas Szolgáltató KFT)
fodrász
virág-papíráru bolt
kábel TV
• vendéglátás:
Mecsekkapu étterem – panzió
Hargita étterem
− Gyógyítás, egészségvédelem:
• háziorvos, helyi gyógyszertár
• fogorvos
• védõnõ
• házi gondozó szolgálat
• idõsek otthona

− Oktatás:
• óvoda (100 fh)
• általános iskola:

200 fõ
tornaterem
szakkörök (számítógépes, irodalmi, ének, tánc,
német nyelv)

− Kultúra, mûvelõdés:
• mûvelõdési ház
• könyvtár
• helyi TV, újság
− Testnevelés, sport:
• sportpályák
• sportterem
• játszótér
− Vallás:
• katolikus, evangélikus, református templom
• plébániák
• temetõk, kálvária

− Ipari tevékenység:
• VOSZK papírüzem
• STADLER KFT
• cca. 120 kereskedelmi és szolgáltató vállalkozás
− Egyesületek, együttesek:
• Kallódó Ifjúságot Mentõ Missziót Támogató Alapítvány
• Vöröskereszt
• Nyugdíjas Szakszervezet
• Székely kör
• Labdarúgó szakosztály
• Hagyományõrzõ Tánccsoport
Hidas testvérközségei, nemzetközi kapcsolatai:
− DIEDELSHEIM – Németország
− NESTELBACH – Ausztria
− SEPSISZENTGYÖRGY – Románia,
− HIDASNÉMETI – Magyarország.
Különleges területek (K):
− temetõk:
• az Ady E. utcai temetõ rendezett, fejlesztésre szabad terület biztosított,
• az Árpád utcai temetõ kegyeleti parkként fenntartandó,
− sportterület: kialakult, szépen gondozott, megfelelõ nagyságú,
− strand: a Széchenyi utca keleti végén található termálkút és környéke alkalmas strandfürdõ létesítésére. A község idegenforgalmi fejlesztésének
egyik központi programja lehet a strandfürdõ, termálfürdõ kialakítása. A 2
ha-os területen a termálkút és strand felújításával, kiépítésével olyan

együttes hozható létre, amely tág teret biztosíthat a rekreáció, a fürdõzés, a szállás és a sokszínû községi programok számára.
6.4.2. Beépítésre nem szánt területek:
Közlekedési és közmû területek (KÖ):
A területek lehatárolását, a szabályozási szélességeket és védõtávolságokat a
szabályozási terv, az elõírásokat a HÉSZ tartalmazza (részletesen lásd: Alátámasztó munkarészek 1. Közlekedés és 2. Közmûfejlesztés fejezetekben).
Zöldterületek, erdõterületek (Z és E):
A területek lehatárolását a szabályozási terv, az elõírásokat a HÉSZ tartalmazza (részletesen lásd: Alátámasztó munkarészek 3. Tájrendezés, zöldfelületek
fejezetben).
Mezõgazdasági terület (M):
Hidas igazgatási területe (jelenleg) 1906 ha, melybõl
belterület
208 ha
külterület
1698 ha
erdõ
386 ha
kert
21 ha
legelõ, rét
267 ha
szántó
933 ha
egyéb
91 ha

10,9%
89,1%, melybõl
20,2%
1,2%
14,0%
48,9%
4,8%

Hidas igazgatási területe (tervezett) 1906 ha, melybõl
belterület
283 ha
külterület
1622 ha
erdõ
386 ha
kert
21 ha
legelõ, rét
267 ha
szántó
858 ha
egyéb
91 ha

14,8%
85,2%, melybõl
20,2%
1,2%
14,0%
45,0%
4,8%

Az adatok is jelzik, hogy a község külterületének domináns eleme a szántó,
ugyancsak meghatározó nagyságrendû az erdõfelület, mely elsõdlegesen gazdasági célokat szolgál, de az erdõ fontos része az idegenforgalomnak (vadászat, kirándulás) is. Az erdõfelületek zöme a belterülettõl délre, illetve nyugatra
található és része a mecseki erdõségnek.
A gyepfelületek elsõdlegesen a Farkasvölgyben találhatók, illetve a patakok
mentét kísérik. A patakok közül legjelentõsebb a Völgységi-patak, az Öregpatak és a Vadvízi-árok.
Az egykori zártkertek – a terv szerint kertövezet – a belterülettõl északra találhatók.
A szántóterületek nagy része a belterületet szegélyezi, illetve a Völgységi-patak
két oldalán található.
A terv jelöli az egykori üzemközpontok helyét, melyeket a távlatban ipari funkcióra javasol fenntartani.
A szabályozási terv és HÉSZ biztosítja a mezõgazdasági területek beépítését, a
36/2002. (III.7.) Korm. rendelet 8.§-ában rögzített birtoktest, birtokközpont kialakítására vonatkozó lehetõséget.

