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4.

BEVEZETÉS

Edelény város Településfejlesztési Koncepciója a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján,
annak 2. mellékletében meghatározott tartalom szerint került kidolgozásra.
Az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. § (1) bekezdésének
megfelelően a településfejlesztési koncepció hosszú (10 évet meghaladó) időtávra rendszerbe
foglalja az önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és
összefüggések figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi
környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi,
valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására.
A koncepció meghatározza a település átfogó, stratégiai fejlesztését szolgáló célkitűzéseket, az
azokhoz kapcsolódó részcélokat, valamint a célok értelmezését az egyes településrészekre.
A településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat döntéseiben érvényesíti.
Edelény város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 133/2015.(IX.24) számú határozatával döntött
arról, hogy elfogadja a város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, mely módosításra került. Az
Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése és jóváhagyása megelőzte a Településfejlesztési
Koncepció elkészítését, melyre pályázati okok miatt volt szükség. A Képviselő-testület
36/2018.(III.29.) számú határozatában döntött a Településfejlesztési Koncepció és a
Településrendezési eszközök felülvizsgálatának elindításárólEdelény város Településfejlesztési Koncepciója egy hosszútávra szóló dokumentum, amely kijelöli a
település elérendő jövőképét a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetre
vonatkozóan, valamint rögzíti a településfejlesztés elveit. A Településfejlesztési Koncepció alapja a
közösség véleményére épülő hosszú távú jövőkép. A jövőkép, illetve a hosszú távú célok kiinduló
pontot jelentenek a településrendezési eszközök felülvizsgálatához, elkészítéséhez, illetve a
középtávú területi és ágazati stratégiai dokumentumok kidolgozásához.
Edelény Város hatályos Településfejlesztési Koncepciója 2012 évben készült, célkitűzései beépültek
az integrált települési stratégiába, és a jelen Településfejlesztési Koncepcióba.
Edelény Város Önkormányzata 2012-ben készítette és fogadta el a Településfejlesztési Koncepcióját,
melyet a 20/2012. (II. 15.) határozattal hagyta jóvá a Képviselő-testület.
A Településfejlesztési Koncepció Edelény város jóváhagyott Integrált Településfejlesztési Stratégiáját
előzményként tekinti, az abban elfogadott célrendszer a Településfejlesztési Koncepció alapját
képezi. A Helyzetfeltátás, Helyzetértékelés munkarészek, a megalapozó vizsgálat is felhasználásra
került, főként annak társadalmi vizsgálatot érintő részei. A kiegészítések a városi főépítész által
megadott témákban megtörténtek, ami döntően műszaki jellegű, valamint az országos illetve
települési értékvédelem kérdéskörére terjednek ki.
Ez a dokumentum nem a 314/2012 (XI. 8.). Kormányrendelet előírásai alapján készült, és az
érvényessége is lejárt, ezért kerül sor a felülvizsgálatára.
A korábbi Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott célok ma is érvényesek, ezek beépültek
az Integrált Településfejlesztési Stratégiába.
Változott viszont a város külső környezete, a társadalom tudatosabbá vált a környezeti értékek
megőrzése, a klímaváltozás hatásainak mérséklése terén. A város lakónépessége csökken, az idősek
aránya növekszik, az elvándorlás nagy, a szegregáció erősödik. A készülő új Településfejlesztési
Koncepciónak e kihívásokra is választ kell adnia, az adottságokat figyelembe kell vennie.
Edelény Város Önkormányzata az elkészült és jóváhagyott Településképi Arculati Kézikönyvével és
Településképi Rendeletével elkötelezte magát a város értékes arculati elemeinek védelmére. Kijelölte
a városon belül a településképi értelemben meghatározó elemeket, valamint a helyi értékvédelem
területi és egyedi elemeit is, melye védelme érdekében árnyalt szabályozást dolgoztak ki, melyt
figyelembe vesz a Településfejlesztési Koncepció is.
Jelen dokumentum 2030-ig határozza meg Edelény Város jövőképét, melyet a következőképp
fogalmazhatunk meg:
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A MEGÚJULÓ EDELÉNY
A MODERN SZOLGÁLTATÓ, TURIZMUS - ÉS KÖZÖSSÉG-ORIENTÁLT, KEDVEZŐEN ÉLHETŐ,
FOKOZOTTAN VONZÓ, FENNTARTHATÓ VÁROS, A KÖRNYEZŐ TÉRSÉG KÖZPONTJA
gazdaságának fejlesztésével, szerepkörének, közszolgáltatásainak megőrzésével és megerősítésével,
kulturális és természeti örökségének adottságaival, autentikus települési atmoszféra
megteremtésével.
E megfogalmazott jövőkép az alábbi elemekből tevődik össze:
Figyelembe vehető adottságai vannak, amire építeni lehet:
•

Erős ipari hagyományok, bányászati múlt öröksége, javuló közúthálózati kapcsolat,
lokálpatrióta lakosság.
Előnyt tud kovácsolni:
•

Alkalmazkodik a jelenlegi helyzethez, ugyanakkor aktívan vesz részt sorsa alakításában, mer
lépni, felvállalja a változtatásokat.
Kis-közép város:
•

Ismeri lehetőségeit, de felismeri korlátait is, felvállalja városi történelmi múltját és ebben a
települési kategóriában látja jövőjét is, így partneri viszonyban tekint szomszédjaira.

Edelény Város Településfejlesztési Koncepciójának kidolgozása Edelény Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 36/2018.(III.29.) számú határozata alapján indult el.
Jelen Településfejlesztési Koncepció feladata a hatályos jogszabályoknak megfelelő, a nemzeti
fejlesztési dokumentumok és ágazati stratégiák célkitűzéseivel a jóváhagyott Integrált
Településfejlesztési Stratégiával és a magasabb rendű tervekkel összhangot mutató koncepció
kidolgozása.
A Településfejlesztési Koncepció kidolgozásának állomásai:
-

-

-

-

A Településfejlesztési Koncepcióról (TK) , az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendeletrendelet)
eljárásrendjének megfelelően a munka az Kormányrendeletrendelet 30.§ (1) bekezdése szerinti
előzetes tájékoztatók kiküldésével indult.
A TK igazodási pontjai rögzítésére a Kormányrendeletrendelet 9. mellékletében szereplő,
továbbá a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési
tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi
érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az
eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII.11.) Kormányrendeletrendelet 1.
mellékletében szereplő államigazgatási szervektől, továbbá a közműszolgáltatóktól, valamint az
elektronikus hírközlési szolgáltatóktól a rendelkezésükre álló adatokat beszereztük.
A kapott adatokat, valamint Edelény Város által rendelkezésünkre bocsátott, állami alapadatokat
tartalmazó, legfrissebb alaptérképet térinformatikai elemzésnek vetettük alá.
A TK Véleményezési anyagának kidolgozását megelőzően a Kormányrendeletrendelet tartalmi
követelményein alapuló Megalapozó Vizsgálat kiegészítése is elkészült, melynek tartalmát a
városi főépítész állította össze, hiszen az ITS elkészítését megelőzően a Megalapozó vizsgálat
valamint a helyzetfeltárás, helyzetértékelés munkarészek korábban elkészültek.
A vizsgálatban feltárt adottságok alapján körvonalazódott a jövőkép, melynek elérését szolgáló
célrendszer Célfa-ábrán került rögzítésre, melyet a dokumentáció tartalmazott.
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5.

JÖVŐKÉP

A jövőkép a település adottságira épülő, az önkormányzat fejlesztési szándékait megfogalmazó, a
fejlődés irányait és prioritásait, valamint stratégiáját megjelölő hosszú távú célrendszer.
Edelény esetében a fejlődés legkedvezőbb lehetséges irányaként a megkezdett térségi integráción
belül koordinált fenntartható fejlődési modell jelölhető meg.
A fenntartható fejlődési modell gazdasági oldalról és a települési funkciók oldaláról az adottságokból
következő alkalmasság szempontjait és lehetőségeit, fejlesztési oldalról a területhasználat
mértéktartó, más területekkel egyensúlyban lévő fejlesztését tűzi ki célul, mind települési, mind
térségi szinten.
Az elérendő cél érdekében fontos térségfejlesztési erő, hogy az azonos érdekeltségű, adottságú,
helyzetű, piaci pozíciójú önkormányzatok, gazdasági társaságok, társadalmi és más szervezetek a
hosszú távú célkitűzéseken alapuló fejlesztéseiket egymás szándékát erősítő, azt nem zavaró, nem
gátló módon a térség kiegyensúlyozott fejlődése érdekében együttműködés keretében végezzék.
Az együttműködés kulcsa az azonos adottság és érdekeltség, ezért célszerű az integráción belül is az
ilyen települések együttműködésének erősítése akár kistérségi szinten túl is.
Edelénynek erősítenie kell a térségi központi szerepét, valamint együttműködését a térségen belüli
településekkel. Ezen együttműködés keretein belül kell megtalálnia és megőriznie saját, önálló
arculatát, önálló települési funkcióit.

Általános célkitűzések: ÖNÁLLÓSÁG, ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA, FENNTARTHATÓSÁG
A város hatályos Településfejlesztési Koncepciója, mely 2012 - ben került jóváhagyásra, az alábbi
általános célokat határozta meg a jövőkép szempontjából, melyek a mai napig érvényesnek
tekinthetők, és megtarthatók.
•

•
•
•
•
•
•
•

Edelény város a fenntartható fejlődés elvei szerint kíván élni, mely a virágzó közösségek,
működő gazdaság és a tiszta környezet egyensúlyteremtő modelljére épül. A település fontos
fejlődési pólusa a turizmus, mely a helyi országos, megyei és térségi hírű értékekre épül.
Borsodi Földvár, Coburg kastély, Császta puszta.
Bővül a Belváros funkciója, az ügyfélbarát közigazgatás várja a lakosokat. Bővülnek és
minőségileg is fejlődnek a városi intézmények.
Olyan kisvárosi környezet jön létre, mely a helyi lakosság identitását erősíti, mindemellett
vonzza a turistákat.
Példa értékűen sikeresen oldja meg a helyi lakosság életkörülményeinek javítását. A
szegregátumok megszűnnek.
A fejlesztési-rendezési akcióterületen a környezetileg érzékeny területek sértetlenek
maradnak.
Ápolt, természet közeliállapotú terület tagolja majd a lakóterületet. A kézműipar a helyi
kisközösségek által piacképes termékeket fog előállítani. A feldolgozói ipar fejlődik.
Jelentős mértékben csökken a munkanélküliség az ipari park program által.
Az erdőtelepítés és a közjóléti fejlesztések új lehetőségeket teremtenek a foglalkoztatásban.
A város páratlanul szép természeti környezetének megóvására és a városképi értékek
megújulásával organikus fejlődési pályára lép.

A célhoz vezető út:
A település és a tervezett társult települések lakosságmegtartó képességének biztosítása a komplex
vidékfejlesztési koncepció megvalósításával, a turizmus húzó ágazattá történő fejlesztésével, az Ipari
Park program megvalósításával, a megtermelt és feldolgozott élelmiszerek piaci értékesítésével,
foglalkoztatási és jövedelmezőségi esélyegyenlőség teremtésével.
• A fejlesztések során vonzóvá lehet tenni a térséget az értelmiség számára. Elő kell segíteni a
kiegészítő turisztikai szolgáltatások fejlesztését, elsősorban aktív, többfunkciós családi,
agrárturisztikai, ökoturisztikai szolgáltatások megvalósításával.
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•
•
•

Életre kell hívni a hagyományos termelési kultúrák és kézműves kismesterségek művelését,
gyakorlását. Elősegíteni a képzést és továbbképzést.
Az idegenforgalmi fejlesztéseket húzó ágazattá kell generálni.
A fejlesztések az EU követelményeknek megfelelő tájvédelmi, környezet-gazdálkodási,
agrárgazdálkodási és vidékfejlesztési jogszabályi keretek között, korszerű módszerekkel,
eszközökkel és a rendelkezésre álló EU támogatási források pályázat útján történő
elnyerésével megvalósíthatók.

Edelény város korábban is rendelkezett már Integrált Városfejlesztési Stratégiával, melyet 2010-ben
hagytak jóvá, amely az alábbi elhatározásokat, tematikus célokat rögzítette, melyek a jelenleg
hatályos ITS-be is beépültek:
Átfogó cél:
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 megfogalmazott célokat el tudja érni a
következő 15-20 évben, a középtávon megvalósítható 7-8 évre a célokat határozza meg:
•
•
•
•
•
•

Turisztikai vonzerők fejlesztése
Kereskedelmi és szolgáltató központok fejlesztése
Életminiség-javító társadalmi programok kialakítása
Közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése – egészségügyi rendszer és oktatásfejlesztés
Települési és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése
„Soft” elemekre épülő fejlesztések megvalósítása
A kiegészítő, soft-elemek elsődleges célja, a tervezett beruházások társadalmi
elfogadottságának
növelése,
illetve
a
helyi
identitást,
közösségformálást,
környezettudatosságot erősítő és a helyi foglalkoztatást javító tevékenységek megvalósítása.

5.1 A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített
környezetére vonatkozóan
5.1.1. Társadalmi jövőkép
Edelény aktív társadalmi életet élő, hagyományaira támaszkodó település, ahol az oktatási
intézményekben és a települési kötődést, identitást elősegítő szervezetek által különböző
eredményes közösségfejlesztés zajlik. A település közösség terei minden korosztály számára
alkalmasak az aktív társasági élet lebonyolítására és elősegítésére, melynek a városban a
hagyományos régi bányászati és kert kultúrára alapozva hagyománya van.
Az önkormányzat, valamint a sport- és a civil szervezetek között jó a partneri viszony.
A civil szervezetek jelentős és aktív szerepet töltenek be a helyiek életében, tevékenységük minden
korosztályt megcéloz. A civil szervezetek működése jelentős tényező, a civil szerveződések
tekintetében Edelényben több mint 80 működő nonprofit szervezet volt bejegyezve az utóbbi

évtizedben, folyamatos növekedés tapasztalható a szervezetek számában, míg 2000-ben alig
60 szervezet volt regisztrálva, 2011-től erőteljes növekedés volt tapasztalható és mára több
mint 85 szervezet van bejegyezve. Tevékenység és feladatkörüket tekintve a kultúra
közvetítés, az oktatás színvonalának emelése, a szociális szolgáltatások biztosítása, a
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környezetvédelemben, a közbiztonság, a szabadidő hasznos eltöltése tekinthető a
legnépszerűbb területeknek.
A civil szféra aktivitása pozitív hatással lehet a környezetvédelemre, a települési zöldfelületekre,
illetve a lakosság állapotán keresztül a demográfia területére is a lakossági akciók, szemléletformálási
tevékenységek szervezése révén.
A településen élők életminőségének fontos alapfeltételét jelentő humán szolgáltatások
infrastruktúrája kiépült, fejlett. A szolgáltatások színvonala jó, korszerű egészségügyi alapellátás, a
városban kórház működik megfelelő minőségű oktatási-nevelési szolgáltatások, szükségletekre
reagáló szociális ellátás, ügyfélbarát közigazgatás jellemzi a várost.
A szükséglet-orientált, magas színvonalú szakképzésnek köszönhetően Edelény munkaerő potenciálja
javuló tendenciát mutat. Az elmúlt évtizedben javultak a lakosság képzettségi mutatói. Elsősorban a
város vonzáskörzete esetében azonban még mindig elmondható, hogy az edelényi járás rendelkezik a
megye egyik legrosszabb képzettségi mutatóival. Ebből a szempontból Edelény helyzete kedvezőbb.
A településen élők életminőségét pozitívan befolyásolja az elérhető magas színvonalú kulturális és
szabadidős szolgáltatások széles köre.
A gazdasági fejlődés hatására a társadalmi polarizáltság fokozatosan csökken azonban még
fokozottan jelen van a városban. A jövedelmek közötti különbségek nem növekednek tovább, a
hátrányos helyzetű csoportok életminősége javul, felzárkózási esélyük növekszik. A szociális
feszültségek a kezelésükre indított szakmai programok eredményeképpen enyhülnek. A terület
fejlesztése folyamatban van.
A közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom, romaintegráció: a
gyarapodó, szolidáris, felelős és összetartó, értékeit ismerő, értéktudatos társadalom és helyi
közösségek kialakítása is célként jelenik meg.
Az egységesülő és integrálódó társadalom és gazdaság és a hátrányos helyzet helyett egyenlő
létfeltételek megteremtését segíti elő 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 tételéve segítheti ezt elő.
A helyi társadalom munkaerő - piaci igényekhez történő alkalmazkodó képességének javítása a
gazdaság igényeire, piaci kihívásokra rugalmasan reagáló képzési, szakképzési rendszer működtetése,
a leszakadó csoportok felzárkóztatása kiemelt feladat. Az egészségi állapot javítását szolgáló
programok és intézményrendszeri fejlesztések ezek eszközei lehetnek. A szociális ellátási kapacitás
bővítése és újszerű megoldások alkalmazása is kiemelt feladat.

Demográfia
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 km 2,
népsűrűsége 179 fő/km2, a többi megyei várossal összevetve nem tekinthető magas népsűrűségű
városnak.
2020 áprilissában az állandó lakcímmel rendelkezők száma a Polgármesteri Hivatal
adatszolgáltatása alapján 8971 fő, tehát a népességszám tovább csökkent 1226 fővel, elmondható,
hogy 2013 és 2020 között a népességszám 10,8 %-al drámai módon csökkent.
A tartózkodási helyre bejelentkezettek száma 617 fő.
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
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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.
A folyamat főleg a természetes fogyással, az elöregedéssel és az elvándorlással magyarázható.
Ezeknek a folyamatnak az eredménye, hogy Edelényben a természetes fogyás vált tendenciává, a
természetes fogyás mértéke meghaladja a járási, a megyei és az országos átlagot egyaránt.
Edelényben az öregedési mutató is folyamatosan nőtt az elmúlt tíz évben, mely jelzi, hogy a város
fokozatosan öregszik.
A város népességszámának alakításában a másik legfontosabb mutatórendszert a vándorlási adatok
nyújtják.
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.
Az elvándorlás súlyos gondot jelent a város számára, amely sajnos már iskolás korában elkezdődik. A
gyerekeket középiskolás korban elviszik más településre, a legtöbb esetben, ha elmennek, már nem
is jönnek vissza. Ez egy komoly társadalmi veszélyt jelent a város számára, ebből eredően már a
gyerekeknél meg kell állítani az elvándorlást és ezt az iskolában kell kezdeni.
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.
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.
2030-ra 9.000 fő körül kell stabilizálni a település állandó népességét, az elvándorlás minimális
mértékűre csökkentése mellett.

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 is. 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 kisebbségi érdekek képviselete érdekében Edelényben három kisebbségi önkormányzat működik:
• Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
• Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
• Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
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Az intézményrendszer állapota:
A város folyamatosan gondoskodik a meglévő önkormányzati intézményrendszerének megújításán,
felújításán, pályázati forrásokból folyamatosan rekonstrukciós munkálatokat végeznek, melyet
folytatni kívánnak.
Megállapítható, hogy a város rendelkezik a szükséges alap- középfokú, vagy részlegesen regionális
ellátással, illetve egyes ágazatokban felsőfokú intézményi hátteret is képes fenntartani mind a
humán, mind a közösségi, mind az igazgatási, mind a gazdasági funkciók területén. A meglévő
szolgáltatások fejlesztése azonban célja kell, hogy legyen a városnak.
Látható, hogy a város az intézményi ellátás tekintetében térségi, esetenként megyei szintű
feladatellátást vállal. A városban természetesen közigazgatási ügyintézés is folyik, ezek egy része csak
a város lakosságát szolgálja, míg bizonyos közigazgatási funkciót a kistérség teljes lakosságát érintik.
A város demográfiai viszonyainak megváltozása kapcsán jelenleginél is nagyobb figyelem hárul majd
a szociális és egészségügyi szolgáltatások meglétére és minőségére. Kiépülnek a digitális és házi
jelzőrendszeres szolgáltatások.
A 2030-as évek elejére minden intézményi szolgáltatás digitalizálásra kerül, beleértve az oktatási,
igazgatási és egészségügyi szolgáltatásokat is. Az okos város szolgáltatások révén hatékonyabbá válik
majd a város és a közigazgatási szolgáltatások működtetése, a jelenleginél gazdaságosabbá válik,
megszűnnek az adminisztrációs terhelések.
INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTSÁG

Oktatás, képzés
Edelény város nevelési-oktatási intézményei nemcsak városi, hanem térségi feladatokat is ellátnak.
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 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. 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.
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.
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,
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viszont 2012-től kismértékű csökkenés következett be. Az Országgyűlés döntése alapján, miszerint
2015. szeptember 1-jétől a gyermekek hároméves korától kötelező az óvodai ellátás, megnőtt az
igény a férőhelyek iránt, viszont ehhez elkerülhetetlen új férőhelyek létesítése.
• Általános iskolai feladatellátás
Az általános iskolai oktatás Edelényben jelenleg két helyen zajlik, az KLIK fenntartásában, az
önkormányzat üzemeltetésében 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. 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.
A Szent Miklós Görögkatolikus 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.
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 bevezetése 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.
• Középfokú oktatás
Edelényben egy oktatási intézményben folyik középfokú oktatás. A Szent János Görögkatolikus
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 2011. óta működik. 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
erdészeti és vadgazdálkodási technikus
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Érettségit adó digitális középiskola felnőtteknek, OKJ-s képzések:
Informatikai rendszergazda
Környezetvédelmi technikus,
Természetvédelmi szaktechnikus
A kistérségben az iskolán kívül csak Szendrőben található még középfokú intézmény. 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 nevelési, oktatási intézmények mellett működik az Új Esély Oktatási Központ, melynek
keretében 2 helyen zajlik alapfokú és középfokú oktatás.
A pedagógusok, tanárok munkáját jól működő Pedagógiai Szakszolgálat segíti a településen, a
városban Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény működik.

• 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.

