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I. Bevezető  

I. 1. A környezetvédelmi program készítésének előzményei 

I. 1. 1. Jogi alapok1

 
A környezeti programok készítéséről a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. Törvény intézkedik. A törvény vonatkozó paragrafusai a következőket írják elő.  
 
40. § 
(1) A környezetvédelmi tervezés alapja a hatévente megújítandó, az Országgyűlés által 

jóváhagyott Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: Program). 
(2) A Programnak – a Program időtartamára vonatkozóan – tartalmaznia kell: 

a) a környezet állapotának bemutatását; 
b) az elérni kívánt környezetvédelmi célokat és célállapotokat; 
c) a célok és célállapotok elérése érdekében végrehajtandó feladatokat, azok 
megvalósításának sorrendjét és határidejét; 
d) a kitűzött célok megvalósításának eszközeit, ideértve a pénzügyi igények forrásának 
tervezett megjelölését is; 
e) azoknak a területeknek a kijelölését, amelyeken különleges környezetvédelmi 
intézkedések szükségesek, valamint az intézkedések tartalmát. 

(4) A Programban foglaltakat az ország társadalmi-gazdasági tervének (Alkotmány 19. § (3)) 
bek. c)pont) meghatározása, a gazdaságpolitikai döntések kialakítása, a terület- és 
településfejlesztés, a regionális tervezés, továbbá a nemzetgazdaság  bármely ágában 
megvalósuló állami tervezési és végrehajtási tevékenység során érvényre kell juttatni. 

(5) A Programmal összhangban – külön törvény rendelkezései szerint – regionális és megyei 
környezetvédelmi programok készítendők. 
 

A Nemzeti Környezetvédelmi Program (továbbiakban NKP) előírásait figyelembe véve: 
46. §   
(1) A települési önkormányzat a  környezet védelme érdekében: 

a) biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a  
hatáskörébe utalt hatósági feladatokat; 
b) a [Nemzeti Környezetvédelmi – Szerk.] Programban foglalt célokkal, feladatokkal 
és a település rendezési tervével összhangban illetékességi területére önálló települési 
környezetvédelmi programot dolgoz ki, amelyet képviselő-testülete (közgyűlése) hagy 
jóvá; 
c) a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, 
illetőleg határozatot hoz; 
d) együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más 
önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel; 
e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, 
de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot; 
f) a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, 
elősegíti a környezeti állapot javítását. 

                                                 
 
1 Útmutató a települési környezetvédelmi programok készítéséhez ÖKO 1998 
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(2)  A megyei önkormányzat az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos 

feladatainak ellátása érdekében: 
a) a települési önkormányzatokkal egyeztetett környezetvédelmi programot készít, 
b) előzetes véleményt nyilvánít a települési önkormányzati környezetvédelmi 

programokról, illetve kezdeményezésekről , 
c) állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek 

tervezetével kapcsolatban, 
d) javaslatot tehet települési önkormányzati társulások létrehozására. 

 
47. §  
(1)  A 46. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott települési környezetvédelmi 

programnak tartalmaznia kell, különösen: 
a) a települési környezet tisztasága, 
b) a csapadékvíz-elvezetés, 
c) a kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés, -tisztítás, 
d) kommunális hulladékkezelés, 
e) a lakossági és közszolgáltatási (vendéglátás, település-üzemeltetés, kiskereskedelem) 

eredetű zaj-, rezgés- és légszennyezés elleni védelem, 
f) a helyi közlekedésszervezés, 
g) az ivóvízellátás, 
h) az energiagazdálkodás, 
i) a zöldterület-gazdálkodás, 
j) a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezet-

károsodás csökkentésének, településre vonatkozó feladatait és előírásait. 
(2) A települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban 
foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel 
kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását, és a programot szükség szerint – de legalább 
kétévente – felülvizsgálja. 
(3) A jóváhagyott környezetvédelmi programban meghatározott feladatokat a 

településrendezési terveinek jóváhagyása során, illetve az önkormányzat által hozott 
más határozat meghozatalával – szükség esetén önkormányzati rendelet 
megalkotásával – kell végrehajtani. 

(4) Települési önkormányzatok közös települési környezetvédelmi programot is 
készíthetnek. 

 
48. §  
(2) A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak 

tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi 
programot (46. § (1) bek. b) pont) a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak, 
valamint a területi környezetvédelmi hatóságnak (65. § (1) bek. a) pont) megküldi. A 
területi környezetvédelmi hatóság szakmai véleményéről harminc napon belül 
tájékoztatja a települési önkormányzatot. 

 
Az Alkotmány és az Önkormányzati Törvény meghatározza az önkormányzati jogokat, 
feladatokat és hatásköröket, a szervezeti kereteket és gazdasági hátteret, jelezve az állami és 
helyi feladatokat. Ugyanakkor a környezetvédelem és a területfejlesztés, -rendezés törvényi 
szabályozása megadja azokat az elvi kereteket, amelyeken belül a környezetvédelmi és 
környezet-egészségügyi problémák kezelhetők.  
 
Az önkormányzati törvény (1990. évi LXV. tv.) alapján a helyi önkormányzatok 
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önkormányzati rendeletet bocsáthatnak ki a környezetet érintő kérdésekben is. A 
környezetvédelmi törvény is tárgyalja az önkormányzatok környezetvédelmi célú 
rendeletalkotását. Rögzíti egyúttal, hogy ezekben a rendeletekben – a más jogszabályokban 
előírtaknál – kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírások határozhatók 
meg. A környezetvédelmi törvény szerint: 
 
10. §  
(1)  Az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a természetes személyek és szervezeteik, a 

gazdálkodást végző szervezetek és mindezek érdekvédelmi szervezetei, valamint más 
intézmények együttműködni kötelesek a környezet védelmében. Az együttműködési jog és 
kötelezettség kiterjed a környezetvédelmi feladatok megoldásának minden szakaszára. 
 

37. §  
(1)   A környezet védelmének jogi szabályozását, a környezet védelmével összefüggő jogok 

és kötelezettségek megállapítását és megtartásuk ellenőrzését, a környezet védelmének 
tervezését és irányítását az állam és a helyi önkormányzat szervei látják el. 

5. §   
E törvény hatálybalépését követően törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati 
rendelet határozhat meg környezethasználatnak minősülő tevékenységet. 

 
48. §  
(1)  A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetőleg a fővárosi önkormányzat 

esetén a fővárosi közgyűlés önkormányzati rendeletben – törvényben vagy 
kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben – illetékességi területére a 
más jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó 
környezetvédelmi előírásokat határozhat meg 

 
A környezetvédelmi törvény több összefüggésben rögzíti, hogy az önkormányzatok – a 
jogszabályok érvényesítése érdekében – hatósági feladatokat is ellátnak. A feladatok jelentős 
részét konkrétan a szakterületi jogszabályok kell, hogy meghatározzák. 
 
64. §   
(2)   A környezetvédelmi igazgatás feladatait e törvény és más jogszabályok rendelkezései 

alapján a miniszter irányítása alatt álló hivatali szervezet, továbbá a területi 
környezetvédelmi hatóságok, illetőleg más államigazgatási szervek, a települési 
önkormányzat és szervei, valamint a jegyző látják el. 

 
65. §   
(1)  A környezetvédelmi hatósági feladatokat első fokon: 

a) a helyi önkormányzat hatáskörébe nem tartozó ügyekben – ha jogszabály másként 
nem rendelkezik – a területi környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: felügyelőség), 

b) a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyekben – külön jogszabályok 
rendelkezései szerint – a polgármester (főpolgármester), illetve a jegyző (fővárosi 
főjegyző) (a továbbiakban együtt: önkormányzati környezetvédelmi hatóság), 

c) az olyan ügyekbe, amelyekben a hatósági feladat tárgyát képező vagyontárgy 
települési önkormányzat tulajdonában vagy többségi települési önkormányzati 
tulajdonban van, a felügyelőség látja el. 
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A képviselőtestület és a polgármester környezet- és természetvédelmi feladat- és hatáskörét a 
helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköreiről is rendelkező úgynevezett 
hatásköri törvény (1991. évi XX. törvény) 85. § (1)–(2) bekezdése határozza meg. 
 
85. §   
(1)  A települési önkormányzat képviselőtestületének feladat- és hatáskörébe tartozik: 

- a helyi jelentőségű természeti érték védetté nyilvánítása; 

- a helyi jelentőségű természeti érték megóvásáról, őrzéséről, fenntartásáról, bemu -
tatásáról, valamint helyreállításáról történő gondoskodás; 

- területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítása; 

- csendes övezet kialakításának elrendelése a zaj ellen fokozott védelmet igénylő 
létesítmény körül; 

- helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítása; 

- védett kategóriába tartozó területeken alacsonyabb levegőtisztaság-védelmi 
követelmények megállapítása; 

- rendelettel rendkívüli levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv (füstköd riadóterv)  
megállapítása; 

- az avar és kerti hulladék égetésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott   
légszennyezésre vonatkozó szabályok megállapítása; 

- az önkormányzati környezetvédelmi alappal való rendelkezés és gazdálkodás. 

(2)  A polgármester (főpolgármester) környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörébe, 
illetőleg államigazgatási hatósági hatáskörébe tartozik: 

- a rendkívüli levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv (füstköd riadóterv) kidolgoztatása; 

-  szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi létesítmény esetén a veszélyes mértékű zajt és 
rezgést okozó tevékenységek korlátozása, felfüggesztése, illetőleg feloldása; 

- a légszennyezést okozó, szolgáltató és/vagy termelő tevékenységet ellátó létesítmények 
üzemeltetőinek más energiahordozó és/vagy üzemmód használatára kötelezése, a 
tevékenységnek időleges korlátozása vagy felfüggesztése; 

- a védetté nyilvánítási eljárás megindításakor a védelemre tervezett természeti területet 
veszélyeztető tevékenység legfeljebb három hónapra történő megtiltása, és a tilalom 
legfeljebb 30 nappal történő meghosszabbítása; 

- a helyi védelem alatt álló természeti értéket veszélyeztető tevékenység 30 napig terjedő 
időtartamra megtiltása, és a tilalom 30 nappal történő meghosszabbítása; 

- a helyi védelem alatt álló természeti területen a jogszabályban előírtak teljesítésére 
történő kötelezése, valamint a közlekedés és a tartózkodás korlátozása. 

 

I. 1. 2. Tervelőzmények 

Településrendezési terv 
2004-ben készült Parádsasvár településrendezési terve, 2002-ben lakossági megkérdezéssel 
településfejlesztési koncepció készült. A terv véglegesítés a környezeti program készítésével 
párhuzamosan folyik. A tervezővel egyeztettünk és az állapotfeltárás és a szabályozás fő 
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elemeit beépítettük jelen programba, illetve a tervező részére a program egyeztetési változatát 
megküldtük.   

Parádsasvár község Helyi Hulladékgazdálkodási terve 
2004-ben júniusában készült el a község hulladékgazdálkodási terve a 2004-2008-ig tartó 
tervezési időszakra. Általános adatai a 2002.évből származnak, a tervkészítés az Észak-
Magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási tervben foglalt feladatok, célok és prioritások, 
valamint a Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás koncepciójának 
figyelembevételével történt.  

Heves megye környezetvédelmi koncepciója és programja 
Heves megye az országban elsőként készítette el a megyei környezetvédelmi programot. A hat 
évre szóló programot 1997-ben fogadta el a Közgyűlés. A program teljesítéséről, a további 
javaslatok megfogalmazására 2005-ben készített közgyűlési előterjesztést a Heves Megyei 
Önkormányzat Terület-és Intézményfejlesztési Irodája. 

Az Észak-magyarországi Régió Környezet-és természetvédelmi programja 
A régió Környezet- és Természetvédelmi Koncepciójának megalkotását követően, arra 
alapozottan készítette el 2002. évben az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Egyesülés a 
programot. A dokumentum a régió környezet állapotának bemutatását követően a 2002-2010 
közötti időszak legfontosabb környezetvédelmi célú teendőit mutatja be. 

I. 1. 3. A települési környezetvédelmi program főbb célkitűzései és a várt 
eredmények 
 
A települési környezetvédelmi program készítésének célja a környezetvédelmi törvényben és a 
Nemzeti, valamint a Regionális Környezetgazdálkodási Programban meghatározott célok helyi 
érvényesítése, konkrétan e helyen a jó környezetállapot megőrzése mellett a megjelenő 
környezeti problémák és konfliktusok kezelése, a potenciális veszélyek megelőző elhárítása A 
környezetvédelmi programot operatív programként fogalmaztuk meg, amelyben a célok 
koherens rendszerbe foglalása történt meg és a célokhoz konkrét feladatokat (projekteket) és 
eszközöket rendeltünk. Az operativitás a megvalósíthatóság és ez eredményesség alapvető 
záloga.  

A települési környezetvédelmi program az operativitás révén hozzájárul a kitűzött célok 
megvalósításához, amelyek a fenntartható fejlődés irányába mutatnak. A célrendszer elősegíti:  

• a környezeti elemek jó minőségének megőrzését, a potenciális környezetveszélyeztetés 
csökkentését,  

• a meglévő környezeti problémák elhárítását  
• a védett területen kiemelt fontosságú természet- és tájvédelmi célok érvényesülését,  
• támogatja a lakosság helyi potenciálra épülő megélhetését, jövedelemszerzését a 

környezetbarát tájhasználati rendszer erősítésén keresztül.   

 

I. 2. A települési környezetvédelmi program célja és tematikája  

I.2.1. Főbb célkitűzések és a várt eredmények 
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A települési környezetvédelmi program készítésének célja a környezetvédelmi törvényben és a 
Nemzeti, valamint a Regionális Környezetgazdálkodási Programban meghatározott célok helyi 
érvényesítése, konkrétan e helyen a jó környezetállapot megőrzése mellett a megjelenő 
környezeti problémák és konfliktusok kezelése, a potenciális veszélyek megelőző elhárítása A 
környezetvédelmi programot operatív programként fogalmaztuk meg, amelyben a célok 
koherens rendszerbe foglalása történt meg és a célokhoz konkrét feladatokat (projekteket) és 
eszközöket rendeltünk. Az operativitás a megvalósíthatóság és ez eredményesség alapvető 
záloga.  

A települési környezetvédelmi program az operativitás révén hozzájárul a kitűzött célok 
megvalósításához, amelyek a fenntartható fejlődés irányába mutatnak. A célrendszer elősegíti:  

• a környezeti elemek jó minőségének megőrzését, a potenciális környezetveszélyeztetés 
csökkentését,  

• a meglévő környezeti problémák elhárítását  
• a védett területen kiemelt fontosságú természet- és tájvédelmi célok érvényesülését,  
• támogatja a lakosság helyi potenciálra épülő megélhetését, jövedelemszerzését a 

környezetbarát tájhasználati rendszer erősítésén keresztül.   

I.2.2. A program készítésének tematikája 

Állapotfeltárás 
Az állapotfeltárás során elsőként megállapítottuk az értékelés szempontjait, a vizsgálandó 
tényezők körét. Megtörtént az alapadatok összegyűjtése és értékelése. Az állapotfeltárás 
fázisában a rendelkezésre álló környezeti adatokat, és a kapcsolódó tervdokumentációkat, 
településfejlesztési koncepciót, rendezési terveket, hulladékgazdálkodási terveket, 
megyei/regionális környezetvédelmi programokat és az önkormányzati rendeleteket vizsgáltuk 
meg. A vizsgálat részeként az információkat szereztünk az érintett intézmények, a civil és 
gazdálkodó szervezetek, továbbá a lakosság körében végzett kérdőíves felméréssel. A meglévő 
dokumentumokban, adatbázisokban foglaltakat és a kérdőíves felmérést vettük alapul, 
kiegészítve azt saját helyszíni bejárásunk tapasztalataival.   

A környezetállapot és folyamatok illetve hatások értékelése 
A rendelkezésre álló adatok, információk alapján értékeltük a környezetállapotot és a 
folyamatokat, illetve a hatásokat. Az értékleltár és problémaleltár felállításához összegyűjtésre 
kerülnek a pozitív tényezők, az értékek, erőforrások, valamint a negatív tényezők, a 
károsodások és problémák és a használati konfliktusok. Az értékleltárt és a problématárt a 
SWOT analízisbe foglaltan mutatjuk be.  

A SWOT analízisben a vizsgálati eredményeket négy fő csoportba rendezzük, meghatározásra 
kerülnek az erősségek és gyengeségek (a helyi belső adottságok) és a külső hatásoktól és 
tényezőktől függő lehetőségek és veszélyek. 

Koncepcióalkotás és a program összeállítása 
A koncepcióalkotás fázisában a célrendszer felállítása történt. Feltártuk a problémák ok-okozati 
kapcsolatait, majd a problémák orvoslására célokat jelöltünk ki. A program összeállítása során 
a célokhoz konkrét feladatokat (projekteket) és eszközöket rendeltünk. Megjelöltük a konkrét 
projektekben javasolt közreműködőket és a megvalósítás lehetséges forrásait. A feladatokat és 
eszközöket a beavatkozások típusa szerint csoportosítva is fellistáztuk. Meghatároztuk és 
táblázatos formában foglaltuk össze a teljesítés mérésére szolgáló indikátorokat, a teljesítés 
ütemezését, a helyi feladatokat, és a megvalósításhoz szükséges feltételeket kistérségi/táji, a 
megyei/regionális, illetve nemzeti/EU szinten. Ily módon a program az önkormányzatok 
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számára hatékony eszközzé válik a helyi problémák kezelésére, lehetőséget ad a programban 
meghatározott feladatok teljesítésének folyamatos értékelésére. 

Jóváhagyás 
Az összeállított programot lakossági fórum formájában egyeztetjük a képviselőtestülettel és a 
helyi érintettekkel és az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságokkal. 
Előzetes véleményt kérünk a megyei önkormányzattól, és megküldjük a programot a 
szomszédos önkormányzatoknak. A területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség véleményezése után véglegesített programot adjuk át az 
önkormányzat számára, amelynek elfogadásáról a képviselőtestület dönt.  

 

I.2.3. A programkészítés kommunikációs stratégiája 
 
A programkészítés akkor éri el célját, ha a lakosság és az érintettek magukénak érzik a 
programot, egyetértenek az abban foglaltakkal, és ily módon segítik a célok megvalósulását. A 
kommunikáció a programkészítés minden fázisában beépül a munkafolyamatba.  

A lakosság és az érintettek véleményének megismerése és a programegyeztetés a következő 
lépésekben történt: 

Kérdőíves felmérés készült a környezetállapot információinak összegyűjtése során 2005. július-
augusztus hónap folyamán.  

