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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
 

1.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A 

TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 
 
 

1.1.1 Településhálózati összefüggések 

 
Edelény az Észak-Magyarországi Régióban található, városi rangú település. A régió 
Magyarország észak-keleti részén az Északi-középhegység és az Alföld északi részén 

helyezkedik el. Szikszó mellett Edelény a Cserehát földrajzi táj egyik meghatározó városa. A 

Cserehát lényegében a Bükk és a Zempléni-hegység között elterülő erdőkkel borított 
dombvidékes terület.  A Cserehát a szlovák-magyar határtól délre a Bódva és Hernád között 
a Sajó folyóig húzódik. A Cserehát vidékén a települések kialakulásánál a domborzati 
viszonyok mellett a legfontosabb telepítő tényező a víz volt (a falvak szinte kivétel nélkül 
patak, folyó mellett, vagy attól nem messze formálódtak). A völgyek és völgymedencék 
fekvése, kiterjedése, klimatikus, vízrajzi, talajtani adottságai, természetes növénytakaróval 
való fedettsége, annak jellege stb. alapvetően befolyásolta a települések térbeli kiterjedését, 
továbbfejlődését. A földrajzi tényezőknek köszönhetően a Cserehát nagyobbik felén csak a 
törpe- és az aprófalvas településszerkezet kialakulását tették lehetővé (Dobány, 2010). A 
Cserehát ma Magyarország egyik legjellemzőbb aprófalvas térsége. A Cserehát különböző 
nagytájak találkozásában fekszik, lényegében itt vezetett keresztül a Felvidéket és az Alföldet 
összekötő út. Az itt áthaladó kereskedelmi utak telepítő tényezője szintén lényeges volt. 
Azonban a Cserehát belső területein egyetlen forgalmasabb út sem vezetett keresztül, így az 
ottani falvak hátrányos forgalmi helyzetük következtében nem élvezhették a közlekedés 
településformáló hatásainak előnyeit sem.  
A csereháti történeti településrendszert kétszintű hierarchia jellemezte, melynek egyik 
szintjét a jobbágyfalvak, a másikat a mezővárosok alkották. Nem alakult ki egyetlen nagyobb 
város sem e dombvidéken, amely az ipar, kereskedelem, közlekedés, művelődés, valamint 
közigazgatás tekintetében centrumszerepet tölthetett volna be. A mezővárosok közül csak 
Szikszó emelhető ki, a XVIII. század végére azonban – Miskolc árnyékában – jelentősége 
lecsökkent. Kassa szabad királyi város viszonylag messze feküdt a Csereháttól, hatása a vidék 
településrendszerének fejlődésére csak közvetett volt. Az egyre nagyobb gazdasági súllyal 
rendelkező Miskolc viszont nemcsak a Cserehát Borsod vármegyéhez tartozó falvait 
vonzotta, hanem az Abaúj-Torna vármegyéhez tartozókat is. Ahogyan Kassa veszített 
kereskedelmi súlyából, úgy növekedett Miskolc szerepe. A XVIII. század végétől kezdődően 
Miskolc gazdasági téren nagyobb mértékben hatott a csereháti települések túlnyomó 
többségére, mint Kassa.  
Edelény térszervező szerepe a XIX. században kezdett megerősödni, amikor a cukoriparnak 
köszönhetően elindult a város iparosodása. Alapvetően a gyáripar a Cserehát falvainak  
fejlődését nem igazán segíthette, mivel ipar nem volt (ma sincs) e dombvidéken. A leginkább 
indusztriális Edelény sem tudott ezen a kedvezőtlen helyzeten említést érdemlően 
változtatni. A városfejlődés hajtóereje a gazdaság mellett az intézményrendszer fejlődése 
volt. A XIX. század második felében a Csereháton is megindult az intézményhálózat kiépítése. 
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A Hernád mentén fekvő nagyobb településeken az intézményhálózat kiépítése teljesebb és 
gyorsabb ütemű volt, s nagyjából ugyanez mondható el a Sajó- és a Bódva-völgy olyan 
településeiről, mint Edelény vagy Szendrő. Minden szempontból Szikszó haladt 
leggyorsabban a városiasodás meglehetősen göröngyös útján a mozdulatlanságba dermedt 
belső falvakat messze lehagyva. Mindössze Edelény próbált lépést tartani vele, de Szikszó 
kedvezőbb helyzeti energiája és társadalmának nagyobb innovatív hajlama az idők folyamán 
kialakult fejlettségbeli különbséget még hosszú ideig meg tudta őrizni.  
A csereháti szubrégió településrendszerének kialakulását és fejlődését leginkább az adott 
ökológiai és a mindenkori ökonómiai viszonyok között folytatott gazdálkodás, valamint 
annak fejlettségi szintje határozta meg. Ezt elsősorban az autarchiára berendezkedett 
alacsony színvonalú, tradicionális mezőgazdálkodás testesítette meg. A kedvezőtlen 
földbirtokmegoszlás, a tágabb térség szűk munkaerőpiaca miatti munkaerő-felesleg, az 
immobil agrártársadalom, a tőkehiány stb. a csereháti települések túlnyomó többségében 
alig tette lehetővé a termelés modernizálását, a tőkés árutermelés kialakulását, s mindez a 
települések fejlődését is hátrányosan érintette (Dobány, 2010). A fenti okokból eredően a 
Csereháton alacsony hierarchiaszintű, egymással laza kapcsolatban álló, alacsony 
dinamikájú, nagyrészt forgalmi árnyékban fekvő települések rendszere jött létre egyoldalú 
agrárjelleggel, szegényes művi környezettel.  
A Cserehát ma az ország egyik legelmaradottabb vidékének számít, olyan térségnek, melyet  
a XX. században több „trauma” is ért. 1920-ban a trianoni békediktátum hatására 
megszakadt kapcsolata hagyományos gazdasági, közigazgatási és kulturális központjaival, s a 
területét kettészelő új országhatár egyik pillanatról a másikra perifériális helyzetűvé 
változtatta. (Dobány, 2010). A Cserehát esetében ezzel kezdetét vette a külső 
perifériaképződés, melynek napjainkban is érzékelhetőek a gazdasági és társadalmi hatásai. 
Az első világháborút követően a történeti Magyarország drasztikus területi feldarabolásával 
együtt járó határok meghúzását követően az ország keleti és északi új határai mentén egy 
olyan elmaradott rurális övezet kialakulása kezdődött meg, amely jórészt a megmaradt 
megyecsonkokból képződött. Az egykori vármegyeközpontok, centrumok, középvárosok 
(egykori vármegyeközpontok), amelyek többségében gazdasági centrumok voltak, a határ 
túloldalára kerültek, de a vonzáskörzeteik a csonka vármegyékkel együtt itt maradtak. A mai 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe számos centrumot veszített el, ebből eredően itt volt 
jellemző a legnagyobb arányú térszerkezeti anomáliák kialakulása. A centrumok elvesztésével 
városhiányos térségek alakultak ki a határterületeken, ahová a megyeszékhely már nem tudja 
kiterjeszteni hatását. A külső perifériák Magyarország észak-keleti határai mentén ugyanazokból 
az okokból alakultak ki és ugyanazok a folyamatok jellemzik őket. Ezek a válságövezetek a mai 
napig Magyarország válságövezetei, ahol a hátrányos helyzet halmozott, a leszakadás 
koncentráltabb.  A megye határmenti területei hátrányos helyzetű, fokozatosan leszakadó 
térségek, mely részben a vonzásközpontok határon túlra kerülésével magyarázható. 
Egyértelműen ezek a térségek tekinthetőek a megye és az ország külső perifériáinak. Az 
Európai Unió által meghatározott legkedvezőtlenebb helyzetű régiótípusok közül 
Magyarországon a vidéki térségek, az ipari átalakulás által érintett térségek és a határon 
átnyúló régiók találhatóak meg. Többségük periférikus elhelyezkedésű, amely a társadalmi és 
gazdasági leszakadás eredője. Az érintett földrajzi terület-típusok között gyakori az átfedés, a 
határmenti térségek szinte mindegyike periférikus elhelyezkedésű, jelentős részük pedig 
aprófalvas térség. Ebből adódóan a problémák halmozódása a jellemző, amely ezeknek a 
térségeknek a tartós leszakadását eredményezi. További súlyos probléma a perifériális 
területeken, hogy rendkívül erőteljes a szegregálódás, a diszkriminációval veszélyeztetett 
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roma lakosság koncentráltsága. A külső perifériák elmaradottsága országos szinten is 
rendkívül erőteljes visszahúzó erő, további leszakadásuk egyre súlyosabb társadalmi 
feszültségeket gerjeszt. Szinte minden téren az ország többi részénél kedvezőtlenebb 
adottságokkal rendelkeznek, amelyet a fokozódó elvándorlás, elöregedés, társadalmi 
erodálódás, a természetes és épített környezet erőteljes igénybevétele jellemzi. A külső 
perifériákon csökken a legdrasztikusabban az életminőség, elsősorban ezeknek a térségét 
jellemzi a legnagyobb volumenű elvándorlás, az elöregedés.  
A Cserehát következő traumáját az jelentette, hogy a második világháborút követően ezt a 
városhiányos térséget egyesítették Borsod megyével, ami még inkább visszavetette 
fejlődését (Dobány, 2010). A meghatározó gazdasági centrumoktól messzire került, 
lényegében két kisváros Edelény és Szikszó lett a két legfontosabb térszervező centrum. 
A problémák harmadik eredője, hogy az 1960-80-as évek gazdaságpolitikája vajmi kevéssé 
törődött az olyan, ásványkincsekben szegény, minden ipart nélkülöző, a kedvezőtlen 
agroökológiai potenciál miatt nagyüzemi gazdálkodásra is kevéssé alkalmas területtel, mint 
amilyennek a Cserehát számított. Az 1960-as években már szembetűnő volt a térség 
lemaradása az ország többi részétől, majd ez a tendencia később még inkább erősödött. A 
folyamatos jövedelem-elvonás sújtotta agrártérségben mind nagyobb méreteket kezdett 
ölteni a népesség elvándorlása, a demográfiai erózió, a gazdasági élet szétzilálódása, s ezek 
együttesen vezettek a halmozottan hátrányos helyzet kialakulásához. Ez a folyamat a XX. 
század végére az egész térséget tartós és általános válságba sodorta. Különösen azokat a 
településeket hozta szinte kilátástalan helyzetbe, melyek a csereháti átlagnál már korábban 
is kedvezőtlenebb sorsúak voltak. Ma nem ritkák az egykori lakóikat teljesen elvesztő, vagy 
csak 20-30 állandó lakost számláló csereháti települések sem (Dobány, 2010).  
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a városok többsége az észak-déli irányú Sajó-völgy 
tengelyébe, illetve az Északi-középhegység és az Alföld találkozásánál húzódó kelet-nyugati 
irányú történelmi kereskedelmi tengely mellé települt. A két tengely metszéspontjában van 
Miskolc. A településszerkezetre egyrészt Miskolc és az agglomeráció túlsúlya („regionális 
pólus”), másrészt az aprófalvak sokasága jellemző (az ország legtöbb településsel rendelkező 
megyéje) (Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciója - Helyzetértékelés, 
2013). Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a településrendszer legkritikusabb metszetét az a 
218 település adja, melynek 1000 fő alatti a lélekszáma. Ezekből 136-ban a lélekszám 500 fő 
alatti (átlag-lélekszám 245 fő), elsősorban a Csereháti térségben. A megyében az apróbb, 500 
fő alatti települések közül hosszabb távon 20-30 esetében el kell fogadni, hogy települési 
értelemben megszűnnek. Ez nem az eltűnésüket jelenti, hanem a közösség szétesését, a 
település funkció-váltását (üdülőfaluvá válását), esetleges pusztulását. A megyében a 
legveszélyeztetettebb az a 44, többségében csereháti aprófalu, amelyben a lélekszáma 250 
fő alatt van, sőt folyamatosan csökken. A Csereháti, Bodrogközi veszélyeztetett települések 
esetében a közlekedési rendszer és a közösségi infrastruktúra szelektív fejlesztése segíthet 
annyiban, hogy késlelteti a folyamatot, indukálja a funkcióváltást. Megállapítható, hogy ez a 
drámai fordulat igen szoros összefüggésben van a tájak mai gazdaságra vonatkoztatható 
eltartóképességével. A megye északi területein a településhálózati krízis mérséklése 
megköveteli a helyi központok túlkompenzálását Szendrő, Gönc, Encs, Pálháza, Rudabánya, 
Edelény települések esetében (Borsod-Abaúj-Zemplén megye településrendezési terve, 
2009). Az ország észak-keleti részén fekvő Cserehát hazánk egyik legfejletlenebb területe.  
Az Országos Fejlesztési Koncepció és Területfejlesztési Koncepció  a Cserehátat jelentős 
társadalmi hátrányokkal, problémákkal rendelkező, kiemelt felzárkóztatást igénylő vidéki 
térségnek tekinti és a Cserehátra vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi: „A zömében 
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aprófalvas településekből álló térségben a munkanélküliség jelentősen meghaladja az 
országos átlagot, főleg a belső-csereháti településeken, ahol gyakori, hogy csak a falu életét 
irányító, kiszolgáló közintézményeknél dolgozó embereknek van munkája. A Cserehát 
településein nagyon magas a roma népesség aránya, az iskolákban gyakori a szegregáció. A 
rossz elérhetőség, a gyenge infrastruktúra gátolja a helyi gazdaság fejlődését. A térségben 
ugyanakkor sok kihasználatlan lehetőség is rejlik, leginkább az értékes természeti 
környezet”. 

1. térkép: Elmaradott térségek Magyarországon 

 
Forrás: Országos Fejlesztési Koncepció és Területfejlesztési Koncepció 

 
 
 
 

1.1.2 Térségi kapcsolatok 

 
A térség fontosabb centrumai Edelény mellett Miskolc, Kazincbarcika, Ózd, amelyek Edelény 
térszervező szerepére is közvetlen hatást gyakorolnak. Elsősorban Miskolc, mint megyei jogú 
város térszervező szerepe jelentős. Edelény Miskolctól mindössze 27 km-re helyezkedik el. 
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (Nemzeti Fejlesztés 2030), Miskolcot 
egy úgynevezett külső nagyvárosi körgyűrű (Győr – Pécs – Szeged –Békéscsaba – Debrecen – 
Nyíregyháza – Miskolc) részeként említi. A külső nagyvárosi gyűrű városai fontos szerepet 
töltenek be a gyűrűn belüli térkapcsolatok fenntartásában és megyéjükön belüli 
térszervezésükkel. Miskolc térszervező ereje az egész észak-magyarországi régióra kiterjed. A 
külső nagyvárosi gyűrű városai fontos termelési-szolgáltatási funkciókat és markáns 
gazdasági, esetleg innovációs profilokat már most is megjelenítenek, és ezek a jövőben 
tovább fognak erősödni. A külső nagyvárosi gyűrű városaiban a határon átnyúló nemzetközi 
foglalkoztatási és gazdasági együttműködés a városfejlesztések fontos iránya lehet. A külső 
gyűrű nagyvárosi vonzáskörzetének kialakításához és a gyűrű kis- és nagyvárosai közötti 
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funkciómegosztásához elengedhetetlen a városok közötti közlekedési kapcsolatok jelentős 
javítása, mely a közösségi közlekedésszervezés mellett jelentős közúti és vasúti 
infrastrukturális fejlesztéseket is igényel. Miskolc elsősorban a Sajó- és a Hernád völgy 
térségeit képes integrálni, megerősödésével Kassa felé tud terjeszkedni. (Nemzeti Fejlesztés 
2030). Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció szerint a külső nagyvárosi 
gyűrű és a külső gyűrű városai körül egy agglomerációs térség van kialakulóban. Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében ez a Miskolc-Ózd-Kazincbarcika közötti területeken figyelhető 
meg, de Szikszó és Encs irányában is láthatóak a jelei. Edelény ennek az agglomerálódó 
térségnek a része.  
 

2. térkép: Magyarország városhálózata 

 
Forrás: Nemzeti fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

  

A jelentősebb térszervező centrumok Borsod-Abaúj-Zemplén megye észak-nyugati részén 
Ózd és Kazincbarcika, amelyek a középvárosok sorába tartoznak. Kazincbarcika elsősorban 
foglalkoztatási szerepével még mindig jelentős kisugárzó hatást gyakorol, Ózd azonban az 
elmúlt két évtized során sokat veszített pozíciójából. A térszervező erejű települések 
harmadik csoportját a járásközpontok adják. Az edelényi járásra, Edelény, mint járásközpont 
mellett közvetett térszervező erőt Putnok és Szikszó gyakorolhat, azonban  jóval alacsonyabb 
mértékben. A térségben található néhány kis népességszámú kisváros, ezek közül Szendrő, 
Rudabánya és Sajószentpéter térszervező szerepe emelhető ki mikroregionális szinten. 
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3. térkép: Cserehát térszervező centrumai 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi határán intenzív, térségi alapú határmenti 
együttműködés folyik a szlovákiai területekkel: Aggtelek környéke és Rozsnyó, Tótújhely vagy 
Kisújhely (Slovenské Nove mesto) és Sátoraljaújhely, Ózd és Tornalja (kb. 8 ezer lakos) illetve 
Rimaszombat (kb.25 ezer lakos) között. Az edelényi járás északi területeire gyakorol enyhe 
gravitációs hatást Rozsnyó és Kassa. Nemzetközi tevékenységet Edelény kizárólag 
testvérvárosi kapcsolatai révén fejt ki. Edelénynek négy másik településsel van testvérvárosi 
kapcsolata: Szepsi (Szlovákia), Bad Sobernheim (Németország), Worb (Svájc), Siewierz 
(Lengyelország). 
 

1.1.3 A város vonzáskörzetének meghatározása 

 
Edelény  történelmi, gazdasági és egyéb okokból kifolyólag elsősorban a Bódva-völgyének 
centruma, amely lefedi az edelényi járás területét. Edelény már korábban is járási székhely 
volt (1983-ban általánosan eltörölték Magyarországon a járási státuszt), ezt a státust 2011-
ben kapta vissza. Edelénynek mind közigazgatásilag, mind földrajzi, mind gazdasági 
adottságaiból kifolyólag jelentős szerepe van a Bódva-völgyében, térszervező szerepe 
kifejezetten az edelényi járás területére terjed ki.  
 
Közigazgatási vonzáskörzet 
Edelény az Edelényi járás székhelye, így jelentős gazdasági és közigazgatási szerepet tölt be. 
A járásban összesen 45 település található, melyek közül csak 7 népessége haladja meg az 
ezer főt, illetve Edelény a 10 ezer főt. A járás teljes lakossága valamivel kevesebb, mint 35 
ezer fő, melyből Edelény önmaga képviseli a lakosság közel harmadát. A járásban Edelényen 
és Szendrőn kívül mindössze hat ezer főn felüli település van (Boldva, Szendrőlád, 
Borsodszirák, Szuhogy, Bódvaszilas és Szalonna), nyolc darab 500-1000 fő közötti 
lakosságszámú település található (Perkupa, Rakaca, Szín, Tornanádaska, Lak, Szögliget, 
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Hídvégardó, Hangács). A legtöbb község 100-500 fő népességszámmal bír (Balajt, Martonyi, 
Rakacaszend, Ziliz, Nyomár, Ládbesenyő, Damak, Abod, Tomor, Szinpetri, Komjáti, 
Bódvalenke, Tornyaszentandrás, Tornaszentjakab, Meszes, Szakácsi, Szőlősardó, Hegymeg). 
Igen jelentős száz fő lakosságszám alatti aprófalvak száma (Galvács, Bódvarákó, Irota, Viszló, 
Varbóc, Égerszög, Becskeháza, Teresztenye, Tornakápolna, Tornabarakony, Debréte). A járás 
egy kifejezetten aprófalvas térség, ahol a települések funkcióhiányosak, kevés 
közszolgáltatást koncentráltak. Edelényben, járási központ szerepe miatt több térségi 
hatókörű közfunkciót ellátó intézmény található: kórház, mentő, rendőrség, közjegyző, 
földhivatal, munkaügyi központ, járási hivatal. Edelény térszervező szerepe elsősorban a 
közszolgáltatás szervezésében a legerősebb.  
 
Foglalkoztatási vonzáskörzet  
A foglalkoztatási vonzáskörzet azonosítására a KSH népszámlálásokban szereplő ingázási 
adatok szolgálnak alapul. Edelényben a foglalkoztatottak 37%-a ingázik, vagyis jár át más 
településekre dolgozni. Az edelényi lakosság elsődlegesen Miskolcra jár be napi szinten 
dolgozni. Az alábbi térkép alapján megfigyelhető, hogy az edelényi járásban lévő települések 
nagy részében 40-60% között mozog az ingázók aránya, de van olyan település, ahol eléri a 
80%-ot is. Ezek a magas ingázási arányok egyértelműen jelzik a munkalehetőségek 
beszűkülését, főleg a kisebb települések esetében. A járás déli részén szintén igen magasak 
az ingázási arányok, amely elsősorban a járásközpont és a megyeszékhely foglalkoztatási 
jelentőségét igazolja.  
 

4. térkép:  Az edelényi járás településeinek ingázási aránya, 2011 (%) 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
Közoktatási, köznevelési vonzáskörzet 
A városban összesen három oktatási intézmény található: Szent Miklós Görögkatolikus 
Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, Szent János Görögkatolikus Gimnázium 
és Szakképző Iskola, Borsodi Általános Iskola. Más településekről összesen 429 fő jár az 
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Edelényi oktatási intézményekbe. A legtöbben a Szent Miklós Görögkatolikus Általános 
Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskolába járnak át, összesen 183 fő, míg a Szent János 
Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskolába 160-an, a Borsodi Általános Iskolába pedig 
85-en járnak más településekről. A bejárok túlnyomó része az Edelényi járás területéről 
érkezik, de a vonzáskörzete kiterjed a szomszédos Kazincbarcikai, Szikszói járásra is, valamint 
néhány tanuló érkezik még a Miskolci, Encsi és Putnoki járásokból, illetve Ózd városból. 
Megállapítható, hogy tanulóinak jelentős része az Edelényi járásból, illetve a város közvetlen 
környezetéből, de a szomszédos járás településeiről is érkeznek. Távolabbi településekről 
összesen 4 fő jár a városi oktatási intézményekbe (Budapest 2 fő; Pilisborosjenő 1 fő; 
Debrecen 1 fő). A legtöbben a szomszédos Szendrőlád községből járnak át, összesen 56 fő. A 
város közoktatási és köznevelési vonzáskörzete az alábbi térkép alapján rajzolódik ki. A 
térkép alapján egyértelműen látható, hogy a város közoktatási és köznevelési vonzáskörzete 
jóval túlnyúlik a járási határokon. 
 
 

5. térkép: Edelény város közoktatási és köznevelési vonzáskörzete 

 
Forrás: KSH népszámlálás adatai alapján saját szerkesztés 
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1.2 A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL (ORSZÁGOS 

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL ÉS A TERÜLETILEG RELEVÁNS 

MEGYEI, VALAMINT TÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓKKAL ÉS 

PROGRAMOKKAL) VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 
 
 
1.2.1 EU 2020 stratégia 
 
Az EU 2020 stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő szerep jut. A 
jövőbeni kohéziós politika célul tűzi ki az integrált várospolitika ösztönzését, amely elősegíti 
a fenntartható városfejlesztést, s ezzel erősíti a városok kohéziós politikában betöltött 
szerepét. Alapelvként fogalmazódik meg, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak 
olyan integrált stratégiákat kell támogatnia a fenntartható városfejlődés érdekében, amely 
célul tűzi ki a várostérségeket érintő gazdasági, környezeti, éghajlattal összefüggő és 
társadalmi problémák kezelését. 
 
Az elv jelentése kétszeres: egyrészt kimondja, hogy a forrásokat integrált módon kell 
koncentrálni a városfejlesztési kihívásokkal küzdő területekre, másrészt, hogy az ERFA által 
támogatott városfejlesztési projekteket integrálni kell az operatív programok tágabb céljai 
közé. 
 
Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó EU stratégiához, illetve az 
egyes alapok célkitűzéseihez, többek között a gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz 
történő hozzájárulás érdekében minden egyes európai strukturális és beruházási alap a 
következő tematikus célkitűzéseket támogatja: 
 

(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése; 
(2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása; 
(3) a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati 

és akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése; 
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása 

minden ágazatban; 
(5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés 

előmozdítása; 
(6) a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának 

előmozdítása; 
(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a 

kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban; 
(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás 

támogatása; 
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos 

megkülönböztetés elleni küzdelem; 
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(10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a 
készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében; 

(11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony 
közigazgatáshoz történő hozzájárulás. 

Hangsúlyos uniós elvárás, mely összhangban áll a hazai városfejlesztési prioritásokkal és 
hazai elvárás a fenti tematikus célokon belül az alábbi négy beruházási alcélhoz kapcsolódó 
beavatkozások vizsgálata és megjelenítése: 

 kiemelten az alacsony szén-dioxid kibocsátású fejlesztési stratégiák támogatása (helyi 
zöld gazdaság fejlesztése, a város gazdaságszervező szerepének elősegítése a helyi 
foglalkoztatás ösztönzése érdekében); 

 a városi környezet javítása, beleértve a barnamezős területek rehabilitációja és a 
levegőszennyezés mérséklése; 

 a fenntartható városi közlekedés elősegítése; 

 a hátrányos helyzetű városi és vidéki területek fizikai és gazdasági megújítása. 
 

1.2.2 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)  
 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) az ország társadalmi, 
gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva egy 2014-2020 
közötti időszakra vonatkozóan határozza meg Magyarország legfontosabb fejlesztéspolitikai 
céljait és elveit. A Koncepció a nemzeti fejlesztéspolitika és azzal egyenrangúan a 
területfejlesztési politika egészét foglalja keretbe. Két fő tematikai részből áll, amelyek 
egymással összhangban vannak:  
 

- ágazati fejlesztéspolitikai koncepció: a szakpolitikai fejlesztési irányokat, 
prioritásokat rögzíti, megalapozva a 2014-2020 közötti szakterületi operatív 
programokat, országos fejlesztési szempontokat adva az ágazati stratégiák számára.  

- területi fejlesztéspolitikai koncepció: az átfogó területpolitikai és területfejlesztési, 
vidékfejlesztési célkitűzéseket, prioritásokat, a beavatkozási térségtípusokat és azok 
fejlesztési irányait rögzíti, megalapozva a 2014-2020 közötti operatív programok 
térségi beavatkozásait és tartalmát, a területi fejlesztésekre irányuló operatív 
programokat, illetve a területi stratégiákat.  
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6. térkép: regionális fejlesztési pólusok és tengelyek 

 
(Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció) 

 
A Koncepció kialakítása nemzetstratégiai céljainkból indul ki, de mozgásterét a forrásokon és 
az EU szintű célokon keresztül meghatározzák az Európai Unió fejlesztés- és 
támogatáspolitikai keretét jelentő közösségi politikák. Ennek EU szintű stratégiai keretét az 
Európa 2020 stratégia képezi. A Koncepció jövőképében és célrendszerében illeszkedik a 
kiemelt nemzeti és nemzetgazdasági stratégiai tervdokumentumokhoz és kapcsolódik a 
szakpolitikai stratégiai tervdokumentumokhoz. Az OFTK országos célrendszerét és 
fejlesztéspolitikai feladatait szervesen kiegészítik a megyék területfejlesztési koncepciói és 
területfejlesztési programjai, melyeket az OFTK célkitűzéseihez igazodva, a helyi, térségi 
fejlesztési igényeket és specifikumokat megjelenítve a megyei önkormányzatok állítanak 
össze.  
 
Az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt fogalmaz meg:  

 Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdaság és növekedés: A nemzetstratégiai 
ágazatokban történő beruházások és vállalkozásfejlesztés támogatása jelenti a 
gerincét a fejlesztési célnak, amelyben, a kis- és középvállalkozások, az önellátást 
elősegítő és családi gazdaságok, a nemzeti vállalatok megerősítése kapja az 
elsődleges fókuszt. Kiemelt területek a piaci lehetőségeik szélesítése a nemzeti 
szolgáltatási piacok visszaszerzése, a biztonságos élelmiszerellátás, a helyi gazdaság 
megerősítésével a helyi közösségek autonóm, önfenntartó, öngondoskodó erejének 
a helyreállítása. 

 Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom: A népességszám 
növelése, a gyermekek születésének ösztönzése, a népesség szellemi, erkölcsi, 
tudásban, készségekben és értékekben való gyarapodásának elősegítése. A közép- 
és az alsó- közép-osztály, valamint a közösségek és családok megerősítése, a 
nemzeti, közösségi és egyéni felelősségvállalás és értékátadás ösztönzése. A 
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társadalmi megújulás és gyógyulás elősegítése, az egészséges életmód, a sport és a 
mozgás, a kultúrához való hozzáférés és a közművelődés biztosítása, valamint az 
egészséges táplálkozás ösztönzése, az egészségi állapot javítása, a hatékony 
közegészségügyi és egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, a megelőzés és 
rekreáció biztosítása. A kulturális és épített örökség megőrzése.  

 Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és 
környezetünk védelme: természeti erőforrásainkkal való fenntartható gazdálkodás 
megteremtése; az erőforrások megőrzése a jövő generációk számára; az élelmiszer-, 
az energia-, a környezet-, valamint a klímabiztonság megteremtése; az egészséges 
ivóvíz ellátás, a biodiverzitás, a tájak és az élővilág sokféleségének megőrzése; az 
egészséges élet környezeti feltételeinek és jobb minőségének biztosítása; a 
fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése.  

 Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet: Az ország Budapest 
központúságának oldása, a gazdasági növekedés és beruházások területi terítése. A 
térségi versenyképességet és növekedést segítő térszerkezet létrehozása. A térségi 
kapcsolatok kialakítása, erősítése, a települési és térségi kapcsolatok, területi 
együttműködés és integráció erősítése, a város-vidék kapcsolatok megújítása. A 
térségi autonómia, önellátó és önfenntartó képesség erősítése. Az elmaradott 
térségek felzárkóztatása, a térségi sajátosságoknak megfelelő térségi fejlődési 
pályák kialakítása.  

 
Az átfogó célok elérése érdekében az OFTK tizenkét, az átfogó célokénál egyenként jóval 
szűkebb tárgykörű specifikus célt tűz ki. E specifikus célok nemzeti jelentőségű ágazati és 
területi tématerületeket ölelnek fel: 

 Gazdasági növekedés, versenyképes, exportorientált, innovatív gazdaság: A magyar 
gazdaság újra-pozícionálása, külpiaci és belpiaci pozícióinak visszaszerzése, 
erősítése. A nemzetstratégiai ágazatokra és erőforrásaink, értékeink fenntartható 
használatára alapozva gazdasági versenyképességünk növelése.  Az importkiváltó 
gazdasági termelés ösztönzése.  

 Gyógyuló és gyógyító Magyarország, egészséges társadalom (egészség- és 
sportgazdaság): A gyógyító és gyógyuló Magyarország megteremtése az 
egészségügyi szolgáltatások és ellátás, egészséges életmód, kiemelten a sport és az 
egészséges táplálkozás, valamint a rekreáció ösztönzésével.  

 Élhető és életképes vidék, egészséges élelmiszer-termelés és ellátás: A vidéki 
térségek népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása, ennek 
érdekében tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése, a sokszínű és 
életképes agrártermelés, az élelmezési és élelmiszerbiztonság, a vidéki gazdaság 
létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése, a vidéki közösségek 
megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása.  

 

 Kreatív tudástársadalom, korszerű gyakorlati tudás, K+F+I: A nemzeti kreatív 
képességeinkre, tudástőkénkre és tudáserőforrásainkra építő értékteremtés. Ennek 
érdekében az infó-kommunikációs háttér javítása, a gazdasági és társadalmi 
megújulást és a megélhetést biztosító képzési rendszer kialakítása, a fejlesztéseknek 
kedvező szellemi, innovációs környezet biztosítása, piacképes, szükség esetén 
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mobil, egész életen át tartó tanulásra képes, kreatív, kezdeményező, fejlett 
munkakultúrájú munkaerő-piaci kínálat megteremtése.  

 Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom, 
romaintegráció: a gyarapodó, szolidáris, felelős és összetartó, értékeit ismerő, 
értéktudatos társadalom és helyi közösségek kialakítása.  

 Jó állam: nemzeti közművek és közszolgáltatások, szolgáltató állam és biztonság: A 
magyar közszféra hatékonyabb szerepvállalása a közjó, a munka, a rend, a 
biztonság, a tudás és a munka szolgálatában.  

 Nemzeti stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és 
környezetünk védelme: A természeti erőforrásokkal való takarékos és hatékony 
gazdálkodás, a fenntartható energiagazdálkodás, a zöldgazdaság-fejlesztés. A 
stratégiai természeti erőforrások, a víz, a talaj, az ásványkincsek fenntartható 
használata. A biodiverzitás megőrzése, a természeti értékek védelme, a 
környezetminőség javítása, környezetbiztonság erősítése, a fenntartható életmód, 
fogyasztás és termelés elterjesztése, a környezettudatosság erősítése.  

 Az ország makroregionális gazdasági és térszerkezeti csomópont: Az ország központi 
fekvéséből (Európa közepe) adódó fejlesztési potenciál kibontakoztatása, 
makroregionális csomóponti funkcióinak erősítése, a fenntarthatóság 
figyelembevételével.  

 Többközpontú növekedésünk motorjai: városok és gazdasági térségek: A 
településhálózat egységes elvek alapján történő fejlesztése, a többszintű 
településhálózati kapcsolatok kiegyensúlyozott működtetése, korszerű várospolitika 
és városfejlesztés, városhálózati kapcsolatrendszer javítása, a térszerkezet 
funkcionális fejlesztése.  

 Vidéki térségek értékalapú felemelése: A vidéki térségek táji és közösségi értékeire, 
természeti erőforrásaira, épített örökségi értékeire alapozott fejlesztése, a speciális 
térségi vidékfejlesztési problémák kezelése, az elmaradott vidéki térségek 
felzárkóztatása, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, a foglalkoztatás 
növelése a hátrányos helyzetű vidéki térségekben.  

 Egységes és integrálódó társadalom és gazdaság és egyenlő létfeltételek az ország 
egész területén: A leszakadó, hátrányos helyzetű térségek, külső és belső perifériák 
fejlesztése, az eddigieknél sokszínűbb eszközök alkalmazásával, például speciális 
gazdaságpolitikai eszközökkel, saját meglévő társadalmi és gazdasági erőforrásaik 
kibontakoztatásával, valamint a közszolgáltatásokhoz, a tudáshoz, a 
közművelődéshez, az értékekhez való hozzáférés biztosítása, elérhetővé tételével. 

 Elérhetőség és mobilitás megújuló rendszere: Helyi szinten a hatékony és 
fenntartható városon belüli, illetve a város és vonzáskörzete közötti mobilitás 
biztosítása, térségi szinten a foglalkoztatási központok elérhetőségének biztosítása, 
országos szinten a többközpontú fejlődés elve alapján a centralizáltság oldása, a 
transzverzális kapcsolatok erősítése, hazánk erősen differenciált 
településhálózatának figyelembe vétele a hagyományostól eltérő megoldások 
alkalmazásával.  

 
Régiók fejlesztési irányai: 

- Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye) 
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A régió célja olyan társadalmi-gazdasági térszerkezet létrehozása, mely biztosítja 
regionális versenyképességüket, kiegyensúlyozott településrendszerre épül, 
szervesen és hatékonyan illeszkedik az európai térbe. A közszolgáltatások és 
életkörülmények tekintetében a régión belül mérsékli, vagy megszünteti az 
elfogadhatatlan területi egyenlőtlenségeket. 

 

1.2.3  Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója 2013 

 
A megye fejlesztésének átfogó céljai: 
A megye kitűzött átfogó célja, hogy ipari hagyományaira, potenciális munkaerő-kínálatára, 
kiváló természeti adottságaira és erőforrásaira fenntartható módon építve, földrajzi 
elhelyezkedéséből adódó előnyeit kihasználva elérje, hogy a megye versenyképessége 2020-
ig a megyék átlaga feletti mértékben erősödjön, ennek keretében a megyében: 
 

 jelentősen    bővüljön    a    foglalkoztatás,    mind    a    növekvő    számú,    a    
nemzetközi munkamegosztásban exportteljesítménye, vagy beszállítói kapcsolatai 
miatt résztvevő KKV-k, mind a betelepülő nemzetközi vállalatok, illetve a 
jövedelembővülés multiplikátor hatásaként az elsődlegesen helyi piacra termelő, 
illetve szolgáltató vállalkozások tevékenysége nyomán. A megye megtartja a jól 
képzett közép- és felsőfokú végzettségű munkaerőt, ami a foglalkoztatás-bővülés 
alappillérét jelenti. A vállalkozások fokozatosan növekvő mértékben vonják be a 
munka világába a megye külső és belső perifériáin élő hátrányos helyzetben levő 
társadalmi csoportokat is. („Foglalkoztatás bővítése”) - A munkanélküliségi ráta a 
megyében 13% alatt legyen 2020-ra. 
 

 növekedjék a megyében megtelepedő vállalkozások innovációs teljesítménye, ezen 
keresztül elsősorban a hagyományokkal rendelkező feldolgozóipari ágazatok 
(gépipar, vegyipar, mechatronika, szén és energiaipar, elektrotechnika) 
vállalkozásai által teremtett gazdasági érték („A gazdaság teljesítőképességének 
javítása”) – Az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték 2020-ra legalább az országos 
átlag 75%-át érje el. (2010-ben az országos átlag 61%-a). A cél, hogy az egy főre 
jutó SZJA alapnak a megye és az ország közötti különbsége megszűnjön 2020-ra 
(2010-ben az országos átlag 90%-a.) 
 

 jelentősen javuljon a túlnyomórészt a külső és belső (pl. nagyvárosi) perifériákon élő, 
halmozottan hátrányos helyzetű csoportok képessége és kompetenciaszintje 
(képzettsége, tudása, egészségi és mentális állapota, motivációja) arra, hogy érdemi 
szereplőivé válhassanak a bővülő munkaerőpiacnak. Fontos a szegénység és a 
szociális kizáródás újratermelődésének megakadályozása, illetve a területi, 
környezeti hátrányok és a szegregációs jelenségek mérséklése. („Társadalom 
alkalmazkodó képességének javítása”) – Cél: az ezer foglalkoztatottra vetített 
szociális segélyezettek számának megfelezése az országos átlaghoz viszonyítva. 
Csökkenjen a szegénységben és társadalmi kirekesztődésben élők aránya, különös 
tekintettel a roma népességre. 
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1.3 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA  

1.3.1 Országos területrendezési terv 

7. térkép: Az országos területrendezési terv részlete 

Forrás: OTrT – Országos Szerkezeti Terv részlet 

1.3.2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területrendezési Terve (MTrT) 
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8. térkép: Borsod-Abaúj-Zemplén megye területrendezési Terve 

Forrás: MTrT – Térségi Szerkezeti Terv 
 
A település érintett az erdőgazdálkodási, a mezőgazdasági és a vegyes területfelhasználási 
térséggel közel azonos arányban. A műszaki infrastruktúra elemek közül a 27. sz. főút, térségi 
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jelentőségű kerékpár út és szennyvíztelep, valamint a szomszédos települések irányába futó 
térségi jelentőségű mellékutak érintik, vagy helyezkednek el rajta. 

 
1.3.2.1  MTrT térségi övezetek érintettsége, a város közigazgatási területére  

 
9. térkép: Magterület, pufferzóna, ökológiai folyosó övezetei 

 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet 
 

 
Magterület egybefüggően a belterülettől északra helyezkedik el, erdős területeket foglal 
magába. Ökológiai folyosó a közigazgatási területen belül szétszórtan, jellemzően vízfolyások 
mentén és nagyobb erdősült területeken van. Pufferzóna egyetlen, kis kiterjedésű területen 
jelentkezik. 
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10. térkép Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek, kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterületek, erdőtelepítésre alkalmas terület övezetei 

 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet 
 

 
A közigazgatási területen belül kizárólag kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetével 
érintett. Jelemzően ökológiai hálózat mag és ökofolyosó területén. 
 
 

11. térkép: Országos és térségi komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezete 

 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet 
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A város bányászati tevékenységgel érintett nyugati része érintett az országos komplex 
tájrehabilitációt igénylő terület övezetével. 

 
12. térkép: Országos jelentőségű és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetei 

 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet 
 

 
A közigazgatási terület legnagyobb része -  kivéve a települési térséget és az azt övező 2-3 
km-es sávot - térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetéhez tartozik. 
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13. térkép: Világörökség és világörökség várományos terület övezete, történeti települési terület 
övezete 

 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet 
 

A város a történeti települési terület övezetéhez tarozik. A hatályos településszerkezeti terv 
a konkrét utcaszintű lehatárolást már tartalmazza. 
 

14. térkép: Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 

 

 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet 
 

A belterülettől északra jelentős kiterjedéssel érinti az övezet a külterületet a Bódva völgye 
mentén. 
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15. térkép Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete 

 

 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet 
 

Az övezet érinti a teljes közigazgatási területet. 
 

16. térkép Ásványi nyersanyaggazdálkodási területek övezete 

 

 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet 
 

Az övezet érinti a teljes közigazgatási területet, köszönhetően a jelentős kiterjedésű felszín 
alatti ásványvagyonnak. Az övezet pontosítandó az ásványvagyon lelőhelyek poligonjaival. 
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17. térkép Földtani veszélyforrás területe 

 

 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet 
 

A város érintett az övezettel, amely a domborzati (lejtés) viszonyok, a vízrajz (Bódva völgye) 
és a bányászati tevékenység együttesének következménye. 
 
1.3.2.2 A megyei övezetekre vonatkozó irányelvek, ajánlások  

 
18. térkép: Komplex tájgazdálkodást igénylő térségek 

 

 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet 
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A belterülettől keletre elterülő terület érintett a dombvidéki tájgazdálkodás térségével. Az 
irányelvek beépítésre kerültek a 2014-ben felülvizsgált településrendezési eszközökben. 

 
19. térkép: Borvidéki térségek 

 

 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet 
 

Bükkaljai borvidéki település. A Császtán lévő kiterjedt borászati tevékenységnek 
köszönhetően. 
 

20. térkép Natura 2000 területek 

 

 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet 
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A NATURA2000 területeket - amelyek jellemzően a Bódva árterületétre terjednek ki – a hatályos 
településrendezési eszközök tartalmazzák. 

 
21. térkép Turisztikai központok 

 

 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet 
 

Szervezőközpont és turisztikai térségközpont elsősorban a Bódva völgyére kiterjedően.  
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- Szendrőlád község: A hatályos településrendezési tervet a 25/2008. (XI. 18.)számú 

Önkormányzati rendelettel és 162/2005. (XI. 30.) számú Képviselőtestületi 
határozattal hagytak jóvá, melyet az Provincia Területfejlesztési és Építészeti Tervező 
Kft. készített. Edelényre vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz. 
 

22. térkép: Szendrőlád település térképe 

 
(Forrás: Szendrőlád község Településszerkezeti terv) 

 
- Balajt község: A hatályos településrendezési tervet a 14/2003. (X. 01.) számú 

Önkormányzati rendelettel és 145/2003. (X. 01.) számú Képviselőtestületi 
határozattal hagytak jóvá. Edelényre vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem 
tartalmaz. 
 

- Damak község: A hatályos településrendezési tervet a 7/2008. (V. 29.) számú 
Önkormányzati rendelettel és 99/2006. (XII. 14.) számú Képviselőtestületi 

1.4  A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI 

TERVEINEK – AZ ADOTT TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ – 

VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI 
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határozattal fogadták el, melyet a Régió Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 
készített. Edelényre vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz. 

- Borsodszirák község: A hatályos településrendezési tervet a 14/2001. (X.24.) számú 
Önkormányzati rendelettel és a 57/2001. (X. 24.) számú Képviselőtestületi 
határozattal fogadták el. Edelényre vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz. 

 
- Mucsony nagyközség: A hatályos településrendezési tervet a 14/2009. (VI.29.) számú 

Önkormányzati rendelettel és a 53/2009. (IV. 23.) számú Képviselőtestületi 
határozattal fogadták el, melyet a Provincia Területfejlesztési és Építészeti Tervező 
Kft. készített. Edelényre vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz. 
 

- Izsófalva község: A hatályos településrendezési tervet a 15/2002. (X. 17.) számú 
Önkormányzati rendelettel és 78/2002. (X. 17.) számú Képviselőtestületi határozattal 
fogadták el, melyet a Régió Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. készített. 
Edelényre vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz. 
 

- Sajószentpéter város: A hatályos településrendezési tervet a 30/2004. (X. 18.) számú 
Önkormányzati rendelettel és 194/2004. (X. 14.) számú Képviselőtestületi 
határozattal fogadták el, melyet a Régió Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 
készített. Edelényre vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz. 
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23. térkép: Sajószentpéter térképe 

 
Forrás: Sajószentpéter Város Településszerkezeti terve
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1.5 HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA 

1.5.1 A hatályos településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia 

vonatkozó megállapításai 

 
A város településfejlesztési koncepcióját 20/2012. (II. 15.) számú határozattal hagyta jóvá a 
Képviselő-testület. A prioritásokat, elveket az alábbiak szerint rögzíti: 
 
„Prioritások: 

- Fő célkitűzés a városban élők komfort érzetének, identitásának, érzelmi 
összetartozásának erősítése, egy jó hangulatú polgári kisváros építése. 

- A fejlesztési kérdésekben kiemelt szerepet kap a turisztikai és az idegenforgalmi 
potenciál erősítése, melyet a jövő szempontjából egyik kitörési pontnak tekintünk, 
valamint az ipari park program és a mező, erdőgazdálkodás, feldolgozó ipar. 

- Fontos feladat a Bódva-völgyi kistérség körzetközponti szerepének erősítése. Ezt jól 
segítheti az egészségügyben és a középfokú oktatásban tervezett fejlesztés, az új 
városháza, a könyvtár stb. 

- Erősítendő és támogatandó azon intézmények köre, melyek Edelényben történő 
feladat-ellátását, mint a munkaügy, földhivatali ügyek, népegészségügyi feladatokat 
segíti. 

- Fontosnak tartjuk a jelenlegi pénzügyi szolgáltatások színvonalának megtartását. 
- Edelény a térség kereskedelmi szolgáltatásainak központi szerepét tölti be, a térség 

lakóinak ilyen jellegű igényei kielégítését, magasabb színvonalra emelése 
támogatandó. 

- A város épített környezetének lehetséges fejlesztési irányaiban a pályázati 
lehetőségek kiaknázása mellett a magánerős fejlesztések támogatását kiemelten kell 
kezelni. 

- Az elkövetkezendő időszakban a város működésének finanszírozása alapfeladatnak 
tekintendő. Ugyanakkor törekedni kell a működésre, fejlesztésre fordítható források 
kiegyensúlyozott, fejlesztés-orientált kialakítására. 

 
A fenntartható településfejlesztés elvei: 

- A logisztikus megközelítés elve (globális szemlélet, helyi cselekvés) 
- A tartamosság elve 
- A megelőzés és az elővigyázatosság elve 
- Az alkalmazkodási formák megőrzésének elve 
- A helyi erőforrások hasznosításának elve (külső természeti erőforrások 

minimalizálása) 
- A környezet adekvát hasznosításának elve, a külső energiabevitel csökkentése 
- A sokféleség megőrzése 
- A nem anyagi érték haszon elve 
- A természeti erőforrások és megőrzésének egyidejűségi elve 
- Az eltartó képesség szerinti használat elve 
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- A körfolyamatokban történő összekapcsoltság elve 
- A szubszidiaritás elve, a döntések szintjeinek helye meghatározása 
- A koegzisztencia elve „élni és élni hagyni” 

  
 
Edelény város rendelkezik a 2010-ben jóváhagyott Integrált Városfejlesztési Stratégiával, 
amely az alábbi elhatározásokat, tematikus célokat rögzíti. 
 
 

„Átfogó cél 
A fent meghatározott jövőkép egy olyan 15-20 éves távlatban elérendő mottót jelent, mely 
képként, vízióként meghatározza a városvezetés fejlesztési elképzeléseit és minőségileg 
kihatással van az alábbi átfogó célra, mely szintén vezérfonalként követi a mottót és melyre 
épülnek majd a stratégiai célok. A város átfogó célja tehát a következő: 
 

EDELÉNY MODERN SZOLGÁLTATÓ, TURIZMUS- ÉS KÖZÖSSÉG-ORIENTÁLT FEJLESZTÉSE. 
 
Ennek révén Edelény kilépve az Észak-magyarországi régió egyik leghátrányosabb helyzetű 
térségéből, és Miskolc árnyékából, önálló fejlődési pályára léphet. A kedvező turisztikai 
adottságokra, Miskolchoz közeli elhelyezkedésére és a megfelelő közlekedési kapcsolatokra 
építve, a település helyi gazdaságfejlesztési programok és a munkahelyteremtés révén a 
lakosok helyben való érvényesülését kívánja biztosítani. Ehhez kapcsolódóan a 
közszolgáltatások folyamatos megújításával és fejlesztésével az emberek életminőségének 
javítását kívánja a város elérni. 
 

Középtávú, tematikus célok 7-8 évre vonatkozóan 
Edelény város annak érdekében, hogy az Átfogó célban megfogalmazottakat el tudja érni a 
következő 15-20 évben, a középtávon megvalósítható 7-8 évre a célokat határozza meg: 
 
T1. turisztikai vonzerők fejlesztése 
A Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott céloknak megfelelően a turizmus 
kiemelt fejlesztési terület, melynek fontos eleme a kastély és a hozzá kapcsolódó 
szolgáltatások fejlesztése. A kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése, és szolgáltató-
kereskedelmi övezet kialakítása szükséges a teljes körű szolgáltatások megteremtése 
érdekében. Szükséges azonban a településközpont turisztikai célú hasznosítása is, hogy 
Edelény a kastélyba látogató vendégek számára egy kulturális- történelmi emlékeket is 
magába foglaló barátságos belvárost is tudjon megmutatni. Kiemelten fontos a Borsodi 
városrész és a Császta pusztai terület turisztikai értékeinek közlekedési utak által történő 
összekapcsolása a központi kastélyszigettel. 
 
T2. kereskedelmi és szolgáltató központok fejlesztése 
Annak érdekében, hogy a település aktív térségi szerepet vállaljon, szükség van arra, hogy 
olyan gazdaságfejlesztési beruházások valósuljanak meg, melyek munkahelyeket 
teremtenek. A kereskedelmi és szolgáltató központok a helyi lakosok számára nyújtanak 
megfelelő szintű szolgáltatásokat. A fejlesztések során kiemelt feladat, hogy a belváros 
szolgáltató jellege fennmaradjon, ne a városszéli zöldmezős beruházások kerüljenek 
előtérbe, hanem a belváros aktív szolgáltató jellege kerüljön a fejlesztések középpontjába. 
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Ennek révén lehetővé válik a lakosok, és az ingázó munkavállalók helyben történő 
foglalkoztatása. 
A városban voltaképpen három ilyen központ alakítható ki, az egyik a település központja a 
kastély környezetében, a második a Borsod városrészben a földvár területe mellett, a 
harmadik pedig Császta puszta lehet a turisztikai fejlesztések megvalósulása révén. 
 
T3. életminiség-javító társadalmi programok kialakítása 
A helyi lakosok helyben maradása jelenti az alapját a település jövőbeli fejlesztésének. 
Szükség van olyan beruházásokra, melyek biztosítják a lakosság életminőségének javulását, 
a mindennapok kényelmes megélését. A városlakók életminőségét az Önkormányzat 
kötelezően ellátandó feladatainak nagy része meghatározza. Középtávú cél tehát, hogy a 
város fejlessze az ellátórendszereit, javítson a szolgáltatási struktúrán, a hozzáférhetőségen. 
Az Önkormányzat célja, hogy a város lakóinak számára színvonalas, funkcionális és könnyen 
átlátható szolgáltató-rendszert alakítson ki. Az életminőség javításának másik, 
önkormányzati erővel biztosítható, formázható lehetősége a T6-os tematikus célban kerül 
részletesen kifejtésre. T3-as középtávú cél sokkal inkább konkrét beruházásokra vonatkozik, 
olyan szolgáltatások, közterületek, közparkok, utcarendszer, infrastruktúra kialakítására, 
melyek fizikailag biztosítják a lakosság életszínvonalának, életminőségének javulását. 
 
T4. közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése – egészségügyi rendszer és oktatásfejlesztés 
A települési közszolgáltatások, különösen az egészségügyi és oktatási fejlesztések 
nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a települési lakosok képzettsége és egészségi állapota 
megfeleljen a helyi beruházók igényeinek. A fejlesztések révén biztosítható, hogy a település 
vonzóvá válhat nemcsak települési, hanem térségi szinten is. Bár korábban már írtuk, hogy 
Edelény egészségügyi-ellátórendszerbeli szerepe Kazincbarcika erőre kapásával 
településhálózati szinten átalakult, mégis fontos, hogy önállóan működő, a város 
vonzáskörzetét kiszolgálni tudó egészségügyi rendszer alakuljon ki. Ugyanez igaz 
voltaképpen az oktatási rendszerre, azzal a különbséggel, hogy az oktatási rendszer 
fejlesztése a város megtartó erejét közvetettebb módon növeli, valamint a jövőképben 
megfogalmazott MEGÚJULÁS koncepcióját közvetettebb módon valósítja meg. A 
társadalmi, esélyegyenlőségi problémák orvoslására, az egyenlőtlenségek megszüntetésére 
az oktatási rendszer fejlesztése és új, a hiányszakmákat, az aluliskolázott rétegeket 
megcélzó képzési rendszer fejlesztése Edelény városában elengedhetetlen. 
 
T5. települési és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
Kiemelt fejlesztési feladat, hogy az országos infrastruktúrafejlesztési programokhoz 
kapcsolódó közlekedési infrastruktúrák fejlesztésére sor kerüljön. A 27-es főút és a Miskolc-
Tornanádaska vasútvonal fejlesztése, a távolsági autóbusz-közlekedési csomópont kiemelt 
kezelése biztosíthatja a település elérhetőségét. Az elkerülő út fejlesztésének előkészítése a 
település megújuló turisztikai attrakciókkal fejlesztett területeit tehermentesítheti. A 
gyalogos közlekedési lehetőségek, közterek fejlesztése révén a forgalommentes vagy 
csillapított forgalmú övezetek nagysága növekedhet. A térségben kiemelt szerepe van a 
kerékpárutak fejlesztésének, mely területen a térségi szintű, illetve a városrészek közti 
fejlesztések élveznek prioritást. 
 
T6. „soft” elemekre épülő fejlesztések megvalósítása 
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A kiegészítő, ún. soft-elemek elsődleges célja, a tervezett beruházások társadalmi 
elfogadottságának növelése, illetve a helyi identitást, közösségformálást, 
környezettudatosságot erősítő és a helyi foglalkoztatást javító tevékenységek megvalósítása. 
A helyi civil közösségeknek jelentős szerepe van e programok megtervezésében és 
megvalósításában. 

- Városmarketing tevékenységek, az IVS által kitűzött céloknak megfelelően a 
városfejlesztési célok megvalósulását elősegítő programok kidolgozása, 

- Az érintett lakosság bevonása, a városrehabilitációs tevékenységek helyi 
elfogadtatását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése, 

- Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási 
akciók. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó helyi társadalmi 
akciók megvalósításának, közösségi munka szervezésének, eszközigényének 
támogatása, 

- Közösségépítést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, 
rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása, 

- Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló 
programok, helyi polgárőr csoport létrehozására irányuló marketingakciók, helyi 
bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése.” 

 
 

1.5.2 A hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések  

 
A település közigazgatási területére vonatkozóan nincs érvényben ilyen szerződés. 
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1.6.1 A hatályban lévő településrendezési eszközök 

 
- Edelény város hatályos településszerkezeti terve 118/2014. (IX. 24.) számú 

Képviselőtestületi határozattal jóváhagyva. 
 

- Edelény város hatályos helyi építési szabályzata és szabályozási terve a 13/2014. (IX. 
24.) számú Önkormányzati rendelettel jóváhagyva. 

 
 

1.6.2 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek  

 
Edelény város hatályos településszerkezeti terve az alábbi módosításokat sorolja fel, jelöli ki: 
- Az időközben megváltozott jogszabályi környezet miatt szükségessé vált módosítások. 

Az Országos TrT és a B-A-Z megyei TrT vonatkozásai, ill. OTÉK változás miatti 
aktualizálás. 