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 étkeztetés, idősek klubja, tekintetében: Edelény város közigazgatási
területe (szociális étkeztetés: Edelény, Damak)
− házi segítségnyújtás tekintetében: Edelény, Abod, Balajt, Lak, Ládbesenyő és Szakácsi,
települések közigazgatási területe – csak Edelény, Abod, Damak
− jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében: Edelény, Abod, Balajt, Hegymeg,
Lak, Ládbesenyő, Szakácsi és Tomor települések közigazgatási területe – csak Edelény
− családsegítés tekintetében: Edelény, Abod, Balajt, Hegymeg, Lak, Ládbesenyő, Szakácsi
és Tomor települések közigazgatási területe - csak Edelény, Abod, Damak
− gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében: Edelény, Abod, Balajt, Lak, Ládbesenyő és
Szakácsi települések közigazgatási területe - csak Edelény, Abod, Damak
− 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
− Biztos Kezdet Gyerekház tekintetében – Edelény
− Család- és gyermekjóléti központ: Edelényi járás területe
Gyermekjóléti alapellátás keretében: gyermekjóléti szolgáltatás
Egészségügyi alapellátás keretében: család és nővédelmi egészségügyi gondozás
• 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
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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

Egészségügyi ellátás
Edelény az egészségügy területén is központi szerepet lát el. Az egészségügyi intézmények terén is
gazdagnak nevezhető a város, kórháza és szakrendelő-intézete van, fejlett háziorvosi ellátó hálózattal
is rendelkezik. A lakosság egészségügyi ellátása három, egymástól jól elkülöníthető szinten történik:
• Háziorvosi szolgálat
A háziorvosi szolgálat keretein belül 5 háziorvosi, 3 gyermekorvosi és 3 fogszakorvosi rendelő
működik. Ezen kívül háziorvosi felnőtt, gyermek és fogászati ügyelet is van. - 2 gyermekorvosi körzet
van, fogászati ügyelet nincs.
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 2013ban.
• Járóbeteg szakellátás
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,
reumatológiai, 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.
• Fekvőbeteg szakellátás
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:
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Intenzív Terápiás Osztály (6 ágy)
Tüdőosztály (46 ágy)
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,
Edelény 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 Osztály Szakterületei:
Járványügy
Közegészségügy
Népegészségügy
Gyógyszerellátás
Egészségügyi igazgatás

Közművelődés, sport, szabadidő
A település gazdag múlttal, történelemmel rendelkezik, melynek megőrzésében a város és lakossága
szerepet vállal. Az épített örökség védett és nem védett elemeinek jó állapotban történő
megőrzésére és folyamatos karbantartása előtérbe kerül.
A szolgáltató szektoron belül a turizmus Edelényben és vonzáskörzetében igen alacsony szintet
mutat, azonban az Edelényben folyó kulturális és turisztikai jellegű beruházások, mint a L'HuillierCoburg kastély, Borsodi Tájház, a Borsodi földvár és a gótikus református templom fejlesztése alapot
adhatnak a turizmusfejlesztéshez az elkövetkező években.
A város bekapcsolódik a térség turisztikai kínálatába. A kulturális és természeti örökség bemutatása
mellett Edelény felvállalja ipari és bányászati múltját is, azt tudatosan beépíti arculatába és
kihasználja azt a turisztika fejlesztésére is.
Edelény kulturális életét intézményi szinten a Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely szervezi.
Az általuk szervezett programok egyik része állandóan visszatérő rendezvény, a többiről a havonta
megjelenő Edelényi Műsor című kiadványukban tájékoztatják az érdeklődőket. Az intézmény keretein
belül 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.
Edelény Város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata
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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 működik a
városban.
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 szerepelt 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, melyek magvalósításra kerültek.
• Egyesületi sport és versenysport:
Az Edelény Városi Sportegyesület korábban több szakosztályt is működtetett, jelenleg csak a sakk
szakosztály működik.
Edelényi FC működteti a labdarúgó szakosztályt.
A fejlesztési tervek között szerepelt egy új városi sportkomplexum építése, valamint lelátóval
rendelkező sportcsarnok megvalósítása, mely átadás előtt áll.
• Lakossági szabadidősport és tömegsport:
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 A Magyar Labdarúgó
Szövetség pályaépítési programja keretében megépült a Szent János Görögkatolikus Gimnázium
mögötti területen 2013-ban 1 db nagyméretű műfüves pálya a kapcsolódó kiegészítő elemekkel,
2014-ben 1 db kisméretű műfüves pálya és 1 db műfüves félpálya valósult meg.
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
ezen a területen.

Civil társadalom
Edelény támogatja a civil szervezetek működését, a szervezetek jelenlegi nagy száma várhatóan a
jövőben is fennmarad. A civil szervezeteknek különös szerepe van a történelmi emlékezet
fenntartásában és a lokálpatrióta magatartás kialakításában, erősítésében.

5.1.2. Gazdasági jövőkép
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.
Edelény Város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata
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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.
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.

Ipar
Edelény ma Magyarország egyik súlyos társadalmi és gazdasági problémákkal küzdő térségének a
centruma, ahol a hátrányos helyzet halmozódását több tényező idézte elő. Edelény és térsége
egyszerre tekinthető külső perifériának, ipari válságtérségnek (komplex válságtérség), magas arányú
roma népességgel rendelkező térségnek és komplex programmal segítendő hátrányos helyzetű
térségnek.
Bár növekedett a foglalkoztatottak száma az utóbbi években, Edelény továbbra is a magas
munkanélküliséggel sújtott térségek közé tartozik. Különösen nagy problémát jelent, hogy magas a
tartós, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező és a pályakezdő munkanélküliek aránya, de
jelentős arányú az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya is.
Edelény számára a legfontosabb kérdés a foglalkoztatási, munkaerő-piaci krízis mérséklése, ennek
érdekében a legfőbb cél a munkahelyteremtés és a meglévő munkahelyek megőrzése. Edelény város
integrált településfejlesztési stratégiájában megfogalmazott középtávú városi célnak a gazdasági
szerkezetváltást és az ipartelepítés ösztönzését tekinthetjük, üzleti környezetfejlesztéssel és az
alternatív gazdaságfejlesztéssel párhuzamosan, mely közvetlen hatással lehet a foglalkoztatás
bővítésére.
A legfontosabb gazdaságfejlesztési feladat a kínálatfejlesztés, vagyis a város által nyújtott gazdasági
versenyképességet befolyásoló tényezők parallel fejlesztése, az ipartelepítés feltételeinek
megteremtése, egy versenyképes, a befektetői igényeket kiszolgáló zöldmezős iparterület
létrehozása.
Az ipari parkok, vagy zöldmezős gazdasági területek általában az infrastruktúra kiépítésének
kormányzati, vagy önkormányzati szintű segítésével preferált területek, ahol vonzó befektetői
környezet teremthető a magas szintű szolgáltatások számára az értéktermelő tevékenységhez.
Ez esetben az ipari park projekt egyet jelentett a komplex infrastruktúra teljes körű kiépítésével,
amely a többségében zöldmezős beruházások formájában megvalósított ipari bázisok
ingatlanhasznosítását szolgálta.
Edelényben a 26-os út Sajószentpétert elkerülő szakaszának vonzataként 20 ha - os ipari park
kijelölése szükséges
Edelény számára komoly gondot és gazdaságfejlesztési gátat jelent, hogy az önkormányzat
tulajdonában nincs ipartelepítésre alkalmas terület. Egy zöldmezős önkormányzati iparterület
kialakítása tekinthető a legfontosabb középtávon megvalósítandó feladatnak, amely orvosolja ezeket
a gondokat. Az infrastrukturális feltételek megteremtését követően aktív befektetés - ösztönzési
tevékenységet szükséges elindítania a városnak.
Fontos szempont továbbá a jelenleg működő, de más területfelhasználási egységbe sorolt gazdasági
területek kezelése, hogy azok eredeti funkciójukban segítsék elő Edelény gazdasági fejlődését. Az
ipari tevékenység új technológiák bevezetésével környezetkímélővé válik. Veszélyes üzemi
tevékenységnek a települési terület nem ad otthont.
A megújuló energiaforrások használata megerősödik, környezeti ipar telepítését kell elősegíteni.
A meglévő termelő jellegű vállalkozások megtartása mellett több újabb KKV indulhatnak el a
városban melynek letelepedését a város támogatja.
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Edelény és térsége gazdasági fejlesztésének legfontosabb célja a hozzáadott értéket termelő
vállalkozások számának növelése, új vállalkozások generálása, és a meglévők technológiai fejlesztése.
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 gazdasági jövőkép fontos eleme, a hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező
lakosok számára is munkahelyek jöjjenek létre, illetve ezen ipari beruházásokhoz kapcsolódóan a
magasan képzett munkaerő is a térségben maradjon, esetleg a térség a betelepülők számára is
vonzóvá váljon.
A városban a szolgáltatási szektor színvonalának fokozása is nagyon fontos, mivel a térség egyik
legnagyobb problémáját, az elvándorlást ezzel is lehet mérsékelni.
A településen az ipar-bányászat korábbi húzóágazati szerepe nem maradt meg.
A város kiemelt hangsúlyt fektet a barnamezős iparterületeinek hasznosítására, az iparterületek
esetleges új funkciójának megtalálására, rekonstrukciójára.
A volt iparterületek lényegesen alulhasznosítottak, esetenként leromlottak. A barnamezős,
alulhasznosított ipari területek revitalizációja, és helyzetbe hozása és az iparterületek rekonstrukciója
a város elkövetkező tíz évének egyik legnagyobb kihívása a szegregációs területek kezelése mellett.

Építőipar
Edelény tömeges lakásépítéssel nem számol. Új lakóházak építése a népesség-csökkenés
megakadályozását feltételezve, valamint a lakásállomány összetételének (kolóniák) okán fellépő
szükséglet miatt– fokozatosan, elsősorban a családi házas területeken, és a falusias településképbe
illeszkedve történik meg. Ennek a területigénynek nagy részét a leromlott, degradálódott,
szegregációval érintett lakóterületek rekonstrukciójával, folyamatos átépítésével kell elérni.
A lakóingatlanok két fő fejlesztési lehetősége az új lakások építése és a meglévő lakásállomány
minőségének javítása. Edelényben az ingatlanok minőségi fejlesztése jelenti az elsődleges prioritást.
A település több lakótelepe és kolóniái felújítást, rehabilitációt igényelnek. A minőségi fejlesztések
kizárólag energetikai korszerűsítéssel, a mai energiahatékonysági elvárásoknak megfelelően
történnek meg.
A barnamezős iparterületek rekonstrukciója és a zöldmezős iparterület kialakítása is feladatot ad az
építőiparnak, mely a következő évtizedben kiemelt feladat lesz Edelényben.

Mezőgazdaság
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.
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.
Edelény korábbi erős ipari, bányászati irányultsága ellenére elsődlegesen mezőgazdasági jellegű
település volt, ugyanakkor a település rendelkezik művelhető földterületekkel, melyek a település
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egésze számára értékkel és haszonnal bírnak, a mezőgazdaság szerepe a város gazdaságában jelentős
szerepet tölt be, azonban hiányoznak a helyi termékek. A település domborzati viszonyai a
kezdetektől is a mezőgazdaságnak és az állattartásnak kedveztek, erdészeti hasznosítás alatt álló
területeket a környező dombokon találunk.
A bányák bezárását követően a mezőgazdasági ágazat erősödött tovább.
Napjainkban a nagyüzemi termelés helyett a saját célra termelő szőlő- és növénytermesztés a
jellemző. Legnagyobb részben gabonanövényeket termesztenek, mindezek mellett az ipari növények
termesztése is jelentős. Meghatározó még a gyümölcstermesztés a térségben, főként szilvát, almát,
meggyet és kajszit termesztenek. 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.
A város integrált településfejlesztési stratégiájában kiemelt célként jelenik meg az agrárgazdaság
fejlesztése, amelynek szintén szerkezet átalakító hatása lehet. Erre a területre az elmúlt évtizedek
fejlesztéspolitikája soha nem fókuszált. A városi élelmiszergazdaság versenyképességének javítása
egy integrált beavatkozás sorozatot igényel, amely magában foglalja a mezőgazdasági vállalkozások
betelepülésének ösztönzését, a mezőgazdasági termelési és feldolgozási kapacitásának fejlesztését, a
technológiafejlesztést, a szervezetfejlesztést. Előtérbe kell helyezni a késztermék előállítását, olyan
minőségi feldolgozott helyi termékek gyártását szükséges segíteni, amelyek piacképesek. A
versenyképes élelmiszergazdaság megteremtése érdekében elsősorban azoknak az agrárágazatoknak
a fejlesztése szükséges, amelyek növekedést tudnak teremteni és sikereket érnek el a piacon. A cél
magában foglalja az agrárgazdaság teljes vertikumán belül a termelői, tároló és feldolgozó
kapacitások infrastrukturális fejlesztéseit.

Kereskedelem, szolgáltatás
Edelényben az alapfokú kereskedelmi ellátás biztosított. A jelenlegi ellátó képesség a város alap
ellátásán túl a vonzáskörzet igényeit is képes kielégíteni, így a település a jelenlegi helyzet
fenntartásával, bővítésével számol.
A korábbi években jelentős volt még a kereskedelem, gépjárműjavítás és a feldolgozóipari
tevékenység, azt itt működő vállalkozások a város legnagyobb foglalkoztatói.
Az elmúlt két évtized alatt az egyes területek hasznosítása, funkcióváltása térbeli szempontból lassan
haladt. A használaton kívüli területek újrahasznosítása, funkcióváltása haladt a legsikeresebben és
indult el a legkorábban. A jövőben folytatni szükséges a város használaton kívüli, de már gazdasági
funkcióra kijelölt területeinek kereskedelmi célú hasznosítását, de kifejezetten a helyi termékek
piacra jutását szükséges ösztönözni ezeknek a területeknek a felhasználásával. Ebből eredően a helyi
termékek piacra jutásának infrastrukturális feltételeit szükséges itt megteremteni.
A városi piac és környezete megfelelő kiépítése kiemelt cél a településközpont rekonstrukciójában.
A szolgáltatói szektor tekintetében az építőipari tevékenységek (lakó- és nem lakó épületek építése),
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.
2013. évben 114 ilyen üzlet működött a városban.

Idegenforgalom, turizmus, vendéglátás
A város és környezete rendelkezik idegenforgalmi attrakcióval, látványossággal, azonban annak
jellege miatt a térség alacsony vendégforgalma alacsony. Az adottságai azonban lehetővé teszik az
ilyen irányú fejlesztések sikeres véghezvitelét. A település meglévő értékeit és ipari-bányászati
múltját felhasználva turisztikai kínálatot tud kiépíteni.
Edelény kulturális örökségekben kifejezetten gazdag, turisztikai versenyelőnyei ezen a területen
összpontosulnak. A városnak öt kiemelt turisztikai vonzereje van: a L'Huillier-Coburg kastély, a
Borsodi földvár, a gótikus eredetű református templom, a Borsodi Tájház és a Császta városrészben a
borturizmus. A vonzerőfejlesztés tekintetében a legfontosabb eredménye az elmúlt éveknek, hogy
megvalósult az edelényi kastély rekonstrukciója, amely Magyarország egyik legnagyobb
kastélyfejlesztési beruházása volt a 2007-2013-as programozási időszakban. Ennek eredményeként
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megszületett egy olyan értékű és színvonalú kulturális vonzerő, amely katalizátora lehet nem csak
Edelény, de az egész Bódva-völgye turisztikai keresletnövekedésének. Az edelényi kastély
rekonstrukciójával a Bódva-völgy megkapta annak az esélyét és feltételeit, hogy a térségben
fejlődésnek induljon a turisztikai ágazat.
A város célja, hogy a környékre turisztikai céllal érkező látogatókat a településre vonzza, és egy-egy
egyedi, máshol nem elérhető turisztikai attrakcióval marasztalja őket. E cél megvalósítása érdekében
a település stratégiát dolgoz ki a turisztikai arculatának, imázsának fejlesztésére, melyhez turisztikai
szakemberek segítségét is igénybe veszi.
Bár a város nem tekinthető kiemelt idegenforgalmi célterületnek, rendelkezik olyan kulturális és
természeti adottságokkal, amelyek lehetőséget adnak a turizmus fejlesztésére.
Mivel az idegenforgalom fejlesztése tekinthető a város és vonzáskörzetében a gazdaságfejlesztés
egyik leginkább realizálható területének, a turizmusfejlesztés a Bódva-völgyének kulturális és
természeti örökségére alapozva már középtávon is, ebből adódóan önálló stratégiai célként jelenik
meg a város célrendszerében.
Edelény a Bódva-völgyében helyezkedik, amely kifejezetten gazdag kulturális örökségekben. Edelény
és vonzáskörzetének turisztikai fejlesztése kizárólag hálózatban képzelhető el, elsősorban egy
Miskolc-Aggtelek tengely mentén (ez a terület már több napos turistaforgalmat lenne képes
generálni). A Bódva-völgye 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.
További jelentős örökségértékeket képviselnek a Bódva-völgyének várai. Ezek közül kiemelkedik a
Szendrői vár és a szögligeti Szádvár (ez utóbbi része a Nemzeti Várprogramnak). A Bódva-völgy
természeti értékei közül egyértelműen az Aggteleki Nemzeti Park emelkedik ki, amely világörökségi
helyszín, de a térség kiemelkedő természeti értékei közé tartozik a Rakacai víztározó, amely hazánk
legnagyobb mesterséges víztárolója. A jövőben meg kell vizsgálni a meglévők fejlesztése mellett
azokat a turisztikai adottságokat, melyekre a jövőben egy helyileg fontos idegenforgalom építhető ki.
Edelénynek elsősorban a jövőben olyan termelő beruházásokra lenne szüksége, amely felszívja a
helyi munkanélküliséget, de lényeges szegmens lenne az idegenforgalom fejlesztése is, amely
segítheti Edelény újra pozicionálását és imázsának alakítását. A szolgáltató szektoron belül az
idegenforgalom Edelényben és vonzáskörzetében, a járásban egyértelműen fejlődő tendenciát
mutat. Azonban a sokszínű, országos szinten is kiemelkedő turisztikai vonzerők ellenére a kiszolgáló
infrastruktúra hiánya, az alacsony színvonalú turisztikai szolgáltatások nagyban hátráltatják a
turizmus fejlődését. Szállás- és vendéglátóhelyek, turisztikai szolgáltatások nélkül a turizmus csak
átgördül a városon és vonzáskörzetén, jövedelmet helyben nem generál, hasznait elsősorban
Miskolcon és Aggtelken fogja kifejteni, még akkor is, ha éppen az edelényi vagy más Bódva-völgyében
lévő vonzerő csalta oda a látogatókat.
Ezért a stratégiai cél elérésének érdekében a részcéloknak megfelelően a turizmust kiszolgáló
szolgáltatások, a turizmust kiszolgáló infrastruktúra, a turisztikai szervezetrendszer fejlesztése lehet a
megoldás.

5.1.3. Táji, természeti és épített környezet
Az épített környezet
A települést övező természeti környezet minőségi fenntartásával, az értékek védelmével és
megőrzésével, valamint megfelelő hasznosításával, a megújuló energiaforrások széles körű
felhasználásával, a fenntarthatóság szempontjai érvényesülhetnek, Edelény környezettudatos
településsé válhat.
A település vonzó és energiahatékony épített- és természeti környezetet kíván elérni, hogy főbb
környezetvédelmi mutatói illeszkedjenek az európai uniós normákhoz. Az épített környezet
fejlesztésekor elsődleges szempont az energiahatékonyság növelése (energiahatékony
épületállomány), a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás.
Az értékes épületállomány folyamatos rekonstrukciójával, felújított, gondozott közterületeivel,
zöldfelületeivel, közparkjaival, megújított, barátságos településközpontjával vonzó képet sugároz
és az idelátogatóknak.
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Az épített örökség, a hagyományos településszerkezet védelme biztosított a város Településképi
Arclati Kézikönyvével és Településképi rendeletével.
Az ipari jellegzetességeket őrző kolóniák épületállományának a karakterének megfelelő felújításával,
a település arculatát, vonzerejét meghatározza.
− A telepi jellegű lakókörnyezetben élők száma 2030-ra várhatóan csökken a meglévő szegregált és
szegregációval veszélyeztetett területek közül legalább a védett értékek közül több konszolidált
állapotba kerül.
− Az intézményi épületek teljes egészében, a tömblakások legalább 70%-ban energiahatékonysági
korszerűsítésen esnek át a következő 15 évben. A magántulajdonú, az átlagosnál rosszabb
állapotú lakóingatlanok esetében is elindulhatnak a rekonstrukciós munkálatok, melyeket
várhatóan az állami támogatások (energiahatékonysági pályázatok, CSOK és Családvédelmi
támogatások) elősegítenek.
− A barnamezős területek megújítása elkezdődik, megtörténik a volt iparterületek új funkcióval való
megtöltése, és legalább részleges hasznosítása a 2030-as évek elejére.
Színvonalas és környezetbarát a közösségi közlekedés, a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak
kedvező közterületek részben rendelkezésre állnak, megújításuk a zöld város projekt keretében
elkezdődött.
A környezettudatos és természetbarát szemlélet terjedése rendezett és esztétikus környezetkultúrát
eredményez és növeli a helyi identitást.

Tájvédelem, természetvédelem
A város kiemelt feladatának tekinti a természetvédelmi érdekek érvényesítését, így a külön
jogszabályokban kijelölt védett területek megóvását, megfelelő szabályozását. Különös figyelmet
szükséges fordítani a tájhasználati konfliktusok kezelésére és megoldására.
A város esetében a tájhasználati konfliktusok lényeges elemeinek tekinthetők az alábbiak, melyek
megoldásai feladatként jelentkeznek:
-

-

-

-

-

Illegális hulladéklerakás a külterületen, ami folyamatos és megújuló probléma.
A vízfolyások, és a patakok medre részben elhanyagolt, szemetes, részben túlszabályozott. Nem
mindenhol jellemző, hogy a patakok ökológiai folyosóként tudnának érvényesülni.
A jelenlegi környezetvédelmi előírások mellett a talaj és a vízszennyezés valószínűsége
jelentősen csökkent, de baleset (havária) bekövetkezésével mindig számolni kell.
A Bódva hidak átfolyási szelvénye elégtelen, amely árvízvédelmi kockázatot jelent.
Az egybefüggő szántóterületek tagolatlanok. A monokultúrás, nagytáblás nagyüzemi jellegű
termeléssel érintett szántóterületeken a biodiverzitás minimális. A természetközeli élőhelyek
megszűnésével az élőlények migrációs útvonalai is megszűnnek. Szükséges lenne tehát a több
szempontból is kedvező hatású mezővédő erdősávok telepítése.
Az utóbbi évtizedekben gyakorlatilag eltűnt a háztáji állatállomány, sőt a nagyüzemi méretű
állattartás is visszaesett. A mezőgazdasági területeken ennek következtében minimálisra
csökkent a természetközeli jellegű gyepek (rétek, legelők) aránya, helyüket szántók foglalták el.
Az erdőterületek jelentős hányadában megfigyelhető a tájidegen és invazív fajok betelepülése.
Esztétikai és környezeti tájhasználati konfliktust egyaránt jelentenek a szegregációval érintett
lakóterületek, ahol az épületek környezetük elhanyagoltsága, gondozatlansága és
szennyezettsége jelent problémát.
A lakóterületbe ékelődő, ill. a külterületen található ipari és mezőgazdasági üzemterületek tájba
illesztése, környezetük fásítása hiányos, vagy egyáltalán nem történt meg, több esetben az
épületállományuk csak részben kihasznált, a fennmaradó épületállomány leromlott, rendezetlen
állapotú. Látványuk zavaró, tájidegen.
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.