7. VÉDETT, VÉDELEMRE TERVEZETT ÉS VÉDÕ TERÜLETEK
Mûemlékek védelme:
A település mûemlék épületeit és mûemléki védelemre javasolt épületeit, valamint
mûemléki környezetüket a tervlap tartalmazza.
Mûemlék épületek esetében a mûemlékvédelemre vonatkozó országos rendelkezéseket kell alkalmazni.
Helyi védett építmények:
A település helyi védelemben részesítendõ épületeit, valamint a helyi védett területet
a tervlap tartalmazza.
Egyedi tájértékek, régészeti lelõhelyek védelme:
A tájvédelmi terület és természeti terület határát a terven ábrázoltuk. A jelölt helyen
biztosítani kell a kilátás és látványvédelmet.
A régészeti lelõhelyek területét a tervlap tartalmazza. A lelõhelyek védelmérõl a
2001. évi LXIV. törvény intézkedik.
Környezetvédelem:
A terület- és településrendezési tervezés célja, hogy a társadalmi-gazdasági igényeket szolgáló új terület-felhasználási módok javítsanak a társadalom életkörülményein,
a fenntartható fejlõdés pedig megkívánja, hogy mindez a meglévõ nemkívánatos
környezeti állapotokon való javítással történjen.
Hidas település szerkezeti tervéhez és helyi építési szabályzatához végzett környezeti vizsgálat célja, hogy a terület-felhasználások, a településen kialakítható létesítmények és azok funkciói, valamint a megfelelõ infrastruktúra biztosítása révén a környezethasználat úgy legyen szervezhetõ és végezhetõ, hogy
• a legkisebb mértékû környezetterhelést és igénybevételt idézze elõ;
• megelõzhetõ legyen a környezetszennyezés;
• kizárja a környezetkárosítást.
A környezet használatát az elõvigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a zavaró hatások (zaj,
hulladékkeletkezés) elleni hatékony védelemmel kell megvalósítani.
Települési környezet:
A település az ember életének közvetlen élettere. A településen a környezeti hatások
integrálódnak, összegzetten jelennek meg, természetesen a települési sajátosságok
által befolyásoltan.
A település fejlõdése, „mûködése” is hatással van a környezõ tájra, módosíthatja,
változtathatja annak elemeit. A települési eredetû környezetszennyezés, levegõszennyezés, szennyvíz- és hulladék-elhelyezés közvetlenül befolyásolja a település
és környéke környezeti minõségét. A településkörnyék ezért a helyi adottságoktól
függõen többé-kevésbé sajátos konfliktusterület, amelynek fejlesztése, rendezése a
településsel összhangban, együttesen történhet. A településen gazdasági szempontból alapvetõen a mezõgazdasági jellegû tevékenység dominál.
A települési környezet minõségét a késõbbiekben bemutatott föld-, víz-, levegõtisztaság-védelem, valamint a jelentõs hatások (zajterhelés, hulladékkeletkezés) elleni védelem koordinált érdekei együttesen határozzák meg.

A települési környezet részletes vizsgálata alapján a következõ környezetvédelmi
szempontú megállapítások rögzíthetõk:
• Hidas a 6-os sz. fõközlekedési út mentén helyezkedik el, mely keresztül szeli
a település közigazgatási területét.
• A település meghatározó útvonala az 5605. sz. összekötõ út, melynek belterületi szakasza a Jókai és a Kossuth L. utcák.
• A település a 33/2000. (III.17.) Kormányrendelet besorolási elve szerint „A”
fokozottan érzékeny területen helyezkedik el.
• Hidas nitrátérzékeny területen található.
• A település szennyvízközmû hálózattal rendelkezik.
• A vezetékes földgáz és a villamosenergia-ellátás biztosított.
• A településen megoldott a települési hulladék szervezett elszállítása.
Összefoglalóan megállapítható, hogy Hidas településen a szennyvíz-infrastruktúra
jelentõs hiánya okoz környezetvédelmi problémát.
A környezeti elemek védelme és a jelentõs hatások elleni védelem, valamint a település mûködésének, mûködtetésének összehangolt tevékenysége túlmutat a helyi
építési szabályzat elkészítésének keretein. A környezet védelmét szolgáló fejlesztési
program különösen nagy súllyal jelentkezhet a település életében és az önkormányzatok feladatainak ellátásában. Az építésügyi igazgatás feltételeinek biztosítása, a
településüzemeltetés, a vállalkozási tevékenység támogatása, a költségvetés nehézségeibõl adódó konfliktusok kezelése és az életkörülmények javítását szolgáló intézkedések, valamint a nem kívánatos környezeti állapotokon való javítás érdekében a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben megfogalmazottak szerint a települési önkormányzatoknak környezetvédelmi programot kell készíteni, majd a képviselõtestületnek elfogadni és végrehajtatni, végrehajtatni. A hivatkozott törvény alapján a környezetvédelmi programot a rendezési tervekkel összhangban kell kialakítani, melyben természetesen szerepelnek az építésügyi igazgatásra vonatkozó intézkedések és a településüzemeltetéssel kapcsolatos
projektek.
A levegõminõségi kedvezõ állapot megõrzése és javítása érdekében törekedni kell a
vezetékes gáztüzelés kiterjesztésének támogatására, mely a vegyestüzelésbõl
származó salak, pernye hulladékok keletkezésének teljeskörû megszüntetését eredményezi.
Kiemelt feladat a települési hulladékok elvárásoknak megfelelõ szelektív gyûjtése és
a környezet veszélyeztetését kizáró módon való ártalmatlanítása, lerakása, hasznosításának hosszú távú megoldása.
8. INFRASTRUKTURÁLIS HÁLÓZATOK
Közlekedés:
Regionális kapcsolatok fejlesztése:
A településtõl É-ra fog elhaladni a tervezett M9-es gyorsforgalmi út, mellyel a kapcsolat a 6-os számú fõúton lesz biztosított. Ez a fõút forgalmát várhatóan kismértékben
növeli. Ugyanakkor a másik régiós kapcsolatot kiszolgáló M6-M56-os út a települést
nem érinti, de forgalmi hatása érzékelhetõ lesz. Ez a fõútra forgalomcsökkentõ hatást
fejt ki.