- Alaptérképi változásokból adódó javítások. 
- Az alaptervhez képest korábban történt módosítások egységes szerkezetbe 

szerkesztése a jobb használhatóság és átláthatóság érdekében. 
- Belterületi határ több helyen történő módosítása. Beépítésre szánt területek 

csökkentése. 
- Nyilvántartott régészeti lelőhelyek jelölése, örökségvédelmi vonatkozások 

felülvizsgálata, műemléki környezetek és helyi értékvédelmi területek módosítása 
- Természetvédelmi vonatkozások aktualizálása. 
- A különleges beépítésre szánt és beépítésre nem szánt terület-felhasználások 

szétválasztása. 
- Bányatelek határ pontosítása. 
- A 27-es számú országos főút elkerülő szakaszának pontosítása figyelembe véve a 

domborzati adottságokat, örökségvédelmi és természetvédelmi vonatkozásokat. 
- Közlekedési hálózati elemek pontosítása, csillapított és gyalogos forgalmú területek 

kijelölése. 
- Árvízvédelmi vonatkozások pontosítása. Állandó és ideiglenes védművek 

feltüntetése, a tervezett záportározók területének meghatározása. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK 

VIZSGÁLATA 
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1. táblázat: A tervezett terület felhasználási módosítások 

 

 
A TSZT MÓDOSÍTÁS HELYRAJZISZÁMAI 

A TERÜLET 
TERÜLETFELHASZNÁLÁSA 

TERÜLET 
NAGYSÁG

A (ha) 
 

VÁLTOZÁS 
ELŐTT 

 
VÁLTOZÁS UTÁN 

126/50, 126/53, 126/54, 126/56, 126/58‐68, 167, 
170, 171, 175/1, 176, 201/2 

 
Lk 

 
Vt 

 
0,9019 

814/23‐25 Lk Lke 0,2771 
789/3‐5, 791, 792, 793, 797, 798, 803, 804, 805, 808, 

809, 812, 813, 814/19‐22, 903/2, 904, 905, 906, 
912/1‐3, 913, 914/3, 915‐921, 923‐927, 928/3‐7, 

928/9‐12, 928/14‐20, 928/23‐29, 928/31‐39, 929‐ 
931, 932/1‐2, 933‐943, 944/1‐2, 945‐954, 1145‐ 

1153, 1169‐1180, 249‐269, 207/1‐2, 271‐278, 231/1‐ 
2, 232/1‐2, 233/1‐2, 234‐239, 240/1‐2, 241, 242/1‐2, 

243/2‐3, 244/1‐2, 245/1‐2, 1422‐1426, 1427/1‐2, 
1428, 1429/1‐2, 1430/1‐2, 1431, 1432/1‐2, 1433/1‐ 

2, 1434‐1437, 1438/1, 1438/3‐4, 1439‐1441, 
1442/1‐2, 1443, 1444, 1445/1‐2, 1446/1‐2, 1462/1‐ 

2, 1463‐1469, 1472/1‐4, 1602/10‐17, 1615‐1618, 
1619/1‐3, 1620, 1621, 643‐645, 648/3, 648/6‐16, 
676/2‐9, 677/1, 677/3, 677/5, 677/7, 1902‐1905, 
1906/1‐2, 1948, 1949/1‐2, 1950, 1951, 1952/1‐2, 
1953/1‐2, 1954/1‐4, 1956, 1957/1‐4, 1958‐1960, 
1962/1‐2, 1963/1‐2, 1964/1‐2, 1965/1‐2, 1966/1, 

1966/4, 1967/1‐2, 1968/1‐2, 1968/5, 2115, 2116/1, 
2116/3‐4, 2117/1‐3, 2118‐2121, 2124, 2126, 2128‐ 
2130, 2131/1‐3, 2132, 2133, 2134, 2135/1‐3, 2136‐ 
2147, 2148/1‐2, 2149, 2150, 2151/1‐5, 2153/1‐3, 

2215‐2223, 2224/1‐2, 2226‐2229 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34,2196 

28/1‐8, 121/2 Vt Lk 0,229 

1568/1‐2, 1569‐1571, 1572/1‐2, 1573‐1576, 1577/1‐ 
2, 1578‐1593, 1594/1‐3, 1596, 1596, 1485/1, 1486‐ 

1494, 1495/3‐4, 1496, 1497/1‐3 

 
Vt 

 
Lf 

 
6,0227 

124, 1141/1‐2, 1142, 1143/1‐3, 1144/1‐2, 624/1, 
661/16 

 
Vt 

 
Gksz 

 
2,048 

1672, 1673/1‐3, 1724‐1728, 1730/1‐3, 1730/13, 
1730/15, 1730/16, 1732, 1733/1, 384, 387, 114/2 

 
Lke 

 
Vt 

 
3,0373 

1669, 1670 Gksz Vt 0,4799 
655/16‐18, 624/2, 1633, 1642/2‐3, 699/4‐5, 699/7‐ 
10, 660/23, 661/8, 661/9, 661/15, 663‐667, 668/1, 

0361/1‐7 

 
Lke 

 
Gksz 

 
8,846 

1546, 2200, 2201 Lf Vt 0,6037 
699/1‐2, 700/1‐3, 701/1, 701/3, 702, 050/5, 050/26, 

050/27 
 

Kt 
 

Gksz 
 

4,6409 
704 Kt Vt 0,3269 
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678/69 Kt Zkp 4,1285 
2236/2‐5 Lf Lke 0,5181 

2208, 2210/4 Kszo Vt 0,2785 
92, 705/1‐2 KÖu Vt 0,4375 

06/9‐11, 022/1 Gksz Kszo 4,8846 
1498/1 Vt Kifb 0,303 

1507/1‐2, 1508 Ktá KÖu 0,1927 
659, 678/92, 1235/6, 1501, 2232, 2246/1,  2246/3‐ 

5, 713, 714, 716/2 
 

KÖu 
 

Zkk 
 

3,191 

243/1, 647, 648/17, 1190, 1510/1, 1566, 2127 Vt KÖu 0,7252 
1510/1‐2, 1544 Ktá Kkfv 3,114 
1639, 1643/1 Lke Kkt 0,1517 

1642/4 KÖk KÖu 0,1018 
387, 772/43, 921, 922, 1236, 2114/13 Lke KÖu 0,389 
623, 625, 703, 1613/2, 061/2, 063/17 Kt Kkt 9,558 

654 Z Kkt 0,6875 
680/3, 680/4 Z Lke 0,0885 

676/1 Vt Zkk 0,0821 
655/34, 655/37, 657/3, 0360/10 Lke Zkk 1,2597 

2240/1, 2240/3, 2240/36, 0343/5, 0345/38 Gksz KÖu 0,6785 
1/43 Z KÖu 0,0918 

0317/3 KÖk Lke 0,1256 
1131, 445/2, 657/1‐2, 0359 KÖu V 0,9942 

1957/4, 1960 Vt V 0,0334 
657/2, 1939/6, 0359 Lke V 0,2813 

701/2 Kt V 0,0777 
050/5, 050/16 KÖu Ev 0,8044 

2243, 050/16‐18 Kt KÖu 0,6459 
2243, 050/16‐18 Kt Lke 3,3064 

050/3 Kt Khu 0,7136 
050/3, 050/24 Kt V 0,6772 

050/20‐22, 050/25, 060/1, 060/3, 061/9‐10, 0126/2, 
0137, 0138/2‐3, 0330/7 

 
Kt 

 
Má 

 
16,7402 

043, 0122 Lke Mk 11,1752 
1074/6‐7, 0120/9‐12, 0120/16, 039/4, 044/1‐25, 

050/15, 050/23, 060/1, 063/19‐41, 064/1, 655/34, 
656, 0358, 0360/6, 0360/10, 0360/11, 0230/24, 

0124/3‐6, 0124/8, 0345/16‐22 

 
 

KÖu 

 
 

Má 

 
 

21,0403 

655/34, 0360/6, 0360/10, 0360/11, 050/23, 060/1, 
063/21‐41, 0120/9‐12, 0120/14‐16, 0123, 0124/3‐6, 

0124/9, 0124/11 

 
Lke 

 
Má 

 
38,7011 

0120/11, 0120/12, 0120/16, 0360/10 Vt Má 3,9574 
063/19, 063/44, 0120/9‐10, 0129/6, 0177/2, 0179, 

0211, 0230/24, 0360/10‐11 
 

Z 
 

Má 
 

32,8599 
060/4, 0360/6‐7, 0124/6 Lke Kkbr 3,1582 

0131/1, 0134/9‐13, 0352, 0354/1, 0354/3, 0360/3, 
0360/6, 0360/11, 0345/17‐21, 0345/30 

 
K 

 
Má 

 
74,0314 

663‐667, 668/1‐2 KÖu Gksz 0,1522 
0361/8‐15, 0362, 0363, 0365 Lke Gip 5,6768 
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015/92‐95 Má Gksz 9,4741 
03, 013/3, 013/4, 013/11 Má Gip 7,8096 

06/22 Gip Kkbr 14,2556 
 

0370/1‐2, 0377/4 Má Kkbr 10,794 
0324/3, 0324/4 Gip Kmg 7,3188 

2074, 0230/24, 0345/16, 0345/28 Gksz Má 30,1831 
0119/1, 0329, 0332/4 E Kkt 1,8651 

039/1‐2, 041/1, 0354/1, 0354/3 V Má 9,7938 
063/17, 0165, 0167, 0108/18, 0108/20, 0108/21, 

0209/2, 0350, 0353/6‐7, 0345/22‐24, 0345/28 
 

E 
 

Má 
 

41,9732 

0357, 0345/22 E V 1,4082 
0259, 0263/1‐2, 0284/1, 0287/6, 0300/10 Má V 6,3141 

0193/70, 0202/1, 0209/11, 0262, 0263/2, 0280/1‐2, 
0287/21 

 
Má 

 
Ev 

 
6,0809 

0253/2 Má Mk 0,7511 
0230/5‐7, 0230/11 Gip Má 9,1077 

0230/2, 0230/13, 0230/14, 0230/16, 0230/17 KÖu Gip 1,609 
0208 Má Kket 0,3068 

0115/1‐2, 0188, 0190/1 Mk Má 5,0713 
0190/2 Má Mk 7,0223 

0182/2, 0190/4 V Tk 9,4132 
0129/3, 0129/6‐12, 0129/18‐20 K Gksz 9,6936 

048 Gksz V 0,2441 
070/1 Má Tk 0,1808 
096/1 Má Eg 2,073 

089/5, 090/1, 096/2 Má Kkb 6,4986 
5350, 5361/1, 5361/3, 5361/4, 5357, 5359, 5570/1, 

5570/2, 5673 
 

Mk 
 

Kre 
 

3,6545 
5377, 5405, 5457, 5541, Mk Kpi 0,7645 

060/4, 0124/6 KÖu Kkbr 0,3429 
2321 KÖu Lke 0,2974 

0347/2 V Kszt 1,2904 
0345/19 K Mk 4,9389 

0345/19‐21 K V 1,2195 
013/13‐20, 014, 015/1‐19, 015/91‐95, 017/12, 030, 

032, 039/3, 041/2, 063/13‐21, 063/39‐41, 0117/3‐7, 
0124/8, 0141/4, 0141/6, 0147, 0153/3, 0153/8, 

0153/11‐13 

 
 

Má 

 
 

KÖu 

 
 

13,3034 

043 Lke KÖu 0,897 
050/23 Mk KÖu 1,2216 

108 E Zkk 0,8833 
033/2, 033/4 Lf Má 0,5599 
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24. térkép: Edelény város térképe 

 
Forrás: Edelény város Településszerkezeti terv 
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1.7 A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 
 

1.7.1 Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, 

foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség  

 
1.7.1.1 Demográfiai trendek 

Edelény állandó népességének száma 2013-ban 10.197 fő volt. A 2001-es népszámlálás 
adatai alapján Edelény állandó népessége 11.342 fő volt, így elmondható, hogy a város 
állandó népességének változásában közel 8%-os csökkenés következett be 2001 és 2013 
között. Edelény területe 56,84 km2, népsűrűsége 179 fő/km2, a többi megyei várossal 
összevetve nem tekinthető magas népsűrűségű városnak.  
Az első népszámlálás 1870-ben volt Magyarországon, így már ekkortól kezdve megfigyelhető 
a népesség változása. 1870-ben a város lakossága 3647 fő volt. 1870-1940 között a város 
népességében dinamikus fejlődés figyelhető meg, közel 1000 fővel nőtt a lakónépesség 
száma. Az 1940 és 1950 közötti időszakban a népesség számában 6,5 %-os növekedés 
következett be. A demográfiai „robbanás” az 1950-es években vette kezdetét, az 60-as, 70-
es években dinamikus növekedés figyelhető meg. Az 1980-as években még mindig a 
növekedés volt jellemző a városra, sőt az országos trendekkel ellentétben a rendszerváltás 
után is tovább emelkedett a város lakosságának száma. A 2001-es népszámlálás adatai 
alapján Edelény állandó népessége 11.342 fő volt, lakónépessége 11.084 fő. A 2011-es 
népszámlálásra viszont állandó népessége 10.429 főre, lakónépessége pedig 9896 főre 
csökkent. 
 

1. diagram: Edelény népességének alakulása 1870-2011 között 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
Az utóbbi két népszámlálás között Edelény állandó népessége összesen 11%-al csökkent, az 
ezredfordulón 11.341 fő volt a város népessége, 2013-ra 10.197 főre csökkent. 
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2. diagram: Az állandó népesség alakulása 2000-2013 között Edelényben 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
A népességváltozás okait a népmozgalmi mutatókkal – természetes szaporodás, fogyás 
illetve az elvándorlások és odavándorlások alakulása – lehet a legjobban szemléltetni. Az 
elmúlt évtizedben fokozatosan nyílt az olló az élve születések és a halálozások trendvonalai 
között. Az élveszületések száma enyhén csökken, azonban a halálozások száma 
érzékelhetően nő. Összességében a halálozások száma minden évben magasabb volt, mint az 
élve születések száma.  
 

3. diagram: Élve születések és halálozások számának alakulása 2001-2011 között 

 
Forrás: KSH, TEIR 
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Ennek a folyamatnak az eredménye, hogy Edelényben a természetes fogyás vált 
tendenciává. Az alábbi ábrán látható, hogy a természetes fogyás mértéke meghaladja a 
járási, megyei és az országos átlagot egyaránt.  
 

4. diagram: Természetes szaporodás/fogyás alakulása Edelényben 2002-2012 között 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
A természetes szaporodás már Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyetlen egy járására sem 
jellemző, vagyis a halálozások száma mindenhol magasabb, mint a születések száma. Ez jól 
látható a lenti térképről is. Az edelényi járásban némileg azonban alacsonyabb a fogyás 
mértéke (egyedül a szikszói és tiszaújvárosi járásokban alacsonyabb).  
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25. térkép: Természetes szaporodás/fogyás (ezrelék) 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
A város népességszámának alakításában a másik legfontosabb mutatórendszert a vándorlási 
adatok nyújtják. Borsod-Abaúj-Zemplén megye több járása vándorlási nyereséget mutat fel, 
az egyik legkedvezőbb helyzetben meglepő módon éppen az edelényi járás van a gönci és 
tokaji járások mellett.  
 

26. térkép: Borsod-Abaúj-Zemplén megye járásainak vándorlási egyenlege 2012 (ezrelék) 

 
Forrás: KSH TEIR 
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Edelényben a városba költözők és a városból elköltözők száma között nagyobb eltérés nem 
figyelhető meg, az elmúlt 13 évben azonban az elvándorlók száma mindvégig magasabb volt, 
mint a városba költözőké. Bíztató jelenség azonban, hogy a városba beköltözők száma 2008 
és 2012 között fokozatosan emelkedett, sőt 2012-ben már kiegyenlítődött az el és oda 
vándorlók száma. Ezzel Edelény vándorlási vesztesége fokozatosan csökkent, 2010 óta már 
országos és megyei átlag alatti volt a település vándorlási vesztesége.  
 

5. diagram: El és odavándorlók száma 2002-2012 között Edelényben 

 
Forrás: KSH TEIR 

 
6. diagram: Vándorlási egyenleg alakulása Edelényben 2002-2012 között (ezrelék) 

 
Forrás: KSH, TEIR 
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Kedvezőtlen demográfiai folyamatok zajlanak le a népesség korstruktúrájában, amely már 
egy összetett európai demográfiai jelenség. A városban a 0-14 éves korosztály, a 15-19 éves 
korosztály a megyei átlag alatt van, az idősebb generációk aránya (40 év feletti korcsoportok) 
azonban magasabb. Edelény korösszetétele igen hasonló az országos átlaghoz. 
 

2. táblázat: Edelény népességének korcsoport szerinti összetétele, 2011 

Kor 
Edelény 

lakossága 
(%) 

Borsod-Abaúj-
Zemplén megye 

lakossága 

Ország 
lakossága 

0-14 éves 14,5% 16,3% 15% 

15-19 éves 6,0% 6,7% 6% 

20-24 éves 6,0% 6,5% 6% 

25-29 éves 6,0% 6,0% 6% 

30-39 éves 13,4% 13,9 % 16% 

40-49 éves 14,0% 13,3% 13% 

50-59 éves 16,4% 14,7% 14% 

60-     éves 23,7% 22,6% 23% 

Lakónépesség összesen (fő) 9 896 686 266 9 937 628 
Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

 
A társadalom elöregedésének mértékét legjobban az öregedési mutató fejezi ki, amely a 60 
éven felüliek és a 14 éven aluliak arányszámát reprezentálja. A város öregedési indexe jóval  
alacsonyabb az országos értéknél (161), de a megyei értéknél (98,5) magasabb. Borsod-
Abaúj-Zemplén megye járásai közül az edelényi járás a kedvezőbb korösszetételű járások 
közé tartozik, legjobb helyzetben az encsi, a szikszói, a cigándi és az edelényi járások vannak. 
Az elöregedés a sátoraljaújhelyi, a sárospataki, a tokaji és mezőkövesdi járásokban a 
legelőrehaladottabb.  

27. térkép: Öregedési mutató (100 fő) 

 
Forrás: KSH, TEIR 
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Edelényben az öregedési mutató folyamatosan nőtt az elmúlt tíz évben, amely jelzi, hogy a 
város fokozatosan öregedik. Ebben a tekintetben igen aggasztók a trendek, hiszen a város 
öregedési mutatója magasabb a járási és a megyei átlagnál, megközelíti az országos átlagot.  
 

7. diagram: Öregedési mutató alakulása Edelényben 2002-2012 között 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
 
1.7.1.2 Nemzetiségi összetétel 

Edelény etnikai összetétele az elmúlt 10 évben jelentősen megváltozott. Míg 2001-ben a 
lakosság 90,78%-a vallotta magát magyarnak, 2011-re ez az érték 84%-ra csökkent. Fontos 
kiemelni, hogy ez alatt a 10 év alatt a város lakossága is közel 11 %-al csökkent. Megyei 
viszonylatban is ugyanez a csökkenés figyelhető meg. A városban a nemzetiségek közül a 
cigány lakosság száma a legnagyobb, 607 fő vallotta magát cigánynak a 2011-es 
népszámláláskor. Jelentős továbbá a ruszin, a lengyel és a német nemzetiséghez tartozók 
száma a városban. Megfigyelhető, hogy a cigány nemzetiség kivételével, szinte minden 
nemzetiség aránya jelentős mértékben növekedett az elmúlt tíz évben, ebből kimagasló a 
ruszin, lengyel, német, nemzetiségek.  
 
A 2011-es népszámlálási adatok alapján a népesség nemzetiség szerinti megoszlása a 
következőképpen alakult: 
 

3. táblázat: Edelény nemzetiségi megoszlása 

Nemzetiség 
Nemzetiség 

száma (2001) 
Nemzetiség 

száma (2011) 
Változás 
mértéke 

Magyar 10 062 8 453 -15,90% 

Arab 0 3 300,00% 

Bolgár 1 8 700,00% 

Cigány 906 607 -33,00% 
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Görög 1 0 -100,00% 

Lengyel 2 57 2750,00% 

Német 2 34 1600,00% 

Orosz 0 7 700,00% 

Román 1 3 200,00% 

Ruszin 1 71 7000,00% 

Szlovák 4 4 0,00% 

Szlovén, vend 3 0 -300,00% 

Ukrán 10 5 -50,00% 

Egyéb 0 18 -1800,00% 

Nem válaszolt 91 817 797,80% 

Népesség 11 084 9 896 -10.72 

 
Forrás: Népszámlálás 2011 

 
Az edelényi járás településeinek 2011. évi roma lakossági aránya látható a következő 
térképen. A 2001-es adatokhoz képest 2,1 %-al csökkent Edelényben a roma lakosság 
aránya, jelenleg 6,1% ot képviselnek az összes lakosság arányában a 2011-es népszámlálási 
adatok alapján. 
 

28. térkép: A cigány (romani, beás) etnikai kisebbséghez tartozó népesség aránya (%) 2001 

 



Edelény 
 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

 
55 

  

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
1.7.1.3 Foglalkoztatottság 

A településen a 2001. és 2011. évi népszámlálások közötti időszakban a 15-64 éves korúak 
foglalkoztatottsága növekedett. Míg 2001. évben a foglalkoztatottak száma 3 084 fő volt, a 
2011. évi adatok alapján 3 513 fő. A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 
2001. évben 40,9% volt, 2011. évben ez az arány 51,4%, azaz több mint tíz százalékponttal 
emelkedett.  
Az edelényi járási arányhoz viszonyítva 7 százalékponttal magasabb ugyan a 
foglalkoztatottak aránya, viszont a foglalkoztatottsági ráta 6,5 százalékponttal elmarad az 
országos átlagtól (57,9%). 
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29. térkép: Edelényi járás településeinek a 15-64 éves népességen belül a foglalkoztatottak aránya 
2011 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
A foglalkoztatási szektorban történő megoszlás alapján a 2011. évi adatok alapján 
legmagasabb arányban - a foglalkoztatottak 66,1%-a – a szolgáltatói szektorban dolgozott. Az 
ipar, építőipar területén a foglalkoztattak 31,8%-a, míg a mezőgazdasági szektorban 
mindössze a munkavállalók 2%-a dolgozik. A 2001. évhez képest jelentős változás nem 
történt a foglalkoztatási szektorban dolgozók arányát tekintve, elenyésző mértékben, fél 
százalék körül csökkent a primer és a tercier szektorban foglalkoztattak aránya.  
A foglalkoztatási szektor szerinti megoszlás hasonló összetételű a megyei, illetve járási 
arányokkal. Csupán 2 százalékponttal magasabb a tercier szektorban, illetve kevesebb a 
primer szektorban foglalkoztatottak aránya. Edelény esetében a mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás nemzetgazdasági ágazatban foglalkoztatottak alacsony aránya emelhető ki.  
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8. diagram: Foglalkoztatottak megoszlása a foglalkoztatási szektor szerint 2011. 

 
Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

 
A foglalkoztattak számának emelkedése következtében csökkent a városban a foglalkoztatott 
nélküli háztartások aránya. 2001. évben a háztartások 45,4%-a volt foglalkoztatott nélküli, 
2011. évre ez csökkent 6,1 százalékponttal (39,3%), amely közel 10 százalékponttal 
alacsonyabb, mint a járási arány (48,2%), illetve az országos értékhez viszonyítva csupán 1 
százalékponttal magasabb.  
 
A regisztrált munkanélküliek száma 2003. és 2012. évek között folyamatosan nőtt. Míg 2003. 
évben 815 fő regisztrált munkanélküli volt a városban, 2012. évre 70 százalékponttal nőtt a 
számuk. 2013. évben viszont kedvező változás történt, a regisztrált munkanélküliek száma 
670 főre csökkent, ami az elmúlt tíz év tekintetében legkevesebb.  
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9. diagram: Regisztrált munkanélküliek számának alakulása 2003-2013 között Edelényben 

 
Forrás: TEIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) adatok alapján saját szerkesztés 

 
A munkanélküliségi ráta 2012. évben Edelény városban 17,5% volt, amely járási aránytól 
(22,97%) 5,47 százalékponttal alacsonyabb – a járáson belül középmezőnyben van - , viszont 
a megyei értéktől 2,3 százalékponttal magasabb, illetve az országos aránynak (9,05%) 
majdnem a kétszerese.  
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30. térkép: Munkanélküliségi ráta alakulása az Edelényi járásban, 2012 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
A nyilvántartott álláskeresők korcsoportos megoszlása alapján a 19-30 évesek között a 
legmagasabb a munkanélküliek aránya (31,79%), ezen belül is a 25 év alattiak aránya a 
legmagasabb. A többi korcsoport esetében közel azonosak az arányok – kivétel a 61 év 
felettiek esetében, ahol nem éri el az 1%-ot - 21,5% és 23% között mozognak. (A 31-40 
évesek esetében 22,69%, a 41-50 év közöttieknél 22,98%, az 51-60 éveseknél 21,49%).  
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10. diagram: Nyilvántartott álláskeresők megoszlása korcsoportok szerint, 2013 

 
Forrás: TEIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) adatok alapján saját szerkesztés 

 
1.7.1.4  Képzettség 

Edelényben a munkaerő képzettség vizsgálata során a két népszámlálás adatait hasonlítjuk 
össze. 2001-ben a lakosság 27 %-a legfeljebb az általános iskola 8. osztályát végezte el, az 
érettségivel rendelkezők aránya 17,5 %, míg az érettségi nélküli középfokú végzettségűek a 7 
éves és idősebb korosztálynál 21,8 %-ot képviselnek. Az egyetemi, főiskolai vagy egyéb 
oklevéllel rendelkezők aránya nagyon alacsony, csupán 6 %. Látható, hogy a 
legalacsonyabban kvalifikáltak aránya – az a réteg, akik még az általános iskola 8. osztályát 
sem végezték el – a 7 éves és idősebbek között 27,7 %-ot tesz ki. 
2011. évi népszámlálás adatai egy kicsit kedvezőbbek, mint az előzőek: ugyanis csökkent a 
legfeljebb a 8. osztályt elvégzők aránya, 2011.évben 25,6 % volt. A legalacsonyabb 
kvalifikáltak aránya is 2011-re majdnem 10 %-kal csökkent, ami mindenképpen kedvező 
tendencia. 7,5 %-kal növekedett azoknak az aránya, akik legalább érettségivel rendelkeznek 
a 7 éves és idősebb lakosságon belül. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 
Edelényben kismértékben emelkedett, 9,9 %.  
A járási adatokat nézve elmondható, hogy a települési arányokhoz képest rosszabb a helyzet, 
ugyanis kevesebb a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező lakosok száma, mint  
települési szinten, és magasabb az általános iskola 8. osztályát elvégzettek aránya.  
A megyei képzettséget vizsgálva elmondható, hogy az érettségivel rendelkezők képviselik a 
legnagyobb arányt a képzettségen belül, azonban az egész megyére jellemző, hogy a 7 éves 
és idősebb lakosság majdnem negyede legfeljebb csak az általános iskola 8. osztályát végezte 
el, és viszonylag magas a 8. osztályt el nem végzettek aránya, 20 % körüli, míg felsőfokú 
képzettséggel rendelkezők aránya megyei szinten is alacsony, csupán 10,6 %. 
Az országos adatokat vizsgálva látható, hogy mind a két népszámlálás alkalmával 
megállapított települési adatok az országos átlaghoz közelítenek. 
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11. diagram: A legmagasabb iskolai végzettség a 7 éves és idősebbek arányában % 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
1.7.1.5 Egészségi állapot 

A háziorvosi ellátásban megjelentek száma 2002-2012. évek között szélsőséges adatokat 
mutatnak. 2002. és 2004. között 67-68 ezer fő részesült orvosi ellátásban, 2005. évben 
viszont 67%-kal kevesebben jelentek meg a rendelőkben. Ezt követően 2006. évben kiugróan 
magas számban, több, mint  73 ezer fő vette igénybe a háziorvosi szolgáltatást. 2007. évben 
szintén drasztikusan visszaesett a háziorvosi ellátásban megjelentek száma, az előző évhez 
képest 64,8%-kal. 2008. évtől kezdve emelkedett a betegek száma, csupán 2011. évben volt 
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közel 2,5 ezer fős visszaesés. A vizsgált időszakon belül 2012. évben jelentek meg a 
legtöbben a háziorvosoknál, 77.664 fő.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. diagram: A háziorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak száma összesen (fő) 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatai alapján – a betegek száma az BNO 
csoportosítás szerint – 2013. évben a leggyakoribb betegszám (17,7%) a légzőrendszeri 
betegségtípusokhoz köthető. Ezt követi a keringési rendszer betegségei, amely 15,3%-ban 
fordult elő. Szintén magas a csont- izomrendszer és kötőszövet betegségeihez kapcsolódó 
betegszám (10,6%). Ezen kívül magas a betegszám az emésztőrendszer betegségei, az 
endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek, mentális és viselkedés zavarok, az 
urogenitális rendszer megbetegedései, a bőr és bőralatti szövet betegségei, valamint a 
fertőző és parazitás betegségek. 
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Országos tendencia, hogy a gyerekek a kevesebb mozgás, az egészségtelen étkezés 
következtében elhíznak, amely felnőttkorban is problémát jelenthet, illetve 
következményként többféle betegség is kialakulhat.  
Edelény városban működő közoktatási intézmények fontosnak tartják az egészségfejlesztést. 
Ennek érdekében egészségnapok szervezésével igyekeznek az életmódváltáshoz 
hozzájárulni. Az egészségnapokon a különböző sportprogramok mellett fontos szerepet kap 
az egészséges ételek megismerése, megkóstolása. Emellett szűréseket is végeznek, ahol 
igyekeznek kiszűrni azokat a betegségeket, amelyek időben történő diagnosztizálásával 
korrigálhatóak, kezelhetőek.  
 
 
1.7.1.6 Jövedelmi helyzet 

Edelényben az egy lakosra jutó nettó és belföldi összes jövedelem az elmúlt tíz évben kisebb-
nagyobb mértékben, de egyenletesen emelkedett, a gazdasági válság ellenére is. 2012. 
évben 533.099 Ft volt az egy lakosra jutó összes nettó jövedelem, ami a járási értékhez 
képest 117 727 forinttal magasabb, de megyei és országos viszonylatban egyaránt elmarad. 
 

13. diagram: Egy lakosra jutó összes nettó jövedelem (Ft), 2012 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
Az adófizetők aránya tekintetében 2002. évtől folyamatosan emelkedett, csak 2004. évben 
volt egy kis visszaesés. 2012. évre 41,65% volt az adófizetők aránya, ami 4 százalékponttal 
magasabb a 2002. évi arányhoz képest. Ez az arány magasabb a járási (36,38%) és a megyei 
(40,27%) aránynál, az országostól (43,49%) 1,84 százalékponttal marad el.  
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14. diagram: Adófizetők aránya (%) 

 
Forrás: KSH, TEIR 

1.7.2 Térbeli-társadalmi rétegződés  

Edelény város a történelem folyamán három település összeolvadásából (Edelény, Borsod, 
Finke) és egy tanyaterületből (Császta: 3 km-re a belvárostól) alakult ki, melynek 
következtében a város alapvetően négy városrészre osztható.  
Edelényen belül jelentős differenciáltság mutatható ki az egyes településrészek közötti 
jövedelmi viszonyokban, presztízsben, életminőségben, amely szoros analógiát mutat a 
város társadalmának térbeli rétegződésével. A legrosszabb helyzetben lévő településrész az 
egresi. Szintén alacsony presztízsű városrésznek számít a finkei városrész. A legsúlyosabb 
társadalmi problémák ezekben a településrészekben koncentrálódnak.  
A KSH adatai alapján a városban négy szegregátum, illetve négy szegregációval 
veszélyeztetett terület található, melyek főként a város külső részén találhatóak ugyan, de a 
város részét alkotják.  Ezek jelentik  a hátrányos helyzetű városi részeket. Ezeken a 
területeken a legkedvezőtlenebbek az életminőséget meghatározó tényezők; magas az 
alacsony végzettségűek és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya, 
alacsony a jövedelem, a lakáskörülmények nem megfelelőek. A városra jellemző a homogén 
összetétel, valamennyi kijelölt városrészben található szegregátum, nem különíthető el 
magasabb státuszú városi terület. A város lakosságának – a helyi szakemberek szerint – kb. 8-
10%-a roma.  A város lakossága között konfliktus nem tapasztalható.  
A KSH 2011. évi népszámlálás alapján készített városrészi szintű adatok alapján a város 
leghátrányosabb részei az Egres és a Finke városrészek, melynek fő oka, hogy ezeken a 
területeken találhatóak a legnagyobb szegregátumok.  Kissé kedvezőbb a helyzet a Borsod 
városrész esetén, de itt is jóval elmaradnak a mutatók a Belvárosétól, amely a négy városrész 
közül a legpozitívabb helyzetű.  
A népesség korcsoportok szerinti megoszlása alapján a városéhoz hasonló a Belvárosi 
városrész népességének összetétele (0-14 évesek aránya: 12,7%, 15-59 évesek aránya: 
61,9%, 60 év felettiek aránya: 25,4%).  Ettől jelentősen eltér az Egresi városrész lakosságának 
korcsoportos összetétele; itt a legmagasabb a gyermekkorúak aránya (22,5%), ennek 
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következtében a legalacsonyabb a 60 év felettiek aránya (14%), a 15-59 évesek aránya 
szintén magasabb, 1,6 százalékponttal. A Finke és Borsod városrészekben a Belvárosi 
városrészhez viszonyítva magasabb a 0-14 évesek aránya, 3,8 és 1,7 százalékpontokkal, a 15-
59 évesek aránya kissé alacsonyabb. A 60 év felettiek aránya a Borsod városrészben a 
legmagasabb, 26%.  
Az iskolai végzettséget tekintve szintén jelentős különbségek mutatkoznak az egyes 
városrészek között. Az Egres városrészben a legalacsonyabb a lakónépesség iskolai 
végzettsége. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 
korúakon belül rendkívül magas, 41,5%. A Finke és Borsod városrészekben ez az arány 23,2 
és 22,4%, a Belvárosi városrészben alig haladja meg a 10%-ot. Szintén eltérő a felsőfokú 
végzettségűek aránya a városon belül. Az Egresben a lakónépesség mindössze 3,6%-a 
rendelkezik felsőfokú végzettséggel, ami jóval kevesebb a többi városrészhez viszonyítva; a 
Finke esetében 9,3%, míg a Borsod városrész esetében viszonylag magas, 13,4%, ami csupán 
1,3 százalékponttal marad el a Belvárosi 14,7%-tól.  
Az aktív korú lakosságon belül a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya a 
Belvárosi városrészben a legalacsonyabb, 37,9%, a legmagasabb az Egres részben közel 60%-
os. A Finke és Borsod városrészek esetében is magas, 47,5% és 45%. Szintén az Egres 
városrészben a legmagasabb a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, 45,5%, ettől 
csupán 1 százalékponttal kevesebb a Borsod területén (44,5%). A Finke és Belváros 
városrészek esetében közel azonos, 37,1% és 37,5%. 
A városrészek közötti különbséget tovább bizonyítja a lakáskörülmények közötti eltérések. 
Míg a Belvárosi városrészben az alacsony komfort fokozatú lakások aránya 6,2%, a többi 
városrészben ettől jóval kedvezőtlenebb a helyzet. A legmagasabb arányban az Egres 
városrészben találhatóak az alacsony komfortfokozatú lakások, ez a területen lévő lakások 
közel ¼-ét jelenti. A Finke városrészben a lakások 16,2%-a alacsony komfortfokozatú és itt a 
legmagasabb az egyszobás lakások aránya, közel 5%-os. A Borsod városrészben a lakások 
13%-a alacsony komfortfokozatú, ami majdnem kétszer magasabb a Belvárosi aránytól.  

 
 

1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők  

 
1.7.3.1  Történeti, kulturális adottságok 

A város kulturális adottságait meghatározza földrajzi fekvése. Edelény a Cserehát egyik 
gazdasági és kulturális központja. Történetileg a vármegyerendszer időszakában ezt a 
földrajzi területet a Csereháti és a szikszói járás foglalta magában. A Cserehát lényegében a 
Bükk és a Zempléni-hegység között elterülő erdőkkel borított dombvidékes terület. A 
Cserehát a szlovák-magyar határtól délre a Bódva és Hernád között a Sajó folyóig húzódó 
terület. A földrajzi adottságok szoros kulturális kohéziót alakítottak ki az itt fekvő települések 
között.  
Edelény történetileg mindig Borsod vármegyéhez tartozott. A vármegye első központja 
Borsod volt, amely Edelény szomszédságában helyezkedett el. Borsod község 1950-ben 
beolvadt Edelénybe. A városi identitásnak ez egy fontos eleme, melynek manifesztálódása 
egyértelműen a borsodi földvár köré épülő kulturális életben van jelen. Edelény Borsod 
vármegye északi területeinek járásközpontja volt. Az Edelényi járás a járások 1983-as 
megszüntetése előtt mindvégig létezett, a járás székhelye 1886-tól végig Edelény volt. A 
járási szerepköre a városnak tehát tradicionális alapokon nyugszik.  
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Az első világháború és a trianoni békeszerződés Borsod vármegye területét közvetlenül nem 
érintették, határai változatlanok maradtak. Azonban a szomszédos vármegyék közül Abaúj-
Torna területének 48%-át, Zemplén 72%-át, Gömör-Kishont pedig 92,5%-át veszítette el. 
Borsodot és Gömör-Kishont Magyarországon maradt részét 1923-ban Borsod-Gömör-Kishont 
egyelőre egyesített vármegye néven Miskolc központtal egybecsatolták. A törvény szerint a 
megye hét járásra oszlott, ebből az egyik Edelény székhellyel az edelényi járás volt. Az ekkor 
átalakult edelényi járás északi része ezt megelőzően Abaúj-Torna vármegyéhez tartozott (a 
trianoni békeszerződés következtében ezek a területek elveszítették az északabbi 
területekkel hagyományos gazdasági és kulturális kapcsolatot). Járási szinten tehát 
kimutatható egy kettős identitás, egyrészt a járás déli része, amely tradicionálisan mindig is 
Borsod vármegyéhez tartozott és az északi része, amely Abaúj-Torna vármegye tornai 
járásának része volt.  
A városi identitásnak fontos eleme, hogy Edelény mai közigazgatási területét három 
település alkotja: a névadó Edelény, az 1950-ben hozzácsatolt Borsod és az 1963-ban 
csatlakozott Finke. Ez a három városrész tradicionális alapokon nyugszik, amelyek hatással 
vannak a városlakók identitására is. 
 
 
1.7.3.2 Nemzetiségi összetétel 

A nemzetiségi összetétel vizsgálatát a KSH kizárólag népszámlálások alkalmával, 10 évente 
végzi. Edelényben 2001-ben a lakosság 90,78%-a vallotta magát magyarnak, 2011-re ez az 
érték 84%-ra csökkent. Fontos kiemelni, hogy ez alatt a 10 év alatt a város lakossága is közel 
11 %-al csökkent. A városban a nemzetiségek közül a cigány lakossága száma a legnagyobb, 
607 fő vallotta magát cigánynak a 2011-es népszámláláskor, amely a városi népesség 16%-a. 
Jelentős továbbá a ruszin, a lengyel és a német nemzetiséghez tartozók száma a városban. 
Megfigyelhető, hogy a cigány nemzetiség kivételével, szinte minden nemzetiség aránya 
jelentős mértékben növekedett az elmúlt tíz évben, ebből kimagasló a ruszin, lengyel, 
német, nemzetiségek. A 2011-es népszámlálási adatok alapján a népesség nemzetiség 
szerinti megoszlása a következőképpen alakult: 
 

4. táblázat: Edelény nemzetiségi megoszlása 

Nemzatiség 
Nemzetiség 

száma (2001) 
Nemzetiség 

száma (2011) 
Változás 
mértéke 

Magyar 10 062 8 453 -15,90% 

Arab 0 3 300,00% 

Bolgár 1 8 700,00% 

Cigány 906 607 -33,00% 

Görög 1 0 -100,00% 

Lengyel 2 57 2750,00% 

Német 2 34 1600,00% 

Orosz 0 7 700,00% 

Román 1 3 200,00% 

Ruszin 1 71 7000,00% 

Szlovák 4 4 0,00% 

Szlovén, vend 3 0 -300,00% 

Ukrán 10 5 -50,00% 
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Egyéb 0 18 -1800,00% 

Nem válaszolt 91 817 797,80% 

Népesség 11 084 9 896 -10.72 
Forrás: KSH Népszámlálási adatok 

 
A kisebbségi érdekek képviselete érdekében Edelényben három kisebbségi önkormányzat 
működik:  

 Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

 Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 

 Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat  
 

 
1.7.3.3 Civil szerveződések 

A civil szerveződések tekintetében Edelényben 2013-ban több, mint 80 működő nonprofit 
szervezet volt bejegyezve. 2000 óta folyamatos növekedés tapasztalható a szervezetek 
számában, míg 2000-ben alig 60 szervezet volt regisztrálva, 2011-től erőteljes növekedés volt 
tapasztalható és több mint 85 szervezet volt bejegyezve. Tevékenység és feladatkörüket 
tekintve a kultúra közvetítés, az oktatás színvonalának emelése, a szociális szolgáltatások 
biztosítása, a környezetvédelemben, a közbiztonság, a szabadidő hasznos eltöltése 
tekinthető a legnépszerűbb területeknek.  
 

15. diagram: Működő/regisztrált nonprofit szervezetek száma Edelénybe 2000-2013 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
Az ezer lakosra jutó nonprofit szervezetek számában is növekedés tapasztalható a vizsgált 
periódusban Edelényben. Amíg 2000-ben 5,2 , addig 2010-ben már 6,8 nonprofit szervezet 
jutott 1000 főre. Járási, megyei és országos szinten is hasonló növekedés volt tapasztalható 
az ezer lakosra jutó nonprofit szervezetek számának alakulásában. Az edelényi járás és 
Edelény tekintetében pedig a 2010-es évben volt kiugró növekedés. 
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16. diagram: Ezer lakosra jutó nonprofit szervezetek számának alakulása Edelényben 2000-2010 

között 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
1.7.3.4 Vallási közösségek 

A lakosság vallási, felekezeti megoszlását a Központi Statisztikai Hivatal kizárólag a 
népszámlálások alkalmával méri fel, vagyis a 2011-es népszámlálás tekinthető a legfrissebb 
adatnak. Eszerint Edelény felekezeti megoszlásában a római katolikus felekezethez tartozók 
vannak a legtöbben (3850 fő), de jelentős a református (1855), és a görög katolikus (826 fő) 
vallású lakosság aránya is. Ezen kívül 13 fő vallotta magát evangélikusnak, 84 fő más vallási 
felekezethez tartozik, 745 fő nem tartozik vallási közösséghez, 73 fő ateistának mondta 
magát és 2445 fő nem kívánt válaszolni. 
A 2001-es népszámlálás adataihoz képest szembetűnő változások tapasztalhatóak a lakosság 
felekezet szerinti megoszlásában, ami abból következik, hogy míg 2001-ben csak 701 fő nem 
kívánt válaszolni a vallási hovatartozása tekintetében, addig 2011-ben már 2445 fő nem 
adott válaszolt. 
Így az összes felekezet esetében megfigyelhető, hogy a 2001-es adatokhoz képest jelentős 
csökkenés következett be. 
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17. diagram: Edelény lakosságának felekezet szerinti megoszlása 2001-ben és 2011-ben 

 
Forrás: KSH-TEIR 
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1.8 A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 
 
1.8.1 Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy)  
 
1.8.1.1 Oktatás-nevelési intézményhálózat  
Edelény város oktatási-nevelési intézményei nemcsak városi, hanem térségi feladatokat is 
ellátnak. 
 
Bölcsődei feladatellátás 
A Mátyás Napközi-otthonos óvoda és Bölcsőde látja el a bölcsődei nevelést a városban. A 
korábbi évek (2004-2006) 15 fő körüli létszáma kritikusnak volt tekinthető a gazdaságos 
működtetés szemszögéből, de jelenleg 2 csoporttal működik az intézmény. A férőhelyek 
száma: 26 fő, ami a településen élők foglalkoztatásával és újra munkába állásával 
magyarázható, a növekvő igények miatt a jövőben bölcsődei férőhelyek bővítése szükséges. 
Csecsemő - és kisgyermek gondozónői végzettséggel rendelkező kolléganők gondozzák, 
nevelik a rábízott gyermekeket. Takarító - mosónő, az előírásoknak megfelelően takarítja, 
fertőtleníti a helyiségeket, és gondoskodik a csoport számára szükséges felszerelések tisztán, 
rendben tartásáról. Bölcsődeorvos látja el a gyermekeket (orvosi vizsgálatok, „házi-patika” 
összeállítása, speciális gyógyszerelés figyelemmel kísérése, stb.)  
A gyermekek étkeztetéséről a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolában található, 
önkormányzati fenntartású konyha gondoskodik, napi négyszeri étkezést biztosítva.  
 
Óvodai feladatellátás 
Edelényben két óvoda működik: a Mátyás Óvoda és Bölcsőde és a Szent Miklós 
Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Oltalom Tagóvodája. 
Az önkormányzati fenntartású Mátyás Óvoda és Bölcsőde 3 épületben 8 óvodai és 2 
bölcsődei csoporttal működik, az engedélyezett férőhelye 208 fő. A belvárosban található 1-
es épület 4 csoportnak, a 2-es épület 2 óvodai csoportnak ad otthont, valamint itt található a 
2 bölcsődei csoport is. Edelény Egres városrészében található a 3-as épület, amely 2 óvodai 
csoportnak ad otthont.  
2014. júniusában befejeződött az ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0003 kódszámú pályázat 
keretében a Mátyás Óvoda (I.es épület) Mátyás király út 1 szám alatti (175/2 Hrsz.) 
épületének bővítési és felújítási munkálatai. A bővítésnek köszönhetően az óvoda egy 
csoportszobával és egy tornateremmel gazdagodott, valamint a meglévő csoportszobáik is 
közel 60 m2-re növekedtek. Tágas előszoba és tetőtér került kialakításra. A tetőtér immár 
lehetőséget biztosít megbeszélések, előadások, kisebb konferenciák lebonyolításához is, 
illetve a 3 kisebb szoba a külön foglalkozásoknak biztosít helyet. 
 
A korábbi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda, Szent Miklós Görögkatolikus Általános 
Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Oltalom Tagóvodája néven hat csoporttal, 162 
férőhellyel működik. Az óvoda korszerűsítése 2012 nyarán megtörtént, amelyhez az 
önkormányzat százmillió forint uniós támogatást nyert el. A fejlesztés során kicserélték a 
külső és belső nyílászárókat, felújították a víz-, szennyvíz-, elektromos- és fűtéshálózatot, és 
új, külső liftház is épült. A vizesblokkokat és a csoportszobákat teljesen felújították, a 



Edelény 
 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

 
71 

  

burkolatokat kicserélték. A beruházás nyomán egy energetikailag korszerűsített, felújított, 
akadálymentesített épületet született. A projekt hatásaként javultak a minőségi nevelés 
megteremtéséhez szükséges feltételek, valamint racionálissá és költséghatékonyabbá vált az 
intézmény fenntartása, különösen az energiafelhasználás terén. 
2013-ban az edelényi óvodákban összesen 397 db férőhely volt és összesen 372 volt a beírt 
gyermekek száma. 2006 óta dinamikus növekedés mutatkozott az óvodai férőhelyek 
számában, viszont 2012-től kismértékű csökkenés következett be. Valószínű, hogy az 
Országgyűlés döntése alapján, miszerint 2015. szeptember 1-jétől a gyermekek három éves 
korától kötelező lesz az óvoda, megnő az igény a férőhelyek iránt, viszont ehhez 
elkerülhetetlen új férőhelyek létesítése. 
 

18. diagram: Az óvodai férőhelyek és az óvodába beírt gyermekek számának alakulása 
(gyógypedagógiai neveléssel együtt) 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
Általános iskolai feladatellátás 
Az általános iskolai oktatás Edelényben jelenleg két  helyen zajlik, az KLIK fenntartásában, az 
önkormányzat üzemeletése mellett működő Borsodi Általános Iskolában és az egyházi 
fenntartású Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti 
Iskolában. Az általános iskolai feladatellátási helyek száma csökkent az ezredforduló óta, 
ennek az az oka, hogy 2007-ben megszűnt az Egresi és a Finkei Általános Iskola is. Az 
alapfokú oktatásban résztvevő, nappali oktatásban részesülő általános iskolai tanulók száma 
szintén csökkenő tendenciát mutat, 2013-ban 1054 fő volt, ami 22,67%-kal alacsonyabb a 
2001. évihez képest. Az alábbi táblázat alapján megállapítható, hogy Magyarország egész 
területén csökkent a vizsgált időszakban az általános iskolai tanulók száma, a csökkenés 
mértéke 21%-os. Ugyanez a tendencia jellemző Borsod-Abaúj-Zemplén megyére is, ahol a 
csökkenés mértéke 26,47%-os. A bejáró diákok száma a környező településekről növekszik, 
így az intézmények térségi szerepköre egyre inkább erősödik, és biztosítja a 
gyermeklétszámot, ami ennek ellenére is csökkenő tendenciát mutat. 
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5. táblázat: Általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással 

együtt), fő 

Év Edelény 
Borsod-Abaúj-

Zemplén megye 
Magyarország 

összesen 

2001 1 363 78 461 944 736 

2002 1 347 77 537 930 386 

2003 1 279 75 321 909 769 

2004 1 253 74 786 887 785 

2005 1 227 71 314 859 315 

2006 1 196 68 973 828 943 

2007 1 168 67 416 809 160 

2008 1 167 65 650 788 639 

2009 1 144 64 209 773 706 

2010 1 071 62 004 756 569 

2011 1 064 60 127 747 601 

2012 1 049 58 427 742 931 

2013 1 054 57 691  

Forrás: KSH, TEIR 
 
A Szent Miklós Görög katolikus Általános Iskola, 2011. szeptember 1-től került a Miskolci 
Apostoli Exarchátus fenntartásába. Elődje az 1. Sz. Általános Iskola 1975-ben épült. 1995-ben 
Szabó Lőrinc nevét vette fel. 2008-ban a település nevelési- oktatási intézményeit 
összevonták, Városi Oktatási Központ néven. A központ három évig állt fenn, amikor is a 
város vezetése döntött arról, hogy egyházi fenntartásba adja át jelenlegi iskolát. A 
2012/2013-as tanévben négy  első osztályt indítottak.   
Az intézményben új tornaterem épült, illetve a meglévőt felújították. Korszerűsítették az 
energetikai, a víz- és szennyvízelvezetési rendszert, akadálymentesítették az épületet, 
megvalósult a “B szárny” teljes rekonstrukciója. A kivitelezési munkák befejezését követően 
2015. májusában átadták a megújult intézményt.  
A Borsodi Általános Iskola 8 tanteremmel bővülne, valamint megépülne egy tornacsarnok is. 
Mindkét általános iskolában fontos cél, hogy térségi feladatokat is ellátó multimédia 
központok kerüljenek kialakításra. 
A Borsodi Általános Iskola esetében a gyermeklétszám folyamatosan nő az intézményben, de 
nincsenek meg azok a feltételek, amelyek a XXI. század követelményeinek megfelelnének, az 
épület állaga leromlott, a működtetése komoly terheket ró az önkormányzatra. A 
mindennapos testnevelés bevezése miatt szükség lenne a jövőben egy tornaterem 
megépítésére, illetve tantermekkel történő bővítésre, csoportszobák kialakítására, ahol 
kiscsoportos foglalkozásokat tudnak lebonyolítani. Pályázati forrásból megvalósított átfogó 
infrastrukturális beruházás segítségével ki kell alakítani egy modern iskolát, melynek 
keretében a tantermek számának növelése is megoldhatóvá válik.  
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19. diagram: Az általános iskolai tanulók számának alakulása 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
Középfokú oktatás 
Edelényben egy oktatási intézményben folyik középfokú oktatás. A Szent János 
Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola 2011. óta működik ezen a néven. A 
gimnázium diákotthonát 1973 szeptemberében alapították. Az iskolát 1962-ben építették, 
1997-től az Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola nevet veszi fel az intézmény. 2008 
júliusától az intézmény beleolvadt a város oktatási és nevelési intézményeit összefogó 
újonnan megalakult intézménybe, az Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvodába. Az intézmény 
közismertebb nevén Városi Oktatási Központként vált ismerté a köztudatban. 
2011 nyarán újabb változás következett be az iskola életében. A város vezetése, 3 éves 
működés után, a Városi Oktatási Központ megszüntetéséről és átszervezéséről döntött. Ez a 
döntés jelentősen érintette a gimnáziumot is. A város vezetése arról határozott, hogy a 
fenntartói jogokat átadja a Miskolci Görögkatolikus Exarchátusnak. Így az intézmény átkerült 
a Görögkatolikus egyházhoz, s a továbbiakban 2011. szeptember elsejétől egyházi 
intézményként működik tovább új nevén, melyet jelenleg is visel. 
 
Az iskola képzési kínálatai: 
Általános iskolát végzetteknek: 

 4 évfolyamos gimnáziumi képzés (általános tantervű, emelt magyar és történelem, 
emelt angol vagy német) 

 4 évfolyamos szakközépiskolai képzés (informatikai, környezetvédelem és 
vízgazdálkodás) 

 
Érettségivel rendelkező fiatalok számára: 

 informatikai rendszergazda 

 környezetvédelmi technikus 
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 erdészeti és vadgazdálkodási technikus 
 
Érettségit adó digitális középiskola felnőtteknek 
OKJ-s képzések: 

 Informatikai rendszergazda 

 Környezetvédelmi technikus,  

 Természetvédelmi szaktechnikus 
 
Az iskola a kistérség egyetlen középfokú intézménye, a tanulók közel 60%-a a környező 
településekről jár be. A diákok jelentős része halmozottan hátrányos helyzetű. Az 
intézménybe maximálisan felvehető tanulólétszám: nappali tagozaton: 330 fő, esti 
tagozaton: 125 fő. 
 
A fenti nevelési, oktatási intézmények mellett működik az Új Esély Oktatási Központ, 
melynek keretében  2 helyen zajlik alapfokú és középfokú oktatás.  
A település kisegítő iskolája most már alapítványi formában működik és a szellemileg  enyhe 
fokon sérült gyermekeket oktatja. A pedagógusok, tanárok munkáját jól működő Pedagógiai 
Szakszolgálat segíti a településen. 
 
A városban Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény működik. 
 

6. táblázat: Nappali tagozatos középiskolai tanulók száma (a hat-, nyolcévfolyamos gimnáziumok 
megfelelő évfolyamaival együtt) 2001-2013 

Év Edelény 
Borsod-Abaúj-

Zemplén megye 
Magyarország 

2001 10 021 30 316 421 035 

2002 10 299 30 258 426 301 

2003 10 590 32 113 438 069 

2004 10 602 32 593 438 668 

2005 10 956 32 885 441 218 

2006 11 249 32 489 443 388 

2007 11 314 32 299 442 042 

2008 11 381 32 533 440 120 

2009 11 688 32 344 443 212 

2010 11 453 31 793 439 064 

2011 11 319 30 677 428 291 

2012 10 914 28 878 413 740 

Forrás: KSH, TEIR 
 
A város felsőszintű oktatása és a főiskolai képzés 
A középiskolai képzés során fejleszteni kívánt szakmacsoportok területén szükséges a 
felsőfokú szakképzések, illetve a kihelyezett főiskolai képzések feltételrendszerének a 
megteremtése. Ennek során elsősorban a szőlészet, a borászat, a gyümölcstermesztés, az 
állattenyésztés valamint az idegenforgalmi képzést falusi turizmus szakiránnyal javasolt 
meghonosítani a településen. 
 



Edelény 
 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

 
75 

  

 
1.8.1.2 Egészségügyi ellátás 

Edelény az egészségügy területén is központi szerepet lát el. A lakosság egészségügyi ellátása 
három, egymástól jól elkülöníthető szinten történik.  

1. Háziorvosi szolgálat  
2. Járóbeteg szakellátás 
3. Fekvőbeteg szakellátás 

A háziorvosi szolgálat keretein belül 5 háziorvosi, 3 gyermekorvosi és 3 fogszakorvosi rendelő 
működik. Ezen kívül háziorvosi felnőtt, gyermek és fogászati ügyelet is van. A felnőtt 
rendelők a Deák Ferenc úton, a gyermekrendelők, a védőnői szolgálat és a fogászati rendelők 
az István úton találhatóak. A háziorvosok a rendelést vállalkozási formában látják el. Az 
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0051 számú pályázat keretében 55 millió forintból, teljes pályázati 
támogatással újíttatta fel az edelényi önkormányzat a fogászati és gyermekorvosi 
rendelőknek helyet adó egészségházat. A betegek ellátása a munkálatok ideje alatt is 
zavartalan volt, de most már újra a megszokott, ám egészen más környezetben kaphatják 
meg a szükséges kezeléseket. A műszaki átadás 2014. decemberében történt meg. A 
háziorvosi ellátásban a rendelésen megjelentek száma 74.668 fő volt. A házi gyermekorvosi 
ellátásban a rendelésen megjelentek száma 15.065 fő volt 2013-ban. 
A járóbeteg szakellátás területén a szakrendelések döntő többsége vállalkozási formában 
történik, s ennek jótékony hatása megnyilvánul minden területen. A lakosság elégedett a 
szakrendelők nyújtotta szolgáltatásokkal.  
A Deák Ferenc úti rendelőintézetben sebészeti, nőgyógyászati, audiológiai, fül-orr-gégészeti, 
rheumatológiai, ideggyógyászati, szemészeti, belgyógyászati, ortopédiai, pszichiátriai, 
pszichológiai szakrendelések állnak a lakosság rendelkezésére. Ezen kívül, laboratórium, 
röntgen és fizikoterápia is található az épületben. 
A Dankó Pista úti épületben két tüdőambulancia, belgyógyászati, onkológiai, kardiológiai, 
gasztroenterológiai szakrendelés van, ezen kívül az ultrahang és röntgenosztály, labor és a 
tüdőgondozó osztály is itt található. 
 
A fekvőbeteg szakellátást a Koch Róbert Kórház a 2002-ben befejeződött felújítási és 
bővítési munkáknak köszönhetően hosszú távon biztosítja a kórházi ellátás jó színvonalát a 
belgyógyászat területén a Bódva-völgye mintegy 38 ezer fős lakosságának, pulmonológiai 
ellátás területén mintegy 260 ezer fős lakosság számára. Mint egyetemi oktató intézmény, 
szakorvos képzésre akkreditált kórház, amely speciális egészségügyi ellátást szolgáltat a 
lakosság számára. Fontos szerepe van azért is, mert megyei és regionális feladatokat is ellát, 
és mindamellett, hogy gyógyít, munkahelyeket is biztosít a településen és a környéken 
élőknek. A város egyik legnagyobb munkáltatója, hiszen 224 dolgozónak ad munkát, 
természetesen ezek nagy része szakirányú, főként egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött. 
A kórház szerencsésnek mondhatja magát, - hiszen az egészségügyi változtatások során 
ugyan a belgyógyászati osztályt be kellett zárni, és bizonyos egészségügyi problémákkal az itt 
élőknek Kazincbarcikára, vagy Miskolcra kell utazniuk, - de a földszinti részen a 
szakambulanciák megmaradtak, és kiváló szakember gárdával, nagyon jó színvonalon 
működik.  
A Koch Róbert Kórházban a következő osztályok működnek: 

 Intenzív Terápiás Osztály (6 ágy) 

 Tüdőosztály (46 ágy) 

http://www.edeleny.hu/egeszsegugy_koch.php
http://www.krkedeleny.hu/etudo.html
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 Tüdőosztály (47 ágy) 

 Tüdőosztály (42 ágy) 

 Krónikus belgyógyászati osztály (44 ágy) és tüdő-rehabilitációs részleg (50 ágy) 
 
A kórházban 229 fekvőbeteg ágy működik, ebből 1 db 42 ágyas, 1 db 47 ágyas, 1 db 46 ágyas 
aktív tüdőosztály, és 1 db 94 ágyas krónikus belgyógyászati osztály, ebből 50 ágyas tüdő-
rehabilitációs részleggel. 
 