Zöldterületi rendszer
Edelény biológiailag aktív zöldfelületekben gazdag település, ami egyrészt a központi településrész
falusias, kertvárosias jellegéből adódó biológiailag aktív magánkertjeinek köszönhető, valamint a
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településen áthaladó Bódva folyónak, ill. a partvonalát kísérő zöldsávnak, illetve a Kastélysziget nagy
kiterjedésű parkjának. Magas zöldfelületi értékkel rendelkező területek találhatók még a Bódvamentén a hajdan vízjárta területeken, melyek beépíthetősége csak a vízrendezési munkák után a XX.
században vált lehetségessé, ilyen például a sportközpont területe.
A magas zöldfelületi arány ellenére azonban közhasználatú, funkcionálisan is megfelelő, szépen
fenntartott zöldfelületekben, illetve zöldterületekben (közparkok, közkertek) kimondottan szegény
településnek tekinthető Edelény.
A város településközponti elhelyezkedésű, többfunkciós, rendezvények megtartására is alkalmas,
reprezentatív főtérrel jelenleg nem rendelkezik.
A Császta-szőlőhegyen található rendezvénytér a településközponttól való távolsága miatt, a
fejlesztések ellenére sem alkalmas arra, h teljesen átvegye ezt a szerepkört.
Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a Császta-szőlőhegyen megvalósított fejlesztések,
hagyományőrző, magas színvonalú felújítások és beruházások nem csak turisztikai szempontból
jelentősek, hanem a településen élők számára is növelik Edelény nívóját, és a lokálpatriotizmus
érzését.
A település minden, jelenleg elhanyagolt, de közösségi szinten hasznosítható zöldfelületét meg
kívánják újítani és funkcióval megtölteni. A városközpont zöldfelületi rendszerének megújítása után a
lakótelepeken elvégzett rekonstrukciók után az egyes városrész zöldfelületeinek közösségi és
rekreációs szintű rekonstrukciója is megvalósul.

5.1.4. Az elérhetőség javítása
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.

Forrás: hatályos TSZT alátámasztó munkarész
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Közlekedéshálózati elemek
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 legyező szerűen 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 számú országos főúton közelíthető meg.
Kazincbarcika elérhetősége szempontjából fontos szerepe van a 2605 és 2606 sz. összekötő utaknak,
melyeken Mucsony községen keresztül 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 kmre lévő Sajószentpéter pedig 15 perc alatt érhető el.
Edelény elérhetőségi pozícióját tovább rontja, hogy a 25. sz. másodrendű főút, és annak átkelési
szakaszai szűkek és kanyargósak. Különösen veszélyesek és kedvezőtlenek a sajószentpéteri kis
sugarú könyökök, melyeken segíteni fog a 26. számú országos főútvonal elkerülő szakaszának
megépítése, illetve a nemrégiben átadott sajószentpéteri körforgalom.
Fejlesztési elképzelések
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Koncepció a határon átnyúló közlekedési útvonalak
fejlesztését tűzi ki célként. A megyei főutak hálózatának továbbfejlesztése, a települések
belterületeinek elkerülése, az egyes települések, a települési környezeti állapot javítását szolgálja és
csökkenti az áthaladási időt. A határon átnyúló közlekedési útvonalak fejlesztése is kiemelt cél, ebbe
tartozik bele a 27. számú országos főútvonal Edelényt elkerülő szakasza, melyet a hatályos
Településrendezési terv tartalmaz, és a város, mint tervezett fejlesztési elképzelést meg kíván tartani.
A tervezett elkerülő út szerepel az új Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területrendezési tervben is.
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.
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.

5.1.5. A közmű infrastruktúra
Cél a város területén a teljes közmű ellátás elérése, az ellátatlan területek ellátásának biztosítása,
mely a tervezett szennyvíz hálózat bővítés és a tervezett árvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési
beruházások keretében elérhetővé válik.
További cél a megújuló energiaforrások telepítésének elősegítése, elsősorban napelem parkok
kiépítésének lehetővé tétele.
A település igazgatási területét országos és regionális jelentőségű elektromos távvezetékek és földgáz
szállítóvezetékek érintik, melyek befolyással lehetnek a település területfelhasználására, mivel
jelentős védőtávolságokkal rendelkeznek.
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Az ellátó közmű hálózatok egy része a külterületen, beépítésre nem szánt területeken halad, más
része a belterületen, beépítésre szánt területeken halad át, vagy korlátot szab a település
fejlesztésének.

5.2 Jövőkép a város térségi szerepére vonatkozóan
Edelény az adottságaival élni tudó önállóságra törekvő történeti város, szerepkörének,
hagyományainak megőrzésével és megerősítésével, megújuló, kedvezően élhető, fokozottan vonzó,
komfortos, fenntartható várossá kíván válni a környező térség központi teleüléseként.
Edelény tulajdonképpen jelentős térségi szerepkörű város, a környező településekkel szemben
Edelény településhierarchiában elfoglalt magasabb helye, a városi szerepkörökből adódik, illetve az
azokat ellátó intézmények emelt számú jelenléte miatt az Edelényi járás és térsége központjaként
jelenik meg. Edelény esetében a funkcionális vonzáskörzet az Edelényi Járás településekre terjed ki
illetve tágabb értelemben regionális feladatokat is ellát az egészségügyben és a közigazgatásban.
Az Edelényi kistérséget lehet a várossal funkcionális kapcsolatban álló térségként értelmezni. A
kistérségben több különböző terület esetében jelentkeznek problémák, az alábbiak esetében érzi
fontosnak a város és a kistérség a fejlesztések megindítását:
•
•
•
•
•
•

Munkahelyteremtés, humánerő fejlesztése
Településfejlesztés, települési környezete javítása, iparterületek megújítása
Helyi gazdaság fejlesztése, szolgáltatások fejlesztése
Közlekedés és az elérhetőség fejlesztése
Környezetvédelmi fejlesztések
Szociális körülmények javítása, a társadalom felzárkóztatása

Szintén elérendő fejlesztési elképzelések közé tartoznak még olyan célok is, mint a versenyképesség
javítása, a fenntarthatóság erősítése, a források hatékonyabb felhasználása. A fejlesztési területek
által lehatárolt elérendő célokat három csoportba lehet összefoglalni, ezek a gazdaság, a
társadalom és a környezet. A város és vonzáskörzetének célja tehát az, hogy ennek a három fő
fejlesztési irányvonalnak az egyensúlyát megteremtse.

5.3 A településfejlesztési elvek rögzítése
A fentiekben megfogalmazott jövőkép elérése csak a lakosság minden tagjának tudatos tevékenysége
által mehet végbe. Ennek érdekében együttműködésre van szükség a közszféra, a gazdaság és a
lakosság szereplői között.

5.3.1 Integrált megközelítés, egészben való gondolkodás
Egy-egy település életének különböző dimenziói (gazdasági, társadalmi-szociális, környezeti,
kulturális) egymással szorosan összekapcsolódnak, ezért az egyes településfejlesztési beavatkozások
csak integrált megközelítés alkalmazásával lehetnek igazán hatékonyak. A települést tehát ebben az
értelemben egészként szükséges kezelni.

5.3.2 Fenntartható településfejlesztés
A településfejlesztés során – a globális kihívásokra válaszolva – kiemelten fontos a fenntartható
fejlődés feltételeinek biztosítása.
A fenntartható fejlődés a természeti erőforrásokkal való olyan tartós, értékvédő gazdálkodást jelent,
amely lehetővé teszi az emberek boldogulását anélkül, hogy a gazdasági fejlődés lerombolná a
sokféleséget, a komplexitást és az ökoszisztéma szolgáltatásokat. Az emberek tisztelik a természetet,
természeti értékeinket, a helyi közösségek felismerik a rendelkezésükre álló természeti
erőforrásokból adódó lehetőségeiket, termelésüket, energiafelhasználásukat és fogyasztásukat erre
alapozva szervezik meg. Sokrétű gazdasági kapcsolatok által szövődik egybe a város és vidéke, az
egymással szomszédos, majd a távolabbi települések.
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A fenntartható fejlődés nemcsak környezeti, hanem gazdasági és társadalmi fenntarthatóságot is
jelent. A környezeti fenntarthatóság irányába hathat a változatos területhasználat megvalósítása, a
szétterülés megakadályozása, a környezetbarát és közösségi közlekedési módok előtérbe helyezése,
az épületek energiahatékonyságának javítása, a helyi gazdaság és a rövid ellátási láncok támogatása,
a megfelelő hulladék- és vízgazdálkodás, valamint általánosságban a város életének minden területén
az erőforrásokkal való takarékosság és a környezeti terhelés csökkentése.
A gazdasági fenntarthatóság többek között a több lábon álló helyi gazdaságban, a magas innovációs
szintben, a prosperáló helyi kis- és középvállalkozásokban ölthet testet.
A települési lakosság számára a társadalmi fenntarthatóság is elengedhetetlen, mely például a
demokratikus döntéshozatalt, a megfelelő életminőség és életkörülmények biztosítását, a szociális
jólétet, a működő és összetartó helyi közösségeket jelenti.
Edelény fejlesztése során biztosítani kell, hogy a megvalósuló gazdasági és infrastrukturális
fejlesztésekkel párhuzamosan mind a társadalmi, mind pedig a környezeti fenntarthatóság
szempontjai érvényesüljenek.

5.3.3 Hatékony fejlesztések
A településfejlesztés során kiemelt fontosságú alapelv a helyi, már rendelkezésre álló erőforrásokra
történő építkezés, valamint a költséghatékonyság biztosítása és a területekkel való takarékosság.
A hatékonyság érdekében nemcsak új erőforrások bevonására, de a meglévő kihasználatlan
erőforrások hasznosítására (kihasználatlan ingatlanok hasznosítása, barnamezős beruházások, helyi
termelési tapasztalatok hasznosítása) is törekedni érdemes.
Szintén fontos településfejlesztési elv a hosszú távú (több költségvetési és tervezési ciklusú)
gondolkodás, az egyes fejlesztések, projektek esetében a beruházási költség mellett a fenntartás,
működtetés költségeivel, s a fejlesztések hosszú távú hatásaival is számolni kell.
A rendelkezésre álló források szűkössége miatt előnyben kell részesíteni azokat a fejlesztéseket,
amelyekhez pályázati lehetőségek kapcsolódnak, vagy ahol az önkormányzat aktív partnerekkel
(tulajdonosok, fejlesztők) tud együttműködni.

5.3.4 Közösségi szemlélet és szolidaritás
A településfejlesztési folyamat valamennyi szakaszában – tervezés, megvalósítás és fenntartás –
kiemelt alapelv a közösségi szemlélet, a széles körű partnerség biztosítása, hiszen egy-egy fejlesztés
csak valós lakossági igény és megfelelő lakossági támogatás mellett érheti el célját.
A partnerségre ugyanakkor nemcsak a helyi lakosság szintjén érdemes törekedni, hanem a gazdasági
élet szereplői és a különböző kormányzati szintek között is. A közösségi tervezés megvalósítása a
település társadalmi kohézióját is növeli, hozzájárul a civil szféra erősödéséhez, a helyi identitás
kialakulásához, s áttételesen a település népességmegtartó erejének növeléséhez is. Az alulról jövő
lakossági kezdeményezéseket a település vezetésének is támogatnia kell.
A közösségi tervezés lehetőséget ad az egyes szereplők fejlesztési elképzeléseinek megismerésére,
ahol a partnerek már a tervezés során megismerik a fejlesztési elképzeléseket és véleményt
nyilváníthatnak. A partnerek szerepet kaphatnak a megvalósításban is, ennek egyik hatékony eszköze
a helyi közösségek működésének ösztönzése. Az egyes projektek megvalósulási és fenntartási
időszakában kiemelt figyelmet kell fordítani a lakossági tájékoztatásra, az elért eredmények
kommunikációjára, valamint a tapasztalatok visszacsatolására.
A közösségi szemlélet érvényesítése a szolidaritás elvét is magában foglalja. A település működésekor
érvényre kell juttatni az esélyegyenlőségi szempontokat, kiemelt figyelmet kell fordítani az egyes
hátrányos helyzetű csoportokra, így elsősorban az életkorból eredően hátrányos helyzetben lévőkre
(a fiatalkorú és idősebb generációk), a nőkre, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezőkre, a
romákra, és a fogyatékkal élőkre.
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5.3.5 A településfejlesztés legfontosabb elemei:
-

Elérhetőség javítása. Hiányzó hálózati kapcsolatok kiépítése.
Gazdasági, illetve egyéb fejlesztések, valamint a lakóterületek térbeli rendszerének
felülvizsgálata.
Infrastruktúra hálózatok fejlesztése.
Intézményi fejlesztések.
Barnamezős területfejlesztések támogatása.
A település funkcionális és arculati fejlesztése.
Települési zöldfelületek növelése.
Értékes természetközeli területek, vízfolyások védelme.
Környezetvédelmi szempontok előtérbe helyezése.
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6.

CÉLOK

Fontos eleme a Településfejlesztési Koncepciónak, hogy jövőkép megvalósulását meghatározó
fejlesztési irányok elérendő célként kijelölésre kerüljenek, hogy aztán azok megvalósításán a
település döntéshozói, gazdasági szereplői és lakossága együtt munkálkodhasson.
E fejezetben tehát megfogalmazásra kerülnek azok a településfejlesztési célok és feladatok, melyek
megvalósulása révén elérhető a fentiekben felvázolt jövőkép.
Edelény város Településfejlesztési Koncepciójának célrendszere a településre kijelölt elvárásokat és
kívánatos változásokat tartalmazó célok összefüggő, összetartozó, egységes, egymásra épülő
rendszere, amely rögzíti a célok egymáshoz való hierarchikus viszonyát és egyéb kapcsolatait,
összefüggéseit, és amelynek elemei az alapvető stratégiai, tematikus, területi és a horizontális célok.
A célrendszer hierarchiájának legfelső szintjén kapott helyet a Településfejlesztési Koncepció
jövőképének elérésére kitűzött alapvető cél, amely stratégiai célok, tematikus célok és részcélok
meghatározásával közelít a megvalósíthatóság irányába.
A következő szinten a stratégia (vagy átfogó) célok találhatók. Ezek általános és komplex, hosszú
távú célkitűzések, melyek egyértelműen megjelenítik a jövőkép felé való kívánatos fejlődést, egyben
a közép-, illetve rövid távú célok kijelölésének alapjait adják.
A következő szintet a tematikus célok alkotják. Ezek a stratégiai célokból levezetett középtávú
célkitűzések, melyek együttes és összehangolt elérése biztosítja a stratégiai célok érvényesülését. A
tematikus célok alá rendeződnek a tematikus részcélok.
Általános célok: a jövőkép alapvető elemeit fogalmazza meg.
A célrendszer a horizontális célokkal válik teljessé. A horizontális célok a település fejlesztésének és
tervezésének egészét meghatározó alapvető döntések, elvárások és feltételek összessége, melyeket a
célrendszer egészének meghatározásánál, a megvalósítást szolgáló eszközök és intézkedések
kialakításánál, ezek végrehajtásánál egyaránt következetesen érvényesíteni kell.

6.1 A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása
6.1.1 Az alapvető cél meghatározása
A MEGÚJULÓ EDELÉNY
A MODERN SZOLGÁLTATÓ, TURIZMUS - ÉS KÖZÖSSÉG-ORIENTÁLT, KEDVEZŐEN ÉLHETŐ,
FOKOZOTTAN VONZÓ, FENNTARTHATÓ VÁROS, A KÖRNYEZŐ TÉRSÉG KÖZPONTJA
gazdaságának fejlesztésével, szerepkörének, közszolgáltatásainak megőrzésével és megerősítésével,
kulturális és természeti örökségének adottságaival, autentikus települési atmoszféra
megteremtésével
Mindezt
Kapcsolaterősítéssel
lakosságával, vállalkozóival, Miskolccal, mint megyeszékhellyel, térségével, mint járási
székhely, valamint a további szomszédos településekkel, illetve a Szlovákiai kapcsolatokkal,
Folyamatszabályozással
folyamatosságra, lépések egymásra épülésére helyezve a hangsúlyt,
Konfliktuskezeléssel
környezeti, közigazgatási, valamint közellátási konfliktusok kezelésével
kívánja elérni.
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6.1.2 A horizontális fejlesztési célok meghatározása
Edelény város horizontális céljai:
az ÉLHETŐSÉG, FENNTARTHATÓSÁG és a VERSENYKÉPESSÉG.
Az alapvető cél elérése a horizontális célok megvalósításához éppúgy kötődik, mint ahogy valamennyi
stratégiai, tematikus és területi cél teljesítéséhez. A horizontális célok érvényesítése jelenti a
megvalósíthatóság és a fejlesztések elindításának feltételeit.

ÉLHETŐSÉG
-

Közösségi és egyéni szinten.
Települési és táji szinten.

FENNTARTHATÓSÁG
A fenntarthatósági elv önmagában horizontálisnak tekinthető. Részletes bemutatása ezért
szükségszerű.
Az erőforrások csoportosítása – a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiában lefektetett
elveket követve – a következő:
-

Társadalmi erőforrások.
Emberi erőforrások.
Természeti erőforrások.
Művi erőforrások.
Gazdasági erőforrások.

A társadalmi erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki:
- A múlt öröksége
- Pozitív értékek és normák
- Bizalom
- Kohézió
- Egyéni felelősségvállalás
Az emberi erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki:
- Népességszám
- Egészség
- Képességek, készségek
- Befogadás
- Korosztályok együttélése
A természeti erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki:
- Flóra
- Fauna
- Biodiverzitás
- Természetközeli állapot
- Klímatudatosság
A művi erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki:
- Fejlesztés – megőrzés egyensúlya
- Művi örökség
- Infrastruktúra
- Barnamezős területek
- Klímatudatos építészeti megoldások
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A gazdasági erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki:
-

Vállalkozói réteg
Képzett munkaerő
Kapcsolatok
Hatékonyság
Innováció

VERSENYKÉPESSÉG
-

Egyediség
Együttműködés
Innováció

6.2 A település stratégiai (átfogó) fejlesztését szolgáló célok meghatározása
Edelény alapvető céljainak elérését az alábbi stratégiai célok teljesítésével kívánja elérni:
•
•
•
•
•

A foglalkoztatás bővítése
Turizmusfejlesztés a bódva-völgyének kulturális és természeti örökségére alapozva
Humán közszolgáltatások kapacitásbővítése, korszerűsítése
Városi életterek minőségi fejlesztése
Környezetfejlesztés, környezetvédelem, árvízvédelem

6.3 Tematikus célok, és részcélok és a beavatkozások területei egységeinek
meghatározása
6.3.1 Tematikus célok, és részcélok
6.3.1.1 Munkahelyteremtés és a meglévő munkahelyek megőrzése
•
•
•
•
•

Ipartelepítéshez szükséges ingatlankínálat fejlesztése, meglévő gazdasági területek megőrzése
Értékteremtő szociális gazdaság erősítése, fejlesztése
Helyi önellátás feltételeinek megteremtése, javítása.
Belső fogyasztás ösztönzése és szervezése
A fenntartható mezőgazdaság gazdasági szerepének erősítése, zártkertek rendezése

6.3.1.2 A város ismertségének növelése fejlesztések indítása, amely alkalmas a városról
alkotott kép formálására
•
•
•
•
•

A városi vonzerők fejlesztése, turisztikai termékfejlesztés.
Turizmust kiszolgáló szolgáltatások fejlesztése
Turizmust kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése
Turisztikai szervezetrendszer fejlesztése
Bódva-völgye turisztikai desztináció kialakításának ösztönzése

6.3.1.3 Közösségi szolgáltató városi modell megteremtése, olcsóbb fenntartható, magas
színvonalú és ügyfélbarát városi szolgáltatások megteremtése
•
•
•
•
•

Humán

közszolgáltatásokban jelentkező kapacitás problémák felszámolása és
közszolgáltatások minőségi fejlesztése
Humán közszolgáltatások energetikai korszerűsítése:
Közfeladatokat ellátó intézmények rekonstrukciója
Önkormányzati tulajdonú lakóépületek, középületek energiahatékonyságának fejlesztése
Környezet-tudatos városrehabilitáció
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a

6.3.1.4 Erős közösségi kohézióval rendelkező, vonzó, esztétikus, hangulatos városi
környezet kialakítása, autentikus települési atmoszféra megteremtése,
életminőség javítása
•
•
•
•
•

Városközpont közösségi célú megújítása, funkcióerősítő fejlesztése
Városi rekreációs övezetek fejlesztése, közterek rendezése
Lakókörnyezet fejlesztése
Alacsony presztízsű lakóterületek fejlesztése, szociális városrehabilitáció, telepprogram
A települési arculat megőrzése, megteremtése, a helyi identitásra építő kulturális örökség
fenntartása

6.3.1.5 A környezetbiztonság, környezeti állapot javítása, környezeti értékek megóvása
klimatikus viszonyok javítása biodiverzitás megőrzése
•
•
•
•
•

Árvízvédelmi kockázatának csökkentése belvízrendszerek korszerűsítése.
Természeti értékek, védelme a természet közeli helyszínek, településrészek környezeti célú
rehabilitációja.
Kommunális infrastrukturális rendszereik fejlesztése, rekonstrukciója.
Város klimatikus állapotának javítása, biodiverzitás megőrzése, növelése, szétterülés
megakadályozása.
27. számú út kiváltásával a környezetterhelés csökkentése, belvárosi forgalomcsillapított
övezetet kialakítás

L'Huillier-Coburg kastély
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6.3.2 A beavatkozások területi egységeinek meghatározása
A településrészek lehatárolása
Edelény a történelmi fejlődése okán több-központú, azaz több, egymást kiegészítő településrésszel
rendelkező város. A hagyományos, történelmi településközpontok tömörítik a város oktatási,
igazgatási funkcióit, valamint a kereskedelmi és lakossági szolgáltatások többségét.
A településszerkezet igazodik a földrajzi és topográfiai adottságokhoz. A település organikus
növekedése a hajdani falvak összeépüléséből alakult ki, illetve az ipari fejlődés generálta művi
beavatkozások (községek becsatolása) tovább növekedett.
Edelény város földrajzilag és funkcionálisan tagolt városszerkezetű, eltérő városrészekből áll. Az egyes
városrészek önálló történetisége jelenti az alapját annak a javasolt városrészi felosztásnak, amely a
Településfejlesztési Koncepció és ITS alapját jelenti. A feudalizmus korában hét település volt a mai
Edelény területén: Borsod, Császta, Cseb, Edelény, Finke, Lánczi és Sáp.