Az érintetteknek nyilvános vitafórumon véleményezési és kiegészítési lehetősége volt az 
elkészült környezetállapot értékelésről és a program első változatáról, ami előtt az anyag a 
polgármesteri hivatalban volt megtekinthető. Az érintettek a vitafórumon elmondhatták a 
környezetállapottal összefüggő elvárásaikat, lehetőséget adtunk számukra a környezeti 
koncepció véleményezésére és kiegészítésére, így bekapcsolódtak a program végleges 
megfogalmazásába.  

 

Az egyeztetési anyagokat megküldtük az érintett hatóságoknak és kértük részvételüket a 
vitafórumokon, valamint írásos véleményüket és kiegészítéseiket, javaslataikat. 
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II. Állapotfeltárás 
 

II. 1. A település regionális és tájföldrajzi besorolása 
 

Parádsasvár község az Észak Magyarország régióban, Heves-megyében a Pétervásárai 
kistérséghez tartozik, Bodony, Parád, Gyöngyös, Gyöngyössolymos, Mátraszentimre és Szuha 
települések határolják. A község zsáktelepülés, a 24. számú főútról kiágazó bekötőúton érhető 
el.  

Tájföldrajzi tekintetben a település az Északi-középhegység nagytájban a Mátra középtájban a 
Mátraalja kistájban Galyatetőről keletre, az erdőkkel övezett katlanszerű parádi völgy északi 
felében helyezkedik el. A teljes közigazgatási terület védett, a Mátrai Tájvédelmi Körzet része.  

 

 
 

1. ábra. Földrajzi elhelyezkedés, térségi kapcsolatok 
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II. 2. A környezeti elemek, alrendszerek állapota és a hatótényezők 
bemutatása 

II. 2. 1. Természeti alrendszerek és hatótényezők  

II. 2. 1. 1. Éghajlat, levegőállapot  
Parádsasvár éghajlata a Mátra földrajzi helyzete és domborzati viszonyai miatt az országos 
átlaghoz képest eltérő, hegyvidéki jelleget mutat. A viszonylag nagy relatív szintkülönbségek 
és az erdőborítottság, hűvös, mérsékelten nedves éghajlatot eredményez.  Az évi 
középhőmérséklet az országos átlag alatt van, 8,3-8,50 C között van. Az éves csapadék a 
kistájban 750 mm körüli, a hirtelen lezúduló csapadék mennyisége esetenként különösen magas 
lehet a kistáj-kataszter (Marosi-Somogyi, 1990) közlése alapján. A jellemző szélirány Ny-i és 
ÉNy-i.  

A legnagyobb légszennyezést okozó létesítmény, a jelenleg nem működő üveggyár volt. 
Korábban a gyárban folyamatos emissziómérések alapján határérték túllépés pusztán 
üzemzavarok esetén jelentkezett.  Parádsasvár belterületén az üveggyár környezetében 
többszöri immisszió mérés történt. 1990-ben a vizsgálati eredmények döntően a belterületen 
ipari eredetű ólomszennyezést mutattak ki. 1997-98-ban ellenőrző vizsgálatsorozatot készített 
az ÁNTSZ, amelynek során megállapították, hogy a község belterületén a szálló por és az 
ólomvegyületek a légkörben jelentős határérték túllépést mutattak. A terhelés mértéke 
megközelítette a nagyvárosok belvárosi területein az erős gépjárműforgalom kibocsátását. A 
szálló porban az ólom koncentrációja 1,5 -2,5 szeresen lépte túl a vonatkozó egészségügyi 
normát, a mért maximumok négy-ötszörösei is voltak a megengedett értékeknek. A határérték 
túllépés a település vizsgált belterületén közel azonos mértékű volt, kivéve a gyár közvetlen 
környezetét, ahol közel 50%-al nagyobb szennyezés volt tapasztalható, itt mérték az abszolút 
maximumokat is.(ÁNTSZ, 1999) 

A szennyezés hatását tovább erősítette a völgy rossz átszellőzése, ezért a település egész 
területén közel azonos szennyezést mértek. Vélhetően a több évszázados emisszió az üveggyár 
néhány km-es körzetében ólomfeldúsulást okozott a talajban. Az ÁNTSZ immisszió-mérései 
alapján az újbóli üzembe helyezés esetén teljes technológiaváltás javasolt. 

A gyár jelentős zaj-és rezgéssel is terhelte hosszú időn át a lakosságot, jóllehet az előírt 
határértékek túllépése eseti volt. A közlekedésből eredő kibocsátás és zaj-rezgésterhelés 
átmenő forgalom hiányában minimális, időszakosan növekedhet a Kastélyhotel környékén.  

Kisebb mértékű légszennyezés a lakossági fűtésből és a kerti tüzelésekből ered. 

Időszakos zajhatás jelentkezik a környező erdőkben megjelenő terepmotorosok miatt. Az erdei 
motorozás nemcsak a lakosság számára jelent zajterhelést, de a védett területen az élővilág-és 
talaj számára is fokozott veszélyeztetést jelent. Továbbá belterületen a motoros kerti gépek 
használatából és a palackozó üzemből származó zaj okoz lakossági panaszokat. 

Porterhelés kis mértékű, az utak megfelelő állapotának, az út menti zöldsávok ápolásának 
köszönhetően. Pollenterhelés nincs, allergén pollent termelő fafajok és parlagfüves területek 
nincsenek. 

Összességében a településen jelenleg határértéken meghaladó légszennyezettség nincs. 
Kedvező a levegőminőség köszönhetően a beépített területet körbevevő mátrai erdőségeknek, 
az ipari tevékenység szünetelésének és a földrajzi helyzetnek, az átmenő forgalom hiányának. 
Az üveggyárat várhatóan azonban újra üzembe állítják, ennek következtében ipari eredetű 
légszennyezés, zaj-és rezgésterhelés várható. A készülő rendezési terv alapján a település 
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közigazgatási területén csak olyan létesítmények helyezhetők el, melyek kibocsátása az adott 
védettségi kategóriára vonatkozó határértékeket nem haladja meg, illetve a 21/2001. (II. 14.) 
Korm. rendelet szerinti környezeti levegő minőségére vonatkozó határértékek túllépését nem 
okozza. 

II. 2. 1. 2. Geológiai viszonyok, domborzat, talajok 
A Mátra északi területén, a Parádi-medence felé nyitott patakvölgyek alapkőzete andezit. A 
térségben erőteljes szubvulkáni működés eredményeként kénes, szénsavas források (ún. 
Csevicék) jöttek létre.  

Parádsasvár tagolt domborzatú térség, tengerszint feletti magassága 400-600 m között változik. 
A szabdalt domborzat és az agyagbemosódásos barna erdőtalaj mezőgazdasági művelésre 
kevéssé teszi alkalmassá a területet, de a zárt erdők számára jók az adottságok. A közigazgatási 
területen erózióveszélyes és felszínmozgásra érzékeny területek is találhatók, amelyeken 
beépítés esetén a rendezési terv előírása szerint előzetes talajmechanika vizsgálatokat, kell 
végezni az állékonyság biztosítása érdekében.  

Parádsasváron a talajok minőségére negatívan hatott az üveggyár működése, a környező 
területeken a szennyezés feldúsulhatott a talajban, illetve a gyár területén egyéb veszélyes 
szennyezők pl. olaj is jelentkezhettek. Az üzem létesítményeinek környezeti állapotáról készült 
teljesítményértékelés 1999-ben, melyben szereplő talajvizsgálatok során (összes Pb, összes Zn, 
vízoldható F-, vízoldható SO4

2-) eseti határérték túllépések történtek bizonyos szennyezőknél. 
Problémát jelent, hogy kiugróan magas értékeket mértek toxikus nehézfémeknél, Pb, Zn 
mennyiségére vonatkozóan.  

A talajok állapotát veszélyeztetheti továbbá az esetleges illegális hulladéklerakásokból, 
szennyvízszivárgásokból származó terhelés a település közigazgatási területének több pontján. 
A készülő rendezési terv a kommunális eredetű szennyezések mérséklése érdekében új beépítés 
esetén a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése után kötelező rákötést ír elő, csatorna hiányában 
új építményt csak korszerű, vízzáró szennyvízgyűjtő akna létesítésével lehet használatba venni. 

II. 2. 1. 3. Vízrajzi adottságok 
Parádsasvár térsége forrásokban és vízfolyásokban gazdag, a Parádi-Tarna vízgyűjtő 
rendszeréhez tartozik. Főbb vízfolyásai a belterületen áthaladó Parádi-Tarna, az Áldozó patak, 
Széki-patak, Gilice patak, Köszörű patak, Vércverési-patak és Vadak orma patak. A patakok 
vízjárása jellemzően szélsőséges, időszakosan kis vízhozamok után nagyobb esőzések után 
áradások fordulnak elő. A Parádi-Tarna belterületi szakasza gondozatlan, elhanyagolt. 

A településen természetes állóvíz nincsen, az üveggyár vízellátásának biztosítására a Gilice 
patak felduzzasztásával létesült víztározó, illetve a Köszörűvölgyi víztározó az É-Mátra 
településeinek ellátására készült. 

A felszíni vizekre vonatkozó vízminőségi adatok nem állnak rendelkezésre, a kérdőíves 
felmérés során megkérdezettek véleménye alapján a patakok minőségét ipari eredetű 
szennyezések negatívan befolyásolták.  

Az üveggyártás melléktermékei, az üzemi hűtővizek, a termékmosásból származó vizek és a 
kazánházi vizek a csapadékcsatornán keresztül közvetlenül a Parádi Tarna patakba kerültek, 
illetve káros anyagok juthattak a vizekbe a talajból bemosódással, illetve a légkörből 
kiülepedéssel. Kommunális eredetű kibocsátások a csatornahálózat létesítése óta nem 
jellemzők.  
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A Parádi-Tarna patak mentén a rendezési tervben a 46/1999. (III.18) Kormányrendelet 
előírásait figyelembe véve a partéltől számított legkevesebb, mint 6 méteres parti sáv szabadon 
hagyása biztosított, ahol állandó építmény, épület nem helyezhető el és az új telekosztásoknál 
és beépítéseknél a parti sávok kötelező szabadon hagyása biztosított. 

 

 
 

1. kép. Az üveggyár vízellátására létesített víztározó 2. kép. Köszörűvölgyi víztározó 

 

Parádsasvár híres gyógyvízkészlettel rendelkezik, a vulkáni utóhatások mellékterméke a 
Csevice forrás kénhidrogénes, szénsavas savanyúvize, melyet helyben palackoznak. 

A vízbázisok, valamint az ivóvízellátást biztosító távlati vízbázisok, valamint az ívóvízbázisok 
védelméről szóló 123/1997. (VII.18) kormányrendeletnek megfelelően hidrogeológiai 
védőidomot kell kijelölni. A Csevice kutak védőidomjainak meghatározásához a VITUKI Rt. 
készített tanulmányt 1998-ban, mely alapján az említett kormányrendeletnek megfelelően az 
Észak-magyarországi KÖTEVIFE határozatban jelöli ki a védőidomot. Az előzetes 
állásfoglalásuk alapján a belső és külső védőövezet várható határa rögzített. A védőidom 
kijelölése a víznyerőhely környezetében területhasználat korlátozásával jár. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21) kormányrendelettel összhangban 
kiadott „A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen levő települések 
besorolásáról „ szóló 27/2004 (XII.25) KvVM rendelet értelmében Parádsasvár „érzékeny 
vízminősítéssel jelzett. 

A rendezési terv előírása alapján talajjavításra csak komposztot vagy tőzegterméket lehet a 
vízminőség megóvása érdekében használni. 

A közigazgatási határon belül több forrás ered, a Remete forrás korábban az egész falunak 
vizet szolgáltatott. A jelentős vízhozamú, mélyfúrású kutat ma földcsuszamlás veszélyezteti, 
megközelíteni sem lehet. 

II. 2. 1. 4. Élővilág 
A település belterületével együttesen a Mátrai Tájvédelmi Körzet része, védett természeti 
értékekkel, országos jelentőségű élőhelyekkel.  

A kistáj növényföldrajzi értelemben a Pannóniai flóratartományon (Pannonicum) belül az 
Északi-középhegység (Matricum) flóravidékének Agriense flórajárásába tartozik. Az élővilág 
védelemben a település közigazgatási területéhez tartozó erdőterületek kiemelt szerepe 
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említendő. A beépített területeket összefüggő, túlnyomó részben őshonos fajokból álló 
természetközeli erdőség (bükkösök, gyertyános-tölgyesek) veszi körbe.  

Jelentős vízi élőhelyek a kisvízfolyások és a mesterséges víztározók, ahol ritka védett rovarok 
és kétéltűek is előfordulnak. 

A község határában, a 24 sz. út mellett egyedi természeti érték a „Parádsasvári ősjuhar”, ami 
egyedül itt fordul elő, máshol még nem írtak még le hasonló fajt. A fa levele, kérge és termése 
is különbözik az ismert juharokétól. A rendezési terv helyi védelemre javasolja a temető feletti 
gesztenyefasort. 

 

 
3. kép. „Parádsasvári ősjuhar” 4. kép. Temető feletti gesztenyefasor 

 

A községtől északnyugatra a Rudolf-tanya erdészeti fenyőgyűjteményt a 30-as években hozták 
létre kísérleti és magtermési céllal. Az arborétumban számos fenyőfaj megtalálható, jegenye, 
vörös, douglas, simafenyő stb. 

Az élővilágra közvetlen negatív hatást jelent a korábban említett terepi motorosok megjelenése, 
az állatvilág zavarásával, az aljnövényzet és a talaj taposásával, roncsolásával.  

 

II. 2. 2. Antropogén alrendszerek és hatótényezők 

II.2.2.1. A település kialakulása, a területhasználat története 
A települést az első katonai felmérés szelvényén a Parádi Tarna völgyében még nem 
ábrázolják, ekkor még pusztán az üveghuta létezett. A térképen 1782-ben feltüntetett patakokat 
kísérő úthálózat ma is létezik. A hegyoldalakat zárt erdőségek borítják. 
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2. ábra. Parádsasvár az I. katonai 
felmérés idején (Hadtörténeti 

térképtár, XVIII. 15.) 
 

 
A második katonai felmérés szelvényén Parádsasvár egyutcás település. A faluba vezető 
utcának egyik oldalán van beépítés, a lakóházhoz hátulról kertek kapcsolódnak. A keleti 
falurészen már feltüntették az üveggyár épületét, a falu felső végében U alakban megjelenik az 
egykori Károlyi kastély, szomszédságában Csevice-forrás. Kisebb gyepterületek és szántók is 
elkülöníthetők a kertekhez kapcsolódva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ábra. Parádsasvár a  II. katonai 

felmérés idején (Hadtörténeti 
térképtár, XXXVI. 46.) 

 
 
A 19. század végére a harmadik katonai felmérés (1883) szelvényén a korábbi utcahálózat 
párhuzamos utcaszakasszal északi irányban bővült. A beépített terület körüli földek használata 
alapjában nem változott, az erdőterületek dominálnak, melyekbe helyenként kisebb 
gyepterületek ékelődtek.  
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4. ábra. Parádsasvár a  III. 
katonai harmadik katonai 
felmérés idején (4864/1) 

 

II.2.2.2. A beépített területek szerkezete, térbeli elhelyezkedése 
Parádsasvár nem régi település, ipari község amit az üveggyártás megjelenése hozott létre. A 
lakóházak kezdetben egy körutcára épültek, melynek nyugati végében helyezkedik el az 
üveggyár. Az üzem épületállománya zavaró létesítményekként hat, nem illeszkedik a 
településképbe és a tájba.  

 

5-6. kép. Az üveggyár épületegyüttese 

 

Később a település északi irányba terjeszkedett, ahol üdülőhelyi jellegű beépítések jellemzők. 
Jelenleg is itt terveznek újabb telekkialakításokat és beépítéseket a tartós üdülés növekvő 
szerepe miatt.   

Kedvező adottság a belterületet kettészelő Parádi-Tarna vízfolyás, ami ökológiai folyosóként is 
funkcionál.  
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A jelenleg készülő rendezési terv a beépítésre szánt területek sorában lakóterületet, vegyes 
területet, gazdasági, üdülő és különleges területet jelöl ki.  

 A településen kizárólag falusias lakóterületek találhatók, zárt sorú oldalhatáron álló és 
szabadon álló beépítési móddal, amelyekben a beépíthetőség 15-35% közötti, valamint 
a telkek zöldfelületének legkisebb mértéke 40%.  

 A településközponti vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló 
lakó, igazgatási, szolgáltató stb. funkciójú létesítmények elhelyezésére szolgál, ahol a 
zöldfelület minimális mértéke 50%. 

 A gazdasági terület elsősorban a nem jelentős zavaró hatású egyéb ipari létesítmények 
elhelyezésére szolgál, ahol a legkisebb zöldfelület 20%. 

 Az üdülőterület üdülőépületek elhelyezésére szolgáló üdülőházas terület, ahol a 
beépítés módja szabadon álló, legkisebb zöldfelülete 40-60%. 

 Különleges terület a temető, a gyógyvízkút és a különleges gazdasági terület, amelyek 
beépítési módja kialakult, illetve építési telkeken csak a kialakult tevékenység 
kiszolgálásához szükséges épületek helyezhetők el. 

Minden beépítésre szánt területen csak teljes közművesítés esetén engedélyezhető az építési 
telkek beépítése. 

A beépítésre nem szánt területek a közlekedési-, a zöldterületek, az erdő-, mezőgazdasági-és 
vízgazdálkodási területek. 

 A közlekedési területeken húzódó zöldsávok a szabályozási szélesség függvényében 
változnak. Egyes utcákban helyhiány miatt korlátozottak a lombos fák telepítési 
lehetőségei. 

 A zöldterületen épületek legfeljebb 2%-os beépítettséggel helyezhetők el. 
 Mátrai Tájvédelmi Körzet védett erdőterületén épületet elhelyezni nem lehet. 
 Mezőgazdasági területen a beépíthető telek legkisebb területe 1 ha, és a beépítettség 

megengedett legnagyobb mértéke 3%. 

A közlekedési területek és a közlekedési rendszer 
Parádsasvár zsáktelepülés, megközelítése nyugati irányból Gyöngyös, illetve az M3 autópálya 
felől a 24. sz. főúton át lehetséges. A közutak állapota megfelelő, a járdák többsége felújított, 
csak bizonyos szakaszok igényelnek felújítást.  

A települést nem érinti vasútvonal, a legközelebbi vasútállomás kb. 10 km-re, Recsken van.A 
településen jelentős szerepe van a napi ingázások lebonyolításában a távolsági 
buszközlekedésnek, azonban a buszjáratok sűrűsége nem elégséges.  