A kórház ellátási területe 

- a Bódva Völgye, 
- Ózd és vonzáskörzete, 
- Kazincbarcika és vonzáskörzete, 
- Miskolc Északi Agglomeráció 
- Encs és vonzáskörzete 
- Szerencs és vonzáskörzete 

Tüdőgyógyászati szempontból ez 240 000 lakost jelent. A kórház kihasználtsága évek óta 
közel 100%, a szakambulanciák maximális igénybevétellel működnek. 
 
A városban három gyógyszertár van, ezek nagyjából ellátják az itt és a környékben élők 
igényeit. A közelmúltban épült meg a Kígyó gyógyszertár a rendelőintézet mellett, mely egy 
intézeti gyógyszertár.  
 
Edelényben található a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási 
Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Szakterületei:  

 Járványügy 

 Közegészségügy 

 Népegészségügy 

 Gyógyszerellátás 

 Egészségügyi igazgatás 
 
 
1.8.1.3 Szociális ellátás  

Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ célja és feladata, a koruk, egészségi állapotuk, 
szociális helyzetük alapján a vertikális integrációban működő szociális ellátó rendszer 
rászorultjainak ellátása, a rendszerbe történő elhelyezése, információ nyújtása. 
 
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások 

 Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás: ápolást, gondozást 
nyújtó intézményi ellátás –idősek otthona, melynek kapacitásbővítése a jövőben 
elkerülhetetlen. 

 Személyes gondoskodás keretébe tartozó alapszolgáltatás: nappali ellátás –idősek 
klubja, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

 Gyermekjóléti alapellátás keretében: gyermekjóléti szolgáltatás 
 Egészségügyi alapellátás keretében: család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
 Egészségügyi szolgáltatás keretében: otthoni szakápolás 

http://www.krkedeleny.hu/htudo.html
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Az intézmény ellátási területei: 

 étkeztetés, idősek klubja tekintetében: Edelény város közigazgatási területe 
 házi segítségnyújtás tekintetében: Edelény, Abod, Balajt, Lak, Ládbesenyő és 

Szakácsi, települések közigazgatási területe 
 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében: Edelény, Abod, Balajt, Hegymeg, 

Lak, Ládbesenyő, Szakácsi és Tomor települések közigazgatási területe 
 családsegítés tekintetében: Edelény, Abod, Balajt, Hegymeg, Lak, Ládbesenyő, 

Szakácsi és Tomor települések közigazgatási területe 
 gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében: Edelény, Abod, Balajt, Lak, Ládbesenyő és 

Szakácsi települések közigazgatási területe 
 idősek otthona tekintetében: Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területe 
 család és nővédelmi egészségügyi gondozás – védőnői szolgálat tekintetében: 

Edelény, Abod, Balajt, Damak, Ládbesenyő 
 otthoni szakápolás tekintetében: Edelény város közigazgatási területe 

 
Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007 azonosító számú „Edelényi Családsegítő Szolgálat 
épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében” elnevezésű projekt 
kivitelezési munkálatai 2014. évben valósult a Borsod Bau Kft. közreműködésével. A projekt 
teljes költségvetése meghaladta a bruttó 100 millió Ft-ot. 
A fejlesztés kapcsán az István király útja 58. alatt lévő Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat felújításával, a terek átrendezésével, illetve az épület hátsó traktusában 
kialakítandó Idősek Klubjával egy minden szempontból megfelelő komfortfokozatú épülettel 
rendelkezik a város.  
 
 
1.8.1.4 Közművelődés, sport, szabadidő 

Edelény kulturális életét intézményi szinten a Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum 
szervezi. 
Az általuk szervezett programok egyik része állandóan visszatérő rendezvény, a többiről a 
havonta megjelenő Edelényi Műsor című kiadványukban tájékoztatják az érdeklődőket. Az 
intézmény égisze alatt több öntevékeny csoport működik, de az óvodák és az iskolák körei is 
gazdagítják a város közművelődését. 
Évről évre egyre többeket vonz a könyvtár is különböző szolgáltatásaival (kölcsönzés, 
olvasóterem, internet) és programjaival. 
Tevékenységük harmadik elemét a hagyományápolás jelenti. Ezt a helyi néprajzi értékeket 
gyűjtő, őrző és bemutató Borsodi Tájház végzi, amely helyet ad a szomszédban álló földvár 
feltárása során előkerült leleteknek is. 
A közművelődésben hivatásszerűen és öntevékenyen ténykedők közül minden évben 
egynek-egynek a munkáját serleggel, oklevéllel és pénzjutalommal ismeri el az 
önkormányzat a Magyar Kultúra Napján. 
2014-ben első ízben került megrendezésre az Edelényi Napok rendezvény. 
 
Edelénynek valamikor virágzó sportélete volt. Különböző szakosztályok működtek, 
futballmérkőzések voltak. Edelény mindig büszke volt a sportmúltjára. Jelenleg is több 
sportegyesület, közöttük 1990 óta biliárd klub is működik a városban. 
 



Edelény 
 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

 
78 

  

Edelény sporttevékenységének struktúrájáról elmondható, hogy több szinten zajlik: 

 Intézményi testnevelés: az óvodákban az általános és középiskolákban a kötelező 
testnevelés órákon kívül különböző sportszakkörökön vehetnek részt a diákok. A 
Pedagógiai Szakszolgálati Intézetben pedig gyógytestnevelés órákra járhatnak a 
gyermekek. 
Több fejlesztési cél szerepel Edelény város tervei között az intézményi 
testnevelésre vonatkozóan. Ilyen célok: új tornaszoba kialakítása a Mátyás 
Óvodában, valamint különböző borítású sportudvarok kialakítása az óvodákban. Új 
sportudvar kialakítása a Borsodi Általános Iskolában, valamint a Szent Miklós Iskola 
tornatermének bővítése. 

 Egyesületi sport és versenysport: Az Edelény Városi Sportegyesület több szakosztályt 
is működtet: ilyen a sakk szakosztály, az atlétikai szakosztály és a férfi kézilabda 
szakosztály. 
A másik egyesület, a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület, mely elsősorban a Bódva 
völgyében élők számára szeretne tömegsport lehetőséget biztosítani és ezen 
tevékenységek szervezésében részt venni. További célja a Bódva völgyében nem 
gyakorolt sportágak meghonosítása (technikai sportok, rögbi). Az egyesület 
működteti a labdarúgó szakosztályt, a darts, a motocross és a női kézilabda 
szakosztályt. 
Edelény Város Technikai Tömegsport Egyesülete, valamint a Kastélykerti Szabadidő 
Egyesület keretein belül, illetve közreműködésével van sportolási lehetősége a 
lakosságnak mind egyéni, mind csapat sportágakban. 
A fejlesztési tervek között szerepel egy új városi sportkomplexum építése, valamint 
lelátóval rendelkező sportcsarnok megvalósítása. 

 Lakossági szabadidősport és tömegsport: Évente több sportrendezvényt rendeznek a 
városban, melyek közül kiemelkedik a kispályás labdarúgó bajnokság, az asztalitenisz 
verseny és a Karácsony Kupa kosárlabda torna. A fejlesztési tervek között szerepel a 
város több pontján kosárlabda és grundfoci pályák kialakítása. 

 
Az elmúlt évben a Kastély projekthez kapcsolódóan értékesítésre került a város nagy 
hagyományokra visszatekintő sporttelepe az ott található öltözőkkel, épületekkel együtt. Ezt 
követően új sporttelep kialakítását kezdte meg az önkormányzat 2013-ban, a Szent Miklós 
Görögkatolikus Általános Iskola és a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző 
Iskola mögötti területen (Edelény, Borsodi út 36. Hrsz.: 1193/4). A Magyar Labdarúgó 
Szövetség pályaépítési programja keretében megépült a Szent János Görögkatolikus 
Gimnázium mögötti területen 2013-ban 1 db nagyméretű műfüves pálya (111*72 m) 
kapcsolódó kiegészítő elemekkel, 2014-ben 1 db kisméretű műfüves pálya (22x42 m) és 1 db 
műfüves félpálya (44x64 m). 
A labdarúgás mellett további sportágak űzésére is alkalmassá vált a Városi Sportpálya 
köszönhetően a kialakított 1 db 400 m-es salak futópályának, valamint 1 db salakos 
teniszpályának, 1 db homokos strand-röplabda és 1 db salakos lábtenisz pályának. A 
későbbiekben további fejlesztéseket  terveznek -e területen. 
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1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása 

Edelény város 2013 – 2018-ra szóló esélyegyenlőségi programját 2013-ban fogadta el a város 
képviselő testülete. A program alapvető célja, hogy biztosítsa a városban a 
szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. A 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl célul tűzi ki az 
esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a településen élő hátrányos 
helyzetűek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében.  
Elsősorban a település területén élő hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a 
sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és 
beruházások ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat 
kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül.  
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja: 

- az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosítása követelményeinek 
érvényesítése 

- a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés elve 
- diszkriminációmentesség 
- szegregációmentesség 
- a foglalkoztatás, szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 

területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése 
érdekében szükséges intézkedések érvényesítése. A köznevelési 
intézményeket – óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében 
együttműködés az intézményfenntartó központ területi szerveivel. 

 
A város esélyegyenlőségi programja célcsoportonként fogalmaz meg célkitűzéseket és 
beavatkozásokat. A program legfőbb megállapításait az alábbiakban foglaljuk össze: 
 
Romák és/vagy mélyszegénységben élők esélyegyenlősége: 

 Felnőttképzési program: Mivel a településen magas az alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya, csökkenteni kell a 8 általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők számát, felnőttképzési programok megszervezésével, megfelelő képzési 
intézmények felkutatásával, melyben partner lehet a Munkaügyi Központ, az 
általános iskolák és a KLIK.  

 Szegregátumban élők hatékony bevonása a közfoglalkoztatásba:  
A szegregátumokban élők körében magas a munkanélküliség aránya. Az arány 
csökkentése érdekében a szegregátumokban élő lakosság nagyobb arányban történő 
bevonása szükséges a közfoglalkoztatásba.  

 Helyi közösségi szolidaritás-erősítés: Esetleges a helyi közösségi szolidaritás 
(adományozás, önkéntes munka). A fejlesztési lehetőségek között szerepel a 
közösségi szolidaritásban részt vevő szervezetek felkutatása, és az együttműködés 
elősegítése. Ebben partnerek lehetnek a köznevelési, közművelődési, szociális 
intézmények, egyházak és a civil szervezetek. 

 Városrészközpontok fejlesztése: A szegregátumokban jellemző a leromlott 
lakókörnyezet. Cél a városban élők komfortérzetének, életminőségének javítása, a 
településrész központi rehabilitációja, fejlesztése, közösségi szolgáltatások 
könnyebben elérhetővé tétele. 
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Gyermekek esélyegyenlősége: 

 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde SZMSZ módosítása: a bölcsődei intézményi 
dokumentumaiban nem szerepel a felvétel során előnyben részesítendők köre, ezért 
a dokumentumot módosítani és kiegészíteni szükséges, nőni fog a bölcsődébe felvett 
hátrányos helyzetű gyermekek száma. 

 Közösségi terek létrehozása: Nagy probléma a városban a közösségi terek hiánya. Új 
közösségi terek (Ifjúsági Klub, Kamaszkuckó, Biztos Kezdet Ház, Közösségi Ház 
beindítása) létrehozásával csökken a szabadidejüket céltalanul eltöltő fiatalok száma, 
valamint csökkennek a szegregált lakókörnyezetből fakadó hátrányok. Erősödhet az 
együttműködés a szülők és az intézmények között. 

 Adatgyűjtés a 0-7 éves korúak speciális ellátási igényeire vonatkozóan: Mivel 
hiányoznak a 0-7 éves korúak speciális ellátási igényeire vonatkozó adatok, ezért  

 A Borsodi Általános Iskola udvarának fejlesztése: Az iskola udvara elhanyagolt 
állapotban van. Parkosítás és egy burkolt, többfunkciós sportpálya építése szerepel az 
intézkedési tervben. 

 Iskolai és iskolán kívüli támogató programok szervezése: Mivel kevés az iskola 
melletti és belüli támogató program, ezért cél a társadalmi integráció elősegítése, a 
szegénység és a hátrányos helyzet miatti különbségek mérséklése. Tanoda szervezése 
a cél. 

 
Idősek esélyegyenlősége: 

 Időskorúak nappali ellátásának fejlesztése: Rendkívül kevés időskorú részesül 
nappali ellátásban, ezért fő cél, a minél több nappali ellátást igénylő időskorú 
számára biztosítani az ellátást, ezzel együtt az idősek életminőségének javítása, a 
magány felszámolása. 

 55 év fölötti, tartós munkanélküliek hatékony bevonása a közfoglalkoztatásba: 
Mivel növekszik az 55 év fölötti tartós munkanélküliek aránya, ezért fő cél a 
közfoglalkoztatás rendszerének fenntartása, a foglalkoztatás biztosítása, és a 
munkanélküliek számának csökkentése. 

 Nemzedékek közötti kapcsolat erősítése: Fő cél, a magány felszámolása, az idősek 
életminőségének javítása és a korosztályok párbeszédének biztosítása generációs 
programok szervezésével. 
 

Nők esélyegyenlősége: 

 A nők hatékony bevonása a közfoglalkoztatásba: Nagyon magas a 180 napnál 
régebben regisztrált, alacsony iskolai végzettségű munkanélküli nők aránya. Fő cél, 
hogy a nők minél nagyobb arányban kerüljenek bevonásra a közfoglalkoztatásba. 

 A nők foglalkoztatásának növelése: A nők részvétele alacsony a foglalkoztatási 
programokban, ezért fő cél a nők foglalkoztatásának növelése a településen, 
speciálisan nekik szervezett foglalkoztatási programok beindításával. 

 A nők kiszolgáltatottságának csökkentése: Sajnos a településen is jelen van a 
családon belüli erőszak. Fő cél, hogy javuljon a nők érdekérvényesítő képessége, 
ismereteik bővüljenek és csökkenjen az áldozatok száma. 

 Magányérzet csökkentése kisgyermekes anyák körében: A magányérzet kialakulása 
az anyák mentális állapotának romlásához vezethet. Fő cél, a magányból való 
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kiszakadás elősegítése és a szülők és a közintézmények közötti együttműködések 
erősítése. 
 
 

Fogyatékkal élők esélyegyenlősége: 

 A fogyatékkal élők létszámának felmérése: Probléma, hogy a településen nincs 
felmérve a fogyatékkal élők száma, nincs nyilvántartás róluk, ezért fő cél, hogy fel kell 
deríteni a településen lakó fogyatékkal élők létszámát, és a fogyatékosság típusát 
ahhoz, hogy a számukra előnyös intézkedéseket meg tudják tervezni. 

 Akadálymentesítés: A közszolgáltatásokhoz, a kulturális és sportprogramokhoz való 
hozzáférés lehetőségei, valamint az akadálymentes környezet aránya nem 100 %-os a 
településen, ezért fő cél az önkormányzati fenntartású és működtetésű 
közintézmények teljes akadálymentesítése. 

 Fogyatékossággal élők részvétele közösségi programokban: Probléma a 
közösségfejlesztő programok hiánya, ezért fő cél olyan városi rendezvények 
szervezése, ahol a fogyatékkal élők is aktívan részt vehetnek. Valamint a fogyatékkal 
élő emberek iránti érdeklődés, elfogadás, befogadás, a figyelem javítása és növelése. 
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1.9 A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 
 
1.9.1.1 A település gazdasági súlya, szerepköre  

 
Edelény, mint  az edelényi kistérség közigazgatási, közlekedési és kulturális központja a 
Bódva partján található. A Miskolctól 25 km-re fekvő településen áthalad a 27. számú főút és 
a Miskolc-Tornanádaska vasútvonal és innen indulnak autóbuszok az északi területek kis 
települései felé is. A város gazdasági életét hosszú évtizedeken át a szénbányászat és a 
mezőgazdaság határozta meg. A bányákat 1995-ben bezárták, így a mezőgazdaság súlya még 
inkább erősödött. A mezőgazdaságban a nagyüzemi termelés helyét az egyéni gazdálkodás 
és a saját célra szolgáló szőlő- és gyümölcstermesztés vette át, ami a vállalkozások számából 
is jól tükröződik. A gazdasági szerkezet átalakulását a kereskedelem és szolgáltatás 
arányának a megnövekedése jellemzi. A 2011. évi népszámlálási adatokat figyelembe véve a 
megyében 54,6% a szolgáltatások részesedése az értéktermelésből. 
 
20. diagram: Mezőgazdaságban regisztrált vállalkozások aránya az összes regisztrált vállalkozások 

arányában 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 

A munkanélkülivé válás országos tendenciája - a korábban meghatározó bányaipar és a 
közeli nagyobb városokba való bejárás lehetőségének a megszűnése miatt - az átlagosnál 
nagyobb mértékben sújtotta Edelényt. Ez a folyamat ugyanakkor azt is hozta, hogy a 
befektetési szándékkal ideérkező befektetők nagyszámú és olcsó munkaerőt találnak itt. Az 
önkormányzat a 27. számú főút mellett, a város Sajószentpéter felé eső határában ipari 
területet jelölt ki a tőkebeáramlás ösztönzése végett, ahol jelenleg csokoládéüzem és 
betongyár működik. Az olcsó munkaerő mellett a kiépített infrastruktúra, a jó közúti és 



Edelény 
 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

 
83 

  

vasúti megközelíthetőség, illetve az önkormányzat által még nyújtható adókedvezmények 
tehetik vonzóvá Edelényt a befektetők számára. 
A szolgáltató szektor vagy a mezőgazdaság megléte mellett azonban az idegenforgalom 
fejlesztése lehet a kiugrási lehetőség Edelény és környéke számára. Edelény a Bódva-völgy 
kapuja, a város lényegében a Miskolc-Aggtelek közötti turisztikai tengely egyik legfontosabb 
állomása. A Bódva-völgye Észak-Magyarország egyik legszebb és leggazdagabb kulturális és 
természeti örökségét koncentrálja. Természeti értékek, a világörökségi helyszínek, 
kiemelkedő értékű középkori templomok, kastélyok, várak, várromok várják a turistákat, 
akiknek az útjába ma már a nemzetközivé vált tornanádaskai határátkelőhely sem állít 
akadályt. A Bódva-völgye desztinációba határon túli területek is bekapcsolhatóak, amelyek 
még vonzóbbá tehetik a térséget. A Bódva-völgyében lévő turisztikai attrakciók sokszínűsége 
és unikalitása ellenére (mind természeti környezet mind az attrakciók tekintetében) a térség 
turizmusa elmarad a lehetőségektől. Ez a térség még  felfedezésre vár. A Bódva-völgyének 
egyik idegenforgalmi motorja egyértelműen Edelény lesz, hiszen az edelényi-kastély 
rekonstrukciójával a város megteremtette ennek feltételét. A jelenlegi alacsony keresleti 
tendenciák és a turistaforgalmat korlátozó tényezők okai között említhetjük a szálláshelyek 
viszonylag alacsony számát, minőségi korlátait, a turisztikai programok összekapcsolásának 
és a kapcsolódó szolgáltatásoknak a  hiányát. 
 

1.9.2 A település főbb gazdasági ágazati jellemzői 

1.9.2.1 Idegenforgalom 

Turisztikai kínálat 
 
Edelény kulturális örökségekben kifejezetten gazdag, turisztikai versenyelőnyei ezen a 
területen összpontosulnak. A városnak négy kiemelt öröksége van turisztikai szempontból: a 
L'Huillier-Coburg kastély, Borsodi Tájház, a Borsodi földvár és a gótikus református templom. 
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1. kép: L'Huillier-Coburg kastély 

 
 

Az edelényi birtokon Jean-François L’Huillier 1716-ban kezdte el a kastély építését. Az építtető 
Jean-François L’Huillier unokája, Ludmilla és az ő második férje, Eszterházy István gróf idején 
végezték a legjelentősebb, máig fennmaradt átalakításokat.  A legnagyobb összefüggő 
magyarországi rokokó falképek 1770-ben készültek el.  Ludmilla halála után fiára, Dessewffy 
Ferencre szállt a birtok, akinek a nevéhez már nem fűződött egyetlen jelentősebb átalakítás 
sem a kastélyegyüttesen. Miután 1820. február 14-én örökösök nélkül hunyt el, bekövetkezett 
mindaz, amit az ősei a XVIII. században mindvégig megpróbáltak megelőzni: a birtok és a 
kastély visszaszármazott a királyi kamarára, tehát az államra. A német Szász-Coburg-Gotha 
hercegi családból származó Ferdinánd herceg, császári királyi altábornagy 1831-ben 
megvásárolta s később hitbizománnyá alakította az edelényi uradalmat. Az épület időközben 
lassú pusztulásnak indult. A fölöslegessé vált barokk kori gazdasági épületeket bontani 
kezdték, a XVIII. századi franciakertet pedig a XIX. század első felében angolkertté alakították 
át, de sajnos nem gondozták megfelelően. 1909-re az épület már olyan állapotba került, hogy 
elodázhatatlanná vált egy felújítás, amit Ray Rezső Vilmos tervei alapján 1910 és 1913 között 
végeztek el. A kastélyra a kornak megfelelő, a barokkot utánzó, úgynevezett neobarokk 
kiegészítések kerültek, a középrész fölé pedig egy magas manzárdtetőt emeltek. Közel 
százévnyi Coburg-birtoklás után, 1928-ban a kastély végleg a magyar állam tulajdonába került: 
az épületegyüttest ekkor az Igazságügyi Minisztérium vásárolta meg. A minisztérium szintén 
Ray Rezsővel készítette el a további módosítások terveit. A szükséges állagjavítások után főleg 
a nyugati oldalon kezdtek átalakításokba, ahol lebontottak egy barokk csigalépcsőt, 
megszüntették a homlokzatból kiugró, barokk kori, emeletes illemhelyeket, és kialítottak egy 
új lépcsőházat. A földszinten börtönhelyiségeket hoztak létre, valamint szolgálati lakásokat a 
fegyőrök számára. A kocsiáthajtóból nyíló részt a XVIII. századi konyhával együtt a járásbíró 
lakása foglalta el, míg átellenben az adóhivatal helyiségei, illetve a portásfülke kapott helyet. A 
kastélyból a legnagyobb részt a járásbíróság kapta. 1945-ben egy időre a szovjet 
parancsnokság költözött az épületbe. Az 1980-as évek közepére az épületben lévő hivatalokat 
kiköltöztették, a lakásokat megszűntették, az üresen álló épület pusztulása pedig drámaian 
felgyorsult. Az értékes falképekben a XX. századi rongálások után az állandó, súlyos beázások 
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okozták a legnagyobb károkat, különösen azt követően, hogy az eresz, a párkányok és a tető 
végképp tönkrement. Az Edelényi Kastélysziget sokáig üresen álló épületeiben az 1990-es 
években már mindenütt csak a pusztulást lehetett látni. Megmentését sokáig külföldi tőke 
bevonásával képzelték el a helyi vezetők. A kastély kezelését 2001-ben vette át a Forster 
Központ jogelődje, a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága. Az üzemeltetésre szánt évi néhány 
millió forintból azonban kilátástalannak tűnt az épületegyüttes értékeinek megmentése. Ezért 
az intézmény „Országbemutató Programja” keretében kiemelt turisztikai pályázatok 
kidolgozásába kezdett. A sikeres pályázatoknak köszönhetően az Edelényi Kastélysziget 
rekonstrukciója két ütemben valósul meg (Edelényi kastélysziget kalauz – 2014. ). 
Az 1716 és 1730 között épült barokk kastélysziget rekonstrukciója – két kiemelt projektnek 
köszönhetően -  két ütemben valósult meg. A 2,4 milliárd forintos első fejlesztési ütem 
eredményeképpen újult meg a kastély külseje, valamint belső tereinek kétharmada, illetve a 
szigetnek a kastélyhoz tartozó része, az 5,1 hektáros park. Emellett a Bódva folyó partján egy 
fogadóépületet és egy 70 személygépkocsi, valamint 8 busz fogadására alkalmas parkolóhelyet 
építettek, ahonnan a szigetet egy új gyaloghídon lehet megközelíteni. A munkálatok csak 2013-
ban fejeződtek be azonban 2012. november 28-án kezdődött el a második fejlesztési ütem az 
önkormányzati tulajdonú sportpálya megvásárlásával a kastélysziget egyesítésével, valamint a 
kastély látnivalóinak a bővítésével. A kastély üzemeltetését a Forster Gyula Örökségvédelmi 
Központ látja el, amely a fent említett két projektnek a gazdája is volt.  
Az edelényi L'Huillier-Coburg-kastély rekonstrukciójával párhuzamosan halad a kastély 
parkjának a helyreállítása, a kastélysziget körüli Holt-Bódva-ág revitalizációja is, KEOP forrásból 
180 millió forintos támogatással. 
 
 

2. kép: Borsodi földvár 

 
 

A Borsodi földvár a Szent István által kialakított megyerendszer egyik tagjának, a történeti 
Borsod megyének volt az első központja és a körülötte kialakult település révén a névadója. 
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A néhány éve elvégzett alapos ásatás leletei azt mutatják, hogy a Bódva folyó mellett 
emelkedő természetes szikladombra épült vár nem egy korábbi erősség felújításával jött 
létre, hanem egy korábban itt állt, tűzvész következtében elpusztult (erődítés nélküli) 
település maradványaira telepedett rá, a dombtető elegyengetése után. A X. század végén, 
XI. század elején emelt, részben ma is látható sáncok egy 1,7 hektáros területet fognak 
körbe. A sánc külső magassága 5-6, szélessége 10,5 méter lehetett, bejárata pedig déli 
irányból nyílhatott (a többi oldalát a folyó és mocsaras részek védhették). Ezt a várat egy 
adott szintig földdel feltöltött favárnak kell elképzelni. A vár belső területén megtalálták egy 
nagyméretű templom nyomait is. Az államalapítás kori templomok méretéhez viszonyítva 
kifejezetten nagy, impozáns épület minden valószínűség szerint az esperesi templom, a 
megye egyházi vezetőjének székhelye lehetett. Az államalapítás kora utáni kiemelt szerepét 
viszonylag korán, már a XIV. században elveszítő borsodi vár hamar lakatlanná vált, a 
körülötte lévő település pedig egy lett a számos falusi települése közül. Borsod települést az 
1950-es években Edelényhez csatolták. A földvár területe szabadon látogatható, a közvetlen 
mellette található Borsodi Tájház kiállításait megtekintve a földvár történetéről is sok 
érdekes információt ismerhetnek meg (forrás: szepmagyaroroszag.hu). 
 

3. kép: Edelényi református templom 

 

 
A Boldogságos Szűz tiszteletére épült 1330 körül gótikus stílusban a templom. A helység 
ebben az időben már mezőváros lehetett. 1552-ben egy török támadás felégette a várost, 
mely 1576-ban még lakatlan, de 1580-ra visszatért lakossága, és már református lelkészt 
tartottak. A török kiűzése után újra népesült, 1696-ban építették a meglevő régi templom 
nyugati homlokzata elé a zömök, majdnem templomhajó szélességű 17 m magas 
kőtornyot. 1699 körül készült a ma is meglévő tornácos fa toronysisak. 1700-ban 
restaurálták a templomot, új berendezése 1705-re készült el. A nyolcszög három oldalával 
záruló támpilléres, keletelt szentélyen jobbra és hátul, három két orrtagos mérműves ablak 
van. A keresztboltozatos szentély sugárboltozatosan zárul. A déli oldalon még három 
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mérműves ablak van, az északi oldal ablaktalan. A 10 m magas hajónak egyszerű, festett 
mennyezete van. A templomot utoljára 1929-30-ban Schulek János restaurálta. A munkák 
közben gótikus felírás nyomait fedezték fel a falon, és a szentélyben a mész alatt freskókat 
sejtettek, de ezek feltárása még nem történt meg (forrás: tirek.hu).  

 
4. kép Borsodi Tájház 

 
 
A Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum kezelésében lévő Borsodi 
Tájház és Borsodi Földvár együttesen alkotja az Edelényi járás tájmúzeumát, melynek 
feladata a térség történelmi, népi építészeti, néprajzi, ipar- és agrártörténeti, 
művelődéstörténeti értékeinek őrzése, bemutatása. A tájház 1991-ben nyitotta meg kapuit 
a nagyközönség előtt. Gyűjtőkörébe a néprajz tárgyi és szellemi anyagán kívül az ipar- és 
agrártörténet, a művelődéstörténet, a helyismeret tartozik. 2000 júniusától helyet ad a 
Borsodi Földvár ásatása során előkerült leletanyag egy részének is. A múzeumában 
megtekinthető kiállítás a X. századi település mindennapjait, lakóházait gazdasági életét 
mutatja be, valamint a XI-XIII. századi megyeszékhely életébe, egyházi és világi 
közigazgatásának rendszerébe nyújt betekintést. Edelény Város Önkormányzata 2013-2014 
folyamán turisztikai fejlesztést valósított meg az épületkomplexum területén. A projekt 
keretében a Vadászy ház istállórésze lebontásra, majd ugyanabban a formában felépítésre 
került. A vizesblokkal ellátott, belül galériás terem alsó szintjén a Tájház mellett lévő Borsodi 
Földvár fennállásának időszakával kapcsolatos kiállítás nyert elhelyezést, a galérián 
technikai eszközökkel felszerelt előadóterem került kialakításra, a pincében a helyi szőlő- és 
borkultúrát mutatják be, az udvaron pedig történelmi játéktér kialakítására került sor. Az 
edelényi tájház 2011-ben elnyerte a Tájházszövetség  “év tájháza”  kitüntetését.  
 
 
Császta, mint borturisztikai centrum 
A mai Edelény bortermő hegyei túlnyúlnak a történelmi mezőváros határain. A településnek 
régmúltra visszanyúló borkultúrája megadja az alapot a borturizmusban történő 
újrapozícionálásra. A jelentős szőlőtermesztő és borkészítő tradíciókra épülő szőlőhegyek 
történetében nagy fejlődést hozott Császta Hegyközség megalakulása, mely a helyi 
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szőlősgazdák érdekének képviseletére jött létre. A hagyományokra épülő borturizmus 
infrastrukturális feltételei folyamatosan kiépültek, jelentős útfelújítási munkák, villamos 
hálózat kiépítések történtek meg e területen és jelentős számban kerültek borospincék 
felújításra. Az elmúlt években megépítésre kerülő harangtorony, szabadtéri színpad, felvidéki 
kapu, valamint a Császta Szőlőhegyi Kálvária, jelentős helyszínei a Császta Szőlőhegyi 
Búcsúnak, melyet 2006. év óta minden évben megrendeznek. 
 
 
A térség látnivalói – Bódva-völgyi desztináció 
Cserehát a mai Magyarország északi végében, Borsod-Abaúj-Zemplén megye közepén, 
nagyrészt az egykori Abaúj-Torna vármegye területén található. A Sajó és a Hernád közötti 
dombvidék fő tengelye a kanyargó Bódva völgye, ami Miskolc fölött északról délre tartva fűzi 
össze a környék falvait. A Cserehát vidéke, a Bódva völgye valóban az összekötő kapocs az itt 
véget érő magyar Alföld és a Felvidék hegyvidékei között. Edelény a Bódva-völgyében 
helyezkedik, amely kifejezetten gazdag kulturális örökségekben. Ez a terület középkori 
templomokban Magyarország egyik leggazdagabb vidéke, részben ez adja ennek a vidéknek 
az egyik sajátos turisztikai kínálatát. Ezek a középkori eredetű templomok ugyanis országos 
szinten is kiemelkedő művészettörténeti értékeket képviselnek.  Részben erre alapozva 
történt meg ezeknek a templomoknak a bekapcsolása a Szlovákia kezdeményezte gótikus 
útba. 1996-ban jött létre a Gótikus út, amely Szlovákia első turisztikai útvonala. A gótikus út 
két történelmi megyét, a Szepességet és Gömört köti össze. Elhagyva Szlovákiát végighalad 
Lengyelország déli és Magyarország északi részén, vagyis három országot érint az útvonal. A 
gótikus út célja megismertetni a látogatókat a régió legértékesebb kultúr-történelmi 
műemlékeivel, melyek közép-európai kontextusban jöttek létre és  főképpen a gótikus 
korszakból származnak. Egyes műemlékekre barna-fehér boltív-piktogrammal  ellátott 
tájekoztató táblák hívják fel a látogatók figyelmét. A gótikus út fejlesztése és üzemeltetése 
érdekében integrálódott a Kassa Megyei Önkormányzat által indított Terra Incognita 
programba, amelyet a regionális önkormányzat kezdeményezett a kultúra és idegenforgalom 
támogatására és fejlesztésére azzal, hogy a desztinációk, termékek és szolgáltatások 
fenntartható kínálatát alakítja ki. A gótikus út azonban nem hozta meg a magyarországi 
területek számára azt a keresletélénkülést, amelyet vártak tőle, már csupán néhány közúti 
tábla jelzi meglétét. A térség kiemelkedő értékű középkori templomai a következők:  

 Edelényi református templom 

 Sajószentpéteri református templom 

 Boldvai református templom 

 Szalonnai református templom 

 Tornaszentandrási római katolikus templom 

 Rakacaszendi református templom 

 Rudabányai református templom 

 Zubogyi református templom 

 Ragályi református templom 
 
További jelentős örökségértékeket képviselnek a Bódva-völgyének várai. Ezek közül 
kiemelkedik a Szendrői vár és a szögligeti Szádvár (ez utóbbi részese a nemzeti 
várprogramnak). Ez a terület szintén gazdag népi épített örökségben. A Bódva völgye sokáig 
elfeledett környék volt a magyar történelemben. Azonban ez a Magyarország egyik 
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legnehezebb sorsú régiója számos történelmi, művészeti értékkel bír. Ezeknek az értékeknek 
a bemutatására a Csereháti Településszövetség elindította a História-völgy projektet. Az 540 
millió forintos program tizenkét helyszínt ölel fel, Bódvától indul és 55 kilométeres 
hosszúságban, a szlovák határnál levő Hidvégardóval zárul.  
 
Természeti értékek közül egyértelműen az Aggteleki Nemzeti Park emelkedik ki, amely 
világörökségi helyszín. Az Aggteleki Nemzeti Park leginkább a földtani értékeiről ismert. 
Területének védelme is barlangjai megóvásának érdekében indult el. A védelem alatt álló, az 
összes magyarországi barlang közül 280 barlang található az ANP területén, a Szlovák-karszt 
780 barlangjával együtt a Föld legsűrűbb ismert barlangos karsztvidéke. Itt található a világ 
egyetlen ismert és "átjárható" barlangi országhatára. Az élettelen természeti értékek közé 
sorolandók a karsztvidék jellemző felszínformái. 
A térségi kiemelkedő természeti értékei közé tartozik a Rakacai víztározó, amely hazánk 
legnagyobb mesterséges víztárolója (190 ha területű, átlagmélysége 2,5-3 m.). A tározó a 
Rakaca patak vizét duzzasztja fel. A víztározó Észak-Magyarország egyik legkedveltebb 
horgászhelye. 
 
 
1.9.2.2 Turisztikai kereslet 

Az idegenforgalom helyzete Edelényben és a kistérségben fejlődő tendenciát mutat. 
Azonban a sokszínű turisztikai attrakciók ellenére a kiszolgáló infrastruktúra hiánya, az 
alacsony színvonalú turisztikai szolgáltatások nagyban hátráltatják a turizmus fejlődését. 
Szállás- és vendéglátóhelyek nélkül a turizmus csak átgördül a városon, jövedelmet helyben 
nem generál, hasznait még akkor is máshol fogják élvezni, ha éppen az edelényi vonzerő 
csalta oda a látogatókat. Az elkövetkező években elsősorban erre a kihívásra szükséges 
reagálni a helyi fejlesztéspolitikának. 2013. évi adatok alapján a településen 34 
vendéglátóhely és 2 cukrászda üzemel. A szállásférőhelyek száma a településen 27 db, a 
férőhelyek száma ráadásául csökkent az elmúlt években.  
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21. diagram: Férőhelyek számának alakulása 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyén belül az Edelény járás kereskedelemi szállásférőhelyinek 
száma igen alacsony arányt képvisel. A 16 járásból az Edelényi járásban a 6. legalacsonyabb 
az 1000 lakosra jutó szállásférőhelyek száma, annak ellenére, hogy ez a térség meghatározó 
turisztikai adottságokkal rendelkezik. A mutató egyértelműen jelzi, hogy a turisztikai 
szuprastruktúrák fejlesztésre szorulnak.  
 
31. térkép: 1000 lakosra jutó összes kereskedelmi szálláshely szállásférőhelyeinek száma (db), 2012 

 
Forrás: KSH, TEIR 
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Az elmúlt tíz évben a vendégforgalmi adatai a városnak csökkenő tendenciát mutatnak. 2005 
és 2012 között a vendégéjszakák száma a harmadára esett vissza. A statisztikai adatok 
szintjén is érződik azonban, hogy 2013 óta újra növekszik a település vendégforgalma, amely 
két okkal magyarázható. Egyrészt az edelényi kastély megnyitása jelentős vonzerőt 
gyakorolt, másrészt a gazdasági válság hatásai egyre kevésbé éreztetik hatásukat, a 
magyarországi belföldi turistaforgalom megélénkülni látszik.  
 

22. diagram: Vendégéjszaka és vendégek számának változása Edelényben 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyén belül az edelényi járás iránti turisztikai kereslet középértéket 
képvisel, az 1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma szerint a 16 járásból az edelényi járás a 
10. helyen szerepel. A járáson belül a legmagasabb vendégforgalmat Szögliget, Szin, Égerszög 
és Szalonna települések bonyolítják le, őket követi Edelény.  
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32. térkép: 1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma kereskedelmi szálláshelyeken (db), 2012 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
A vendégszám mellett az átlagos tartózkodási idő utal Edelény turisztikai attraktivitására, 
azaz mennyire képes vonzerőt jelenteni a látogatók számára. A tartózkodási idő települési 
szinten alacsony értéket mutat, sajnos a járási és megyei összehasonlításban is 
kedvezőtlenebb a helyzet, ami alapján arra lehet következtetni, hogy az átutazó jelleg illetve 
az egy napos kirándulások dominálnak. A 2013. évi adat kiugróan magas, ami összefügghet a 
kastély felújítási munkálatokkal. 
 

23. diagram: Átlagos tartózkodási idő 

 
Forrás: KSH, TEIR 



Edelény 
 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

 
93 

  

 
1.9.2.3 Mezőgazdaság és ipar 

A gazdasági szerkezetet hosszú időn keresztül a mezőgazdaság alapozta meg a 
szénbányászat mellett. Napjainkban a nagyüzemi termelés helyett a saját célra termelő 
szőlő- és növénytermesztés a jellemző, azonban már nem meghatározó iparág. Nagyon 
magas a törpebirtok aránya, legnagyobb részben gabonanövényeket termesztenek, 
mindezek mellett az ipari növények termesztése is jelentős. Meghatározó még a 
gyümölcstermesztés a térségben, főként szilvát, almát, meggyet és kajszit termelnek. A 
térségben található szőlő ültetvények 1/5-e Edelény környékén található. A utóbbi 
évtizedekben gyakorlatilag eltűnt a háztáji állatállomány, sőt a nagyüzemi méretű állattartás 
is visszaesett. 
 
Korábban a bányaipar volt nagyon meghatározó a térségben, azonban az 1990-es évek 
elején bekövetkező gazdasági szerkezetváltásnak köszönhetően, ez teljesen eltűnt 
Edelényből, 1995-ben bezárták a bányákat. 2013. évben összesen 1 vállalkozás működött a 
bányászat, kőfejtés nemzetgazdasági ágban. Napjainkra a térségben a feldolgozóipar 
erősödött meg, jellemzően csokoládégyártó, húsfeldolgozó, tejfeldolgozó, fa- és bútoripari, 
illetve fémipari cégek, kisiparosok tevékenykednek.  
 
A Cserehát sajátos földtani felépítése következtében jelentősebb kitermelhető 
ásványvagyonnal nem rendelkezik. Egyedül talán az ópaleozóos mészkövekből (és palákból) 
álló Szendrő– Rakacai-rögvidék és a triász mészkövet tartalmazó Szalonnai-hegység 
mészköve hasznosítható, egyéb ásványi nyersanyag, illetve energiahordozó (szén) csak 
korlátozott mennyiségben és kedvezőtlen földtani viszonyok között fordul elő, s ezek 
kitermelése korábban sem volt, és a mai technológiák használata mellett sem gazdaságos. 
Ennek ellenére a területen folytatott bányászati tevékenységről már a XIII. századtól vannak 
írásos források. Az 1838-ban alapított edelényi cukorgyár energiaellátásának biztosítására 
saját szénbányát nyitottak. 1879-ben 9 200 tonna szenet bányásztak ki, majd a cukorgyár 
megszűnte után csökkent a termelés. A később létrehozott Edelényi Kőszénbánya Vállalat  
1926-ban részvénytársasággá alakult. A bányászati tevékenységre bányászati kolóniák 
létesültek a város területén, amelyek meghatározzák ma is a településképet. A bányászat a 
rendszerváltozáskor megszűnt Edelényben. 
A Cserehát területén az élelmiszeripar ágazatai közül kisipari szinten a XIX-XX. században a 
cukoripar, a malomipar és a szeszipar (szeszfőzés) volt jelen a Csereháton. A XIX. században a 
szeszgyártás központjának kétségtelenül Edelény számított, ahol a cukorgyártás mellett 
évente mintegy 80 000 liter szeszt állítottak elő. Osztrák érdekeltséggel hozták létre az 
edelényi cukorgyárat 1838-ban, mely Magyarországon az elsők között jött létre, s a 
legnagyobbak közé tartozott. Közvetve a környékbeli településekre is jótékony hatást 
gyakorolt, ugyanis a gyár cukorrépa szükségletét a közeli falvak gazdaságai termelték meg. A 
gyár évente mintegy 6 000 mázsa cukrot állított elő. Az 1860-as évektõl a cukorgyártásban 
visszaesés indult meg, ami 1872-ben tetőzött a gyarmatokról beáramló olcsó cukor miatt. Ez 
végül is a gyár bezárásához vezetett, s ezzel a Cserehát elvesztette egyetlen jelentősebb ipari 
üzemét.  
 
Egyéb gazdasági ágazatok  
A szolgáltatói szektor tekintetében az építőipari tevékenységek (lakó- és nem lakó épületek 
építése), nyomdaipari tevékenységek és az autóiparhoz tartozó kereskedelmi és javító 
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ágazatban tevékenykedő társaságok a legnagyobb foglalkoztatói a településnek és ezen 
szervezetek jelentős árbevételt  generálnak. 
 

24. diagram: Szolgáltatásokban regisztrált vállalkozások aránya % 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
A kiskereskedelmi egységek száma a gazdasági válságot követő időszakban jelentősen 
lecsökkent. 2013. évben 114 ilyen üzlet működött a városban. 
 

25. diagram: Kiskereskedelmi egységek száma 

 
Forrás: KSH, TEIR 
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1.9.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai , települést érintő 

fejlesztési elképzelései 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében összesen 74.637 db vállalkozás található, az Edelényi 
járásban 2.723 db, ami a megyei vállalkozások 3,65 %-át teszi ki. Megyei viszonylatban az 
edelényi járás az alacsony vállalkozói sűrűségű járások közé tartozik. Egyértelműen 
kimutatható, hogy az alacsony vállalkozói sűrűségű területek a megye észak-nyugati 
területein koncentrálódnak. Az Edelényi járáson belüli vállalkozások 33,27%-a Edelényben 
működik, összesen 906 db, amely egyértelműen jelzi a város gazdasági súlyát a járás 
területén.  
 

33. térkép: 1000 lakosra jutó regisztrált gazdasági vállalkozások száma Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye járásaiban (db) 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
Edelényben a regisztrált vállalkozások száma az elmúlt 12 évben a KSH adatai szerint 
pozitívan alakult. 2001-ben 637 db regisztráció volt, míg 2013-ban 906 db, a növekedés 42 
%-os. 2006. évben egy visszaesés figyelhető meg, de aztán újra emelkedik a regisztrált 
vállalkozások száma. 2008. évben az előző évhez képest közel 20 %-kal nőtt a regisztráltak 
száma, aztán folyamatosan emelkedett kis mértékben. 
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26. diagram: Regisztrált vállalkozások száma 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
A regisztrált vállalkozások esetében a 1/3-2/3 arányban oszlik meg a társas és az önálló 
vállalkozások aránya 2013-ban. A társas vállalkozásokon belül a jogi személyiségű 
vállalkozások aránya 17%, míg a jogi személyiség nélküli forma aránya 8%. Az 
arányeltolódást főként a szakágazati jogszabályok változásaiból adódó gazdasági társasági 
formák változása okozta a vizsgált időszakban. Az önálló vállalkozások között a legtöbb a 
mellékfoglalkozású önálló vállalkozó, az ő arányuk a legnagyobb a regisztrált vállalkozások 
között.  
A vállalkozási szerkezettel kapcsolatban megállapítható, hogy Edelényben a mikro 
vállalkozások szerepe a meghatározó, a regisztrált vállalkozások 72 %-a 1-9 főt foglalkoztat. A 
0 és ismeretlen főt foglalkoztató cégek aránya jelentős (26 %). A 10 – 50 főt foglalkoztató 
kisvállalkozói réteg elenyésző, mindösszesen a vállalkozások 2% -a sorolható ide és 
mindössze 2 középvállalkozás működik a településen. Az edelényi járásban működő 
vállalkozások szerkezetét tekintetve arányaiban megegyezik a város adataival. A járásban 
összesen 9 db középvállalkozás működik, nagyvállalkozásnak minősülő 250 főnél többet 
foglalkoztató vállalkozás nincs a térségben. A megyei adatokat megvizsgálva elmondhatjuk, 
hogy a mikrovállalkozások aránya a legnagyobb, a közép- és nagyvállalkozások aránya 
elenyésző Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A megyében 2013-an 212 középvállalkozás 
működik, amelyből csak 9 van az edelényi kistérségben. A megyében működő 74.637 db 
vállalkozás közül csak 33 nagyvállalkozás van az egész megyében. 
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7. táblázat: Regisztrált vállalkozások megoszlása foglalkoztatottak száma alapján 2013 

 0 és 
ismeretlen 

fős 

1-9 fős 10-19 
fős 

20-49 
fős 

50-249 
fős 

250-
499 fős 

500 
feletti 

fős 

Összesen 

Edelény 234 652 11 7 2 0 0 906 

Edelényi 
kistérség 

787 1 865 42 20 9 0 0 2 723 

BAZ 
megye 

20 616 52 528 853 395 212 17 16 74 637 

Forrás: KSH, TEIR 

 
A gazdasági szerkezet elemzéséhez alkalmas támpontot ad az egyes nemzetgazdasági ágak 
értékelése.  A területi statisztika rendszere minden évben publikálja az adott 
nemzetgazdasági ágban regisztrált vállalkozások számát, melyből megállapítható, hogy -
2013. évben - Edelényben a legtöbb vállalkozás a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 
nemzetgazdasági ágban működik. Őket követi a kereskedelem, gépjárműjavítási ág, majd az 
ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágazat. 
A korábbi időszakban a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágban 
volt a legtöbb vállalkozás a településen, bár 2013. évre a vállalkozások száma közel 20 %-kal 
emelkedett, ami az őstermelők regisztrációba vételének köszönhető. A korábbi években 
jelentős volt még a kereskedelem, gépjárműjavítás és a feldolgozóipari tevékenység, azt itt 
működő vállalkozások a város legnagyobb foglalkoztatói. 
 

8. táblázat: Vállalkozások száma nemzetgazdasági ágak szerint 

Nemzetgazdasági ágak Vállalkozások 
száma (2013) 

humán-egészségügyi, szociális ellátás 30 

kereskedelem, gépjárműjavítás 134 

közigazgatás, védelem; kötelező 
társadalombiztosítás 

  0 

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat  248 

művészet, szórakoztatás, szabadidő  15 

pénzügyi, biztosítási tevékenység 25 

szakmai, tudományos, műszaki 53 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 36 

szállítás, raktározás 32 

adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenység 

25 

egyéb szolgáltatás 32 

építőipar 77 

 információ, kommunikáció 8 

ingatlanügyletek 88 

oktatás 58 

bányászat, kőfejtés 1 

 feldolgozóipar 41 
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villamos energia-, gáz-, gőzellátás, 
légkondicionálás 

0 

vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, 
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 

3 

egyéb tevékenység 0 

Összes vállalkozás 906 
Forrás: KSH, TEIR 

 
A város gazdasági életét hosszú éveken át a szénbányászat és a mezőgazdaság határozta 
meg. A bányák bezárását követően a mezőgazdasági ágazat erősödött tovább, itt is a 
nagyüzemi termelés helyét átvették az egyéni gazdálkodók, döntő többségben az un. 
törpebirtokok vannak jelen. A térségben lévő mezőgazdasági gazdálkodók 99 %-a egyéni 
gazdálkodó. A gazdasági szerkezet átalakulását a kereskedelem és a szolgáltatás arányának a 
megnövekedése is jellemzi. A legnagyobb iparűzési adót fizető vállalatok Edelényben döntő 
többségben a szolgáltató ipar területén működnek. A 2011-es népszámlálás adatai alapján 
megállapítható, hogy a foglalkoztatottak 32 %-a az ipar területén, míg 2 %-a a mezőgazdaság 
és 66 %-uk a szolgáltatási jellegű ágazatokban dolgozik. 
 
Az Edelényben működő vállalkozásokat megvizsgálva láthatjuk, hogy a legnagyobb 
foglalkoztató a Méda Star Kft, az Eclipse Print Kft és a Képes és Társa kft, ők rendelkeznek a 
legnagyobb értékesítés nettó árbevételével is. A vállalkozások sokrétű tevékenysége miatt, 
nem lehet őket ágazati szinten strukturálni, ezáltal nem lehetséges a településre jellemző 
ágazat specifikációt sem kimutatni.  
 

 
9. táblázat: Edelényben működő legnagyobb vállalkozások 2013. év 

Rangsor Vállalkozás neve Címe Szakágazat 
Átlagos 

statisztika
i létszám 

Értékesítés 
nettó 

árbevétele 
E Ft 

1. Méda Star Kft Edelény, Lévay 
út 26. 

Erőművi 
berendezések 
javítása, 
karbantartása, 
üzemeltetése 

68 815 719 

2. ECLIPSE PRINT KFT. Edelény, Miklós 
Gyula u 29. 

nyomdai 
tevékenység 

63 1 229 458 

3. KÉPES ÉS TÁRSA KFT. Edelény, 
Vörösmarty 59. 

Lakó- és nem lakó 
épület építése 

51 1 444 434 

4. FEFA KFT. Edelény, József 
Attila út 34. 

Falemezgyártás 41 626 386 

5. BORSOD-BAU 2000 
KFT. 

Edelény, Tompa 
Mihály utca 
0345/33 hrsz 

Lakó- és nem lakó 
épület építése 

28 565 002 

6. TRAVEL TOURIST KFT. Edelény, Finkei 
út 47. 

közúti áruszállítás 22 474 604 

7. FEDRID KFT. Edelény, Tompa 
Mihály utca 2/a. 

Lakó- és nem lakó 
épület építése 

17 621 109 
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8. BÓDVA ÉP KFT. Edelény, Petőfi 
út 5. 

Lakó- és nem lakó 
épület építése 

14 165 536 

9. CENTRUM 97 KFT. Edelény, István 
király útja 32/a. 

Élelmiszer jellegű 
bolti vegyes 
kiskereskedelem 

13 211 560 

10. BORSODI 
KÖZSZOLGÁLTATÓ 
NONPROFIT KFT. 

Edelény, Borsodi 
út 26. 

Lakásgazdálkodás, 
közterület-
fenntartása 

13 78 791 

11. FERROFÉM 2005 KFT Edelény, Tóth 
Árpád u. 43. 

vas és színesfém 
kis és 
nagykereskedelme 

10 982 769 

12. PROFIN 
PROFFESIONAL KFT 

Edelény, Szent 
Márton út 3. 

Vegyes 
termékkörű 
nagykereskedelem 

9 959 924 

13. ROLAND AUTÓ KFT. Edelény, 
Rozsnyói út 31. 

Személygépjármű-
,könnyűgépjármű-
kereskedelem 

8 319 753 

14. ALTAVILL KFT. Edelény, Tompa 
Mihály utca 17. 

villanyszerelés 8 183 159 

15. BORSODSZER KFT Edelény, Petőfi 
u. 5. 

lakó és nem lakó 
épület építése 

8 99 959 

16. AGROBÁL KFT. Edelény, Finkei 
út 47. 

Gabonaféle 
(kivéve: rizs), 
hüvelyes növény, 
olajos mag 
termesztése. 

6 644 465 

17. TAKÁCS KFT. Edelény, Miklós 
Gyula utca 54. 

autójavítás 6 69 457 

18. TRIXON-B KFT Edelény, 017/12 
hrsz. 

Használt 
autókereskedés 

 352 934 

Forrás: KSH, TEIR 

 
Külön vizsgálat tárgya volt a legnagyobb gazdasági célú fejlesztéseknek az összegyűjtése, 
amelyeket a vállalatok, vállalkozások Edelény területén valósítottak meg 2007-2013 között. A 
legnagyobb fejlesztéseket a város területén telephellyel rendelkező Eclipse Print Kft és 
„Ferrofém 2005” Kft valósította meg. A táblázatban feltüntetett beruházások Európai Uniós 
források bevonásával, többségében a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és az Észak-
Magyarországi Operatív Program támogatásával valósultak meg. A beruházások legnagyobb 
hányada a technológiák korszerűsítésére és telephelyfejlesztésre koncentrálódott. 
 
10. táblázat: Támogatott gazdaságfejlesztési beruházások Edelényben 2007-2013 időszak 

Pályázó Pályázat célja 
Támogatási 
összeg (Ft) 

ECLIPSE PRINT Kereskedelmi Kft  Nyomdatechnológiai fejlesztés Edelényben hátrányos 
helyzetű munkavállalók integrációja mellett 

150 000 000 
 

"FERROFÉM 2005." Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft 

 Eszközbeszerzés romák által sűrűn lakott településen 
 

107 580 000 

ECLIPSE PRINT Kereskedelmi Kft. Nyomdatechnológiai fejlesztés Edelényben 99 852 000 

http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
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PROFIN PROFESSIONAL Kft Könnyűfém és műanyag nyílászáró összeszerelő üzem 
kialakítása Edelényben 

82 499 176 

BORSODSZER Építő-és Szerelő Kft. Borsodszer Kft. telephelyfejlesztése a 0138/4 hrsz-ú 
ingatlanon 

82 108 382 

FEDRID Építőipari, Szolgáltató és 
Gyártó Kft. 

Fedrid Kft. komplex telephelyfejlesztése 74 486 229 

PROFIN PROFESSIONAL Kft Telephelyfejlesztés a Profin Kft. telephelyén 59 986 500 

FREKVENCIA 2000 Ipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 

 Korrózióvédelmi csarnok építése a FREKVENCIA 2000 
Kft. telephelyén. 

 

59 965 818 

FEDRID Építőipari, Szolgáltató és 
Gyártó Kft. 

 Lakatos műhely építése 
 

59 926 684 

KÉPES ÉS TÁRSA Építőipari Kft.   Eszközpark korszerűsítése a Képes és Társa Kft.-nél 
 

20 000 000 

KÉPES ÉS TÁRSA Építőipari Kft.  Eszközpark korszerűsítése a Képes és Társa Kft.-nél 
2012-ben 

19 880 000 

KÉPES ÉS TÁRSA Építőipari Kft. Munkahelyi képzések a Képes és Társa Kft. 9 992 224 

KÉPES ÉS TÁRSA Építőipari Kft.  Modern vállalatirányítási rendszer kialakítása a Képes 
és Társa Kft. -nél 

6 058 350 

Forrás: KSH,TEIR 

http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
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1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők  

 
1.9.4.1 Elérhetőség 

Magyarország elsőrendű főközlekedésű útjai kivétel nélkül sugaras irányúak, az 
országhatárok felől indulva a fővárosban futnak össze. Borsod-Abaúj-Zemplén megyét 
közvetlenül az M3-as autópálya kapcsolja be a nemzetközi közlekedési vérkeringésbe és köti 
össze a fővárossal. Az autópálya az V. számmal megjelölt, Velence–Trieszt–Ljubljana–
Maribor–Budapest–Ungvár–Lviv–Kijev irányú páneurópai közlekedési folyosó része, ezért 
fontos kelet-nyugati tranzitszerepet tölt be az áruszállításban. Az M3-as autópályának két 
nemzetközi dimenziója van. Egyrészt Észak-kelet Magyarországgal együtt Kárpátalját, Kelet-
Szlovákiát, Észak-Erdély és Dél-Lengyelországot bekapcsolja a nemzetközi vérkeringésbe. 
Másrészt  nagy távolságú, transzkontinentális jelentőségű, ugyanis az M3-as keleti folytatása 
Magyarországot, Ukrajnával és ezáltal Oroszországgal és a Távol-Kelettel is összekapcsolja. 
Az M3-as autópálya azonban csak  Borsod-Abaúj-Zemplén megye déli részét érinti 
közvetlenül. Miskolccal az M30-as gyorsforgalmi út köti össze, integrálva ezzel a 
megyeszékhelyet a nemzetközi közlekedési vérkeringésbe. Az M30-as út kiépítését egészen 
Tornyosnémetiig tervezik, amely az országhatárnál fog csatlakozni az R4-es szlovákiai 
autópályához. 2015 végére befejeződhet az M30-as gyorsforgalmi út Tornyosnémeti–
országhatár közötti szakaszának építése. A jelenlegi tervek szerint a Miskolc–Szikszó-dél 
szakasszal folytatják majd a Tornyosnémetiig tartó M30 út építését. Ennek a szakasznak 
a tervezése vette kezdetét 2014 végén. Az M30-as gyorsforgalmi út megépülése 
esetében tovább fog javulni Borsod-Abaúj-Zemplén megye elérhetősége, amely 
kedvezően fog hatni az Edelényi járás elérhetőségének javulására és ezáltal a helyi 
gazdaságfejlesztésre.  
 