A településrészek térbeli elhelyezkedése

Forrás ITS

Akcióterületek kijelölése
Az akcióterület az integrált településfejlesztési stratégiában kijelölt egybefüggő terület, ahol az
önkormányzat a fejlesztéseket alapvetően befolyásoló pozícióban van, és amellyel kapcsolatban
középtávon jelentős beavatkozásokat tervez. Az akcióterületeken az önkormányzat a fejlesztéseket
alapvetően befolyásoló pozícióban van, tehát vagy szabályozási eszközzel, vagy közvetlen pénzügyi
befektetéssel részt vesz a fejlesztésben, vagy alapvetően meghatározza annak sikerességét. Az
akcióterületek lényegében a városrehabilitáció és a városfejlesztés sejtjei. Minden egyes
városfejlesztési akcióterületet ki kell jelölni, amellyel kapcsolatban középtávon, vagyis 2015-2020
közötti időszakban jelentős beavatkozást tervez a város. Az akcióterületeknek nem kell behálózniuk
az egész város területét, egy akcióterület kiterjedhet több városrészre, illetve egy városrésznek lehet
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több akcióterülete is. Edelény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában 11 akcióterület
került kijelölésre, amelyek a városfejlesztés gócpontjai lesznek az elkövetkező években.
Az akcióterületek kijelölésére az egyes városrészeken belül az alábbi szempontok figyelembe
vételével került sor:
•

•
•
•
•

A Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési stratégiai irányaihoz igazodó,
A városfejlesztési stratégiai irányokhoz igazodó, fejlesztési gócpontokhoz kötődő akcióterület
lehatárolási elv: Kizárólag azokat a területeket jelöltük ki akcióterületként, ahol a fejlesztési
beavatkozások (projektek) koncentrálódnak és ezek szinergikusan épülnek egymásra.
Ez többségében azt feltételezte, hogy vagy az önkormányzat, vagy a magánszektor
(vállalkozások, lakóközösségek) vagy bizonyos önkormányzati intézmények döntési pozícióban
vannak az adott terület fejlesztését illetően.
Homogén, sajátos profillal rendelkező területek kijelölése akcióterületként: Egyértelműen
körvonalazódnak azok a területek, amelyek sajátos szerepük, funkciójuk, speciális fejlesztési
irányuk és helyük miatt önálló akcióterületet alkotnak.
A település szerkezeti tervének figyelembevétele: Külön vizsgáltuk mindegyik akcióterület
kijelölésekor, hogy a szerkezeti terv milyen terület-felhasználást irányoz elő, illetve milyen
kategóriába sorolja.
Jogosultsági szempontok figyelembevétele: A városrehabilitációt célzó pályázati kiírások előírnak
bizonyos jogosultsági kritériumokat, amelyeknek meg kell felelnie az akcióterületnek. Másak a
jogosultsági kritériumok a városközpontnál és más a kritériumrendszer azon akcióterületek
esetében, amelyre szociális városrehabilitációt kíván az önkormányzat megvalósítani.

•

Az akcióterületek rendszere Forrás ITS.
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I.

Városközponti akcióterület

II.

Edelényi kastélysziget akcióterület

Az akcióterületet határoló utcák: 27. sz. főút (Borsodi út) –
István Király útja – Kenderföldi út – Napsugár út – Fűzfa út
– Lévay József út – Tormás út - 27. sz. főút (Borsodi út) –
Belvárosi út

Az akcióterületet határoló utcák: 27. sz. főút
(Borsodi út) – Kastélykerti út – Bódva folyó - 27. sz.
főút (Borsodi út)

III.

IV.

Rekreációs övezeti akcióterület

Az akcióterületet határoló utcák: Belvárosi út – Bódva út –
Kővágó út – Tóth Árpád út – Ifjúság út – Ady Endre út - 27.
sz. főút (Borsodi út) – József Attila út – Virág út – Miklós
Gyula út – Hóvirág utca – Tompa Mihály út – Bódva folyó 27. sz. főút (Borsodi út)

Borsod akcióterület

Az akcióterületet határoló utcák: Csalogány út –
Béke út – Ifjúság út – Ady Endre út – 27. sz. főút –
Mező út - Borsodi út – Borsvezér út – Bódva folyó
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V.

Finke lakóterületi akcióterület

Az akcióterületet határoló utcák: Finkei út – Domaki patak
– Árpád út – Klapka György út – Finkei út – Kölcsey Ferenc
út – Jókai Mór út – Vörösmarty Mihály út – Finkei út

VII.

VI. Egres akcióterület
Az akcióterületet határoló utcák: Szentpéteri út –
Egres út – Verespart út – Bihari János út – Cseres
út– Szentpéteri út – Bányász út – Katona József út –
Arany János út.

Császta szőlőhegy akcióterület

Az akcióterületet határoló utcák: Külterületi névtelen utak
Forrás ITS.
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6.4

A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok
kapcsolata

A célok közötti kapcsolatokat a célfa-ábra szemlélteti. A részcélok és a tematikus célok felől indulnak
és a stratégiai célok felé mutatnak a kapcsolódási irányok.
A horizontális célok minden elemre való hatását az alapvető cél, és valamennyi stratégiai cél
horizontális céllal való kölcsönös kapcsolatának megjelenítése szemlélteti.
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KÜLTERÜLETEK

CSÁSZTAPUSTA

FINKE

BELVÁROS

ÁTFOGÓ
CÉLOK

EGRES

A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre

BORSOD

6.5

HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
KAPACITÁSBŐVÍTÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE

TURIZMUSFEJLESZTÉS A BÓDVAVÖLGYÉNEK KULTURÁLIS ÉS
TERMÉSZETI ÖRÖKSÉGÉRE
ALAPOZVA

A FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSE

MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS A MEGLÉVŐ MUNKAHELYEK MEGŐRZÉSE
Ipartelepítéshez szükséges
ingatlankínálat fejlesztése, meglévő
gazdasági területek megőrzése
Értékteremtő szociális gazdaság
erősítése, fejlesztése
Helyi önellátás feltételeinek
megteremtése, javítása.
Belső fogyasztás ösztönzése és
szervezése
A fenntartható mezőgazdaság
gazdasági szerepének erősítése,
zártkertek rendezése
Humánerőforrás minőségi
fejlesztése, munkaerő piaci
kulcskompetenciák fejlesztése
A VÁROS ISMERTSÉGÉNEK NÖVELÉSE FEJLESZTÉSEK INDÍTÁSA, AMELY ALKALMAS A
VÁROSRÓL ALKOTOTT KÉP FORMÁLÁSÁRA
A városi vonzerők fejlesztése,
turisztikai termékfejlesztés.
Turizmust kiszolgáló szolgáltatások
fejlesztése
Turizmust kiszolgáló infrastruktúra
fejlesztése
Turisztikai szervezetrendszer
fejlesztése
Bódva-völgye turisztikai desztináció
kialakításának ösztönzése
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ VÁROSI MODELL MEGTEREMTÉSE, OLCSÓBB FENNTARTHATÓ,
MAGAS SZÍNVONALÚ ÉS ÜGYFÉLBARÁT VÁROSI SZOLGÁLTATÁSOK MEGTEREMTÉSE
Humán közszolgáltatásokban
jelentkező kapacitás problémák
felszámolása és a
közszolgáltatások minőségi
fejlesztése
Humán közszolgáltatások
energetikai korszerűsítése:
Közfeladatokat ellátó intézmények
rekonstrukciója
Önkormányzati tulajdonú
lakóépületek, középületek
energiahatékonyságának
fejlesztése
Környezet-tudatos
városrehabilitáció
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KÜLTERÜLETEK

CSÁSZTAPUSTA

FINKE

EGRES

BORSOD

BELVÁROS

ÁTFOGÓ
CÉLOK

FEJLESZTÉSE

KÖRNYEZETFEJLESZTÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM, ÁRVÍZVÉDELEM

VÁROSI ÉLETTEREK MINŐSÉGI

ERŐS KÖZÖSSÉGI KOHÉZIÓVAL RENDELKEZŐ, VONZÓ, ESZTÉTIKUS, HANGULATOS VÁROSI
KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA, AUTENTIKUS TELEPÜLÉSI ATMOSZFÉRA MEGTEREMTÉSE,
ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA
Városközpont közösségi célú
megújítása, funkcióerősítő
fejlesztése
Városi rekreációs övezetek
fejlesztése, közterek rendezése
Lakókörnyezet fejlesztése
Alacsony presztízsű lakóterületek
fejlesztése, szociális
városrehabilitáció, telepprogram
A települési arculat megőrzése,
megteremtése, a helyi identitásra
építő kulturális örökség
fenntartása
A KÖRNYEZETBIZTONSÁG, KÖRNYEZETI ÁLLAPOT JAVÍTÁSA, KÖRNYEZETI ÉRTÉKEK
MEGÓVÁSA KLIMATIKUS VISZONYOK JAVÍTÁSA BIODIVERZITÁS MEGŐRZÉSE, SZENNYEZETT
TERÜLETEK CSÖKKENTÉSE
Árvízvédelmi kockázatának
csökkentése belvízrendszerek
korszerűsítése.
Természeti értékek, védelme a
természet közeli helyszínek,
településrészek környezeti célú
rehabilitációja.
Kommunális infrastrukturális
rendszereik fejlesztése,
rekonstrukciója, szennyezett
területek csökkentése..
Város klimatikus állapotának
javítása, biodiverzitás megőrzése,
növelése, szétterülés
megakadályozása.
27. számú út kiváltásával a
környezetterhelés csökkentése,
belvárosi forgalomcsillapított
övezetet kialakítás
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7.

KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ

7.1

A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez
szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása

A Településfejlesztési Koncepció előkészítéséhez a 314/2012. (XI.8.). Korm. rendelet által előírt
tartalmi követelmények szerint ELKÉSZÜLT A Megalapozó vizsgálat kiegészítése. A
Településfejlesztési Koncepció előtt készíttette el a város az Integrált Települési Stratégiát, melynek
megalapozó vizsgálata a Településfejlesztési Koncepcióhoz is felhasználásra került, így annak
elsősorban műszaki jellegű kiegészítésére került sor.
A Megalapozó vizsgálat tartalmazza azokat a társadalmi, gazdasági és környezeti adatokat, amelyek
a Településfejlesztési Koncepció, valamint a településrendezési eszközök elkészítéséhez
szükségesek. Az alábbiakban röviden összefoglalva ismertetjük a meglévő adottságokat, a
megalapozó vizsgálat megállapításait, javaslatot téve a szükséges intézkedésekre.

7.1.1 Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,
térségi kapcsolatok
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 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.
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.
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.
A település helye a településhálózatban
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
leszakadásának eredője. Az érintett földrajzi terület-típusok közötti gyakori az átfedés, a határ
menti 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. Edelény ma Magyarország egyik legsúlyosabb társadalmi és gazdasági
problémákkal küzdő térségének a centruma, ahol a hátrányos helyzet halmozódását több tényező
idézte elő.
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Egyrészt Magyarország észak-keleti megyéinek határtérségeire általában jellemző a külső
perifériává válás. 1920-ban a trianoni békediktátum hatására ezeknek a területeknek megszakadtak
a kapcsolatai a hagyományos gazdasági, közigazgatási és kulturális központjaikkal.
Az egykori vármegyék a területét kettészelő új országhatárok egyik pillanatról a másikra perifériális
helyzetűvé változtatták ezeket a térségeket, többek között a mai Borsod-Abaúj-Zemplén megye
északi területeit, amelyek korábban nem voltak periférikus fekvésűek. A megye északi részén ezzel
kezdetét vette a külső perifériaképződés, melynek napjainkban is érzékelhetők 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-AbaújZemplén megye területe számos centrumot veszített el, ebből eredően itt volt 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
Magyarországon észak-keleti határai mentén ugyan azokból az okokból alakultak ki és ugyanazok a
folyamatok jellemzik őket. Ezek a válságövezetek, a mai napig Magyarország válságövezetei, ahol a
hátrányos helyzet halmozott és a leszakadás koncentráltabb. A megye határ menti 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.
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 leginkább az életminőség, elsősorban ezeket a térségeket
jellemzi a legnagyobb volumenű elvándorlás, és az elöregedés. Edelény is egy ilyen külső
perifériának számító területnek lett a mesterségesen felfejlesztett centruma a 20. század második
felében, a történelmi ipari hagyományokra alapozva a városhiányos térségben.
A válsághelyzet kialakulásának másik eredője, hogy a szocialista iparvárosok, mint például Edelény
is strukturális problémákkal küzdő térségekké válnak a rendszerváltást követően. Az ipari városok
esetében olyan településekről van szó, amelynek fő funkciói az iparhoz kapcsolódnak, lakosságának
többsége az iparban talál megélhetést. A szocialista iparvárosok kormányzati döntésekre, állami
forrásokkal, illetve támogatással, a piacgazdaságokban kormányzati vállalkozásként alakított,
központilag tervezett települések (település- együttesek), amelyek a modern városépítészeti
ideológiák hatására, meghatározott területfejlesztési, tervezési valamint gazdasági, társadalmi és
ideológiai törekvések megvalósítására jöttek létre. Az új városok több település összevonásával
alakultak ki, a korábbi történeti korszakok építészeti hagyományait magukkal hozva (falusias
környezet), valamint a hagyományokkal szakítva, a modern városépítészet rendező elvei szerint,
több funkciós településként, a munka- és lakóhely biztosításának a céljával, többnyire újonnan vagy
részben újonnan épültek. A szocialista városok a politika és a gazdaságpolitika által kiemelt
települések voltak, s így a redisztribúciós rendszer kedvezményezettjei lehettek. A szocializmusban
a kormányzat a szocialista városokat centralizációs céllal hozta létre, létesítésüknek elsődleges célja
a városhiányos térségek ipari fejlesztése volt, s általában egyetlen óriási termelőüzem vagy egy
nehézipari ágazat dolgozói számára épültek, azaz speciális ipari funkciók hozták létre. Így
természetszerűleg a telepített ipar vagy a már meglévő ipar felfuttatása határozta meg a település
jellegét és későbbi fellendülését; ugyanakkor hanyatlását is ez okozta.
A szocialista közép városokban az iparban foglalkoztatottak mindvégig túlsúlyban voltak, átlagosan
60% körüli arányban.
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E településeken nem volt meghatározó a szolgáltató ágazatokban dolgozók aránya. A helyi
társadalom túlzott homogenitást mutatott, ami részben következménye, részben oka is a gazdasági
diverzifikáció szinte teljes hiányának. A szocialista városok (előd) településeinek többsége már
1949-ben is döntően ipari jelleget mutatott, azonban egy részüknél ennek semmiféle előzménye
nem volt meg.
Az egykori szocialista iparvárosok egy része ma Magyarországon továbbra is a válságövezetek közé
tartozik. Magyarországon az egykori ipari övezetek nagy részén megtalálhatóak azok a különböző
környezeti problémákkal sújtott területek, melyeket összefoglalóan rozsdaövezeteknek nevezünk.
Többnyire nagymértékű és strukturális munkanélküliség sújtja ezeket a térségeket, a korábban
meghatározó gazdasági, ágazati szerkezet pedig valószínűleg már hosszú távon sem állítható vissza,
vagy fejleszthető a kívánatos mértékben (Országos Területfejlesztési és Fejlesztési Koncepció).
Edelény és térsége tehát egyszerre tekinthető külső perifériának, leszakadó ipari válságtérségnek,
magas arányú roma népességgel rendelkező térségnek és átfogó programmal segítendő hátrányos
helyzetű térségnek.

Elmaradott térségek Magyarországon
Forrás: Országos Fejlesztési Koncepció és Területfejlesztési Koncepció

Térségi kapcsolatok
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.
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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.
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).

Városhálózat (külső és belső városi gyűrű)
Forrás: Országos Fejlesztési Koncepció és Területfejlesztési Koncepció

Edelény az Edelényi Járáshoz tartozik, annak természetes központja. 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.
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Edelény elhelyezkedése

Forrás: Google Maps

Járási székhelyek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Forrás: ITS

7.1.2 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.
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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 hatezer 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,
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.

Az ingázók aránya az Edelényi járás településein, 2011

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011

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 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
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érkeznek. Távolabbi településekről összesen 4 fő jár a városi oktatási intézményekbe. 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.

Forrás: KSH népszámlálás adatai alapján saját szerkesztés

Közlekedési hálózatok, elérhetőség
Közúti közlekedés, közlekedésföldrajzi helyzet
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.
Közlekedéshálózati elemek
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
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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.

Forrás: Közúthálózat-fejlesztési koncepció

Javaslat:
Edelény város önálló arculatának és települési funkcióinak megőrzésével egy olyan településsé kell,
hogy váljon, mely a lakói számára kedvezően élhető, rendezett és egészséges környezetet biztosító,
komfortos és fenntartható. A fejlődés érdekében meg kell találni az együttműködés lehetőségeit és
formáit elsősorban a tágabb térséggel valamint a kistérség és járás településeivel, de legelső sorban
a környező településekkel. Egymást erősítő fejlesztések megvalósítása, közös projektek kidolgozása
is lehetséges.
Fontos, hogy intézményhálózatában a nevelési, oktatási, egészségügyi és szociális ellátáshoz
kapcsolódó színvonalát őrizze meg és folyamatosan fejlessze a kor igényeinek megfelelően.
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 vagy forgalomcsillapított zóna létrehozásának. Egy jobban élhető belváros turisztikai
szempontból is nagy fontosságú lenne a város jövője szempontjából.
Az elérhetőség javításának fontos eleme a 26. számú főútvonal Sajószentpétert elkerülő
szakaszának kiépítése, mely hatással van Edelény város elérhetőségére is, hiszen a tervezett
nyomvonal szerint az út elkerülné Sajószentpéter városközpontját.
A munkahelyteremtő gazdaság fejlődésének feltételeit gazdasági területek biztosításával,
fejlesztésével kell megteremteni, ahová a betelepülő vállalkozások a helyi foglalkoztatásra és a
település gazdaságára is kedvező hatást gyakorolnak.
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7.1.3 Társadalom
Demográfia
Edelény állandó népességének száma 2013-ban 10.197 fő volt, mely ma – 2020 decemberében - az
állandó lakcímmel rendelkezők száma 8971 fő, tehát a népességszám tovább csökkent 1226 fővel,
ami több, mint 10 %-os népességcsökkenést jelent.
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.

Edelény népességének alakulása 1870-2018 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, 2020 ban ez a szám
további 10 %- os csökkenést mutat, 8971 fő.
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.
Ennek a folyamatnak az eredménye, hogy Edelényben a természetes fogyás vált tendenciává.
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.
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Az állandó és lakónépesség alakulása Edelényben 2009 és 2018 között

A népességváltozás okait a népmozgalmi mutatókkal – természetes szaporodás, fogyás
illetve az elvándorlások és odavándorlások alakulása – lehet a legjobban szemléltetni. Az
elmúlt két évtizedben lassan, de fokozatosan nyílt az olló az élve születések és a
halálozások trendvonalai között. Az élve születések száma csökkent 2010-ig, majd onnantól
kezdve 2013-ig növekedés tapasztalható. A halálozások száma is csökkenő tendenciát
mutat, de 2012-ben megnőtt. Összességében a halálozások száma minden évben
magasabb volt, mint az élve születések száma.

El és odavándorlók száma 1990-2018 között Edelényben

Forrás: TEIR

A város népességszámának alakításában a másik legfontosabb mutatórendszert a vándorlási adatok
nyújtják. A vándorlási egyenleg, a településre való vándorlás és az onnan való elvándorlás
különbsége.
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
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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.

Vándorlási egyenleg alakulása Edelényben 2000-2018 között (ezrelék) Forrás: KSH, TEIR

Az elvándorlás súlyos problémát jelent a város számára, amely sajnos már iskolás korban
elkezdődik. A gyerekeket középiskolás korban elviszik más településre, a legtöbb esetben, ha
elmennek, már nem is jönnek vissza.
Összességében az mondható el, hogy Edelény népességének csökkenésének az oka, hogy a városból
elköltözők száma kifejezetten magas, valamint a természetes fogyás is tartósnak bizonyul.
Bár az adatok szerint 2017- től a vándorlási különbözet javult a városban, több a beköltöző.
Kedvezőtlen demográfiai folyamatok zajlanak le a népesség korstruktúrájában, amely már egy
összetett európai demográfiai jelenség. A városban a 0-14 éves korosztály aránya a megyei és az
országos átlag feletti. Az idősebb generációk aránya (40 év feletti korcsoportok) azonban magasabb,
mint a megyei vagy az országos átlag (különösen a 60 év felettiek aránya)
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.
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.
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Öregedési mutató alakulása Edelényben 2002-2018 között

Forrás: KSH, TEIR

Nemzetiségi összetétel
Nemzetiség

Nemzetiség
száma (2001)

Nemzetiség
száma (2011)

Változás
mértéke

Magyar
Arab
Bolgár
Cigány
Görög
Lengyel
Német
Orosz
Román
Ruszin
Szlovák
Szlovén, vend
Ukrán
Egyéb

10 062
0
1
906
1
2
2
0
1
1
4
3
10
0

8 453
3
8
607
0
57
34
7
3
71
4
0
5
18

-15,90%
300,00%
700,00%
-33,00%
-100,00%
2750,00%
1600,00%
700,00%
200,00%
7000,00%
0,00%
-300,00%
-50,00%
-1800,00%

Népesség

11 084

9 896

-10.72

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.
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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.
A 2011-es népszámlálási adatok alapján a népesség nemzetiség szerinti megoszlása a
következőképpen alakult:

A cigány (romani, beás) etnikai kisebbséghez tartozó népesség aránya (%) 2011

Forrás: KSH, TEIR

Javaslat:
A város népessége csökken a rendszerváltás óta, amelyet a természetes fogyás és a vándorlási
veszteség magas aránya okoz. A jelenlegi népmozgalmi folyamatok előre haladása esetén a város
népességszámának további jelentős csökkenése várható. Nemzetékek tűnnek el a városból, az
elvándorlás már gyermekkorban elkezdődik. A város korszerkezete folyamatosan öregszik.
2030-ra 10000 fő körül kellene stabilizálni a település népességét, az elvándorlás minimális
mértékűre csökkentése mellett.
A foglalkoztatottság alakulása:
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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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.
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.