Parkolási gondok főleg vendéglátóhelyek előtt jelentkeznek, ahol sokszor nincsen kialakított 
parkolóhely. Problémát jelent, hogy nincsen erdőgazdasági elkerülő út, ezért a nagy 
tengelyterhelésű erdészeti tehergépjárművek a közutakon szállítják a fát és ez károsíthatja az 
utakat.  

A településen jelenleg nincs sem kijelölt, sem kiépített kerékpárút.  A kerékpáros közlekedésre 
a kisforgalmú közutak alkalmasak.  

A gyalogos közlekedés jelentős a községben, azonban gyalogos átkelőhelyek hiányoznak 
forgalmasabb szakaszokon. Több útbaigazító tábla került kihelyezésre, melyek segítik a 
tájékozást és az utcaképet is javítják. 
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7-8. kép. Útbaigazító táblák  

Épített környezeti elemek és az építészeti örökség 
A településen nem maradtak fenn hagyományos építészeti stílust őrző épületek, nincsen 
megőrizendő történeti településmag. A lakásállomány viszonylag jó állapotban van, egy-egy 
felújítást igénylő, leromlott állapotban levő épületet találhatunk. Parádsasvár középületei az 
óvoda, iskola, a polgármesteri hivatal, a művelődési ház épülete melyek esetében részleges 
állagromlás mutatkozik.  

Műemlék védettség alatt álló épület az 1872-ben épült Sasvárnak nevezett Károlyi kastély, 
amelyről a korábban Újhutának nevezett község 1945 után a nevét kapta. Az épületet a 
közelmúltban teljesen felújították és Kastélyhotel néven luxusszállodaként üzemel. A volt 
Károlyi-kastély környezete is műemléki védettségű terület. 
A rendezési tervben helyi védelemre javasolt az iskolaépület, a művelődési ház épülete és a 
római katolikus templom, valamint a Csevice forrás ivócsarnoka és kiszolgáló épülete. A 
Csevice ivócsarnoka magántulajdonban van, állapota leromlott. 
Egyedi tájértékek a feszületek (a Rákóczi utcában, ill. a temetőben), állagmegóvásuk és 
környezetük rendezése indokolt. 

 

9. kép. „Sasvár” az egykori Károlyi kastély ma 
kastályszálló 

10. kép. Csevice forrás ivócsarnoka és kiszolgáló épülete 
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A műemlékek és a helyi védettségű épületek fenntartási és helyreállítási munkáinál a rendezési 
terv javasolja az eredeti, hagyományos műszaki megoldások és építőanyagok használatát, és 
előírja az engedélyezési tervdokumentáció készítésénél műemléki tervezési jogosultsággal 
rendelkező építészmérnök közreműködését. 

 

II. 2. 2. 3. Zöldfelületgazdálkodás  
A zöldfelület-gazdálkodás témakörben a zöldfelületi rendszer területi elemeivel (köztéri és 
intézményi zöldfelületek) és a vonalas zöldfelületekkel (utak menti zöldsávok és vízfolyások 
parti sávja), valamint a lakókertekkel foglalkozunk. Az erdők és egyéb fás vegetációval fedett 
terek az erdő-és mezőgazdaság c. fejezetben kerülnek ismertetésre. 
 

A zöldfelületi rendszer területi elemei belterületen  
Az intézményekhez tartozó kertek, az óvoda és az általános iskola kertje parkosított, 
felszereltsége a játszóterekéhez hasonló, berendezéseik korszerűsíthetők. A településen kisebb 
közterek vannak, ahol hulladékgyűjtő-edényeket és padokat helyeztek el, illetve játszótérként 
felszereltek. Ezek berendezései kiegészítésre, felújításra szorulnak. .  

 

 

 

11. kép. Köztéri zöldfelület a Kossuth utcában 12. kép. Játszótér a művelődési ház mellett 
 

A település északi felében, a Csilice-völgyben nagy kiterjedésű sportpálya található. Itt 
futballpálya és teniszpálya létesült, illetve közvetlen közelében az erdőszegélyen esőbeálló és 
fából készült padokat, asztalokat helyeztek el. A sportpálya viszonylag nagy területű, 
rendszeresen gondozott.  

A község temetőkertjében a sírhelytáblák és a sírok között növények díszítik a teret. 
Hiányoznak viszont sírhelytáblákat keretező ültetések, a kiépített gyalogutak, padok, és a 
hulladékgyűjtő takarása.  

A Csevice palackozó környezete, a lehatárolt és elzárt védőterület jelentős növényzettel fedett 
terület a beépített területek között, a vízbázisvédelem mellett kedvező a településkép 
szempontjából. A park gondozott, korábban látogatható volt, jelenleg közhasználat elől elzárt. 

 A településrendezési tervben a közparkokban őshonos növényzet telepítése ajánlott. 
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13. kép.Temető 14. kép.Sportpálya 

A zöldfelületi rendszer vonalas elemei belterületen 
A település belterületén és az összekötő út mentén az utcafásítás mennyisége megfelelő. Az 
önkormányzat fásítási akciók keretében ültetett fákat, illetve a belterületi utcafásítást 
kiegészítették a lakosok a saját porták elé ültetett fái. Kedveltek az örökzöldek, amelyek túlzott 
mértékű alkalmazása helyenként megjelenik, illetve vegyes fafajválasztás jellemző. Értékes, 
védendő gesztenyeliget található a temető felett, de ennek a területnek a látogatottsága csekély. 
Az utcafásításnál gyorsan öregedő, allergiakeltő fajok kerülését javasolja a rendezési terv. 

 

 
14-15. kép. Utcafásítások 

A községen átfolyó Parád-Tarnai patak nemcsak az ökológiai hálózatban betöltött szerepe miatt 
fontos, de a település zöldfelületi rendszerének is jelentős eleme. A patak partja elhanyagolt, 
gondozatlan. 

A településen két víztározó létesült. Az üveggyár vízellátását biztosító tározó hasznosítása 
turisztikai céllal is elképzelhető, ennek keretében fejleszteni lehetne a berendezéseit, rendezni 
lehetne környezetét. A Köszörűvölgyi víztározó környéke gondozott.   

Lakókertek 
A saját telkeken belül kialakított lakókertek fontos elemei a település zöldfelület rendszerének. 
A lakókertek többsége gondozott, azonban egy-egy gondozatlan kert is megjelenik. Kezd 
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elterjedni a kevesebb gondozást igénylő pázsitos, örökzöldekkel fásított lakókert, 
gyümölcsöskert kialakítása kevésbé jellemző. 

A lakókertek kerítései vegyes jellegűek, egy-egy útszakaszra jellegükben azonos kerítések 
létesítését és természetes anyagok használatát tartalmazza a település készülő rendezési terve. 

 

  

16-17. kép. Lakókertek 

 

II. 2. 2. 4. Az infrastruktúra környezeti vonatkozásai 

Energiagazdálkodás 
A település villamosenergia ellátása ÉMÁSZ Egri kirendeltségének ellátási területéhez tartozik. 
A település területén 20 kV-os légvezeték hálózat épült ki, melynek táplálása a recski 120/20 
kV-os transzformátor állomásról történik. 2002. év adatai alapján az egy háztartási 
villamosenergia fogyasztóra jutó évi villamosenergia felhasználás 2 453 kWh. (KSH, 2002). 
Parádsasváron esztétikailag kedvezőtlen hatást jelent a légvezetékek és tartóoszlopok látványa, 
az újabb beépítéseknél már földkábelt kell alkalmazni. 

Parádsasváron kiépült vezetékes földgázellátó rendszer van. A gázellátás üzemeltetője a 
TIGÁZ Rt. A fogyasztói gázvezeték középnyomású, a hálózat teljes ellátást biztosít. A 
lakásállomány 90,6 %-a vezetékes gázzal ellátott, az egy háztartásra jutó évi vezetékes 
gázfogyasztás 1396 m3. 

A vezetékes gáz használata következtében a tüzelésből származó légszennyezés csökkent, 
azonban a lakók többsége a gázfűtés mellett vegyes tüzelést is alkalmaz. A gázvezetékeket az 
üveggyár környezetében felszín felett vezették, ez tovább rontja a gyárépület környezetének 
vizuális megjelenését. A készülő rendezési terv szerint a gázellátás földalatti vezetékkel kell 
megoldani és a gázmérőt takarni szükséges. 

Parádsasváron és a környező községekben a lakossági energiaellátásban és a gazdálkodóknál  
megújítható erőforrásokra alapuló, alternatív energiafelhasználás  nem jellemző. 
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Fogyasztás jellege 2002. év 

Összes szolgáltatott vezetékes gáz, 1000 m3 5244 

Ebből háztartások részére, 1000 m3 291 

Összes gázcsőhálózat hossza, km 8,2 

Összes lakás, db 235 

Gázzal fűtött lakás, db 213 

 
1. táblázat: A gázellátás jellemzői Parádsasváron 

Forrás: KSH Heves megyei igazgatóság (2002) Parádsasvár törzskönyve 2002 

 

Hírközlés 
A község kiépített vezetékes telefonhálózattal rendelkezik, a mobilhálózatok elérhetők. Új 
telefon és kábeltelevízió hálózat kiépítése földkábellel lehetséges. 

Ivóvízellátás, kommunális szennyvízkezelés, csapadékvíz-elvezetés, ivóvízellátás  
A település ivóvízellátása regionális ivóvízellátó rendszerről működik (Észak Magyarországi 
Regionális Vízmű), a Köszörűvölgyi felszíni ivóvíztározóból a Parádsasvári Vízmű biztosítja. 
Ivóvízminőségi problémák nem ismertek.  
Az üveggyár a ivóvízigényét a Köszörűvölgyi víztározóból nyeri (40 m3/nap), technológiai 
vízigénye mintegy 360 m3/nap, amit a saját tulajdonban levő víztározóból elégít ki. Az ipari 
szennyvizek elvezetése esetén kötelező előtisztító műtárgy beépítése és üzemeltetése. 
 
 

Fogyasztás jellege 2002. év 

Egy lakosra jutó évi vízfogyasztás, m3 33 

Közüzemi ivóvízhálózat hossza, km 6,8 

Közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt lakás, db 190 

Háztartásoknak szolgáltatott víz, 1000 m3 18,3 

 
3. táblázat: Parádsasvár vízfelhasználási mutatói 

Forrás: KSH Heves megyei igazgatóság (2002) Parádsasvár törzskönyve (2002) 
 
A település kiépített csatornahálózattal rendelkezik, ami talaj és vízbázisvédelmi szempontból 
is kedvező. A gravitációs és nyomás alatti csővezetékekben a kommunális folyékony hulladék 
az ÉRV kezelésében levő parádsasvári szennyvíztisztítóba kerül. A kiépített szennyvízcsatorna 
hálózatra 2002-ben 157 lakás csatlakozott, jelenleg a rákötöttség 82% körüli. A még rá nem 
kötött lakások esetében a szennyvíztárolók műszaki állapotától függően jelentkezhet szivárgás.  
A keletkező szennyvizek elvezetésére a rendezési terv a meglevő csatornahálózatra való 
rákötést írja elő. 

A felszíni vizek elevezetése részben nyílt árkon, részben zárt csatornán keresztül történik. A 
településen a csapadékvíz elvezetése részben megoldott. A vízfolyások kezelője az Eger-
Tarnavölgyi Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat. 

A közutak mentén futó nyílt felszíni árkok részben hiányoznak (pl. a Kossuth u. gyár felöli 
oldalán) és helyenként gondozatlanok.  

A készülő rendezési terv rögzíti a települést határoló domboldalakról lefolyó csapadékvizek 
felfogási lehetőségeit, övárok létesítését írja elő, valamint tartalmazza a belterületi vízelvezetés 
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tervét. Az Észak-magyarországi KÖTEVIFE előírásainak megfelelően új beépítésre szánt 
terület völgyfenéki, mély fekvésű, vagy magas vízállásos területen nem jelölhető ki. 

 

 
18-19. kép. Csapadékvíz elvezetés 

 

II. 2. 2. 5 Hulladékgazdálkodás 
A településen keletkező hulladékokról az alábbi táblázat tájékoztat.  
 

Hulladék megnevezése Mennyiség (t/év) 

Kevert települési szilárd hulladék 394 
Települési folyékony hulladék 80 
Építésből, bontásból származó inert hulladék 30 
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladék nincs adat 
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladék nincs adat 

 
4. táblázat: Keletkezett hulladékok becsült mennyisége 

Forrás: MÉK Közös Vállalat (2002) Parádsasvár Község Helyi Hulladékgazdálkodási terve. 
 

Parádsasváron sem a veszélyes hulladékok, sem az egyéb kommunális hulladék elkülönített 
gyűjtése nem megoldott. A kerti zöldhulladékok elkülönített hasznosítása, komposztálása 
mindeddig nem elterjedt gyakorlat a lakosság körében, jellemzőbb a tüzelés. Továbbá nem 
megoldott térségi szinten az építési törmelékek lerakása sem. 

Hulladékbegyűjtés, -szállítás és lerakás 
A településen hetente szállítják a települési szilárd hulladékot a Bátori község határában lévő 
lerakóba. A szállítás gyűjtőedényzettel, illetve üdülőterületeken zsákos rendszerrel történik. 
Zöldhulladékok gyűjtése és elszállítása a temetőből történik. Évente lomtalanítást szervez az 
önkormányzat.  

Szelektív hulladékgyűjtés nem üzemel. Várhatóan 2009-től a település a regionális 
hulladéklerakóhoz kíván csatlakozni, mellyel lehetőség nyílhat a szelektív gyűjtés 
bevezetésére. A helyi hulladékgazdálkodási terv szerint hulladékgyűjtő sziget kialakítása 
tervezett 4 darab konténerrel.  
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A község közigazgatási területén műszaki védelem nélküli lerakó nem üzemel, korábban 
Parádra, jelenleg Bátorba szállítják a keletkezett hulladékot. A település csatlakozott a Heves 
megyei Regionális Hulladékgazdálkodási társuláshoz. A Társulás és az Észak-magyarországi 
Regionális Hulladékgazdálkodási terv koncepciója szerint a műszaki védelem nélküli lerakót 
2008 dec. 31-ig kell bezárni, majd rekultiválni. 

Veszélyes hulladék 
A veszélyes hulladékok köréből egészségügyi, állati eredetű és ipari hulladékok keletkeznek, 
melyeknek a szállítása és ártalmatlanítása részben megoldott. Az egészségügyi hulladék 
keletkezési és kezelési jellemzőiről nincsenek információk. Hasonlóan az állati tetemek 
kezelési jellemzőiről sincsenek adatok, dögkút, vagy dögkonténer nem található a településen.  

Az üveggyárban keletkezett veszélyes hulladékok gyűjtése és ártalmatlanítása a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, az üzem veszélyes hulladék-gazdálkodási terve szerint 
működött. Kérdéses viszont a magán üvegcsiszolók esetében a keletkezett melléktermékek 
kezelése. Az üveggyárban keletkezett semlegesített zagy elhelyezése Bodony területén levő 
Baláta oldalvölgyi tározóban történt. A tározó betelt, rekultivációra szorul. 

Illegális hulladéklerakás, szemetelés 
A természetvédelmi szakemberek és az önkormányzat tevékenységének köszönhetően az 
illegális hulladéklerakás és szemetelés csökkenést mutat, azonban még mindig előfordul, 
elsősorban a turizmus szennyezése jelentkezik. 
Kisebb mennyiségű és eseti hulladék-kihelyezés a község belterületéről kivezető utak menti 
árkokban (pl. a temető mellett), az erdőterületek, kisebb erdőfoltok, cserjések szegélyein és a 
patakpartokon, pihenőhelyeken jellemzőek, melyek elsősorban a talaj-és vízszennyezés 
veszélyét hordozzák.  
 A tájvédelmi körzetvezető adatközlése szerint Parádsasváron a sportpálya melletti erdő 
szegélyében, a Térfy utca végében eltemetett hulladéklerakás található. 

 

 
 

 

20. kép. Hulladéklerakás 
erdőben 

21. kép. Hulladékgyűjtés a temetőben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 2. 2. 6. Ipar, kereskedelem és létesítményei 
Az üveggyár épületei és létesítményei a településképet és a tájképet is degradáló elemek. 
Állapotuk leromlott, környezetük is elhanyagolt. A gyár újraindítása esetén légszennyezés 
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szempontjából problémát jelenthet, hogy a lakóépületek egy része a gyárkéménnyel azonos 
magasságban helyezkedik el.  

 
22-23. kép. Üveggyár létesítményei 

 

II. 2. 2. 7. Mező-, erdőgazdaság és létesítményei 

A földhasználat és a művelésmódok jellemzői 
Parádsasváron az ipari tevékenység mellett az erdőgazdálkodás szerepe meghatározó. A 
mezőgazdasági területek aránya minimális, az összterület mintegy 3%-án találunk szántókat, 
gyepeket kisebb gyümölcsösöket.   
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Az 1962-es évektől településsoros statisztikai adatsorok állnak rendelkezésre Parádsasvárra 
vonatkozóan. A harmadik katonai felmérés óta a földhasználatban jelentős változások nem 
történtek, a nagyarányú erdőborítottság mellett azonban a mezőgazdasági területek csökkentek, 
párhuzamosan pedig nőtt a művelés alól kivett területek aránya. Ez egyrészt a turizmus 
szerepének növekedéséből származó beépítésekből, illetve a víztározók létesítéséből adódik.  
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Az erdők jellemzői 
A településhez jelenleg 1445 hektár erdőterület tartozik, melyből 211 hektár fokozottan védett 
(Bagolykő térsége, Áldozó, Széki-Vár térsége). A fafajmegoszlást tekintve túlnyomórészt bükk 
(70%), gyertyán (20%), fenyő (2%) és egyéb keménylombú fafajok jellemzők.  Az erdők zöme 
állami tulajdonban van, az Eger Rt. Kezelésében, mindössze 3,5 ha van magántulajdonban. Az 
erdők elsődleges rendeltetése védelmi. 

Parádsasvár közigazgatási területén levő erdők 1919-ig a Károlyi család birtokában voltak. Az 
1800-as évek végétől az 1900-as évek elejéig vadászerdők is voltak. Az itteni erdőkre az 1707-
ben alapított üveghuta volt a legnagyobb hatással, a nagy mennyiségű hamuzsírszükséglet 
kielégítéséhez nagytömegű erdőkitermelést végeztek. Ennek eredményeként ma egykorúak az 
erdők és elérték vágásérettségi korukat. A fiatal állományok mellett a középkorosztály 
hiányzik, ezért nehéz a természetvédelmi törvény előírásainak való megfelelés a végvágásra 
vonatkozóan. A község erdőtömbjeiben természetes erdőfelújítás folyik.  