34. térkép: Gyorsforgalmi úthálózat elérhetősége 15 és 30 perces vonzáskörzetek 

 
Forrás: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Velence_(Olaszorsz%C3%A1g)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Trieszt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
http://hu.wikipedia.org/wiki/Maribor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ungv%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lviv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kijev
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1neur%C3%B3pai_folyos%C3%B3k
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Edelény és járása esetében a meghatározó közlekedési útvonal a 27. számú közút,  
közvetlenül a városon halad keresztül, amely egészen az országhatárig húzódik. Ez az út 
tekinthető a Bódva-völgy közlekedési tengelyének és ezáltal a legfőbb tranzit útvonalnak. A 
94-es számú vasútvonal érinti közvetlenül Edelényt. A Bódva völgyében mindössze Edelény 
helyzete tekinthető jónak, ugyanis rajta keresztül halad a 27-es számú főútvonal, valamint a 
Miskolc – Tornanádaska között futó 94-es számú vasútvonal. Az ország közlekedési 
hálózatába így csak három település (Szikszó, Aszaló és Edelény) tud közvetlenül mind 
vasúton, mind közúton bekapcsolódni e területről, hiszen az említett főutakon és 
vasútvonalon kívül semmilyen más gyorsforgalmi, egy- vagy kétszámjegyű út nem érinti az itt 
található településeket. 

35. térkép: Edelény elhelyezkedése 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
Az M30-as gyorsforgalmi út megépülése esetén, a város közvetlenül rá tudna kapcsolódni a 
Miskolc-Kassa közlekedési tengelyre.  
 
1.9.4.2 Munkaerő képzettsége 

Az elmúlt évtizedben javultak a lakosság képzettségi mutatói. Elsősorban a város 
vonzáskörzete esetében azonban még mindig elmodható, hogy az edelényi járás rendelkezik 
a megye egyik legrosszabb képzettségi mutatóival. Ebből a szempontból Edelény helyzete 
kedvezőbb.  
 
1.9.4.3  K+F 

K+F igényes tevékenység esetén a Miskolci Egyetem - elsősorban a műszaki fejlesztéshez - 
kutató bázisul szolgálhat. Közvetlenül a település nem rendelkezik K+F kapacitással.  
 
 
1.9.4.4 Üzleti infrastruktúra 
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A település nem rendelkezik sem ipari parkkal sem iparterülettel, ezért ipari övezet 
kialakítására törekszik az önkormányzat pályázati források bevonásával. Az üzleti 
vállalkozások fizikai környezetének javítása, illetve az ilyen irányú befektetések révén 
vonzóbbá tehet olyan területeket, melyek jelenleg nem alkalmasak az üzleti vállalkozások 
toborzása szempontjából. A város Sajószentpéter felé eső határában ipari területet jelölt ki 
ebből a célból. 
 
1.9.4.5 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

A lakásállomány 2001 és 2009 között folyamatos növekedést mutatott, ezt követően a 
gazdasági recesszió jelentős hatással volt Edelény lakásállományára, hiszen itt erőteljes 
csökkenést tapasztalhatunk. Edelényben 2013-ban kevesebb a lakások száma a 2001. évi 
állapothoz képest. 

27. diagram: Lakások száma Edelényben 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
A lakásmegszűnések 2001 és 2013 között egyenletesnek mondhatóak, leszámítva a 2010-es 
évet, ekkor ez a szám 29, ennek oka a 2010.  júniusi  árvíz volt, amikor a Bódva elöntötte a 
település egy jelentős részét. Az épített lakások tekintetében, évente átlagosan 5-6 új 
lakással számolhatunk Edelényben. Kiemelkedő volt a 2005-ös és a 2009-es év, amikor ez a 
szám meghaladta a 10-et, azonban az utóbbi vizsgált két évben nem épültek a településen új 
otthonok. 

3
5

2
7

, 

3
5

2
7

, 

3
5

3
0

, 

3
5

3
8

, 

3
5

4
8

, 

3
5

5
4

, 

3
5

6
0

, 

3
5

6
7

, 

3
5

7
4

, 

3
5

4
6

, 

3
5

5
2

, 

3
5

1
6

, 

3
5

1
6

, 

3480, 

3490, 

3500, 

3510, 

3520, 

3530, 

3540, 

3550, 

3560, 

3570, 

3580, 



Edelény 
 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

 
104 

  

28. diagram: Épített és megszűnt lakások számának alakulása Edelényben 2000-2011 között 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
A lakásállományon belül 2001-ben a lakások 13%-a komfort nélküli lakásnak minősült, míg a 
26 %-a komfortos lakás volt, és a 61%-a pedig összkomfortos. 2011. évre majdnem felére 
csökkent a komfort nélküli lakások aránya, ezzel szemben növekedett a komfortos és 
összkomfortos lakások aránya. 
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1.10 AZ ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ- 

ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 
 

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

 
Az Edelény Város Önkormányzatának 2014. évi előzetes költségvetésének mérlegét 
megvizsgálva látjuk, hogy az önkormányzat 2014. évben közel 3 milliárd forinttal 
gazdálkodott. Legjelentősebb bevétele a működési célú támogatás államháztartáson belülről 
volt. A közhatalmi bevételei között az iparűzési adóból származó bevétel a meghatározó. Az 
önkormányzat működési tevékenységéből származó bevétele az összes bevétel 9 %-át, míg a 
felhalmozási bevételek 29%-át teszik ki. A felhalmozási bevételek 84 %-a  felhalmozási célú 
állami támogatás államháztartáson belülről. Az önkormányzat feladatainak ellátásához 
működési célú és felhalmozási cél maradvány igénybevételéről döntött, valamint 
államháztartáson kívüli hitelt is vett fel. A költségvetés kiadási oldalát vizsgálva 
megállapítható, hogy a kiadások közül a működési célú kiadások a legjelentősebbek. A 
felhalmozási kiadások költségei is magasak, önkormányzat beruházásai miatt. 
 
Az önkormányzat bevételei 2002.óta fedezték a kiadásokat, a 2014. évi előzetes adatok 
alapján látszik, hogy forráshiány lépett fel. 
 

29. diagram: Önkormányzat bevételei és kiadásai eFt 

 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény alapján, annak keretei között a települési önkormányzat helyi rendeletben 
szabályozhatja a vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlását. A nemzeti vagyonról szóló 
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2011. évi CXCVI. törvény értelmében az önkormányzati vagyon felosztása az alábbiak szerint 
alakul: a jogszabály két nagy vagyoni csoportot különböztet meg: az üzleti vagyont, illetőleg a 
törzsvagyont. A törzsvagyon körébe tartozó tárgyak forgalomképtelenek, illetve 
korlátozottan forgalomképesek. Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyon a 
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonból és nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű vagyonból áll. Az önkormányzati ingatlanvagyon szerkezetét az 
ingatlanvagyon katasztere alapján ismertetjük.  
 

11. táblázat: Edelény város ingatlan vagyon katasztere 

Vagyonelem Ingatlan száma (db) 
Könyv szerinti bruttó 

értéke (e Ft) 

Forgalomképtelen 
törzsvagyon 

421 6 982 951 

Korlátozottan 
forgalomképes 

47 2 253 529 

Egyéb (forgalomképes) 
vagyon 

457 592 343 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
 

12. táblázat:Edelény városban a többségi tulajdonosi joggal rendelkező önkormányzati tulajdonú 
illetve irányítású társasági részesedések 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
 

1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

A településfejlesztéshez kapcsolódó feladatokat a jegyzői titkárságba tartozó városfejlesztési 
csoport látja el. 

 a településfejlesztéssel, településrendezéssel, az épített és természeti környezet 
védelmével kapcsolatos feladatok ellátása (települési főépítésszel), 

 részt vesz a településfejlesztési koncepció összeállításában, adatokat szolgáltat a 
településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat elkészítéséhez, 

 védi a helyi építészeti örökséget, javasolja a településrendezési feladatok 
megvalósítása, továbbá a természeti, környezeti veszélyeztetettség megelőzése 
érdekében az érintett területre a változtatási, telekalakítási és építési tilalom 
elrendelését (települési főépítésszel), 

 a településrendezési feladatok megvalósítása érdekében javasolja az elővásárlási jog 
bejegyeztetését olyan területekre, illetve beépítetlen telkekre, ahol  
településrendezési tervintézkedéseket tervez, 

 feltárja, számba veszi, fenntartja, fejleszti, őrzi és védi a helyi építészeti örökség 
értékeit, javasolja a védetté nyilvánítást. Korlátozásokat, kötelezettségeket, 
támogatást javasol a helyi építészeti örökség védelmével összefüggésben, 

Gazdasági társaság Önk. tul. részarány  Társaság székhelye 

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. 

100% 
3780 Edelény, Borsodi 

út 26. 
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 kiemelt figyelmet fordít a település, a területrendezés és fejlesztés, különösen a 
terület-felhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során a természeti értékek 
és rendszerek tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére, 

 feladatköréhez kapcsolódó fejlesztési, felújítási pályázatok előkészítésében és a 
közbeszerzési eljárások lefolytatásában részt vesz, 

 kapcsolattartás és együttműködés, műszaki felügyelet a pályázat útján megvalósuló 
beruházásokban, 

 építési beruházásnál közreműködik a használatba vételi, üzemeltetési engedélyek 
kiadásánál. 

 az ingatlanok felújításához szükséges engedélyezési tervek elkészítése, építési 
engedélyek beszerzése, kivitelezési munkálatok lebonyolíttatása (pályáztatás, stb.), 

 önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyon rövid- és középtávú felújítási tervek 
készítése (ütemezése). 

A 2007-2013 közötti programozási időszakot érintő városfejlesztés egyik irányadó 
dokumentuma az Integrált Városfejlesztési Stratégia volt, ebből eredően szükséges 
megvizsgálni, hogy milyen célokat tűzött ki, azok közül melyik célok realizálódása haladt 
előre. Edelény város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2010. januárjában készült el. Az IVS 
a következő tematikus, középtávon megvalósítandó célokat határozta meg:  
 

- Turisztikai vonzerők fejlesztése: A Településfejlesztési Koncepcióban 
megfogalmazott céloknak megfelelően a turizmus kiemelt fejlesztési terület az IVS-
ben, melynek fontos eleme a kastély es a hozzá kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése. 
A vonzerőfejlesztés mellett a kereskedelmi szálláshelyek fejlesztését és egy 
szolgáltató-kereskedelmi övezet kialakítását célozza a tematikus cél.   

- Kereskedelmi és szolgáltató központok fejlesztése: Annak érdekében, hogy a 
település aktív térségi szerepet vállaljon, szükség van arra, hogy olyan 
gazdaságfejlesztési beruházások valósuljanak meg, melyek munkahelyeket 
teremtenek. A kereskedelmi és szolgáltató központok a helyi lakosok számára 
nyújtanak megfelelő szintű szolgáltatásokat. A fejlesztések során kiemelt feladat, 
hogy a belváros szolgáltató jellege fennmaradjon, ne a városszéli zöldmezős 
beruházások kerüljenek előtérbe, hanem a belváros aktív szolgáltató jellege kerüljön 
a fejlesztések középpontjába.  

- Életminőség-javító társadalmi programok kialakítása: A helyi lakosok helyben 
maradása jelenti az alapját a település jövőbeli fejlesztésének. Szükség van olyan 
beruházásokra, melyek biztosítják a lakosság életminőségének javulását, a 
mindennapok kényelmes megélését. Középtávú cél tehát, hogy a város fejlessze az 
ellátórendszereit, javítson a szolgáltatási struktúrán, a hozzáférhetőségen. 

- Közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése – egészségügyi rendszer és 
oktatásfejlesztés: A települési közszolgáltatások, különösen az egészségügyi és 
oktatási fejlesztések nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a települési lakosok képzettsége 
és egészségi állapota megfeleljen a helyi beruházók igényeinek. A fejlesztések révén 
biztosítható, hogy a település vonzóvá válhat nemcsak települési, hanem térségi 
szinten is. 

- Települési és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése: Kiemelt fejlesztési 
feladat, hogy az országos infrastruktúrafejlesztési programokhoz kapcsolódó 
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közlekedési infrastruktúrák fejlesztésére sor kerüljön. A 27-es főút és a Miskolc-
Tornanádaska vasútvonal fejlesztése, a távolsági autóbusz-közlekedési csomópont 
kiemelt kezelése biztosíthatja a település elérhetőségét, a térségben kiemelt szerepe 
van a kerékpárutak fejlesztésének. 

-  „Soft” elemekre épülő fejlesztések megvalósítása: A kiegészítő, ún. soft-elemek 
elsődleges célja, a tervezett beruházások társadalmi elfogadottságának növelése, 
illetve a helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő, és a helyi 
foglalkoztatást javító tevékenységek megvalósítása. A helyi civil közösségeknek 
jelentős szerepe van e programok megtervezésében.  

Az IVS a tematikus célok megvalósítása érdekében három akcióterületet jelöl ki, amelyek a 
fejlesztési szükségletek alapján lettek meghatározva a városrészekben. Az akcióterületek 
lehatárolása megalapozott, illetve alátámasztott, az adott akcióterületek funkciójához, 
speciális helyzetéhez kapcsolódik. A három akcióterület a következő:  

 Belvárosi akcióterület: A Belvárosi akcióterületen koncentrálódik a közigazgatási, 
közösségi gazdasági szereplők jelentős része, így ez a terület a városi funkciók további 
bővítése szempontjából fogalmazta meg az akcióterület fő fejlesztési irányaként a 
funkcióbővítő városrehabilitációt.  

 Borsodi akcióterület: A borsodi akcióterületet a turisztikai és az oktatási funkciók 
jellemzik, mivel a város legfontosabb látnivalóinak jelentős része ezen a területen 
található (földvár, református templom, tájházak), valamint a város önkormányzati 
fenntartású általános iskolája.  

 Edelényi akcióterület: Az edelényi városrészben kialakított akcióterület a város 
legnagyobb szegregátumához kapcsolódóan került lehatárolásra, erre a területre a 
szegregáció oldását célzó programok lettek megfogalmazva.  

Az elmúlt időszakban több olyan projekt is megvalósult a városban, amely hozzájárult a város 
helyzetének javulásához és az IVS-ben meghatározott célkitűzések teljesüléséhez.  Ezek közül 
kiemelendő a város belvárosának funkcióerősítő fejlesztése, illetve a közszolgáltatási 
intézmények döntő többsége szintén megújult. Ezen kívül számos projekt valósult meg, 
amely az infrastrukturális ellátottság javítását szolgálja. A turisztika erősítése érdekében 
önkormányzati fejlesztések valósultak meg, illetve ezzel párhuzamosan a Kastély fejlesztése 
is megvalósult, amely új gazdasági lehetőséget rejt a város számára. Az egyik hiányosságnak 
azonosítható, hogy az alacsony státuszú lakosság helyzetének javítása érdekében jelentős 
előrelépéseket nem sikerült tenni. Az IVS-ben megfogalmazott 5 cél megvalósulása 
érdekében jelentős számú projektek valósultak meg, így valamennyi cél esetében 
elmondható, hogy részben megvalósult, viszont még  további lépések szükségesek.  

- Turisztikai vonzerők fejlesztése tematikus cél megvalósulása: Legjelentősebb 
fejlesztés az elmúlt években Edelényben a Kastély fejlesztése, amely nagyban 
meghatározza(hatja) a város jövőbeni helyzetét. Lényeges kiemelni, hogy Edelényben 
valósult meg Magyarország egyik legnagyobb turisztikai beruházása (kétségtelen, 
hogy az ország egyik leglátványosabb kastélya lett az edelényi kastély). A turisztikai 
vonzerők fejlesztése tekintetében kiemelt eredmény a Tájház bővítése, amely 
önkormányzati beruházás volt, illetve Császta szőlőhegy idegenforgalmi célú 
fejlesztése.  Nem sikerült elérni az előző időszakban, hogy a turisztikát kiszolgáló 
infrastruktúrák (vendéglátás, szállás) kiépüljenek a városban, amely fontos feladat 
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maradt akár az önkormányzat részére, illetve a vállalkozók bevonása ennek 
megoldásában. A város legsikeresebb a turizmus fejlesztésében lépett előre, amellyel 
sikerült újra pozícionálnia magát.  

- A kereskedelmi és szolgáltató központok fejlesztése: Csak rész eredményeket sikerült 
elérni, főként a belvárosban. Edelény Város Önkormányzata azonban egy igen 
jelentős belváros rehabilitációs programot valósított meg, amely nagymértékben 
hozzájárult a belváros szolgáltató szerepének erősítéséhez. A városi környezet 
jelentős fejlődésen ment keresztül, amely pozitív hatással van a belvárosban működő 
szolgáltatókra. Az IVS célul tűzte ki a Borsodi városrészben is szolgáltató 
centrumpozíciók erősítését, ebben azonban csak kisebb előrelépések történtek.  

- Az életminőség-javító társadalmi programok kialakítása: Ezen a területen főként 
fizikai infrastruktúra fejlesztések történtek. Az Elérhetőség, közlekedési kapcsolatok 
fejlesztése terén jelentős eredményt sikerült elérni: több pályázat keretében  jelentős 
számú út felújítása, illetve kiszélesítése történt, illetve a számos meglévő járda 
felújítására is sor került. 

- Közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése: A megfogalmazott célok közül a 
közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése tekintetében jelentős előrelépések 
történtek, így az óvodák esetében, illetve az egészségügy, a szociális területen is 
valósultak meg fejlesztések. A Borsodi Iskola rekonstrukciója nem valósult meg, 
amely további feladata maradt az önkormányzatnak.  

- A települési és térségi közlekedés infrastruktúra célhoz kapcsolódóan szintén 
történtek fejlesztések.  

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy milyen projekteket jelölt ki az Integrált Városfejlesztési 
Stratégia és azokból melyik projektek valósultak meg. Elsőként ismertetjük, hogy az IVS-ben 
kijelölt projekteket akcióterületi bontásban, a státusz oszlopban pedig feltüntettük, hogy 
megvalósultak-e. Ezt követően ismertetjük a közszféra által megvalósított településfejlesztés 
eredményeit Edelényben egy összefoglaló tábla keretében. A táblázat tartalmazza a 
megvalósult projektek nevét, a forrás konstrukcióját, a projektet megvalósító szervezet 
nevét és a megítélt támogatás összegét.  
 

Funkcióbővítő városrehabilitáció a belvárosban Státusz 

Volt Bódva étterem épületének 
külső-belső felújítása 

 Nem valósult meg 

Diana presszó épületének 
felújítása 

 Nem valósult meg 

D.H.Ö Sütőipari Kft. épületének 
felújítása 

 Megvalósult 

Háztartási bolt épületének 
felújítása 

 Nem valósult meg 

Könyvtár rekonstrukció, bővítés  Megvalósult 

Kastély park előtti tér felújítása  Megvalósult 

Volt Bódva étterem előtti 
közterület felújítása 

Megvalósult  

Belvárosi járdaszakasz felújítás  Megvalósult 
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A 27. sz főút belvárosi 
szakaszának és a bekötőutak 
gyalogos- és zöldfelületeinek 
felújítása 

 Megvalósult 

Diana előtti tér felújítása  Megvalósult 

István király útján útszakasz 
komplex felújítása 

 Megvalósult 

Deák Ferenc utca felújítása  Nem valósult meg 

Mátyás Király úti járdafelújítás  Megvalósult 

Belvárosi úti parkoló kialakítása  Megvalósult 

Polgármesteri Hivatal épületének 
felújítása 

 Megvalósult 

Soft elemek  Megvalósult 

Borsodi alközpont fejlesztése Státusz 

Borsodi földvár és tájház felújítása  Részben megvalósult 

Épülethomlokzat rekonstrukcióértékes 
épületek védelme 

 Részben megvalósult  

Borsodi Általános Iskola felújítása  Nem valósult meg  

Református templom felújítása  Nem valósult meg  

Soft elemek  Nem valósult meg  

Edelényi szociális városrehabilitáció Státusz 

Rózsavölgyi úton szilárd burkolatú 
műút kiépítése 

 Nem valósult meg 

Verespart, Bihari, Rózsavölgyi úton 
járda kiépítése 

 Nem valósult meg.  

Vezetékes gáz hálózat kialakítása  Nem valósult meg.  

Szennyvíz-vezeték hálózat 
kiépítése 

 Részben megvalósult 

Problémás épületek anyagi 
segítése, támogatások nyújtása 

 Nem valósult meg  

Foglalkozatási és információs pont 
kialakítása 

 Nem valósult meg  

Felzárkóztató klub kialakítása, 
működtetése 

 Nem valósult meg 

Illegális szemétlerakó 
megszüntetése 

 Részben megvalósult  

Soft elemek  Részben megvalósult 
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13. táblázat: 2007-2013 közötti programozási időszakban megvalósított településfejlesztési akciók Edelényben 

Projekt megnevezése Pályázati konstrukció Pályázó neve Megítélt támogatás 
(Ft) 

Edelény belvárosának 
értéknövelő és funkcióerősítő 
fejlesztése (I. ütem) 

ÉMOP 3.1.2/A-09-2f Funkcióbővítő 
településrehabilitáció (kistérségek 
központi településeinek fejlesztése) 

Edelény Város 
Önkormányzata 

665 747 410,00 

Az edelényi Izsó Miklós 
Gimnázium és Szakképző 
iskola korszerűsítése és 
bővítése 

ÉMOP 4.3.1/2/2F-2f Közoktatás 
térségi sajátosságokhoz igazodó 
szervezése és infrastruktúrájának 
fejlesztése 

Edelény Város 
Önkormányzata 

229 557 782,00 

A Dél-Cserehát és Szuha völgyi 
Akcióterület közösségi 
összefogása a mélyszegények 
integrációja és az 
együttműködés fejlesztése 
érdekében 

TÁMOP 5.1.3-09/2 Közösségi 
felzárkóztatás a mélyszegénységben 
élők integrációjáért 

Bódva-völgyi Közéleti 
Roma Nők Egyesülete 

171 564 406,00 

Digitális írástudással a 
munkaerőpiaci aktivitás 
elősegítéséért 

TÁMOP 5.1.1-09/3 LHH kistérségek 
projektjei Digitális kompetencia-
fejlesztés  

Bódva-völgyi Közéleti 
Roma Nők Egyesülete 

148 206 650,00 

Edelény belvárosi 
gyűjtőútjának korszerűsítése, 
felújítása, szélesítése az 
esélyegyenlőség jegyében 

ÉMOP 3.1.2/D_2 Kistérségek központi 
településeinek fejlesztése az LHH 
kistérségekben (önkormányzati utak 
fejlesztése) 

Edelény Város 
Önkormányzata 

141 861 088,00 

Edelény Város Árvíz 
Rekonstrukciója 

ÉMOP 3.1.2/E-11 
Településrekonstrukció az árvíz 
sújtotta településeken  

Edelény Város 
Önkormányzata 

129 888 318 

Épületenergetikai fejlesztés, 
megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva 
Időskorúak Szociális 
Otthonában 

KEOP 4.10.0/F/14 Önkormányzatok 
és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás  

Edelény Város 
Önkormányzata 

125 155 759 

Az edelényi Mátyás Óvoda 
fejlesztése 

ÉMOP 4.3.1/A-11 Nevelési 
intézmények fejlesztése 

Edelény Város 
Önkormányzata 

120 000 000 

Az edelényi Nefelejcs Óvoda 
fejlesztése 

ÉMOP 4.3.1/A-09 Közoktatás térségi 
sajátosságokhoz igazodó szervezése 
és infrastrukturális fejlesztése 

Miskolci Apostoli 
Exarchátus 

100 951 089,00 

Edelényi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
épületének rekonstrukciója 
egy korszerű székhely 
kialakítása érdekében 

ÉMOP 4.2.1/A-11 Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális 
fejlesztése 

Edelény Város 
Önkormányzata 

89 768 666  
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Az edelényi Tájház bővítése a 
"Borsodi Földvár" interaktív 
bemutatóhely és gasztropince 
látogatóközpont kialakításával 

ÉMOP 2.1.1/B-09 Turisztikai attrakció 
fejlesztése 

Edelény Város 
Önkormányzata 

61 273 531,00 

Edelényi egészségügyi 
intézmény komplex 
fejlesztése 

ÉMOP 4.1.1/A-12 Egészségügyi 
alapellátás, egészségházak és 
járóbeteg szakellátás fejlesztése  

Edelény Város 
Önkormányzata 

55 312 816 

Területi együttműködést 
elősegítő programok az 
Edelényi járásban 

ÁROP 1.A.3-2014 Területi 
együttműködést segítő programok 
kialakítása az önkormányzatoknál a 
konvergencia régiókban  

Edelény Város 
Önkormányzata 

33 941 500 

A halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók minőségi 
oktatáshoz való 
hozzáférésének javítása, az 
oktatási eredményességük 
előmozdítása érdekében az 
edelényi Alapítványi Óvoda, 
Általános Iskola, Szakiskola és 
Diákotthonban 

TÁMOP 3.3.2-08/2 Esélyegyenlőségi 
programok végrehajtásának 
támogatása  

Munkaiskola 
Alapítvány 

31 954 926,00 

Az edelényi halmozottan 
hátrányos helyzetű diákok 
kompetencia- fejlesztése 

TÁMOP 3.3.5/A-08/1 Tanoda 
programok támogatása 

Esélyteremtő 
Szolgáltató Központ 
Oktatási Egyesület 

19 715 700,00 

Edelény város 
szennyvíztisztító telepének 
korszerűsítése és kapcsolódó 
fejlesztések 

KEOP 7.1.0/11 Derogációs vízi közmű 
projektek előkészítése 

Edelény Város 
Önkormányzata 

18 530 000 

Pedagógusképzés a Városi 
Oktatási Központban 
Edelényben 

TÁMOP 3.1.5-09/A-2 
Pedagógusképzések (a pedagógiai 
kultúra korszerűsítése, pedagógusok 
új szerepben) 

Szent Miklós 
Görögkatolikus 

Általános Iskola, 
Óvoda és Alapfokú 
Művészetoktatási 

Intézmény 

18 268 559,00 

Napelemes rendszer 
telepítése Edelény településen 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

Edelény Város 
Önkormányzata 

17 659 663 

Digitális Középiskola 
Edelényben 

TÁMOP 3.2.1/B-09/2 Új tanulási 
formák és rendszerek - Digitális 
Középiskola program 

Szent János 
Görögkatolikus 
Gimnázium és 

Szakképző Iskola 

16 301 117,00 

Edelény Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
szervezetfejlesztése 

ÁROP 1.A.2/A A polgármesteri 
hivatalok szervezetfejlesztése 

Edelény Város 
Önkormányzata 

14 668 000,00 

Kerékpározás népszerűsítése 
az edelényi Városi Oktatási 
Központban 

KEOP 6.2.0/A/09 Fenntarthatóbb 
életmódot és fogyasztási 
lehetőségeket népszerűsítő, 
terjedésüket elősegítő 
mintaprojektek  

Edelény Város 
Önkormányzata 

9 445 112,00 
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Tudatos vásárlói és fogyasztói 
magatartás kialakításán 
keresztül a lakossági hulladék 
csökkentése halmozottan 
hátrányos helyzetű 
térségekben (Encs, Edelény) 

KEOP 6.1.0/A/09 A fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok (szemléletformálás, 
informálás, képzés) 

Holocén 
Természetvédelmi 

Egyesület 

3 427 125,00 

Forrás: www.palyazat.gov.hu 
 

 
14. táblázat: Egyéb támogatások 

Támogatást nyújtó szervezet Projekt címe Támogatási összeg (Ft) 

MLSZ 3.ütem Műfüves nagyméretű pálya 
105x68 cm 

93 100 000     

MLSZ 4.ütem Kisméretű műfüves pályák 60x40 
cm, 24x12 cm 

70 000 000     

MLSZ 6.ütem Nagyméretű élőfüves pálya 
105x68 cm 

73 364 725     

4/2014. (1.31. BM rendelet) Salak futó és teniszpálya kialakítás 
az Edelényi Városi Sporttelepen 

15 000 000     

MVH Volt Uradalmi pince-borház 
rekonstrukció 

19 936 909     

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
 

Mint látható számos olyan fejlesztés valósult meg Edelényben, amellyel a 2008-ban készült 
IVS még nem számolt. Lényegében a megvalósult projektek nem része nem szerepelt az IVS-
ben. Azonban az IVS-ben szereplő projektek jelentős része megvalósult.  

 
 

1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység 

 
Edelény város Önkormányzata olyan fejlesztéseket hajtott végre az utóbbi években, amelyek 
egyrészt az infrastrukturális kiépítettséget javítják, illetve a településen megvalósult kiemelt 
turisztikai fejlesztéseket egészítik ki. 
 

 Belváros értéknövelő fejlesztése 
Az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009 azonosító számú „Edelény belvárosának értéknövelő 
és funkcióerősítő fejlesztése (I. ütem)” pályázat keretén belül megújult Edelény 
városközpontja. 2013-ban indultak meg a beruházások, amelyek 2014-ben is 
folytatódtak. A Városi Könyvtár és a Polgármesteri Hivatal épületének teljes 
rekonstrukciója történt meg, valamint a városközpontba található járdák, közterek is 
felújításra kerültek. A projekt zárására 2014. október végén került sor. A beruházás 
összköltsége 797.353.706,- Ft.  A projekt magasépítési elemeinek keretében a Városi 
Könyvtár fejlesztése eredményeképpen egy a lakosság és az intézmény dolgozói részére 
komfortosabb funkciót biztosító és az akadálymentesítési követelményeket is kielégítő 
létesítmény került átadásra 2014 nyarán. A beruházás értéke bruttó 184.150.000 Ft. A 
megújult épületben összesen 146 m2 területű szabadpolcos olvasóterem, illetve 42 m2 
alapterületű számítógépes olvasóterem áll az olvasni vágyók rendelkezésére az egyéb 
kiszolgáló és szociális helyiségekkel. A Polgármesteri Hivatal épületének egy része 

http://www.palyazat.gov.hu/
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városrendezési távlati elképzelés figyelembevétele miatt visszabontásra került. 
Összességében 360 m2 alapterület bővüléssel egy korszerűbb alaprajzi elrendezésű és 
felszereltségű zárt udvart körbeölelő hivatali és egyéb közfunkciót biztosító épületet 
kapott a város, mely szintén az akadálymentesítési követelmények biztosításával valósult 
meg. A visszaköltözésre 2014 szeptemberében került sor, amely a hivatal dolgozóinak 
összehangolt munkájának köszönhetően zökkenőmentesen zajlott le. A projektelem 
összértéke meghaladta a bruttó 270 millió Forintot. A két magasépítéshez kapcsolódó 
kivitelezési munkákat az FK-Raszter Zrt. látta el. Megújult továbbá az István király útja és 
a Deák Ferenc út, több járdaszakasz épült, terek kerültek felújításra, a 
szennyvízelvezetési problémák is megoldásra kerültek, illetve a légkábelek föld alá 
történő elhelyezése is megvalósult. A beruházás értéke bruttó 311.887.752 Ft, a 
megvalósításban két helyi vállalkozás, a Fedrid Kft. és a Borsod-Bau Kft. vett részt. 

 

 Gyűjtőút korszerűsítése 
A projekttel felújított, bővített gyűjtőút Edelény város központjában található. A projekt célja 
a városközpont tehermentesítése, mivel a forgalom folyamatosan növekszik. A felújítás 
indokoltságát képezte a közlekedés- biztonság szem előtt tartása is, hiszen a gyalogátkelő 
helyek és járdakapcsolatok hiánya miatt sok baleset történt. A projekt megvalósításával 
járdák és gyalogátkelő helyek létesítésével ez megelőzhető. A pályázat során 5793 m2 út 
került felújításra, akadálymentesítésre, amely így a mozgáskorlátozottak, idős emberek, 
babakocsival közlekedő anyukák esélyegyenlőségét biztosítja. A város parkolókapacitása is 
növekedett 20 db önálló parkolóhellyel, 1854m2 járda került kiépítésre és felújításra, 4 
csomópontban gyalogos átkelőhely kialakítására is sor került, továbbá 2 db autóbusz öböl is 
létesült. 
 

 Tájház bővítése 
A földvár szomszédságában található tájház harmadik épületének hátsó épületrésze a 
Vadászy-ház, amelynek korábbi istállórésze lebontásra, majd (kívülről) ugyanabban a 
formában felépítésre kerül. A belső tartalom kialakításával olyan további elemek kerülnek 
bemutatásra, melyek egyrészt interaktív kiállítás formájában a Tájház szomszédságában álló 
Borsodi Földvár történetiségére építenek (az épületrész földszintjén), erre épülő 
foglalkozások és rendezvények lebonyolítását teszik lehetővé (a kialakítandó galériában és a 
Tájház udvarán), másrészt pedig kialakítandó gasztro pincében a térség népi 
gasztronómiáját, helyi termékeit  önmagában és gasztro-rendezvényekhez csatoltan (a 
kialakítandó pincehelyiségben és az udvaron). A projekt során felmerülő technikai igények 
azok az informatikai és egyéb tárgyi eszközök lesznek, melyek az interaktivitást szolgálják, a 
minden fogyatékossági csoportra kiterjedő akadálymentesítés elvét is figyelembe véve. 
 

1.10.4  Foglalkoztatáspolitika 

A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági paraméterek között számottevő 
lehetőséget jelent a halmozottan hátrányos helyzetben élők átmeneti jellegű, határozott 
időtartamú foglalkoztatására. Legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív 
korú, szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget. 
 
A közfoglalkoztatás korábbi rendszerét 2011. január 1-jétől a Nemzeti Közfoglalkoztatás 
Programja váltotta fel ennek kapcsán az ügyfeleket érintő jogszabályi változások történtek. A 
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Jegyzői Titkárság szervezi, koordinálja, valamint ellenőrzi a rövid-, illetve hosszú idejű 
közfoglalkoztatást, valamint a 2014. évben a BM által indított kistérségi startmunka program 
közül a mezőgazdasági növénytermesztés programot. A program ráépülő programelemként 
a 2013 évben indított mezőgazdasági program folytatásaként került megszervezésre. Ezen 
túlmenően a jegyzői titkárság szervezi a közfoglalkoztatásban alkalmazásra kerülő 
munkavállalók toborzását, kiválasztását. 
Edelényben az önkormányzat szerepvállalása a közfoglalkoztatás keretében a következő 
formákban valósul meg: 
1. hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: átlagosan 3 hónapig segédmunkás 

munkakörben voltak foglalkoztatva az álláskeresők. 2013. november 1.-től 2014. 
november 30.-ig 300 álláskeresőnek nyújtottak munkalehetőséget. A program 
megvalósítása során összesen Edelény város 92.948.438 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. 

2. nyári diákmunka program: a program keretében a 16. életévüket betöltött nappali 
tagozatos diákok foglalkoztatására került sor. A diákok az Önkormányzatnál illetve 
intézményeiben dolgoztak egy hónap időtartamban segédmunkás munkakörben. A 
program keretében 57 főnek nyújtottak munkalehetőséget. A megvalósítás során a 
város 4.331.067 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

3. kistérségi startmunka program: a program keretében két projekttípus került 
megvalósításra, a mezőgazdasági termelő program és a mintaprogram. Összesen 40 
főnek biztosítottak munkát a programok által. A megvalósítás során 32.384.111 Ft vissza 
nem térítendő támogatásban részesült. A program során az egyik kiemelt feladatként 
mezőgazdasági termelő tevékenység folyt a város tulajdonában álló földterületen, 
melynek kapcsán burgonya, bab, kukorica, konyhakerti növények és hagymatermesztés 
folyt. A megtermelt növények az önkormányzat tulajdonában álló iskolakonyha, illetve a 
szociális szolgáltató központ konyhájára került kiszállításra.  Emellett a város területén 
található buszmegállók jelentős része, kültéri padok is felújításra kerültek, valamint 
virágládákat készítettek. 

Az Önkormányzat mellett a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. is jelentős szerepet vállal a 
közfoglalkoztatásból. Elsősorban a Startprogram szervezésében van kiemelt feladata, de a 
hagyományos hosszabbidejű közfoglalkoztatás keretében is sok munkavállalót alkalmaz. A 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. által indított közfoglalkoztatási programok elsősorban 
a város karbantartási, javítási feladatainak ellátását célozzák meg. A Startprogram keretében 
a következő feladatokat valósították meg: 

 téli és egyéb értékteremtő programok keretében önkormányzati épületek bontása, 
területrendezési és parkosítási feladatokat végzett 46 fő 5 hónapig 

 belvíz vízelvezetés program keretében a külterületi övárkok, malomárok 
rendbetétele során 40 fő foglalkoztatása valósul meg 5 hónapon keresztül 

 közúti programelem keretében a belterületi utak kátyúzása során 41 fő 
munkavállalót foglalkoztattak 5 hónapon keresztül 

 mezőgazdasági földút program keretében a Kiscsászta területére vezető földutak 
rendbetételét sikerült megvalósítani, melynek során 40 fő munkavállaló 
foglalkoztatása valósult meg 5 hónapon keresztül 
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A Startprogram keretében a kapott vissza nem térítendő támogatás összesen 76.869.373 Ft. 
2015. évtől tevékenységbővülés eredményeként Startmunka program keretében 
mezőgazdasági földprogram, illetve állattenyésztési program indítását kezdték el, a program 
50 munkavállaló bevonásával valósul meg.  

 
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 219 fő foglalkoztatása valósult meg 
2014.06.01-2015.02.28 között, a kapott vissza nem térítendő támogatás összege 45.523.523 
Ft. A közfoglalkoztatás képzés programelemében 57 fő képzése valósult meg ebben az 
időszakban. 
 
Hosszabb távú cél minél több álláskereső bevonása az egyes programokba. A programok 
sikeresebb lebonyolítása érdekében képzési programok keretében mezőgazdasági munkás, 
motorfűrész kezelő, eb rendészeti munkás képzések kerültek indításra. 
 

1.10.5 Lakás- és helyiséggazdálkodás 

 
Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006 (III.27) számú önkormányzati 
rendelete az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérlésének szabályairól, a 
jogosultságok feltételeiről, illetve a bérleti díjak mértékéről rendelkezik. A rendelet célja a 
lakásokkal és helyiségekkel való ésszerűbb, a piaci viszonyokhoz igazodó gazdálkodás jogi 
feltételeinek megteremtése, új bérleti feltételek kialakítása, - a helyi sajátosságok elsődleges 
figyelembevételével – ezzel elősegítve a szociálisan rászorult családok lakáshoz jutását. 
 

30. diagram: Önkormányzati bérlakások száma 2000-2014 között Edelényben 

 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 
Edelény Város Önkormányzatának 2014-ben 50 db bérlakása volt. 2005 és 2014 között 
csökkenő tendenciát mutat a bérlakások száma, 2014-ben 35%-al volt kevesebb a 2005-ös 
évhez viszonyítva. Az önkormányzati lakások 38%-a összkomfortos, 14%-a félkomfortos, a 
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lakások jelentős része komfort nélküli. A lakások szoba számát tekintve, jelentős részük 1-
1,5-2 szobás (94%), 2,5-3 szobás lakás mindössze 3 darab van. A lakások - 1 lakás kivételével 
– a település Edelény város belterületén találhatóak. 
A teljes lakásállományon belül elhanyagolható az önkormányzati bérlakások aránya, 
meghaladja a járási adatokat, azonban a megyei értékeket nem közelíti meg. 
 

31. diagram: Fenntartott önkormányzati lakásbérlemények aránya a teljes lakásállományon belül (%) 

 
Forrás: KSH, TEIR 

1.10.6 Intézményfenntartás 

Az önkormányzat forgalomképtelen, illetve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának 
(utak, járdák, intézmények, közművek) funkciója a közszolgáltatások biztosítása. Az 
önkormányzat törzsvagyona közé tartozik a tájház épülete, az iskolák, az óvodák és a 
bölcsőde épülete, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat épülete, a fogorvosi és gyermek 
háziorvosi rendelők és a védőnői szolgálatnak helyet adó épületek. 
 
Az épületek állapota elavult és korszerűtlen volt, azonban ez elmúlt évek pályázati 
forrásainak bevonásával a közintézmények döntő többsége felújításra került. 
Megvalósult felújítások: 
 

 Izsó Miklós Gimnázium és Szakközépiskola korszerűsítése és bővítése: A projekt 
keretében az iskola korszerűsítése, bővítése és akadálymentesítése valósult meg. A 
projekt eredménye az esélyegyenlőség jegyében kialakított és berendezett korszerű 
oktatási intézmény. Hosszú távon a projekt hozzájárul az oktatás minőségének 
javulásához és a költséghatékony működéshez. 

 Mátyás Óvoda fejlesztése: A projekt keretében az Óvoda és Bölcsőde egyik feladat 
ellátási helyének bővítése történt meg 1 új csoportszobával, illetve a működéshez 
elengedhetetlenül szükséges helyiségek kialakításával, továbbá fűtéskorszerűsítéssel, 
energiaracionalizálással. A felújítás mellett akadálymentesítés történt, aminek 
köszönhetően az intézményben cseperedő 87 gyermek és 12 fő dolgozó 
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mindennapjai egy a XXI.század követelményeknek megfelelő, korszerű óvodában 
telhetnek. 

 Edelényi egészségügyi intézmény komplex fejlesztése: az egészségügyi alapellátás 
épületének energiahatékonnyá és akadálymentessé tétele, a helyiségiek felújítása és 
eszközbeszerzés valósult meg.  9 db rendelő és 32 db helyiség lett felújítva. 

 Nefelejcs Óvoda fejlesztése: az óvoda elavult épületének megújítása és bővítése 
valósult meg. 

 Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat épületének rekonstrukciója: Az épület az 
István király út 58. szám alatt található. A felújítás előtti állapotában feladatát nem 
tudta megfelelő színvonalon ellátni. Jelen projekttel egy egységes szerkezetű, 
komfortos, minden igényt kielégítő, épület került kialakításra. 

 
Ezeken túlmenően fejlesztések valósultak meg a görög-katolikus oktatási intézményben, 
struktúraváltás és integráció az Edelényi és Kazincbarcikai kistérségek kórházaiban, valamint 
humánerőforrás fejlesztés a Koch Róbert Kórházban. TÁMOP forrás felhasználásával 
interaktív könyvtárfejlesztés valósult meg. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 
keretében 55.000.000 Ft támogatást kapott az Intelligens iskolák fenntartásában, IKT 
fejlesztés a kompetenciaalapú oktatás elterjesztését és a területi különbségek mérséklést 
elősegítő egység közoktatási informatikai alapinfrastruktúra javítására. 
 

1.10.7  Energiagazdálkodás 

Az energiatermelés, -átalakítás, -szállítás és -felhasználás amellett, hogy nélkülözhetetlen 
eleme életünknek, környezetünk szennyezésének is jelentős forrása. Az energiagazdálkodás 
hatékonyságának növelése ezért egyrészt környezetvédelmi feladat, másrészt gazdasági 
érdek. Környezetvédelmi feladat, mert a hatékonyság növelése által megtakarítható energiát 
nem kell környezetünk rovására megtermelni. Gazdasági érdek pedig azért, mert a 
megtakarítható tüzelő-anyag vagy energia értékével csökkenthető a termékek előállításának, 
ill. a hőkomfort biztosításának költsége.  
 
A közintézmények felújítását, korszerűsítését a gazdaságosabb energiafelhasználás 
kialakítását szem előtt tartva valósították meg. Az óvodákban korszerűsítették a fűtést 
energia racionizálás figyelembevételével. Az egészségügyi alapellátás épületét is energia 
hatékonnyá tették a felújítás során. 
 

 A Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósul a városban a Koch 
Róbert Kórház és Rendelőintézet biomassza kazán és napkollektor telepítése, 
melynek keretében, a jelenlegi fosszilis energiahordozót hasznosító kazánok, 
korszerű biomassza kazánokra lesznek cserélve. A HMV rendszer napkollektoros 
rendszerrel egészül ki. A Projekt keretében 5451,84 GJ fosszilis energia kerül 
kiváltásra, és 360.88 t/év ÜHG csökkenés lesz kimutatható.  

 

 2014. év végén szintén KEOP forrásból támogatást nyert fotovoltaikus rendszer 
kialakítására a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, valamit Edelény Város 
Önkormányzata is.  

 

http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal


Edelény 
 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 
 

119 
 

1.11 TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 
 
A településüzemeltetés az anyagi – műszaki és humán közszolgáltatások, az azokhoz tartozó 
infrastruktúra és szervezeti rendszer, valamint a kapcsolódó szabályozás, a tervezés, 
irányítás és végrehajtás komplex, működő rendszere. A településüzemeltetés feladata a 
településen élő lakosság, valamint az ott működő intézmények, gazdálkodó szervezetek 
egyéni és közösségi közszolgáltatási szükségleteinek, igényeinek elvárható szintű folyamatos 
és zavartalan kielégítése, a települési komfort érzet elősegítése, erősítése, az élhető 
település feltételeinek megteremtése, a fenntarthatóság biztosítása. 
Edelényben a következő szolgáltatók végzik e tevékenységeket. 
 
Városüzemeltetés: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft (3780. Edelény, Borsodi út 26. sz.) 
Legfontosabb feladatai:  

 Víz- és szennyvíz szolgáltatás 

 Lakásgazdálkodás 

 Közterület-fenntartás 

 Temetkezési szolgáltatás 

 Folyékony hulladékgyűjtése, szállítása 
 
Szemétszállítás: ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Zrt (3720. Sajókaza, külterület 
082/15. hrsz.) 
Feladata a szilárdhulladék összegyűjtése és elszállítása. 
Vízszolgáltatás, csatornahálózat üzemeltetés, folyékony kommunális hulladék szállítás, 
kezelés: ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt (3700. Kazincbarcika, Tardonai út 
1. sz.) 
Biztosítja az ivóvízellátást vízbázisairól, víztermelő telepeiről. Az Edelény Borsodi út 26. szám 
alatti telephelyén ügyfélszolgálati irodát működtet a fogyasztók jobb kiszolgálása érdekében. 
Biztosítja a közszolgáltatás teljes körű és folyamatos ellátását, valamint a feladat 
teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, berendezés, eszköz és 
szükséges létszámú és képzettségű szakember rendelkezésre állását. 
Villamos energia szolgáltatás: ÉMÁSZ Hálózati Kft (3525 Miskolc, Dózsa György út 13. sz.) 
A villamos energia szolgáltatást biztosítja a városban. Az Edelény Borsodi út 9. szám alatti 
telephelyén ügyfélszolgálati irodát működtet a fogyasztók jobb kiszolgálása érdekében. 
Gázszolgáltatás: TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató ZRt (4200. Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184. 
sz.) 
Kéményseprő-ipari szolgáltatás: BORSODKOMM Kommunális és Környezetvédelmi 
Szolgáltató Kft (3525 Miskolc, Tárkányi Béla út 15. sz.) 
Edelény Antal Gy. út 20. szám alatt kirendeltséget működtet a fogyasztók jobb kiszolgálása 
érdekében.  
Temetkezési szolgáltatás: Kerékgyártó és Társa Kft (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 47.) 
Edelény István király útja 46. szám alatt telephellyel rendelkezik. 
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1.12.1 Természeti adottságok 

Éghajlat 
Mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz, de É-i és ÉNY-i részeken közelít a mérsékelten 
nedves éghajlati típushoz. Az évi napfénytartam 2800 óra körüli, a nyári 740-750 óra, a téli 
csak kevéssel 150 óra fölötti a nagy ködgyakoriság miatt. A hőmérsékletévi és nyári átlaga 
8,8-9,3 Celsius fok. A hótakarós napok száma évi 40-50 körüli. A leggyakoribb szélirány ÉNY-i 
és a DK-i, az átlagos szélsebesség 2 m/s fölött van. A megművelhető területeken a 
szántóföldi és a kevésbé hőigényes kertészeti növények termesztéséhez kedvező az éghajlat.  
 
Földtani és vízrajzi viszonyok 
A kistáj kőzettani alapját NY-ról K-re az oligocén márga, homok, a barnakőszén telepes 
miocén lajtamészkő és homokos-homokköves összletek képviselik. A felszín kb. 60 %-át 
folyóvízi homok, kavics, teraszkavics, mintegy 15 %-át lösz és löszderivátum (főként a II. és 
IV.sz. teraszon), kb. 15 %-át glacális vályog fedi. A felszíni-felszín közeli képződményekre az 
ÉNY-DK-i, NY-K-i szerkezeti irány, a feltöltött medencére és idősebb képződményeire pedig 
az ÉK-DNY-i irány a jellemző. Gyenge szeizmicitású terület. A vízrajzi viszonyokat a Bódva 
patak határozza meg, melybe Edelénynél több kisebb patak is befut. A Bódva vízjárását – így 
nagy és kisvizeit is - alapvetően a szlovák vízgyűjtő határozza meg, melyet tovább 
módosítanak – mind pozitív – mind negatív irányban, a magyarországi mellékvízfolyások. 
Ebből következően a szlovák területen végzett – és tervezett- vízgazdálkodási beavatkozások 
– töltésezés, mederkotrás, tározóépítés stb. ismerete szükséges lenne a magyarországi 
területi tervezésekhez – így az árvízvédelmi, vízrendezési, vízhasznosítási tervekhez, valamint 
az EU Vízkeretirányelv elvárása szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervezéshez is. A Bódva vizét 
tehát a határon túli területek is befolyásolják. Így a völgynek tetemes talajvízkincse van, 
átlagosan 2-4 m között mindenhol megtalálható. Mennyisége 200 l/s, felerészben parti 
szűrésű típus. Hasonló értékű a rétegvíz készlet is. Minőségileg eléggé kemény és szulfátos is.  
 
Természetes növényvilág 
A kistáj növényföldrajzi tértagozódása tekintetében a Magyar vagy Pannóniai flóratartomány 
(Pannonicum) Északi-középhegység flóravidékének (Matricum) Tornense flórajárásba 
tartozik. A terület potenciális erdőtársulásai a szubmontán égerligetek (Alnetum glutinosae-
incanae), a pannóniai cseres tölgyesek (Quercetum patraeae-cerris) és a gyertyános 
tölgyesek (Querco petraeae-Carpinetum). A nyílt helyeken magaskórós társulások 
(Filipendulo-Petasition), gyapjúsásos láprétek (Carici flavae-Eriophoretum), nedves kaszálók 
és mocsárrétek (Molinietum) húzódnak. A jellemzőbb lágyszárú fajok között a lóhere 
(Trifolium pannonicum), a sásfélék (Carex montana; C.pilosa. C. brizoides, stb.), a 
kigyógyökerű keserűfű (Polyponum bistorta), a hüvelyes gyapjúsás (Eriophorum vaginatum) 
stb. említhető. 
 

1.12.2  Tájhasználat, tájszerkezet 

 

1.12 A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 



Edelény 
 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

 
121 

  

1.12.2.1 Tájtörténeti vizsgálat 

 
36. térkép: II. katonai felmérés  

 
Forrás: Arcanum Archivum 

 
 
A település tájhasználatának változásáról tájékozódhatunk, ha összehasonlítjuk a 19. sz. 
második felében készült 2. katonai felmérés térképszelvényeit a mai műholdas felvétellel. 
Megállapítható, hogy az elmúlt 150 évben a településen jelentősen csökkent az 
erdőterületek nagysága, illetve a Bódva folyó kanyargó mocsaras területei elválasztották az 
egykor önálló településeket (Borsod, Edelény, Finke, Császta). A nagy tájátalakító korszak a 
vasútépítés és a folyó szabályozás idején zajlott, de nagy átalakulást hozott a bányászat 
térhódítása is. 
A légifotón látható a mai állapot, még fellelhetők az ipari táj, a bányászat nyomai. Az elmúlt 
évtizedekben sikeres tájrekultivációt hajtottak végre, már nem magasodnak a városképbe a 
meddőhányók kúpjai. 
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37. térkép: Műholdkép 

 
Forrás: Google Earth 

 
1.12.2.2 Tájhasználat értékelése  

 
A természeti adottságok az erdőgazdasági és mezőgazdasági területhasznosítás számára 
általában kedvezőtlenek, vagy csak mérsékelten kedvezőek. 
 

15. táblázat: A város területének megoszlása művelési ágak szerint 

Művelési ág Terület nagysága (ha) 

erdő 1821,1042  

gyep (legelő) 425 1528  

gyep (rét) 37,1719  

gyümölcsös 71,4225  

kert 30,3011 

kivett 773,7075  
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Művelési ág Terület nagysága (ha) 

szántó 2397,9117  

szőlő 127,3323  

külterület összesen 4887,3924  

 
A város tájhasználatában továbbra is domináns szerepet tölt be a szántóföldi művelés: 49 %, 
ezt követi az erdő: 30 %. A térség adottságaihoz mérten a gyepgazdálkodás és a szőlő 
gyümölcs területek alacsony részarányt képeznek. A kertségek, volt zártkertek egyre inkább 
elhagyottá válnak, ez alól kivételt képez Császta, ahol a helyi borkultúra ismét kezd 
felvirágozni. Az átlagos erdősültség mértéke jónak mondható, ez a domboldalak védelme 
szempontjából kedvező. A tározó építésekkel tovább javul majd a település árvízvédelme. 
A kistáj üdülési potenciálja növekvő tendenciát mutat, mivel a közelmúltban a L’ Hullier 
Coburg kastély rekonstrukciója és a Kastélysziget program megvalósult. Az ország negyedik 
legnagyobb barokk kastélyának vonzereje növekvő tendenciát mutat. A Borsodi földvár a 
megye névadója szintén része a vonzerő leltárnak és napjainkban Császta szőlőhegye, 
valamint a műemléki védelem alatt álló templomok, népi műemlékek is növekvő vonzerőt 
generálnak. Több ikonikus építmény, templomtorony harmonizál a környező tájképpel és 
különösen szép a város sziluettje. 
 

1.12.3  Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

 
1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek  

 
Erdők 
Az erdőművelésbe vont területeket vegyes korú kemény-, részben lágylombos erdők 
borítják. Az erdők elsősorban gazdasági rendeltetésűek, de nem hanyagolható el a védelmi 
rendeltetés sem. 
A pannóniai cseres tölgyesek (Quercetum patraeae-cerris) és a gyertyános tölgyesek (Querco 
petraeae-Carpinetum övezetébe tartozik a település, valamint a Bódva-völgyében 
megtalálhatók az égerligetek. Valójában nagyon kis kiterjedésűek a maradványerdők, inkább 
az aljnövényzetük értékes. Az ökológiai hálózat gerincét képezik. Így az erdőterületeknek 
elsősorban a biotóp szolgálatuk a jelentős. 
 
Gyepek 
Az ártereken a rét-, legelőgazdálkodás jellemző. Helyenként száraz sziklagyepek, de a 
mélyebben fekvő területeken a mocsárrétek is előfordulnak. Ezen  területeknek elsősorban 
az ökológiai szolgálatuk jelentős. 
 
Vizes élőhelyek 
A vizes élőhelyek gyorsan és könnyen regenerálódnak. Fellelhetők a Bódva-patak 
holtágaiban. A Kastélysziget program rehabilitációs munkálataival vélhetően gazdagodni 
fognak a vizes élőhelyek, bár ezek már csak mesterséges vízutánpótlással oldhatók meg. A 
vizes élőhelyek gyarapíthatóak az árvízvédelemmel összefüggésben létesített, vagy 
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létesítendő záportározókkal.  A tározók fajgazdagsága csak a létesítést követő években, 
évtizedekben növekszik az alkalmazkodás és az egyensúlyi állapot bekövetkezése után. 
 
Egyedi tájértékek 
Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az 
emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, 
kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége 
van. A településsel kapcsolatos egyedi tájérték közül leggyakoribbak az út menti szobrok, 
kőkeresztek, de több egyedi tájértéket képviselő népi lakóház, szobor, kápolna is előfordul a 
területen. Edelényben az egyedi műemlékek és keresztek mellett a kőfejtő maradvány és a 
gravitációs alappont is egyedi tájértékként kezelendő. 
 
 
1.12.3.2  Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 

tervezett terület, érték, emlék 

 
Országos védelem alatt álló területek: 
 
Edelényi Magyar Nőszirmos Természetvédelmi Terület 
Borsodi földvár 
 
Természetileg Érzékeny Területek 
Potenciális ÉTT célterületek azok, környezet érzékenységi térképek alapján átlag feletti 
melyek sérülékenységet mutatnak. 
Az ÉTT területeket - természetvédelmi támogatás fontossága szempontjából - három 
kategóriába sorolhatjuk: 
I. A kiemelt területeken nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő természeti értékek 

jelentős állománya fordul elő, melyek fennmaradása 5-10 év távlatában is kétséges, 
amennyiben a természetkímélő gazdálkodás nem részesül támogatásban. 

II. A fontos területeken országos viszonylatban jelentős természeti, táji értékek fordulnak 
elő, melyek fennmaradása, vagy állapotuk javítása érdekében természetkímélő 
gazdálkodás támogatása szükséges. 

III. A lehetséges területek azok, ahol jelentős az extenzív élőhelyek aránya, az értékek 
jelentősége kisebb, illetve, ahol az extenzív gazdálkodás ösztönzésével növelhető lenne a 
terület természeti értéke. 

 
Az ESA területek környezetbarát fenntartására kiemelt támogatási rendszert dolgoztak ki, 
melyek először a mintaterületeken válnak elérhetővé. 
Edelény a II. (fontos) és a III. (tervezett) kategóriába került besorolásra az érzékeny 
természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes 
rendelet mellékletében. 
 