Regisztrált munkanélküliek számának alakulása 2000-2018 között

Forrás: KSH, TEIR

A munkanélküliség aránya 2018 évben 454 fő volt, 2009 óta a leg alacsonyabb. Súlyos problémát
jelent Edelényben, hogy újra termelődik a munkanélküliség az alulképzett roma családok körében
(számos esetben több generációs munkanélküliség). A közmunka programok hatására javultak a
foglalkoztatási viszonyok a városban, azonban csak átmeneti eszközt jelent.
Javaslat:
A Településfejlesztési Koncepció és az ITS legfontosabb stratégiai célja a gazdasági szerkezetváltás
és az ipartelepítés ösztönzése, üzleti környezetfejlesztés és alternatív gazdaságfejlesztés a
foglalkoztatás bővítése érdekében
A település gazdasági aktivitásának és ez által foglalkoztatottsági helyzetének javítása kiemelt
feladat. A foglalkoztatottság megyei aktivitási aránya elmarad az országos átlagtól. A helyi
foglalkoztatottsághoz kevés gazdasági társaság járul hozzá. Képzett munkaerőt foglalkoztató
vállalkozások száma kevés.
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A regisztrált munkanélküliek együttes száma magas. Problémát jelent, hogy a településen
mélyszegénységben élők alulképzettek, nehéz a munkához jutásuk. Az alacsony iskolai
végzettségűek helyi foglakoztatására szinte csak a közmunka keretében van lehetőség.
A munkanélküliség mérséklődése csak abban az esetben várható, ha egyrészt befektetők által
munkahelyek létesülnek, másrészt pedig folytatódik az egyes szervezetek által megvalósított
átképzések, illetve piacképesebb szakmák tanítása.
Szegregáció
A szegregációval érintett területek lehatárolása a Központi Statisztikai Hivatal adatszolgáltatása
alapján készült el.
Az adatkérés részeként a 2011-es népszámlálás adatai alapján a KSH elvégezte a településen
található szegregátumok lehatárolását. A lehatárolás a 314/2012-es Kormányrendelet 10.
mellékletében meghatározott szegregációs mutató alapján történt. A szegregációs mutató a 2011es népszámlálási adatokból állítható elő. A 314/2012-es Kormányrendeletben foglaltak szerint azon
területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők
és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15–59 év) belül
eléri, illetve meghaladja az adott településtípusokra vonatkozó határértéket.
Az adatszolgáltatás tartalmazott két áttekintő térképet, amely jelzi, hogy a településen belül mely
területek felelnek meg a szegregátum és a szegregációval veszélyeztetett terület kritériumának.
Az egyik áttekintő térképen a szegregációs mutató 35%, illetve afeletti értéket vesz fel. Ez a térkép
azt is mutatja, hogy melyek azok a területek, ahol a szegregációs mutató 30–34%, az ilyen területek
szegregáció szempontjából veszélyeztetett területnek számítanak. (Jelmagyarázat: a szegregációs
mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0–29% = szürke, 30–34% = világoszöld,
35–100% = sötétzöld)

A másik áttekintő kartogram a szegregációs mutató 30%-os határértéke mellett együttesen mutatja
a szegregátumokat és a szegregációval veszélyeztetett területeket. (Jelmagyarázat: a szegregációs
mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0–29% = szürke, 30–100% = lila)
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.
A térképek a település belterületén található szegregátumokat jelenítik meg. A külterületen
található szegregátumokat térképen nem ábrázolták.
A térképek olyan területeket is megjelenítenek, amelyek eleget tesznek ugyan a szegregációs
mutató kritériumának, de alacsony népességszámuk, vagy intézeti háztartásban élők (pl.: kollégium,
idősek otthona, hajléktalanszálló) miatt mégsem tekinthetők valódi szegregátumoknak.
A megküldött térképeken bekarikázták azokat a területeket, amelyeken a magánháztartásokban
élők száma meghaladja az 50 főt. Ezekről a területekről szegregátumonként kartogramot
készítettek.
Edelényben több számtalan olyan terület is van, amely a degradálódás, a szlömösödés, a
társadalmi, szociálgeográfiai és gazdasági hátrányok együttes jelenlétével jellemezhető.
A szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek részletes elemzését az ITS
Helyzetértékelés munkarésze tartalmazza.
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Az ábrák forrása: ITS, a KSH adatszolgáltatása alapján
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Területi lehatárolás

1. szegregátum

2. szegregátum

Barátság út mindkét oldala.

Bihari J. út – Verespart út – névtelen u. – Egres út
– Cseres út

3. szegregátum

4. szegregátum

Gábor Á. út – Bem J. út mindkét oldala

Lévay J. út – Fűzfa út – Móra F. út

A szegregátumok területi lehatárolása
1. szegregátum
Az 1. sz. szegregátumként beazonosított terület, a Borsodi, az alábbi utcákat foglalja magába:
Barátság út mindkét oldala.
2. szegregátum
A 2. szegregátum, az Egresi a következő utcák által körül határolt terület: Bihari J. út – Verespart út
– névtelen u. – Egres út – Cseres út.
3. szegregátum
A 3. szegregátum területét az alábbi utcák határolják: Gábor Á. út – Bem J. út mindkét oldala)
4. szegregátum
A Belvárosi szegregátumot a következő utcák által lehatárolt terület alkotja: Lévay J. út – Fűzfa út –
Móra F. út.
Szegregációval veszélyeztetett területek
Szegregációval veszélyeztetett területek területi lehatárolása
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.
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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 terület a Lévay J. út – Fűzfa út – Móra F. út által körülhatárolt területet
jelenti.
A barnamezős, felhagyott ipari területek ugyancsak konfliktussal terheltek, a leromlott, degradált
állapot nem kedvez a város élhetőségének és imázsának sem.
Összességében kijelenthető, hogy a szegregátumok szerencsére nem képeznek összefüggő
konfliktuszónát.
Javaslat:
A korábbi Integrált Városfejlesztési stratégia is részletesen foglalkozott a város szegregációval
érintett területeivel, melynek kihatása van a készülő Településrendezési Tervre.
Az elmúlt években megvalósított, a szegregátumokat érintő beavatkozások
A 2010. évben megfogalmazott anti-szegregációs intézkedések csak részben teljesültek. Az oktatási
integráció tekintetében jelentős javulás mutatkozik, melyhez nagyban hozzájárult a kötelező egész
napos iskola bevezetése is. Az elmúlt években megvalósított fejlesztések során a közintézmények
döntő többsége felújításra került, hozzájárulva az általuk nyújtott szolgáltatások minőségi
javulásához. Többek között felújításra, korszerűsítésre került a gimnázium épülete, a Nefelejcs
Óvoda, a Mátyás Óvoda főépülete bővült. A szociális ellátások közül a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat szintén felújításra került, a fogorvosi és gyermek háziorvosi rendelőknek, valamint a
védőnői szolgálatnak helyet adó épület korszerűsítése szintén megvalósult. Kistérségi program
keretében létrejött a Biztos Kezdet Gyerekház, illetve tanoda működött a városban.
A foglalkoztatási integráció területén az önkormányzat által megvalósított közfoglalkoztatási
programok szolgálják az átmeneti jövedelemszerzési lehetőséget a szegregátum területén élők
részére is. A foglalkoztatáshoz kapcsolódóan képzési programok megvalósítására is sor került, de
ezek nem eredményeztek jelentős változást. A lakhatási feltételek javulása tekintetében nem
történt jelentős előrelépés. Az alacsony státuszú lakosság helyzetének javulása érdekében több
fejlesztési program valósult meg. Mivel ezek a programok hosszú távon hozhatnak eredményt,
ezért fontos lenne, hogy a projektek a pályázat megvalósítási időszakon túl is működjenek a
városban (pl. tanoda). Edelény vonatkozásában az alábbi fejlesztési programok kerültek
megvalósításra:
A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések
Edelény város 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 esélyteremést, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a
településen élő hátrányos helyzetűek hátrányainak kompenzálása érdekében. Az alacsony státuszú
lakosok helyzetének javulása, társadalmi integrációja hosszú távú folyamat, melyhez fontos feladat
a lakhatási feltételek javítása, az oktatási integráció biztosítása, a munkaerő-piaci helyzet, illetve a
szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.
A lakóterületek szegregációjának oldása egy hosszabb távú komplex folyamat. A város költségvetési
lehetőségeit tekintve jelenleg reálisan az elérendő cél, hogy a szegregátumban élők lakhatási
körülményei közelítsenek a városi átlaghoz a lakások komfortosságának növelését lehetővé tevő
infrastrukturális fejlesztések és a lakókörnyezet felújítása révén. Erre az önkormányzat a
rendelkezésre álló források szűkössége miatt csak több lépcsőben képes.
Összességében megállapítható, hogy a város szegregációval érintett lakosságát számos főbb
probléma sújtja. Ezek közzé tartozik többek között, hogy a szegregátum területén élők többsége
alacsony komfortfokozatú lakásban él. Sok lakásban - annak ellenére, hogy az önkormányzat
rendszeres lakásfenntartási támogatással segíti a rászorulókat - a fizetési kötelezettség
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elmulasztása miatt a közszolgáltató kikapcsolta a szolgáltatást (víz, villany, gáz). A területen lévő
lakások egy része rossz minőségű, felújításra szorul, több ingatlan esetében csak a lebontás
jelenthet megoldást. Az önkormányzat jelenleg kevés önkormányzati szociális bérlakással
rendelkezik, így hosszú távon a rossz állapotú, egészségre ártalmas lakások kiváltásának megoldását
jelenthetné a bérlakások kialakítása.
Az itt élők többsége halmozottan hátrányos helyzetű, körükben igen nagyfokú az alulképzettség,
magas a munkanélküliség, rossz szociális körülmények jellemzik a családok többségét. Helyzetükön
kizárólag szociális támogatások nyújtásával segíteni nem nagyon lehet. Társadalmi, komplex
programra van szükség, melybe a szociális segítségnyújtáson túl, az oktatást, a foglalkoztatást, az
egészségügyet, a lakáskörülmények javításának elősegítését érintően vállal szerepet az
önkormányzat is.
Városi szinten biztosítottak az intézményi feltételek a közszolgáltatásokhoz történő hozzáféréshez,
a terület mutatók alapján történő lehatárolása nem jelenti azt, hogy a szegregált terület fizikai
értelemben bármilyen módon el lenne zárva ezen szolgáltatásoktól.
A felvázolt problémacsoportok alapján a szegregált területek lakosságának társadalmi interakcióit
szükséges segíteni. Ehhez viszont nem elegendő csupán a fizikai infrastruktúra-fejlesztések, hanem
a humánerőforrás fejlesztés, a képzés, a foglakoztatás, a különböző szociális és egyéb lakossági
szolgáltatások hozzáférhetőségét kell biztosítani, így a lakosság életszínvonala javulhat.
A statisztikai mutatók, illetve a helyi szakemberek véleménye alapján a szegregátumok között az
alábbi sorrend állítható fel: a legrosszabb a helyzetű az Egresi (2.), ez a legnagyobb szegregátuma a
városnak. Ezt követi a Finkei (3.), a Borsodi (1.), és végül Belvárosi (4.).
A szegregátumok és a veszélyeztetett területek mellett a helyi szakemberek véleménye alapján
figyelmet kell fordítani, illetve meg kell előzni, hogy az alábbi két terület szegregálódjon: a
Szentpéteri úton lévő volt bányászlakások, valamint a városközpont felé haladva az Antal György
úton található „Kolónia” épületegyüttes.
Anti-szegregációs célok
Lakhatási integráció és mobilizációs program, lakókörnyezet fejlesztése
A szegregátumok területén lévő lakások jelentős része nem megfelelő, alacsony komfortfokozatú,
illetve fizikai állapota miatt felújításra szorulnak. Az önkormányzati lakások aránya viszonylag
alacsony, döntő többségében magántulajdonban vannak az ingatlanok, az ott élők jövedelmi
helyzete nem teszi lehetővé a szükséges felújítások elvégzését, a komfortfokozat növelését. Az
infrastruktúra viszonylag jól kiépített, a hiányzók, illetve a meglévők felújítása szintén a jövőbeni
feladatok közé tartozik. A lakosság eladósodása jellemző ezen a területen, nem tudják fizetni a
lakásfenntartáshoz kapcsolódó közüzemi számlákat, emiatt a kilakoltatás veszélyezteti ezeket a
családokat. A Családsegítő Szolgálat szakemberei adósságkezelési tanácsadással igyekszik segíteni
ezeknek az embereknek a helyzetén.
Beavatkozás javaslatok:
• A területeken lévő lakásállomány fizikai állapotának felmérése
• A megtartásra javasolt lakások komfortfokozatának és fizikai állapotának javítása, szükség
esetén az infrastrukturális ellátottság bővítése
• A bontásra javasolt lakások esetén a szükséges számú lakásbiztosítása
• Önkormányzati bérlakások (szociális és piaci) létesítése
• A szegregátumból kilépő családok lakásvásárlás, lakásépítési támogatása
• Lakásfelújításokhoz kapcsolódó foglalkoztatói programok megvalósítása
• Lakásfelújítási támogatások (nem önkormányzati lakások esetén)
• Szociális városrehabilitációs programok megvalósítása
• Előrefizetős (kártyás közüzemi mérőórák alkalmazása
• Illegális hulladéklerakók felszámolása, az újra kialakulásuk megelőzése
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Humán szolgáltatások és közösségi funkciók fejlesztése
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrálása az oktatásba, ezzel elősegítve a helyi
társadalom hosszabb távú integrálódását a többségi társadalomhoz, valamint az egészségügy
területén tervezett programokkal javulhat a lakosság egészségi állapota, illetve életesélyei. A
szociális ellátás meglévő színvonalának javítása, főként a kisgyermekes, idős, emberek részére nyújt
megfelelő ellátást.
Beavatkozás javaslatok:
• Köznevelési intézményrendszer fejlesztése
• Szociális szolgáltatás bővítése
• Egészségügyi programok biztosítása
• Közösségi élet biztosítása
Összefoglaló javaslatok:
A település társadalmával kapcsolatos kiemelt célként a társadalmi folyamatok irányítását és az
életminőség javítását határozhatjuk meg. Ezen belül részcélként jelentkezik a helyi közösség
építése, a foglalkoztatás növelése, és az életminőség javítása. Fontos, hogy erősödjön a település
népesség megtartó ereje, erősödjön az itt lakók helyi identitása, településhez való kötődése,
növekedjen a település társadalmi befogadó képessége és szociális biztonsága, valamint
növekedjen a helyi foglalkoztatottság.
A cél érdekében közösségfejlesztési folyamatokat szükséges kezdeményezni, és megvalósítani.
Közösségfejlesztő módszer a lakosság aktív bevonása közösségi felmérés, beszélgetés, interjú
révén. Szükséges egy közösségi felmérés eredményeire épülő helyi cselekvési terv készítése,
amely a településen élők szükségleteit, saját jövőjükre, településükre vonatkozó elképzeléseit
tartalmazza, és aminek megvalósításában a lakosok aktív szerepet is vállalnak. Meg kell teremteni
a helyi nyilvánosság fórumait (honlap, közösségi oldal, nyomtatott, illetve elektronikus újság,
hírlevél; hirdető táblák, hirdető oszlopok, információs felületek), a meglévőket folyamatosan
fejleszteni, karban tartani szükséges. Tájékoztató, közösségi információs pontokat kell kialakítani.
A közösségfejlesztés érdekében szükséges:
•

a helyi hagyományok feltárása (helyi hagyomány, közös ünnep, jeles napok, ünnepi
szokások, hagyományéltetés, identitáskeresés, ünnepi szimbólum, közösségi
önreprezentáció, közösségi emlékezet): a közösség bevonásával és aktivizálásával a
jelenlegi helyi társadalom számára is releváns ünnepi hagyományok összegyűjtése, hiteles
feltárása, jelen helyzethez történő adaptálása azzal a céllal, hogy a jeles napokhoz kötődő
események újbóli megszervezése által erősödjön a helyiek identitástudata;

•

a helyi értékek feltárása, mely az értékek felismerését és dokumentálását, azok
rendszerezését, szakszerű feldolgozását és közzétételét szolgálja. Az értékfeltáró és
értékőrző tevékenység széleskörű, helyi összefogáson alapuló közösségi folyamat. A helyi
értékek közös védelme erősíti az összetartozás tudatot.

•

a helyi történelem feltárása, a mindennapok megörökítése. A helyi lakosok, a könyvtárak,
muzeális és közművelődési intézmények bevonásával helytörténetet kutató közösségek
alapítása, működtetése; „falukönyv”, közösségi kalendárium készítése; helyi események
adatbázisának építése; helytörténeti, helyismereti, népismereti tábor, helyi szellemi
kulturális örökség feltárása, bemutatása.

•

a közösségi eredmények (esemény, akció, projekt, folyamat, „dolog”) bemutatása, mely a
település polgárainak, közösségeinek tevékenysége, együttműködése keretében a
közösségfejlesztési folyamat eredményeként, következtében, illetve keretében valósul
meg. Az elért közösségi eredmény a bemutatás, kiállítás során helyi nyilvánosságot kap,
ezáltal mások által is megismerhetővé válik;
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•

a közösségi kiállítás a lakosság megszólításának és bevonásának egyik módszere. A helyi
kultúrára, helytörténetre, tradícióra, teljesítményre (egyéni vagy közösségi), természeti
és társadalmi értékekre, közérzetre, az egyén és közösség kapcsolatára, a helyi identitás
tartalmára koncentrál, és a közösség aktivitásáról, pillanatnyi önértelmezéséről ad
releváns visszajelzést a közösségnek. Célja a helyi cselekvők körének szélesítése,
kreativitásának kibontása; generációk közötti együttműködés erősítése.

•

a művelődő közösségek (pl.: olvasókör, múzeumbaráti kör, helytörténeti egyesület,
amatőr és népművészeti klubok, szakkörök, film- és könyvklubok) megszervezése,
működésének szakmai támogatása; tanulókörök, képzési fórumok megszervezése,
működésének szakmai támogatása;

•

a helyi közösségi események, programok támogatása, megszervezése, megvalósítása a
közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, kulturális szervezetek bevonásával:
települési ünnepek, ünnepnapok, jeles évfordulókkal kapcsolatos események
megvalósítása;
közösségi találkozók szervezése (pl.: elszármazottak találkozója, közös névnapok,
újszülöttek napja stb.);
helyi hagyományokra, szokásokra épülő tematikus események, programok,
helyismereti kiállítások megszervezése;
hagyományos és online civil, vállalkozói fórumok, közösségi rendezvények,
szervezése;
közösségek szomszédolása (szomszédos közösséget megismerő közös
tevékenységek szervezése) egy alkalom a találkozásra, információgyűjtésre;
generációk közötti tudásátadáshoz kapcsolódó rendezvénysorozatok;
ismeretterjesztő előadássorozatok;
egyéb kulturális programok, programsorozatok.

A társadalmi szervezetek (egyházak, civil szervezetek) létrejötte, működése önmagában is fontos
cél, hiszen ezek a szervezetek olyan közösséget biztosítanak az emberek számára, ahol lehetőség
nyílik az értékek átadására, társadalmi kapcsolatok ápolására – nemcsak a szervezet közösségén
belül, hanem azon kívül is. Fontos feladat a nevelési intézmények, civil szervezetek és egyházak
családi értékeket közvetítő tevékenységeinek támogatása, jogszabályi kereteinek biztosítása.
A kulturális hagyományok, értékek átadásának erősítése elsősorban a társadalmi összetartozást és
fenntarthatóságot erősítik.
A helyi foglalkoztatottság növeléséhez szükséges

A munkahelyhez való jutás támogatása nemcsak a szegregátumokra kell, hogy irányuljanak,
hanem a város egészének hátrányos helyzetű lakosságát be kell vonni annak érdekében, hogy a
város foglalkoztatási helyzetén javítani lehessen, ezzel megakadályozva a további szegregátumok
kialakulását. A foglalkoztatás bővítése a szegregátumok felszámolásának viszont egyik
kulcskérdése. A beavatkozások célja a foglalkoztatási helyzet javulása, munkaerő-piaci integráció
elősegítése, képzési, átképzési és elhelyezkedést segítő programokkal. Fő cél, hogy az
álláskeresők vissza kerüljenek a munkaerő-piacra, amely hosszú távon javítana a hátrányos
helyzetükön.
Egyszerre kell megközelíteni a munkaadói és munkavállalói oldalt. Nem csak képzéseket és
átképzéseket kell indítani, hanem munkahely-teremtő, elhelyezkedést segítő programokat kell
bevezetni. Ezek az intézkedések nem csak rendszeres és legális jövedelemforrást, hanem az élet
más területein megvalósuló integrációt is jelentenének, többek között a saját lakókörnyezet
fejlesztésén keresztül is. Így hosszú távon nem csak a lakosság, hanem a terület helyzete is
rendeződhet.
Az önkormányzat a jövőben nagyobb hangsúlyt kíván fektetni arra, hogy olyan
képzések/átképzések induljanak, melyek a valós és igazán piacképes, helyi szinten is eladható
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szakmákat jelentik. Ennek megvalósítása érdekében az Önkormányzat a helyi kisebbségi
képviselővel együttműködve, a település gazdasági szereplőivel egyeztetve és a munkanélküliek
képzettségének, egyéni képességeinek és vállalandó együttműködéseik ismeretének tükrében
felméri a települési és kistérségi hiányszakmák körét. Ezt követően a célzott képzéseket indít,
illetve a városon belül megteremti a felnőttképzéshez szükséges háttér infrastruktúrát.
A helyi gazdaság élénkítése, vállalkozásbarát környezet megteremtése, új vállalkozások
betelepítése.
Szociális szövetkezet létrehozása
Foglalkoztatást segítő képzések indítása
Munkahelyteremtő beruházások támogatása, a helyi befektetők ösztönzése
A gyorsan változó technológiák korában a munkapiaci státusz megőrzéséhez, illetve
növeléséhez elengedhetetlen a tanulásban testet öltő folyamatos alkalmazkodás, az életen
át tartó tanulás melletti elköteleződés. A rendelkezésre álló munkaerő képzettsége az egyik
legfontosabb szempont a magas hozzáadott értékkel bíró befektetések tekintetében.
Szükséges a foglalkoztatottsági szint emeléséhez hozzájáruló vállalkozások emberi erőforrásszempontú támogatása és a munkaerőigények kielégítéséhez szükséges piacképes és/vagy
felzárkóztató képzések, átképzési lehetőségek biztosítása.
Figyelmet kell fordítani a szociálisan leszakadó, hátrányos helyzetű csoportok
felzárkóztatásának segítésére, pénzügyi forrásokat kell teremteni közfoglalkoztatási
programok. által támogatott képzések keretében megvalósítható munkaerő képzési
támogatásra. A közmunkaprogram fejlesztése által csökkenteni szükséges az alacsony iskolai
végzettségűek számát. A mezőgazdasági program kiszélesítésével lehetőség kínálkozik
nagyobb létszámban bevonni munkanélkülieket, illetve tartósabban lehet őket
foglalkoztatni.
Figyelmet kell fordítani a barnamezős iparterületek rekonstrukciójára és a helyi ipar
felélénkítésére és új iparágak megteremtésére a meglévő értékeken alapulva.
Az életminőség javításához szükség van
-

-

-

az egészség megőrzésére, mely hozzájárul a halandóság csökkentéséhez.
Cél a betegségteher túlnyomó részét adó, jelentős mértékben az életmódtól függő krónikus
nem fertőző megbetegedések számának csökkentése, az egészségkockázatos magatartási
formák arányának, valamint a környezeti kockázati tényezők mérséklése.
Az egészségtudatos magatartás társadalmi-gazdasági helyzetfüggő egyéni választás. Az
egyének az egészségtudatos magatartással a saját, valamint társadalom többi tagjának
jólétére is pozitív hatással lehetnek. Ennek elemeit képezheti például az egészséges
táplálkozás, a rendszeres sportolás vagy a prevenciós programokon és szűréseken való
részvétel.
Az egészség megőrzésének leghatékonyabb módja a megelőzés, és a különböző színtereken
zajló egészségfejlesztés. Mindez lehetővé válhat az egészséges életmóddal kapcsolatos
ismeretek terjesztésével, az egészséget javító szabadidős elfoglaltságok támogatásával.
Az Önkormányzat, amit tehet, hogy fenntartja az alapfokú egészségügyi ellátását, valamint az
ellátáson belül egészségmegőrző programokat szervez, és biztosítja a prevencióhoz
szükséges feltételeket (szűrővizsgálati lehetőségeket).
A település egészséges környezetének megteremtésére és fenntartására, mely biztosítható:
egy ökológiai elvek alapján működő egészséges épített környezet létesítésével és felelős
fenntartásával, az erőforrások hatékony kihasználásával,
az épületek energiahatékonyságának javításával,
rendezett közterületek kialakításával, a zöldfelületek fejlesztésével,
a szegregált lakókörnyezet felszámolásával, ezen leromlott településrészek fejlesztésével,
felzárkóztatásával, az ott élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javításával,
szegregált élethelyzetek felszámolására irányuló komplex programokkal
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az alapellátást nyújtó önkormányzati intézmények infrastruktúrájának és
szolgáltatásainak fejlesztésére, ezáltal a szolgáltatások minőségének és a
szolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatására, a helyi közösségi szolgáltatások
fejlesztésére
szociális biztonság megteremtésére, bűnmegelőzési-, közlekedésbiztonsági programok
szervezésével, jogkövető magatartás alkalmazásával
a turisztikai vonzerőben rejlő potenciál kibontakoztatására
az embert érő környezeti terhelések csökkentésére, tudatosságnövelésre
Az emberi egészséget és életminőséget veszélyeztető kibocsátásokat korlátok között kell
tartani, azokat megfelelően szabályozni szükséges.