A beépített területet kisebb rétek és legelők által tagolt erdők veszik körbe, amelyek a 
zöldfelületi rendszer meghatározó elemei. 

 

II. 2. 2. 8. Üdülés, idegenforgalom és létesítményei  
A község területén a legnagyobb üdülést, idegenforgalmat szolgáló létesítmény a Sasvár 
Kastélyhotel, amely medencével felszerelt, nem korhűen rekonstruált nagy kertben áll.  

A faluban többen foglalkoznak szállásadással. A turizmusfejlesztés lehetőségeit a, kirándulás, a 
kerékpározás,, a vadászat, a lovaglás, a horgászat számára  kedvező adottságok jelentik.  

Turisztikai vonzerő a térségen belül Parád és a Kékestető közelsége. A tartós üdülés növekvő 
szerepét mutatja, hogy egyre többen vesznek lakóházat, amelyet üdülőként használnak.  

 

II. 2. 3. Társadalmi összefüggések és hatások 

II. 2. 3. 1. Lakosság 

Demográfiai helyzet (korösszetétel, szakképzettség) 
Parádsasvár lakónépessége összesen (2005. január 1-én) 513 fő. A lakosság körösszetételét 
vizsgálva az elöregedés nem túl jelentős, a lakosság mintegy 41%-a 40-59 év közötti, 19 %-a 
60 év fölötti és viszonylag magas a fiatalok aránya.  

Az iskolázottsági szint alacsony, magas a szakmunkások aránya, kevés a felsőfokú végzettségű. 

 
Kor Férfi Nő Együtt (fő) 
0-14 évesek 25 25 50
15-29 évesek 78 44 122
30-39 évesek 46 19 65
40-59 évesek 133 107 240
60-X évesek 42 67 109
Összesen 324 262 586

 
7. táblázat: Korösszetétel (2002. évben)  

Forrás: KSH Heves megyei igazgatóság (2002) Parádsasvár törzskönyve (2002) 
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Foglalkoztatottsági jellemzők, ingázás 
A településen az üveggyári munkahelyek révén a lakosság helybeni foglalkoztatása nagyrészt 
megoldott volt. Emellett néhányan foglalkoznak saját műhelyekben üvegcsiszolással és 
árusítással. További munkahelyet jelent az ásványvíz palackozó cég és a turizmushoz 
kapcsolódó vendéglátás, szállásadás (kastélyhotel, magán szállásadók).  

A demográfiai változások főbb trendjei 
Parádsasváron utóbbi években az élveszületések számát folyamatosan meghaladta halálozások 
száma, melyből következően a természetes fogyás növekszik, azonban ezt a vándorlási 
különbözet valamelyest képes ellensúlyozni. A népesség az utóbbi években stagnál, 
valószínűleg a turizmushoz kapcsolódó betelepülések miatt.  
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Forrás: KSH (1998) Magyarország történeti statisztikai helységnévtára 1. Heves megye, Bp;  
KSH Heves megye statisztikai évkönyvei 1990-2003, Bp. 

II. 2. 3. 2 Környezet-egészségügy 
Az üveggyár működése környezet-egészségügyi problémákat vetett fel. A gyárban a 
csiszolással foglalkozók esetében kimutatható az üveggyártás melléktermékeiből származó 
szennyezések és az egészségkárosodás közötti összefüggés.  

Továbbá az üveggyár működéséből hosszú évek alatt visszamaradt szennyezések, ólom és más 
nehézfémek felhalmozódhattak a talajban és az emberi szervezetben feldúsulhatnak. A korábbi 
vizsgálatok megállapították, hogy toxikus anyagok kerülnek szálló por formájában a levegőbe, 
majd kiülepedéssel felhalmozódtak a talajban.  

Mindeddig nem történtek mérések a konyhakertek talajában, a termelt növények káros-anyag 
tartalmára vonatkozóan. A környező erdőkből gyűjtött gombák nehézfém felhalmozódásának 
vizsgálatára sem történtek mérések, emiatt a környezet-egészségügyi kockázatok nem zárhatók 
ki. 

II. 2. 4. A környezetállapot javítására tett intézkedések  
Parádsasvár község önkormányzata az 1995. évi LIII. környezetvédelmi törvény alapján, a 
tiszta, esztétikus településkép, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, 
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fenntartása és védelme érdekében rendeletet alkotott a környezet védelméről, a közterületek és 
ingatlanok rendjéről. A rendeletben szabályozzák az ingatlanok és közterületek tisztántartását, 
ennek keretében a csapadékvízelvezető árkok, átereszek tisztántartását, az építési 
munkálatokat, a vízvédelem és talajvédelem helyi előírásait, továbbá az avar és kerti 
hulladékok nyílttéri égetését. 

II.2.4.1. Hulladékgazdálkodás, szennyvízártalmatlanítás 
Az önkormányzat a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján 17/2004. (IV.29.) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. A rendelet tartalmazza a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos képviselőtestületi, szolgáltatói és tulajdonosi kötelezettségeket. 
Parádsasvár helyi hulladékgazdálkodási tervvel rendelkezik, 2004-ben készítette a 
Magyarországi Építőipari és Környezetvédelmi Közös Vállalat. A helyi hulladékgazdálkodásra 
kidolgozott tervezés során beépítésre kerültek az Észak-Magyarországi Regionális 
Hulladékgazdálkodási Tervben szereplő a településre vonatkozó célok, feladatok és prioritások, 
a kidolgozásnál figyelembe vették a Regionális Terv céljait, prioritásait, valamint a Heves 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás koncepcióját. A település csatlakozott a 
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, a fejlesztések eredményeként 
kialakuló rendszertől szolgáltatást kívánnak igénybe venni, ennek keretében a szelektív gyűjtés 
megoldását.  
 
A településen kiépített szennyvízcsatorna hálózat működik, a keletkezett szennyvizet a helyi 
szennyvíztiszítóban ártalmatlanítják. 

II.2.4.2. Épített környezet, természetvédelem 
A község jelenleg készülő Településrendezési Terv elfogadása után önkormányzat rendelet 
elfogadása tervezett a település épített és természeti értékek védelme megóvása érdekében. 
Ebben rögzítik a védett értékekre vonatkozó településrendezési és építési előírásokat, a védett 
értékek fenntartásának, hasznosításának követelményeit, azok szerepét az oktatásban és 
közművelődésben. 
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III. A környezetállapot és folyamatok, hatások értékelése  

III. 1. SWOT analízis 
A jelenlegi helyzet feltárásának, a szükséges védelmi célok és a környezetbarát fejlesztések 
meghatározásának jó segédeszköze az ún. SWOT analízis. A tervezési feladatok 
stratégiaalkotásának előkészítésére az utóbbi években elterjedt módszer a SWOT analízis, 
amely igen jól hasznosítható a tervezési döntések megalapozására. A betűszó a módszer négy 
elemének angol rövidítéséből keletkezett. Strength (erősségek), Weekness (gyengeségek), 
Opportunities (lehetőségek), Threats (veszélyek). Itt tehát a vizsgálatok eredményeit négy fő 
csoportba rendezzük. Meghatározzuk a településen előforduló kedvező és kedvezőtlen helyi, 
adottságokat, az erősségeket és a gyengeségeket, valamint a belső adottságokból és a külső 
hatásokból és feltételekből összeadódó lehetőségeket és veszélyeket.  

A SWOT analízist az irodalmi források, a statisztikai és egyéb adatok, a terepi bejárás valamint 
a kérdőíves felmérés révén szerzett információk alapján állítottuk össze. 

 
ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
 
Természeti alrendszerek és hatótényezők 
 
Éghajlat, levegőállapot 

• A klimatikus jellemzők és a kiterjedt 
erdőségek révén a településen jelenleg jó a 
levegő minősége  

• Zsáktelepülés, nincsen számottevő 
közlekedési eredetű szennyezés 

• Jelenleg légszennyezést okozó ipari 
tevékenység nincsen, mert az üveggyár nem 
üzemel.  

• Nincsen pollenterhelés és elenyésző a 
porterhelés.  

 
Geológiai viszonyok, domborzat, talajok 

• A változatos domborzat üdülési vonzerőt 
jelent 

• Gyógyvíz: Csevice-forrás 
 
Vízrajz 

• Forrásokban, vízfolyásokban gazdag település 
•  Belterületen átfolyó patak a Parádi Tarna  
• Remete-forrás jelentős vízhozammal 
• Az üveggyár vízellátásának biztosítására a 

Gerlice patak felduzzasztásával víztározó 
létesült 

• A Köszörűvölgyi víztározó az É-Mátra 
településeinek ivóvíz ellátását biztosítja 

 
Élővilág 

• A település belterületével együttesen a Mátrai 
TK része, 

• A beépített területeket összefüggő részben 
őshonos fajokból álló természetközeli erdőség 
veszi körbe, védelmi rendeltetéssel 

 
Természeti alrendszerek és hatótényezők 
 
Éghajlat, levegőállapot 

• Közlekedésből származó terhelés bizonyos 
településrészeken, időszakosan jelentkezik 

• Kerti hulladékok égetése 
• Kerti munkagépek, terepmotorosok által 

keltett-és a palackozó üzemből származó 
időszakos zajterhelés  

 
 
 
 
 
 
Geológiai viszonyok, domborzat, talajok 

• Helyenként erózióveszélyes, felszínmozgásos 
területek 

• Az üveggyár tevékenysége során visszamaradt 
szennyezések (talajban felhalmozódott 
nehézfémek a gyár környékén, a gyár 
területén egyéb szennyezések) 

 
Vízrajz 

• Felszíni vizek szélsőséges vízjárása, 
időszakosan kis vízhozamok 

• Patakmedrek gondozatlansága 
 
 
Élővilág 

• Terepi motorosok zavaró hatása 
• Illegális fakitermelések és vadászat eseti 

előfordulásai 
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Élővilág folyt. 

• Mátrai ősjuhar, egyedi természeti emlék 
• Rudolf-tanya erdészeti fenyőgyűjtemény 

 
Művi elemek  és hatótényezők 
 
Épületek, építészeti örökség, településjelleg 

• Műemlék Károlyi-kastély és környezete 
• Építészeti örökség a Csevice forrás 

ivócsarnoka és kiszolgáló épülete 
• Helyi védelemre javasolt az iskolaépület, 

művelődési ház épülete, a templom 
• Viszonylag jó állapotú lakásállomány 
• Egyedi táji értékek az útszéli feszületek 
 

 
Közlekedési területek, közlekedési rendszer   

• Kerékpározásra alkalmas kisforgalmú utak  
 
Energiagazdálkodás 

• Kiépült villamos-energiahálózat és gáz- és 
telefonhálózat 

 
Szennyvízkezelés, csapadékvíz-elvezetés,  

• Kiépített csatornahálózat, viszonylag magas 
rákötöttség (82%) 

• Felszíni vízelvezetés részbeni megoldottsága 
 
Hulladékgazdálkodás 

• Szervezett hulladékszállítás 
• Lomtalanítás 

 
Zöldfelület-gazdálkodás 

 
• Zöldfelületek kiterjedése elégséges 
• Értékes a temető feletti gesztenyeliget 
• Csevice palackozó környezete gondozott 

zöldfelület 
• Nagy sportpálya a Csilice völgyben 
• Üveggyár víztározó tava körüli üdülésre 

alkalmas, rendezett zöldfelület 
 
Erdőgazdaság 

• Erdők magas aránya, túlnyomórészt állami 
tulajdonban 

• Természetes felújítás 
 
Ipar 

• Az üvegcsiszolás hagyománya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Művi elemek  és hatótényezők 
 
Épületek, építészeti örökség, településjelleg 

• Iparra épülő település, nincsen hagyományos 
építészeti stílus a lakóépületeknél 

• Az üveggyár épületállományának és 
környezetének kedvezőtlen település- és 
tájképi hatása 

 
Közlekedési területek, közlekedési rendszer   

• Kedvezőtlen buszjárat sűrűség 
• Parkolási gondok vendéglátó épületek előtt 
• Erdőgazdasági elkerülő út hiányában a 

közutakon valósul meg a tehergépjárművek 
szállítása 

 
Energiagazdálkodás 

• Nincs megújuló, helyi erőforrás-hasznosítás 
• Gázcsövek felszín feletti elhelyezkedése 

  
Szennyvízkezelés, csapadékvíz-elvezetés 

• Csapadékvíz-elvezető árkok részbeni 
gondozatlansága 

• Teljes rákötöttség hiánya 
 

Hulladékgazdálkodás 
• Illegális lerakások, szemetelés 
• Eltemetett szennyezések 
• Komposztálás hiánya 
• Inert hulladékok kezelésének megoldatlansága
• Szelektív gyűjtés hiánya, veszélyes anyagok 

gyűjtésének hiánya 
• Regionális hulladékfeldolgozó még nem 

üzemel, műszaki védelem nélküli lerakóba 
történő hulladékszállítás 

 
Zöldfelület-gazdálkodás 

• Utcafásítás hiányosságai (tájidegen fajok 
kedvelése, vegyes fásítás) 

• Zöldterületek hasznosítási, növénytelepítési 
hiányosságai 

• Virágfelületek hiánya  
• Magánkertek részbeni gondozatlansága 
• A településen áthaladó patak medrének, parti 

sávjának gondozatlansága 
Erdőgazdaság 

• Az erdőállományra nagy hatással volt az 
üveggyártás, a korábbi hamuzsírfőzés 
faigénye miatt zárt egykorú erdőállományok  
megfelelése a természetvédelmi törvény 
előírásainak nem   

Ipar 
• Az üveggyártás korábbi környezet-

szennyezése, az épületek és környezetük 
településkép romboló hatása 

• A magán üvegcsiszolók működésének, a 
keletkezett szennyezések kezelésének 
bizonytalansága 
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Társadalmi tényezők és hatások 
 
Lakosság 

• Stagnáló lakosság a turizmusnak 
köszönhetően 

 
 
Környezettudatosság, hagyományok 

• Erdei iskola szervezése 
• Tisztasági nap-szemétgyűjtés az iskola és a 

lakosság bevonásával 
 
 
Turizmus 

• Falusi turizmus kedvező adottságai: 
pihenésre, kirándulásra, kerékpározásra alkalmas 
adottságok, vadászás, lovaglás, horgászás, 
lehetőségei  
• Tartós üdülés megjelenése 
• Ökoturizmus adottságai: erdei utak, 

turistautak 
 

 
 
 
 
 
 

 
Társadalmi tényezők és hatások 
 
Lakosság 

• Elöregedő népesség 
• Kevés állandó lakos 
• Minimális helyi munkalehetőség 
• Közösségi élet passzivitása 

 
Környezet-egészségügy 

• Az üveggyár működéséből visszamaradt 
szennyezések dúsulhattak fel a talajban, a 
gombagyűjtés és lakókerti növények 
fogyasztása egészségügyi kockázatot 
jelenthet 

 
Környezettudatosság, hagyományok 

• Környezettudatosság hiányosságai a 
lakosságnál 

• Oktatási intézményeknél a környezeti 
tudatformálás megkésettsége, alacsony 
hatásfoka, hiányosságai 

• Környezet és természetvédő civil szervezetek 
hiánya 

• A helybeliek az önkormányzat és a nemzeti 
park feladatának tartják a környezetvédelmet, 
hiányzik a környező védett területek tisztelete 

 
Turizmus 

• Turizmus szennyezése, szemetelés 
• Turisztikai lehetőségek alacsony fokú 

kihasználatlansága (ökoturizmus lehetőségei) 
• Reklám hiánya 
 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
 
Infrastruktúra környezetbarát fejlesztése 
Energiagazdálkodás  

• Energiagazdálkodás átalakítása – tiszta 
megújuló energiák hasznosítása, tűzifa 
energetikai hasznosításának elősegítése 

 
Vízellátás, szennyvízelvezetés csapadékvíz-elvezetés,  

• Csatlakozás térségi programokhoz 
 

Közlekedés 
• Közlekedés feltételeinek javulása (utak, járdák 

állapotjavítása, útmenti fásítások javítása, 
parkolók kialakítása,) 

 
Hulladékgazdálkodás 

• Illegális hulladéklerakások, szemetelés 
megszüntetése  

• Szelektív gyűjtés megvalósítása, regionális 
hulladékfeldolgozó kiépítése 

 
 
 

 
Infrastruktúra környezetszennyezésének növekedése 
Energiagazdálkodás  

• Növekvő energiafogyasztás fosszilis 
energiahordozókra alapozottan 

 
Vízellátás, csapadékvíz-elvezetés, szennyvízelvezetés 

• A csapadékvíz-elvezető rendszer 
felülvizsgálatának és javításának hiányában 
fellépő veszélyeztetés 

 
Hulladékgazdálkodás 

• Az illegális hulladéklerakások, 
szennyvízkihelyezések révén növekszik a 
vizek, talajok szennyezettsége 

 
Településkép, épített környezeti elemek 

• Az állandó lakosok száma csökken, a 
település üdülőfaluvá válik 

 
Erdőgazdaság 

• További illegális falopások, vadászat 
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Zöldfelület-gazdálkodás 

• Üdülési célú zöldfelületek, pihenőparkok 
kialakítása, ehhez tervezés zöldfelülettervező 
szakemberek közreműködésével 

• Pályázati lehetőségek kihasználása 
• Közösségi összefogás 

 
Erdőgazdaság 

• Az erdőterületek üdülési célú hasznosításra 
alkalmas területek kijelölése 

• Természetes erdőfelújítások 
• Erdei termékek, gyógynövények gyűjtésének 

népszerűsítése 
• Erdészeti elkerülő utak kijelölése 

 
Kommunikáció - környezettudatosság 

• A lakosság aktív részvétele a 
településszépítésben, zöldfelületek 
gondozásában, fásításokban, közösségi, 
kulturális programokban 

• Civil és más szervezetek környezeti 
szemléletformálásának bővítése 

• Települések közti összefogás, hatékony 
együttműködés 

Turizmus 
• Reklám erősítése 
• Falusi és ökoturizmus fejlesztése, a helybeliek 

felkészítése 
• Szomszédos településekkel együttműködés, 

közös programok, rendezvények, beruházások 
megvalósítása 

• Természetvédelmi tanösvények kialakítása 
• Kerékpáros, lovas és túraútvonalak kijelölése, 

természetes anyagokból egységes táblásítás 
• Falusi szálláshelyek létesítése, ellátás bővítése 
• A gyógyvíz használatának elősegítése, 

gyógyturizmus fejlesztése 
 

 
Közösség, munkahely 

• Helyi foglalkoztatás hiányában nő a fiatalok 
elvándorlása, az elöregedés erőteljesebbé 
válik 

 
Kommunikáció - környezettudatosság 

• A települések közti összefogás hiánya, az 
összefogásból származható előnyök 
elmaradása 

• A környezeti tudatformálás alacsony szintű 
marad 

 
Turizmus 

• Turizmus környezetszennyezése növekszik 
• A település ökoturisztikai adottságai 

kihasználatlanok maradnak 
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IV. A környezeti program javaslatai 
 

A program készítése során összeállítottuk a megőrzendő értékek védelmére és a problémák 
megoldására szolgáló javaslatainkat.  Meghatároztuk a célokat, a feladatokat és az eszközöket 
az alábbi témakörök szerinti csoportosításban:  

• Levegőtisztaság, zaj- és rezgésvédelem 

• Talajvédelem, vízvédelem és élővilágvédelem  

• Települési környezet védelme 

• Hulladékgazdálkodás és csapadékvíz elvezetés 
Fontos megjegyeznünk, hogy a témacsoportok egyes elemei között több ponton átfedés, 
kapcsolódás van a hatások és a megoldások tekintetében is. Ezért egy-egy probléma több 
témakörben is megjelenhet, illetve, találkozhatunk bizonyos többszörös hasznú intézkedésekkel 
is. Ilyen például a zöldfelültek, zöldfolyosók hiánya, vagy megléte, amely a levegőtisztaság-
védelemben, a zajszűrésben, a település esztétikai minőségének javításában, a kulturált, 
biztonságos, élhető települési környezet létrejöttében, a víz- és talajvédelemben, illetve az 
ökológiai hálózat működésének segítése révén az élővilág-védelemben is szerepet játszik. 
Hasonlóan visszatérő elem az ismeretek, a helyi identitás és a környezettudatosság hiánya. A 
környezeti nevelésre, információátadásra vonatkozó javaslatainkat a szövegben dőlt betűvel 
szedve jelöltük. 