Természetközeli területek: 
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet 6.§ (3) bekezdése szerint a beépítésre nem szánt területek között meg kell 
különböztetni a természetközeli területeket, mint terület felhasználási egységeket. 
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Ugyanezen rendelet 30/A.§ (1) bekezdése szerint a természetközeli területek a következők: 
mocsár, nádas, karsztbokorerdő, sziklás terület, ősgyep. A paragrafus (2) bekezdése 
értelmében a természetközeli területeken épületet elhelyezni nem lehet.  
Az érintett területek között a mocsárnak, nádasnak, illetve sziklás területek is ennek 
minősülnek.  
 
Natura 2000 területek 
NATURA 2000, Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Területek 

      Az Európai Unió Habitat Direktívája alapján különleges illetve kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területek kerültek kötelezően kijelölésre, a területükön található 
élőhelyek, illetve fajok miatt. Edelény közigazgatási területét a Bódva-völgy és Sas-patak 
völgye elnevezésű terület érinti (azonosító: HUAN 20003).  
Az érintett helyrajzi számokat a 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet tette közzé. NATURA 2000 
területekre vonatkozó szabályozásokat a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet tartalmazza. A 
NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól a 269/2007. (X. 18.) 
Korm. rendelet ad részletes tájékoztatást 
 
 
1.12.3.3 Ökológiai hálózat 

Az ökológiai hálózathoz az országos jelentőségű természetes, illetve természetközeli 
területek és az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő 
rendszere tartozik, és amelynek részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a puffer 
területek. 
 
A magterületekhez olyan természetes vagy természet közeli élőhelyek tartoznak, amelyek az 
adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú 
távon biztosítani képesek és számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont. 
 
Az ökológiai folyosókhoz olyan területek (többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy 
megszakított élőhelyek, élőhely sávok, élőhely mozaikok, élőhely töredékek, élőhely 
láncolatok) tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek és amelyek alkalmasak 
az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, puffer területek) közötti 
biológiai kapcsolatok biztosítására. 
 
A pufferterületekhez olyan rendeltetésű területek tartoznak, melyek megakadályozzák vagy 
mérséklik azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a magterületek, illetve az 
ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel 
ellentétesek. 
 
Az ökológiai hálózatról helyrajzi számosan még nincs kihirdetve, a területek elhelyezkedése a 
az OTrT mellékleteként elérhető. Az ökológiai hálózattal kapcsolatos településrendezési 
követelményekről az Országos Településrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 13.§-
ban lehet olvasni részletesebben. Az OTrT az egyes övezetekkel kapcsolatban a szabályozást, 
tartalmazza. 
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1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése  

A szántóföldeken túlsúlyba került az ipari növények termesztése és ez a biodiverzitás 
csökkentését eredményezte. 

 
A város közigazgatási területében alacsony részarányt képeznek a gyepes területek, rétek 
aránya, bár az ezeket fenntartó és a táj ápolását biztosító állatlétszám is hiányzik. A utóbbi 
évtizedekben gyakorlatilag eltűnt a háztáji állatállomány, sőt a nagyüzemi méretű állattartás 
is visszaesett. 
A kertségek, a volt zártkertek területének jelentős része elhagyottá vált. A gondozás hiánya 
miatt sok helyen kivadultak az ültetvények. Ugyanakkor ezeken a területeken még számos 
értékes tájfajta génállománya megmaradt. 
 
Kivételt képez Császta, ahol a szőlő és borkultúra ismét kezdi visszanyerni régi vonzerejét, a 
rekreáció, a hagyományok újjáélesztésének, a közösség építésnek, rendezvényeknek, 
fesztiváloknak a színterévé kezd válni. A turizmus egyik fő vonzó pontja, mintegy kiegészítője 
a kastély programnak. A pincék megújulnak, szállásférőhelyek létesülnek. 
 
Az erdőterületek elegendő részarányt képeznek és a dombvidéki területek védelmét is jól 
szolgálják a kertségekkel együtt.  Az erdőterületek jelentős hányada azonban, ún. rontott 
erdők, megfigyelhető a tájidegen és invazív fajok betelepülése. 
 
Az egykori bányászati funkcióból visszamaradt tájseben lassan eltűnőben vannak, a 
tájregeneráció következtében. Történtek táj rehabilitációs munkálatok, pl. a meddőhányók 
tájba illesztése. Vannak kisebb felhagyott bányák, melyeket a természet már visszahódított 
és az egyedi tájértékek számát gyarapítják. Az egykori bányászati múlt maradványai lassan 
már nem jelentenek tájhasználati konfliktust. Évtizedekkel ezelőtt a mélyművelésű bányák, 
az alábányászottság korlátozó tényezőnek számított, napjainkig lassan a stabilizáció is lezajlik 
és a korlátozás is feloldhatóvá válik. 
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1.13 ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 
 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei  

 
5. kép: Az edelényi kastély 

 
 

 
 
A zöldfelületi rendszer alatt a növényzettel időszakosan, vagy tartósan fedett, biológiailag 
aktív, termesztési illetve kondicionáló célú felületek összességét értjük egy településen belül. 
Egy település „élhetőségét”, az ott élők életminőségét, a település képét nagymértékben 
meghatározza a zöldfelületek aránya és azok állapota. A zöldfelületi rendszer elemei között 
térbeli helyzetük szerint megkülönböztetünk sávos, vonalas és szigetes helyzetű 
zöldterületeket, sőt sugaras-gyűrűs, vagy ezek kombinációja lehetséges. Használatuk módja 
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szerint megkülönböztetünk korlátlan és korlátolt közhasználatú zöldterületeket, illetve a 
közhasználat elől elzárt zöldfelületeket.  
 
1.13.1.1 Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert 

meghatározó elemek 

Közparkok: Valódi közpark csak nagyon kis terjedelemben van jelen a városban. A görög 
katolikus templom környezetében található kisebb pihenőpark és a városközpontban is 
vannak pihenő helyek. Valójában a közparknak szánt területek egyszerű gyepes felületek, 
tehát volna rá hely bőven. Korábban voltak elképzelések is pl. rózsakert létesítése a Bódva 
parton, illetve a Művelődési ház környezetében. A Bódva egyébként is a zöldfelületi rendszer 
fő szervezője. A gond az, hogy igazi látvány elemmé a folyó az árvízi problémák miatt nem 
igazán válhat. A városszerkezeten is meglátszik a vizektől való félelem, mivel a folyóhoz 
leginkábba kertvégek csatlakoznak. Az épületek tehát elfordulnak a vizektől. 
 
Korlátolt használatú, de a város legnevezetesebb zöldfelülete a „Kastélysziget” program 
keretein belül megvalósult L’Hullier - Coburg kastélypark. Korábban itt volt a város labdarúgó 
pályája, melyet sikeresen kitelepítettek. Megnyílt a lehetőség a rekonstrukciós munkálatok 
végzésére. Megtörténtek a kertrégészeti munkálatok. Egyes kerttörténeti jelentőségű 
elemek is rekonstruálhatók lettek. A Bódva-folyó szigetén álló edelényi L'Huillier - Coburg-
kastély barokk, majd tájképi kertjét a 19. század elején alakították ki. A Bódva a park egyik 
legfontosabb látványeleme volt. A 20. század második felében végrehajtott folyószabályozás 
következtében a Bódva egykori főága holtággá vált, melynek vízpótlásáról a rekonstrukció 
során gondoskodni kellett. 
2008-ban KEOP-os pályázat nyomán elkezdődött a helyreállítás első üteme. 2014-től 
látogatható a kastély és parkja. A növényrekonstrukció során néhány idős fát sikerült 
megmenteni  és  nagy virágos felületeket alakítottak ki. 
 
Utcai zöldsávok, fasorok 
Egységes út és utcafásítás nincs a városban, de egy-egy rekonstrukció során szakaszosan 
történtek telepítések. Az egységes út és utcafásításnak akadálya a szűk utcakeresztmetszet 
és a közművek védelme miatt betartandó védőfásítások. 
 
Óvodák, iskolák, egyéb zöldfelületet igénylő intézmények kertjei 
Ezek színvonala változó. Igazából szép, értékes őspark a volt Tüdőkórház területén található. 
 
 
1.13.1.2  A zöldfelületi ellátottság értékelése 

Összességében megállapítható, hogy Edelényben a zöldfelületek aránya potenciálisan 
megfelelő, és azok kertépítészeti kialakítása sokat változott jó irányban, de szükség van még 
további fejlesztésekre. 
 

1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái  

A zöldfelületek kertépítészetileg az új fejlesztések által pl. Kastélysziget, illetve a 
városközpont csillapított forgalmú főútja már jelentősebb emblematikus értéket képvisel. 
Vannak azonban még e téren teendők, hogy a kisvárosi hangulat és az élhető környezet még 



Edelény 
 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

 
129 

  

tovább erősödjön. Kellenének az őshonos fák, megfontolandó lenne egyes utcák fásításánál 
a régi hagyományok, egyes gyümölcsfa félék újratelepítése (pl. cigánymeggy). 
A városfásítási korszakok divatnövényei még megtalálhatók foltokban (gesztenye, hárs, majd 
a nyír és fenyőkorszak, örökzöldek, thuja korszak). A fő probléma - a köztér és park 
felújítások kivételével,- a fák elöregedése. 
 
 

1.14 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 
 

1.14.1 Terület felhasználás vizsgálat  

 
1.14.1.1 A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

A kistérség területe átmeneti övezet az alföldi és a hegyvidéki település – és háztípus között. 
A Bódva folyó völgyében a települések főként halmazos jellegű faluképet mutatnak, a 
dombvidékre a szalagtelkes, csűrös aprófalvak a jellemzőek. A település jelenlegi szerkezete 
a 20. század elején történt lényegi változásokat követően alakult ki. A több településből 
összeállt város több alközponttal rendelkezik. A város nyugati és északi részén szabályos 
utcaszerkezetű településrészekkel egészült ki. 
 
A település szerkezetet alapvetően meghatározza, és lényegi elemként befolyásolja a Coburg 
kastély és a Földvár. 
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38. térkép: Edelény város hatályos településszerkezeti terve 

 
Forrás: Edelény város Önkormányzata 

 
 
A település szerkezetét befolyásoló elemek: 

- a 27-es sz. közlekedési út a belterületet észak-déli/kelet-nyugati irányban kettészeli 
- a 2615, 2616, 2617 sz. közlekedési utak a belterületről kiindulva a szomszédos 

települések, településrészek irányába haladnak 
- A Bódva, valamint annak árvízvédelmi rendszere 
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39. térkép Lakóterületek elhelyezkedése a belterületen 

 
 
 

40. térkép: Gazdasági célú területek elhelyezkedése a teljes közigazgatási területen belül 
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1.14.1.2  Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és 

a minőségi osztályok 

 
A település közigazgatási területe 5684,00 ha, ebből belterület 492,23 ha.  
 

16. táblázat: Földrészlet statisztika fekvésenként 

Földrészlet statisztika fekvésenként 

fekvés 
földrészletek 

száma 

egyéb 
önálló 

épületek 
száma 

egyéb 
önálló 

lakások 
száma 

összes 
terület 
(m2) 

legkisebb 
földrészlet 

terület (m2) 

legnagyobb 
földrészlet 

terület (m2) 

átlagos 
földrészlet 

terület (m2) 

belterület 3620 329 979 4923411 9 90428 1360 

külterület 847 12 0 48873924 13 6986549 57702 

zártkert 2018 168 0 3043705 4 51102 1508 

ÖSSZESEN 6485 509 979 56841040 
 

 

 
17. táblázat: Földrészlet statisztika művelési áganként 

Földrészlet statisztika művelési áganként 

művelési ág 
földrészletek 

száma 
alrészletek 

száma 

összes 
alrészlet 

terület (m2) 

legkisebb 
alrészlet 

terület (m2) 

legnagyobb 
alrészlet terület 

(m2) 

átlagos 
alrészlet 

terület (m2) 

erdő 120 140 18211042 27 3217161 130079 

gyep 
(legelő) 

148 184 4251528 42 200821 23106 

gyep (rét) 173 176 371719 4 30006 2112 

gyümölcsös 887 931 714225 4 51321 767 

kert 331 335 303011 97 2944 905 

kivett 4021 4039 7737075 6 150626 1916 

szántó 542 776 23979117 224 523323 30901 

szőlő 985 985 1273323 171 9772 1293 

 
 

1.14.1.3  Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek  

A település építésre szánt meglévő területei: 
- falusias lakóterület 
- kertvárosias lakóterület 
- kisvárosias lakóterület 
- településközponti vegyes terület 
- különleges terület (kastély és park terület, kórház és parkja, idegenforgalmi és bemutató 

terület, szociális otthon, hulladékudvar, lovarda/lovas pálya, szennyvíztisztító, pincés 
terület, mezőgazdasági üzemi terület, rendezvényterület) 

- kereskedelmi, szolgáltató terület 
- ipari-gazdasági terület 
- üdülőházas terület 
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Beépítésre nem szánt területek: 
- különleges területek (temető terület, emléktemetők területe, Borsodi Földvár területe, 

bánya területe, bányászattal érintett rekultiválandó területek, hulladéklerakó területe) 
- közlekedési és közmű elhelyezési területek  
- zöld területek 
- erdő területek 
- mezőgazdasági rendeltetésű területek 
- vízgazdálkodási területek 
- természet közeli területek 

 
 

 
41. térkép: A beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek aránya 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
 
1.14.1.4  Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatok)  

 
Bölcsődei nevelés 
A Mátyás Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde látja el a bölcsődei nevelést Edelényben. 
 
Óvodai nevelés 
Edelény városban két óvoda, a Mátyás Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde, valamint a 
Nefelejcs Napközi-otthonos Óvoda működik. 
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Alapfokú oktatás 
A településen két általános iskola működik: Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, 
illetve a Borsodi Általános Iskola. 
 
Középiskolai képzés 
A középfokú oktatást a városban a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző 
Iskola biztosítja. 
 
Háziorvosi szolgálat 
Edelény közigazgatási területén az egészségügyi alapellátási feladatokat 5 körzetben felnőtt 
háziorvosok, 3 körzetben házi gyermekorvosok, 3 körzetben pedig fogszakorvosok látják el. 
A városban háziorvosi felnőtt- és gyermek, valamint fogászati ügyelet is működik. 
 
Járó beteg szakellátás 
Edelény város járóbeteg-szakellátását az Edelényi Egészségügyi Intézmény látja el.  
 
Fekvőbeteg szakellátás 
Az edelényi Koch Róbert Kórház a város szélén, az edelényi Levek István által kialakított, 10 
hektáros parkkal körülvett területen helyezkedik el. Feladata a Bódva völgyéhez tartozó 
aktív belgyógyászati betegek ellátása,Kazincbarcika, Ózd, Edelény aktív tüdőgyógyászati, 
illetve ezen területek krónikus betegeinek ellátása. 
 
Családsegítő és Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet 
Az intézet az elmúlt négy évben kiépítette kistérségi feladatellátását. A Pedagógiai 
Szakszolgálat 13 település általános iskoláiban és óvodáiban biztosítja a szolgáltatást. A 
családsegítési feladat 14, míg a Gyermekjóléti Szolgálat 7 településen látja el a kistérségi 
feladatot. 
 
Közigazgatási funkciót ellátó intézmények: 

     Polgármesteri Hivatal 
     Földhivatal 
     Posta 

18. táblázat: Intézmények illetékességi 
területei 

Építésügyi Hivatal    Miskolc    

Építésügyi körzetközpont    Ózd    

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség    Miskolc    

Gyámhivatal    Edelény    

Járási Hivatal    Edelény    

Katasztrófavédelmi kirendeltség    Kazincbarcika    

Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal    Edelény    

Kistérségi ÁNTSZ    Edelény    

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Miskolc    
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Főfelügyelőség    

Körzeti Földhivatal    Edelény    

Megyei földhivatal    Miskolc    

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság    Miskolc    

Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári 
Szakigazgatási Szerv    

Miskolc    

Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatósága    

Miskolc    

Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága    Miskolc    

Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága    Miskolc    

Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Hatóság    

Miskolc    

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ    Miskolc    

Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága    Miskolc    

Megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv    Miskolc    

MKh. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek 
Munkavédelmi Felügy.    

Miskolc    

MKh. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
Munkaügyi Felügy.    

Miskolc    

Munkaügyi központ kirendeltsége    Edelény    

NeKI Kirendeltség    Miskolc    

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Vám- és Pénzügyőri 
Igazgatósága    

Miskolc    

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális Adó Főigazgatósága    Miskolc    

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális Vám- és Pénzügyőri 
Főigazgatósága    

Miskolc    

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság    Miskolc    

Polgármesteri hivatalok    Edelény    

Rendőrkapitányság    Edelény    

Szociális és gyámhivatal    Miskolc    

Városi Bíróság    Kazincbarcika    

Vízügyi Igazgatóság    Miskolc    

Forrás: KSH,TEIR 
 

1.14.1.5 Alulhasznosított barnamezős területek 

A város területén több, bányászati tevékenységgel érintett terület található. Ezek egy része 
rekultiválásra került, valamint egy részüket a természet már „visszahódította magának”. Az 
ezekhez kapcsolódó üzemi területek részben használatban, részben üzemen kívül vannak, 
szinte kizárólag magán kézben. A település határában épült mezőgazdasági üzemi területek 
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kihasználtsága alacsony, jellemzően a nagy épület állományból csak néhány épületben folyik 
tevékenység. A nem használt épületek állaga folyamatosan romlik.  
 
 
1.14.1.6  Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

A város települési környezetének minősége inhomogén. A település központjában (István 
király útja) végrehajtott rehabilitációknak köszönhetően igen kedvező a településkép. 
Rendezett, burkolt közterületek, felújított szolgáltató épültek jellemzik a város frekventált 
területét. A kevésbé vonzó területek egyrészt – vizuális megjelenés szempontjából - a 27-es 
út településről kivezető szakaszai. Másrészt a lakónépesség anyagi teherbírásának korlátai is 
rányomják egy-egy területre a bélyegét. Azok a területek, amelyek a szegregáció valamely 
szintjén állnak, egyáltalán nem vonzóak az épített környezet szempontjából. Szlömösödött, 
degradálódott területet a szegregációval érintett településrészeken találhatunk (pl.: Barátság 
út mindkét oldala; a Bihari J. út - Verespart út - névtelen u. - Egres út - Cseres út által határolt 
tömb; a Gábor Áron és Bem József út mindkét oldala; a Lévay J. út - Fűzfa út - Móra F. út által 
határolt tömb). 
 
 
 

1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata  

 
1.14.2.1 Telekmorfológia és telekméret vizsgálat  

A település mai szerkezete több település összenövésével, illetve a városhoz csatolásával 
alakult ki. így több település maggal, alközponttal rendelkezik. A központ körül a 19. századot 
követően új városrészek alakultak ki, melyek szabályos vonalvezetésűek, rendezett 
telekszerkezetet mutatnak. A hagyományos falusi környezetre jellemző struktúra, csak a 
település keleti városrészének északi és déli végén maradtak fenn részben.(Finke, Alsóhegy)  
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42. térkép: Telekméret vizsgálat - jellemző telektömbökben 

  
Forrás: saját szerkesztés 
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43. térkép: Utcahálózat és közterületek a városszerkezetben 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
 
 

1.14.3 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése  

A vizsgálatok alapját hiteles állami alapadat képezte (hatályos településrendezési terv 
alaptérképe), melyet helyszíni bejárással, valamint légi és műholdas fotók elemzésével 
kerültek kiegészítésre, a szükséges mértékben. 
 
A lakóépületek 7%-a 2. világháborút megelőző évekből származik, a 70-es évek előtti időkből 
további 43%. Az épületállomány közel negyede (23,5%-a) a 70-es, 80-as évekből származik. 
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1.14.4  Az építmények vizsgálata 

 
1.14.4.1  Funkció, kapacitás 

A lakóépület állomány 2562 db egylakásos épületből, 58 db 2-3 lakásos, 119 db 4-10 lakásos 
és 15 db 11 lakásnál többet magába foglaló lakóingatlanból áll. Az épület állomány közel 
60%-a összkomfortos, egyharmada komfortosnak tekinthető. A fennmaradó félkomfortos 
vagy komfort nélküli lakások még így is kiteszik a teljes lakásállomány több mint egy tizedét 
(10,9%). 
 
1.14.4.2  Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 

A belváros arculata nem egységes, az épített környezet nagyon változatos képet mutat, az 
épületek homlokzata több helyen leromlott. A térburkolatok anyaga és minősége több 
helyen nem kielégítő, az utcabútorok száma elenyésző. A közémúltban végzett fejlesztések 
révén szakaszosan felújításra kerültek a központ gyalogos felületei, valamint a Március 15. 
emlékpark. 
Jellemzően kertvárosias és vegyes építési övezetek találhatóak a területen, illetve 
beépítésre szánt különleges területek és zöldterületek övezetek is előfordulnak.  A 
városközpont területén lévő telkek és épületek jellemzően oldalhatáron álló kialakításúak 
voltak. Szabálytalan, nőtt utcahálózata van. A telkek megközelíthetősége jónak mondható.  
 
 
1.14.4.3 Magasság, szintszám, tetőidom 

A szabályozási tervlapon meghatározott beépítési paraméterek hagyományos kisvárosi 
jelleget hoznak, 30-35%-os beépítettség és 4,5, 6, illetve helyenként 7,5 m-es 
építménymagassággal számolnak. A településközponti területeken a belvárosi magban, 4,5 
m-es építménymagasságú épületeket lehet elhelyezni 35%-os telepbeépítettség mellett, 
illetve találunk még 6 és 12,5 m-es építménymagasságot 35, illetve 40 %-os beépítettség 
mellett. 
 
 
1.14.4.4 Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes 

épülettípusok 

A járás területén található települések legtöbbje még őriz a népi építészet kiemelkedő 
alkotásaiból néhány – egyes településeken (Szín, Perkupa, Lak) – több darabot. A falvakban 
általánosan kontyolt tetejű, füstlyukas házakat készítettek. A század elejétől elsősorban 
Rakacán, Tomoron, Martonyiban a házak elé díszes, toldott tornácokat, egybefüggő 
oszlopdíszes folyosókat építettek. A tornácok homlokzatának deszkázata, valamint a 
tartóoszlopok és a mellvéd deszkái gazdagok díszítő motívumokban. Ez jellemző Edelény 
falusias jellegű lakóterületeinek – központi vagy a csatolt részeken egyaránt - hagyományos 
épületeire is. 
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44. térkép: Beépítési százalék vizsgálat - jellemző telektömbökben 

  
Forrás: Saját szerkesztés 

 
 
 

1.14.5  Az épített környezet értékei 

 
1.14.5.1 Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag  

Edelény település kialakulásában a természetföldrajzi és a történeti, közlekedés-földrajzi 
tényezők együttesen játszottak szerepet. Edelény a Bódva folyó völgyében helyezkedik el, a 
Cserehát nyugati lábánál, valamint a Borsodi-medence északi peremén. A napjainkban járási 
székhelyként működő település jelentős történeti hagyományokkal rendelkezik. 
 
A település elnevezése puszta személynévi eredetű, amely magyar névadással keletkezett. 
Az alapjául szolgáló személynév vagy szláv, vagy német eredetű.  
Edelény településszerkezetének legkorábbi rétege az Árpád-korra vezethető vissza. A 
település első okleveles említése 1299-ből származik. A középkorban a történeti Borsod 
vármegye székhelye. Borsod vármegye korai történetének állít emléket a település északi 
részén álló ispáni vár. A középkorban jelentős, népes település, a XIV. század közepén már 
mezőváros. A török időkben több alkalommal elnéptelenedik. 
A XVIII. század végén készült Első Katonai Felmérés térképlapján utcás településként jelenik 
meg, amikor gyakorlatilag egy észak-déli irányú, a Bódvával párhuzamos futású főutcából 
állt. Az utcában szabályos rendben sorakoznak a házak egymás mellett. A telkeken álló házak 
az utca vonalára merőlegesen állnak, a házak mögött nagy kertek húzódnak. A település 
nyugati részén egy szabálytalan házcsoport áll. Az utca és a Bódva között, a Bódva lefűződött 
holtága által körülvett területen, a település keleti részén hangsúlyos településképi elemként 
már feltűnik a Coburg kastély épületegyüttese. A település egykori főutcája a jelenlegi István 
király és Tóth Árpád út vonalában őrződött meg. 
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45. térkép: Az első katonai felmérés 
térképei Edelényről 

 

46. térkép. A második katonai felmérés térképe 
Edelényről 

 

  
 
 
A XIX. század első felében készült Második Katonai felmérés térképlapján jelentős 
településszerkezeti változásokat nem figyelhetünk meg. A település belső területén kialakul 
az utcák vonalvezetése, rögzül a telekrendszer.  A település nyugati részében is szabályos 
telekrendszer és utcahálózat alakul ki. A Coburg kastély rendezett parkja, tervezett 
sétányokkal új elemként jelenik meg. A XIX. század folyamán a Coburg családnak köszönheti 
a település gazdasági fejlődését, a család cukorgyárat és malmot is épített Edelényben. A 
településszerkezetben új elemként jelennek meg a Bódva keleti partján feltűnő ipari 
létesítmények. A XIX. század folyamán Borsod és Finke teljesen különálló település. 
 

47. térkép: Edelény településszerkezetében bekövetkezett változások összehasonlítása 

  
 
Edelény településszerkezetében jelentős változások a XX. században történtek. Kiépül a 
vasút, a vasútvonal mentén új városrészek épülnek fel. A vasút mentén déli irányban 
fokozatosan összenő Finkével, északi irányban pedig Borsoddal. A településközpont körül, 
attól nyugatra és északra szabályos utcahálózatú új városrészek jönnek létre.  
A több településrésznek köszönhetően több történeti településmaggal kell számolnunk 
Edelény esetében. A Coburg kastély környékén kialakult történeti településmag mellett 
Borsod esetében is markáns, jellegzetes történeti településközpont alakult ki az egykori 
ispáni vár környezetében.  
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1.14.5.2 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület  

A XIX. századi lecsapolási munkák megkezdése előtt az ország vízben gazdag táj volt. Számos 
ér, patak, folyás, folyócska kanyargott itt, amelyek vízmentes magaspartjai pedig kiváló 
körülményeket kínáltak a régészeti korokban a megtelepüléshez.  
Edelény nem tartozik a régészeti szempontból jól kutatott települések közé. A település 
határában szisztematikus régészeti topográfiai kutatások még nem történtek, így nem került 
feltérképezésre a település teljes határa. A mellékelt lista csak egy reprezentatív 
mintavételnek tekinthető, és nem szabad azt a következtetést levonni belőle, hogy ismerjük 
Edelény közigazgatási határában található valamennyi régészeti lelőhelyet. A földmunkával 
járó beruházások tervezése során mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a jelenleg 
lehatárolt területeken kívül is kell régészeti leletek előkerülésére számítani. A fenti 
körülményt ma már a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény is tükrözi, 
hiszen a jogszabály legutóbbi módosítása megkülönbözteti a régészeti lelőhely és a 
nyilvántartott régészeti lelőhely fogalmát. 
A településen komoly örökségvédelmi kockázatot jelenthetnek a zöld mezős beruházások. 
Ahogyan fentebb említettük, Edelény nem tartozik a régészeti szempontból jól kutatott 
települések közé, így újabb régészeti lelőhelyre gyakorlatilag a település határában bárhol rá 
lehet bukkanni különböző földmunkák során. A nagy felületű zöldmezős beruházásoknál 
mindenképpen számolni kell régészeti lelőhelyek előkerülésével, így különösen fontosnak 
tartjuk, hogy a zöldmezős beruházások előkészítésénél nagy hangsúlyt kapjon a régészeti 
örökség felmérése. Javasoljuk, hogy az ilyen típusú beruházások esetén a tervezés legkorábbi 
fázisában készüljön el a próbafeltárást is magába foglaló előzetes régészeti dokumentáció, 
ugyanis csak ennek a dokumentációnak a segítségével lehet csökkenteni a régészeti örökség 
által jelentett kockázatot. Javasoljuk, hogy a vállalkozások telephelyeinek kiválasztása során 
a régészeti örökségvédelmi szempontokat is vegyék figyelembe. 
A régészeti örökségvédelmi kockázat tovább csökkenthető már korábban kialakított 
telephelyek korszerűsítésével, azaz a barna mezős beruházások ösztönzésével. 
 
Edelény közigazgatási határában miniszteri rendelettel védetté nyilvánított régészeti 
lelőhelyek 
 
A 1620-33/1951 VKM, 48186/1971. MM rendelet a borsodi földvárat, a 1620-33/1951 VKM, 
1620-121/1951 KM rendelet a Borsod-Derékegyháza nevű lelőhelyet, az 1/2009. (I. 23.) 
számú OKM rendelet az Edelény közigazgatási határában található Ludmilla-dűlő nevű 
régészeti lelőhelyet nyilvánította védett régészeti lelőhellyé. 
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19. táblázat: Edelény védetté nyilvánított régészeti lelőhelyei 

Azonosító Név Helyrajzi szám 

16504 Borsodi földvár 010 

16505 
Borsod-
Derékegyháza 

6081, 6080, 6079, 6078, 6077, 6076, 6075, 6074, 6073, 
6072, 6071, 6070, 6069, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 
6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 
6025, 6026, 6027, 6028, 0190/5, 6082, 6068, 6067, 6066, 
6065, 6064, 6063, 6062, 6061, 6060, 6059, 6058, 6057, 
6056, 6055, 6054, 6053, 6052, 6051, 6050, 6049, 6031, 
6032, 6033, 6034, 6035, 6036, 6037, 6038, 6039, 6040, 
6041, 6042, 6043, 6044, 6045, 6046, 6047, 6048, 6030, 
0192, 3517/8, 3455, 5019 

16512 Ludmilla dűlő 

3602, 3601/13, 3601/11, 3601/10, 3601/9, 3601/8, 
3601/6, 3601/5, 3601/4, 3623, 3622, 3621, 3620, 3619, 
3618, 3617, 3616, 3615, 3614, 3613, 3612, 3611, 3610, 
3609/2, 3609/1, 3608, 3607, 3606, 3605, 3604 

 
A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen minden olyan tevékenység végzése tilos, amely a 
lelőhely állapotromlásához vezethet. A kulturális örökség védelmére vonatkozó hatályos 
jogszabályok szerint a védett régészeti lelőhelyeken minden 30 cm-t meghaladó földmunka, 
tereprendezés, feltöltés örökségvédelmi engedély köteles tevékenységnek minősül. Az 
engedélyezést a megyei kormányhivatalok megyeszékhelyen működő járási építésügyi és 
örökségvédelmi hivatalai folytatják le. 
 
Edelény közigazgatási határában húzódó régészeti érdekű területek 
 

 Borsod, református templom és a borsodi földvár környezete 
Borsod a középkorban jelentős település volt, Borsod vármegye székhelye. A középkori 
település elhelyezkedésére a református templom és az ispáni vár utal. A település középkori 
központjában, a földvár területén kívül régészeti kutatás még nem folyt. Ennek 
következtében nem ismerjük a középkori templom és a körötte elhelyezkedő középkori 
település pontos kiterjedését, és alaprajzát. A református templom felújítása során is 
esetlegesen számítani kell a középkori előzmények előkerülésére. 
A középkori település maradványait a belterületen modern építési törmelék borítja, 
amelynek vastagságát régészeti kutatás hiányában nem ismerjük, azonban azt 
valószínűsíthetjük, hogy egy-egy építkezés pinceszintjén már lehet számítani késő középkori-
kora újkori településmaradványok előkerülésére. A fentieknek megfelelően Borsod település 
központjában, a mélyebb alapozási síkkal rendelkező építkezések esetén különös gonddal 
kell eljárni. Az építkezések földmunkáihoz pedig javasolt a régészeti felügyelet 
megrendelése. 
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 Edelény, református templom környezete 
Edelény központjában, a középkori főutca, a mai István király utca és a 27. számú főút 
kereszteződésében áll a középkori eredetű református templom. Az írott források már 1330-
ban említik a templomot. A gótikus stílusban épült templom szentélye a nyolcszög három 
oldalával záródik. A középkori eredetű templom a település központját jelöli ki, amely körül a 
középkori település maradványai húzódnak. A fentieknek megfelelően Edelény település 
központjában, a mélyebb alapozási síkkal rendelkező építkezések esetén különös gonddal 
kell eljárni. Az építkezések földmunkáihoz pedig javasolt a régészeti felügyelet 
megrendelése. 
 

 Edelény egykori határában kialakult középkori településekre utaló dűlők 
Edelény határában az Árpád-korban több falutelepülés is létezett, a fenti elpusztult 
faluhelyek egykori elhelyezkedésére utal Puszta-Edelény, Derekegyháza földrajzi neve, ahol 
az egykori középkori falu maradványainak előkerülésére kell számítani. 
 
Edelény határában további régészeti érdekű területnek minősülnek az egykori vízborította 
területek ármentes magaspartjai. Edelény határában is igen sok egykoron vízjárta területet 
lehet azonosítani, többek között a Koldus-szög, Ignác-szög, Drótos-szög, Tormás, Egres-
földek, Veres-part, Lánczi-völgy, Kerek-tó, Kállói-útszél,  Nagy-Márkus, Kis-Márkus, Pengő-
oldal, Köves-szőlő, területén. Edelény határában további régészeti érdekű területeket 
találunk az egykori élővíz folyások magaspartjain.  A Bódva, Holt-Bódva,  Antal-völgy, Balajti-
patak, Malom-ág, Damaki-patak, Kút-völgy teljes Edelény  közigazgatási határába eső 
szakasza, illetve annak vízmentes magaspartja régészeti érdekű területnek minősül, ahol a 
kulturális örökség védelméről szóló törvény értelmében régészeti leletek előkerülésére kell 
számítani. 
 
 
1.14.5.3  Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító  építészeti jellemzők 

Jellegzetes, örökségvédelmi szempontból értékesnek tekinthető településképet elsősorban 
Borsod településrész központjában a református templom és az ispáni vár környezetében 
találunk. Az itt húzódó Borsodi út vége, és a Bors vezér útja védendő utcaképnek minősül a 
helyi értékvédelmi rendelet alapján. Ezen a településrészen még több, a helyi népi építészeti 
jellegzetességeket őrző épület áll, amelyek közül a legépebben megmaradt 
épületegyüttesben tájházat rendeztek be. 
Edelény örökségvédelmi szempontból meghatározó épülete továbbá a L' Huillier-Coburg 
kastély, amely az ország egyik legnagyobb és legjelentősebb barokk kastélya. A XVIII. század 
első harmadában L' Huillier Ferenc János egri várkapitány építette a Bódva szigetén. A 
kastély mögött húzódó 5,1 hektáros park a XIX. század elején épült ki. A kastély szigeten 
történő elhelyezkedésének köszönhetően elkülönül a történeti településmagtól. 
A helyi, egyedi arculatot biztosító épület között igen kevés országos védelem alatt álló 
műemléket találunk, amelyek száma az utóbbi években nem is emelkedett.  
A mai István király utca és Tóth Árpád utca vonalvezetése őrzi a település egykori főutcája 
futását. A Tóth Árpád utca az 1950-es, 1970-es évek építkezéseinek köszönhetően mára már 
jelentősen átalakult. Az István király útján azonban még fellelhetőek az építészeti 
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hagyományokat őrző, kontyolt nyeregtetős, tornácos épületek. A helyi utcaképet 
meghatározó épületek ma már helyi védelem alatt állnak.  
Edelény a XIX. század második felében élte fénykorát, amikor több máig meghatározó 
jelentőségű épület, kúria épült a településen. A nem egyházi épületek esetén a legnehezebb 
feladat a mai XXI. századi funkció megtalálása, amely szinte az egyedüli biztosítéka ezen régi 
épületek fennmaradásának. A megtalált funkció mellett fontos szerepet játszik még az új 
funkcióhoz kapcsolódóan az épületek modernizálása, esetleges bővítése, amelyet csak az 
épületek építészeti értékeinek figyelembevételével, hangsúlyozásával, megőrzésével lehet 
megvalósítani.  
A kevés országosan védett érték mellett jobban kellene tudatosítani a város arculata 
szempontjából fontos, a környezet minőségére kisugárzó hatással bíró építészeti értékeket. 
Fontosnak tartjuk, hogy a helyi szempontból értékes épületek esetén az egyedi arculatot, 
eredeti arányokat, homlokzati beosztásokat, nyíláskiosztást megtartó korszerűsítések, 
felújítások valósulhassanak meg.  
 
 
1.14.5.4 Világörökségi, és világörökségi várományos terület  

Edelény, Borsodi utca 155. szám alatti ingatlanon álló Borsodi tájház, több épületből álló 
épületegyüttese a magyarországi tájház hálózat része, így az világörökségi várományos 
területnek minősül. 
 
 
1.14.5.5 Műemlék, műemlékegyüttes 

 
20. táblázat: Edelény műemlékei 

Műemléki 
törzsszám 

Cím Megnevezés Helyrajzi szám 

971 
István király út 
47 . Ref. templom 80 

972 Borsodi út 7 . 
L' Huillier-Coburg-
kastély 48 

973 Borsodi út R. k. sírkápolna 48 

974 Borsvezér út 
Borsodi ref. 
templom 1565 

9623 Borsodi út 155. 
Lakóház és gazd. 
ép. 1504 

11339 Borsodi út 20. 

L' Huillier-Coburg-
kastély történeti 
kertje 

94, 48, 45/2, 93, 51, 90, 89, 45/3, 
45/4, 45/5 

 
 
1.14.5.6  A műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési 

emlékhely 

Edelény közigazgatási határában a műemlékvédelem sajátos tárgyai közé sorolt temető és 
temetkezési hely nem található. 
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9/2009. (III. 6.) OKM rendelet a L' Huillier-Coburg-kastély kertjét műemléki védelem alatt álló 
történeti kertté nyilvánította. 
 
 
1.14.5.7  Műemléki terület, történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki 

környezet 

Edelény területén műemléki terület, történeti táj, műemléki jelentőségű terület nem került 
kijelölésre.  Az 1950-ben országos műemléki védelem alá helyezett L' Huillier-Coburg-kastély 
történeti kertje esetén jogszabály határozza meg műemléki környezetét. A 9/2009. (III. 6.) 
OKM rendelet az alábbi helyrajzi számú ingatlanokra terjeszti ki a kastélykert műemléki 
környezetét: 1174/16, 1174/17, 1186, 1185, 10/2, 41/1, 108, 107, 106, 105/2, 105/1, 104, 
103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 92, 91, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82/2, 82/1, 76/2, 78, 79, 
77, 76/1, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 61, 62, 65, 64, 63, 60, 59, 58,.  
Az 1950-ben országos műemléki védelem alá helyezett L' Huillier-Coburg-kastély esetén 
jogszabály határozza meg műemléki környezetét. A 9/2009. (III. 6.) OKM  rendelet az alábbi 
helyrajzi számú ingatlanokra terjeszti ki a kastély műemléki környezetét: 670, 27/4, 27/1, 
26/2, 26/1, 25, 24, 23, 21/3, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 10/2, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 
32/1, 32/2, 33, 34, 35, 36, 37, 38/2, 38/1, 38/3, 39/1, 39/2, 41/2, 42, 48, 40, 1184/2, 7, 
1/131, 9/13, 9/9, 9/14, 9/8, 9/12, 9/7, 17, 41/1, 45/3, 
A további országos műemléki védelem alatt álló építmények műemléki környezetének 
megrajzolásakor a kulturális örökség védelméről szóló 2001. LXIV. törvény rendelkezései az 
irányadóak.  
 
 
1.14.5.8 Nemzeti emlékhely 
Edelény területén a kulturális örökség védelméről szóló 2001. LXIV. törvény alapján kijelölt 
nemzeti emlékhely nem található. 
 
 
1.14.5.9 Helyi védelem 

A település önkormányzata felismerte a történeti településkép megőrzésének fontosságát. 
Az önkormányzat ennek megfelelően rendeletben több lakóházat és középületet helyezett 
helyi védelem alá.  
Edelény Város Önkormányzatának 35/2003. (XII. 15.) Az építészeti értékek és örökség 
védelmérél szóló rendelet V. számú jegyzéke sorolja fel a helyi védelem alatt álló épületeket, 
építményeket, szobrokat. Az egyedi helyi védelem alatt található épületek között találunk 
középületeket és lakóházakat: görög katolikus templom (Újtemplom u. 2-4.), Turay István 
volt lakóháza (István király útja 61.), Turay-féle ház (Pást u. 8.), a Várady-család lakóháza 
(Császtai u. 31.), M. Takács Lajos lakóháza (Borsodi u. 168.), Berzi Tibor lakóháza (Bors vezér 
útja 4.), Németh Lajos volt lakóháza (Árpád u. 21.). A helyi védelem alatt álló gazdasági 
épületek: volt Coburg hercegi erdészeti központ (Miklós Gyula út 4.), Magtár (József Attila 
utca). Helyi védelem alatt álló épületrészek: Családsegítő központ épületének homlokzata 
(István király útja 60.), Miklós-Gömöri kastély belső magja (Árpád utca 29.), volt kisegítő 
iskola épületének homlokzata (Antal György út 3.), uradalmi pince és borház (Zártkert). A 
helyi értékvédelmi rendelet védendő utcaképet is meghatároz: Bors vezér útja, Borsodi utca 
vége. 
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A helyi építési szabályzat a lábazatképzésre, a falfelület képzésére, a falburkolat 
kialakítására, a homlokzati arányok megtartására, a tetőszerkezet, tetőhéjalás kialakítására 
vonatkozóan speciális, a hagyományos építészeti elemekhez igazodó szabályokat állapít meg. 
 

1.14.6 Az épített környezet konfliktusai, problémái  

 
Nagy kontrasztot találunk a Coburg- kastély épülete és az őt körülölelő kép között az 
eltérő építészeti irányzatok termékei keverednek. Az István Király útja - egyébként 
Edelény eredeti főutcájának egyik szakasza - és a mellé települt régi lakóépületek a 
kastély-sziget látványának hátat fordítanak, nincs közöttük kapcsolat. 
 
 
A történeti települési központban utcaképet jelentősen zavaró, örökségvédelmi szempontból 
nem illeszkedő beépítésnek tekinthetjük a Hősök terén a háromszintes lapos tetejű, 
társasházak megjelenését.  
 
 
A város területén több szegregátum van, ahol jelentős az alacsony komfortfokozatú és 
leromlott állagú lakásállomány koncentrációja. Ezek a degradálódott, szlömösödő területek 
kedvezőtlenül hatnak a településképre, különösen problémás, hogy az egyik ilyen 
szegregátum az egyik városkapu területén található. 
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1.15 KÖZLEKEDÉS 
 

 
Edelény a Miskolcot körülvevő kisvárosok gyűrűjének egyik települése, egyúttal a Bódva- 
völgy  és a Cserehát egyik nyugati kapuja. Edelényt és a Bódva völgyet a 27 sz. 
Sajószentpéter-Tornanádaska másodrendű országos főútvonal tárja fel, illetve szolgálja ki. A 
főút Sajószentpéteren a 26-os főútból ágazik ki, mely a Sajó völgy településeivel, a 
megyeszékhely Miskolccal, valamint az M30-as, azon keresztül pedig az M3-as autópályával 
biztosít közúti kapcsolatot. 
 
Ilyen értelemben a város közlekedés-földrajzi szempontból jó pozícióban van, ugyanakkor 
jelentős hátrány, hogy a 27-es főút – és ezzel a Bódva völgyi átmenő forgalom – áthalad a 
városon, a főút átkelési szakasza gyakorlatilag a város főutcája. Kedvezőtlen a város pozíciója 
a vasúti közlekedés szempontjából, mert a várost csak vasúti mellékvonal szolgálja ki, 
Budapest így közvetlenül nem, csak miskolci átszállással érhető el vasúton. 
 

1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

 
Közúti közlekedés 
A térségi kapcsolatok főtengelye az észak-déli irányban a Bódva-völgyben húzódó 27. sz. 
Sajószentpéter-Tornanádaska országos másodrendű főútvonal. A város további térségi 
kapcsolatait a kelet felé legyezőszerűen szétterülő, a Cserehát falvait összekötő utak 
biztosítják. A főútvonalra a város területén az alábbi három összekötő út kapcsolódik: 
 

- 2615. sz. Szendrő-Abod-Edelény összekötőút 
- 2616. sz. Edelény-Monaj összekötőút 
- 2617. sz. Edelény-Arnót összekötőút 

 
A 27-es út az utóbbi két országos mellékúttal együtt a település belső úthálózatának 
tengelykeresztjét is alkotja.  
 
A szomszéd városok közül Szendrő és Sajószentpéter a 27-es főúton közelíthető meg. 
Kazincbarcika elérhetősége szempontjából fontos szerepe van a 2605 és 2606 sz. összekötő 
utaknak, melyeken Múcsonyon át Sajószentpéter elkerülésével lehet Kazincbarcikára eljutni. 
 
Közúton a megyeszékhely 25 km távolságra van. A 27-es és a 26-os utak használatával az 
átlagos eljutási idő 30 perc. A 15 km-re lévő Szendrő 17 perc, a 16 km-re lévő Kazincbarcika 
26 perc, a 12 km-re lévő Sajószentpéter pedig 15 perc alatt érhető el. 
 
Helyközi közúti tömegközlekedés 
A város térségi közlekedési kapcsolatainak biztosításában az autóbusz közlekedés dominál. 
Az autóbusz közlekedést a VOLÁN üzemelteti. Edelény kapu helyzete következtében igen sok 
helyközi viszonylat halad át rajta, vagy érinti. Ennek okán a város autóbusz pályaudvara 
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térségi gócpont. A buszpályaudvar a belváros szélén a város úthálózati tengely keresztjének 
találkozási pontjánál helyezkedik el. 
 
A helyközi járatok hálózata úgy szervezett, hogy a Cserehát falvaiból a 27-es út felé összefutó 
járatok egyúttal a városok közötti, valamint az Edelény és a megyeszékhely közötti 
járatszámokat is növelik. A csak Edelény és Miskolc között közlekedő járatok a térségi 
viszonylatokkal kiegészülve napi 39 járatpár kapacitást jelentenek. Edelény és Kazincbarcika 
között 21 járatpár biztosít kapcsolatot. A viszonylatok ebbe az irányba is úgy szervezettek, 
hogy Edelényen kívül bekapcsolják Szendrőt, Hangácsot, Abodot és Ládbesenyőt. Az eljutási 
idő Miskolcra átlag 45 perc, Kazincbarcikára átlag 30 perc. 
 
A városnak saját maga által üzemeltetett közforgalmú közlekedése nincsen. A városon belüli 
tömegközlekedési igényeket szintén a VOLÁN járatok elégítik ki, és az átmenő járatok által 
lebonyolított helyi forgalmat néhány városon belüli viszonylattal egészítik ki: 
 
 Edelény autóbusz állomás – Edelény bányász lakótelep 
 Edelény autóbusz állomás – Edelény szociális gondozó 

Edelény autóbusz állomás – Edelény-Alsó vasúti megálló 
Edelény Béke úti ABC – Edelény bányász lakótelep 
Edelény autóbusz állomás – Edelény autóbusz állomás (körjárat) 
 

Vasúti közlekedés 
Edelény a 95 sz. Sajóecseg-Tornanádaska nem villamosított, egyvágányú vasúti mellékvonal 
mentén fekszik. Két megállóhely van a városban; Edelény vasútállomás és Edelény-Alsó 
megállóhely. A vasútállomás megközelítése keskeny kiszolgáló utakon lehetséges. A 
vasútállomási előtér kiépítetlen, parkolóhelyek nincsenek. A kialakítás színvonala jelzi a 
vasúti közlekedés szerepét a térségi közlekedésben. A mellékvonalon csak személyvonatok 
közlekednek, naponta 9 vonatpár. 
 
Személyvonattal az utazási idő Edelény vasútállomás és Miskolc Tiszai pályaudvar között 
átlag 35 perc. Összevetve a VOLÁN városközpont-városközpont közötti utazási 
szolgáltatásával, vasúttal ugyanez kétszeri átszállással érhető el. Ehhez járul a 
buszközlekedés négyszeres járatsűrűsége, amely alapján megállapítható, hogy a vasúti 
közlekedés jelen állapotában nem versenyképes a közúti közforgalmú közlekedéssel. 
 
Kazincbarcikára vasúton szintén 9 vonatpár a kapcsolat, de egyszer át kell szállni. Az átlagos 
eljutási idő 1 óra. Ebben a viszonylatban a vasút még kevésbé versenyképes közlekedési 
alternatíva.  
 

 

1.15.2 Közúti közlekedés 

Úthálózat 
 
Belterületi főutak, forgalmi utak: A város forgalmi úthálózatát az állami utak átkelési 
szakaszai  ennek megfelelően forgalmi út funkciót töltenek be: 
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-  a 27. sz. főút Edelényi átkelési szakasza, a Szentpéteri út - Antal György út - Hősök 

tere-Borsodi út útvonalon 
- a 3616. sz. összekötő út átkelési szakasza, a József Attila utca 
- a 3617 sz. összekötőút átkelési szakasza a Miklós Gyula út – Finkei út útvonalon.  
- a 3615 sz. összekötőút átkelési szakasza, a Borsodvezér út 
 
A forgalmi úthálózat mindegyike aszfaltburkolattal ellátott 2 x 1 sávos útvonal. Az összekötő 
utak pályaszélessége nem szabványos. 
 
Belterületi mellékutak, gyűjtőutak 
 
A város területén az alábbi utak töltenek be gyűjtőút funkciót:  

 István király út 

 Császtai út 

 Tóth Árpád út 

 Ady Endre út - Ifjúság út 

 Tormás út 

 Tompa Mihály u. 

 Árpád u. 
 
Közúti csomópontok 
A város legjelentősebb és legforgalmasabb csomópontjai a 27-es úton és a Belvárosi úton 
sorakoznak. A legjobban kialakított forgalmi csomópont a közelmúltban kiépült Belvárosi út 
Tóth Árpád utcai keresztezésénél, valamint a Borsodi út és Miklós gyula utca csatlakozásánál 
van.  
 
A belváros forgalmas csomópontjai még az Antal György út (27-es út átkelési szakasza) István 
király úttal és Tóth Árpád úttal alkotott csomópontjai. A főút szűk beépítésben inflexiós 
ívben  vezető szakaszán a beláthatósági háromszögek nem minden irányból biztosítottak, és 
így – a sebességkorlátozás ellenére – a csomópontok balesetveszélyesek. 
 
Hidak, felüljárók, aluljárók 
 
Aluljárók, felüljárók 
Különszintű közúti csomópont és közúti felüljáró a városban nincsen.  
 
Közúti hidak 
A várost a Bódva folyó szeli ketté. A folyón összesen 3 db közúti és egy a közelmúltban 
kiépült gyalogos híd van. A közutakon lévő hidak közül kettő a Magyar Közút által kezelt 27-
es úton, egy pedig az Önkormányzat által kezelt Ifjúság úton van.  
 
A 2010-es legutóbbi nagy árvíz során mutatkozott meg, hogy a Bódva hidak átfolyási 
szelvénye elégtelen. Különösen a 27-es út belvárosi hídja általi visszaduzzasztás okozott 
jelentős károkat. Ennek tapasztalata alapján a mellette megépült gyalogos híd átfolyási 
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szelvényét, tehát fesztávját és nyílás magasságát jelentősen nagyobbra méretezték. További 
katasztrófák elkerülése érdekében a közúti híd átfolyási szelvényét is növelni szükséges. 
 
 

1.15.3 Közösségi közlekedés 

 

1.15.3.1 Közúti 

A helyi közforgalmú közlekedés és létesítményei 
 
Helyi közlekedési igények ellátása 
A városban önálló tömegközlekedést üzemeltető vállalat nem működik. A helyi 
tömegközlekedési igények egy részét a VOLÁN által közlekedtetett helyközi viszonylatok 
városi megállói látják el.  
 
Az Edelényi VOLÁN pályaudvar jellemzői 
A VOLÁN autóbusz-végállomás forgalmi rendje átmenő rendszerű. A felvételi épület két 
oldalán lévő utakon hosszanti beállású indító-érkező állások vannak. Az érkező járművek a 
Borsodi utcáról állnak be az észak-déli irányú peronok mellé, és a Miklós Gyula utca felé 
hagyják el az autóbusz állomást. A pályaudvar területén önálló tárolóhelyek nem kerültek 
kiépítésre, ezért a tárolások az indító és érkező peronok mellett történnek. 
 

21. táblázat: keresztmetszeti forgalmi adatok Edelény városban 

 27. sz. főút 2616 ök. út 2617 ök. út 

1995 3972 E/nap 658 E/nap 1583 E/nap 

2000 4579 E/nap 634 E/nap 2149 E/nap 

2005 6440 E/nap 738 E/nap 2395 E/nap 

2010 6969 E/nap 776 E/nap 2535 E/nap 

2011 6454 E/nap 666 E/nap 2206 E/nap 

2012 6545 E/nap 624 E/nap 2063 E/nap 

 
 
Ennek megfelelően az észak déli tengelyen (27-es út) mértékadó forgalomnagyságot 6500 – 
7000 E/nap átmenő napi forgalomban (ÁNF) vehetjük fel. A csúcsórai terhelés ennek az 
értéknek 10-11 %-a, azaz 650-770 E/óra. Az út 2 x 1 sávos kiépítettségét csomóponti 
kapacitásait, kissugarú íveit figyelembe véve ez igen magas számnak tekinthető, és 
egyértelműen indokolttá teszi egy elkerülő út építését. Különösen igaz ez akkor, ha 
figyelembe vesszük, hogy a forgalmon belül jelentős a nehézjármű részarány.   
 
 
1.15.3.2 Kötöttpályás 

Vasúti közlekedés városi létesítményei 
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Vasútvonal 
Edelény a 95 sz. Sajóecseg-Tornanádaska egyvágányú vasúti mellékvonal mentén fekszik. A 
vasútvonal keletről határolja a város területét, lényegében megakadályozva a keleti irányú 
terjeszkedést, így a városszerkezet szempontjából lényeges elem.  

 

Vasútállomás 
A város vasútállomása felvételi épületének előtere nem  kiépített. A felvételi épület előtt a 
megfelelő számú személygépkocsi parkolóhely nem áll rendelkezésre. 
A vasútállomási vágányhálózat és létesítményei a vasút közlekedési szerepénél aránytalanul 
nagyobb területet foglal el, a tolatási határok hosszan kinyúlnak. A kiépítettség a vasút 
korábbi komolyabb térségi közlekedési szerepére utal. 
 
A város belterületén négy szintbeni közúti-vasúti átjáró üzemel a MÁV vasútvonalon. A 
Borsvezér úton (2615 sz. ök. út) lévő átjáró fényjelzővel biztosított, a József Attila utcai (2616 
sz. ök. út) teljes sorompóval. Ezeken túlmenően két biztosítás nélküli földút keresztezés van 
a vágányon. 
 
 

1.15.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A városban kerékpárút hálózat még nem jött létre, annak ellenére, hogy a kerékpáros 
közlekedésnek van hagyománya.  
 

1.15.5 Parkolás 

A parkolási igények a belváros intézményi-kereskedelmi körzeteiben a legnagyobbak. A 
belvárosi területek kiépített parkolóhelyei a jelenlegi igényeket nem képesek kiszolgálni a 
Deák, István király, Tóth Árpád utakon.  
 
 
Összefoglalás javaslat a közlekedésfejlesztési koncepcióhoz 
A város közlekedésében a legnagyobb gondot a Bódva völgyi átmenő forgalom okozza. A 
jelentős forgalom a zaj- és rezgésterhelés, a légszennyezés és a balesetveszély mellett 
akadályát képezi a belváros közterületi fejlesztéseinek. A főút városközpontból való 
kihelyezése feltétele egy belvárosi gyalogos és/vagy forgalomcsillapított zóna 
létrehozásának. Egy jobban élhető belváros turisztikai szempontból is nagy fontosságú lenne 
a város jövője szempontjából. 
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1.16 KÖZMŰVESÍTÉS 

 

 

1.16.1  Víziközművek 

1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz-, termálvíz 

hasznosítás) 

Edelény város vízellátását teljes egészében az ÉRV ZRt. üzemelteti. A város víz betáplálása a 
mucsonyi, valamint a borsodsziráki vezetékeken keresztül történik.  
 
A település közigazgatási területén a Városi Vízmű vízbázisa veszélyeztetett sekély mélységű, 
sérülékeny földtani környezetben található. A vízművet szintén az ÉRV Zrt. üzemelteti, a H-
1814-51/2003 és 2246-6(/2005  számon módosított 1814-43/2001 számú vízjogi 
üzemeltetési engedély szerint. A vízmű telepen 6 db fúrt kút található. A négy darab kis 
mélységű, a Bódva folyótól 800-900 m-re elhelyezkedő, a folyó vízadó üledékes összletére 
települt parti szűrésű kút. A két mélyfúrású kút a rétegvizek kitermelését végezte. A telepen 
ugyanakkor víztermelés már évek óta nem történik, mert a kutakból kitermelt víz minőségi 
paraméterei nem megfelelőek. 
 
Edelény város ivóvízellátása tehát jelenleg a regionális ivóvízellátó rendszerről történik, a 
helyi, sérülékeny földtani környezetű talajvízre telepített vízmű kutak évek óta üzemen kívül 
vannak, a vízmű rendszerből történő végleges kivonásuk azonban még nem történt meg. 
 
A vízvezeték hálózat túlnyomó része elöregedett, 1950 és 1970 között épült azbesztcement, 
öntött vas és acélcső anyagú rendszer. A 40-50 éves acélvezetékek korukból adódóan erősen 
korrodáltak, több helyen lyukasak, míg az eternit vezetékek elöregedtek, gyakoriak a 
repedéses csőtörések. Jelentős a bekötővezetékeken, valamint az aknákban bekövetkezett 
hibák száma, amelyek a vezetékek korából, a szerelvények korróziójából adódnak. A csövek 
állapota miatt komoly hálózati veszteségek adódnak. A veszteség mértékét fokozza, hogy a  
terület vízföldtani adottságaiból eredően az elfolyó ivóvíz a legtöbb esetben nem kerül a 
felszínre, hanem észrevétlenül elszivárog a kavicsrétegben. 
  