7.1.4 Intézményi ellátottság változása
A város viszonylag sok funkciót lát el, alapvetően nagyságából és népességszámából fakadóan kell
biztosítania ezeket a funkciókat. Az Edelény által ellátott feladatok, illetve a város által biztosított
szolgáltatások, funkciók lényegesen gazdagabbak, mint a környező települések esetében.
A város alapvető közszolgáltatások közül szinte mindent biztosít a város és a kistérség lakói
számára. Így az oktatás terén több óvoda működik a városba, szintén sok az általános iskola és a
középfokú oktatási intézmények száma is magas. A szociális és egészségügyi intézmények terén is
gazdagnak nevezhető a város, kórháza és szakrendelő intézete van, fejlett a háziorvosi ellátó
hálózattal is rendelkezik.
A városban természetesen közigazgatási ügyintézés is folyik, ezek egy része csak a város lakosságát
szolgálja, míg bizonyos közigazgatási funkciót a kistérség teljes lakosságát érintik. Többek között
városi bíróság, ügyészség, okmányiroda, Társadalom Biztosítás, NAV, valamint a kistérségi központ
is a városban található. Közbiztonsági szervezetek is találhatók Edelényben, ilyen a Városi
Rendőrkapitányság.
A város jelentős foglalkoztató is. A régebbi nagy foglalkoztatók megszűnése után a városban és
térségében mind a mai napig komoly problémát okoz a munkanélküliségi helyzet, ami nehéz
helyzetbe hozza az alacsony státuszú rétegeket. Azonban kisebb-nagyobb cégek megjelenésével
mérséklődik ez a probléma, bár még mindig a város és a térség fejlődésének legjelentősebb
problémája ez. A legnagyobb foglalkoztatók többsége az iparban vagy a szolgáltató szektorban
alkalmazza a munkaerőt. A munkanélküliség mérséklődése csak abban az esetben várható, ha
egyrészt befektetők által munkahelyek létesülnek, másrészt pedig folytatódik az egyes szervezetek
által megvalósított átképzések, illetve piacképesebb szakmák tanítása.
Javaslat:
A település humán infrastruktúrájának fejlesztése a településen élők, a helyi társadalom
életminőségének javítását szolgálja, ugyanúgy ahogyan a település társadalmánál már
megfogalmazásra került. Kiemelt részcélként fogalmazhatjuk meg a szociális ellátások fenntartását,
fejlesztését, a betegségmegelőzés kiemelt kezelését, az idősellátás fejlesztését a kínálat bővítésével.
Az egészségügyi ellátás keretében figyelmet kell fordítani az egészségügyi intézményrendszer és
szakellátás fenntartására, bővítésére.
Fontos önkormányzati feladat a közmunkaprogram fenntartása is.
Az intézményi infrastruktúra további fenntartható fejlesztésével, ezen belül az oktatási, a kulturális,
az egészségügyi, szociális, sport és szabadidős és egyéb infrastruktúra fejlesztésével javul az
életminőség és a település népességmegtartó képessége.

7.1.5 Gazdaság
A gazdaság általános jellemzői
Edelény, mint a járás centruma igen kevés gazdasági potenciállal rendelkezik. A város
mezőgazdasági adottságai nem számottevők. A munkanélkülivé válás országos tendenciája - a
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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.
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 gazdasági szerkezet átalakulását a kereskedelem és szolgáltatás arányának a megnövekedése
jellemzi.
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 Bódvavölgye desztinációba határon túli területek is bekapcsolhatók, amelyek még vonzóbbá tehetik a
térséget. A Bódva-völgyében lévő turisztikai attrakciók sokszínűsége és különlegességei ellenére a
térség turizmusa elmarad a lehetőségektől. Ez a térség még egyértelműen 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
Edelény Város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata

EDELÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

63

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, hogy az alacsony 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 mikro vállalkozások 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.
Problémát jelent a mélyszegénységben élők helyzete, és az hogy a legtöbben alulképzettek,
alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, ebből adódóan nehéz a munkához jutásuk. Az
Önkormányzat évről évre szembesül azzal a feladattal, hogy az alacsony iskolai végzettségűek helyi
foglakoztatására szinte csak a közmunka keretében van lehetőség.
A humán erőforrás tehát minőségi fejlesztésre szorul, illetve a gazdasági szereplők igényeihez
igazítandó. A megye fejlett oktatási-képzési intézményrendszere lehetőséget teremt a munkaerő
minőségi jellemzőinek javításához. Fontos a szociálisan leszakadó csoportok felzárkóztatásának
segítése, valamint az esélyegyenlőség javítására szolgáló személyi, tárgyi, infrastrukturális
háttérfeltételek biztosítása.
Alulhasznosított barnamezős területek
Edelény nem gazdag vállalkozási és gazdasági területekben. Összefüggő jelentősebb gazdasági
területeket négy helyen találunk a városban, a volt bányaterületekhez, bányaüzemhez
kapcsolódóan, vasútállomás környezetében, Finke felé a Miklós Gyula út mentén, továbbá a volt
borsodi TSZ géptelepét.
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A barnamezős, alulhasznosított ipari terület revitalizációja és helyzetbe hozása és az iparterület
rekonstrukciója a város elkövetkező tíz évének egyik legnagyobb kihívása a szegregációs területek
kezelése mellett.
Jelenleg a városnak ez az egyetlen olyan meglévő iparterülete, mely komolyabb fejlesztésekre
alkalmas, a volt bányaüzem környezetében található. A többi terület elsősorban kisvállalkozások
befogadására alkalmas.
Edelényben több olyan terület van, amely korábban gazdasági hasznosítás alatt állt, jelenleg is ezt a
besorolást élvezi, ugyanakkor tényleges gazdasági funkció nem, vagy csak korlátozottan található
meg, a korábbi infrastruktúrának csak töredékét használják.
A bányászati tevékenységgel érintett területek 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. Döntően a város déli
határában találhatóak.
A település déli határában épült mezőgazdasági üzemi terület vállalkozói területként működik, a
Borsod településrésztől nyugatra fekvő telep kihasználtsága azonban alacsony, jellemzően a nagy
épület állományból csak néhány épületben folyik tevékenység. A nem használt épületek állaga
folyamatosan romlik.
Javaslat:
Edelény számára a legfontosabb kérdés a foglalkoztatási, munkaerő-piaci krízis mérséklése, ennek
érdekében a legfőbb cél a munkahelyteremtés, az ipartelepítés ösztönzése és a meglévő
munkahelyek megőrzése.
Edelény város integrált településfejlesztési stratégiájában a legfontosabb középtávú városi célnak a
foglalkoztatás bővítése, a munkahelyek és vállalkozási lehetőségek teremtése áll. Ennek
megvalósítására három lehetséges alternatíva kínálkozik
Ipartelepítés ösztönzése:
A tőkebeáramlás ösztönzése érdekében az önkormányzat egyik legfontosabb fejlesztési célja az
ipartelepítés feltételeinek megteremtése, egy versenyképes, a befektetői igényeket kiszolgáló
zöldmezős iparterület létrehozása. Edelény számára komoly problémát és gazdaságfejlesztési gátat
jelent, hogy az önkormányzat tulajdonában nincs ipartelepítésre alkalmas terület. Egy zöldmezős
önkormányzati iparterület kialakítása tekinthető a legfontosabb középtávon megvalósítandó
feladatnak, amely orvosolja ezeket a problémákat. Az infrastrukturális feltételek megteremtését
követően aktív befektetés - ösztönzési tevékenységet szükséges elindítania a városnak.
Idegenforgalom koncentrált fejlesztése:
Mivel a turizmusnak fejlesztése tekinthető a város és vonzáskörzetében a gazdaságfejlesztés egyik
leginkább realizálható területének már középtávon, ebből adódóan önálló középtávú városi célként
jelenik meg a város célrendszerében.
Értékteremtő szociális gazdaság fejlesztése:
Olyan értékteremtő szociális gazdaságfejlesztési kezdeményezések felkarolása, amelyben Edelény
Város Önkormányzata katalizátor szerepet tölthet be. Az elkövetkező évek egyik kiemelt
fejlesztéspolitikai célja a munkaerőpiacról kiszakadt emberek visszavezetése a munka világába.
Fontos, hogy azok közül is minél többen juthassanak munkához, akik a nyílt munkaerőpiacon nem
versenyképesek – ennek érdekében meg kell erősíteni az értékteremtő szociális gazdaságot. A
szociális gazdaságon belül azonban a közmunka helyett, olyan közfoglalkoztatást kell elősegíteni,
amely tartós munkahelyeket hoz létre, és hasznos munkát ad az embereknek. A közfoglalkoztatási
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programoknak köszönhetően sikerült az elmúlt években mérsékelni a munkaerő piaci krízist a
városban. A közfoglalkoztatás eredményeként mára a település egyik legnagyobb foglalkoztatója az
önkormányzat lett. A közfoglalkoztatás egy olyan potenciállá változott, amely gazdasági erőt is
képvisel. A közfoglalkoztatásnak azonban fokozatosan el kell mozdulnia a szociális gazdaság
irányába, hogy fenntarthatóvá váljon. A szociális gazdaságfejlesztés során egyszerre kell fókuszálni a
kínálatfejlesztésre és a keresletélénkítésére, ennek érdekében két célterületnek a fejlesztése
jelölhető ki.
A kitűzött célok egyúttal gazdasági szerkezetváltást is jelenthetnek, az ipartelepítés a
gazdaságfejlesztés ösztönzése, üzleti környezetfejlesztés és az alternatív gazdaságfejlesztés
közvetlen hatással lehet a foglalkoztatás bővítésére. Ez azonban egy rendkívül komplex célterület. A
legfontosabb gazdaságfejlesztési feladat a kínálatfejlesztés, vagyis a város által nyújtott gazdasági
versenyképességet befolyásoló tényezők parallel fejlesztése.
Fejlesztési prioritások és beavatkozási területek:
−

Ipartelepítéshez szükséges ingatlankínálat fejlesztése
Az ipartelepítéshez szükséges ingatlankínálat fejlesztése keretében elsősorban befektetésösztönzésre alkalmas területek kialakítása történik. Ez a fejlesztési prioritás két különböző
alternatíva keretében valósítható meg:
Versenyképes a befektetői igényeket kiszolgáló zöldmezős iparterület létrehozása, amely
alkalmas ipartelepítésre: Edelény számára komoly problémát és gazdaságfejlesztési gátat
jelent, hogy az önkormányzat tulajdonában nincs ipartelepítésre alkalmas terület. Másrészt
problémát jelent, hogy a várost behálózó barnamezős területek nagy része alkalmatlan
vagy nem rentábilis új befektetések vonzására. Egy zöldmezős önkormányzati iparterület
kialakítása tekinthető a legfontosabb középtávon megvalósítandó feladatnak, amely
orvosolja ezeket a problémákat.
A város területén lévő, barnamezős területek rehabilitálása és gazdasági újjáélesztése:
Elsősorban azoknak a barnamezős, egykori ipari használatban lévő területeknek a
fejlesztése, amelyek még alkalmasak gazdasági hasznosításra. Tekintve, hogy a város
barnamezős területeinek nagy része szennyezett, igen költséges a kármentesítése. A város
területén lévő barnamezős területek rehabilitálása és gazdasági újjáélesztése érdekében
szükséges a befektetésre alkalmas barnamezős területek számbavétele, szükség esetén
kármentesítésének segítése és gazdasági célú rehabilitálása. A városi barnamezős területek,
rozsdaövezetek rehabilitációja, amely hozzájárul gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti
környezet megteremtéséhez, a város térségi-gazdasági központi szerepének erősítéséhez.

−

Kreatív iparágak betelepülésének ösztönzése, segítése
A gazdasági szerkezetváltás folytatásának egyik középtávon realizálható alternatívája a kreatív
iparágak fejlesztése, amely a kreatív iparágak betelepülésének segítésével realizálható. Ennek
részeként a legfőbb cél a város területén lévő barnamezős területek rehabilitálása,
funkcióváltása, rehabilitációja. Több olyan, egykor gazdasági célra használt barnamezős terület
van Edelényben, amelynek újjáélesztése kizárólag funkcióváltással lehetséges.

−

Környezetipar fejlesztése
A környezetipar lehet a másik olyan gazdasági ágazat, amely középtávon segítheti a
település gazdasági szerkezetváltását. A környezetipar három szempontból is kiemelt
célterülete lehet a város gazdaságfejlesztésében. Egyrészt hozzájárul alacsony képzettségű
emberek foglalkoztatásához, másrészt segíti a várost a klímaváltozásához való
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alkalmazkodásban, harmadrészt innovatív vállalkozások betelepülését segítheti. A
környezetipar fejlesztése három beavatkozási terület mentén fejleszthető középtávon:
A környezetipar fejlesztése
A környezetipar fejlesztése jelentheti Edelény számára középtávon a másik jelentősebb
gazdasági szerkezetalakító iparágat. A prioritás lényegében a helyi energiapotenciálok
kiaknázása érdekében az energiatermelés és felhasználás fejlesztését fogalmazza meg
foglalkoztatás orientált fókusszal. Ennek legfőbb elemei a zöld-áram termelés fejlesztése
(biomassza, biogáz, geotermikus, nap), illetve a kisléptékű energiatermelő rendszerek
fejlesztése és helyi felhasználás ösztönzése.
Hulladék újrahasznosítás,
A jövő nem tudja nélkülözni azokat az anyagokat, melyeket a hulladék hasznosítása jelent.
Ebből a szempontból jelentősnek tarthatjuk a hulladék-feldolgozó, valamint az anyagok újra
hasznosítására épülő ipar felfejlődését, vagy az energetikában a másod- és harmadlagos
energiahasznosítás lehetőségét biztosító ipart.
Energiaültetvények bővítése
Kiemelt cél a városban az energiaültetvények bővítése, az arra alkalmas területeken.
Egyrészt az energetikai célú, fás szárú biomassza energiaültetvények telepítése jelentős
zöldfelületek kialakításának lehetőségét teremti meg, másrészt az ültetvények telepítése,
gondozása pedig foglalkoztatással társul, elsősorban az alacsony képzettségű munkaerő
tekintetében. A városi energiaültetvények a város megújuló energiaigényét szolgálják ki.
Megújuló energiaforrások meghonosítása a városban
Napelemparkok helyének kijelölése vállalkozói kérelmek alapján.
−

Mezőgazdaság gazdasági szerepének erősítése
A város fejlesztési stratégiájában kiemelt célként jelenik meg az agrárgazdaság fejlesztése,
amelynek szintén szerkezet átalakító hatása lehet. A városi élelmiszergazdaság
versenyképességének javítása egy integrált beavatkozás sorozatot igényel, amely magában
foglalja a mezőgazdasági vállalkozások betelepülésének ösztönzését, a mezőgazdasági
termelési és feldolgozási kapacitások fejlesztését, a technológiafejlesztést, a
szervezetfejlesztést. Lényeges azonban figyelembe venni, hogy Edelény esetében a
mezőgazdaság fejlesztésének korlátai is vannak.

−

Kereskedelmi funkciók betelepülésének ösztönzése, helyi termékek piacra jutásának segítése

−

Az elmúlt két évtized alatt a barnamezős területek hasznosítása, funkcióváltása még nem
történt meg, ezt ösztönözni szükséges.
Vállalkozói, üzleti környezet fejlesztése
A vállalkozásokat segítő, támogató szolgáltatások, infrastruktúrák fejlesztése elsősorban a
mikro és kisvállalkozások működését és fejlődését segítik. A helyi vállalkozásfejlesztés
érdekében fejleszteni szükséges a vállalkozásfejlesztést katalizáló szervezeteket, kis- és
középvállalkozások működéséhez szükséges üzleti infrastruktúrákat és szolgáltatásokat.

−

A közúti és vasúti kapcsolatok fejlesztése a város gazdasági feltárásának segítése érdekében a
tágabb környezet figyelembevételével
Edelény gazdasági leszakadása megállíthatatlanná válik a közlekedési kapcsolatok és a város
elérhetőségének
javítása
nélkül, ebből adódóan a város és
térségének
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közlekedésfejlesztésében elsődleges prioritást kell, hogy élvezzen az elérhetőség javítása, a
város perifériális közlekedési helyzetének oldása.
A munkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása: Miskolc vasúti elérhetőségének javítása. A
megyén belüli, elővárosi jellegű közösségi közlekedés fejlesztése. A munkaerő- piaci központok
elérhetőségének javítása.
Ózdon és Mezőkövesden intermodális személyszállítási központ kialakítása, Szerencs és
Sátoraljaújhely között a vasútvonal villamosítása, az állomások és megállóhelyek, valamint az utaskiszolgáló rendszerek korszerűsítése. Sátoraljaújhelyen a vasúti közlekedés fejlesztése valamint a
mezőzombori deltaág helyreállítása a térség kelet-nyugati vasúti elérhetőségének javítása
érdekében. Rugalmasan működő integrált (helyközi és helyi) közösségi közlekedési megoldások
alkalmazása a kistelepülések és a munkaerő-piaci központok elérhetőségének javítása érdekében. A
határon átnyúló közlekedési útvonalak fejlesztése. A megyei főutak hálózatának továbbfejlesztése:
a települések belterületeinek elkerülése, szolgálva a települési környezeti állapot javítását az alábbi
főutak mentén: a 27. számú főút Edelényi elkerülő szakasza.
A megyei mellékutak karbantartása, fejlesztése és korszerűsítése. Új térségi jelentőségű közúti
közlekedési kapcsolatok (mellékutak) létesítése Szlovákia irányába. A kerékpáros közlekedés
infrastruktúrájának fejlesztése.

7.1.6 Tájrendezés, környezeti adottságok
Természeti környezet
Edelény Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Bódva-völgyben fekvő település. Kistáj-kataszteri
besorolása szerint a Sajó-völgyéhez tartozik, mivel a Bódva Sajóba torkollása olyan közel
helyezkedik el Edelényhez, hogy természetföldrajzi szempontból még azzal alkot egy egységet. A
Sajó és a Bódva ártéri szintjei egymással összefonódnak.
Edelénytől nyugatra a Galyaság domboldalai húzódnak a település határáig (pl. Császta szőlőhegy),
míg keletről a Cserehát dombjai övezik a települést.
Edelény természetfördrajzi besorolása:

-

Észak-Magyarországi középhegység nagytáj
Észak-Magyarországi medencék középtáj
Borsodi-dombság kistájcsoport
Sajó-völgy kistáj