Szintén átfogó, több helyen, megjelenő témakörök a környezet-egészségügy, vagy 
környezetbiztonság és táj ökológiai állapota, illetve a tájkarakter kérdése. A környezet-
(egészségügy) biztonság értelemszerűen nem azonosítható a települési környezet védelmével, 
hiszen a levegő, a vizek, a talajok településen kívüli szennyezés-mentes állapota is szükséges 
hozzá. A tájat pedig a környezet egészében magasabb rendszerszerveződési szintnek tekintjük, 
mint a levegőt, a települést, a vizet, a talajt és az élővilágot, hiszen a táj mindezeket 
tartalmazza, ezért nem soroltuk be az élővilágvédelem mellé. Ezeket az átfogó témaköröket, 
mint horizontális problémákat és célokat kezeljük és a szövegben jelöljük. Félkövér jelöléssel 
emeljük ki a környezetegészségügyi problémák megoldását célzó célokat, dőlt aláhúzott 
kiemelést kapnak a tájökológiai célkitűzések, illetve a tájökológiai hatású javasolt intézkedések. 
Aláhúzással jelöljük a tájkarakter és ezen belül a tájképpel és a településképpel összefüggő 
célokat. Dőlt, félkövér kiemelést kapnak a tájökológiai problémákat és a tájkaraktert 
egyaránt érintő témakörök. Dőlten jelöltük a tudatformálási eszközöket. 

 

IV. 1. Levegőtisztaságvédelem  

IV. 1. 1. Megőrzendő értékek, pozitív hatások 
Parádsasváron jelenleg a levegőállapotot kedvezőtlenül befolyásoló ipari tevékenység nincsen, 
a közlekedésből eredő légszennyezés, zaj-és rezgésterhelés minimális, lakossági panaszokat 
nem okoz. A klimatikus jellemzők és a kiterjedt erdőségek révén az üdülés számára ideálisak 
az adottságok.  

IV. 1. 2. Problémák, negatív hatások 
Jelenleg a csekély mértékű, légköri savasodást és üvegházhatást okozó kémiai 
levegőszennyezés a lakossági fűtésből, illetve a kerti tüzelésből származik. A domborzati 
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adottságokból adódóan, a belterület völgybéli fekvése miatt az átszellőzés nem megfelelő, ezért 
a téli erős párateltségű időszakokban a háztartási vegyes tüzelés emissziója erősen terheli a 
levegőt.  

Veszélyeztetésként merül fel az ólomüveggyár újbóli üzembe állítása, amely speciális kémiai 
szennyezés lehetőségét hordozza.  

IV. 1. 3. Problémák megoldását és az értékmegőrzést szolgáló célok, feladatok és 
eszközök  

Javasolt átfogó és konkrét célok 
A település levegőállapotát befolyásoló kémiai szennyezők és zajterhelés mérséklése és a 
további növekedés környezet-egészségügyi káros hatásának elkerülése érdekében javasoljuk:  

 a kommunális tüzelés emissziójának mérséklését és  
 a lakóterületek védelmére, a kerti hulladékok égetésének, háztáji tüzeléseknek 

szabályozását, minimalizálását; 
 az ipari eredetű emissziók és zajterhelés mérséklését, a levegőminőség rendszeres 

mérését; 
 a kerti munkagépek és terepi motorosok által okozott zajterhelés mérséklését. 

 

Operatív feladatok és eszközök a célok elérésére 
A kommunális tüzelésből adódó emissziók mérséklése a szerves hulladékok energetikai 
hasznosításának bevezetésével és a megújuló tiszta energiaforrások hasznosításának (nap, 
szélenergia) elterjesztésével érhető el. Ennek érdekében szükséges: 

 a szerves hulladékot és más megújuló energiát hasznosító fűtőberendezések 
elterjesztése; 

 a pályázati lehetőségek felkutatása a kommunális energiaellátás, tüzelés emissziójának 
mérsékléséhez; 

 a szerves hulladék és más megújuló energiaforrás-hasznosítás előnyeinek, a támogatási 
lehetőségeknek a megismertetése és teljes körű kihasználása.  

  pályázat útján megszerezhető források felkutatása és igénybe vétele; 
 

A kerti zöldhulladékok égetésének megszüntetését szolgálhatja a házi komposztálás 
elterjesztése, amely nem pusztán a levegőszennyezést csökkentheti, hanem segít a műtrágya-
felhasználás csökkentésében is, ily módon a talaj- és vízvédelmet is szolgálja, továbbá 
költségkímélő. Ehhez szükséges: 

 komposztálóterek létrehozása a kertekben, illetve edények beszerzése, ahol nincs 
elegendő hely a kertekben;  

 házi komposztálás előnyeinek, technikájának megismertetése.  
 
A házi komposztálás elterjesztésében a helyi önkormányzat és a civil szervezetek támogatása 
lenne szükséges, de javasolható kistérségi program indítása is, mert a környező településeken 
sem alakult ki a komposztálás gyakorlata, jellemzőbb megoldás a kerti zöldhulladékok 
elégetése. 

Javasoljuk továbbá, hogy a kerti hulladékok és egyéb hulladékok háztáji égetéséről szóló 
önkormányzati rendeletben szabályozzák az év legalább egy bizonyos időszakában a 
tüzeléseket és fordítsanak fokozott figyelmet a betartásra és következetes fellépésre.  
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A jövőben az ólomüveggyár újraindítása esetén a légszennyezés mérséklése érdekében 
technológiaváltás javasolt. A módosított 20/2001. (II. 14) Korm. rendelet alapján részletes 
környezeti hatásvizsgálat elkészítése, a légszennyezés mérséklésére megfelelő technológiák 
bevezetése, majd az üzemeltetés során rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálat szükséges. 
A megyei, regionális programokkal összhangban a korszerű, kisebb energiaigényű és kisebb 
emissziós értékekkel rendelkező technológia alkalmazását kell előnyben részesíteni.  

A Csevice palackozó üzem területéről származó zaj mérséklése a kapcsolódó szállítások, 
rakodások időbeni korlátozásával érhető el. 

A kerti munkagépek és terepi motorosok által okozott zajterhelés csökkentése: 
 a motoros kerti géphasználat korlátozásával és 
 a terepi motorozás következetes, rendszeres hatósági ellenőrzésével és hatékony 

együttműködéssel valósítható meg.   
 
Fejleszteni szükséges a levegőtisztaság-védelmi mérő- és monitoring hálózatot, amelyhez: 

 a mérési pontok számának és a mérés gyakoriságának növelése,  
 az információs rendszer kiépítése és  
 az információk elérhetőségének és nyilvánosságának biztosítása a feladat. 

 

IV. 2. Talajvédelem, vízvédelem és élővilágvédelem 

IV. 2. 1. Megőrzendő értékek, pozitív hatások 
A település közigazgatási határa 90%-ban zárt erdővel borított, így a barna erdőtalajok 
mennyiségi védelme biztosított. Az erdőtakaró a korábbi talajszennyezés részleges 
semlegesítésében is szerepet játszik.  

A vizekben gazdag területen patakok, források bukkannak a felszínre. Híres a parádi víz, amely 
kénhidrogénes, szénsavas savanyúvíz forrásokból, csevicékből tör elő. Parádsasváron az 
üveggyárhoz létesült víztározó, amelyet főként üdülési céllal hasznosítanak. A Köszörű völgyi 
tározó ivóvizet szolgálat. A Remete forrás mélyfúrású, jelentős hozamú kút. 

A település közigazgatási területe teljes egészében a Mártai Tájvédelmi Körzet része. A 
beépített területeket összefüggő, túlnyomó részben őshonos fajokból álló természetközeli 
bükkös, gyertyános-tölgyes erdőség veszi körbe. Fontos vízi élőhelyek a kisvízfolyások és a 
mesterséges víztározók, ahol ritka védett rovarok és kétéltűek is előfordulnak. A község 
határában, a 24 sz. út mellett egyedi természeti emlék a „Parádsasvári ősjuhar”, ami egyedül itt 
fordul elő, máshol nem írtak még le hasonló fajt. Megemlítendő a Rudolf tanyai 
fenyőgyűjtemény.  

IV. 2. 2. Problémák, negatív hatások 
Parádsasváron a talajok minőségére negatívan hatott az üveggyár működése. A több 
évszázados emisszió az üveggyár néhány km-es körzetében ólomfeldúsulást okozott a talajban, 
bár aktuális mérési adatok nem állnak rendelkezésünkre. A térségben ezért az 
élelmiszertermelés komoly környezet-egészségügyi kockázatokkal járhat. További veszélyt 
jelenthet a gombagyűjtés, mert a gomba akkumulálja a szervezetében a nehézfémeket. 

Az üveggyárból egyéb veszélyes szennyezők pl. olaj is a talajba kerülhetett. A talajok állapotát 
veszélyeztetheti továbbá az esetleges hulladéklerakásokból, szennyvízszivárgásokból származó 
terhelés. A közigazgatási területen erózióveszélyes és felszínmozgásra érzékeny területek is 
találhatók.  
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Az üveggyártás a vizekre közvetlen és közvetett veszélyeztetést jelentett. Az üzemi hűtővizek, 
a termékmosásból származó szennyvíz és a kazánházi vizek a csapadékcsatornán keresztül 
közvetlenül a Parádi Tarna patakba kerültek. A vizeket közvetetten terhelte az üveggyártás 
nehézfém kibocsátása. Ólom juthatott a felszíni vizek mederanyába a talajból bemosódással, 
illetve a légkörből kiülepedéssel, jóllehet a zárt növénytakaró jelentős pufferszerepet töltött be. 
A Remete forrás jelenleg elhanyagolt, földcsuszamlással veszélyeztetett és megközelítése sem 
lehetséges.  

Az élővilágra korábban negatív hatást gyakorolt a hamuzsírfőzés faigénye miatt jelentős 
fakitermelés. Ma egykorú állományok találhatók a területen. Közvetlen negatív hatást 
jelentenek az erdőkben előforduló terepmotorosok, esetenként megjelenő illegális 
fakitermelések és az illegális vadászat.  

 

IV. 2. 3. Problémák megoldását szolgáló célok, feladatok és eszközök 

Javasolt célok, feladatok és eszközök 
A talajokat és a vizeket a múltban ért ólom és esetleges egyéb szennyezés maradványainak 
felderítésére ellenőrző mérések szükségesek.  

 Felderítendő a kertek talajának esetleges szennyezettsége és  
 szükséges a vízfolyások és az ivóvíztározó mederanyagának ellenőrzése elsősorban 

a víztározóba jutható szennyezés kizárása érdekében. 
 A monitoring működtetésében a KÖTEVIFE szakmai irányítása szükséges és a 

Tájvédelmi Körzet helyi szakembereinek közreműködése javasolt. 
 Az ivóvíztározó mederiszapjában esetlegesen felhalmozódott ólomvízbe jutásának 

elkerülésére nem javasolt mederkotrás és átöblítés.  
 A mérések eredményeiről lakosságot tájékoztatni kell az esetleges környezet-

egészségügyi kockázatok felderítése érdekében.  
Az üveggyár újbóli üzembe helyezése esetén ártalommentes technológia bevezetése szükséges.  

Az erózióveszély csökkentését célozza a szabályozási terven jelölt nyomvonalon övárok 
létesítése. További fontos szabályozási előírás, hogy a felszínmozgásra érzékeny területekre 
építmény elhelyezése csak a 45/1997 (XII. 29.) KTM rendelet alapján elkészített geotechnikai 
szakvélemény és a Magyar Geológiai Szolgálat hozzájáruló nyilatkozata alapján lehetséges. 
Szintén javasolt talajmechanikai és geotechnikai vizsgálat elkészítése lejtős térszínen történő 
beavatkozások (bevágás, építés) esetén. 

A kiépített közműcsatorna hálózatra való teljes rákötés szükséges a derítőkből szivárgó 
szennyezés kiküszöbölésére. A kommunális eredetű szennyezések megelőzéséhez teljes körű 
szennyvízkezelést és a hulladéklerakások felderítését célszerű elérni, melyhez szükséges: 

 a csatornahálózatra rákötés támogatása;  
 a következetes és rendszeres hatósági ellenőrzés illetve lakossági összefogás, a 

szennyezések megelőzése, felderítése, felszámolása;   
 a felelősségtudat erősítése, a veszélyek bemutatása. 

 
Az élővilágvédelemben a jelenlegi élőhelyszerkezet megőrzése és az erdőkben a többkorú 
állományok kialakítása szükséges. Ez nem helyi feladat, a megvalósításról alapvetően a 
tájvédelmi körzet természetvédelmi kezelési terve az erdőtervek és a településrendezési terv 
szabályozása által meghatározott tájhasználat gondoskodik.  
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Kívánatos lenne a Remete kút megőrzése, amely tartalék vízellátó is lehetne. Ennek érdekében 
javasoljuk a veszélyeztető földcsuszamlások megszüntetését, a kút helyreállítását, a 
megközelíthetőség biztosítását. 

Az élővilágot közvetlenül károsító terepmotorozás, esetenként előforduló illegális 
fakitermelések és illegális vadászat az önkormányzat, lakosság, az erdészet és a 
természetvédelmi kezelők hatékony együttműködésével szüntethető meg. 

 

IV. 3. Települési környezet védelme  

IV. 3. 1. Megőrzendő értékek, pozitív hatások 
Parádsasvár új ipari település, épületállománya összességében jó állapotban van, zöldfelületi 
ellátottsága nagyon jó, több gondozott sportolásra, pihenésre alkalmas zöldfelület található a 
bel- és külterületen. Az utak, járdák állapota megfelelő, az infrastruktúra jól kiépített, az utak 
menti zöldsávok gondozottak.  

Az építészeti örökség különlegesen értékes elemei az igényesen felújított, egykori Károlyi 
kastély és az ivóház, amelyek Ybl Miklós tervei alapján épültek. Helyi védelemre javasolt az 
iskola, a művelődési ház és a római katolikus plébániatemplom. Egyedi tájértékek az utak 
menti feszületek.  

IV. 3. 2. Problémák, negatív hatások 
A települési környezet problémái sorában jelenleg egyetlen jelentős degradáció említhető: az 
üveggyár épületegyüttese. Ennek durva településképi hatása nem szüntethető meg 
takarófásítással.  

Az épületállomány egy részénél mutatkozik némi leromlás a megüresedett lakóházak esetében. 
Az utak állapotát rontja az erdőgazdasági nehézgépjárművek forgalma. 

Kisebb jelentőségű problémák jelentkeznek a zöldfelületek növényállományában, illetve 
berendezéseik tekintetében.  

- A temetőben hiányoznak a kiépített gyalogutak, a padok, viszonylag kevés a fás növényzet 
és esztétikailag kedvezőtlen a hulladékgyűjtő. 

- A zöldfelületek berendezéseinek minősége egyes esetekben kifogásolható. 
- Erősen elterjedt az örökzöldek ültetése a kertekben és az utcafásításoknál is. A lombos 

erdőkkel övezett településen a túlzott mértékű örökzöld ültetés nem illeszkedik megfelelően 
a tájhoz.  

- A belterületet átszelő Tarna patak menti terület egyes szakaszokon elhanyagolt, elvadult, 
környezetrendezésre szükséges. 

- A megüresedett házak lakókertjei gondozatlanok. 
 

IV. 3. 3. Problémák megoldását szolgáló célok, feladatok és eszközök 

Javasolt célok, feladatok és eszközök 
Javasoljuk az üveggyár újbóli üzembe helyezése esetén a gyárépület rekonstrukcióját és a 
telephely a rendelkezésre álló tér adta lehetőségek szerinti fásítását. A település arculatának 
kialakításához, az egységes településkép eléréséhez az épületek felújításánál, átépítésénél és az 
újabb beépítéseknél a tájba illeszkedő építészeti stílusok, formák, színek anyagok használatára 
kellene törekedni. 
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A gondozatlan, több évig üresen álló épületek önkormányzati tulajdonba vételének jogszabályi 
hátterét meg kellene teremteni. Az elhagyott épületek üdülési célú, szálláshelykénti 
hasznosítása elősegítené a falusi turizmus fellendítését és helyi munkaalkalmat teremthet.  

A település építészeti értékeinek, a műemlékvédelem és helyi védelem alatt levő épületek, 
valamint a rendezési tervben védelemre javasolt épületek megőrzését és állagmegóvását 
előtérbe kell helyezni. 

  
24. kép. Útszéli feszületek 

Kívánatos lenne az egyedi tájértékek, köztük elsősorban az útszéli feszületek felmérése, 
folyamatos karbantartása és környezetük rendezése, amelyhez összefogás jelenhet hathatós 
eszközt.   