A veszteség hatékony csökkentése, a biztonságos üzemelés csak az elöregedett vezetékek 
rekonstrukciójával, ütemezett cseréjével valósítható meg. A bekötővezetékek folyamatos 
cseréje kiemelt feladat a hálózati veszteség csökkentése érdekében. A vízbekötések száma 
94%-os a településen, a kilencvenes évek elejéhez képest jelentős fejlesztések révén sikerült 
ezt megvalósítani. 
 
A hálózat hossza 56,51 km. 
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22. táblázat: Edelény ivóvízvezeték hálózatának jellemzői 

 
 
Vízminőség védelem 
 
Környezetvédelmi és az ivóvíz ellátás biztosítása szempontjából a város legjelentősebb és 
legégetőbb problémája a déli vízbázis kútjaiban már 1999-ben megjelent és a Regionális déli 
vízbázis kútjait veszélyeztető szennyezés. A szennyezést meg kell szüntetni, és el kell végezni 
a kárelhárítási munkákat, mivel annak hiányában az ivóvíz kutakat nem lehet újra használni. 
A szennyezés forrásának meghatározásának, a szennyezett terület kiterjedésének 
vizsgálatának és a lehetséges kárelhárítás módjának engedélyezését az illetékes üzemeltetők 
és szakhatóságok már korábban kutatást végeztek.  
 
A település közigazgatási területét érinti a Városi Vízmű Hatóság által H-1381-30/1998 számú 
határozattal kijelölt hidrogeológiai védőidoma, illetve védőterület rendszere. Bár a 
védőterület rendszer lehatárolása nem a jelenlegi hatályos jogszabályok szerint történt, de a 
határozat jelenleg is érvényes. 
Ezen kívül az országos – Kormány által támogatott – Ivóvízbázis-védelmi  Program keretében 
megtörtént az edelényi vízmű, mint üzemelő, sérülékeny  földtani környezetben  lévő ivóvíz 
bázis  123/1997. (VII.18.) korm. rendelet előírásainak megfelelő védőterület-rendszerének 
lehatárolása is. Bár az új lehatárolás alapján megállapított védőterületek határozatban a mai 
napig nem kerültek kijelölésre, ettől függetlenül a régi, kijelölt védőidomot és az újonnan 
lehatárolt védőterület rendszert szem előtt kell tartani.  A H-1381-30/1977 számú ÉVIZIG 
határozat, valamint a diagnosztikai záró dokumentációból (1999.) adja meg a védőterületet. 
 
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések 
besorolásáról szóló 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet alapján Edelény település fokozottan 
érzékeny és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület. 
 
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII.21.)  kormányrendelet, valamint a vizek 
mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.07.)  
Kormányrendelet előírásait figyelembe kell venni. 
 
A vízminőség védelmében, esetleges szennyezési havária észlelésére monitoring kút 
rendszer üzemel többek között városi vízmű figyelőkútja, a Nagyréti (bezárt) kavicsbánya 
figyelőkútjai, a tehenészet kútja, valamint a szennyvíztisztító telep területén két figyelőkút. 
 
A település közigazgatási területén egy vízrajzi állomás található, amelynek helyét nem 
érintik a tervezett változások. A településrendezési eszközök módosítása vízrajzi létesítményt 
nem érint. 
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1.16.1.2 Szennyvízelvezetés 

 
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási programról szóló 
többször módosított 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a várost a 15000 LE-nél nagyobb 
szennyvízterhelésű települések közé sorolja. 
 
A csatornahálózat hossza a bekötővezetékekkel együtt 70,5 km. A vízellátásába bekötött 
lakásokhoz viszonyítva 85%-os a szennyvízrákötés aránya.  

 
23. táblázat: Edelény  szennyvíz-hálózatának jellemzői 

 
 

Edelényben szennyvíztisztító telep üzemel, biológiai szennyvíztisztítással. A telep 
rekonstrukciója és a tervezett kapacitás kiépítése befejeződött. A tisztító telep képes 
megoldani a város és a környék szennyvízkezelését. A szennyvíztisztító-telep kapacitása 
megfelel a mai műszaki előírásoknak és megfelelő hatásfokkal üzemel. 
 
KEHOP 7.1.0. előkészítésre pályázati pénzt nyert a település, a pályázat előkészítése 
megtörtént és KEHOP pályázati konstrukcióban tervezik a szennyvíztisztító telep bővítésének 
beruházását megoldani. 
 
A városban vegyes gravitációs és nyomott rendszer üzemel. A szennyvízcsatorna hálózaton 
hét darab kis átemelő működik és juttatja a nyomott csatornába a szennyvizet. 
Elsősorban a város belső részein van kiépített csatornahálózat. Ennek megfelelően nagy 
számban üzemeltetnek házi közműpótló létesítményeket, melyekből elszivárgó szennyvíz 
közvetlenül szennyezi a talajt és talajvizeket, ezen keresztül a Bódvát, veszélyeztetve a 
vízbázisokat. Mindezek miatt szükséges a szennyvízelvezető hálózat további bővítése a város 
említett területein.  
 
A szennyvízhálózatra nem csatlakozott mintegy 600 ingatlanon keletkező települési 
folyékony hulladék sajnos még mindig csak kb. 1/8-ad része kerül szippantásra, a többi a 
talajba kerül a még használatban lévő egyedi zárt szennyvíztárolók nem megfelelő 
szigeteltsége miatt, továbbá a lakosság jelentős mennyiséget juttat közvetlenül a talajba.  
 
Az 50-es és 60-as években épült csatornák anyaga többségében azbesztcement cső. Az 
átemelők nem tökéletes szigetelése, a csatornahálózat állaga miatt gyakoriak az 
üzemzavarok, ami elsősorban a dugulások nagy számában tapasztalható. Fontos 
megemlíteni, hogy az edelényi szennyvízhálózat nem egyesített rendszerű, ebből kifolyólag 
tilos bevezetni a hálózatba a csapadékvizet. Esős idősszakban jól nyomon követhető, hogy a 
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szennyvíz telepre beérkező vízmennyiség jelentős része csapadékvíz. Ezen mennyiség 
csökkentése érdekében elengedhetetlen az illegális csapadékvíz bekötések felszámolása, 
szankcionálása.  
Az illegálisan a szennyvízcsatorna hálózatba vezetett csapadékvíz csökkenti a szennyvíztelep 
hatásfokát, és a létesítmény nem üzemel megfelelő határértékkel. Emiatt a város 
kötelezéssel rendelkezik az ÉMI KTVF részéről, illetve befogadott, 2015 december 31-ig 
érvényes szennyezés csökkentési ütemtervet kell végrehajtania. 
A szennyvíz beruházás a következő években fog megvalósulni, mivel a telep kapacitása nem 
felel meg az igényeknek, illetve a korszerűsítése indokolt. 
 
 
1.16.1.3 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

Edelény csapadékvíz-elvezető rendszere nyílt és zárt, valamint szikkasztó árok rendszerekből 
tevődik össze. Az elmúlt évek változékony időjárása miatt különösen fontossá vált a városi 
csapadékvíz-elvezetés működőképességének a javítása és fenntartása. A nagy esőzések 
alkalmával több, hosszú ideig nem használt vízelvezető árok újbóli kialakítása vált 
szükségessé. A települési szintű zárt vízelvezető rendszerek, valamint a nagyobb vízhozamú 
árkok, patakok karbantartását a településen az önkormányzati tulajdonú Borsodi 
Közszolgáltató Kht. látja el. A kisebb vízelvezető árkok állagmegóvását, az átereszek 
kitakarítását a tulajdonosok partnersége mellett lehet biztosítani a településen.  
 
Edelény város területe nem tartozik belvíz öblözetbe, nagyvízi mederrel sem érintett. A 
Bódva-völgye szintén nem tartozik a nagyvízi meder övezetébe. 2010. május hóban azonban 
rendkívüli árvízi katasztrófa pusztított a városban a nagy esőzések következtében. 
Szlovákiában leengedték a Bódva folyó mellékvizére az Ida-folyóra telepített tározók vizét, és 
a Rakacai-tó is túlcsordult a feliszapolódás miatt, ez volt a közvetlen oka annak, hogy 
hatalmas árvizek pusztítottak a városban. Az árvíz mértékét fokozta a Bódván lévő közúti 
hidak visszaduzzasztó hatása. 
 
Az árvízi katasztrófa felveti az árvízi védvonalak megerősítésének szükségességét, illetve 
annak magasítását. Ez azonban városképi problémákat vet fel, mert ekkor eltűnik a 
városképből az egyik legfontosabb látványelem a folyó és a víz látványa. 
 
A Bódva-patak környezetében éppen ezért az elmúlt időszakban jelentős fejlesztésekre 
került sor (pl. új záportározó). 
 
A Bódva-folyó a város legjelentősebb vízfolyása. A vízfolyás nagy csapadékok alkalmával sok 
hulladékot szállít és rak le a kisebb esésű részeken. A nagyvizek a patakmeder partfalait 
rombolják, ezért a meder rendszeres tisztítása és karbantartása szükséges. A partfalak 
állapota leromlott. Zöldfelületi rendezés szükséges a Holt- Bódva patak parti területen.  
 
A magas talajvíz illetve belvíz korlátozza a város alacsonyabb térszínű részeinek 
hasznosíthatóságát. Ezeken a területeken a talajvíz általában kis mélységben található. A 
talajvíz a város déli részén rendszeresen megjelenik belvíz formájában a felszínen. 

Mennyisége 5 l/s*km
2,

 ami árvízkor megemelkedhet, de tartós alacsony vízállás mellett 
jelentősen lesüllyedhet. Nagyobb árvizek alkalmával a talajvízszint jelentős megemelkedése, 



Edelény 
 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

 
157 

  

vagy hosszabb csapadékos időszakok után alakulhatnak ki a városban belvízzel borított 
területek. Ezen a vízrendezés, a felszíni vizek megfelelő elvezetése, kezelése segíthet.  
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1.16.2 Energia 

 
1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, 

távhőellátás és más ellátórendszerek) 

 
Villamos energia 
Edelény város  villamosenergia ellátást a kazincbarcikai 120/20/10 kV-os állomás és a 
Perkupai 35/22 kV-os állomások között meglévő 22 kV-os gerincvezetékről kapja. 
A város villamosenergia ellátását az ÉMÁSZ Zrt. biztosítja. Az üzemszerű ellátás Kazincbarcika 
felől történik. Az üzemszerű bontási hely Edelény és Szendrőlád között van. A város teljesen 
ellátható a Perkupai állomás felől is, továbbá még a FOVIT 120/35/22 kV-os állomás felől is, 
két úton. Az egyik Borsodszirák felől jövő vezeték, mely üzemszerűen Borsodsziráknál van 
bontva, a másik pedig Lak-Damak felől érkező vezeték, mely üzemszerűen Homrogdnál van 
bontva. A többféle ellátási lehetőség miatt, a város villamos energia ellátása a táppontok 
vonatkozásában megfelelő, melyet a Rudabányai 120/35/2 kV-os állomás üzembe 
helyezésével tovább javítottak. A középfeszültségű 22 kV-os légvezeték-gerincről, 
oszloptranszformátorokon keresztül ágaznak le a kisfeszültségű hálózatok. A vasúton túli 
területen és a kereskedelmi szolgáltató területen szintén van egy-egy transzformátor, 
melynek kapacitása az igényeknek megfelelően bővíthető. Új transzformátor állomás 
létesítése az iparterületen szükségessé válhat. Ugyanezen a területen alternatív energia 
előállítás és hasznosítás szintén a javaslatok között szerepel. A transzformátorok 
kiterheltsége közepes. Különösen a bányák bezárása és egyes telephelyek bezárása után 
újabb többlet kapacitások jelentkeztek. A kisfeszültségű hálózat általában - a kis beépítésű 
sűrűség miatt - légvezetékes rendszerű, csak kevés  földkábeles hálózat van a városközponti 
intézmények betáplálásaira. A közvilágítás területén jelentős korszerűsítések történtek. 
Edelényben az elektromos-energia szolgáltatást az ELMŰ-ÉMASZ Hálózati Szolgáltató Kft. 
biztosítja. A szolgáltatás színvonala megfelelőnek mondható. Elkészült a belváros légkábeles 
hálózatának földkábelbe történő kiváltásának terve, mely hamarosan megvalósul. A 
települési közvilágítás hálózata folyamatosan bővül, a lakossági igényekhez igazodva a 
közvilágítási lámpatestek száma folyamatosan növekszik. Az ÉMÁSZ Nyrt. adatszolgáltatása 
szerint a települést 4 db 22/0,4 kV-os TR látja el villamosenergiával. A villamos hálózatok 
főleg vasbeton és faoszlopon lévő légvezetékekkel vannak kialakítva, melyet folyamatosan 
légkábelre, illetve földkábelre építenek át. 
 
A településen beton- és faoszlopokon elhelyezett út és közvilágítás található. A közvilágítási 
feladatokat az ÉMÁSZ Nyrt. látja el, a felépítmény az ő tulajdonukban van, az 
áramszolgáltatás költségét a város fizeti. 
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(Forrás: saját szerkesztés) 
 

24. táblázat KÖF/KIF TR állomások listája. 

48. térkép Köf/ Kif hálózat nyomvonal rajza. 
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TR állomás száma TR állomás megnevezése 
Tr. állomás 

típusa 
Tr. gép 

teljesítménye 

25324 Edelény 24. sz. Tr. BOTR  

25313 Edelény 13. sz. Tr. BOTR  

92144 Edelény FEFA FOTR  

25336 Bódva Ép. Kft. BOTR  

25334 Edelény 34 sz. tr. BOTR  

25335 Edelény 35 Tr. BOTR  

92143 Edelény Orszak Kft. BOTR  

25312 Edelény 12. sz. Tr. BOTR  

25323 Béke utca FOTR  

25309 Edelény 9 sz. tr. BOTR  

92146 Edelény 21. sz. Tr. BOTR  

92141 Edelény idegen BOTR  

25340 Edelény 40. sz. Tr. BOTR  

25331 Edelény 31 sz. Tr. BOTR  

25329 Edelény 29. sz. Tr. BOTR  

25327 Edelény 27. sz. Tr. BOTR  

25320 Edelény 20 sz. Tr. BOTR  

25315 Edelény 15. sz. Tr. BOTR  

25307 Edelény 7 sz. Tr. VOTR  

92140 Edelény idegen FOTR  

25317 Csalogány utca BOTR  

25301 Edelény 1 sz. Tr. BOTR  

25303 Edelény 3 sz. Tr. BOTR  

25326 Edelény 26 sz. Tr. BOTR  

25330 Edelény 30. sz. Tr. BOTR  

25325 Edelény 25. sz. Tr. BOTR  

92138 Edelény idegen BOTR  

92139 Edelény idegen BOTR  

25319 Edelény 19. sz. Tr. BHTR  

25314 Edelény 14. sz. Tr. BOTR  

25306 Edelény 6 sz. Tr. VOTR  

25328 Edelény 28. sz. Tr. BOTR  

25316 Edelény 16. sz. tr. BHTR  

25310 Edelény X. Tr. Hulladéklerakó BOTR  

25333 Edelény 33. sz. Tr. BOTR  
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25332 Edelény 32 sz. tr. BOTR  

25304 Edelény 4 sz. Tr. BOTR  

25308 Edelény 8 sz. Tr. BOTR  

25302 Edelény 2 sz. Tr. BOTR  

25318 Edelény 18. sz. Tr. VOTR  

92142 Edelény idegen BOTR  

92145 Edelény Folyékony Műtrágya BOTR  

25322 Edelény 22. sz. Tr. BOTR  

25311 Edelény 11. sz. Tr. BOTR  

 
Földgázellátás 
 
Edelény gázellátását jelenleg a TIGÁZ-DSO Kft. kezelésében lévő nagy középnyomású (6,0 
bar) földgázelosztó hálózat biztosítja. A földgázelosztó hálózat Sajószentpéter felől érkezik a 
város határában lévő gázátadó állomáshoz. A gázhálózat kapacitása  a gázigényeket kielégíti . 

 
(Forrás: TIGÁZ DSO ellátási terület) 

 
A városban kiépített gázelosztó hálózat a teljes belterületet lefedi. A vezetékek földárokban 
szerelt KPE csővezetéki rendszerek. A hálózat karbantartását a TIGÁZ-DSO Kft. folyamatosan 
biztosítja. 
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                                               (Forrás: MOL gázhálózati üzletág) 

 
A vezetékes földgázellátásra és gázfogyasztásra jellemző adatok a Központi Statisztikai 
Hivatal ( KSH) Területi statisztikai adatok rendszere adatai alapján 2006 és 2013 között: 
 

 
(Forrás: TEIR) 

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Az összes gázcsőhálózat 
hossza (km) 73 73 73 74 74 74 74 74 

Az összes szolgáltatott 
vezetékes gáz mennyisége 
(átszámítás nélkül) 1000m3 

6846 6475 5698 5355 5898 4387 4458 4246 
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 (Forrás: TEIR) 

 
Távhőellátás 
 
Edelényben  kiépített városi távhőellátási rendszer nincs.  
 
1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 

lehetőségei 

A megvalósítandó fejlesztések során elsősorban napenergiára kell gondolni megújuló 
energiaforrás alkalmazásával kapcsolatban, hisz a város fekvését és egyéb adottságait is 
figyelembe véve, szél erőművek telepítése és energiatermelés céljából történő üzemeltetése 
nem lenne gazdaságos. 
 
A villamos energia, mint vezetékes energiahordozó távlatban is csak világításra és 
technológiai célú energiaigények kielégítésére javasolható. Bár alkalmas lenne termikus célú 
energiaigények kielégítésére is, beruházási és üzemeltetési költségigénye miatt ilyen célú 
alkalmazása csak a kis teljesítményű, tartalék (időszaki kiegészítő fűtésre, vagy ahol más 
energiahordozó valamely okból nem alkalmazható, kizárólag a völgyidőszakban) hőtárolós 
fűtésre javasolható. 
 
 
1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése  

A nem felújított önkormányzati intézmények többségében a világítótestek elavultak, 
üzemeltetésük nem gazdaságos. Ezért javasoljuk azokat lecserélni energiatakarékos izzóval 
ellátott elektronikus előtétű egyedi kompenzálású lámpatestekre. Javasoljuk ezen kívül az 
elektromos hálózat felújítását is. Különös figyelmet kell fordítani a különböző intézmények 
térvilágításának gazdaságos működésére, tehát javasoljuk ezek alkonykapcsolóval történő 
működtetését, de kézi lekapcsolásra való lehetőséggel. 
 
Ezen kívül szem előtt kell tartani az esetleges fényszennyezés elkerülését. Ennek érdekében a 
lámpatesteket úgy kell elhelyezni, hogy: 
csak kizárólag a megvilágítandó felületre és annak irányába világítson. 
csak megfelelő, szükséges időszakban világítson. 
Ennek érdekében megfelelő ernyőzésű és energiafelhasználású lámpákat kell elhelyezni. 
Ezek azok a lámpatestek, amelyek IDA (International Dark Sky Association) minősítéssel 
rendelkeznek. Az IDA nagyon szigorú szempontrendszer alapján választja ki azokat a 
világítótesteket, melyekkel teljesen fényszennyezés-mentes világítás létesíthető. 
 
 

1.16.3 Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli 

hírközlési építmények) 

 
Hírközlés 
Edelény város az országos távbeszélő hálózat struktúrájában az Ózdi primer körzetbe 
tartozik, melynek automatizálása befejeződött. A városban jelenleg három automata 
távbeszélő központ üzemel, melyből kettő még analóg, de a legutóbb felszerelt harmadik 
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már modern ISDN képes elektronikus központ. A városban van érdeklődés az ISDN 
szolgáltatás iránt is. Jelenleg 9 ISDN2 és 1 ISDN30-s állomás üzemel. Az ISDN alap csatlakozás 
lehetőséget ad jó minőségű telefonbeszélgetésre és ezzel egy időben – a hagyományos 
faxoláshoz képest öt-hatszoros sebességű, kiváló minőségű – dokumentum továbbítására,  
vagy 64-128 kbit/s sebességgel számítógépes adatállományok továbbítására. Lehetőséget 
nyújt továbbá képtelefonálásra, és megszervezhető a segítségével egy videokonferencia is. A 
város távbeszélő hálózata vegyes rendszerű. A törzshálózat földalatti, az elosztó hálózat 
többnyire oszlopsorra szerelt légkábeles kiépítésű. A hálózat nyomvonalát a mellékelt térkép 
szemlélteti. A Magyar Telekom Nyrt. rendszeresen vizsgálja a központok, a hálózat 
telítettségét, valamint a területen várható újabb igényeket, és ennek megfelelően bővíti a 
központ kapacitását és fejleszti a távbeszélő hálózatot is. 
 
Kábel TV 
A Kábel TV hálózat a települést légkábelen hálózza be, az áramszolgáltató ÉMÁSZ V. 
oszlopaira szabadon függesztett elrendezésben. A Kábel TV hálózat a település egészét 
kiszolgálja. 
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1.17.1 Talaj 

Edelény, a Bódva-völgyben, a Nyugati-Csereháton az Aggteleki Nemzeti Park lábánál fekszik. 
Az Aggteleki-karszt felszínének kb. 50%-át középső- és felsőtriász jól karsztosodó mészkő, 
márga, homokkő és mintegy 10%-át pliocén kavics, homok fedi. A terület kb. 88%-át triász 
mészkövön képződött, gyenge termőrétegű, IX. termékenységi kategóriába tartozó rendzina 
talajok borítják. 
A Bódva-völgy kőzettani alapját triász kori karbonátos kőzetek adják. A felszín közel 60%-át 
pleisztocén üledék borítja, kb. 30%-án holocén folyóvízi, 10%-án triász mészkő, dolomit és 
agyagpala található. A terület 98%-át nyers- és réti öntéstalajok fedik, melyek a VI. és VII. 
termékenységi kategóriába tartoznak. 
A Nyugati-Cserehát felszínének 40%-át pannóniai homok, márga, kavics, közel 50%-át 
pleisztocén lejtőagyag, kb. 10%-át a Ny-i peremen található riolittufa építi fel. A terület 57%-
át agyagbemosódásos barna erdőtalajok borítják, melyek a VII. termékenységi kategóriába 
tartoznak. E talajokat Dél felé haladva barnaföldek, majd csernozjom barna erdőtalajok 
váltják fel. A barnaföldek részaránya 23%, a csernozjom barna erdőtalajoké 11%. Mindkét 
talajtípus löszös anyagokon képződött. Az V. termékenységi kategóriába tartoznak. A térség 
talaja, az elmúlt időszak mesterséges és természeti beavatkozásainak köszönhetően, mint 
látható rendkívül változatos. 
 
 

1.17.2 Felszíni és a felszín alatti vizek 

Felszín alatti vizek 
Az Aggteleki-karszt a karsztos jellegéből adódóan (karsztvíz) a felszíni szennyeződésekre 
különösen érzékeny terület. A Bódva és a felszín alatti vizek kapcsolatát illetően 
megállapíthatjuk, hogy az év nagy részére jellemző közepes vízállások esetében a Bódva 
megcsapolja a felszín alatti vizeket. A talajvíz csak a völgytalpakon található 4-6 m között, 
mennyisége nem számottevő. A Bódva-völgy talajvize már 2-4 m közötti mélységben 
található, a rétegvizek mennyisége számottevő.  
A rétegvíz készlet ennek kb. a kétszeresére tehető. Típusa kalcium-hidrogénkarbonátos és 
igen kemény. Felhasználhatóságát a nitrát tartalom is gátolja. A vizsgált területen, a 
medencén kívüli és a hátság és hordalékkúp típusú víztestek dominálnak. Edelény a 27/2004. 
(XII. 25.) KvVM rendelet alapján felszín alatti víz fokozottan érzékeny, kiemelten érzékeny 
felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közzé tartozik. A 43/2007. (VI.1.) 
FVM. rendelet értelmében a település területe nitrát érzékenynek mondható. 
A magas talajvíz illetve belvíz korlátozza a város alacsonyabb térszínű részeinek 
hasznosíthatóságát. Ezeken a területeken a talajvíz általában kis melységben található. A 
talajvíz a város déli részen rendszeresen megjelenik belvíz formájában a felszínen. Nagyobb 
árvizek alkalmával a talajvízszint jelentős megemelkedése, vagy hosszabb csapadékos 
időszakok után alakulhatnak ki a városban belvízzel borított területe. Térség komplex 
vízrendezése, kezelése segíthet. 

1.17 KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS) 
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Edelény a korábbi években saját vízbázissal rendelkezett. Az egyik fontos kérdés az ivóvíz 
hálózat, annak fejlesztése, esetlegesen saját ivóvíz bázis újraélesztése. Ma az ivóvíz ellátást a 
településen Kazincbarcikáról jövő víz segítségével oldják meg, ami ugyan nagyon jó 
minőségű, viszont nagyon drága. A vízvezeték hálózat elavult, elkorrodálódott, nem bírják a 
nyomást, gyakori a csőtörés. A vízvezetékek felülvizsgálatát, javítását közhasznú társaság 
végzi a településen. 
Megoldás a vízvezeték hálózat teljes rekonstrukciójában, komplett cseréjében lehetséges.  
 
Felszíni vizek 
A terület legjelentősebb vízfolyása a Bódva, amely a Sajó bal parti mellékfolyója. A meder 
legmagasabb és legalacsonyabb pontja közötti különbség 46 méter, ami 0,9 m/km-es esést 
jelent, ezzel a Bódva hazánk legnagyobb átlagos mederesésű folyója. A víz átlagos sebessége 
2-4 km/h, szélessége 8-14 m, míg a mélysége 0,1-1 m. 
Jelentősebb vízfolyás még a térségben a Damaki-patak, a Nyugati-Cserehát területén. A 
Bódva menti települések, többek között Edelény is árvízveszélyes terület. A jelenlegi 
környezetvédelmi előírások mellett a talaj és a vízszennyezés valószínűsége jelentősen 
csökkent, de baleset (havária) bekövetkezésével mindig számolni kell.  
Vízminőség-védelmi szempontból szerencsésnek mondható, hogy a térségben ipari termelés 
gyakorlatilag nem volt, így az ipari jellegű szennyezések mértéke nem meghatározó. A Bódva 
vizének minősége a változó mennyiségű szennyező anyag terhelés hatására időben széles 
határok között mozgott, de alapvetően mindig a legtisztább hazai vízfolyások közé tartozott. 
Terhelést jelentett a tisztítatlan kommunális szennyvizek, valamint az ismeretlen eredetű 
egyéb szennyezők bevezetése. A szennyezések egy része időben változó jellegű, véletlen-
szerű esemény.  

 

1.17.3  Levegőtisztaság és védelme 

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló, többszörösen módosított 
21/2001. (II.14.) Korm. rendeletben a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe 
utalt levegővédelmi ügyek közül kiemelendő az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó 
levegővédelmi követelmények meghatározása, betartásának ellenőrzése. Ezen 
követelmények Edelény településen önkormányzati rendelettel nincsenek szabályozva, ezért 
eltérő jogi szabályozás hiányában az égetés tilos. A kazincbarcikai iparterület közelsége miatt 
a település háttér szennyezettsége a széljárástól függően változhat, az ipari terület közelsége 
érezhető. Ettől függetlenül a település közigazgatási határain belül kevés ipari tevékenység 
zajlik, az elmúlt 5 évben összesen öt bejelentett pontforrás található, ebből kettő 
közintézmény kazánja, kettő pedig szilárd anyag kibocsátó fűrészüzem. 

 
25. táblázat: Az Edelényben található pontforrások 

Üzemeltető 
Tevékenység 

megnev. 
Telephely címe 

1. BAZ MRFK Edelényi 
Rendőrkapitányság 

rendőrség 3780 Edelény, Miklós 
Gy.út.6. 

2. AGROBÁL telephely mezőgazdasági 
telep 

3780 Edelény Finkei út 47. 

3. Egészségügyi Intézmény kórház 3780 Edelény Dankó Pista 
80. 

4. Fűrészüzem fakereskedelem 3780 Edelény József A.u.34. 
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5. Asztalos üzem fűrészüzem 3780 Edelény Szent Márton 
u. 

 
A közületek valamint a lakossági fűtés mellett a másik, elsősorban lokális terhelést jelentő 
légszennyező forrás a gépjármű közlekedés. Ennek hatása gyakorlatilag a közlekedési utak 
közvetlen környezetében (belterületen a beépítési vonalig, azaz az első házsorig, 
külterületen 50-100 m széles sávban) jelentkezik. Jelentős a település fekvéséből adódó 
tranzit szerepe, a völgy funkció miatt, Edelény város a főutak keresztezésébe települt, 
Borsod kapujaként említik fontos közúti csomóponttal. Az országos közlekedésfejlesztések 
sajnos elkerülték, az M30 és M26 sz. gyorsforgalmi utak a meglévő 27. számú főúttal és a 
2617. számú mellékúttal kapcsolják az ország vérkeringésébe. A két út találkozása, 
csomópontja a belvároson kívül esik. A 27. számú főút azonban jelenleg a belvárost 
keresztülszeli. A közelmúltban megépült Belvárosi út a forgalmat megosztva enyhítette a 
belváros gépjármű terheltségét. 
A levegőt szennyező hatások csökkentésére a tehermentesítő út megvalósítása jelentene 
megoldást. 
 
 

1.17.4  Zaj- és rezgésterhelés 

A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a település területén üzemi zajforrással nem kell 
számolni.  
A település zaj és rezgés terhelése alapján a legterheltebb területe a 27. számú főközlekedési 
út és környéke, ami jellemző közlekedési zajforrásként szóba jöhető útszakasz. 
A 27. számú út településközpontban található szakaszán mintegy több kilométer hosszan a 
közvetlen utcafronti házak (mint védendő épületek) esetében közlekedési zaj szempontjából, 
zavaró az út közelsége. Legzajosabb az Antal György út belvárosi szakasza. Egyéb esetben a 
megfelelő védőtávolság miatt várhatóan a közlekedési zaj elmarad a közlekedési zaj 
határértékétől ezért nincs a településen zavaró hatása. Célforgalmú tehergépjármű 
forgalom a főutca mentén alacsony, elsősorban a lakossági kielégítéseket szolgálja, 
zajkibocsátása többnyire nem zavaró.  
 

1.17.5 Sugárzás védelem 

A természetes háttérsugárzás Magyarországon egy embert átlagosan 2,4 mSv/év effektív 
dózissal terhel. A testünket érő sugárzás származhat a világűrből, a talajból, a növényekből, 
élelmiszerekből, környezetünk tárgyaiból vagy akár a saját testünkből is. Az országon belül a 
geológiai viszonyoktól, az időjárástól, a táplálkozástól függően akár két-háromszoros 
különbségek is lehetnek a háttérsugárzás mértékében. Mértéke, hatása települési szinten 
nem befolyásolható. 
Élettani hatás szempontjából, a távvezetékeknek két jellemzőjét kell figyelembe venni a 
villamos és a mágneses terét. A villamos térerősség nagyságát a feszültségszinten kívül egyéb 
körülmények is befolyásolják: 
- a vezetékek föld feletti magassága 
- a fázisvezetők és védővezető geometriai elrendezése 
- magas objektumok pl.: fasor árnyékoló hatása jelentősen csökkenti a térerőséget 
- épületek (a villamos teret 85-90%-ban leárnyékolják) 
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A Magyarországon érvényben lévő védőtávolság különböző feszültségszintű 
távvezetékektől: 750 kV - 40 m, 400 kV - 20 m, 220 kV - 10 m, 120 kV - 5 m 
 
Ezen védőtávolságok betartását a településrendezési eszközök és az építéshatósági 
engedélyezési eljárások során figyelembe kell venni. Az alacsonyfrekvenciás mágneses tér 
áthatol az épületeken és szemben a villamos térrel kiterjedt objektumoknál nem, vagy csak 
nagyon költségesen árnyékolható. Az alacsonyfrekvenciás mágneses tér ellen a legjobb 
védekezés a megfelelően nagy védőtávolság tartása. Bázisállomások esetén, 
Magyarországon érvényben lévő egészségügyi határértékek: 900 MHz4.500.000 µW/m2 1800 
MHz 9.000.000 µW/m.2 A határértékek megállapításakor a különböző kutatási eredményeket 
vették alapul. A frekvencia növekedésével a behatolási mélység csökken, ezért állapítottak 
meg két értéket. 
 

1.17.6 Hulladékkezelés 

A térségben az Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. (ÉHG) működik. A cég 
teljesítményét jelzi, hogy Kazincbarcika mellett 33 környező település mintegy 100 ezer 
lakosának komplex hulladékgazdálkodását oldja meg. A köztisztasági szolgáltatáson belül a 
kommunális szilárd hulladék, veszélyes olajtartalmú hulladék gyűjtését, szállítását, 
elhelyezését és ártalmatlanítását végzi, valamint a lomtalanítást. A hulladékot Edelényben az 
ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 3720 
Sajókaza, Külterület 082/15.) gyűjti be, tagja az ÉHG-nak. A közszolgáltatást végző társaság a 
begyűjtött hulladékot - az ISPA projekt keretén belül megvalósult - az ÉHG ZRT. 
üzemeltetésében lévő Sajókazai Hulladékkezelő Centrum Orbán-völgyi új 2 millió m3 
kapacitású, szigetelt települési szilárd hulladék lerakójába helyezik el, mely 25 évre megoldja 
a térség településeinek hulladék elhelyezési problémáit. A településen 8db szelektív 
gyűjtősziget található. 
A településen található felhagyott és bezárt lerakó rekultivációja folyamatban van. Sajó-
Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás pályázott a KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0029 programjában hulladéklerakók felszámolása rostálás nélküli 
technológiával című program megvalósításával. A településen működő vállalkozások 
üzemeléséből elvileg nem keletkezik veszélyes hulladék. A lakosságnál keletkező 
kommunális hulladék szelektív gyűjtésére lehetőséget nyújtó hulladékgyűjtő szigetek 
ellenére, az eddigi tapasztalatok alapján a hulladékok szelektív gyűjtésének hatékonysága 
a lakosság körében nem hatékony. A város kül- és belterületein egyaránt található több 
kisebb-nagyobb illegális hulladéklerakó, ezek felszámolása folyamatos, de sajnálatos 
módon azok rendszeresen újratermelődnek. A település operatív programjában ezek 
felszámolása, továbbá a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztése, valamint a hasznosítható 
hulladék újrafeldolgozásának megteremtése szerepel. 
 

1.17.7  Vizuális környezetterhelés 

A vizsgálatok irreverzibilis vizuális konfliktust nem tártak fel. A tartós konfliktusok közé 
sorolhatók a roncsolt, felhagyott területek (elsősorban majorsági területek) és elhagyott 
külterületi lakó épületek okozta konfliktusok. Tartós konfliktusként tekinthetünk az illegális 
hulladéklerakásból eredő konfliktusokra, valamint a városon belül rendszeresen jelentkező 
közterületi károkozások miatti vizuális környezetterhelésekre. A település belterületének 
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utcaképét esztétikailag negatívan befolyásolja az elektromos légkábelek, telefonkábelek 
jelenlegi megjelenése. Javasoljuk, hogy a szolgáltatókkal a várható hálózatfejlesztések 
eredményeként a jövőben légkábel hálózat egy részét térszín alatt alakítsák ki. Ez egyrészt 
esztétikailag elfogadhatóbb állapotot eredményez, másrészt az átvonuló madarak védelmét 
szolgálhatja. 
A városi zöldfelületek és azok kapcsolati hiánya, térségi szinten a zöldfolyosó hálózat 
hiányosságai (védő- és takarófásítások hiányai) egyaránt okoznak vizuális konfliktusokat.   

1.17.8 Árvízvédelem 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a térségben több jelentős méretű árvíz-, valamint 
belvízveszély alakult ki, ezek vizsgálatára 2005. évben az önkormányzat elkészíttette Bódva- 
völgye árvízvédelmi programját, melyben részletesen vizsgálják a korábbi helyzetek 
kialakulását és megelőzését 1941-től napjainkig. A Bódva a csapadékos időszakokban sok 
hulladékot szállít és rak le a kisebb esésű részeken. A nagyvizek a patakmeder partfalait 
rombolják, ezért a mederrendezés szükséges. Ökológiai elveknek megfelelő mérnökbiológia 
módszerekkel történő rendezés szükséges a Holt- Bódva patak parti területen. 
Fentiek miatt szükséges a terület vízügyi szervezetei közötti szakmai együttműködés 
fokozása, a megelőzésre, ill. a már bekövetkezett károk elhárítására vonatkozó tapasztalatok 
kicserélése.  
Az érintett térségben, a korábbi években és napjainkban az árvíz mellett komoly problémát 
okoz a lefolyástalan területeken nagyobb esőzések, vagy tavaszi hóolvadások idején 
visszamaradó belvíz. Hatványozottan jelentkezik ez a probléma olyan esetben, amikor a 
belvízveszélyes időszak egybeesik a vízfolyások magas vízállásaival. 

 

1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák  

A település viszonylag jól kiépített és jól működő kommunális, műszaki infrastruktúrával 
rendelkezik, azonban a lakosság komfort érzetének, életminőségének javítása, valamint a 
fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi célok elérése érdekében van még javítani és 
korszerűsíteni való a kommunális infrastruktúra rendszerein. Mindenekelőtt teljes körűvé 
kell tenni a csapadékcsatornázottságot, a szennyvíz- csatornahálózatra történő rákötés 
arányát növelni szükséges. Edelény szennyvíztisztító telepe üzemel, fejlesztése a biológiai 
szennyvíztisztításra vonatkozóan befejeződött. A telep már képes megoldani a város és a 
környék teljes szennyvízkezelését. Ennek ellenére a belterületen területarányosan 36,7% 
üzemeltetnek házi közműpótló létesítményeket, melyekből az elszivárgó szennyvíz 
közvetlenül szennyezi a talajt és talajvizeket, ezen keresztül a Bódvát, veszélyeztetve a 
vízbázisokat. Mindezek miatt szükséges a rákötési arányt növelő intézkedéseket életbe 
léptetni, a szennyvízelvezető hálózat kihasználtsága, közműpótlók visszaszorítása érdekében. 
A település egészében a szelektív hulladékgyűjtést és környezetbarát 
hulladékgazdálkodást, az illegális hulladék elhelyezést visszaszorítva szükséges megoldani. 
Ezzel együtt a városi funkció erősítése, rendezettebb kialakítással, és a közlekedés 
fejlesztésével elsődleges a környezeti elemek védelme mellett. A meglévő szilárd 
útburkolatok minőségét javítani szükséges, meg kell oldani belváros közlekedésének 
tehermentesítését. A környezetvédelem keretében a településen megvalósítandó 
legfontosabb cél, hogy az embert körülvevő épített és természetes elemek közötti 
összhangot megteremtsék, valamint állapotuk javulását elérjék. A környezetterhelés 
csökkentése, a fenntartható vidékfejlesztés, az emberi életminőség javítása a program 
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kiemelt területeit képezik. A környezettudatos viselkedésre hulladékgyűjtési akciók 
segítségével a felnőtt lakosságot is rá kell kényszeríteni a város környezetének védelmére. El 
kell készíteni a város környezetvédelmi programját, amely iránymutatásokkal szolgálna a 
problémák megoldására. 
Edelény város lakosságának körében a környezettudatos viselkedés kialakítása jelentős 
mértékben javítaná a város környezeti állapotát. 
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1.18.1 Építésföldtani korlátok  

 
1.18.1.1  Alábányászott területek, barlangok és pincék területei  

 
49. térkép: A megye megkutatott ásványvagyona és bányaterületei 

 

 

 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet 

 
A város területe jelentős kiterjedésű ásványvagyonnal rendelkezik működő és lezárt 
bányatelkeken, valamint jelenleg is folynak kutatások azok feltárására.  
 
 
1.18.1.2 Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

A település közigazgatási területe nem érintett csúszásveszélyes területekkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.18 KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLETFELHASZNÁLÁST, BEÉPÍTÉST 

BEFOLYÁSOLÓ VAGY KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK) 
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50. térkép: A megye felszíni mozgásokra érzékeny területei és földtani veszélyforrás által érintett 
települései 

 

 

A település nem érintett. 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet 

 
1.18.1.3  Földrengés veszélyeztetett területei 

A Kárpát-medence nem tartozik a világ jelentősen szeizmikus területei közé, bár a medence 
külső részein (DK-i Alpok és a Dinári-hegyég, Bécsi-medence és a Ny-i- Kárpátok, Kárpátalja) 
markáns földrengés tevékenység tapasztalható. 
 

51. térkép: Törésvonalak Magyarországon 

 
Forrás: Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
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52. térkép: Magyarország földrengésveszélyeztetettségi térképe 

 
Forrás: www.seismology.hu 

 
Magyarország földrengés-veszélyeztetettségi térképe a valószínűségi módszer alapján 
készült. A szeizmicitás alapján kijelölt forrászónák földrengés-aktivitásának statisztikus 
jellemzői mellett figyelembe veszik a bizonytalansági tényezőket, az alapkőzetet, valamint a 
talajvízszint helyzetét. 

Az adatok alapján Edelény a 0,8-0,9 m/s2 maximális horizontális gyorsulás (PGA) érték 

határán fekszik. Ezzel a közepesen aktív területnek minősülő magyarországi értékek átlag 
alatti számait mutatja. 
 
 

1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség  

 
1.18.2.1 Árvízveszélyes területek 

Az MTrT szerint a település közigazgatási területe nem érintett nagyvízi meder területével, 
valamint árvízveszélyes területekkel. Ezzel szemben az elmúlt 20 évben több jelentős 
mértékű árhullám vonult le a Bódván és 2010-ben kilépve medréből okozott elöntéseket 
mind a városban, mind a völgyben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

53. térkép: A megye ár-, és belvízzel veszélyeztetett területei, töltései 
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A település nem érintett. 

Forrás: MTrT – Melléklet szerint 

 
1.18.2.2 1.18.2.2. Belvízveszélyes területek 

 
A város közigazgatási területe „B”, közepesen veszélyeztetett besorolású. 
 

54. térkép: A megye ár-, és belvízzel veszélyeztetett területei, töltései 

 

 

A település nem érintett. 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet 
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1.18.2.3  Mély fekvésű területek 

A mély fekvésű területeket – építésjogi következmények rögzítésével – a hatályos 
szabályozási tervek tartalmazzák a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan. 
 
 
1.18.2.4  Árvíz és belvízvédelem 

A Bódva völgyére készített árvízvédelmi program is felsorolja mindazon intézkedéseket, 
amelyekkel az ilyen események bekövetkeztét minimalizálni lehet. Ezek között találjuk a 
folyószakasz árvízvédelmi töltéseinek megerősítését, illetve szükség szerinti magasítását, a 
visszaduzzasztó hatású vasbeton hidak lehetőség szerinti átépítését, szükség és záportározók 
kiépítését, a meglévő tározó kapacitás állapotának és működésének felülvizsgálatát (pl.: 
Edelényi-záportározó a Damaki-patakon). 
A település nem tartozik egyik belvízi öblözethez sem. Azonban a település déli oldalán a 
talajvíz megemelkedésével – magas vízállás esetén – az a térszínen is megjelenik belvíz 
formájában. Ezért szükséges belvízrendezés keretében a vizek kezelése. 
 

1.18.3  Egyéb 

 
1.18.3.1 1.1Kedvezőtlen morfológiai adottságok 

 

 
 

Forrás: www.mepar.hu 

 
A Mezőgazdasági Parcella azonosító rendszer adatait használtuk fel.  

55. térkép: Edelény város morfológiai adottságai 

http://www.mepar.hu/
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Kék színű lehatárolás a 12 % lejtést, a sárga színű lehatárolás a 17 % lejtést jelöli. 
 

56. térkép: A megye vízerózióval veszélyeztetett területei 

 

 

A település nem érintett. 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet 
 

57. térkép: A megye felszíni mozgásokra érzékeny területei és földtani veszélyforrás által érintett 
települései 

 

 

 

A település nem érintett. 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet 
 
Edelény területe nem érintett szélerózió szempontjából. 
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58. térkép: Széleróziónak kitett terület által érintett települések 

 

 

 

A település nem érintett. 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet 

 
1.18.3.2 Mélységi, magassági korlátozások 

A település közigazgatási területén nincsenek magassági és mélységi korlátozások. 
 
 
1.18.3.3 Tevékenységből adódó korlátozások 

A település közigazgatási területén tevékenységből adódó korlátozásról nem ismert. 
 
 

 
Az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban az alábbi 
megkutatott, ipari készlettel rendelkező ásványi nyersanyag előfordulás szerepel: 

- 05-10-000-01-4300 kódszámú Edelény, Gyümölcsmegi kavicsbánya 
- 05-10-000-03-4300 kódszámú, Edelény, Nagyréti kavicsbánya 
- 43154 kódszámú, Edelény-Nagyvölgy elnevezésű lignitbánya 
- 92711 kódszámú Rudolf IV,  
- 32738 kódszámú Rudolf IV (II.-III.-III/a telepek) 
- 92721 kódszámú Albert II. 
- 32739 kódszámú Albert (V. telep) 
- 92714 kódszámú, Edelény I-IV. 
- 327254 kódszámú, Edelény II.-II.-III./a telepek elnevezésű barnaszénterületek 
- 42778 kódszámú, Császtai-külfejtés elnevezésű barnakőszén külfejtés és 

mélyművelésű bánya, amit lefed az 5971/2001. számú Miskolci Bányakapitánysági 
határozattal megállapított “Rudolf II.-szén” védnevű bányatelek 

1.19 ÁSVÁNYI NYERSANYAGLELŐHELY 
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- 92709 kódszámú, Ormos VII. elnevezésű barnaszénterület. A megkutatott terület a 
713/2003 számú Miskolci Bányakapitánysági határozattal törölt “Felsőnyárád II.-
szén” védnevű bányatelek fedte le 

- 12760 kódszámú, Edelény K (I. II. telep), és a  
- 12764 kódszámú, Edelény (III. telep) elnevezésű barnaszénterületek 

 
 

59. térkép: A megye alábányászott települései 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Alábányászott területek 
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1.20 VÁROSI KLÍMA 
 

1.20.1 A városi klíma kialakulásának tényezői 

 
Az egyedi, városi klíma létrejöttének alapja az emberi tevékenység, melynek hatására a 
különböző éghajlati elemek jelentősen módosulhatnak a települést övező természetes 
környezethez képest. E változások nem függetlenek egymástól, hanem szoros ok-okozati 
összefüggésben állnak. 
 

1. ábra: a városi klíma kialakulásának tényezői 

 

 

 
Az egész folyamat kiindulópontja az emberi tevékenység, melynek hatására sajátos, 
mesterséges felszín jön létre. Ennek jellemzője az, hogy igen változatos, kis területen belül 
hirtelen módosulhat, a különféle éghajlati paramétereket pedig jelentősen befolyásolja. A 
városban lehulló csapadék a mesterséges, nem vízáteresztő felszíneknek és a 
csapadékelvezető csatornahálózatnak köszönhetően nagyon gyorsan lefolyik, így a városban 
a párolgás rövidebb ideig tart és kisebb mértékű, mint a városkörnyéki területeken. Ezáltal a 
városban a relatív nedvességtartalom is kisebb lesz. 
 
A felszín másik fontos hatása a sugárzási paraméterek módosulásában nyilvánul meg. Azt, 
hogy egy adott felszín a ráeső napsugárzást milyen mértékben nyeli el, illetve veri vissza, a 
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felszín tulajdonságai döntően meghatározzák. A változatos felszín, a nagyobb érdesség miatt 
a város felett nagyobb a súrlódás, ami a szélsebesség csökkenéséhez és a turbulencia 
fokozódásához vezet. 
 

 
26. táblázat: A felszín és a sugárzási paraméterek összefüggései 

Felszíntípus Albedó (α) Emisszivitás (ε) 

Csupasz talaj        (sötét, nedves) 0,05- 0,98- 

      (világos, száraz) 0,40 0,90 

Sivatag 0,20-0,45 0,84-0,91 

Fű  hosszú (kb. 1 m magasságú) 0,16- 0,90- 

      rövid (kb. 0,02 m magasságú) 0,26 0,95 

Mezőgazdasági földek, tundra 0,18-0,25 0,90-0,99 

Gyümölcsös 0,15-0,20 
 

Erdő    Lombhullató (lomb nélküli állapot) 0,15- 0,97- 

      Lombhullató (lombos állapot) 0,20 0,98 

      Örökzöld 0,05-0,15 0,97-0,99 

Víz      (kis zenitszög esetén) 0,03-0,10 0,92-0,97 

      (nagy zenitszög esetén) 0,10-1,00 0,92-0,97 

Hó régi 0,40- 0,82- 

      friss 0,95 0,99 

Jég tenger 0,30-0,45 0,92-0,97 

      gleccser 0,20-0,40 
 

Aszfalt 0,05-0,20 
 

Beton 0,10-0,35 
 

Fehér festett fal 0,50-0,90 
 

Színes festett fal 0,15-0,35 
 

Piros/barna tetőcserép 0,10-0,35 
 

Tégla és kő 0,20-0,40 
 

Kátrány és sóder 0,03-0,18 
 

Hullámlemezes tető 0,10-0,15 
 

 
Mindezek hatására megváltoznak a hőháztartási viszonyok: a város területén hőmérsékleti 
többlet alakul ki. Ezt kiegészíti az is, hogy a levegőszennyezés hatására fokozódik a különféle 
üvegházgázok koncentrációja a város fölött, ami erősíti az üvegházhatást. 
 

1.20.2 Edelény városi klímáját befolyásoló tényezők 

 
A közvetlenül a településről származó hőmérsékleti adatok nem állnak rendelkezésre, így 
azok idősoros összehasonlítása, elemzése, un. középértékek eredeztetése nem lehetséges. 
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A település a Bódva völgyében fekszik. Alapvetően a völgyben haladó légáramlatok, valamint 
a környező magasabb terepalakulatokról a völgybe áramló légtömegek befolyásolják a 
település klimatikus viszonyait. A település szerkezetében nincsenek jelentős gátló tényezők, 
hiányzik a magas beépítés és a telepszerű panel épületek is. Azonban a belterület 
nagykiterjedésű közterületi zöldfelületekkel kevéssé jól ellátott. Az utcafásítások a főutak 
mentén hiányoznak, szakaszosak – ellentétben a lakó utakkal, ahol igen jelentős az 
utcafásítás - a be nem épült szabad tömbbelsőkben magasabb értékű fásított zöldfolyosók 
összefüggően nem alakultak ki.  
 
Edelény a mérsékelten hűvös – száraz éghajlati klíma területén helyezkedik el. 

 
60. térkép: Klimatikus viszonyok eloszlása 

 

 
Forrás: OMSZ 
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61. térkép:  Hőhullámos napok száma (napi középhőmérséklet >25 °C) az 1980-2009-es időszakban 
 

 
Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 

 

1.20.3 A klímabarát város kialakításának alapvetései, ajánlások  

 
1. Klímapartnerség és többszintű kormányzás a városokban 

 
A városok számára széles körű és rendszeres, szervezett partnerség létrehozása ajánlatos, 
amely a következőket veszi figyelembe: 

- Együttműködés a város működését érintő nemzeti, regionális hatóságok és 
önkormányzatok között, összhangban az ágazati politikákkal is. 

- A városi klímapolitikát széles körre épülő, tartós és jól szervezett partnerség 
keretében kell kialakítani, mely mind a lakosságot, mind a civil és gazdasági 
szereplőket magába foglalja. 

- Integrálni kell a klímabarát szempontokat a szabályozásoktól a lakosság és a 
gazdasági szereplők tájékoztatásán és ösztönzésén keresztül egészen a 
közszolgáltatások működtetéséig minden téren. A városi önkormányzat minél több 
szakterületre támaszkodhat, annál erősebb városi klímapolitikát tud megvalósítani. 

- A városi klímapolitika kialakításának egyik legfontosabb eszköze lehet a város 
gazdaságpolitikája, amennyiben az képes a zöld gazdaság céljait és elveit követni, 
valamint erősíteni a helyi erőforrásokra épülő helyi gazdaságot. 

- Európai és nemzeti szinten biztosítani kell a városi és városhálózati klímapolitikai 
kezdeményezések megismerését, és hasznosítani azok tapasztalatait, lehetőleg városi 
hálózatokon keresztül. 

 
2. Klímatervezés az integrált stratégiákban 
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A városoknak az alábbi elvek szerint érdemes integrálniuk az éghajlati szempontokat saját 
stratégiáikba: 

- A városi klímatervezést a város más fejlesztési és irányítási folyamataihoz kell kötni 
egy integrált, többszintű megközelítéssel, mind a kibocsátás-csökkentés és 
megelőzés, mind az alkalmazkodás lehetőségeit figyelembe véve. 

- A klímaváltozást a városok stratégiai tervezési folyamatának minden egyes lépésénél 
figyelembe kell venni (helyzetfeltárás, célok és eszközök kijelölése, a nyomon követés 
és a végrehajtás megtervezése). 

 
3. Klímabarát városszerkezet kialakítása a várostervezés és az övezeti tagolás révén 

 
A városoknak törekedniük kell: 

- a kompakt városszerkezet megteremtésére, amelyben intenzívek a 
kölcsönhatások és együttműködések, mérsékeltek az utazási távolságok, 
korlátozott az urbanizált területhasználat kiterjedése és hatékony az 
energiafelhasználás; 

- a városszerkezet tagolására beépítetlen területekkel, zöldterületekkel és 
szellőztetést biztosító zónákkal; 

- a városon belüli és város körüli utazási, közlekedési szükséglet mérséklésére; 
optimalizálni kell a munkahelyek, lakóterületek, szolgáltatási és közlekedési 
hálózatok elhelyezkedését; 

- a többközpontúság erősítésére nagytérségi, agglomerációs szinten, csakúgy, mint 
a városszerkezetben; 

- a városi zöldterületek bővítésére és minőségi fejlesztésére, hálózatba kapcsolva 
őket; 

- magánberuházások esetén a barnamezős területek (használaton kívüli ipari 
területek) hasznosítására, és kerülni kell a zöldmezős beruházásokat. 

 
4. Város és vidéke (város és környéke) együttműködései 

 
A helyi önkormányzatoknak és az érintett társadalmi szereplőknek érdemes 
együttműködniük annak érdekében, hogy: 

- Erősítsék a város és vidéke munkamegosztáson alapuló együttműködését, úgy, 
hogy az a város szétterülését megfékezze, megelőzve így a beépített területek 
összenövését, a fokozott energiafogyasztást és ökológiai funkciójú területek 
elvesztését. 

- Korlátozzák a városok szétterülését, megakadályozva a városkörnyéki vidékies 
területek és természetes zöldterületek beépítését, a város elkerülhetetlen 
növekedése a közösségi közlekedési útvonalakat kövesse. 

- A városban élők élelmiszerszükségletét mind nagyobb arányban a környék 
mezőgazdasági termelői biztosítsák, az értékesítési lánc rövidüljön és lehetőleg 
maradjon a térségen belül. 

 
5. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és társadalmi következmények 

 
Annak érdekében, hogy a városok segítsenek a hátrányos helyzetű csoportokon, és hogy 
figyelembe vegyék a klímaváltozás társadalmi hatásait, az alábbiakat kell tenniük: 
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- Fokozottan figyelembe kell venni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
érdekeit és kockázatait, hiszen nekik további erőfeszítésekre van szükségük, hogy 
alkalmazkodjanak a változó körülményekhez. 

- A városok legyenek fokozott figyelemmel a megelőző és alkalmazkodási 
intézkedésekkel járó lehetséges negatív társadalmi hatásokra, és ilyen esetben 
tegyenek ellensúlyozó intézkedéseket, különösen azokban a térségekben, ahol 
sokan élnek hátrányos helyzetben. 

 
6. Klímabarát építészeti megoldások 

 
A helyi építészeti szabályozás és építészeti kultúra fejlesztése során a városoknak a 
következőkre érdemes kiemelt hangsúlyt fektetni: 

- Megelőzés – hatékony energetikai megoldások az építészetben, energiatudatos 
építészet (pl. passzívház, alacsony szén‐dioxid‐kibocsátású épületek). 

- A háztartások energiafogyasztásának mérséklése (fűtés, hűtés, világítás), 
megújuló energiák felhasználása (pl. nap‐ és geotermális energiafelhasználás). 

- Víztakarékosság és újrahasznosítási megoldások, újrahasznosítható, 
környezetbarát építőanyagok alkalmazása az építészetben. 

- Az épületállomány felkészítése a szélsőséges időjárási helyzetekre. 
- Holisztikus, mindenre kiterjedő (építőanyag-gyártás, építés, használat, 

bontás/újrahasznosítás) energia-, költség- és károsanyag-kibocsátás elemzés 
készítése az épületek teljes életciklus elemzése során. 

 
7. Klímatudatos magatartás és életmód 

 
A helyi hatóságok számára előnyös, ha növelik a lakosok környezeti felelősségét. A 
mindennapi életmód az oktatás, a kultúra, az ismeretterjesztő kampányok, események által 
is befolyásolható, annak érdekében, hogy megerősítsék: 

- a közös felelősséget a városi környezet állapotáért és a közös társadalmi értékek 
kialakítását; 

- klíma- és környezettudatos életmódot: például utazási szokások, fogyasztási 
szokások és piaci kereslet kialakítása; 

- klímaváltozás következményeinek megismertetését, a tudásmegosztást; 
- helyi erőforrások hasznosításának ösztönzését, a helyi termelők marketingjét; 
- helyi közösségek kohézióját, összetartó erejét, ennek érdekében a társadalmi, 

kulturális és vallási intézmények lehetőségeinek bővítése szükséges. 
 
8. A klímabarát városok további főbb szektorális pillérei 

 
- A városok sokat tehetnek a klímaváltozás megelőzéséért önmagában már azzal is, 

hogy mint helyi piacok megerősítik a helyi, részben önellátó gazdaságot, 
amelynek célja a helyi igények kielégítése helyi erőforrások által mind a 
városokban, mind annak vidéki környezetében. 