A termőföld Magyarország kiemelkedően fontos erőforrása. A feltárt természeti adottságok alapján
elmondható, hogy Edelény talajadottságai megfelelőek a különféle mezőgazdasági tevékenységek,
leginkább a szántóföldi növénytermesztés, a legeltetés és az erdőgazdaság számára.
A természeti adottságok mellett maga a táj, tájkép is kiemelkedő értékű a térségben. Mindezt
kiegészítik az országos védelem alatt álló területek, természeti értékek, és az ökológiai hálózati
elemek.
A külterületet elszórtan kisebb mértékben ugyan, de érintik felszíni tájsebek, melyek felhagyott
bányászati tevékenység hátrahagyott nyomaiban nyilvánulnak meg.
Tájhasználati konfliktusok
A táj ökológiai, ökonómiai és tájképi értékeit rontó tevékenységek tájhasználati konfliktusok
forrásaivá válhatnak.
Funkcionális tájhasználati konfliktust az egymást akadályozó, egymás területét megszüntető,
rendeltetését zavaró, egymással konkuráló területhasználatok okoznak.
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Tájökológiai tájhasználati konfliktusról beszélünk, az egymást károsító, pusztító, megszüntető,
egymás létét veszélyeztető területhasználati módok fennállása esetén.
A rendezetlenség, a rendetlenség, a megoldatlanság, a befejezetlenség, a folyamatosság érzékelhető
megszakadása, hiánya vizuális-esztétikai tájhasználati konfliktust eredményez.
Az Edelényben jelen lévő tájhasználati konfliktusok leírását az 5. Jövőkép fejezet 5.1.3. Táji,
természeti és épített környezet, Tájvédelem, természetvédelem pontja tartalmazza.
Javaslat:
Tájhasználat, tájszerkezet javaslata
A település potenciális vegetációja a cseres tölgyesek és a gyertyános tölgyesek. 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.
Az ember tájalakító tevékenysége következtében a település erdőterületei a magasabb térszínekre
húzódtak vissza. Az irtásokon legelő és kaszáló formájában a gyepgazdálkodás és kertgazdálkodás
vette át a helyet. A belterületek szintén nagy területeket foglalnak el. Ezek legnagyobb része
lakóterület, illetve ipari létesítmények is nagy számban előfordulnak. A természetközeli állapotban
megmaradt gyepek, erdők, mezsgyével szegélyezett szántók alkotta sokszínű táj megóvása fontos
feladat.
Tájhasználati változást a gazdasági és ipari területek további beépülése idézhet elő. A jövőbeli
fejlesztéseknél – a hagyományos tájhasználat és tájszerkezet védelme érdekében - törekedni kell a
barnamezős beruházások előtérbe helyezésére.
A településrendezési terv célja, hogy a területfelhasználási kategóriákat a valós és reálisan
tervezhető területhasználathoz igazítsa, ezzel elősegítve a tájszerkezet fennmaradását, a jellegzetes
táji elemek megőrzését.
A táji elemek megőrzése és továbbfejlesztése érdekében az alábbi javaslatokat tesszük:
Fontos feladat a vízfolyások környezetének rendezése, az értékes vizes- élőhelyek védelme
érdekében. A vízfolyások legalább egyik oldalán honos növényekből álló növénysáv kialakítása
javasolt. A belterületi szakaszokon kerülni kell a burkolt meder használatát és a merev, egyenes
vonalvezetést. A belterületen ajánlott fásítást is elhelyezni a patakparton, ezzel növelve esztétikai
és ökológiai szerepét.
A nagyobb kiterjedésű erdőterületeket, valamint a belterületen elhelyezkedő zöldterületeket,
vonalas zöldfelületi elemekkel kell összekötni, a fajok vándorlásának elősegítése miatt. Ennek
legegyszerűbb módja a településrészek közötti utak fásítása, a tájra jellemző őshonos fajok
használatával.
A település K-i részein találkozhatunk nagyobb, összefüggő szántókkal. A nagy kiterjedésű
monokultúrás szántókon mezsgyék, mezővédő erdősávok, fasorok ültetése javasolt. Ezek jótékony
hatást gyakorolnak az élővilágra, a település klímájára és a termésmennyiségre egyaránt, alapvető
fontosságúak a táj jellegének megőrzéséhez és a szélerózió elleni védelem szempontjából egyaránt.
Gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek,
természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról. A külterületen és belterületen
egyaránt számos elemmel találkozhatunk. Ezek általában jó állapotúak, védelmük és fenntartásuk
érdekében elkészült az egyedi tájérték katasztere is, melyet karban kell tartani.
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Táj- és természetvédelmi szempontból a település egyik legjelentősebb értékét képviselik a nagy
számban megjelenő idős fák. Fontos feladat ezeket feltérképezve egy fakataszter készítése. Ezt
követően pedig kiemelt figyelmet kell fordítani azok megőrzésére és ápolására. A legértékesebb
fákat ajánlott helyi jelentőségű természetvédelmi oltalom alá helyezni.
Az esetleges fejlesztések során törekedni kell a barnamezős beruházások előnyben részesítésére,
amennyiben ez nem lehetséges, törekedni kell arra, hogy az újabb fejlesztési területek a már
meglévő hasonló funkciójú területek közelében helyezkedjenek el, mert így a természetközeli
területek kevésbé lesznek az esetleg káros hatások által érintve. Az új fejlesztési területek
kialakítása, meglévő területek fejlesztése során kötelező telken belüli védőfásítással, védőerdők
telepítésével kívánatos elősegíteni a fejlesztések tájba illesztését. A gazdasági területeket övező
védőfásítást – a legjobb hatás elérése érdekében - ajánlott háromszintes (fa, magas cserje, alacsony
cserje) összefüggő, sűrű növényzetből kialakítani.
A meglévő erdőterületeket meg kell tartani, a tájidegen fafajokat a termesztésből ki kell szorítani,
fel kell váltani. Az újabb erdők telepítésénél csak honos és a tájra jellemző fafajokat kell ültetni az
ökoszisztéma érdekében.
A bányászat környezetre gyakorolt negatív hatásának legfőbb jelei a tájban, a bányászati
tevékenység közben keletkező és a sokszor évtizedekig rekultiváció nélkül maradó meddőhányók.
Ezek a mesterségesen létrehozott lerakók, amellett hogy jelentősen rontják a táj esztétikai
állapotát, a bennük lévő veszélyes anyagok miatt jelentős hatást gyakorolhatnak környezetükre.
Megfelelően alkalmazott rekultivációs eljárásokkal a meddőhányók a környező tájba illeszthetők és
az általuk a környezetre gyakorolt negatív hatás minimalizálható.
Természetvédelmi javaslatok
A különböző életközösségek, geológiai, vízrajzi, tájképi értékek megóvásának leghatékonyabb
eszközei a természetvédelmi területek. A védettségi kategóriákba egyrészt az élővilág táj- és
természetvédelem szempontjából legértékesebb területeit jelölik. A védettség jogszabályokban,
illetve védetté nyilvánítási határozatban rögzített tilalmakat, korlátozásokat jelent az adott
területen, amely jelentősen befolyásolja e területek távlati terület felhasználását, hasznosítását,
ezek gyakorlatban való alkalmazása fontos feladat.
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Korm. rendelet értelmében a
mocsár és a nádas természetközeli területnek minősülnek. Tervezett természeti területként
szükséges kezelni az erdő, gyep, nádas, művelési ágú termőföldeket. Ezeken a területeken kiemelt
figyelmet kell fordítani a tájkép, a természetes életközösségek (növénytársulások) és élőhelyek
megóvására.
Az ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosónak és pufferterületének övezetében csak
olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai
hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem
veszélyezteti.
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.
8.) Korm. rendelet 8. § 2. bekezdése alapján a védett természeti területnek nem minősülő
Natura2000 területen tilos engedély nélkül olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást
végezni, amely a terület védelmi céljainak a megvalósulását akadályozza.
Természetvédelmi örökségünk megőrzése érdekében, a természetvédelmi szempontokat nem
csupán a védelem alatt álló területeken, hanem minden más területen és tevékenységben is
érvényesíteni kell.
A különleges természeti környezet fenntartása érdekében tett javaslatok:

- Az invazív fajok felszámolására nagy hangsúlyt kell fektetni, mivel azok kiszorítják a területre
jellemző őshonos fajokat, ezzel lecsökkentve a biodiverzitás értékét. Ezen tájidegen fajokat
fokozatosan le kell cserélni, törekedni kell egy komplex szemléletű tájhasználatra.
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- Az ökológiai hálózat bővítése, a hálórendszer továbbfejlesztése fontos feladat, a fajok
-

-

-

vándorlásának elősegítése érdekében. Elsősorban az erdőterületeket kell összekötni, hiszen itt
találhatóak a fajgazdag ökológiai hálózat elemei.
Az idegenhonos fajok helyett őshonos fafajok ültetésére kell törekedni, mivel ezek megfelelő
élőhelyet biztosítanak a különböző fajoknak, ezzel növelve a biodiverzitást.
A gyepeket a természetvédelmi szempontból értékes fajok megőrzése miatt rendszeresen
kaszálni vagy legeltetni kell. Az ökológiai és táji szempontból egyaránt értékes rét területeket
meg kell őrizni. A gyepek égetése tilos! A kaszálást évente kétszer ajánlott elvégezni a
kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő állatok
zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni. A kaszálás során vadriasztó lánc használata
szükséges. A beerdősülés, a túlzott cserjésedés és a fűavar felhalmozódás megakadályozása
fontos feladat. A félszáraz gyepek akácosodását mechanikai, szükség esetén vegyszeres
kezelésekkel kell orvosolni. A késő tavaszi avartüzeket meg kell akadályozni a leánykökörcsin
(Pulsatilla grandis), és a piros kígyószisz (Echium russicum) populációk védelme érdekében. A
gyepkezelések során a szegélycserjések, cserjés sávok és foltok részleges kímélete valamint
hagyásfák megtartása a cél.
A társadalmi értékrend alapvetően befolyásolja az ember és a természet viszonyát. A társadalmi
környezettudatosság szintjét olyan szintre szükséges emelni, ami biztosítja a természeti
erőforrásokkal történő átgondolt, fenntartható gazdálkodást, a környezeti elemek terhelésének
tudatos csökkentését. A környezeti nevelés, oktatás elősegíti a különböző korosztályok
környezettudatos szemléletének kialakulását, úgy, hogy az elsajátított ismeretek a gyakorlati
életben meghozott döntések során is érvényt szerezzenek.
Helyi védelemre javasolt természeti értékek felmérését és kataszterezését el kell végezni, és
beépíteni a Településkép védelmi rendeletbe.:

Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok
Alapvetően a hagyományos tájszerkezet kell, hogy domináljon a területhasználati egységek
kijelölésénél. A lehetőségek szerint a társadalmi, gazdasági- és természetvédelmi szempontból - a
helyi adottságok figyelembe vétele mellett - a tervezés során a legmegfelelőbb megoldásra kell
törekedni.
A tájvédelem, tájképvédelem fenntartása érdekében tett javaslatok:
A tájvédelem elsődleges feladata a természetközeli erdők, gyepek és vízparti rétek fenntartása.
Fontos a hagyományos tájszerkezetbe nem illő ipari-gazdasági területek tájba illesztése. Erre a
leghatékonyabb módszer a háromszintes védősávok kialakítása.
Az utak menti fasorok telepítése elengedhetetlen. A fasorok karakteres tájelemek, emellett
összekötik a szigetszerűen megjelenő települési zöldfelületeket, ezzel elősegítve a fajok vándorlását
és a biodiverzitás növekedését. Nem utolsó sorban segítik az egységes településkép kialakulását.
Az egyedi tájértékekre és az egyedülálló építészeti, kultúrtörténeti örökségekre fokozott figyelmet
kell fordítani.
A környezeti adottságokat tekintve kiemelt cél a természet és a környezet védelme. A cél elérése
érdekében az alábbi lehetőségek adnak iránymutatást:
Természeti értékek megóvása, fenntartása; szemléletformálás és tájékoztatás;
Értékes természeti területeken az invazív és idegen fajok megtelepedésének megelőzése, a
természetközeli állomány védelme;
A talaj termőképességének fenntartása;
Az arra alkalmas területeken összefüggő erdőterület létesítése, azok fenntartása
A tájhasználati konfliktusok feloldása (illegális hulladéklerakások, felszíni tájsebek kezelése);
Környezettudatos szemlélet kialakítása (oktatás, tájékoztatás), ösztönzése;
Alternatív energiaforrások kutatása, használata (napenergia, biomassza stb.).
Edelény Város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata

EDELÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

71

7.1.7 ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE
A városi zöldfelületi rendszer elemei
Edelény biológiailag aktív zöldfelületekben gazdag település, ami köszönhető egyrészt a központi
településrész falusias, kertvárosias jellegéből adódó biológiailag aktív magánkertjeinek, valamint a
településen áthaladó Bódva folyónak, illetve a partvonalát kísérő zöldsávnak. A Kastélysziget nagy
kiterjedésű parkja meghatározó eleme a város zöldfelületi rendszerének. Magas zöldfelületi
értékkel rendelkező területek találhatók még a Bódva-mentén a hajdan vízjárta területeken, melyek
beépíthetősége csak a vízrendezési munkák után a XX. században vált lehetségessé, így pl. a
sportközpont területe.
A magas zöldfelületi arány ellenére azonban közhasználatú, funkcionálisan is megfelelő, szépen
fenntartott zöldfelületekben, ill. zöldterületekben (közparkok, közkertek) kimondottan szegény
településnek tekinthető Edelény.
A város településközponti elhelyezkedésű, többfunkciós, rendezvények megtartására is alkalmas,
reprezentatív főtérrel jelenleg nem rendelkezik.
A Császta-szőlőhegyen található rendezvénytér a településközponttól való távolsága miatt, a
fejlesztések ellenére sem alkalmas arra, h teljesen átvegye ezt a szerepkört.
Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a Császta-szőlőhegyen megvalósított fejlesztések,
hagyományőrző, magas színvonalú felújítások és beruházások nem csak turisztikai szempontból
jelentősek, hanem a településen élők számára is növelik Edelény nívóját, és a lokálpatriotizmus
érzését.
A település zöldfelületi intézményei (sportterületek, temetők) részben rekonstrukcióra, ill. további
fejlesztésekre szorulnak, intézményi zöldfelületei (pl. oktatási intézmények) fejlesztést igényelnek.
Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai
A fejlesztési és rendezési döntések során mérlegelni kell a környezet állapotára való hatások
mértékét. Edelény város célja emberközpontú, egészséges város kialakítása, az életminőség
javítása. A kitűzött cél elérésében meghatározó szerepe van a zöldfelületi hálózat elemeinek.
Annak érdekében, hogy a települési zöldfelületek elláthassák összetett funkciójukat, mind
mennyiségi, mind minőségi szempontból, az alábbiakat kell szem előtt tartani:
- Az egységes zöldfelületi rendszer hiányos, a zöldfolyosók egyre keskenyebbek, sok helyen
mozaikossá váltak. A fasor nélküli lakóutcák fásítása amennyiben a meglévő közterületi
szélesség lehetővé teszi, mindenképpen javasolt. A foghíjas utcafásítások kiegészítése, pótlása
(természetesen őshonos és tájba illő fafajokkal) szintén kívánatos.
- Az utcafásítások esetében ügyelni kell a légvezetékek alá ültetendő növények megfelelő
kiválasztására. A nagytermetű fák durva visszavágása, csonkolása esztétikai szempontból
előnytelen, ezért ezeken a helyeken ajánlott alacsony fák, illetve közepes termetű cserjék
ültetése.
- A település felkínál több olyan teresedést, ahol a zöldfelület fejleszthető lenne, ezeket fel kell
mérni.
- Tervezett növényhasználattal és egységes utcabútorok elhelyezésével nagymértékben javulna a
településről alkotott kép. A zöldítésre alkalmas helyszínek kihasználása, beültetése átgondolt
egységes rendszer alapján történjen.
- A közparkok, közkertek, rendszeres és igényes fenntartás mellett is 10-15 évenként átfogó
felülvizsgálatot, felújítást igényelnek. A rekonstrukció elmaradása esetén a zöldfelületek
leromlása következik be.
- A településen viszonylag sok idős fa található. Az idős fák segítik az idő folytonosságát, a tudat
folytonosságát, ezért kiemelkedő szerepük van egy helytörténeti láncolatának megtartásában, a
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történeti tudat erősítésében. Ők az emlékezet megtartói. Ezért törekedni kell minden idős fa
megtartására, megvédésére. Javasolt egy települési fakataszter készítése, illetve az arra
érdemes, értékesebb fák helyi szintű védelem alá helyezése.
- A belterületen lévő keresztek, szobrok védelme, környezetük méltó módon való kialakítása
fontos feladat.
- A zöldfelületi fejlesztések esetében törekedni kell a helyi lakosság bevonására, mivel az emberek
általában jobban megbecsülik az általuk létrehozott alkotásokat. A munka világából hosszan
kirekesztődött, a munkától elszokott személyek foglalkoztatása, kiegészítve motivációs,
integrációs elemekkel a zöldfelületi fejlesztések esetében is javasolt.
- A jövőben nagy mennyiségben ültetésre javasoljuk az alábbi növényeket:
- Nagy forgalmú utak mentén: magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica), magas kőris
(Fraxinus excelsior), kislevelű hárs (Tilia cordata), kocsánytalan tölgy (Quercus petraea),
kocsányos tölgy (Quercus robur)
- Kisebb forgalmú, széles utcák mentén: mezei juhar (Acer campestre), korai juhar (Acer
platanoides), virágos kőris (Fraxinus ornus), kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), kocsányos
tölgy (Quercus robur)
- Kis forgalmú, kis utcák mentén: tatár juhar (Acer tataricum), májusfa (Padus avium),
madárberkenye (Sorbus aucuparia), barkóca berkenye (Sorbus torminalis)
- Út menti sövényként: húsos som (Cornus mas), veresgyűrű som (Cornus sanguinea), kétbibés
galagonya (Crataegus laevigata), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), csíkos kecskerágó
(Euonymus europaeus), kutyabenge (Frangula alnus), kökény (Prunus spinosa), gyepűrózsa (Rosa
canina), rekettyefűz (Salix cinerea), ostorménfa (Viburnum lantana), kányabangita (Viburnum
opulus)
Zöldfelületi ellátottság alakulása
A településrendezés során elvárás, hogy a tervek gondoskodjanak a közigazgatási területen belül a
klimatikus viszonyok megőrzéséről. Cél, hogy a települési klíma javítása érdekében a belterületen a
telkek növényzettel fedett részéből, a zöldterületekből és a külterületi erdőkből, vízfolyásokból álló
egységes és összefüggő zöldfelületi rendszer alakuljon ki.
A legfontosabb zöldfelületi elemek, amelyek a tervezés alapjául szolgálnak:
- A vízfolyásokat kísérő gyepek, mezsgyék
- Az értékes, idős fasorok
- A nagy kiterjedésű erdőterületek
- A nagy kiterjedésű legelők, kaszálók
- Közparkok, közterek
A Bányász út mentén, több területen is zöldterület került jelölésre, ennek ellenére egy
kisebb közterületi játszótér éppen egy lakóterületkén jelölt telken helyezkedik el azok
szomszédságában (648/15 hrsz.). A játszótér eszközkészlete elavult.
A Mátyás király út mentén a 126/57 hrsz.-ú területen található a város egyetlen, valóban jól
használható játszótere, de a park további fejlesztésre szorul.
A Kastélyszigettel szemközt található dísztér a megemlékezés helye (’48-as és ’56-os
emlékmű), de közvetlen környezete még rendezésre szorul (1174/17 hrsz.)
A Malomszög úti zöldterületen található egy leromlott állapotú fa játszótér.
- A jó minőségű mezsgyékkel tagolt szántók
- Az ipari-gazdasági területek zöldfelületei
- és nem utolsó sorban a hosszú kertes lakóterületek összefüggő kertjei
A településrendezési terveken is feltüntetésre kerültek a felsorolt területi és vonalas jellegű elemek,
melyek hálózata Edelény zöldfelületi rendszerét alkotják, ami fejlesztésre szorul.

Edelény Város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata

EDELÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

73

A magas
zöldfelületi
aránnyal bíró
kórház-kert

A Bódva által meghatározott, a
település belterületén (is)
áthaladó, magas zöldfelületi
aránnyal bíró terület-sáv.

Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok
A zöldfelület, mint biológiailag aktív felület, jelentős kondicionáló hatással bír a környezetére:
kedvezően befolyásolja a klímát, a levegőminőséget, a vízháztartási viszonyokat, a felszíni és felszín
alatti vizek minőségét, megakadályozza a talaj mennyiségi és minőségi romlását. E sokrétű
szerepkörnek a zöldfelületek akkor tudnak optimálisan megfelelni, ha rendszerbe, hálózatba
szervezettek.
A zöldfelületek ökológiai szerepének erősítése érdekében az alábbi javaslatokat tesszük:
- A szigetszerű zöldfelületi elemeket össze kell kötni zöldhálózati elemekkel.
- A település utcáinak fásítását pótolni kell.
- A vízfolyások menti fás, cserjés zöldfelületi sávokat pótolni kell.
- A külterületi utak menti fásítást és mezsgyerendszert erősíteni kell, a termőhelyi
viszonyoknak megfelelő őshonos fajok használatával
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7.2 A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki
infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra
irányuló településszerkezeti változtatásokra
7.2.1 Általános felülvizsgálatot igényel
 A jogszabályi háttér megváltozásának figyelembevétele, a tervi összhang megteremtése
 A helyi építési szabályzat szerkezetének a szakmai elvárásokhoz való igazítása, szükséges
mértékű felülvizsgálatának végrehajtása
 Művi és természeti értékek rögzítése
 Korlátozási tényezők feltüntetése
 A magasabb rendű tervekkel való összhang megteremtése és a térségi övezetek feltüntetése
 A Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi Rendelettel való összhang
megteremtése
 Az örökségvédelmi hatástanulmány felülvizsgálata
 Hibajavítások
 Veszélyeztetett területek
 Korlátozások
 Belvízelvezető árkok feltüntetése
 Ismert illetve folyamatban lévő épületfeltüntetések
 A városi közterületek és közlekedési területek szabályozásának felülvizsgálata
 A szabályozás készítése során felmerülő műszaki és szakmai javaslatok

7.2.2 Elhatározott jelentősebb módosítási szándékok:
Lke → Má
lakóterület-fejlesztésre
nincs
építtetői
igény,
az
Önkormányzat nem tervezi az
előkészítést.
Egy
teleksor
kialakítására alkalmas, meglévő
közművekkel
kiszolgálható
terület
megtartása
az
elképzelés.
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Gip, Gksz → Má
LK, LKE → Vt
Az 1. minőségi osztályba tartozó
szántóterületek beépítése nem
megvalósítható, a lakóterületek
szomszédsága is zavaró tényező
lehet.
A Szentpéteri út 669/3-5
helyrajzi számú ingatlanok és a
mögöttük
lévő
területek
besorolása
településközponti
vegyes területre változzon, a
szabályozott utak megtartása
mellett.
Má → Gip
Meglévő
önkormányzati
tulajdonú
útról,
illetve
(távlatban)
a
tervezett
elkerülőről feltárható, részben
közművesített
területek
igénybevétele
az
egykori
bányaüzemhez
kapcsolódó
területeken
(az
alábányászottság, talajmozgás
függvényében).

Gip → Má
A terület közművesítését az
elérhető
közműhálózatoktól
biztosítani kell megvalósítása
költségigényes. Ha a magasabb
rendű jogszabályoknak való
megfeleltetés lehetővé teszi,
maradjon meg az iparterületi
besorolás.
Az új jóváhagyás előtt álló BAZ
Megyei Területrendezési terv
szerint maradhat az iparterületi
besorolás
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KkBr → Gip
Meg kell vizsgálni, hogy a bánya
területéből – a meddővel nem
fedett
területrészekből
–
iparterületbe sorolható-e a
06/22 terület egy része.
Ha nem, akkor védőerdő
besorolása
indokolt,
a
meddőhányó
jelölés
megtartásával.

Kl → Gá
A tervezett lovarda konkrét
beruházói
igényhez
kapcsolódott, okafogyottá vált,
helyette általános gazdasági
terület kerüljön kijelölésre.

Mk → Kre
Má→ KbrRe
A
tervezett
turisztika
fejlesztések
egy
része
megvalósult, folyamatban van a
maradék
területek
igénybevétele. A módosítás a
további fejlesztési igények
kielégítésére alkalmas területek
kialakítását célozza. A művelés
szempontjából
rossz
terepadottságú,
jellemzően
elhanyagolt ingatlanok.
A 090/2 hrsz északnyugati
részén mintegy 1500m2 területű
KbrRe beépítésre nem szánt
rekreációs övezet kijelölése.
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Mk → KbId
Császta Vadászház
A
Vadászház
hasznosítása
vendéglátás
és
szálláshely
szolgáltatás céljára, különleges
beépítésre
nem
szánt
idegenforgalmi területként.

Lke → Gksz
A leromlott állagú lakóterületek
újrahasznosítása a környező
kisvállalkozások számára.

Zkp → Zkk
Közösségi
tervezett.

kert

kialakítása
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Má → Gip
Iparterület bővítése tervezett.

MáE → Gksz
A 2074 hrsz önkormányzati
tulajdonú terület kereskedelmi
szolgáltató gazdasági terület
legyen, a lakóterületek felé
legalább 30 méteres védő
erdősávval, ha a magasabb
rendű jogszabályok lehetővé
teszik.

Lk →Kg
A Korányi Sándor utcában a
814/32 hrsz alatt lévő kialakult
gazdasági terület különleges
kialakult
gazdasági
terület
szabályozással,
különös
tekintettel a környezetvédelmi
szabályozás elemeire.
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Köu-K → Gip

TRIXON
Autókereskedés
területét „Közúti közlekedési
terület kiszolgáló létesítmények
elhelyezésére”
(Köu-K)
övezetből ipari övezetbe kell
sorolni.

Lf →V
A Bocskai és Gábor Áron utca
közötti
vízelvezető
árok
feltüntetése a 2099 és 2098
helyrajzi
számú
ingatlant
érintően.