A települési zöldfelületi rendszer területi elemeinek fejlesztését kívánatos volna zöldfelület-
tervező szakember közreműködésével megoldani, melyhez javasolt feladatok:  

 településrendezési és zöldfelület-tervezési koordináció;  
 EU szabványnak megfelelő játszótér tervezése és kivitelezése a művelődési ház mellett;  
 pihenést és kikapcsolódást szolgáló zöldfelület berendezésének bővítése a víztározó 

körül és erdei pihenők létesítése az erdőgazdaság támogatásával, 
 a temető zöldfelületrendezése, ennek keretében gyalogutak építése, további fás 

növényzet telepítése, körbekerítéséhez cserjesáv létesítése, a hulladéktároló takarása; 
 a sportpálya melletti pihenőhely zöldfelületrendezése, további növénytelepítés, a 

berendezések kiegészítése.  
 

Javasoljuk a jelenleg elkerített a Csevice mögötti park elzártságának feloldását és megnyitását a 
közönség felé. A terület közjóléti funkciójának erősítése a helyi lakosság és az idelátogatók 
kikapcsolódását is szolgálná.  

 
A zöldfelületi rendszer vonalas elemeinek fejlesztéséhez az utcák zöldsávjainak egységes 
fásítására kellene törekedni. Ehhez javasoljuk a lakossággal egyeztetett terv készítését. Az 
utcafásításoknál az örökzöldek további ültetése nem javasolt, de a lombos fafajok és cserjék 
aránya növelendő. A zöldsávok gondozásának feladatai:  

 fasorok, cserjesávok funkcionális és esztétikai szempontokat figyelembe vevő tervezése 
és elöregedés kipusztulás esetén pótlása, felújítása a helyi lakosság közreműködésével; 
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 kis helyigényű cserjesávok telepítése a szűk terekben és a környezeti feltételeknek 
megfelelő fafaj-megválasztás és telepítés együttesen a sövénykerítések létesítésével;  

 a virágkiültetések növelése, a virágfelületek és a kihelyezett virágos edényzetek 
gondozása lakossági összefogással. 

 A lakosság szemléletformálása során meg kell ismertetni a közlekedési területek 
mentén levő zöldsávok előnyeit, por-és légszűrő funkcióját, illetve az 
élővilágvédelemben betöltött ökológiai és a településkép javításában játszott fontos 
esztétikai szerepüket.  

 A belterületen áthaladó Tarna patak menti területek környezetrendezése szükséges, 
ehhez kapcsolódóan zöldsáv és sétány kialakítása.  

 
Javasolt az utcakép szebbé tétele érdekében a kerítések felújításánál, illetve újak építésénél az 
egységes stílus alkalmazása, a hegyvidéki erdős környezetben természetes anyagok használata, 
fa, kő és sövénykerítések létesítése.  

A kerítéseknél a fa és a növényzet alkalmazására projektet javasolt indítani, amelynek fontos 
része a pozitív példák bemutatása, népszerűsítése. A sövénykerítések létesítése a szűk utcákban 
kifejezetten kívánatos, ahol utcafásításra nincs elegendő tér. 
 

 

IV. 4. Hulladékgazdálkodás és csapadékvíz-elvezetés  

IV. 4. 1. Adottságok 
Parádsasvár község Helyi Hulladékgazdálkodási terve rögzíti a települési hulladékkezelés 
rendszerét, a 2004-2008-ig tartó időszak hulladékgazdálkodási célkitűzéseit. A településen 
szervezetten, hetente szállítják a lakosságnál keletkezett hulladékot Bátorba, hulladékgyűjtő 
edényzettel és zsákokban.  

Parádsasvár csatlakozott a Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási társuláshoz. A 
Társulás és az Észak-magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási terv koncepciója alapján 
várhatóan 2009-ben történik regionális hulladéklerakó megépülése, ezzel együtt a régióban a 
szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. 

Az önkormányzat pozitív tevékenységeként említhető gyűjtőkonténerek és hulladékgyűjtő 
edények kihelyezése, valamint üdülőterületeken a zsákos hulladékszállítás bevezetése. 

A településen a csapadékvíz elvezetése részben megoldott, a vizet a közutakkal párhuzamosan 
futó nyílt felszíni árkok vezetik el. 

IV. 4. 2. Problémák, kedvezőtlen hatások 

Műszaki védelem nélküli működő lerakó és nem rekultivált veszélyes lerakó 
A község közigazgatási területén műszaki védelem nélküli lerakó nem üzemel, korábban 
Parádra, jelenleg Bátorba szállítják a keletkezett hulladékot. Az üveggyárban keletkezett 
semlegesített zagy elhelyezése Bodony területén levő Baláta oldalvölgyi zagytározó felett 
kialakított tározóban történt. A tározó betelt, rekultivációra szorul. 

Illegális hulladéklerakás, szemetelés 
A tájvédelmi körzet szakemberei és az önkormányzat tevékenységének köszönhetően az 
illegális hulladéklerakás és szemetelés csökkent, azonban még mindig előfordul, elsősorban a 
turizmus szennyezése jelentkezik. 
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Kisebb mennyiségű és eseti hulladék-kihelyezés a község belterületéről kivezető utak menti 
árkokban (pl. a temető mellett), az erdőterületek, kisebb erdőfoltok, cserjések szegélyein és a 
patakpartokon, pihenőhelyeken jellemzőek, melyek elsősorban a talaj-és vízszennyezés 
veszélyét hordozzák. A tájvédelmi körzetvezető adatközlése szerint Parádsasváron a sportpálya 
melletti erdő szegélyében, a Térfy utca végében eltemetett hulladéklerakás található. 

Szelektív gyűjtés, komposztálás 
Parádsasváron sem a veszélyes hulladékok, sem az egyéb kommunális hulladék elkülönített 
gyűjtése nem megoldott. A kerti zöldhulladékok elkülönített hasznosítása, komposztálása 
mindeddig nem elterjedt gyakorlat a lakosság körében, jellemzőbb a tüzelés. Továbbá nem 
megoldott térségi szinten az építési törmelékek lerakása sem. 

Csapadékvíz-elvezetés 
A csapadékvíz-elvezető árkok és patakok medre rendszeres karbantartása igényelt, 
erózióveszély fennállhat hirtelen nagy mennyiségű csapadék esetén .  

 

IV. 4. 2. Problémák megoldását szolgáló célok, feladatok, eszközök 

Javasolt átfogó és konkrét célok 
Az önkormányzatnak nem feladata az általunk felsorolt problémák teljes körű megoldása, 
hiszen a helyi célok elérésének alapfeltétele a regionális hulladékfeldolgozó rendszer kiépítése. 
A települési környezetvédelmi program azonban segítheti a várhatóan 2009-ben beinduló 
hulladékfeldolgozó rendszer kiépítéséig a helyi szinten megvalósítható feladatok megoldását. 

 A jelenleg használt bátori műszaki védelem nélküli hulladéklerakó működése alatt a 
kedvezőtlen hatások mérséklése, földtakarás, majd bezárást követően a rekultivációja 
kistérségi programhoz kapcsolódással érhető el.  

 Az üveggyár bodonyi veszélyes hulladéktárolójának rekultivációja nem az 
önkormányzat feladata, de jogi és kommunikációs eszközökkel elő kell segítenie a 
megoldást.  

 A kisebb, eseti illegális hulladéklerakások, szemetelések megelőzése és felszámolása 
érdekében javasoljuk helyi szinten megvalósítani a hulladéklerakások felderítését és 
felszámolását, a megelőzés konkrét lépéseinek megtervezését, az esetleges 
szennyvízkiengedések, nem megfelelően szigetelt derítők alkalmazásának hathatós 
meggátlását, a teljes csatornázottság elérését.  

 Hosszú távú átfogó hulladékgazdálkodási célkitűzés a lakosság mind nagyobb 
hányadának bevonása a szelektív gyűjtésbe és a szelektíven gyűjtött hulladék 
feldolgozása. Erre a térségi hulladéklerakó és feldolgozó üzem működésének 
beindulásával nyílik várhatóan lehetőség. A szelektív hulladékgyűjtéshez javasolt a 
lakosság folyamatos tájékoztatása a szelektív gyűjtés előnyeiről.  

 Javasoljuk a kerti zöldhulladékok komposztálásának elterjesztését, amely csökkenti az 
elszállítandó hulladék mennyiségét, az esetleges égetésből származó lég-és bűzterhelést, 
és segít a műtrágya-felhasználás csökkentésében is, ily módon a talaj- és vízvédelmet is 
szolgálja, továbbá költségkímélő. 

 Javasolt a helyben keletkezett fahulladékok hasznosításának megoldása.  
 Javasoljuk továbbá a felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer felülvizsgálatát és 

szükség szerinti fejlesztését. 
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Operatív feladatok és eszközök a célok elérésére 
A szelektív gyűjtés hatékony működése a jövőben a helyi lakosság tudatformálásával érhető el. 
Ennek keretében ki kell egészíteni az önkormányzat és a civil szervezetek, oktatási 
intézmények környezeti nevelési tevékenységét programok szervezésével pl. előadások, 
figyelemfelkeltő hirdetmények és tisztasági nap rendezésével. Hasonlóan a komposztálás 
előnyeinek, technikájának megismertetése szükséges. Ezeket kistérségi program indítása is 
segítheti. 

A település területén végzett tevékenységek során képződő veszélyes hulladékokat - melyek 
körét a mód. 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. sz. melléklete határozza meg - elkülönítve, a 
környezet károsítását kizáró módon, az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni. A 
keletkezett veszélyes hulladékok kezeléséről (gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, 
ártalmatlanítás) a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
szóló mód. 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet előírásai szerint kell gondoskodni. 

A településen kiemelt figyelmet kell fordítani a lakosság, az intézmények és közterületek 
települési szilárd hulladékainak magas színvonalú gyűjtésére és rendszeres elszállítására, mint 
kötelezően ellátandó közszolgáltatás végzésére. Ennek érdekében megfelelő számú és 
színvonalú gyűjtő edényzetet kell rendszeresíteni, az edényzet ürítését és a hulladék 
elszállítását kellő gyakorisággal kell végezni. Hasonlóan a köz- és parkterületek tisztántartását, 
takarítását, hulladékmentesítését kellő gyakorisággal kell végezni. 

Az illegális szemétlerakók felderítését helyi lakossági összefogással és a tájvédelmi 
szakemberek együttműködésével lehet megoldani. A megvalósítást nagyban segítheti a 
lakosság felelősségtudatának erősítése, a veszélyek megismertetése révén. A szemetelés 
minimalizálása érdekében a pihenőhelyeken, vendéglátó helyek környékén természetes 
anyagokból készült, egységes gyűjtőedényzetek kihelyezése és rendszeres ürítése javasolt. 
Hatékony eszköz lehet ötletes, egyedi figyelemfelkeltő táblák (gyűjtőedényzeteken információs 
táblák) kihelyezése a nemzeti park koordinációjával.   

A térségben keletkezett fahulladékok helybeli hasznosításának megoldása az illegális 
fakitermeléseket is visszaszoríthatja, illetve a keletkezett hőenergia ipari, lakossági 
hasznosítása is megoldható. Jelenleg a Mátrában nem megoldott az erdőgazdasági tevékenység 
során keletkezett fahulladékok, aprítékok, tüzifák helyi felhasználása, az elszállítás és 
értékesítés jellemző, ami újabb gazdasági, környezeti problémákat vet fel. Ezért javasoljuk a 
tájvédelmi körzet szakemberei és az Erdészeti Rt közreműködésével a fahulladékok ésszerű 
hasznosításának megoldását a térségen belül. 
  
A felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer felülvizsgálatát és szükség szerinti fejlesztését 
javasoljuk, melyhez szükséges:  

 a vízelvezető árkok teljes hálózatának áttekintése, 
 az elhanyagolt, szakaszok helyreállítása, 
 a hiányos szakaszok kiépítése,  
 a teljes rendszer folyamatos karbantartása.  

A rendezési tervben a csapadékvíz alátámasztó tervben jelölt nyomvonalon övárok létesítését 
szükséges elvégezni a nagy mennyiségű csapadék eróziós hatásának megakadályozására. 
 
 
 
Javaslataink megvalósításának feltétele a helyi érintettek egyetértése, támogatása, a jó 
kommunikáció és az együttműködés a térségen belül és jelentős részben természetesen a 
pénzügyi fedezet.   
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Parádsasváron az üdülés, a gyógyidegenforgalom számára ideálisak az adottságok. A 
fenntartható turizmus fejlesztése, a helyi kötődés erősítésével, az üvegcsiszolás 
hagyományának továbbélésével, ártalommentes technológia bevezetésével és a természeti, táji, 
kulturális értékek megőrzésével együttesen képzelhető el.  
A település kedvező adottságait hosszútávon is meg kell őrizni, az ipari tevékenységek 
kedvezőtlen esztétikai és környezeti elemekre gyakorolt hatásának minimalizálásával, a 
turizmus okozta károk megszüntetésével.  
Az érintettek remélhetően belátják, hogy hosszú távon a falu úgy maradhat csak életképes, ha 
törekednek a meglévő erőforrások lehetőség szerinti teljes körű és környezeti adottságokhoz 
alkalmazkodó hasznosítására.  
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 V. A környezeti program céljainak összefoglalása  
 
 
E fejezetben a települési környezeti program fentiekben megfogalmazott célkitűzéseit és 
feladatait foglaljuk össze. A feladatokhoz forrásokat rendelünk, illetve megadjuk a 
megvalósítás felelőseit, közreműködőit. 
 
 

  

Célok Feladatok Forrás Felelősök, 
közreműködők 

házi komposztálás 
elterjesztése 

minimális 
forrásigény 

lakosság,  
civilek, 
önkormányzat, 

1. Kerti hulladékok 
égetésének minimalizálása, 
kerti munkagépek 
zajterhelésének korlátozása 
  

önkormányzati rendelet a kerti 
hulladékok háztáji égetéséről, 
a kerti munkagépek 
használatának időbeni 
korlátozásáról 

 nincs forrásigény önkormányzat 

2. Kommunális tüzelés 
emissziójának mérséklése 

a szerves hulladékot és más 
megújuló energiát hasznosító 
fűtőberendezések elterjesztése 

ROP, KIOP, NVT, 
AVOP 

kistérség 
civilek,  
lakosság 

az üveggyárban korszerű, 
kisebb energiaigényű és 
kisebb emissziós értékekkel 
rendelkező technológia 
alkalmazása 
 

ROP, KIOP, NVT tulajdonos 
KÖTEVIFE 

3. Ipari eredetű emissziók 
mérséklése 

a Csevice palackozónál 
szállításból ás rakodásból 
jelentkező  zajhatás 
mérséklése időbeni 
korlátozásokkal 
 
 
 

nincs forrásigény tulajdonos, 
Önkormányzat 

I. 
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4. Levegőtisztaság-védelmi 
mérő- és monitoring hálózat 
fejlesztése 

mérési pontok számának, 
mérésgyakoriság növelése, az 
információs rendszer kiépítése 
és az információk 
elérhetőségének és 
nyilvánosságának biztosítása 

 ROP, KIOP, NVT KÖTEVIFE 
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  Célok Feladatok Forrás Felelősök, 
közreműködők 

a kertek talajának esetleges 
szennyezettségének vizsgálata

KÖVICE, ROP, 
KIOP, NVT 

Önkormányzat 
KÖTEVIFE 
TK 
szakemberei  

1.  Az üveggyártásból 
származó múltbeli 
szennyezők maradványainak 
felderítése  

a vízfolyások és az 
ivóvíztározó mederanyagának 
ellenőrzése elsősorban a 
víztározóba jutható 
szennyezés kizárása 
érdekében 

  KÖTEVIFE 

2. Erózióveszély mérséklése 
és felszínmozgás megelőzése 

övárok létesítés, 
talajmechanikai és 
geotechnikai vizsgálat 
elkészítése felszínmozgásos 
területeken 

 ROP, KIOP, NVT önkormányzat, 
Magyar 
Geológiai 
Szolgálat, 
KÖTEVIFE 

3. Illegális hulladéklerakások 
felszámolása, további 
lerakások megelőzése 

felszámolás, rendszeres 
ellenőrzés, lakossági 
összefogás 

KÖVICE, térségi 
hulladékgazdálkodási 
program 
 

önkormányzat,  
helyi lakosság 

4. Illegális 
szennyvízkiengedések, 
szivárgások megszüntetése 

csatornahálózatra rákötés 
támogatása 

KÖVICE, térségi 
hulladékgazdálkodási 
program 
 

önkormányzat, 
lakosság,  
civilek  

  

következetes, rendszeres 
hatósági ellenőrzés 

térségi 
hulladékgazdálkodási 
program 
 

 

5. Remete-forrás megóvása felszínmozgás megszüntetése, 
megközelítés biztosítsa 

 ROP, KIOP, NVT önkormányzat, 
KÖTEVIFE 
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6. Ivóvízminőség megőrzése az ivóminőségéről rendszeres 
információ kérése az ivóvíz-
szolgáltatótól és a lakosság 
tájékoztatása 
 

 minimális 
forrásigény 

önkormányzat, 
lakosság 

1. A jelenlegi élőhelyrendszer 
megőrzése, erdőkben 
többkorú állományok 
kialakítása 

tájvédelmi körzet 
természetvédelmi kezelési 
terve az erdőtervek és a 
településrendezési terv 
szabályozása 

  TK 
szakemberei, 
Egererdő 
Erdészeti Rt. 
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I. 
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2. Terepi motorosok okozta 
károk felszámolása 

következetes, rendszeres 
hatósági ellenőrzés hatékony 
együttműködés 

minimális 
forrásigény 

TK 
szakemberei, 
Egererdő 
Erdészeti Rt. 
önkormányzat, 
lakosság,  
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Célok Feladatok Forrás Felelősök, 
közreműködők 

1. Az üveggyár ipari 
épületegyüttesének 
településképbe, tájba 
illesztése 

a gyárépület rekonstrukciója 
és a telephely a rendelkezésre 
álló tér adta lehetőségek 
szerinti fásítása 

ROP, KIOP, NVT, 
KÖVICE 

zöldfelülettervező 
szakember, 
tulajdonosok 

2. Településarculat, egységes 
településkép kialakítása 

a tájba illeszkedő építészeti 
stílus, anyagok, színek 
alkalmazása (lakóépületek, 
üdülőházak) 

AVOP, ROP 
tulajdonosok saját 
erő 
 

Építésügyi 
Hatóság,  
tájvédő 
szakemberek, 
civilek,  
lakosság, 
önkormányzat 

3. Lakóépületállomány 
leromlásának megszüntetése 

hathatós szankciók, illetve 
felújítási támogatások 

AVOP, ROP 
tulajdonosok saját 
erő 
 

önkormányzat, 
lakosság,  
építésügyi 
hatóság,  
kistérségi társulás 

műemlékek állagmegóvása KÖVICE, AVOP 
 

KÖH  
önkormányzat 

a rendezési tervben feltüntetett 
értékes épületek helyi 
védelemben részesítése 

Nincs forrásigény önkormányzat 

4. A település építészeti 
örökségeinek megőrzése 
  
  
  
  

egyedi tájértékek, útszéli 
feszületek, felmérése, 
környezetük rendezése 

KÖVICE, AVOP 
 

civilek,  
lakosság, 
önkormányzat 

EU szabványnak megfelelő 
játszótér tervezése és 
kivitelezés a művelődési ház 
mellett 

pihenést és kikapcsolódást 
szolgáló zöldfelület 
berendezésének bővítése a 
víztározó körül és erdei 
pihenők létesítése  
 

zöldfelület-
tervező 
szakemberek, 
tájvédő 
szakemberek, 
civilek, 
önkormányzat, 
lakosság 

a temetőben gyalogutak 
építése, további fás növényzet 
telepítése, körbekerítéséhez 
cserjesáv létesítése 
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5. Zöldfelületi rendszer 
területi elemeinek fejlesztése 

a sportpálya melletti 
pihenőhely fejlesztése 
korszerű berendezésekkel  
 
 
 
 
 

KÖVICE, AVOP,  
ROP 
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Célok Feladatok Forrás Felelősök, 
közreműködők 

 

utak menti zöldsávokban 
elöregedett és kipusztult fajok 
pótlása, megfelelő 
fafajválasztás (örök-zöldek 
elterjedésének meggátlása) 
kis helyigényű cserjesávok 
telepítése a szűk terekben és a 
környezeti feltételeknek 
megfelelő fafaj-megválasztás 
és telepítés együttesen a 
sövénykerítések létesítésével  

a virágkiültetések növelése, a 
kihelyezett virágos edényzetek 
gondozása lakossági 
összefogással. 

