






























Tájékoztató Taktaharkány környezeti állapotáról 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés 

e) pontja kimondja, hogy „A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, 

értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente 

egyszer tájékoztatja a lakosságot.” 

Fentiek alapján a település környezeti állapotáról a rendelkezésre álló adatok alapján a 

következő tájékoztatást adom: A települési környezet védelme érdekében végzett, illetve 

végzendő helyi feladatok az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

a) Környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtása és a hatáskörbe tartozó hatósági 

feladatok ellátása; 

b) Önkormányzati rendeletek kibocsátása a környezetvédelmi feladatok megoldása érdekében; 

c) Együttműködés a környezetvédelmi feladatokat ellátó egyéb hatóságokkal, szomszédos 

önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel; 

d) Környezeti állapot évenkénti elemzése. 

A környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozást alapvetően négy jogszabály, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 

1996. évi LIII. törvény, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. törvény és ezeknek a végrehajtási rendeletei teremtik meg. 

 

Területhasználatok 

Taktaharkány közigazgatási területe 
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belterület 1553 8 16 2261140 68 70819 1456 

külterület 671 0 0 36871627 66 2295179 54949 

ÖSSZESEN 2224 8 16 39132767  

 

 

 

 

 



Földrészlet statisztika művelési áganként 
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erdő 38 39 1351055 2320 150559 34642  

fásított 

terület 
8 8 15054 441 8597 1882  

kivett 1707 1711 5904498 66 623789 3450  

legelő 43 50 3282278 410 674736 65646  

nádas 5 7 661909 3487 484276 94558  

rét 7 9 207778 453 110345 23086  

szántó 472 773 27710195 424 2044990 35848  

 

Úthálózat 

A településen halad keresztül a 3611, 3621 állami út, a többi út önkormányzati tulajdonú. Az 

utak minősége több szempontból is javítandó (kátyú, vízelvezetés, por). Rendelkezünk egy 

több, mint 20 éves kerékpárút-hálózattal. Minden évben megtörténik a kátyúk javítása, valamint 

évről évre gyarapodik a felújított, aszfaltozott utcák száma. 2021-ben az Alkotmány, a Jókai, 

az Iskola és a Kölcsey utcák aszfaltozása megtörtént. Szükséges a járdahálózat felújítása is. A 

frekventált utcák mellett fasorokat telepítettünk és telepítünk. 

 

Parkolók, terek 

A település parkoló-ellátottsága kielégítő. A posta melletti területen tervezzük még burkolt 

parkoló kialakítását. 

A parkosítás előrehaladott, de szépíteni, zöldíteni szükséges. A játszóterek kialakítására van 

nagy szükség. 

 

Potenciális szennyező források 

A település területein elszórva találhatunk elhagyott hulladékot, vannak illegális 

hulladéklerakók. Ezek felszámolását a közfoglalkoztatási programban, a „Tisztítsuk meg az 

országot” és a „Te szedd” programokból igyekszünk megoldani, de újratermelődnek. A 

pályázati lehetőségek adottak. 

 

 

 



Hulladékgazdálkodás, hulladékgyűjtés 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2018. (IX. 11.) 

önkormányzati rendelete rendelkezik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. E szerint a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi. A 

közszolgáltatáshoz új hulladékgyűjtőket kapott a lakosság. A zöld hulladékot és az üveg 

hulladékot zsákban gyűjtik. A zsákok osztása aggályos. 

 

 

Víziközmű-szolgáltatás 

A településen a víziközmű-szolgáltató a Borsodvíz Zrt. Taktaharkány 3 kútja látja el 

Taktaharkány és Taktaszada lakosait. A vízminőség hibája: a 3-as kút működésekor kénes szag 

érezhető. 

A szennyvíz-szolgáltatást is a Borsodvíz Zrt. látja el. A szennyvíztisztító telep Taktaharkányban 

működik. A Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás a 

hozzá vezető utat pályázati forrásból kiépítette. 

A szennyvízbekötéssel rendelkező ingatlanok: 

2015: 606 

2016: + 331 

2017: + 64 

2018: + 20 

2019: + 12 

2020: + 10 

2021: + 7 

A mai napon 1050 fogyasztó csatlakozott a szennyvíz-hálózatra, 122 fogyasztó még nem. 

 

 

Levegőminőség 

A település környezetében légszennyező forrást a gépjárművek és a téli fűtési időszak jelenti. 

Parlagfű okozta szennyezés a település külterületi részein jellemző. 

 



 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Személygép-

kocsi 

691 684 668 678 667 700 737 707 742 765 787 

Tehergép-

kocsi 

92 92 86 78 76 75 75 113 115 115 114 

Vontató 21 17 13 12 12 28 59 
    

Motor-

kerékpár 

18 22 22 22 17 16 20 23 28 28 27 

 








































