Közúti kapcsolatok a szomszédos településekkel:
Új kapcsolati igény nem merült fel, ezért új összeköttetések kiépítése nem szükséges.
A település úthálózata:
A közlekedési tengely továbbra is a 6. sz. fõút lesz, melyet 2015 körül négynyomra
kell bõvíteni.
Kerékpáros közlekedés:
A tervezett nagytérségi kerékpárút a 6-os számú fõút, illetve az 5605-ös számú öszszekötõ út mentén alakítandó ki.
Tömegközlekedés:
A tömegközlekedési igényeket ezen túl is az autóbusz közlekedés elégíti ki. A települést érintõ vasútvonal további sorsa jelenleg nem eldöntött, korszerûsítése mindenképp indokolt.
Parkolás:
A szûk beépítés miatt nagyobb közterületi parkolók kialakítására nincs lehetõség.
Ezért a gépkocsik elhelyezését elsõsorban telken belül kell megoldani, az OTÉK elõírásait figyelembe véve.
Közmûvek:
A település egészséges ivóvízellátása a meglévõ hálózaton keresztül megoldott. A
tisztított ivóvíz ellenére a vezetékek idõnkénti átmosása szükséges. A régi, már rossz
állapotban lévõ gerinchálózat felújításra szorul. Ezért az ivóvízvezetékek folyamatos
rekonstrukcióját meg kell valósítani.
A község vízellátását részben talajvízre, részben védett rétegvízre telepített kutak
biztosítják.
A szennyvíz gyûjtése 12 km hosszú csatornahálózaton történik. A szennyvizet a
Mecseknádasdon lévõ szennyvíztisztító fogadja.
Hidas csapadékvíz-elvezetõ rendszere a közutakhoz tartozó földmedri árokrendszer.
Az árokrendszer karbantartása (kaszálás, iszapolás) nem folyamatos, helyenként
szükséges a jókarba helyezése.
Távközlési közmûvek: A település telefonellátása biztosított, Hidas önálló TPV központtal rendelkezik. A hálózat rézkábeles, kisméretû bõvítésével a további ellátás
megoldható.
Villamos- és gázenergia ellátás: A községben a villanyvezeték és közvilágítási hálózat kiépült. Az ellátás színvonalát lényegesen javíthatja a korszerûbb világítótestek
felszerelése és egyes területeken a világítótest-helyek sûrítése.
A gázvezeték hálózat kiépítése teljesnek mondható, az újonnan felmerülõ igények
kielégítése nem okoz problémát.
A településen üzemanyagtöltõ állomás, szilárd energia beszerzésének lehetõsége
nincs.

9. A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK SZINTTERÜLET-SÛRÛSÉGI MUTATÓI
A településszerkezeti tervben meghatározott területfelhasználási egységek megengedett legnagyobb szintterület sûrûségi mutatói:
LAKÓTERÜLETEK
§ KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK
§ FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK
VEGYES TERÜLETEK
§ TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLETEK
GAZDASÁGI TERÜLETEK
§ IPARI GAZDASÁGI TERÜLETEK

0,4
0,5
1,5
1,5

10. A TERVEZÉSI TERÜLETEK BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉKÉNEK SZÁMÍTÁSA
Területfelhasználás
Terület
eredeti

1.

tervezett

Biológiai aktivitásérték
Területnagyság
(ha)

Szorzó sz.

Érték

Eredeti

Terv.

Eredeti

Terv.

Má-1

Lk

4,4

3

3

13,2

13,2

Má-1

10m beültetés

0,34

3

6

1,02

2,04

2.

Má-1

Ev

0,2

3

9

0,6

1,8

3.

Má-1

Gip-1

0,7

3

0,3

2,1

0,21

16,9

17,25

összesen:
*1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdés b) pontja alapján