KÖVICE, 
AVOP,  
ROP  
tulajdonosok saját 
erő 
 

zöldfelület-
tervezők, 
civilek, lakosság, 
önkormányzat 

fa-kő és sövénykerítések 
létesítése 

minimális 
forrásigény 

lakosság 
civilek 

6. Zöldfelületi rendszer 
vonalas elemeinek fejlesztése 
  

Tarna patak menti területek 
környezetrendezési tervezése , 
zöldsáv és sétány kialakítása, 
tervek megvalósítása 

KÖVICE, 
AVOP,  
ROP  
 

zöldfelület-
tervezők, 
önkormányzat 

 Célok Feladatok Forrás Felelősök, 
közreműködők 

regionális és térségi szelektív 
gyűjtés és kezelés megoldása 
– regionális infrastruktúra 
kiépülése 

1. Szelektív gyűjtés 

helyi szelektív gyűjtés 
infrastruktúrájának 
megvalósítása 

önkormányzat, 
lakosság, 
Regionális 
Hulladék-
gazdálkodási 
Társulás  

a jelenleg használt bátori 
műszaki védelem nélküli 
hulladéklerakó felszámolása, 
rekultivációja- működése alatt 
a kedvezőtlen hatások 
mérséklése, földtakarás 
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2. Régi működésben levő 
hulladéklerakók, veszélyes 
hulladéktároló megszüntetése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

az üveggyár veszélyes 
hulladékderítőjének 
rekultivációja 

KÖVICE, KIOP, 
ROP, AVOP, 
térségi 
hulladékgazdálkodási 
terv 
 

tulajdonosok, 
önkormányzat,  
KÖTEVIFE, 
Regionális 
Hulladék-
gazdálkodási 
Társulás 
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az illegális szilárd 
hulladéklerakók felderítése és 
felszámolása, a megelőzés 
konkrét lépéseinek 
megtervezése 

lakosság,  
civilek 
önkormányzat 

3. Illegális hulladéklerakások 
felszámolása és az újabb 
lerakások, szemetelés 
megelőzése 

pihenőhelyeken, vendéglátó 
helyek környékén természetes 
anyagokból készült, egységes 
gyűjtőedényzetek, 
figyelemfelkeltő táblák 
kihelyezése  

TK szakemberei, 
önkormányzat,  
civilek 

3.Helyben keletkezett 
fahulladékok hasznosítása 

fahulladékok helybeli 
hasznosításának vizsgálata és 
megoldása 

Kistérségi 
társulás, 
Egererdő 
Erdészeti Rt. 

a vízelvezető árkok teljes 
hálózatának áttekintése,  

az elhanyagolt, szakaszok 
helyreállítása 

4. A felszíni csapadékvíz-
elvezető rendszer 
felülvizsgálata és szükség 
szerinti fejlesztése 

a hiányos szakaszok kiépítése,  
övárok létesítése, folyamatos 
karbantartás 

KÖTEVIFE,  
önkormányzat 
lakosság 
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VI. A környezeti program projektjei – a beavatkozások és eszközök típusai 
 

V.1. Közvetlen beavatkozások: beruházások, fejlesztések, rekonstrukciók  
Adott területen környezetszennyező, 
veszélyeztető hatás csökkentése, 
megszűntetése, szennyezésmentesítés 

 Indikátor Helyi feladat Ütemezés Felelősök 
közreműködők 

Feltétel 
kistérség/táj-
szinten 

Feltétel   
megye/ régió 
szintjén 

Feltétel 
nemzeti/ EU 
szinten 

Bátoriban a jelenleg használt műszaki 
védelem nélküli hulladéklerakó működése 
alatt a kedvezőtlen hatások mérséklésében, 
földtakarás megoldásában való 
közreműködés 
 

bűzhatás előfordulása, 
földtakarás gyakorisága, 
beszámoló a 
közreműködésről 

közreműködés    2006-2009 

jelenleg használt hulladéklerakó lezárása és 
közreműködés a rekultivációban 

beszámoló a rekultivációba 
való közreműködésről 

közreműködés 2008-2009 

Regionális 
Hulladék-
gazdálkodási 
Társulás, 
közszolgáltató, 
érintett 
önkormányzatok, 
KÖTEVIFE 
közszolgáltató, 
érintett 
önkormányzatok, 
KÖTEVIFE 

  új regionális 
hulladék-
gazdálkodási 
rendszer 
működésbe 
lépése 

 

az üveggyár veszélyes hulladék depóniája 
rekultivációjában való közreműködés 

beszámoló a rekultivációba 
való közreműködésről 

egyéni projekt,  2006-2009 Üveggyár, érintett 
önkormányzatok, 
Regionális 
Hulladék-
gazdálkodási 
Társulás 
KÖTEVIFE 

     

az üveggyárban korszerű, kisebb 
energiaigényű és kisebb emissziós értékekkel 
rendelkező technológia alkalmazása az újbóli 
üzembe helyezés esetén 
 
 

immissziós, emissziós 
értékek 

egyéni projekt 2006-2007 tulajdonos, 
önkormányzat, 
KÖTEVIFE 
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Hulladékgazdálkodás, környezetbarát 
ártalmatlanítási, -hasznosítási 
technológiák alkalmazása 

 Indikátor Helyi feladat Ütemezés Felelősök 
közreműködők 

Feltétel 
kistérség/táj-
szinten 

Feltétel  
megye/ régió 
szintjén 

Feltétel 
nemzeti/ EU 
szinten 

a szelektív gyűjtés bevezetéséhez szükséges 
helyi infrastruktúra kialakítása 

szelektíven gyűjtött 
hulladékok aránya 

helyi projekt 
kapcsolódva a 
térségi 
beruházáshoz 

2006-2011 önkormányzat   információ szelektív
gyűjtés és 
kezelés 
térségi 
infrastruktúrá
jának 
kialakítása 

pályázható 
források 

veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtése  veszélyes hulladékgyűjtés 
gyakorisága; a háztartások 
aránya, ahol a veszélyes 
hulladék elkülönített 
gyűjtése és leadása 
megtörtént. 

a gyűjtés 
megszervezése 

2006-2009 önkormányzat,
lakosság 

      

komposztálás bevezetése a szerves hulladék 
égetése és hulladékkénti elszállítása helyett 

kerttulajdonosok között a 
komposztálók aránya(%) 

helyi projekt 
kapcsolódva a 
kistérségi 
beruházáshoz 

2006-2007 civilek, lakosság,
önkormányzat 

   információ pályázható
források 

pályázható 
források 

szerves hulladékot és más megújuló energiát 
hasznosító fűtőberendezések elterjesztése 

szerves hulladékok, más 
megújuló 
energiahasznosítás 
aránya% 

kapcsolódás 
kistérségi 
beruházáshoz 

2006-2011 civilek, lakosság   információ pályázható
források 

pályázható 
források 

fahulladékok helybeli hasznosításának 
megoldása 

helyi fahulladék helyi 
eladás 

kapcsolódás 
mátrai projekthez 

2006-2011 Egererdő 
Erdészeti Rt. 
önkormányzat, 
lakosság 

információ, 
eladás a 
Mátra 
falvaiban  

    

pihenőhelyeken, vendéglátóhelyek 
környékén természetes anyagokból készült, 
egységes gyűjtőedényzetek kihelyezése és 
rendszeres ürítése 
 
 

kihelyezett gyűjtőedényzet 
száma, ürítés gyakorisága 

kapcsolódás 
mátrai projekthez 

folyamatos önkormányzat, 
Erdészeti Rt. 

Mátra 
tájprojekt 
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Új, közvetlenül, közvetetten környezet-
védelmi célt szolgáló beruházások, 
kiegészítő létesítmények megvalósítása 

 Indikátor Helyi feladat Ütemezés Felelősök 
közreműködők 

Feltétel 
kistérség/táj-
szinten 

Feltétel  
megye/ régió 
szintjén 

Feltétel 
nemzeti/ EU 
szinten 

csapadékvíz-elvezető árkok, övárok létesítése a szükséges és a kiépített 
csapadékvíz-elvezető 
árkok hosszának aránya, 
elöntések gyakorisága 
 

helyi projekt 2006-2007 önkormányzat 
KÖTEVIFE 

    pályázható 
források 

tanösvények létesítése, további túraútvonalak 
kijelölése 

tanösvények hossza és 
állomáshelyei, kijelölt 
túraútvonalak aránya %  

helyi tanösvény-
projekt 

2006-2011 önkormányzat,
TK szakemberei, 

 

Egererdő Rt, 
Kastélyszálló 
üzemeltető 

észak-mátrai 
túristautak 
bővítése, 
tanösvények 
létesítése 

  pályázható 
források 

Rekonstrukciós, rehabilitációs munkák 
elvégzése település- műemlék-, természet 
és tájvédelmi céllal 

       

védett értékek állagmegóvása megfelelő állapotú védett 
értékek aránya 

helyi projekt folyamatos önkormányzat, 
tulajdonosok, 
KÖH  

  pályázható 
források 

pályázható 
források 

egyedi tájértékek fenntartása, felújítása és 
környezetük rendezése (ősjuhar, források, 
hidak, feszületek, stb) 

a megfelelő állapotú és 
rendezett környezetű 
tájértékek aránya 

helyi projekt folyamatos civilek, lakosság, 
önkormányzat 

információ  pályázható
források 

pályázható 
források 

a gyárépület rekonstrukciója és a telephely 
zöldfelületrendezése 

felújított épületterület 
aránya, rendezett és 
karbantartott zöldfelület 
aránya 

egyéni projekt 2006-2009. tulajdonos, 
zöldfelület-
tervező, 
önkormányzat, 
lakosság 

      

kerítések felújításánál, illetve újak építésénél 
az egységes stílusban természetes anyagok 
használata, fa, kő és sövénykerítések 
létesítése 

természetes anyagú és 
színezésű kerítések aránya 

helyi projekt folyamatos  lakosság, 
önkormányzat 

      

a temető zöldfelületrendezése (gyalogutak 
építése, további fás növényzet telepítése, 
komposztáló létesítése, takarása) 

megépült gyalogutak, 
telepített fás növények 
száma, felújított 
zöldfelületek területaránya 
 

helyi projekt 2006-2009. zöldfelület 
tervezők 
önkormányzat, 
lakosság 

  
pályázható 
források 
 

pályázható 
források 
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Zöldfelületek, zöldterületek fejlesztése, 
fenntartása 

 Indikátor Helyi feladat Ütemezés Felelősök 
közreműködők 

Feltétel 
kistérség/táj-
szinten 

Feltétel  
megye/ régió 
szintjén 

Feltétel 
nemzeti/ EU 
szinten 

a sportpálya melletti pihenőhely 
környezetrendezése (berendezések cseréje, 
kiegészítése, növénytelepítés) 

telepített növények db, m2, 
berendezések db, 
használati funkciók 
bővülése  

helyi projekt 2006-2009.   

Tarna patak menti területek 
környezetrendezése, zöldsáv és sétány 
kialakítása 

a rendezett zöldfelület 
aránya, kihelyezetett 
berendezések db 

helyi projekt 2006-2011   

EU szabványnak megfelelő játszótér létesítés 
a művelődési ház mellett 

létesített terület m2, 
kihelyezett játszószerek 
száma 

helyi projekt 2006-2007.  

üdülési célú zöldfelület környezetrendezése 
az üveggyári víztározó körül (kiegészítő 
berendezések, növénytelepítés, esztétikai 
degradációk megszűntetése) 

telepített növények db, m2, 
berendezések db, 
használati funkciók 
bővülése  

helyi projekt 2006-2007.   

erdei pihenők, tornapályák létesítése 
tanösvényekhez, túrautakhoz kapcsolódóan 
(esőbeálló, padok) 

létesített pihenők db, 
kihelyezett berendezések 
db  

Mátra tájprojekt 
részeként 

2006-2009. Mátra 
tájprojekt 

utak menti zöldsávok funkcionális és 
esztétikai szempontokat figyelembe vevő 
fejlesztése lombos fajok előtérbe 
helyezésével 

zöldsávok létesítésének és 
felújításának aránya  

helyi projekt folyamatos  

kis helyigényű cserjesávok telepítése a szűk 
terekben  

cserjesávok, sövények 
aránya 

helyi projekt folyamatos  

a virágkiültetések növelése virágkiültetések 
növekedése m2, 
kihelyezett edényzet db 

helyi projekt folyamatos  

intézménykertek, temető és üdülési célú 
zöldfelületek és utak menti zöldsávok 
folyamatos fenntartása, a növények ápolása, 
szükség szerinti pótlása 

fenntartási költség/m2 helyi és egyéni 
projekt 

folyamatos  

lakókertek ápolása, az örökzöldek 
túlsúlyának elkerülése, a tájra jellemző 
lombos fajok magas díszértékű fajainak és 
fajtáinak telepítése  

gondozott lakókertek 
aránya, új telepítésű 
lombos fák  illetve 
örökzöldek aránya 

helyi és egyéni 
projekt 
kapcsolódva 
Mátra 
tájprojekthez  

folyamatos 

önkormányzat, 
zöldfelület-
tervezők, TK 
szakemberek, 
civilek, lakosság, 
helyi 
gazdálkodók, 
kastélyszálló 
tulajdonos és 
üzemeltető, 
Egererdő Rt 

Mátra 
tájprojekt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pályázható 
források 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pályázható 
források 
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V.2. Jogi és gazdasági szabályozás  
Tevékenységi korlátok és preferenciák 
alkalmazása  

 Indikátor Helyi feladat Ütemezés Felelősök 
közreműködők 

Feltétel 
kistérség/táj-
szinten 

Feltétel  megye/ 
régió szintjén 

Feltétel 
nemzeti/ EU 
szinten 

a kerti hulladékok égetésének 
szabályozása 

rendelet elfogadása önkormányzati
rendelet 
megalkotása 

 2006 önkormányzat       

a kiépített közüzemi csatornára történő 
rákötések elősegítése 
 

Rákötés aránya (%) helyi projekt  folyamatos önkormányzat, 
lakosság 

információ  pályázható
források 

pályázható 
források 

fiatalok helyben maradásának és 
letelepedésének támogatása 

elvándorlás, betelepülés 
aránya (vándorlási 
különbözet)  

helyi projekt 
kapcsolódva 
kistérségi 
programhoz 

folyamatos önkormányzat. 
lakosság, 
vállalkozók 

kistérségi 
projekt a 
népesség-
megtartás 
elősegítésére
 

pályázható 
források 

pályázható 
források 

Az intézményi feltételek javítása és az 
ellenőrzési rendszer erősítése a 
környezetvédelmi feladatok ellátásában  

       

közreműködés a használt műszaki 
védelem nélküli hulladéklerakó teljes 
környezetvédelmi felülvizsgálatában 
 

beszámoló a 
felülvizsgálatban való 
közreműködésről  

közreműködés 2006  közszolgáltató,
érintett 
önkormányzatok 

      

felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer 
folyamatos felülvizsgálata 
 

éves jelentés a 
felülvizsgálatról 

  folyamatos önkormányzat, 
lakosság 

      

a következetes és rendszeres hatósági 
ellenőrzés a kommunális szennyezések 
(illegális hulladéklerakások, 
szennyvízkiengedések) megelőzése, 
felderítése és felszámolása érdekében 
 

elszállított, ártalmatlanított 
szennyvíz mennyisége 

helyi projekt  folyamatos önkormányzat, 
lakosság 

      

illegális fakitermelések és illegális 
vadászat megszüntetése érdekében 
következetes és rendszeres hatósági 
ellenőrzés 

  helyi 
közreműködés 
Mátra 
tájprojekben 

folyamatos önkormányzat, 
Egererdő  Rt., TK 
szakemberei, 
lakosság 

Mátra 
tájszintű 
ellenőrzés 
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A tervezési és jogszabály-alkotási 
rendszer javítása  
 

 Indikátor Helyi feladat Ütemezés Felelősök 
közreműködők 

Feltétel 
kistérség/táj-
szinten 

Feltétel  megye/ 
régió szintjén 

Feltétel 
nemzeti/ EU 
szinten 

A településfejlesztési és -rendezési tervek 
összehangolása a környezetvédelmi 
programokkal  

jegyzőkönyv az 
egyezetetésekről 

helyi projekt folyamatos építésügyi hatóság 
TK szakemberei, 
önkormányzat 

      

az építési engedélyezési eljárásban a 
tájhagyományokat őrző építészeti stílus 
(anyagok, színek) következetes érvényre 
juttatása (lakóépületek, üdülőházak) 

új építési engedélyeknél a táj 
hagyományos építészeti 
stílusát őrző épületek aránya 

helyi projekt, 
kapcsolódva 
Mátra 
tájprojekthez 

folyamatos építésügyi hatóság 
TK szakemberei,  
önkormányzat 

Mátra 
tájprojekt 

    

a gondozatlan, több évig üresen álló 
épületek önkormányzati tulajdonba 
vételének jogi feltételeinek megteremtése 

jogszabály megalkotása helyi projekt  2006-2007 önkormányzat, 
építésügyi hatóság

    országos 
jogi keretek 
kidolgozása 

a rendezési terv értékkataszterében 
szereplő építészeti örökség helyi 
védelemben részesítése 