- Klímabarát, fenntartható, alacsony szén‐dioxid kibocsátású, de versenyképes és 
biztonságos városi tömegközlekedés kialakítása, előtérbe helyezve a gyalogos és 
a kerékpáros közlekedést, valamint a változó klimatikus viszonyokhoz való 
alkalmazkodást (pl. árnyékolás, légkondicionálás, infrastrukturális elemek). 
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- Biztosítani kell a hatékony és energiatakarékos energiagazdálkodást, kombinálva 
a zöld- és a helyi energia-előállítást a helyi gazdaság fejlesztésével, megújuló 
energiák felhasználásával és a városi hulladékból készült biogáz előállításával. 

- Fenntartható, természetközeli városi vízgazdálkodási rendszer kialakítására van 
szükség, szoros együttműködésben a vízgyűjtő terület többi településével. A 
műszaki infrastrukturális szolgáltatásokat fel kell készíteni a változó környezeti 
feltételekre, különösen az árvízvédelem, közlekedésbiztonság szempontjából. 

- Olyan katasztrófavédelmi intézkedéseket kell tenni és olyan egészségügyi 
szolgáltatásokat kell létrehozni, amelyek az egyre gyakoribb és jelentősebb 
környezeti kockázatokat sikeresen képesek kezelni (árvíz, hirtelen lezúduló nagy 
mennyiségű csapadék, tengerszint-emelkedés, hőhullámok, vízhiány, ipari 
katasztrófák, havária helyzetek). Növelni kell az ezzel foglalkozó intézmények, 
szervezetek felkészültségét és a lakosság tudatosságát. 

(Klímabarát városok, kézikönyv az európai városok klímaváltozással kapcsolatos feladatairól 
és lehetőségeiről – VÁTI 2011) 
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2 HELYZETELEMZÉS 
 

2.1 A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE 
 
Településhálózati folyamatok 
 
Edelény az Észak-Magyarországi Régióban található, városi rangú település. A régió Magyarország 
észak-keleti részén az Északi-középhegység és az Alföld északi részén helyezkedik el. Szikszó mellett 
Edelény a Cserehát földrajzi táj egyik meghatározó városa. A Csereháton alacsony hierarchiaszintű, 
egymással laza kapcsolatban álló, alacsony dinamikájú, nagyrészt forgalmi árnyékban fekvő 
települések rendszere jött létre egyoldalú agrárjelleggel, szegényes művi környezettel. A Cserehát ma 
az ország egyik legelmaradottabb vidékének számít, olyan térségnek, melyet csak a XX. században 
több „trauma” is ért. 1920-ban a trianoni békediktátum hatására megszakadt kapcsolata 
hagyományos gazdasági, közigazgatási és kulturális központjaival, s a területét kettészelő új 
országhatár egyik pillanatról a másikra perifériális helyzetűvé változtatta a Cserehát vidékét. A 
Cserehát esetében ezzel kezdetét vette a külső perifériaképződés, melynek napjainkban is 
érzékelhetőek a gazdasági és társadalmi hatásai. Az 1960-as években már szembetűnő volt a térség 
lemaradása az ország többi részétől, majd ez a tendencia később még inkább erősödött. A folyamatos 
jövedelem-elvonás sújtotta agrártérségben mind nagyobb méreteket kezdett ölteni a népesség 
elvándorlása, a demográfiai erózió, a gazdasági élet szétzilálódása, s ezek együttesen vezettek a 
halmozottan hátrányos helyzet kialakulásához. Ez a folyamat a XX. század végére az egész térséget 
tartós és általános válságba sodorta.  
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a településrendszer legkritikusabb metszetét az a 218 település 
adja, melynek 1000 fő alatti a lélekszáma. Ezekből 136-ban a lélekszám 500 fő alatti (átlag-lélekszám 
245 f ő), elsősorban a Csereháti térségben. A megyében a legveszélyeztetettebb az a 44, 
többségében csereháti aprófalu, amelyben a lélekszám 250 fő alatt van, és folyamatosan csökken. A 
megye északi területein a településhálózati krízis mérséklése megköveteli a helyi központok 
túlkompenzálását, jelen esetben Edelény koncentrált fejlesztését. Az Országos Fejlesztési Koncepció 
és Területfejlesztési Koncepció  a Cserehátat jelentős társadalmi hátrányokkal, problémákkal 
rendelkező, kiemelt felzárkóztatást igénylő vidéki térségnek tekinti. 
A térség fontosabb centrumai Edelény mellett Miskolc, Kazincbarcika, Ózd, amelyek Edelény 
térszervező szerepére is közvetlen hatást gyakorolnak. Elsősorban Miskolc, mint megyei jogú város 
térszervező szerepe jelentős. Edelény Miskolctól mindössze 27 km-re helyezkedik el. Az Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (Nemzeti Fejlesztés 2030), Miskolcot egy úgynevezett külső 
nagyvárosi körgyűrű (Győr – Pécs – Szeged –Békéscsaba – Debrecen – Nyíregyháza – Miskolc) 
részeként említi. A külső nagyvárosi gyűrű városai fontos szerepet töltenek be a gyűrűn belüli 
térkapcsolatok fenntartásában és megyéjükön belüli térszervezésükkel. Miskolc térszervező ereje az 
egész észak-magyarországi régióra kiterjed. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
szerint a külső nagyvárosi gyűrű és a külső gyűrű városai körül egy agglomerációs térség van 
kialakulóban. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ez Miskolc-Ózd- Kazincbarcika közötti területeken 
figyelhető meg, de Szikszó és Encs irányába is láthatóak a jelei. Edelény ennek az agglomerálódó 
térségnek a része.  
A jelentősebb térszervező centrumok Borsod-Abaúj-Zemplén megye észak-nyugati részén Ózd és 
Kazincbarcika, amelyek a középvárosok sorába tartoznak. A térszervező erejű települések harmadik 
csoportját a járásközpontok adják. Az edelényi járásra, Edelény, mint járásközpont mellett közvetett 
térszervező erőt Putnok és Szikszó gyakorolhat, azonban itt már jóval alacsonyabb mértékű. A 
térségben található néhány kis népességszámú kisváros, ezek közül Szendrő, Rudabánya és 
Sajószentpéter térszervező szerepe emelhető ki mikroregionális szinten. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye északi határán intenzív, térségi alapú határmenti együttműködés folyik a szlovákiai 
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területekkel: Aggtelek környéke és Rozsnyó, Tótújhely vagy Kisújhely (Slovenské Nove mesto) és 
Sátoraljaújhely, Ózd és Tornalja (8 ezer lakos) illetve Rimaszombat (25 ezer lakos) között. Az edelényi 
járás északi területeire gyakorolnak enyhe gravitációs hatást Rozsnyó és Kassa. Edelény nemzetközi 
tevékenységet kizárólag testvérvárosi kapcsolatai révén fejt ki.  
Edelény a történelmi, gazdasági és egyéb okokból kifolyólag elsősorban a Bódva-völgyének centruma, 
amely lefedi az edelényi járás területét. Edelény már korábban is járási székhely volt (1983-ban 
általánosan eltörölték Magyarországon a járási státuszt), ezt a státust 2011-ben kapta vissza. 
Edelénynek mind közigazgatásilag, mind földrajzi, mind gazdasági adottságaiból kifolyólag jelentős 
szerepe van a Bódva-völgyében, térszervező szerepe kifejezetten az edelényi járás területére terjed 
ki.  
 

 
Társadalmi folyamatok 
 
Edelény állandó népessége csökkent az elmúlt bő évtized alatt, közel 8%-al. A népességfogyás oka, 
hogy fokozatosan nyílt az olló az élveszületések és a halálozások száma között, a halálozások száma 
minden évben magasabb volt, mint az élveszületések száma. Ennek a folyamatnak az eredménye, 
hogy Edelényben a természetes fogyás vált tendenciává, sőt a természetes fogyás mértéke 
meghaladja a járási, megyei és az országos átlagot egyaránt. Másrészt Edelény évek óta vándorlási 
veszteséget szenved el, vagyis az elmúlt évtizedben az elvándorlók száma mindvégig magasabb volt, 
mint a városba költözőké. Bíztató jelenség azonban, hogy a városba beköltözők száma az utóbbi 
években fokozatosan emelkedett, sőt 2012-ben már kiegyenlítődött az el- és odavándorlók száma. 
Ezáltal Edelény vándorlási vesztesége fokozatosan csökkent, 2010 óta már országos és megyei átlag 
alatti volt a település vándorlási vesztesége. A demográfiai folyamatok változásának harmadik nagy 
területe a város korszerkezetén érzékelhető. Kedvezőtlen demográfiai folyamatok zajlanak le a 
népesség korstruktúrájában, amely már egy összetett európai demográfiai jelenség. Borsod-Abaúj-
Zemplén megye járásai közül az edelényi járás a kedvezőbb korösszetételű járások közé tartozik.  
Edelényben az öregedési mutató folyamatosan nőtt az elmúlt tíz évben, amely jelzi, hogy a város 
fokozatosan öregszik. Ebben a tekintetben igen aggasztók a trendek, hiszen a város öregedési 
mutatója magasabb a járási és a megyei átlagnál, megközelíti az országos átlagot.  
A településen a 2001. és 2011. évi népszámlálások közötti időszakban a 15-64 éves korúak 
foglalkoztatottsága növekedett, a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül a legutóbbi 
népszámláláskor  51,4% volt, tíz év alatt több, mint tíz százalékponttal emelkedett. A kedvező 
folyamatok ellenére is a városi foglalkoztatottsági ráta jóval elmarad az országostól. A foglalkoztattak 
számának emelkedése következtében csökkent a városban a foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya. A regisztrált munkanélküliek száma 2003. és 2012. évek között folyamatosan nőtt, 2013. 
évtől viszont kedvező változás történt, a regisztrált munkanélküliek száma csökkent és tíz éves 
mélypontra került.  A munkanélküliségi ráta Edelényben 17,5%, amely járási aránytól alacsonyabb, 
viszont a megyei értéktől magasabb, illetve az országos aránynak majdnem a kétszerese. Edelényben 
az egy lakosra jutó nettó és belföldi összes jövedelem az elmúlt tíz évben kisebb-nagyobb mértékben, 
de egyenletesen emelkedett, a gazdasági válság ellenére is. Az adófizetők aránya folyamatosan nőtt, 
2012. évre 41,65% volt az adófizetők aránya a városban, ami 4 százalékponttal magasabb a tíz évvel 
előtti arányhoz képest.  
Edelényen belül jelentős differenciáltság mutatható ki az egyes településrészek közötti jövedelmi 
viszonyokban, presztízsben, életminőségben, amely szoros analógiát mutat a város társadalmának 
térbeli rétegződésével. A legrosszabb helyzetben lévő településrész az egresi és finkei. A városrészi 
szintű adatok vizsgálata alapján a város hátrányosabb részei az Egres és a Finke városrészek, melynek 
fő oka, hogy ezeken a területeken találhatóak a legnagyobb szegregátumok, ebből eredően a 
legsúlyosabb társadalmi problémák ezekben a településrészekben koncentrálódnak. A KSH adatai 
alapján a városban négy szegregátum, illetve négy szegregációval veszélyeztetett terület található, 
melyek főként a város külső részén találhatóak ugyan, de a város részét alkotják.  Ezeken a 
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területeken a legkedvezőtlenebbek az életminőséget meghatározó tényezők, magas az alacsony 
végzettségűek és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya, alacsony a jövedelem, 
a lakáskörülmények nem megfelelőek. A roma lakosság nagy része a szegregátumok területére 
koncentrálódik.  A városban a nemzetiségek közül a cigány lakosság száma a legnagyobb, a 2011-es 
népszámláláskor a város népességének  16%-a vallotta magát cigánynak. 
Az elmúlt két népszámlálás között javultak a város képzettségi mutatói,  csökkent a legalacsonyabban 
kvalifikáltak aránya majdnem 10%-kal, amely mindenképpen kedvező tendencia, növekedett a 
középfokú végzettséggel rendelkezők aránya, csakúgy mint a diplomásoké. Az országos adatokat 
vizsgálva látható, hogy mind a két népszámlálás alkalmával megállapított települési adatok az 
országos átlaghoz közelítenek. 

 
Gazdasági folyamatok 
Edelény, mint a járás centruma igen kevés gazdasági potenciállal rendelkezik. A város mezőgazdasági 
adottságai nem számottevők.  A munkanélkülivé válás országos tendenciája - a korábban 
meghatározó bányaipar és a közeli nagyobb városokba való bejárás lehetőségének a megszűnése 
miatt - az átlagosnál nagyobb mértékben sújtotta Edelényt is, nem csak a vonzáskörzetét. 1995-ben a 
bánya bezárást követően 2000 ember veszítette el a munkahelyét, azonban az elmúlt húsz évben 
nem pótolta semmi ennek a gazdasági potenciálnak az elvesztését. Jelentős foglalkoztatók nincsenek 
a városban, mindössze három fontosabb termelő vállalat működik. A legnagyobb foglalkoztatónak az 
önkormányzat tekinthető. Mindezt fokozza, Edelényben nincs olyan önkormányzati tulajdonban lévő 
iparterület, amely ipartelepítésre alkalmas lenne.   
A gazdasági szerkezetet hosszú időn keresztül a mezőgazdaság alapozta meg a szénbányászat mellett. 
Napjainkban a nagyüzemi termelés helyett a saját célra termelő szőlő- és növénytermesztés a 
jellemző, azonban már nem meghatározó iparág. A mezőgazdaságban a nagyüzemi termelés helyét 
az egyéni gazdálkodás és a saját célra szolgáló szőlő-, gyümölcstermesztés vette át, ami a 
vállalkozások számából is jól tükröződik. A gazdasági szerkezet átalakulását a kereskedelem és 
szolgáltatás arányának a megnövekedése jellemzi. Nagyon magas a törpebirtokosok aránya, 
legnagyobb részben gabonanövényeket termesztenek, mindezek mellett az ipari növények 
termesztése is jelentős. Meghatározó még a gyümölcstermesztés a térségben, főként szilvát, almát, 
meggyet és kajszit termelnek. A térségben található szőlő ültetvények 1/5-e Edelény környékén 
található. Az utóbbi évtizedekben gyakorlatilag eltűnt a háztáji állatállomány, sőt a nagyüzemi 
méretű állattartás is visszaesett. 
Korábban a bányaipar volt nagyon meghatározó a térségben, azonban az 1990-es évek elején 
bekövetkező gazdasági szerkezetváltásnak köszönhetően, ez teljesen eltűnt Edelényből, 1995-ben 
bezárták a bányákat. A munkanélkülivé válás országos tendenciája - a korábban meghatározó 
bányaipar és a közeli nagyobb városokba való bejárás lehetőségének a megszűnése miatt - az 
átlagosnál nagyobb mértékben sújtotta Edelényt. Napjainkra a térségben a feldolgozóipar erősödött 
meg, jellemzően csokoládégyártó, húsfeldolgozó, tejfeldolgozó, fa- és bútoripari, illetve fémipari 
cégek, kisiparosok tevékenykednek.  
A szolgáltatói szektor tekintetében a nyomdaipari tevékenységek és az autóiparhoz tartozó 
kereskedelmi és javító ágazatban tevékenykedő társaságok a legnagyobb foglalkoztatói a 
településnek és ezen szervezetek jelentős árbevételt generálnak. A kiskereskedelmi egységek száma 
a gazdasági válságot követő időszakban jelentősen lecsökkent.  
A város kitörési lehetősége egyértelműen az idegenforgalom lehet a jövőben. Edelény a Bódva-völgy 
kapuja, a város lényegében a Miskolc-Aggtelek között turisztikai tengely egyik legfontosabb állomása. 
A Bódva-völgye Észak-Magyarország egyik legszebb és leggazdagabb kulturális és természeti 
örökségét koncentrálja. Természeti értékek, a világörökségi helyszínek, kiemelkedő értékű középkori 
templomok, kastélyok, várak, várromok várják a turistákat. A Bódva-völgye desztinációba határon túli 
területek is bekapcsolhatóak, amelyek még vonzóbbá tehetik a térséget. A Bódva-völgyében lévő 
turisztikai attrakciók sokszínűsége és unikalitása ellenére (mind természeti környezet mind az 
attrakciók tekintetében) a térség turizmusa elmarad a lehetőségektől. Ez a térség még egyértelműen 
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felfedezésre vár. A Bódva-völgyének egyik idegenforgalmi motorja egyértelműen Edelény lesz, hiszen 
az edelényi kastély rekonstrukciójával a város megteremtette ennek feltételét. Edelény kulturális 
örökségekben kifejezetten gazdag, turisztikai versenyelőnyei ezen a területen összpontosulnak. A 
városnak négy kiemelt öröksége van turisztikai szempontból: a L'Huillier-Coburg kastély, Borsodi 
Tájház, a Borsodi földvár és a gótikus református templom. A város külterületén található Császta 

városrész, ezen a területen az elmúlt években a hagyományokra épülő borturizmus 
infrastrukturális feltételei folyamatosan kiépültek, jelentős útfelújítási munkák, villamos 
hálózat kiépítések történtek meg és jelentős számban kerültek borospincék felújításra.  
Az idegenforgalom helyzete Edelényben és  vonzáskörzetében fejlődő tendenciát mutat. Azonban a 
sokszínű turisztikai attrakciók ellenére a kiszolgáló infrastruktúra hiánya, az alacsony színvonalú 
turisztikai szolgáltatások nagyban hátráltatják a turizmus fejlődését. Szállás- és vendéglátóhelyek 
nélkül a turizmus csak átgördül a városon, jövedelmet helyben nem generál, hasznait még akkor is 
máshol fogják élvezni, ha éppen az edelényi vonzerő csalta oda a látogatókat. Az elkövetkező 
években elsősorban erre a kihívásra szükséges reagálni a helyi fejlesztéspolitikának. A megyei 16 
járásból az Edelényi járásban a 6. legalacsonyabb az 1000 lakosra jutó szállásférőhelyek száma, annak 
ellenére, hogy ez a térség kifejezett meghatározó turisztikai adottságokkal rendelkezik. A mutató 
egyértelműen jelzi, hogy a turisztikai szuprastruktúrák fejlesztésre szorulnak. A statisztikai adatok 
szintjén is érződik azonban, hogy 2013 óta újra növekszik a település vendégforgalma, amely két 
okkal magyarázható. Egyrészt az edelényi kastély megnyitása jelentős vonzerőt gyakorolt, másrészt a 
gazdasági válság hatásai egyre kevésbé éreztetik hatásukat, a magyarországi belföldi turistaforgalom 
megélénkülni látszik.  
Megyei viszonylatban az edelényi járás az alacsony vállalkozói sűrűségű járások közé tartozik. 
Egyértelműen kimutatható az alcsonyon vállalkozói sűrűségű területek a megye észak-nyugati 
területein koncentrálódnak. Edelényben a regisztrált vállalkozások száma az elmúlt 12 évben a KSH 
adatai szerint pozitívan alakult, 43%-al növekedett a vállalkozások száma.  A regisztrált vállalkozások 
esetében a 1/3-2/3 arányban oszlik meg a társas és az önálló vállalkozások aránya. A vállalkozási 
szerkezettel kapcsolatban megállapítható, hogy Edelényben a mikrovállalkozások szerepe a 
meghatározó. A járásban összesen 9 db középvállalkozás működik, nagyvállalkozásnak minősülő 
vállalkozás nincs a térségben. A legtöbb vállalkozás a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 
nemzetgazdasági ágban működik. Őket követi a kereskedelem, gépjárműjavítás ág, majd az 
ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágazat. A korábbi időszakban a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 
halászat nemzetgazdasági ágban volt a legtöbb vállalkozás a településen. A korábbi években jelentős 
volt még a kereskedelem, gépjárműjavítás és a feldolgozóipari tevékenység, azt itt működő 
vállalkozások a város legnagyobb foglalkoztatói. A legnagyobb iparűzési adót fizető vállalatok 
Edelényben döntő többségben a szolgáltató ipar területén működnek. A 2011-es népszámlálás adatai 
alapján megállapítható, hogy a foglalkoztatottak 32 %-a az ipar területén, míg 2 %-a a mezőgazdaság 
és 66 %-uk a szolgáltatási jellegű ágazatokban dolgozik. 
A gazdaságélénkítés érdekében Edelény város Önkormányzata olyan fejlesztéseket hajtott végre az 
utóbbi években, amelyek egyrészt az infrastrukturális kiépítettséget javítják illetve a településen 
megvalósult kiemelt turisztikai fejlesztéseket egészítik ki. Ebben kiemelkedik a városközpont 
rehabilitációja, a közlekedési rendszer korszerűsítése és a város turisztikai vonzerőinek fejlesztése.  

 
Környezeti folyamatok 
 
A vízrajzi viszonyokat a Bódva patak határozza meg, melybe Edelénynél több kisebb patak is 
beleömlik. A Bódva menti települések, többek között Edelény is árvízveszélyes terület. A jelenlegi 
környezetvédelmi előírások mellett a talaj és a vízszennyezés valószínűsége jelentősen csökkent, de 
baleset (havária) bekövetkezésével mindig számolni kell. A Bódva vízjárását – így nagy és kisvizeit is - 
alapvetően a szlovák vízgyűjtő határozza meg, melyet tovább módosítanak – mind pozitív – mind 
negatív irányban a magyarországi mellékvízfolyások. Ebből következően a szlovák területen végzett – 
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és tervezett- vízgazdálkodási beavatkozások ismerete szükséges lenne a magyarországi területi 
tervezésekhez – így az árvízvédelmi, vízrendezési, vízhasznosítási tervekhez. A Bódva vizét tehát a 
határon túli területek is befolyásolják.  
A magas talajvíz illetve belvíz korlátozza a város alacsonyabb térszínű részeinek hasznosíthatóságát. 
Ezeken a területeken a talajvíz általában kis mélységben található. A talajvíz a város déli részén 
rendszeresen megjelenik belvíz formájában a felszínen. Nagyobb árvizek alkalmával a talajvízszint 
jelentős megemelkedése, vagy hosszabb csapadékos időszakok után alakulhatnak ki a városban 
belvízzel borított területe. A térség komplex vízrendezése, kezelése segíthet. 
A város tájhasználatában továbbra is domináns szerepet tölt be a szántóföldi művelés, ezt követi az 
erdőgazdálkodás. A térség adottságaihoz mérten a gyepgazdálkodás és a szőlő-, gyümölcs területek 
alacsony részarányt képeznek. A kertségek, volt zártkertek egyre inkább elhagyottá válnak, ez alól 
kivételt képez Császta, ahol a helyi borkultúra ismét kezd felvirágozni. A gondozás hiánya miatt sok 
helyen kivadultak az ültetvények. Az átlagos erdősültség mértéke jónak mondható, ez a domboldalak 
védelme szempontjából kedvező. Az erdőterületek jelentős hányada azonban, un. rontott erdő, 
megfigyelhető a tájidegen és invazív fajok betelepülése. A szántóföldeken túlsúlyba került az ipari 
növények termesztése és ez a biodiverzitás csökkentését eredményezte. A város közigazgatási 
területében alacsony részarányt képeznek a gyepes területek, rétek aránya, bár az ezeket fenntartó 
és a táj ápolását biztosító állatlétszám is hiányzik. Az utóbbi évtizedekben gyakorlatilag eltűnt a 
háztáji állatállomány, sőt a nagyüzemi méretű állattartás is visszaesett. Ugyanakkor ezeken a 
területeken még számos értékes tájfajta génállománya megmaradt. 
Az egykori bányászati funkcióból visszamaradt tájseben lassan eltűnőben vannak, a tájregeneráció 
következtében. Történtek tájrehabilitációs munkálatok, pl. a meddőhányók tájba illesztése. Vannak 
kisebb felhagyott bányák, melyeket a természet már visszahódított és az egyedi tájértékek számát 
gyarapítják. Az egykori bányászati múlt maradványai lassan már nem jelentenek tájhasználati 
konfliktust. Évtizedekkel ezelőtt a mélyművelésű bányák, az alábányászottság korlátozó tényezőnek 
számított, napjainkig lassan a stabilizáció is lezajlik és a korlátozás is feloldhatóvá válik. 
A Bódva egyébként is a zöldfelületi rendszer fő szervezője. A gond az, hogy igazi látványelemmé a 
folyó az árvízi problémák miatt nem igazán válhat. A városszerkezeten is meglátszik a vizektől való 
félelem, mivel a folyóhoz leginkább a kertvégek csatlakoznak. Az épületek tehát elfordulnak a 
vizektől. Valódi közpark csak nagyon kis terjedelemben van jelen a városban. Korlátolt használatú, de 
a város legnevezetesebb zöldfelülete a „Kastélysziget” program keretein belül megvalósult L’Hullier - 
Coburg kastélypark. Korábban itt volt a város labdarúgó pályája, melyet sikeresen kitelepítettek. 
Megnyílt a lehetőség a rekonstrukciós munkálatok végzésére. Megtörténtek a kertrégészeti 
munkálatok. Egyes kerttörténeti jelentőségű elemek is rekonstruálhatók lettek. 2014-től látogatható 
a kastély és parkja. A növényrekonstrukció során néhány idős fát sikerült megmenteni  és  nagy 
virágos felületeket alakítottak ki. 
Egységes út és utcafásítás nincs a városban, de egy-egy rekonstrukció során szakaszosan történtek 
telepítések. Az egységes út és utcafásításnak akadálya a szűk utcakeresztmetszet és a közművek 
védelme miatt betartandó védőfásítások. 
 
Összességében megállapítható, hogy Edelényben a zöldfelületek aránya potenciálisan megfelelő, és 
azok kertépítészeti kialakítása sokat változott jó irányban, de szükség van még további fejlesztésekre. 
 
Kazincbarcikai iparterület közelsége miatt a település háttér szennyezettsége a széljárástól függően 
változhat az ipari terület közelsége érezhető. Ettől függetlenül a település közigazgatási határain 
belül kevés ipari tevékenység zajlik, az elmúlt 5 évben, összesen öt bejelentett pontforrás található 
ebből kettő közintézmény kazánja, kettő pedig szilárd anyag kibocsátó fűrészüzem. A közületek 
valamint a lakossági fűtés mellett a másik, elsősorban lokális terhelést jelentő légszennyező forrás a 
gépjármű közlekedés. Ennek hatása gyakorlatilag a közlekedési utak közvetlen környezetében 
(belterületen a beépítési vonalig, azaz az első házsorig, külterületen 50-100 m széles sávban) 
jelentkezik. Jelentős a település fekvéséből adódó tranzit szerepe a völgy-funkció miatt, Edelény 
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város a főutak keresztezésébe települt, Borsod kapujaként említik fontos közúti csomóponttal. A 
levegőt szennyező hatások csökkentésére a tehermentesítő út megvalósítása jelentene megoldást. A 
település területén üzemi zajforrással nem kell számolni. A település zaj és rezgés terhelése alapján a 
legterheltebb területe a 27. számú főközlekedési út és környéke, ami jellemző közlekedési 
zajforrásként szóba jöhető útszakasz. 
A településen található felhagyott, bezárt lerakó melynek rekultivációja folyamatban van. A 
településen működő vállalkozások üzemeléséből elvileg nem keletkezik veszélyes hulladék. A 
lakosságnál keletkező kommunális hulladék szelektív gyűjtésére lehetőséget nyújtó hulladékgyűjtő 
szigetek ellenére, az eddigi tapasztalatok alapján a hulladékok szelektív gyűjtésének hatékonysága a 
lakosság körében nem hatékony. A város kül- és belterületein egyaránt található több kisebb 
nagyobb illegális hulladéklerakó ezek felszámolása folyamatos, de sajnálatos módon azok 
rendszeresen újratermelődnek.  
A vizsgálatok irreverzibilis vizuális konfliktust nem tártak fel. A tartós konfliktusok közé sorolhatók a 
roncsolt, felhagyott területek (elsősorban majorsági területek) és elhagyott külterületi lakó épületek 
okozta konfliktusok. A tartós konfliktusként tekinthetünk az illegális hulladéklerakásból eredő 
konfliktusokra valamint a városon belül rendszeresen jelentkező közterületi károkozások miatti 
vizuális környezetterhelésekre.  
A település viszonylag jól kiépített és jól működő kommunális, műszaki infrastruktúrával rendelkezik, 
azonban a lakosság komfortérzetének, életminőségének javítása, valamint a fenntartható fejlődés és 
a környezetvédelmi célok elérése érdekében van még javítani és korszerűsíteni való a kommunális 
infrastruktúra rendszerein. Mindenekelőtt teljes körűvé kell tenni a csapadékcsatornázottságot, a 
szennyvíz csatornahálózatra történő rákötési arányát növelni szükséges. Edelény szennyvíztisztító 
telepe üzemel, fejlesztése a biológiai szennyvíztisztításra vonatkozóan befejeződött. A telep már 
képes megoldani a város és a környék teljes szennyvízkezelését. Ennek ellenére a belterületen 
területarányosan 36,7% üzemeltetnek házi közműpótló létesítményeket, melyekből az elszivárgó 
szennyvíz közvetlenül szennyezi a talajt és talajvizeket, ezen keresztül a Bódvát, veszélyeztetve a 
vízbázisokat. Mindezek miatt szükséges a rákötési arányt növelő intézkedéseket életbe léptetni, a 
szennyvízelvezető hálózat kihasználtsága, közműpótlók visszaszorítása érdekében.  
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Településszerkezeti folyamatok 

 

Edelény település kialakulásában a természetföldrajzi, a történeti, közlekedés-földrajzi tényezők 
együttesen játszottak szerepet. Edelény a Bódva folyó völgyében helyezkedik el, a Cserehát nyugati 
lábánál, valamint a Borsodi-medence északi peremén.  
A város településszerkezetének legkorábbi rétege az Árpád-korra vezethető vissza. A középkorban a 
történeti Borsod vármegye székhelye. Borsod vármegye korai történetének állít emléket a település 
északi részén álló ispáni vár. A XVIII. század végén készült Első Katonai Felmérés térképlapján utcás 
településként jelenik meg, amikor gyakorlatilag egy észak-déli irányú, a Bódvával párhuzamos futású 
főutcából állt. A XIX. század első felében készült Második Katonai Felmérés térképlapján jelentős 
településszerkezeti változásokat nem figyelhetünk meg. A település belső területén kialakul az utcák 
vonalvezetése, rögzül a telekrendszer.  A Coburg kastély rendezett parkja, tervezett sétányokkal új 
elemként jelenik meg. A XIX. század folyamán Borsod és Finke teljesen különálló település. Edelény 
településszerkezetében jelentős változások a XX. században történtek. Kiépül a vasút, a vasútvonal 
mentén új városrészek épülnek fel. A vasút mentén déli irányban fokozatosan összenő Finkével, 
északi irányban pedig Borsoddal. A településközpont körül, attól nyugatra és északra szabályos 
utcahálózatú új városrészek jönnek létre. A település jelenlegi szerkezete a XX. század elején történt 
lényegi változásokat követően alakult ki. A több településből összeállt város több alközponttal 
rendelkezik. A város nyugati és északi részén szabályos utcaszerkezetű településrészekkel egészült ki. 
A település szerkezetet alapvetően meghatározza, és lényegi elemként befolyásolja a Coburg kastély 
és a Földvár. A több településrésznek köszönhetően több történeti településmaggal kell számolnunk 
Edelény esetében.  
A település szerkezetét befolyásoló elemek: a 27-es sz. közlekedési út a belterületet észak-déli/kelet-
nyugati irányban kettészeli; a 2615, 2616, 2617 sz. közlekedési utak a belterületről kiindulva a 
szomszédos települések, településrészek irányába haladnak, a Bódva valamint annak árvízvédelmi 
rendszere.  
Jellegzetes, örökségvédelmi szempontból értékesnek tekinthető településképet elsősorban Borsod 
településrész központjában a református templom és az ispáni vár környezetében találunk. Az itt 
húzódó Borsodi út vége, és a Bors vezér útja védendő utcaképnek minősül a helyi értékvédelmi 
rendelet alapján. Ezen a településrészen még több, a helyi népi építészeti jellegzetességeket őrző 
épület áll, amelyek közül a legépebben megmaradt épületegyüttesben tájházat rendeztek 
be.íEdelény örökségvédelmi szempontból meghatározó épülete továbbá a L' Huillier-Coburg kastély, 
amely az ország egyik legnagyobb és legjelentősebb barokk kastélya. A XVIII. század első harmadában 
L' Huillier Ferenc János egri várkapitány építette a Bódva szigetén. A kastély szigeten történő 
elhelyezkedésének köszönhetően elkülönül a történeti településmagtól. A helyi, egyedi arculatot 
biztosító épület között igen kevés országos védelem alatt álló műemléket találunk, amelyek száma az 
utóbbi években nem is emelkedett. A település önkormányzata felismerte a történeti településkép 
megőrzésének fontosságát. Az önkormányzat ennek megfelelően rendeletben több lakóházat és 
középületet helyezett helyi védelem alá. A helyi utcaképet meghatározó épületek ma már helyi 
védelem alatt állnak. Edelény, Borsodi utca 155. szám alatti ingatlanon álló Borsodi tájház, több 
épületből álló épületegyüttese a magyarországi tájház hálózat része, így az világörökségi várományos 
területnek minősül. 
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3 HELYZETÉRTÉKELÉS 
 

3.1 A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS 
 

3.1.1 A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 

összefoglaló értékelése 

Edelény város fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összegzése egy SWOT analízis 
keretében történik, amely bemutatja a város belső adottságait (erősségeit és gyengeségeit) 
és a fontosabb fejlesztést befolyásoló külső tényezőket (lehetőség, veszély).  
 

Erősségek Gyengeségek 

Városi társadalom 

A két népszámlálás között javult a lakosság 
képzettségi helyzete (1.7.1.4.). 

 

A városi humán közszolgáltatások fejlesztése 
dinamikusan haladt az elmúlt években (1.10.2.) 

 

 

Az állandó lakosság csökken, amelyet a növekvő 
természetes fogyás és a vándorlási veszteség 
eredményez (1.7.1.1.). 
 
Magas a munkanélküliségi ráta, különösen a 25 év 
alattiak esetében (1.7.1.3.). 
 
Kedvezőtlen korösszetétel, magas az időskorú 
lakosság aránya, folyamatosan nő a város 
öregedési mutatója (1.7.7.1.1.). 
 
Humán közszolgáltatásokban jelentkező 
kapacitásproblémák (1.8.1.1.). 
 
Magas a kedvezőtlen életkörülmények között élő 
hátrányos helyzetű lakosság aránya, nagy 
számban alakultak ki a városban szegregátumok. 
 

Városi gazdaság 

Nagyszámú olcsó munkaerő áll rendelkezésre a 
településen (1.9.1.). 
 
A császtai városrész jelentős és fejlődő bortermelő 
vidék (1.9.2.1.) 

 
Jelentős kulturális vonzerőket koncentrál a 
település, a Bódva-völgye kifejezetten gazdag 
kulturális és természeti értékekben (1.9.2.1.; 
1.12.3.). 

 
Az Edelényi-kastély rekonstrukciója első két üteme 
megvalósult, amely az ország egyik legnagyobb 
kastély-helyreállítási programja volt az elmúlt 

Edelény az ország egyik leghátrányosabb helyzetű 
térségben található, melynek egyre erősödik a 
leszakadása (1.1). 
 
A meglévő turisztikai szolgáltatások száma és 
minősége nem megfelelő, hiányos a turizmust 
kiszolgáló infrastruktúra. A helyi vállalkozások 
tőkeszegények, nem fektetnek be a turizmusba 
(1.9.2.2.). 
 
Elaprózódott birtokviszonyok, a törpe birtokok a 
meghatározóak (1.9.2.3.). 
 
Az utóbbi évtizedekben gyakorlatilag eltűnt a 
háztáji állatállomány, sőt a nagyüzemi méretű 
állattartás is visszaesett (1.9.2.3). 
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években (1.9.2.1.). 

 

A város közlekedésföldrajzi szempontból jó 
pozícióban van (1.9.4.1). 

 
Elsősorban a közfoglalkoztatásnak köszönhetően 
nő a foglalkoztatottak száma és csökken a 
munkanélküliek száma (1.10.4.).  
 
2007-2013 között jelentős településfejlesztési 
beruházások valósultak meg, a város forrás 
abszorciós képessége erős volt (1.10.2.). 
 
 

 
Termelő ipari vállalatok és nagy foglalkoztatók 
hiánya (1.9.3.). 
 
Szakképzett munkaerő hiánya (1.9.4.2.). 
 
Önkormányzati tulajdonban lévő iparterület 
hiánya (1.9.4.4.). 
 
A természeti adottságok az erdőgazdasági és 
mezőgazdasági területhasznosítás számára 
általában kedvezőtlenek, vagy csak mérsékelten 
kedvezőek (1.12.2.2.). 
 
 

Városi környezet 

Az egykori bányászati funkcióból visszamaradt 
tájsebek eltűnőben vannak, a térségben sikeres 
tájrekultivációk valósultak meg, az egykori 
bányászati múlt maradványai lassan már nem 
jelentenek tájhasználati konfliktust. (1.12.2.1.) 
 
A városban megvalósult a hulladéklerakók 
rekultivációja. 
 
Több ikonikus építmény, templomtorony 
harmonizál a környező tájképpel, különösen szép a 
város sziluettje (1.12.2.2.). 
 
Edelény két országos védelem alatt álló területtel 
rendelkezik Edelényi Magyar Nőszirmos 
Természetvédelmi Terület és a borsodi földvár, 
illetve Edelény közigazgatási területét érinti a 
Bódva-völgy és Sas-patak völgye elnevezésű 
terület, amely Natura 2000 (1.12.3.2.). 
 
A zöldfelületek aránya potenciálisan megfelelő, és 
azok kertépítészeti kialakítása sokat változott jó 
irányban. A város legnevezetesebb zöldfelülete a 
„L’Hullier - Coburg kastélypark, melynek 
megtörtént a rehabilitációja, a városban több 
rekreációs övezet van (1.13.1.1.). 

 

Edelény egy funkciógazdag kisváros, fejlett 
intézményi ellátottsággal (1.14.1.4.) 
 
A város több települési alközponttal rendelkezik, a 
város több településből alakult, így több 
településrésznek van történeti településmagja, 

A szántóföldeken túlsúlyba került az ipari 
növények termesztése és ez a biodiverzitás 
csökkentését eredményezte (1.12.4.). 
 
Az erdőterületek jelentős hányadában 
megfigyelhető a tájidegen és invazív fajok 
betelepülése (1.12.4.). 
 
Valódi közpark csak nagyon kis terjedelemben van 
jelen a városban, inkább a pihenő parkok 
rendszere van jelen. Egységes út és utcafásítás 
nincs a városban, szükséges lenne őshonos fák 
telepítése, problémát jelent a fák elöregedése 
(1.13.1.1.).  
 
A belváros arculata nem egységes, az épített 
környezet nagyon változatos képet mutat, az 
épületek homlokzata több helyen leromlott 
(1.14.4.2.) 
 
Nagy kontrasztot találunk a Coburg- kastély 
épülete és az őt körülölelő kép között az eltérő 
építészeti irányzatok termékei keverednek 
(1.14.4.2.). 
 
Kedvezőtlen a város vasúti megközelíthetősége, a 
várost csak vasúti mellékvonal szolgálja ki (1.15.1) 
 
Bódva hidak átfolyási szelvénye elégtelen, amely 
árvízvédelmi kockázatot jelent. (1.15.2.) 
 
A vízvezeték hálózat túlnyomó része elöregedett, 
a csövek állapota miatt komoly hálózati 
veszteségek adódnak. (1.16.1.1.) 
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erős a városrészi identitás (1.14.2.1.) 
 
Edelény jelentős történeti hagyományokkal 
rendelkezik, településszerkezetének legkorábbi  
rétege az Árpád-korra vezethető vissza, a 16. 
századtól mezőváros, a 19. századtól járásközpont 
(1.14.6.1.). 
 
 A Bódva-patak környezetében az elmúlt 
időszakban jelentős fejlesztések valósultak meg, 
amely csökkenti az árvízkockázatokat (1.15.2) 
 
A település területén üzemi zajforrással nem kell 
számolni (1.17.4).  
 
A település viszonylag jól kiépített és jól működő 
kommunális, műszaki infrastruktúrával rendelkezik 
(1.17.9.). 
 
A város terülte jelentős kiterjedésű 
ásványvagyonnal rendelkezik (1.18.1.). 
 
 

 
A 27. számú út forgalmának jelentős a zaj- és 
rezgésterhelése, a légszennyezése és a baleseti 
kockázatokat hordoz. A 27. számú út átvágja a 
városközpontot, amely akadályát képezi a 
belváros közterületi fejlesztéseinek (1.17.4.) 
 
Illegális hulladéklerakók folyamatos 
újratermelődése. A tartós konfliktusként 
tekinthetünk az illegális hulladéklerakásból eredő 
konfliktusokra valamint a városon belül 
rendszeresen jelentkező közterületi károkozások 
miatti vizuális környezetterhelésekre.  (1.17.6.) 
 
Nem hatékony a szelektív gyűjtés (1.17.6.) 
 
 

Lehetőségek  Veszélyek 

Városi társadalom 

Civil szervezetek szerepvállalás folyamatosan 
erősödik (1.7.3) 

Magyarország és Európa társadalma öregszik 
(1.7.7.1.1.). 
 
A gyermekvállalási hajlandóság csökken, a 
gyermekvállalás időben kitolódik, amely szintén 
egy általános társadalmi jelenség. Ez 
kedvezőtlenül hat a demográfiai folyamatokra 
(1.7.1) 
 
Az alacsony átlagkereset miatt a szakképzett 
munkaerő elvándorlása (3.3.2) 
  
Szegregáció erősödése, a szegregátumokban élő 
lakosság számának növekedése 
 
 

Városi gazdaság 

Edelény regionális növekedési tengelyek közelében 
fekszik, Magyarország külső városgyűrűjének 
szerepének további erősödése várható (1.1) 
 
Agglomerálódás erősödése Miskolc körül (1.1.) 
 
 
Borsodi tájház, több épületből álló 
épületegyüttese a magyarországi tájház hálózat 

Jelentősen megváltozta a turistaigények, a 
magasan elkölthető jövedelem kevés 
szabadidővel párosul a turisták intenzív 
élményeket keresnek. Megnőtt a tapasztalt 
turisták száma, akik magasabb elvárásokat 
fogalmaznak meg a desztinációkkal szemben 
(1.9.1) 
 
Erős turisztikai versenytársak találhatóak a 
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része, így az világörökségi várományos területnek 
minősül (1. 14. 6. 4.).  
 
Sok a funkcióvesztett vagy alulhasznosított 
gazdasági épület (1.14.1.5.) 
 
A turizmus nemzetgazdasági szerepe dinamikusan 
növekszik. Növekszik a belföldi turizmus volumene, 
az utazók a belföldi és a közeli utazási célpontokat 
részesítik inkább előnybe (1.9.1) 
 
Világörökségi helyszín közelsége (1.9.1.) 
 
Határmenti együttműködés lehetősége, amellyel 
többlet források vonhatóak be a városfejlesztés 
érdekében (1.9.1.) 
 
Az Edelényi kastély az egész Bódva-völgy turisztikai 
fejlesztésének válhat a motorjává (1.9.1.) 
 
A szociális gazdaságfejlesztés egyre sikeresebben 
alkalmazott eszköz a munkaerő-piaci problémák 
kezelésében  
 
Az önkormányzat adósságkonszolidációja révén 
javul a város költségvetési helyzete, stabilizálódik 
gazdálkodása (1.10.1) 

térségben (1.9.1) 
 
Turisztikai szolgáltatások hiányában a turizmusból 
származó jövedelem nem keletkezik (1.9.1) 
 
A befektetés-ösztönzés kapcsán erős 
versenytársakkal áll szemben Edelény (1.9.1) 
 

Városi környezet 

 
 
 
 
 
 

A Bódva vizét a határon túli területek 
vízgazdálkodási is befolyásolja (1.12.1.) 
 
Edelény nem tartozik a régészeti szempontból jól 
kutatott települések közé, így a településen 
komoly örökségvédelmi kockázatot jelenthetnek a 
zöldmezős beruházások (1.14.6.2.). 
 
Edelény település fokozottan érzékeny és 
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség 
védelmi terület, a település területe nitrát 
érzékeny. (1.16.) 
 
Edelény város ivóvízellátása regionális ivóvízellátó 
rendszerről történik, a helyi, sérülékeny földtani 
környezetű talajvízre telepített vízmű kutak évek 
óta üzemen kívül vannak, a vízmű rendszerből 
történő végleges kivonásuk azonban még nem 
történt meg. (1.16.1.1.) 
 
Magas talajvíz és belvíz korlátozza az alacsonyan 
fekvő területek hasznosíthatóságát (1.17.2.) 
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A Bódva menti települések, többek között Edelény 
is árvízveszélyes terület A település közigazgatási 
területe nem érintett nagyvízi meder területével, 
valamint árvízveszélyes területekkel. Ezzel 
szemben az elmúlt 20 évben több jelentős 
mértékű árhullám vonult le a Bódván 
(1.17.2.,1.18.2.) 
 
A talajvízszint kis mélységben található. Nagyobb 
árvizek alkalmával a talajvízszint jelentős 
megemelkedése, vagy hosszabb csapadékos 
időszakok után alakulhatnak ki a városban 
belvízzel borított területe (1.17.2.). 
 
A talajvíz a település déli oldalán magas vízállás 
esetén a térszínen is megjelenik belvíz 
formájában. Ezért szükséges fontos 
belvízrendezés keretében a vizek kezelése 
(1.18.2.4.). 

 

3.1.2 A településfejlesztés és - rendezés kapcsolata 

A város jelenleg rendelkezik érvényes településfejlesztési koncepcióval továbbá 
településfejlesztési eszközökkel (településszerkezeti tervvel, helyi építési szabályzattal és a 
hozzá tartozó szabályozási tervvel). Ezen településfejlesztési, rendezési dokumentumoknak 
egymással összefüggésben kell állniuk. A koncepció a településszerkezeti tervvel tartalmi 
összhangban kell legyen, míg a stratégia a koncepcióval összhangban a településszerkezeti 
terv figyelembe vételével kell készüljön. Végül a helyi építési szabályzat is összhangban kell 
legyen a településszerkezeti tervvel. Ezen követelményeknek a meglévő településfejlesztési 
–rendezési eszközök tartalmukban megfelelnek. 
Jelen településfejlesztési stratégia (ITS) felváltja a korábbi IVS-t, mely  a 2014-2020-as EU 
programozási és költségvetési időszakra középtávú településfejlesztési irányokat jelöl ki. A 
többi fejlesztési –rendezési eszköz azonban (még) változatlan marad. Ez nyilvánvalóan felveti 
a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök egyes elemeinek 
módosítási szükségességét. 
Az ITS-ben felvázolandó fejlesztési irányok már nem állhatnak teljes mértékben összhangban 
a településfejlesztési koncepcióval, illetve a településszerkezeti terv szerinti elhatározásokat 
is pontosíthatja. A jogszabályi környezet is változott (változhat még), a tervezett fejlesztések 
megvalósíthatósági tanulmányai is pontosíthatnak egyes szabályozási elemeken. Ez a 
fejlesztés és rendezés közötti iterációs elv, módszer eredményeként a településszerkezeti 
terv (majd HÉSZ) módosításához vezethet. Ezek elsősorban új beépítésre szánt (ipari) 
területek kijelölését és egyes hátrányos helyzetű településrészeken a szociális 
városrehabilitációval összefüggő szabályozási feladatokat jelentik majd. 
A jogszabályi környezet változása további településrendezési döntésekhez kell vezessen. A 
jelenleg érvényes szabályozás szerint a településrendezési eszközök már csak 2015. 
december 31.-éig módosíthatók abban az anyagi jogi környezetben, melyben eredetileg is 
készültek. Ezt követően 2018. december 31.-éig még alkalmazhatók ugyan, de már nem 
módosíthatók a már jelzett eredeti anyagi-jogi környezetben. 2019-től pedig a jogszabály 
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erejénél fogva lejárnak, így nem alapozhatják meg ezt követően az építés helyi rendjét, 
illetve az erre épülő építésügyi hatósági eljárásokat. 
Ezért az új, 2013-tól érvényes anyagi-jogi szabályozásnak megfelelő településrendezési 
eszközök készítése vélhetően nem lesz mellőzhető. 
Ezt erősíti jelen tervezési folyamat. Ezzel ugyanis a megalapozó vizsgálat teljes körűen 
elkészül, és felhasználható lesz a településrendezési eszközök készítésénél! Az EU fejlesztési 
források elérése érdekében az önkormányzatnak tehát indokolt lesz gondoskodni az új 
településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök elkészíttetéséről, 
jóváhagyásáról. 
 
Az egyes fejlesztések területi korlátai, lehetőségei: 
A területi korlátokat természetes és épített korlátok alkotják. Alapvető természeti korlátok a 
vízfolyások és a dombok, az ökológiai hálózat elemei, melyeket a természetes állapotukban 
kell megőrizni, itt beépítésre szánt területeket nem lehet kijelölni. 
A legkézenfekvőbb épített korlátok az infrastrukturális vonalas elemek. Ezek közül a 
legzavaróbb korlát az átjárhatóságot korlátozó funkciók (főutak, vasútvonalak). Ennél kisebb 
a fejlesztéseket érintő korlátozó hatása a védelemre javasolható településrészeknek, és 
egyes olyan terület felhasználásoknak, melyek nem változtathatók meg (pl. temető) További 
tervezendő korlátozás a település beépítésre szánt területei körül kijelölendő – beépítésre 
nem szánt területekből álló – zöld gyűrű is. Ezért a területi fejlesztés lehetősége a kijelölendő 
zöld gyűrűn belül lehetséges. 
 
 

3.2 PROBLÉMATÉRKÉP/ÉRTÉKTÉRKÉP 
 
Az érték- illetve probléma adottságok térképen ábrázoltak. Egyes elemeket értékként, 
másokat problémaként nevesíti. Azonban egyes elemek egyik megközelítésben értéket 
képviselhetnek, más megközelítésben problémát – komoly korlátozást – jelenthetnek. 
Kétségtelen az is, hogy az örökségvédelem egyes elemei vagy a természeti erőforrások, 
kincsek jelentős értékek, míg a nyomvonalas infrastruktúra jelentős korlátozó hatást (is) 
jelent. A gazdaság viszont infrastruktúra nélkül nem működőképes, ezért meglétük értéket 
(is) képvisel. Ezért a probléma, illetve értéktérkép egyes elemei települési adottságokat – 
adottságtérképet – képeznek együttesen. Ezért a település értékeit és problémáit 
önmagukkal is összevetve kell értékelni a későbbi fejlesztési rendezési döntéseknél. Az egyes 
fejlesztések tematikus és területi kijelölésének tehát a települési adottságokra, az azokból 
következő lehetőségekre kell épülnie. 
 
A város értéktérképi elemei: 
 

- A településszerkezet, annak karaktere: önálló identitással rendelkező történeti 
településrészek, azonosítható történeti településmagok, központ és alközpontok 

- Császta borturisztikai centrum 
- Jelentős városi közszolgáltatások 
- A város természeti értékei, természetvédelmi oltalom alatt álló területek (országos 

ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosója, NATURA 2000 területek, régészeti 
lelőhelyek, ex-lege védett területek) 
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- A város kulturális értékei, épített környezet értékei műemlékek, helyi védett területek, 
épületek, vagy arra javasoltak) 

- Megvalósult városrehabilitációval érintett terület, rehabilitált városrész 
- Sikeres tájrekultivációval és hulladékrekultivációval érintett területek 
-  Erdőterületek 
- Felszíni vízfolyások, állóvizek 
- Városi zöldfelületek és rekreációs zónák, a települési zöldfelületi rendszer elemei 
- Értékes termőföldek 
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62. térkép: Edelény város értéktérképe 
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A város problématérképi elemei: 
 

- Kedvezőtlen közlekedési kapcsolatok, a város elérhetőségét nehezítő tényezők 
(vasúti kapcsolatok) 

- Az ipartelepítésre javasolt terület nincs önkormányzati tulajdonban, ki kell vonni a 
művelési ágból  

- Alacsony minőségű és kapacitású turisztikai szolgáltatások  
- Belváros arculatát deformáló elemek 
-  Árvízvédelmi kockázati forrás 
- Zajterhelő és levegőszennyező, baleseti források  
- Barnamezős területek a településen  
- Szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek  
- Illegális hulladéklerakók, hulladéklerakó 
- Kapacitásproblémával rendelkező humán közszolgáltatások 
- Funkcióvesztett önkormányzati tulajdonú épületek 
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63. térkép: Edelény város problématérképe 
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3.3 ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 
 

3.3.1 településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi 

ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása  

Edelény város földrajzilag és funkcionálisan tagolt városszerkezete alapvetően igényli az 
eltérő, városrészi megközelítés alkalmazását. Az egyes városrészek önálló történetisége 
jelenti az alapját annak a javasolt városrészi felosztásnak amely az ITS alapját jelenti. A 
feudalizmus korában hét település volt a mai Edelény területén: Borsod, Császta, Cseb, 
Edelény, Finke, Lánczi és Sáp.  
 

64. térkép: Edelény városrészei 
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I. Edelény belváros városrész 

 
Területi lehatárolása:  
Északon: a városmag északi belterületi határa 
Keleten: Bódva patak, Malom-árok, Miklós Gy. utca, a Rozmaring utcáig 
Délen: a városrész déli belterületi határa, azaz a 0345/15 hrsz. út (Rozmaring utca 
folytatása), a Kastélykert déli vonala, Holt-Bódva ág, 656 hrsz. út, 650 hrsz. út, Bányász út 
keleti teleksora, 0368 Hrsz. csatorna 
Nyugaton: Szentpéteri út, Cseres út, újonnan belterületbe bevont területek 

 
Edelény városrészben található a település belvárosa, itt koncentrálódnak azok a városi 
funkciók, amelyek ellátják a városi és a kistérségi lakossági igényeket. Az eredeti főutca ma 
két utcaszakaszból áll: Tóth Árpád utca és István király útja nevet viseli. A két utcaszakasz 
tengelyvonala folytatólagosan kapcsolódik egymáshoz, párhuzamosan helyezkedik el a 
Bódva folyóval, észak-déli irányt mutatva. Az észak-déli tengely és a Bódva folyó a várost 
kelet-nyugati részekre szabja fel. A 27. es főút nyugat-keleti irányban halad át a belvároson, 
azt kettévágva, gátolva a belvárosi tér kisvárosias fejlődési lehetőségét. 
 
Lakossága:  
5705 fő (2011-es KSH adat) 
A 2011.-es népszámlálási adatok alapján a lakosság 57,65 %-a lakik ebben a városrészben. A 
14 éven aluliak aránya 12,7 %, ez megközelíti a városi átlagot, mely 14,5 %. A 
lakónépességen belül a 15-59 évesek aránya: 61,9%, szinte megegyezik a városi átlaggal 
(61,8%). A 60 év feletti lakónépesség aránya 25,4 %, ez meghaladja a városi átlagot, 
majdnem hogy itt a legmagasabb a 60 év felettiek száma. A legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya a legalacsonyabb: 11%. A felsőfokú végzettségűek a 25 
éves és idősebbek arányában a városi átlagnál magasabb: 14,7 %. 2205 db lakás található 
ebben a városrészben, mely a város lakásállományának 62,7 %-a. Ebből az alacsony 
komfortfokozatú lakások aránya 6,9 %, városi szinten itt a legalacsonyabb. A komfort nélküli, 
félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül szintén a legalacsonyabb: 6,2 
% A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül városi szinten itt a legmagasabb: 
57,1 %, a városi átlagnál (51,4 %) is jóval magasabb. Ugyanakkor a rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 37,9 %, 
mely jóval alacsonyabb, mint a városi átlag (44,5 %). A foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya: 37,5%, mely 2 %-al alacsonyabb a városi átlagnál. A munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta) 13,5 %, 2%-al alacsonyabb a városi átlagnál. Tartós munkanélküliek 
aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya): 7,7 %. 
 
Mindezekből megállapítható, hogy a városrész lakosságának társadalmi státusza lényegesen 
jobb, mint a települési átlag. Magasabb a lakosság iskolai végzettsége és a foglalkoztatási 
arány, annak ellenére, hogy Borsod városrész után itt a legmagasabb a 60 éven felüli 
lakónépesség aránya.  
A városrész a város közigazgatási központja, (Polgármesteri Hivatal, Földhivatal, Posta) ezen 
kívül itt található a bölcsőde, az egyik óvoda, az általános iskola és a középiskola is. A 
területet kevésbé sújtják a szociális problémák, azonban a KSH 2011-es adatai alapján az 
Edelényi városrészben két helyen is beszélhetünk szegregációval veszélyetetett területekről. 
Ezek az Egres u. - Verespart u. - Bihari u. – Rózsavölgyi u.- Cseres u. – és a Lévay József u. – 
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Móra Ferenc u.- Fűzfa u. által határolt területek. Probléma, hogy a terület leromlott arculata 
és a közösségi szolgáltatások hiánya miatt nem képes a társadalmi élet valódi színterévé 
válni. 
 
Történelme:  
A terület az őskor óta lakott, ezt paleolit kori kő eszközök tanúsítják. A település neve szláv 
vagy német eredetű, Edelin. Edelényt 1299-ben említik először, az 1330-as években több 
ezer fős település volt. A középkorban a település lakói főként mezőgazdasággal 
foglalkoztak. A település fejlődését a török megjelenése szakítja félbe és 1576-ra már 
teljesen elnéptelenedik. A lassú benépesülést követően 1603-tól közel 100 évig Rákóczi 
birtok volt. A településen az ipar megjelenése viszonylag korai volt, 1838-ban kezdte meg 
működését a Coburgok kezdeményezésére az edelényi cukorgyár, és megindult a barnaszén 
bányászat is. 
 
Funkcióellátottság: 
A városrész a település igazgatási központja. Itt találhatóak a helyi és térségi feladatokat is 
ellátó intézmények. Ez a városrész egyben közigazgatási központ is itt találhatóak a 
legfontosabb közművelődési intézmények. A lakosok számára kevés olyan zöldfelület, park 
áll rendelkezésre, mely alkalmas lenne a pihenésre, kikapcsolódásra. Minden 
településrészből jól elérhető, bár a közlekedési kapcsolatok fejlesztése a koncentrált 
intézményi rendszer elérhetőségét jelentős mértékben javíthatná. 
 