önkormányzati rendelet 
megalkotása 

helyi projekt  2006 önkormányzat       

 ipari épületegyüttes tájba illesztéséhez az 
épületek karbantartásának és a 
takarófásítás létesítésének szabályozása 

önkormányzati rendelet 
megalkotása 

szabályozás 
önkormányzati 
rendeletben  

2006 önkormányzat       

 

V.3. Az információrendszer fejlesztésével kapcsolatos eszközök, kutatás, tervezés  
A rendelkezésre álló környezeti 
állapotfelmérés adatainak folyamatos 
frissítése, bővítése  

       

vízmonitoring rendszer kialakítása- a 
vízfolyások és az ivóvíztározó 
vízminőségének és mederanyagának 
ellenőrzése  

mérőpontok száma és 
mérések gyakorisága 

helyi projekt 
térségi 
monitoringhoz 
kapcsolódva 

folyamatos KÖTEVIFE, 
ÁNTSZ, 
kutatóintézetek 
egyetemek 

információ  pályázható
források 

pályázható 
források 

az ivóminőségéről rendszeres információ 
kérése 
 

információszolgáltatás ténye, 
gyakorisága 

helyi projekt folyamatos önkormányzat       

a kertek talajának vizsgálata az esetleges 
ólomszennyezettség felderítése 

adathiányok, információhoz 
való hozzájutás korlátjai 

helyi projekt 2006-2010 KÖTEVIFE, 
ÁNTSZ 
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A rendelkezésre álló környezeti 
állapotfelmérés adatainak folyamatos 
frissítése, bővítése  

 Indikátor Helyi feladat Ütemezés Felelősök 
közreműködők 

Feltétel 
kistérség/táj-
szinten 

Feltétel  megye/ 
régió szintjén 

Feltétel 
nemzeti/ EU 
szinten 

illegális szennyvíz-kibocsátási pontok 
feltérképezése, derítők szivárgásának 
ellenőrzése 

kibocsátási pontok változása helyi projekt folyamatos lakosság, 
önkormányzat 

      

illegális hulladéklerakások helyének 
felmérése 

Lerakások változása helyi projekt folyamatos lakosság, 
önkormányzat 

      

egyedi tájértékek felmérése, leírása tájértékleltár létrehozása és a 
frissítés gyakorisága 

helyi projekt 2006-2007 önkormányzat, TK 
szakemberei, 
civilek, lakosság 

      

 

V.4.  Tudatformálási lépések, együttműködés elősegítése   
A program megvalósításához szükséges 
együttműködések, koordináció 
biztosítása 

 Indikátor Helyi feladat Ütemezés Felelősök 
közreműködők 

Feltétel 
kistérség/táj-
szinten 

Feltétel  megye/ 
régió szintjén 

Feltétel 
nemzeti/ EU 
szinten 

együttműködés, koordináció a konkrét 
környezeti nevelési programok 
megvalósításában (erdei iskola stb.) 

a környezeti nevelésben 
résztvevők száma 

helyi projekt, 
kapcsolódva 
Mátra 
tájprojekthez 

folyamatos civil szervezetek, 
TK szakemberei, 
oktatási 
intézmények, 
önkormányzat 

információ, 
Mátra 
tájprojekt 

pályázható 
források 

pályázható 
források 

településközi együttműködés a megfelelő 
hulladék elhelyezés és szelektív gyűjtés 
megvalósításához 

a közös akciók 
dokumentumai 

helyi projekt, 
kapcsolódva 
térségi 
hulladék-
gazdálkodási 
programhoz 

folyamatos érintett 
önkormányzatok, 
regionális 
közszolgáltató 

koordináció, 
információ-
szolgálatatás

regionális 
hulladék-
gazdálkodási 
rendszer 
működése 

  

összefogás, együttműködés az illegális 
szilárd és folyékony hulladék kihelyezés, 
illegális fakitermelés, vadászat 
feltárásában 

a közös akciók 
dokumentumai 

folyamatos lakosság, 
önkormányzat, 
Egererdő Rt. TK 
szakemberei 

információ, 
Mátra 
tájprojekt 

    

együttműködés a környezeti 
információkhoz való hozzájutásban, 
tájékoztatásban 

a közös akciók 
dokumentumai, lakossági 
tájékoztatás dokumentumai 

helyi projekt, 
kapcsolódva 
Mátra 
tájprojekthez 

folyamatos önkormányzatok, 
KÖTEVIFE, 
ÁNTSZ, 
közműszolgáltatók 

koordináció, 
Mátra 
tájprojekt 
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Szemléletformálás, viselkedési normák 
kialakítása  

              

szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges 
lakossági tájékoztatás 

lakossági tájékoztatás 
dokumentumai 

helyi projekt, 
kapcsolódva 
térségi 
programhoz 

2006-2011 önkormányzat, 
civilek 

információ 

figyelemfelkeltő táblák elhelyezése a 
szemetelés elkerülésére 

a kihelyezett táblák száma helyi projekt  2006-2009 önkormányzat, 
civilek 

  

pályázható 
források 
  
  
  

pályázható 
források 
  
  
  

Szemléletformálás, viselkedési normák 
kialakítása  folyt 

 Indikátor Helyi feladat Ütemezés Felelősök 
közreműködők 

Feltétel 
kistérség/táj-
szinten 

Feltétel  megye/ 
régió szintjén 

Feltétel 
nemzeti/ EU 
szinten 

a szerves hulladék és más megújuló 
energiaforrás-hasznosítás előnyeinek 
megismertetése 

a tájékoztatás dokumentumai 2006-2011 önkormányzat,
civilek 

 

házi komposztálás előnyeinek, 
technikájának megismertetése 

a tájékoztatás dokumentumai  

  

2006-2011 önkormányzat,
civilek 

tájékoztatás a kiépült csatornahálózatra 
való rákötés szerepéről, a szennyvizek 
veszélyeiről 

a tájékoztatás dokumentumai  2006-2009 önkormányzat,
civilek 

    

épületek felújításra vonatkozó javaslatok 
(pl. tetőszerkezet, színek, formák, 
anyagok), költségkímélő, esztétikus 
megoldások megismertetése 

a tájékoztatás dokumentumai 2006-2011 önkormányzat,
civilek, TK 
szakemberei 

     

kerítések felújításánál, létesítésénél a fa és 
a növényzet alkalmazására pozitív példák 
bemutatása, népszerűsítése 

a tájékoztatás dokumentumai  2006-2011 önkormányzat,
civilek, TK 
szakemberei 

    

a közlekedési területek mentén levő 
zöldsávok előnyeinek ismertetése 

a tájékoztatás dokumentumai 

helyi projekt, 
kapcsolódva 
Mátra 
tájprojekthez 
  
  

2006-2011 önkormányzat, 
civilek, TK 
szakemberei 

információ, 
Mátra 
tájprojekt 
koordináció 
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VII. Jogszabályok 
Az alábbiakban felsoroljuk az önkormányzatok által a környezetvédelmi feladatok ellátásánál 
és a program megvalósítása során figyelembe veendő jogszabályokat. A felsorolásban 
szerepelnek az önkormányzat jogszabályban előírt környezetvédelemmel kapcsolatos 
kötelezettségeit és lehetőségeit tartalmazó rendelkezések. A lista folyamatos frissítése 
szükséges.  

VII. 1. Levegőtisztaság-védelem 
 
1995. évi LIII. törvény  a környezet védelmének általános 

szabályairól 
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet   a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 
140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet   egyes kültéri berendezések zajkibocsátási 

követelményeiről és megfelelőségük 
tanúsításáról 

21/2001. (II. 14.) Korm. Rendelet   a levegő védelmével kapcsolatos egyes 
szabályokról 

20/2001. (II. 14.) Korm. Rendelet   a környezeti hatásvizsgálatról 
12/1983. (V. 12.) MT rendelet   a zaj- és rezgésvédelemről 
10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet   az 50 MWth és annál nagyobb névleges 

bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések 
működési feltételeiről és légszennyező 
anyagainak kibocsátási határértékeiről 

7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes 
rendelet  

 az egyes levegőszennyező anyagok 
összkibocsátási határértékeiről 

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet   a légszennyezettségi agglomerációk és 
zónák kijelöléséről 

8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes 
rendelet  

 a zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról 

29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes 
rendelet  

 egyes kültéri berendezések 
zajkibocsátásának korlátozásáról és a 
zajkibocsátás mérési módszeréről 

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 

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet   a légszennyezettség és a helyhez kötött 
légszennyező források kibocsátásának 
vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével 
kapcsolatos szabályokról 

14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes 
rendelet  

 a légszennyezettségi határértékekről, a 
helyhez kötött légszennyező pontforrások 
kibocsátási határértékeiről 

2/1983. (V. 25.) OKTH rendelkezés   a zaj- és rezgésbírságról 
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VII. 2. Víz-és talajvédelem 
1995. évi LVII. törvény   a vízgazdálkodásról 
203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet   a felszíni vizek minősége védelmének egyes 

szabályairól 
49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet   a vizek mezőgazdasági eredetű 

nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 
240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet   a települési szennyvíztisztítás szempontjából 

érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 
kijelöléséről 

31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet   a felszíni vizek megfigyelésének és 
állapotértékelésének egyes szabályairól 

30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet   a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes 
szabályairól 

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet   a vízszennyező anyagok kibocsátásaira 
vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk 
egyes szabályairól 

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet   a felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny területeken levő települések 
besorolásáról 

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 

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat   a 2003-2008. közötti időszakra szóló 
Nemzeti Környezetvédelmi Programról 

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet   a felszíni vizek minősége védelmének 
szabályairól 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet   a felszín alatti vizek védelméről 
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet   az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről 
239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet   a bányatavak hasznosításával kapcsolatos 

jogokról és kötelezettségekről 
120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet   a vizek és a közcélú vízilétesítmények 

fenntartására vonatkozó feladatokról 
46/1999. (III. 18.) Korm. rendelet   a hullámterek, a parti sávok, a vízjárta, 

valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett 
területek használatáról és a hasznosításáról 

178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet   a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő 
alapadatokról 

132/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet   a vízminőségi kárelhárítással összefüggő 
feladatokról 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet   a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint 
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 
védelméről 

232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet   a vizek kártételei elleni védekezés 
szabályairól 

16/1982. (IV. 22.) MT rendelet   az árvízi szükségtározókról 
21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet   a víziközművek üzemeltetéséről 
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15/1997. (IX. 19.) KHVM rendelet   a folyók mértékadó árvízszintjeiről 
12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet   a termelt és szolgáltatott vizek 

gázmentesítéséről 
10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet   az árvíz- és a belvízvédekezésről 
2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet   a mezőgazdasági vízszolgáltató művek 

üzemeltetéséről 
31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet   a felszíni vizek megfigyelésének és 

állapotértékelésének egyes szabályairól 
30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet   a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes 

szabályairól 
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 

10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM 
együttes rendelet  

 a felszín alatti víz és a földtani közeg 
minőségi védelméhez szükséges 
határértékekről 

6/1989. (V. 13.) KVM rendelet   a víz- és környezeti károk elleni 
védekezésnél foglalkoztatottak 
járandóságáról 

2/1985. (III. 28.) OVH rendelkezés   a vizeken és a vízilétesítmények vízterületén 
víziállások létesítéséről és használatáról, 
valamint a víziállások felülvizsgálatáról 

 

VII. 3. Élővilágvédelem 
 
12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet   a fokozottan védett növény-, illetve 

állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli 
korlátozás elrendelésének részletes 
szabályairól 

245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet   a települési önkormányzat jegyzőjének az 
állatok védelmével, valamint az állatok 
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- 
és hatásköreiről 

2000. évi XXXV. törvény   a növényvédelemről 
1996. évi LIV. törvény   az erdőről és az erdő védelméről, egységes 

szerkezetben a végrehajtásáról szóló 
29/1997. (IV. 30.) FM rendelettel 

1996. évi LIII. törvény   a természet védelméről 
1995. évi XCIII. törvény   a védett természeti területek védettségi 

szintjének helyreállításáról 
276/2004. (X. 8.) Korm. Rendelet   a természet védelmét szolgáló egyes 

támogatásokra, valamint kártalanításra 
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vonatkozó részletes szabályokról 
275/2004. (X. 8.) Korm. Rendelet   az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekről 
67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet   a védett és fokozottan védett 

életközösségekre vonatkozó korlátozásokról 
és tilalmakról 

8/1998. (I. 23.) Korm. rendelet   a védett állatfajok védelmére, tartására, 
bemutatására és hasznosítására vonatkozó 
részletes szabályokról 

33/1997. (II. 20.) Korm. Rendelet   a természetvédelmi bírság kiszabásával 
kapcsolatos szabályokról 

2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet   az érzékeny természeti területekre 
vonatkozó szabályokról 

30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet   a természetvédelmi kezelési tervek 
készítésére, készítőjére és tartalmára 
vonatkozó szabályokról 

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet   a védett és a fokozottan védett növény- és 
állatfajokról, a fokozottan védett barlangok 
köréről, valamint az Európai Közösségben 
természetvédelmi szempontból jelentős 
növény- és állatfajok közzétételéről 

7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet   egyes természeti területek védetté, valamint 
helyi jelentőségű természetvédelmi területek 
országos jelentőségűvé nyilvánításáról, 
továbbá természetvédelmi területek 
határának módosításáról 

6/1990. (III. 31.) KVM rendelet   természetvédelmi területek és tájvédelmi 
körzet létesítéséről, valamint 
természetvédelmi kezelő kijelöléséről 

9/1989. (VIII. 24.) KVM rendelet   tájvédelmi körzetek létesítéséről 
3/1989. (II. 22.) KVM rendelet   egyes természeti területek védetté 

nyilvánításáról és tájvédelmi körzetek 
létesítéséről 

2/1988. (V. 26.) KVM rendelet   egyes területek védetté nyilvánításáról 
 

VII. 4. Települési környezet védelme 
1999. évi LXIII. törvény   a közterület-felügyeletről 
1999. évi XLIII. törvény   a temetőkről és a temetkezésről 
2001. évi LXIV. törvény   a kulturális örökség védelméről 
191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet   az örökségvédelmi bírságról 
14/2005. (IV. 5.) NKÖM rendelet   egyes ingatlanok műemlékké, valamint 

műemléki jelentőségű területté 
nyilvánításáról, illetőleg műemléki 
védettségének megszüntetéséről 

13/2005. (IV. 4.) NKÖM rendelet   egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról 
21/2004. (X. 12.) NKÖM rendelet   egyes ingatlanok műemlékké, valamint 

műemléki jelentőségű területté 
nyilvánításáról, illetőleg műemléki 
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védettségének megszüntetéséről 
24/2002. (XII. 25.) NKÖM rendelet   egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról 
 

VII. 5. Hulladékgazdálkodás 
2000. évi XLIII. törvény   a hulladékgazdálkodásról 
1995. évi XCI. törvény   az állategészségügyről 
1995. évi LVI. törvény   a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá 

egyes termékek környezetvédelmi 
termékdíjáról 

1995. évi LIII. törvény   a környezet védelmének általános 
szabályairól 

109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet   az elemek és az akkumulátorok 
hulladékainak visszavételéről 

267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet   a hulladékká vált gépjárművekről 
264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet   az elektromos és elektronikai berendezések 

hulladékainak visszavételéről 
224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet   a hulladékkezelési közszolgáltató 

kiválasztásáról és a közszolgáltatási 
szerződésről 

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet   a hulladékgazdálkodási tervek részletes 
tartalmi követelményeiről 

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet   a csomagolásról és a csomagolási hulladék 
kezelésének részletes szabályairól 

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet   a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, 
valamint kiszabásának és megállapításának 
módjáról 

241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet   a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és 
hatásköréről 

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet   a települési hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről 

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet   a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről 

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet   a szennyvizek és szennyvíziszapok 
mezőgazdasági felhasználásának és 
kezelésének szabályairól 

242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet   a települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj megállapításának 
részletes szakmai szabályairól 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes 
rendelet  

 az építési és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól 

16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet   a települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos közegészségügyi 
követelményekről 

1/2002. (I. 11.) EüM rendelet   az egészségügyi intézményekben keletkező 
hulladék kezeléséről 

1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet  a köztisztasággal és a települési szilárd 
hulladékkal összefüggő tevékenységekről 

4/1984. (II. 1.) ÉVM rendelet   a településtisztasági szolgáltatás ellátásáról 
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és a települési folyékony hulladékok 
ártalmatlanításáról 

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet   a növényvédő szerrel szennyezett 
csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről 

15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet   az elektromos és elektronikai berendezések 
hulladékai kezelésének részletes szabályairól 

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet   a biohulladék kezeléséről és a komposztálás 
műszaki követelményeiről 

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet   a területi hulladékgazdálkodási tervekről 
5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet   a települési szilárd hulladék kezelésére 

szolgáló egyes létesítmények kialakításának 
és üzemeltetésének részletes műszaki 
szabályairól 

22/2001. (X. 10.) KöM rendelet   a hulladéklerakás, valamint a 
hulladéklerakók lezárásának és 
utógondozásának szabályairól és egyes 
feltételeiről 

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet   a hulladékok jegyzékéről 
9/2001. (IV. 9.) KöM rendelet   az elemek és akkumulátorok, illetve 

hulladékaik kezelésének részletes 
szabályairól 

110/2002. (XII. 12.) OGY határozat   az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről 
174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet   a közműves szennyvízelvezető és –tisztító 

művel gazdaságosan el nem látható 
területekre vonatkozó Egyedi 
Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási 
Programjáról 

 
 

VII. 6. Rövidítések, betűszavak:  
AVOP: Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program a Nemzeti Fejlesztési terv része 

KIOP: Környezet és Infrastruktúra Operatív Program a Nemzeti Fejlesztési terv része 

KÖH: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

KÖTEVIFE: Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

KÖVICE: Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási céltámogatás 

NVT: Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 

ROP: Regionális Operatív Program a Nemzeti Fejlesztési Terv része 

TK: Mátrai Tájvédelmi Körzet 
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Parádsasvár Község Önkormányzat képviselőtestületének rendeletei: 
 

1/2005. (01.27) sz. önkormányzati rendelet Parádsasvár Hulladékgazdálkodási Tervéről 

15/2004. (IV.29) sz. önkormányzati rendelet a környezet védelméről, a közterületek és 

ingatlanok rendjéről. 

17/2004. (IV.29.) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 
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