Infrastruktúra: 
A belváros arculata nem egységes, az épített környezet nagyon változatos képet mutat, az 
épületek homlokzata több helyen leromlott. A térburkolatok anyaga és minősége több 
helyen nem kielégítő, az utcabútorok száma elenyésző. A közelmúltban végzett fejlesztések 
révén szakaszosan felújításra kerültek a központ gyalogos felületei. A városrész közművek 
tekintetében teljesen ellátott, minden közszolgáltatás elérhető, a távközlési szolgáltatásokat 
is beleértve. Központi elhelyezkedése miatt jól megközelíthető, bár közlekedési gondot okoz 
a 27. sz. főút átmenő forgalma. A városrész zöld felületei rendezetlenek, a zöld területek 
min. 50%-át növényzettel fedett területként kell kialakítani. 
 
 

II. Borsod városrész 

Területi lehatárolása:  
Északon: Bódva patak 
Keleten: a belterület keleti határa, a földvar területe, vasútvonal 
Délen: Rozmaring utca 
Nyugaton: Bódva patak, Malom-árok, Miklós Gy. utca a Rozmaring utcáig 
 
Lakossága:  
1245 fő (2011-es KSH adat) 
A 2011.-es népszámlálási adatok alapján a lakosság 12,58 %-a lakik ebben a városrészben. A 
14 éven aluliak aránya 14,4 %, ez megegyezik a városi átlaggal, mely 14,5 %. A 
lakónépességen belül a 15-59 évesek aránya: 59,6%, alig alacsonyabb a városi átlagnál 
(61,8%). A 60 év feletti lakónépesség aránya 26 %, ez meghaladja a városi átlagot, itt a 
legmagasabb a 60 év felettiek száma. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 



 
 

206 
 

aránya:22,4 %. A felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában a városi átlagnál 
magasabb: 13,4 %. 502 db lakás található ebben a városrészben, mely a város 
lakásállományának 14,3 %-a. Ebből az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 14,3 %. A 
komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 13,0 %. A 
foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül városi szinten 50,1 %, a városi 
átlaggal (51,4 %) majdnem azonos. Ugyanakkor a rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 45,0 %, mely szinte megegyezik a 
városi átlaggal (44,5 %). A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya: 44,5%, mely városi 
szinten majdnem a legmagasabb, 5 % - al magasabb a városi átlagnál. A munkanélküliek 
aránya (munkanélküliségi ráta) 11,7 %, 4%-al alacsonyabb a városi átlagnál, városi szinten a 
legalacsonyabb. A KSH adatok alapján a Barátság u., Béke u. Ifjúság u., illetve Váralja u., 
Déryné u., Borsodi u. Csalogány u. által határolt területeken beszélhetünk valódi 
szegregációval fenyegető területről. 
A városrészben kevés munkalehetőség van a lakosság számára, kevés vállalkozás és 
közszolgáltató intézmény található a városrészben. Kiugrási lehetőség a turisztikában lenne, 
viszont ehhez további turisztikai attrakciófejlesztésre lenne szükség. A városrészben 
található a városi rendőrkapitányság és a Borsodi Általános Iskola.  
 
Történelme: 
Az 1960-as évek régészeti ásatása napvilágra hozta a Szent István király parancsára létesített 
ispánsági központ felépítését, amely szerint a fatörzsekből rekeszes szerkezetű falak hézagait 
földdel töltötték meg. A földvárról már Anonymus, a történetíró is megemlékezett, miszerint 
határerődítményt építettek e helyen.  
 
Funkcióellátottsága: 
Alapfokú oktatási intézmény működik a városrészben, azonban jelentős igazgatási funkciók 
nincsenek.  
 
Infrastruktúra: 
A városrész megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkezik, korszerűsítésre az 
elöregedett közművek miatt lenne szükség. A 27. sz. főút forgalma folytatódik a Borsodi 
városrészben is. A városrészt határolja a Miskolc – Tornanádaska vasútvonal. A korábban 
jelentős forgalmat lebonyolító vasútállomás jó néhány kihasználatlan területtel és épülettel 
rendelkezik. A zöldfelületek rendezetlenek, a Bódva patak mentén jelentős zöld sáv húzódik.  
 

III. Finke városrész 

 
Területi lehatárolása:  
Északon: Rozmaring utca 
Keleten: vasútvonal 
Délen: belterület határa, vasútállomás területei 
Nyugaton: belterület határa, Sápi patak, Miklós Gyula utca 
 
Lakossága:  
1409 fő (2011-es KSH adat) 
A 2011.-es népszámlálási adatok alapján a lakosság 14,24 %-a lakik ebben a városrészben. A 
14 éven aluliak aránya 16,5 %, ez 2 %-al magasabb a városi átlagnál. A lakónépességen belül 
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a 15-59 évesek aránya: 59,1%, alacsonyabb a városi átlagnál (61,8%). A 60 év feletti 
lakónépesség aránya 24,3 %, ez meghaladja a városi átlagot (23,7%). A legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya: 23,2 %. A felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 
idősebbek arányában a városi átlagnál 3%-al alacsonyabb: 9,3 %. 416 db lakás található 
ebben a városrészben, mely a város lakásállományának 11,83 %-a. Ebből az alacsony 
komfortfokozatú lakások aránya 18,0 %. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 16,2 %. A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül városi szinten 49,2 %, a városi átlaggal (51,4 %) majdnem azonos. Ugyanakkor a 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) 
belül 47,5 %, mely magasabb a városi átlagnál. (44,5 %). A foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya: 37,1%, mely városi szinten a legalacsonyabb. A munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta) 12,4 %, 3%-al alacsonyabb a városi átlagnál. A KSH adatok alapján a 
Klapka Gy. u. –Gábor Áron u. – Bem József u. által határolt területeken beszélhetünk valódi 
szegregációval fenyegető területről. 
A városrész nem rendelkezik jelentős gazdasági potenciállal, kevés munkalehetőség van a 
lakosság számára, kevés vállalkozás a városrészben. Posta és idősek otthona található a 
városrészben, valamint vasúti megálló.  
 
Történelme: 
Finke eredeti település magjának már csak a nyomai fedezhetők fel. Borsod után a másik 
tehetős és régi község, mely már a 14. században jelentős település volt. Története a 
honfoglalás koráig nyúlik vissza. A települést 1963-ban csatoltál Edelényhez.  
 
Funkcióellátottság: 
A városrész funkcióellátottság szempontjából gyengének mondható. Egy idősek szociális 
otthona és egy posta működik a területen. 
 
Infrastruktúra: 
A városrész hiányos infrastrukturális ellátottsággal rendelkezik. A városrészt határoló Miskolc 
– Tornanádaska vasútvonalon a Finke városrészben vasúti megálló található. A városrész 
mellett található a Boros-tó, mely egy horgásztó.  
 

IV. Egres városrész 

 
Egres szorosan kapcsolódik az Edelény városrészhez. 
Lakossága:  
1302 fő (2011-es KSH adat) 
A 2011.-es népszámlálási adatok alapján a lakosság 13,16 %-a lakik ebben a városrészben. A 
14 éven aluliak aránya 22,5 %, ez 8 %-al magasabb a városi átlagnál, városi szinten itt a 
legmagasabb. A lakónépességen belül a 15-59 évesek aránya: 63,5%, a városi átlagnál 2 %-al 
magasabb (61,8%), városi szinten szintén a legmagasabb. A 60 év feletti lakónépesség aránya 
14 %, ez közel 10%-al alacsonyabb, mint a városi átlag és városi szinten itt a legalacsonyabb a 
60 év feletti népesség száma. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 
duplája a városi átlagnak, 41,5 %. A felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek 
arányában mindössze 3,6 %, a városi átlag negyedének tekinthető. 386 db lakás található 
ebben a városrészben, mely a város lakásállományának 10,5 %-a. Ebből az alacsony 
komfortfokozatú lakások aránya 23,8 %. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
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aránya a lakott lakásokon belül 23,8 %. A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül városi szinten 38,5 %, mely jóval a városi átlag alatt marad (51,4 %). Ugyanakkor a 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) 
belül 59,7 %, mely jóval magasabb a városi átlagnál (44,5 %). A foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya: 45,5%, mely városi szinten a legmagasabb. A munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta) 35,2 %, a városi átlag duplája.  
A városrész nem rendelkezik jelentős gazdasági potenciállal, kevés munkalehetőség van a 
lakosság számára, kevés a vállalkozás a városrészben.  
 
Császta pusztát a korábbi IVS-ben nem városrészként azonosította be a város, hanem 
stratégiailag jelentős területnek, amely kitörési pont lehet. A városközponttól mintegy 3 km 
távolságra található, szőlőhegyein található a régi pincék bejárata, a több ágból álló 
pincerendszer különböző rendezvények tartására alkalmas. Korábban szabadtéri színpadot 
létesítettek a területen, borászattal kapcsolatos rendezvények, programok megtartására van 
lehetőség. A terület megközelítése aszfaltburkolatú út hiányában nehézkes. 
 

V. Császtapuszta 

 
A városmagtól mintegy 3 Km-re helyezkedik el Csázstapuszta. Erre a területre statisztika 
adatok nem állnak rendelkezésre. 

Edelény – városrészi adatok 
(Forrás: 2011. évi népszámlálás) 

Mutató megnevezése 
Edelény 
összesen 

1. 
Edelény/belvá

ros 
2. Finke 3. Borsod 4. Egres 5. Császta Külterület 

Lakónépesség száma 9896 5705 1409 1245 1302 

N
i
n
c
s
 
a
d
a
t 

235 

Lakónépességen belül 0-14 
évesek aránya 

14,5 12,7 16,5 14,4 22,5 1,3 

Lakónépességen belül 15-59 
évesek aránya 

61,8 61,9 59,1 59,6 63,5 78,7 

Lakónépességen belül 60-X 
évesek aránya 

23,7 25,4 24,3 26,0 14,0 20,0 

Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya 
az aktív korúakon (15-59 évesek) 
belül 

20,6 11,0 23,2 22,4 41,5 91,4 

Felsőfokú végzettségűek a 25 
éves és idősebbek arányában 

12,2 14,7 9,3 13,4 3,6 1,4 

Lakásállomány (db) 3517 2205 416 502 386 8 

Alacsony komfort fokozatú 
lakások aránya 

11,2 6,9 18,0 14,3 23,8 37,5 

Rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 

44,5 37,9 47,5 45,0 59,7 84,9 

Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon belül 

15,6 7,8 18,1 17,3 30,6 81,6 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 
éves népességen belül 

51,4 57,1 49,2 50,1 38,5 14,1 

Foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya 

39,3 37,5 37,1 44,5 45,5 27,3 
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Forrás: KSH Népszámlálás 2011 
 
Edelény gazdasága 
 
Városrészi területeket vizsgálva, a legnagyobb és legjelentősebb cégek (foglalkoztatott 
létszám és árbevétel nagyságát tekintve) jellemzően a belvárosban és a külterületeken (a 
városrészekhez közel) helyezkednek el. A legnagyobb fejlesztéseket a város területén 
telephellyel rendelkező Eclipse Print Kft és „Ferrofém 2005” Kft valósította meg.  
A városközpont kiemelt gazdasági funkcióval rendelkezik, a település legtöbb bejegyzett 
vállalkozása e területen található, a kereskedelmi üzletek száma kiemelkedően magas. 
Magas a városrészben foglalkoztatottak száma, annak ellenére, hogy az itt dolgozók a város 
minden részéről bejárnak.  
A borsodi városrészben kevés vállalkozás működik, egyedüli kivételt talán a turisztikai 
szolgáltatások jelentenek.  
Finke városrész nem rendelkezik jelentős gazdasági potenciállal. 
 

Állandó népesség száma – a 
mutató a település egészére 
állítható elő, szegregátumokra 
nem 

10298           

Alacsony presztízsű 
foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

43,4 38,7 50,1 42,5 64,4 75,9 

A gazdaságilag nem aktív 
népesség aránya lakónépességen 
belül 

57,8 53,8 63,8 61,7 60,1 86,4 

Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta) 

15,8 13,5 12,4 11,7 35,2 9,4 

Tartós munkanélküliek aránya 
(legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

9,3 7,7 6,5 6,7 22,1 9,4 

A komfort nélküli, félkomfortos 
és szükséglakások aránya a lakott 
lakásokon belül 

10,3 6,2 16,2 13,0 23,8 42,9 

Egyszobás lakások aránya a lakott 
lakásokon belül 

3,1 2,6 4,9 2,8 4,5 0,0 
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3.3.2 szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi 

ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)  

 
3.3.2.1 A szegregátumok, illetve a szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása 

 
A KSH 2011. évi népszámlálási adataiból előállított szegregációs mutató alapján Edelény 
városban négy szegregátum került lehatárolásra. Ezek azok a területek, ahol a legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül meghaladja a 35%-ot, illetve a népességszám 
eléri az 50 főt. 
 

65. térkép: Edelény város szegregátumai 
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Forrás: KSH 
 

Szegregációval veszélyeztetett terület, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 
belül meghaladja a 30%-ot, illetve a népességszám eléri az 50 főt. A szegregációval 
veszélyeztetett terület szintén négy került kijelölésre a városban.  
 

66. térkép: Edelény szegregációval veszélyeztetett területei 
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Forrás: KSH 
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27. táblázat: A szegregátumokra vonatkozó adatotok a 2011. évi Népszámlálási adatok alapján 
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Lakónépesség száma 9896 117 355 213 142 
Lakónépességen belül 0-14 évesek 
aránya 

14,5 37,6 36,3 39,9 30,3 

Lakónépességen belül 15-59 
évesek aránya 

61,8 56,4 58,9 56,3 54,2 

Lakónépességen belül 60-X évesek 
aránya 

23,7 6,0 4,8 3,8 15,5 

Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya 
az aktív korúakon (15-59 évesek) 
belül 

20,6 95,5 78,0 82,5 54,5 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves 
és idősebb népesség arányában 

12,2 0,0 0,0 0,0 5,0 

Lakásállomány (db) 3517 20 63 35 39 
Alacsony komfort fokozatú lakások 
aránya 

11,2 95,0 68,3 65,7 38,5 

Rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 

44,5 84,8 74,6 81,7 62,3 

Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon belül 

15,6 81,8 59,3 66,7 42,9 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 
éves népességen belül 

51,4 14,5 24,4 17,6 34,9 

Foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya 

39,3 65,0 48,5 58,1 56,6 

Állandó népesség száma – a 
mutató a település egészére 
állítható elő, szegregátumokra 
nem 

10298         

Alacsony presztízsű foglalkoztatási 
csoportokban foglalkoztatottak 
aránya 

43,4 100,0 92,5 100,0 72,4 

A gazdaságilag nem aktív népesség 
aránya a lakónépességen belül 

57,8 91,5 69,6 84,5 72,5 

Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta) 

15,8 0,0 50,9 33,3 25,6 

Tartós munkanélküliek aránya 
(legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

9,3 0,0 31,5 9,1 17,9 
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A komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakások aránya a lakott 
lakásokon belül 

10,3 95,0 68,3 65,7 38,5 

Egyszobás lakások aránya a lakott 
lakásokon belül 

3,1 0,0 11,1 31,4 20,5 

Forrás: KSH 
 

28. táblázat: Szegregációval veszélyeztetett területekre vonatkozó adatotok a 2011. évi 
Népszámlálási adatok alapján 
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Lakónépesség száma 9896 146 530 242 142 
Lakónépességen belül 0-14 évesek 
aránya 

14,5 32,2 31,1 37,2 30,3 

Lakónépességen belül 15-59 évesek 
aránya 

61,8 56,2 61,1 57,4 54,2 

Lakónépességen belül 60-X évesek 
aránya 

23,7 11,6 7,7 5,4 15,5 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül 

20,6 85,4 64,8 75,5 54,5 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 
idősebb népesség arányában 

12,2 0,0 2,6 1,9 5,0 

Lakásállomány (db) 3517 32 116 43 39 
Alacsony komfort fokozatú lakások 
aránya 

11,2 62,5 44,0 55,8 38,5 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül 

44,5 79,3 68,5 79,1 62,3 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül 

15,6 72,0 49,1 61,9 42,9 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül 

51,4 19,1 29,9 20,1 34,9 

Foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya 

39,3 59,4 43,2 58,8 56,6 

Állandó népesség száma – a mutató a 
település egészére állítható elő, 
szegregátumokra nem 

10298         

Alacsony presztízsű foglalkoztatási 
csoportokban foglalkoztatottak aránya 

43,4 88,2 77,5 89,7 72,4 
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A gazdaságilag nem aktív népesség 
aránya a lakónépességen belül 

57,8 87,0 64,9 82,6 72,5 

Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta) 

15,8 10,5 45,2 31,0 25,6 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 
360 napos munkanélküliek aránya) 

9,3 5,3 30,6 9,5 17,9 

A komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakások aránya a lakott lakásokon 
belül 

10,3 62,5 44,3 55,8 38,5 

Egyszobás lakások aránya a lakott 
lakásokon belül 

3,1 6,3 7,8 25,6 20,5 

Forrás: KSH 
3.3.2.2 A szegregátumok helyzetelemzése 

 

3.3.2.2.1 Borsodi szegregátum (1.) 

 
Területi lehatárolás 
 
Az 1. sz. szegregátumként beazonosított terület, a Borsodi, az alábbi utcákat foglalja magába: 
Barátság út mindkét oldala.  

 
67. térkép:  Edelény Borsodi szegregátuma (1.) 

 
Forrás: KSH 

 
 
Megközelíthetőség 
 
A szegregátum területéről a köz- és közösségi intézmények megközelíthetőek a minden órában 
induló helyközi autóbuszjáratokkal.  
 
Demográfiai jellemzők 
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A szegregátum területén a 2011. évi Népszámlálási adatok alapján 117 fő él, a lakosságszám alapján 
ez a legkisebb szegregátum, főként a városon belül költöznek ide a lakosok.  A korcsoportos 
megoszlást vizsgálva megállapítható, hogy jóval magasabb a 0-14 évesek aránya a város egészéhez 
viszonyítva. Míg a városban 14,5% az arány, a Borsodi szegregátum területén 37,6%. Az aktív korúak 
aránya 5,4 százalékponttal marad el a városi 61,8%-os aránytól. A 60 év felettiek aránya viszont 
majdnem negyede a városi aránynak (6%).  
Az aktív korúak (15-59 évesek) legmagasabb iskolai végzettségét tekintve rendkívül magas a 
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya, 95,5%-os, a szegregátumok között is itt 
a legmagasabb.  Felsőfokú végzettséggel rendelkező lakos nincs a területen. 
 
Munkaerő-piaci jellemzők 
 
A szegregátum lakosságának alacsony iskola végzettségének következménye a kedvezőtlen 
munkaerő-piaci helyzet. A foglalkoztatottak aránya (15-64 éves népességen belül) alacsony, 
mindössze 14,5%, ami a legalacsonyabb a szegregátumok között. Az alacsony iskolai végzettség miatt 
a foglalkoztatottak 100%-ban alacsony foglalkoztatási csoportban dolgoznak. Tovább súlyosbítja az itt 
élők helyzetét, hogy a háztartások 65%-a foglalkoztatott nélküli, ami szintén ezen a területen a 
legmagasabb.  
Az aktív korúakon belül a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya magas, 84,8%, 
ami a szegregátumok között is a legmagasabb arányt jelenti.  Szintén itt a legmagasabb a legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya, 81,8%.  
 
Lakáskörülmények 
 
A területen a 2011. évi adatok alapján 20 db lakás található, ami átlagosan 5-6 fős családok 
együttélését feltételezi. A lakások komfortfokozatának tekintetében itt a legrosszabb a helyzet, mivel 
a komfort nélküli, félkomfortos lakások aránya 95%, melyek jellemzően több szobásak, egyszobás 
lakás nincs a területen.  
A Borsodi szegregátum területén jellemzően egylakásos lakóépületek találhatóak, melyek döntő 
többsége magántulajdonban van.  A lakások döntő része rossz állapotú, leromlott, lelakott. A lakások 
felújítására nem kerül sor, vagy csak nagyon minimális mértékben. Súlyos műszaki probléma nincs 
ezeknél a lakásoknál, viszont egészségre káros problémák (vizesedés, penészesedés, rágcsálók) 
jelenléte gondot okoz.  
 
A területen 2 db önkormányzati lakás található, melyek mérete 49 m2 és komfort nélküli lakások. 
 
Infrastrukturális ellátottság 
 
A közművek állapota megfelelő a területen, a kiépítettség bővítése szükséges. Hiányos a vezetékes 
víz, gázhálózat és a szennyvízcsatorna kiépítése a szegregátumban. Pormentesített utak, illetve 
betonozott, aszfaltozott járdák vannak, melyek részben felújításra szorulnak. A hulladékszállítás 
megoldott, igénybe vehető.  
 

3.3.2.2.2 Egresi szegregátum (2.) 

 
Területi lehatárolás 
 
A 2. szegregátum, az Egresi a következő utcák által körül határolt terület: Bihari J. út – Verespart út – 
névtelen u. – Egres út – Cseres út.  
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68. térkép: Egresi szegregátm (2.) 

 

 
Forrás: KSH 

 
Megközelíthetőség 
 
A szegregátum területéről a köz- és közösségi intézmények megközelíthetőek a minden órában 
induló helyközi autóbuszjáratokkal.  
 
Demográfiai jellemzők 
 
A szegregátum lakónépessége 2011. évben 355 fő, ez a legnagyobb lakosságszámú szegregátum a 
városban. A területre a városból és városon kívülről egyaránt költöznek. A lakónépesség korcsoportos 
megoszlása szerint magas a 0-14 évesek aránya, 36,3%, amely két és félszer magasabb a városi 
aránytól.  
A 15-59 évesek aránya a szegregátumok közötti itt a legmagasabb, 58,9%, viszont 3 százalékponttal 
kevesebb a városi aránytól. A 60 év felettiek aránya megközelíti az 5%-ot, amely közel ötöde a 
városhoz viszonyítva.  
Az aktív korúak (15-59 évesek) legmagasabb iskolai végzettségét tekintve magas az legfeljebb iskolai 
végzettségek rendelkezők aránya, 78%. A négy szegregátum tekintetében a 3. helyen van, a város 
egészéhez viszonyítva közel négyszerese. Felsőfokú végzettséggel rendelkező nincs a területen. 
 
Munkaerő-piaci jellemzők 
 
A foglalkoztatottak aránya (15-64 éves népességen belül) alacsony, 24,4%, amely a város 51,4%-nak 
több mint fele. A foglalkoztatottak 92,5%-a alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
dolgoznak, amely a szegregátumok között a 3. legmagasabb arány. A foglalkoztatás nélküli 
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háztartások aránya tekintetében a szegregátumok között itt a legalacsonyabb, 48,5%, a városi 
aránytól viszont közel 10 százalékponttal magasabb.  
Az aktív korúakon belül a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 74,6%, a 
szegregátumok között 3. helyen van, ugyanúgy, mint a legfeljebb általános iskola végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül, ami 59,3%. 
 
Lakáskörülmények 
 
A területen 63 lakás található,  áltagosan 5-6 fő lakik ezekben. A lakások 68,3% alacsony 
komfortfokozatú,  illetve 11,1%-a egyszobás.  
Jellemzően egylakásos lakóépületek találhatóak a területek, melyek nagyrészt magántulajdonban 
vannak, rendezetlen tulajdonviszonyú ingatlan nincs.  
 
A területen 3 db önkormányzati lakás található, méretük 88-105 m2 közötti, ezek  komfortnélküli 
komfortos és összkomfortos lakások. A lakások rossz állapotúak, leromlottak, lelakottak. A lakások 
felújítására csak részben került sor. Súlyos műszaki probléma nincs ezeknél a lakásoknál, viszont 
egészségre káros problémák (vizesedés, penészesedés, rágcsálók) jelenléte gondot okoz.  
 
 
Infrastrukturális ellátottság 
 
A közművek állapota megfelelő a területen, a kiépítettség bővítése szükséges. Hiányos a vezetékes 
víz, gázhálózat és a szennyvízcsatorna kiépítése a szegregátumban. Pormentesített út kiépítése 
szükséges, illetve betonozott, aszfaltozott járdák vannak, melyek részben felújításra szorulnak. A 
hulladékszállítás megoldott, igénybe vehető.  
 

3.3.2.2.3 Finkei szegregátum (3.) 

 
Területi lehatárolás 
 
A 3. szegregátum területét az alábbi utcák határolják: Gábor Á. út – Bem J. út mindkét oldala) 
 

69. térkép: Edelény Finkei szegregátum (3.) 

 
Forrás: KSH 
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Megközelíthetőség 
 
A szegregátum területéről a köz- és közösségi intézmények megközelíthetőek a minden órában 
induló helyközi autóbuszjáratokkal.  
 
Demográfiai jellemzők 
 
A területén – a 2011. évi adatok alapján – 213 fő él, ez a 2. legnagyobb szegregátum a városban, 
főként városon belül költöznek ide.  A lakónépesség korcsoportos összetétele szerint ezen a területen 
élnek a legmagasabb arányban a 0-14 éves korosztály, arányúk 39,9%, amely 25 százalékponttal 
magasabb, a város egészéhez viszonyítva (14,5%), a 15-59 évesek aránya viszont 5,5 százalékponttal 
alacsonyabb a városhoz viszonyítva. A 60 év felettiek aránya jóval kevesebb a város aránytól, mintegy 
ötöde, a szegregátumok között is itt élnek a legkisebb arányban az időskorúak. Összességében ez a 
legkedvezőbb korösszetételű terület a szegregátumok között.  
Az iskolai végzettséget tekintve a Borsodi szegregátum után itt a legmagasabb a legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya, 82,5%, felsőfokú végzettséggel rendelkező lakos ezen a 
területen sem él.  
 
Munkaerő-piaci jellemzők 
 
A szegregátum kedvezőtlen helyzetét mutatja, hogy alacsony a foglalkoztatottak aránya, mindössze 
17%, amely a második legalacsonyabb arány. A foglalkoztatottak – az alacsony iskolai végzettség 
következtében – teljes mértékben alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban helyezkedtek el. 
Az itt élők jövedelmi helyzetet tovább rontja, hogy magas a foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya, 58,1%, amely a második legmagasabb a négy szegregátum között.  
Az aktív korúakon belül a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya magas, 81,7%, 
csak 3 százalékponttal kevesebb a Borsodi szegregátumtól, ahol a legmagasabb arányban élnek a 
munkajövedelemmel nem rendelkezők. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők és 
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az 15-59 évesek között 66,7%. 
 
Lakáskörülmények 
 
A területen 35 db lakás található, amely alapján átlagosan 6 fő él együtt. Az alacsony 
komfortfokozatú lakások aránya 65,7%, ez a négy szegregátum között a 3. legmagasabb arány, 
viszont itt található a legmagasabb arányban egyszobás épület, a lakások közel harmada.   
A szegregátum területén egylakásos lakóépületek vannak, melyek  teljes mértékben 
magántulajdonban vannak, önkormányzati lakás nem áll rendelkezésre. Rendezetlen 
tulajdonviszonnyal rendelkező épület nincs a területen.  
A lakások állapota nem megfelelő, leromlott, lelakott épületek, melyek felújítása egyáltalán került 
sor.  Ezen a területen is jellemező az egészségre káros problémák jelenléte a lakásokban.  
 
Infrastrukturális ellátottság 

A közművek állapota megfelelő, a kiépítettség bővítése szükséges. Pormentes utak, illetve 
betonozott, aszfaltozott járdák vannak, melyek részben felújításra szorulnak. A hulladékszállítás 
megoldott, igénybe vehető.  

3.3.2.2.4 Belvárosi szegregátum (4.) 
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A Belvárosi szegregátumot a következő utcák által lehatárolt terület alkotja: Lévay J. út – Fűzfa út – 
Móra F. út. 

70. térkép: Edelény Belvárosi szegregátum (4.) 

 
Forrás: KSH 

 

Megközelíthetőség 

A köz- és közösségi intézmények a minden órában induló helyközi autóbuszjáratokkal vehetők 
igénybe.  

Demográfiai jellemzők 

A szegregátumban a 2011. évi adatok alapján 142 fő élt, főként a városon belül költöznek a területre 
a lakosok. A korösszetételét tekintve a városi aránytól kétszer magasabb a 0-14 évesek aránya, a 4 
szegregátum közül viszont itt élnek a legkisebb arányban a gyermekkorúak (30,3%). A 15-59 évesek 
aránya mind a városi, mind a többi szegregátumhoz viszonyítva itt a legalacsonyabb, 54,2%. Az 
időskorúak aránya viszont a városétól 8 százalékponttal elmarad, a másik három szegregátumhoz 
viszonyítva viszont itt él a legmagasabb arányban (15,5%). 

Az iskolai végzettséget tekintve a szegregátumok között itt a legkedvezőbb a helyzet: az aktív korúak 
iskola végzettsége esetében a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya itt a 
legalacsonyabb, 54,5%, valamint ezen a területen a felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és 
idősebb népességen belül 5%-os, ellentétben a többi területtel, ahol nincs diplomával rendelkező 
lakos.  

Munkaerő-piaci jellemzők 
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A foglalkoztatás tekintetében szintén kedvezőbb a helyzet a többi szegregátumhoz viszonyítva. A 
foglalkoztatottak aránya 34,9%-os, amely jóval magasabb a másik három területétől, illetve itt a 
legalacsonyabb az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya, ami 
72,4%. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 56,6%, ettől csak az Egresi szegregátumban 
kevesebb ez az arány.  

Ezen a területen a legalacsonyabb az aktív korúakon belül egyrészt a rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya (62,3%), másrészt a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya is (42,9%).  

Lakáskörülmények 

A Belvárosi szegregátum területén 39 db lakás található, amely átlagosan 3-4 fős együttélést 
feltételez. A lakáskörülmények a szegregátumok között itt legkedvezőbbek; az egyszobás lakások 
aránya, 20,5% - ez a négy terület között a második legnagyobb arány -, viszont az alacsony 
komfortfokozatú lakások aránya 38,5%, ami közel 30 százalékponttal kevesebb a többi 
szegregátumokhoz hasonítva. Bár ezen a területen jóval pozitívabb a lakáskörülmény, a városhoz 
viszonyítva jóval elmarad. 

A lakások egylakásos lakóépületek, melyek többségében magántulajdonban vannak, rendezetlen 
tulajdonviszonyú épület nincs a területen.  Az épületek állapota vegyes: leromlott, lelakott, illetve 
felújított, rendezett ingatlan is jellemzi. A rossz állagú lakások esetén az egészségre káros problémák 
jelenléte itt is előfordul, pl. penészesedés, rágcsálók, stb.  

Önkormányzat lakás 4 db található, ezek 24-36 m2 nagyságúak és komfortnélküliek.  

Infrastrukturális ellátottság 

A területen az infrastruktúra (víz, áram, szennyvízcsatorna) kiépült, további bővítése szükséges. 
Pormentesített utak, illetve betonozott, aszfaltozott járdák vannak, melyek részben felújításra 
szorulnak. A hulladékszállítás megoldott, igénybe vehető.  

 

3.3.2.2.5 Szegregációval veszélyeztetett területek 

 
 
Területi lehatárolás 
 
A 1. sz. szegregációval veszélyeztetett terület a Barátság út mindkét oldala – Béke út páratlan oldala a 
Csalogány útig körülhatárolt területet foglalja magában.  
 
A 2. sz. szegregációval veszélyeztetett terület az alábbi utcák által lehatárolt területet jelenti: Cseres 
út – Szentpéteri út – Egres út – Névtelen u. – Verespart út – Bihari J. út. 
 
A 3. sz. veszélyeztetett terület a Klapka Gy. út páros oldala – Bem J. út – Gábor Á. út mindkét oldala 
által lehatárolt terület.  
 
A 4. sz. veszélyeztetett terülnek a Lévay J. út – Fűzfa út – Móra F. út által körülhatárolt területet 
jelenti.  
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Demográfiai jellemzők 
 
A szegregátummal veszélyeztetett területeken összesen 1 060 fő él, a fele a 2. sz veszélyezett 
területen (530 fő). Ezt követően a 3. sz. veszélyeztetett területen élnek a legmagasabb számban, 242 
fő. Az 1. veszélyeztetett területen 146 fő, míg a 4. sz. területen 142 fő él. A területek korcsoportos 
megoszlása alapján magas a gyermekkorúak aránya ezeken a területeken. A legmagasabb a 3. 
veszélyeztetett területen, 37,2%, de a másik három veszélyeztetett területen is 30% feletti, míg a 
városi arány 14,5%. 
Az aktív korúak aránya elmarad a városi 61,8%-os aránytól. Az 1. sz. veszélyeztetett terület esetében 
5,6, a   2. sz. szegregátum esetében mindössze 0,7, a 3. sz. szegregátum esetében 4,4, a 4. 
szegregátumnál 7,6 százalékponttal.  
Az időskorúak aránya jóval alacsonyabb a városi aránynál (23,7%). A legalacsonyabb az idősek aránya 
a 3. veszélyeztetett területen (5,4%), illetve a 2. veszélyeztetett területén is mindössze 7,7%, míg az 
1. veszélyeztetett területen 11,6% és a 4. veszélyeztetett területen a legmagasabb, 15,5%.  
 
A veszélyeztetett területek esetében az iskolai végzettséget tekintve az 1. sz. területen a 
legkedvezőtlenebb a helyzet: itt a legmagasabb a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 
(85,4%), illetve nincs felsőfokú végzettséggel rendelkező. Ezt követi a 3. veszélyeztetett terület, ahol 
a legfeljebb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 75,5%, a felsőfokú végzettségűek aránya (a 25 
éves és idősebb népesség arányában) 1,9%. A 2. veszélyeztetett területen élők 64,8%-a legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel, és 2,6%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A négy veszélyeztetett 
terület közül a 4. területen esetében a legalacsonyabb a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya (54,5%) és a legmagasabb a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya (5,0%). 
 
Munkaerő-piaci jellemzők 
 
A szegregátumokra jellemző  – nagyrészt az ott élők alacsony iskolai végzettsége miatt – a rendkívül 
rossz foglalkoztatási helyzet: magas a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők, illetve alacsony a 
foglalkoztatottak aránya.  
A veszélyeztetett területeket hasonlóan kedvezőtlen foglalkoztatási helyzet jellemzi. Az aktív 
korúakon belül (15-59 évesek) a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők aránya a város egészét 
tekintve 44,5%. Az 1. veszélyeztetett területen ez az arány 79,3%, a 2. területen 68,5%, a 3. 
szegregátumban 79,1% és a 4. veszélyeztetett területen 62,3%. Tovább nehezíti az itt élők helyzetét, 
hogy magas azoknak a háztartásoknak az aránya, amelyek esetében nincs foglalkoztatott. Az 1. 
területen 59,4%,  2. területen  43,2%, a 3. területen  58,8% és 4. területen 56,6% az arány a városi 
39,3%-kal szemben. 
A foglalkoztatottak arányát tekintve az 1. veszélyeztetett területen a legalacsonyabb (19,1%), a 4. 
területen a legmagasabb (34,9%), a köztes 2. szegregátum esetében 29,9%, a 3. terület esetében 
20,1%. Az itt élők inkább az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban tudnak elhelyezkedni. 
Ezekben a foglalkoztatási csoportokban a foglalkoztatottak aránya   
a 3. és a 2. veszélyeztetett területen a legmagasabb (89,7% és 88,2%), de a 2. területen is 77,5%, 
illetve a 4. területen 72,4%.  
A 2011. évi népszámlálási adatok alapján a  munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) a 
városban 15,8%, ettől csupán az 1. szegregátum esetében alacsonyabb az arány, 10,5%. A 2. 
szegregátum esetében közel háromszorosa a városi aránynak (45,2%), a 3. szegregátum esetében 
majdnem kétszer magasabb (31,0%) és a 4. szegregátum esetében is 9,8 százalékponttal magasabb 
(25,6%). 
 
Lakáskörülmények 
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A veszélyeztetett területekre szintén jellemző, hogy a lakhatási körülmények jóval elmaradnak a 
városi átlagtól. Az 1. területen a lakások 62,5%-a alacsony komfort fokozatú, illetve 6,3% egyszobás. A 
2. veszélyeztetett területen a lakások 44,3%-a komfort nélküli, félkomfortos és az egyszobás lakások 
aránya 7,8%. A 3. területen a lakások több mint fele (55,8%) alacsony komfort fokozatú és 
egynegyede egyszobás. A 4. területen lévő lakások 38,5%-a komfort nélküli vagy félkomfortos, magas 
az egyszobás lakások aránya, 20,5%.  
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29. táblázat: Infrastrukturális ellátottság 

 Azon utcák, ahol részben, vagy egészben nem találhatóak 

 
Szegregátum, ahol az utcák találhatóak 

Vezetékes víz Gábor Á., Bem J., Rózsavölgyi, Verespart Borsodi(1), Finkei(3),  

Áram --- --- 

Közvilágítás --- --- 

Szennyvíz-csatorna Gábor Á., Bem J., Klapka Gy., Rózsavölgyi, Verespart, Barátság, Béke,   Borsodi(1), Egresi(2), Finkei(3)    

Gáz 
Gábor Á., Bem J., Bihari, Rózsavölgyi, Verespart, Egres, Barátság, 

Móra, 
Borsodi(1), Egresi(2), Finkei(3) 

Pormentes út Rózsavölgyi Egresi(2) 

Forrás: Edelény Város Önkormányzata 
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3.3.2.2.6 Szociális intézményrendszer és ellátási formák 

 
 
Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ fenntartását 2013. július 1. napjától Edelény és 
Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás vette 
át. A Az intézmény a következő telephelyeken működik: 
 István király útja 58. 

 házi segítségnyújtás, 

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

 szociális étkeztetés, 

 családsegítés, 

 gyermekjóléti szolgáltatás, 

 idősek nappali ellátása, 
Árpád út 29. 

 idősek otthona, 

 otthoni szakápolás, 
István király útja 65. 
család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői ellátás). 
 
A bölcsődei ellátást Edelény Város fenntartásában álló Mátyás Óvoda és Bölcsőde látja el, 26 
gyermek ellátásáról tudnak gondoskodni. Az intézmény iránt megnövekedett igény miatt a férőhely 
bővítése szükséges, illetve az épület felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése időszerűvé vált.  
 
A Családsegítő Szolgálat a szegregátumok területén élők által a leginkább igénybe vett szolgáltatási 
forma, az intézmény két körvonalazott problématerülettel foglalkozik: az önkormányzattól aktív 
korúak ellátásban részesülők és a díjhátralékot felhalmozók csoportja. A klienskör nagy része intaktív 
társadalmi státuszú, melynek főbb jellemzői: 

 sérült funkciójú családok 

 többszörös problémával küzdők (életvezetési, lakhatási) 

 alacsony jövedelmű, körükben egyedül élők aránya magas, elmagányosodással küzdők, 
eladósodással, hátralék felhalmozódással élők 

 nehéz élethelyzetben lévő családok működési zavara 

 gyermeknevelési problémák 

 családi konfliktus, generációs problémák 

 szülők életviteléből adódó nehézségek (szenvedélybetegség) 

 tartós betegség 

 lelki-mentális problémák, szenvedély és pszichiátriai betegek 

 alacsony iskolázottságból adódó gondok1  
 
Az Idősek Otthona jelenleg csak részben felel meg a jogszabályi feltételeknek, ezért fontos, hogy az 
intézmény épülete felújításra, korszerűsítésre kerüljön, illetve szükséges tárgyi feltételek biztosítva 
legyenek.  
 
 
A szegregátumok területén élők esetében jellemző az átmeneti segélyezés, a lakásfenntartási 
támogatás, a gyógyszertámogatás, a közgyógyellátás, az ápolási díj és a temetési segély 
igénybevétele. A rokkantsági, rehabilitációs ellátás igénylése esetén problémaként jelenik meg, hogy 

                                                      
1
 Forrás: Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi munkájáról 
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az egészségkárosodás mértéke meghaladja az előírt határt, de nem rendelkezik az igénylő a 
szükséges szolgálati jogviszonnyal, így nem folyósítható részére az ellátás.  
A segélyezési adatokat vizsgálva megállapítható hogy különösen az egresi és a finkei szegregátumok 
esetében magas az önkormányzati támogatásban részesülők száma. Lakásfenntartási támogatásban 
részesül a lakók jelentős része, illetve ezen a területen részesülnek a legnagyobb arányban  
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.
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30. táblázat:  A városrészek és szegregátumok segélyezési mutatói  

A szegregátumok2 neve Lakónépess
ég száma 
(jelenlegi 

népességn
yilvántartá
si adatok 
alapján) 

Lakások száma 
(jelenlegi 

népességnyilvánt
artási adatok 

alapján a 
lakcímek száma) 

LFT3-ben 
részesülők 
aránya a 
lakások 

számához 
viszonyítva 

Rendszeres szociális 
segélyben részesülők 

aránya a lakások 
számához viszonyítva 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesülők aránya 
a lakások 
számához 

viszonyítva 

Romák 
aránya a 
lakónépe

sségen 
belül4 Nem 

kötelező 

Borsodi szegregátum (1.szegregátum 30%-os mutató) 188 37 32 18 62  
Borsodi szegregátum (1.szegregátum 35%-os mutató) 142 18 9 18 60  
Egresi szegregátum (2.szegregátum 30%-os mutató) 981 316 18 15 185  
Egresi szegregátum (2.szegregátum 35%-os mutató) 493 98 54 15 122  
Finkei szegregátum (3.szegregátum 30%-os mutató) 285 43 36 36 129  
Finkei szegregátum 
(3.szegregátum 35%-os mutató) 

257 34 31 35 125  

Belvárosi szegregátum 
(4.szegregátum 30%-os mutató) 

387 163 29 8 54  

Belvárosi szegregátum 
(4.szegregátum 35%-os mutató) 

387 163 29 8 54  

Város egészére vetített mutató5 10114 3921 346 95 430  
Város egészére az adott segélytípus száma   346 95 430  

Forrás: Edelény Város Önkormányzata 

                                                      
2 Valamennyi szegregátumra vonatkozóan. 
3 LFT-be beletartozik a normatív, helyi és adósságkezelési LFT egyaránt. 
4 Amennyiben a városnak rendelkezésre áll ilyen jellegű adat (pl. felmérésekből, CKÖ becslése stb.) 
5 Az adott segélyezés típus aránya a város összes lakásszámához viszonyítva 
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3.3.2.2.7 Oktatás 

 
 
Edelény városban 2 db óvoda biztosítja az óvodai nevelést. Az Oltalom Tagóvoda épülete a Miklós 
Gyula úton található, az intézmény fenntartója a Miskolci Apostoli Exarchátus.  Az önkormányzati 
fenntartású Mátyás Óvoda és Bölcsőde három épületben, 8 óvodai csoporttal működik. A 
belvárosban található 2 épület 6 csoporttal, illetve az Egres városrészben működik egy telephely 2 
óvodai csoporttal.   
Az óvodai ellátás igénybevétele jelenleg is problémát jelent a Finkei szegregátum területén élők 
számára, mivel csak az Egresi, illetve a belvárosi részben található intézmény, ezek megközelítéséhez 
autóbuszt kell igénybe venni, amely költséget jelent az érintett családok számára. A 2015. őszétől 
kötelező óvodáztatás hatására várhatóan nő az óvodába beírt gyermekek száma, amely férőhelyi 
kapacitási problémákat is eredményezhet. Ezeknek a problémáknak a megoldására a Finkei 
szegregátum területén szükséges létrehozni egy óvodát. 
Az önkormányzati fenntartású óvodában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára 
fejlesztő programot szervez, melynek keretében a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai 
feladatokat, a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet végez.  
 
A közoktatást 2 általános iskola biztosítja, a Borsodi Általános Iskola, amelynek fenntartója  KLIK, 
üzemeltetését az önkormányzat végzi. A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola a Miskolci 
Apostoli Exarchátus fenntartásában működik. Ezen kívül található még egy alapítványi komplex 
intézmény, az Új Esély Oktatási Központ, melynek keretében szintén működik általános iskolai 
oktatás. A középfokú oktatást a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola 
(fenntartó: a Miskolci Apostoli Exarchátus) és az Új Esély Oktatási Központon belüli szakmunkásképző 
biztosítja.  
A Borsodi Általános Iskola és az Új Esély Oktatási Központ tanulói között magas a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók aránya, így ezekben az intézményekben kiemelt figyelmet kell fordítani a 
felzárkóztatásukra. 
 
A hátrányos helyzet leküzdésében, a társadalmi integrációban kiemelt szerepet kap az oktatás. A 
városban működő oktatási intézmények fontos feladatnak tartják a gyermekek felzárkóztatását, az 
esélyegyenlőség biztosítását. Ennek érdekében különböző programok indításával, működtetésével 
igyekeznek az intézménybe járó gyermekek számára biztosítani a felzárkózást. 
 
A Borsodi Általános Iskola folyamatosan törekszik új programok indítására pályázati források 
elnyerésével, melynek keretében a hátrányos helyzetű gyermekek számára programokat tud 
biztosítani. Jelenleg két program megvalósítása van folyamatban:  

- A TÁMOP-3.3.14.A/1 keretén belül testvériskolai kapcsolat a Bódvaszilasi Körzeti Általános 
Iskolával. A programban az iskolából 25 gyermek vesz részt, melynek több mint a fele HHH.  

- A TÁMOP-3.3.14.B/1 keretében a nemzetközi testvériskolai kapcsolatok programsorozaton 
belül többek között színház, mozi látogatás, koncert, nyári táborok és egynapos kirándulások 
– valósulnak meg, ahol a 36 tanulóból több mint a fele HHH. 
 

Az elmúlt tanév nyarán 120 gyermek vett részt a nyári Erzsébet napközis táborban. A gyermekeknek 
több mint a fele itt is HHH volt. Szakkör, sportkör, énekkar működik az iskolában, ahová összese 136 
gyermek iratkozott be. Kistérségi szervezésben 2014 nyarán 36 HHH tanuló táborozott Égervölgyén. 
2015. márciusában 36 tanuló – köztük legalább 20 fő HHH – vesz részt kétnapos kiránduláson 
Sárospatakon. 
Fontos, hogy részt vesznek az IPR programban, ahol jelentős forrást tudnak bevonni a HHH tanulók 
szociális hátrányainak enyhítésére. 
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A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola szintén részt vesz a TÁMOP 3.3.14. testvériskolai 
kapcsolat programban. A HH és HHH tanulók kiemelt figyelmet kapnak, felzárkóztató 
foglalkoztatásokat biztosítanak számukra. Az SNI tanulók esetében a szakértői véleményben 
foglaltaknak megfelelően plusz órában foglalkoztatják.  
 
Az Új Esély Oktatási Központban az Integrációs Pedagógiai Program /IPR/ keretein belül a 
kirándulásokkal, táborokkal a szociális hátrányok enyhítése, illetve gyermekbarát tanulókörnyezet 
kialakítása valósul meg. TÁMOP pályázataikon belül egyéni fejlesztésekre és szociális hátrányok 
enyhítésére (pl.: kirándulás) kerül sor. 
Komplex program a gyermekszegénység ellen pályázatukon belül főként a szociális hátrányok 
enyhítése valósul meg az Edelényi Kistérség Közreműködésével. 
Útravaló Ösztöndíjprogramban vesznek részt felső tagozatos tanulók közül néhányan, amely 
programon belül egyéni és csoportos fejlesztésekben részesülnek. 
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31. táblázat: Általános iskolai közoktatás integráltsága 

OM 
azonosító 

intézmény neve 
tanulólétszám az 

intézményben 

tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint 

Normál (általános) tanterv 
Emelt szintű oktatás és/vagy 

két tanítási nyelvű iskolai 
oktatás 

Gyógypedagógiai 
tagozat 

Összesen HHH SNI Összesen HHH SNI Összesen HHH SNI Összesen HHH 

201563 Borsodi Általános Iskola 239 167 11         

201577 

Szent Miklós 
Görögkatolikus 
Általános Iskola, Óvoda 
és Alapfokú Művészeti 
Iskola 671 21 8 401 21 7      

028546 
Új Esély Oktatási 
Központ 146 128 24 146 128 24 - - - - - 

 

 



Edelény 
 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
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3.3.2.3 Ágazati politikák 

 
3.3.2.3.1 Szociálpolitika 

 
 
A 2015. március 1. napjától megváltozott a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere, 
amelyek következtében az önkormányzatok szerepe és feladatköre is átalakult. Az új feladatokhoz 
igazodva Edelény Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati 
rendelete szabályozza a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszerért, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátást. A Képviselő-testület az ellátások 
biztosításával – a rendelkezésre álló pénzügyi keret figyelembe vételével – a szociális szempontokból 
rászorult családok megélhetését kívánja elősegíteni, a támogatások mértékének, formáinak 
szabályainak és korlátozó rendelkezéseinek meghatározásával. Ösztönözni kívánja a kérelmezőket 
arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk 
eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből gondoskodjanak.  
A települési támogatás nyújtása a családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódjának, 
szociális helyzetének, a rászorultságának vizsgálatával történik. A nyújtandó támogatás úgy kerül 
megállapításra, hogy az elősegítse a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.  
 
A települési támogatás egészben, vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is 
nyújtható. 
A természetbeni szociális ellátás formái elsősorban:  

a) gyermekétkeztetés 
b) a gyermek tanulmányaival összefüggő kiadások lefedezése, 
c) a lakhatással összefüggő kiadások lefedezése, 
d) gyógyszerköltség lefedezése, 
e) lakbérhátralék és közös költség részbeni átvállalása.  

 
Települési támogatás: 

a) a létfenntartási gondok enyhítése 
b) a lakhatási támogatás 
c) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás 
d) a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás 
e) ápolási támogatás céljából.  

 
Rendkívüli települési támogatás: 

a) tartós betegség, vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesés következik be; 
b) elemi kár, vagy az igényelt személy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára 

keletkezett; 
c) nyugdíj, vagy a megváltozott munkaképességű személyek részére a folyósított ellátás 

kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késés 
d) nagyobb összegű, váratlan, vagy előre nem látott kiadások, amelyeket a személy önhibáján 

kívül nem tud kiegyenlíteni, 
e) a gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való 

kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez 
kapcsolódó kiadásokhoz. 

 

3.3.2.3.2 Lakáspolitika 



 
 

232 
 

 
A városban 2014. évben 50 db önkormányzati bérlakás járult hozzá a szociálisan rászorult családok 
lakhatáshoz jutásához.  
Az önkormányzati bérlakások komfortfokozatát tekintetve nagy részt összkomfortos (19 db) lakások, 
a félkomfortos lakások száma 7 db, a komfort nélkülieké 12 db, ezen kívül egy szükséglakás van az 
önkormányzat tulajdonában. A méretüket tekintve jellemzően kisméretűek, 3 szobás lakás 
mindösszesen 2 db van, főként 2 szobás (20 db) és 1,5 szobás (13 db) és egyszobás lakások 
jellemzőek. A lakások döntő többsége az Egresi városrészben található (21 db), illetve a Belvárosban 
(19 db).  Ezen kívül a Borsodi városrészben 7 db, a Finkei területen 2 db önkormányzati lakás 
található.  
 
Edelény Város Önkormányzatának 12/2006. (III.27.) számú rendelete szabályozza a az önkormányzati 
tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletét. A rendelet szerint a tulajdonos jogokat a Képviselő-
testület, a bérbeadói jogokat és kötelezettségeket a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. gyakorolja.  
 
Edelény városban a bérbeadó a részére átadott lakást: 
a) szociális jogcímen, 
aa) önköltséges bérbeadással, 
b) versenyeztetés útján történő bérbeadással  
c) közérdekű bérbeadással  
hasznosíthatja.  
 
A bérleti szerződés határozatlan időre, határozott időre, valamely feltétel bekövetkezéséig köthető. A 
lakásigénylés minimális mértéke: 

 1-2 személy    1 szoba 

 3-4 személy  2 szoba 

 5-6 személy  3 szoba 

 6 személynél több 3 és több szoba 
 
A lakások lakbérének mértéke a lakás komfortfokozatához, nagyságához és a településen belüli 
elhelyezkedéséhez igazodik.  
 

32. táblázat: Önkormányzati szociális bérlakások lakbérének mértéke 

Komfortfokozat Lakbér mértéke 
(Ft/m2/hó) 

összkomfortos – kiemelt övezet (Borsodi út 2. 
és 4.) 

369 

összkomfortos – nem kiemelt övezet 245 

összkomfortos Antal Gy. út 87. 150 

komfortos 173 

félkomfortos 130 

komfort nélküli 94 

szükséglakás 71 

Forrás: Edelény Város Önkormányzatának 12/2006. (III.27.) számú rendelete 
 

3.3.2.3.3 Foglalkoztatáspolitika 

 
A városban a közmunka és a START programok tudnak lehetőséget nyújtani a munkaerő-piacról 
kiszorult álláskeresők részére. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok indítását Edelény 
Város Önkormányzata kezdeményezte és bonyolította le.  
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A START munkaprogramok az elmúlt években több szakaszban és többször is megvalósultak, ezzel 
jelentős számú lakosnak biztosítanak átmeneti jövedelemszerzési lehetőséget. Az önkormányzat 
mellett a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. a város legnagyobb közfoglalkoztatója, az általa 
indított közfoglalkoztatási programok elsősorban a város karbantartási, javítási feladatainak ellátását 
célozzák meg. A Startmunka programok keretében az elmúlt években belvíz-elvezetés, közút, 
mezőgazdasági földút programok kerültek megvalósításra. A város kül- és belterületi járdáinak, 
vízelvezető árkainak javítása, átereszek cseréje, aszfaltozás, aszfalt borítású utak javítása valósult 
meg. A kistérségi startmunka mintaprogram keretében mezőgazdasági termelő tevékenység folyik 5 
hektár nagyságú termőföld megművelésével. A program eredményeként megtermelt zöldségek az 
önkormányzat tulajdonában lévő konyhákon kerülnek hasznosításra.    
A 2015. évtől tevékenységbővülés eredményeként Startmunka program keretében mezőgazdasági 
földprogram, illetve állattenyésztési program indul, a programban 50 munkavállaló bevonása valósul 
meg. Hosszabb távú cél minél több álláskereső bevonása az egyes programokba. A programok 
sikeresebb lebonyolítása érdekében képzési programok keretében mezőgazdasági munkás, 
motorfűrész kezelő, eb rendészeti munkás képzések kerültek indításra. 
A közmunka program előnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka ideje 
munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi 
feltételekkel (részben a munkaügyi kirendeltség pályázati finanszírozásával) tud elláttatni közcélú 
feladatokat. A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat kihasználja a 
közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit. 

 

3.3.3 egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi 

ábrázolása és helyzetelemzése  

 
Nem releváns. 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
 
ÁMK = Általános Művelődési Központ 

BAZ Megye = Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
BNO = Betegségek Nemzetközi Osztályozása 
CKÖ = Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
DAT = Digitális alaptérkép 
EGTC = European Grouping of Territorial Co-operation, (Európai Területi Társulás) 
ÉMÁSZ = Észak-magyarországi Áramszolgáltató 
ÉMOP = Észak-Magyarországi Operatív Program 
EMVA = Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap 
ERFA = Európai Regionális Fejlesztési Alap 
ÉRV = Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. 
ÉTE = Építéstudományi Egyesület 
ÉTT = Érzékeny természeti területek 
ETHA = Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
ÉTV = Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 . évi LXXVIII. törvény 
EU = Európai Unió 
ÉVM = Építészeti és Műemléki Főosztály 
FVM = Földművelésügyi- és Vidékfejlesztési Minisztérium 
GDP = gross domestic product, (bruttó hazai termék) 
HH = Hátrányos helyzet  
HHH = Halmozottan hátrányos helyzet 
IDA = International Dark Sky Association,  
IKT = Információs és Kommunikációs Technológia 
ISPA = Instrument for Structural Policies for Pre-Accession 
ITS = Integrált Településfejlesztési Stratégia 
IVS = Integrált Városfejlesztési Stratégia 
KEHOP = Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
KEOP = Környezet és Energia Operatív Program 
KKV = Kis –és Középvállalkozások 
KLIK = Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
KÖM = Környezetvédelmi Minisztérium 
KSH = Központi Statisztikai Hivatal 
K+F = Kutatás - Fejlesztés 
K+F+I = Kutatás - Fejlesztés Innováció 
KJTT = Kiemelt Jelentőségű Különleges Természetmegőrzési Területek 
KMT = Különleges Madárvédelmi Terület 
KTT = Különleges Természetmegőrzési Területek 
LEÉ = Lakosegyenérték 
LHH = Leghátrányosabb Helyzetű kistérségek felzárkóztatási programja 
LFT = Lakásfenntartási támogatás 
MTrT = Megyei Területrendezési Terv 
NAT = Nemzeti Alaptanterv 
NAV = Nemzeti Adó –és Vámhivatal 
NKÖM = Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
NMI = Nemzeti Művelődési Intézet 

https://www.google.hu/url?url=http://klik.gov.hu/tankeruletek1&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCoQFjABahUKEwjx5prm9JPHAhWEvXIKHQQQDZM&sig2=WwG8aHlr-YFAzQ6yTZHz8A&usg=AFQjCNFWO8B02g6f3BR6A8zVRonVXUdU6A
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NP = Nemzeti Park 
OFK = Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció 
OFTK = Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
SCI = Site of Community Importance (jóváhagyott Natura 2000 területekké) 
SPA = Special Protection Area, (különleges madárvédelmi terület) 
SZJA = Személyi Jövedelem Adó 
TÁMOP = Társadalmi Megújulás Operatív Program 
TEIR = Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer 
TIOP = Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 
TE = Természeti emlék 
TK = Tájvédelmi körzet 
TRT = Településrendezési Terv 
TSZT = Településszerkezeti Terv 
TT = Természetvédelmi terület 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