A vasút melletti út területének
kibővítése és szabályozása a
Gyöngyvirág utcában, a 0317/1
hrsz.
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Köu-K → Gip

TRIXON
Autókereskedés
területét „Közúti közlekedési
terület kiszolgáló létesítmények
elhelyezésére”
(Köu-K)
övezetből ipari övezetbe kell
sorolni.

A Virág utca mentén fekvő
településközponti
vegyes
területfelhasználási egységen
belül az alakítható legkisebb
telekterület
méretének
csökkentése 700 m2 területre

ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉSE ÉS KIEGÉSZÍTÉSE, SZABÁLYOZÁSA
1. Csalogány - Béke út: Gksz-2
terület belső úthálózatának
szabályozása és kikötése a Béke
útra. 0129/14 hrsz. Magánutak
kialakításának
általános
szabályozása.
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2.A Malomszög útra történő
feltáró út kikötése 9/9 hrsz.

3. A gázfogadó állomás
megközelítéséhez szükséges út
kiszabályozása: 2210/4 hrsz.

4. Vörösmarty utca oldalági út
megszüntetése, 1978/1 hrsz.

5. Finkei út - Madách út
összekötésének megszüntetése,
1969 hrsz.
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6.A Mátyás király út (park)
bekötő út meg hosszabbítása a
Kincsem patakig, 126/55 hrsz.

7. Kerékpár út szabályozása
(Tekoma cég bekötése) - 4 m
szélességben: 02/3 hrsz-ig

8. Új tervezett Bódvahíd és
tervezett út feltüntetése, a
Borsodi
út
kisajátítási
nyomvonalának feltüntetése..

9. Új körforgalom terve a 27esföközlekedési úton.
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10. A Széchenyi utca és a
Belvárosi
gyűjtőút
közötti
átkötő út törlése.

Gip → Köu
Miklós Gyula úton lévő FEDRID
telephely
és
környezet
úthálózatának szabályozása, a
belső úthálózat kikötése keleti
irányban a Miklós Gyula utcára
történő kiszabályozás csak a
2240/11-21 hrsz-ú ingatlanok
terhére lehetséges.

CSÉSZTA ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉSE ÉS KIEGÉSZÍTÉSE, SZABÁLYOZÁSA
Mk → Köu
Kre → Köu
Császta út és parkoló feltüntetése és
szabályozása az „A” jelű út útépítés terve
szerint5361/5 hrsz.

Mk → Köu, Kkm
Császta közlekedési út és víztározó
feltüntetése és szabályozása az elvégzett
telekalakítás
szerint.
Víztároló
jel
feltüntetésese, 5360 hrsz.
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Út helyreigazítása a tényleges használat
szerinti nyomvonalakon, 5361/4, 5570/2
hrsz.

Parkoló kialakítás 090/2 hrsz - a terület
hajlásszöge megengedi mintegy 40 méter
szélességben .

1. A kilátó irányába út kiszabályozása az 5444
5445 és 5445 hrsz igénybevételével.

Az alsó hegy útjai 081/1, 081/2 és 081/3 hrsz
rendbetétele, utak kiszabályozása a valós
állapotok szerint.
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Az 5362 hrsz jobb oldalán az 5403 hrsz utat
kikötni az 5458 hrsz.-ú útba.

ÁLTALÁNOS FELÜLVIZSGÁLATOT IGÉNYEL
Az egykori bányaterületek területfelhasználása, a bányászati hatóság
kiegészítő adatszolgáltatásának
függvényében.

A közigazgatási terület vasúttól K-re eső
részének csapadékvíz-elvezetése.
(A
vízügyi
hatóság
kiegészítő
adatszolgáltatásának függvényében)

A volt zártkerti területek rendeltetésének
felülvizsgálata
a
beépíthetőség
szempontjából.
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7.3

Közműellátás, ellátatlan területek

Vízgazdálkodás és vízellátás
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-181451/2003 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 800900 m-re elhelyezkedő, a folyó vízadó üledékes kőzetére 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.
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.) kormányrendelet 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.
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A település közigazgatási területén egy vízrajzi állomás található, amelynek helyét nem érintik a
tervezett változások. A településrendezési eszközök módosítása vízrajzi létesítményt nem érint.
A településen ellátatlan terület nincs, a tervezett fejlesztési területek ellátása biztosított, vagy
biztosítható.
A gerinchálózat a korábbi nagyobb vízszállításra épült ki, ezért az elkövetkező időszak
kulcsfeladatai:
− rekonstrukció és minőségi irányú fejlesztés
− biztonságos ellátás
− vízminőség védelem.
Ez összefoglalva azt jelenti, hogy folyamatosan jelentkezik a meglévő hálózat felújítási,
rekonstrukciós igénye. A továbbiakban azokat a fejlesztéseket kell megvalósítani, melyek a
fogyasztóknak a kor színvonalán való ellátásához, a területi átrendeződés követéséhez, az
iparfejlesztéshez és a korszerű üzemvitelhez szükségesek.
A város ivóvízellátását biztosító vízvezeték-hálózat védősávjait a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló módosított 123/1997.
(VII.18.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell fenntartani.
Szennyvízelvezetés
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.
A városban vegyes gravitációs és nyomott rendszer üzemel. A szennyvízcsatorna hálózaton hét
darab kis átemelő működik és juttatja a nyomott csatornába a szennyvizet.
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 szennyvíztelepre beérkező vízmennyiség jelentős része
csapadékvíz. E mennyiség csökkentése érdekében elengedhetetlen az illegális csapadékvíz
bekötések megszüntetése.
A városban ellátatlan terület nincs, továbbra is folytatni kell a szennyvíz bekötések kiépítését.
Csapadékvíz elvezetés
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.
Felszíni vízrendezés
Edelény város területe nem tartozik belvíz öblözetbe, nagyvízi mederrel sem érintett. A Bódvavölgye szintén nem tartozik a nagyvízi meder övezetébe. 2010. május hóban azonban rendkívüli
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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*km2,
ami árvízkor megemelkedhet, de tartós alacsony vízállás mellett jelentősen lesüllyedhet. Nagyobb
árvizek alkalmával a talajvízszint jelentős megemelkedése, vagy hosszabb csapadékos időszakok
után alakulhatnak ki a városban belvízzel borított területek. Ezen a vízrendezés, a felszíni vizek
megfelelő elvezetése, kezelése segíthet.
A városban folyamatosan karban kell tartani a nyílt árkokat, valamint a tervezett illetve felújítandó
csatornákat meg kell építeni, fel kell újítani. ennek megvalósulása esetén ellátatlan terület nem
lesz.
Elektromos energiaellátás
Edelény város villamosenergia ellátást a kazincbarcikai 132/22/11 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 132/35/22 kV-os állomás felől is, két úton. Az egyik
Borsodszirák felől jövő vezeték, mely üzemszerűen Borsodsziráknál van bontva, a másik pedig LakDamak 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 132/35/22 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 24 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.
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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.
A településen ellátatlan terület nincs.
Földgázellátás
Edelény gázellátását jelenleg a TIGÁZ-DSO Kft. kezelésében lévő középnyomású (3,0 bar)
földgázelosztó hálózat biztosítja. A nagyközépnyomású földgázelosztó hálózat Sajószentpéter felől
érkezik a város határában lévő gázátadó állomáshoz. A gázhálózat kapacitása a gázigényeket
kielégíti.
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.
A városban ellátatlan terület nincs.
Hírközlés
A VÁLLALKOZÁSOK ELLÁTOTTSÁGA
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

A telekommunikációs infrastruktúra ellátottsági arányai pozitív képet mutatnak, hiszen a
vezetékes- és mobiltelefonnal való ellátottság szinte teljes körű, és a faxok továbbítására
alkalmas eszközök használata is közel 100%-os. Ugyanakkor a modernebb, WAP-os mobilok
céges használata csupán 5,3%-os
A számítógéppel rendelkező cégek hálózati összeköttetéseiben a maga 88,4%-ával az Internet
vezet.
Az Internet-kapcsolattal rendelkező KKV-k 2/3-a xDSL-el kapcsolódik a világhálóhoz, amely a
kisvállalkozások mai igényét általában megfelelő sávszélességgel és költségszinten még
biztosítja.
A kisvállalkozásokat nem sújtja érdemben az a gyakori jelenség, hogy a vezetékestelefonszolgáltató műszaki/kapacitásbeli okokból nem tud valamennyi igénylőnek xDSL - kapcsolatot
biztosítani.
A hagyományos analóg modemes kapcsolódási forma mindössze 6%-os súlyt képvisel.
A szélessávú kapcsolatok gyakoribbak az Internet-penetrációval, ami azt jelzi, hogy ezen a
téren van igény és van lehetőség is, a további felzárkózás remélhetőleg gyors lesz.
Mind a szélessávú-, mind a keskenysávú Internet-elérésben növekvő szerepe van a vezeték
nélküli technológiáknak. Szintén a vezeték nélküli hozzáférések számát gyarapítja a
mobiltelefon társaságok GPRS szolgáltatása.
Valószínűsíthető, hogy magasabb lenne az Internet-penetráció a megyei kis- és közepes
vállalkozások körében, ha nőne a szélessávú kapcsolatteremtés lehetősége, illetve csökkenne a
költsége.
A lassú és drága analóg modemes kapcsolat nem attraktív az e körbe tartozó vállalkozások
számára.
Megállapítható, hogy az adatátviteli szolgáltatások piaci súlya ma még elmarad a
mobilszolgáltatásokétól, növekedési ütemük viszont felülmúlja a mobilét.
Az xDSL az átlagnál kedveltebb a kilenc főnél kevesebbet foglalkoztató cégek körében, míg a
GPRS szolgáltatást kizárólag a közepes létszám kategóriájú cégek veszik igénybe. A nagyobb
cégek esetében az átlagnál magasabb a bérelt vonalak száma, e vállalkozási körben az átlagot
meghaladó az analóg modemes alkalmazások aránya is.

A LAKOSSÁG ELLÁTOTTSÁGA
−

A mobiltelefon esetenként a vezetékes telefon hiányát ellensúlyozza, vagy éppen már
kiszorította a használatból a vezetékes telefonokat. A megyében a mobiltelefonok használata
mindezen tényezőktől függetlenül általános.
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−
−
−
−
−
−

A vezetékes telefon esetében 64,5%-os penetráció.
Miskolc, mint megyeszékhely a vezetékes telefonnal való ellátottsága alulmarad az egyéb
városokban tapasztalt értékeknél és a megyei átlagnál.
A megye lakosságának 68% analóg vonallal rendelkezik. Az ISDN penetráció a megyében 12%,
az ADSL összeköttetések aránya 20%.
Az ADSL Miskolcon, az ISDN az egyéb városokban, az analóg vonal a községekben a
legelterjedtebb.
A lakosság birtokában lévő mobilkészülékek WAP-olásra, vagy internetezésre is használható.
A szélessávú megoldások egyelőre még csak egy kisebb réteg kiváltságának számítanak. A
város internetezőinek csaknem fele analóg modemes kapcsolattal rendelkezik. Az ADSL
kapcsolatok aránya 23%.

ÖSSZEGZÉS
−
−
−
−
−

Távközlési infrastruktúra jó, de vannak hiányok, rosszul ellátott területek, városrészek.
Az infókommunikáció fejlesztése enyhíthetné a településen belüli különbségeket is.
A szélessávú hálózat kiépítése gyorsítaná a település fejlődését, de önmagában nem oldja meg
az infrastruktúra gazdasági fejlődést is gátló gondjait.
A szélessávú hálózat esetleges hiánya viszont lehet egy másik, mint beruházási helyszín
kiválasztásának az oka.
Az Internet megkönnyítheti az álláskeresést.

Javaslat:
− Közvilágítási rendszer korszerűsítése;
− Hírközlési rendszer fejlesztése;
− Csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése, a meglévő szakaszok felújításával;
− Szennyvíz-elvezető rendszerre történő 100%-os rákötöttség elérése, addig is a fennmaradt
egyedi szennyvízgyűjtő aknák vízzáróságának ellenőrzése fontos feladat.
− Megújuló energiák egyéb hasznosítási lehetőségei;
− Alternatív energiaforrások hasznosításának elősegítése a lakosság körében is
− A helyi közműhálózatok (elsősorban a szennyvíz és csapadékvíz-elvezető hálózat)
fejlesztésének lépést kell tartania a lakóterületek beépülésével, partnerséget kell kiépíteni az
érintettekkel.
− Az egész településre vonatkozó részletes vízrendezési terv, valamint a meglévő
csatornahálózat állapot-felvételi és vízjogi üzemeltetési terveinek elkészítése szükséges.
− Közmunkások bevonása az elmaradt karbantartási munkák elvégzésére
− Árvízvédelmi beruházások megvalósítása
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Vízellátás. Forrás: Eközmű, üzemeltetői adatszolgáltatások saját szerkesztése
szerkesztése

Csapadékvíz-elvezetés. Forrás: Eközmű, üzemeltetői adatszolgáltatások saját
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Szennyvízelvezetés.

Hírközlés

Forrás: Eközmű, üzemeltetői adatszolgáltatások saját szerkesztése
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Elektromos energiaellátás.

Földgázellátás

Forrás: Eközmű, üzemeltetői adatszolgáltatások saját szerkesztése
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7.4 A magasabb rendű tervekkel való összhang megteremtése és a térségi
övezetek feltüntetése
A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
Edelény városát az Országos Területrendezési Terv és a Borsod Abaúj Zemplén Megyei
Területrendezési terv érinti.
Az Országos Területrendezési tervét (OTrT) a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény állapítja meg.
Az Országos Területrendezési Terv 2019. március 15-én hatályba lépő változata bizonyos esetekben
felülírhatja a hatályos Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területrendezési terv előírásait, így fokozott
figyelemmel kell eljárni az államigazgatási szervek adatszolgáltatásai alapján az egyes térségi övezetek
lehatárolásánál.
Erre annál is inkább szükség van, hiszen folyamatban van és jóváhagyás előtt áll a Borsod Abaúj
Zemplén Megyei Területrendezési Terv felülvizsgálata. A felülvizsgálandó Településrendezési terv
készítése során már az új megyei Területrendezési terv előírásait kell figyelembe venni.

7.4.1

Országos Területrendezési terv

Az országos területrendezési terv Edelényt érintő elhatározásai
Edelény város igazgatási területét az OTRT a települési térségen kívül döntően erdőgazdálkodási,
mezőgazdasági térségbe sorolja, és kismértékben vízgazdálkodási térséget is kijelöl.
A települési térsége mintegy 570 területű.
Az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények tekintetében az
alábbiak érintik Edelény város igazgatási területét:
Főútvonal (meglévő), egyéb országos törzshálózati vasúti pálya (meglévő.
A felsorolt Műszaki infrastruktúra-hálózatok a településrendezési eszközökben szerepelnek.

7.4.1

Országos Területrendezési terv

Az országos területrendezési terv szerkezeti tervlapjának az Edelényt érintő elhatározásai

Kivonat az Ország szerkezeti tervéből 2. melléklet a 2018.évi CXXXIX törvényhez
Forrás: Lechner Lajos Tudásközpont
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Kivonat az Ország szerkezeti tervéből 2. melléklet a 2018.évi CXXXIX törvényhez
Jelmagyarázat
Forrás: Lechner Lajos Tudásközpont
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Edelény város érintettsége az Országos Területrendezési terv térségi övezetei szerint
3.1 számú melléklet a 2018.évi CXXXIX törvényhez

Országos ökológiai hálózat övezetei
Országos ökológiai hálózat övezetei az
alábbiak:
Az ökológiai hálózat magterületének
övezete
Az ökológiai hálózat ökológiai
folyosójának övezete
Az ökológiai hálózat puffer területének
övezete

3.2 számú melléklet a 2018.évi CXXXIX törvényhez

Kiváló termőhelyi adottságú
szántóterület övezete
– Érinti a települést

3.3 számú melléklet a 2018.évi CXXXIX törvényhez

Erdők övezete
– Érinti a települést
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3.4 számú melléklet a 2018.évi CXXXIX törvényhez

Világörökségi és világörökségi várományos
területek övezete
Az Edelényt érintő övezetek az alábbiak:
Világörökség várományos terület övezete

3.5 számú melléklet a 2018.évi CXXXIX törvényhez

Honvédelmi és katonai célú terület övezete
– Nem érinti a települést.

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018.évi CXXXIX törvény
2019. március 15.-én lépett hatályba.
A jó termőhelyi adottságú szántók, az erdőtelepítésre javasolt terület, a tájképvédelmi terület, a
vízminőség-védelmi terület, a nagyvízi meder és a VTT-tározók övezetét a területrendezésért felelős
miniszter a 19. § (4) bekezdésben meghatározott rendeletében állapítja meg.
A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.
14.) MvM rendelet megállapította kiegészítő övezeteket az alábbiak szerint:
8

Kivonat a 9/2019.(VI.14.) MvM rendelet 1. mellékletéből
Jó termőhelyű szántóterületek övezete

A települést érinti.
Kivonat a 9/2019.(VI.14.) MvM rendelet 2. mellékletéből
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

A települést érinti.
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Kivonat a 9/2019.(VI.14.) MvM rendelet 3. mellékletéből
Tájképvédelmi terület övezete

A települést érinti.
Kivonat a 9/2019.(VI.14.) MvM rendelet 4. mellékletéből
Vízminőségvédelmi terület övezete

A települést érinti.
Kivonat a 9/2019.(VI.14.) MvM rendelet 5. mellékletéből
Nagyvizi meder övezete

A települést nem érinti.
Kivonat a 9/2019.(VI.14.) MvM rendelet 6. mellékletéből
VTT tározók övezete

A települést nem érinti.
Edelény Város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata

EDELÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

99

7.4.2

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területrendezési terv

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési terv Térségi szerkezeti tervének Edelényt érintő
elhatározásai
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési terv Edelényt érintő elhatározásait a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 37/2009 (IV. 30.) számú határozata a Borsod-AbaújZemplén Megyei Területrendezési irányelvekről, ajánlásokról és intézkedésekről, valamint a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv szabályzatáról szóló, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének 10/2009. (V. 5.) számú rendelete alapján vizsgáljuk
Edelény város igazgatási területét a BAZ Megyei Térségi szerkezeti terv Mezőgazdasági,
Erdőgazdálkodási és Vegyes területfelhasználású térségbe, kisebb mértékben és Vízgazdálkodási
térségbe sorolja.
A Városias települési térsége mutatja az önálló települési egységeket és a tervezett fejlesztéseket.
A műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények tekintetében az alábbiak érintik Edelény
város igazgatási területét:
Főút (tervezett hálózati elem), térségi jelentőségű mellékút, egyéb országos törzshálózati vasútvonal,
térségi jelentőségű kerékpárút, térségi jelentőségű szennyvíztisztító telep.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési terv Térségi szerkezeti tervének Edelény várost
érintő elhatározásai

Kivonat a BAZ Megyei Térségi szerkezeti tervből Forrás: a BAZ Megyei Önkormányzat honlapja
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési terv Térségi szerkezeti tervének Edelényt érintő
elhatározásai 2020 évtől

Kivonat a BAZ Megyei Térségi szerkezeti tervből mely 2020 évben kerül jóváhagyásra
Forrás: a BAZ Megyei Önkormányzat honlapja
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2/2. MELLÉKLET
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TEL EPÜLÉSEINEK TERÜLET I MÉRLEGE SZERINT:
A Település területe:
Erdőgazdálkodási térség:
Mezőgazdasági térség:
Vízgazdálkodási térség:
Települési térség:
Sajátos területfelhasználású térség:

5681,73 ha
2738,35 ha
2262,16 ha
51,97 ha
571,54 ha
57,72 ha

48,2 %
39,81 %
0,91 %
10,06 %
1,02 %

2/3. MELLÉKLET
A KÖZÚTHÁLÓZAT BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN ME GYÉTÉRINTŐ ELEMEI
Főutak
Meglévő
27. számú főút: Sajószentpéter (26. sz. főút) – Edelény – Tornanádaska térsége – (Szlovákia)
Tervezett elkerülő szakasszal.
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Térségi szerepű összekötő utak
Meglévő
2615 számú Szendrő-Abod-Edelény összekötő út
2616 számú Edelény-Lak-Homrogd összekötő út
2617 számú Edelény-Felsőzsolca összekötő út
2/6. MELLÉKLET
ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI KERÉKPÁR ÚT-HÁLÓZAT BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉT ÉRINTŐ ELEMEI
Térségi kerékpárút-hálózat
Tervezett:
Sajószentpéter – Edelény – Hegymeg – Felsővadász – Abaújlak
2/10. MELLÉKLET
A VILLAMOSENERGIA-ÁTVITELI ÉS ELOSZTÓHÁLÓZATI TÁVVEZETÉK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉT
ÉRINTŐ ELEMEI
Térségi ellátást biztosító 132 kV-os elosztó hálózat elemei

Meglévő:
Edelény, Izsófalva, Múcsony, Sajókaza, Sajószentpéter, Szuhakálló
B./ BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TELEPÜLÉSEINEK EGYEDILEG MEGHATÁROZOTT MEGYEI
ÖVEZETEKKEL VALÓ ÉRINTETTSÉGE
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési terv sajátos megyei térségei
-

Kiemelt jelentőségű gazdaságiövezet*
Kiemelt jelentőségű turisztikaiövezet*
Megyehatáron, településhatáron átnyúló, együtt tervezendő térség övezete
Közigazgatási határon átnyúló, együtt tervezendő létesítmények övezete
Településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök társulásban történő
készítésének övezete
Zártkerti övezet
Lakótelepi övezet

3/1. Melléklet
Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának és pufferterületének övezete

A települést érinti.
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3/2. Melléklet
Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezet e

A települést érinti.
3/3. Melléklet
Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt terület övezete

A települést érinti.
3/4. Melléklet
Tájképvédelmi terület övezete

A települést érinti
3/5. Melléklet
Világörökségi és Világörökségi várományos területek övezete

A települést érinti
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3/6. Melléklet
Vízminőség-védelmi területek övezete

A települést érinti.
3/7. Melléklet
Nagyvizi meder övezete és VTT tárolók övezete

A települést érinti.
3/8. Melléklet
Honvédelmi és katonai célúterület övezete

A települést nem érinti.
3/9. Melléklet
Ásványi nyersanyagvagyon övezete

A települést érinti.
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3/10. Melléklet
Rendszeresen belvízjárta területek övezete

A települést nem érinti.
3/11. Melléklet
Földtani veszélyforrás terület övezete

A települést nem érinti.
3/12. Melléklet
Kiemelt jelentőségű gazdasági övezet

A települést nem érinti.
3/13. Melléklet
Kiemelt jelentőségű turisztikai övezet

A települést érinti.
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3/14. Melléklet
Megyehatáron, településhatáron átnyúló, együtt tervezendő térség övezete

A települést nem érinti.
3/15. Melléklet
Közigazgatási határon átnyúló, együtt tervezendő létesítmények övezete

A települést nem érinti.
3/16. Melléklet
Településfejlesztési dokumentumok
készítésének övezete

és

településrendezési

eszközök

társulásban

történő

A települést nem érinti.
3/17. Melléklet
Zártkerti övezet

A települést érinti.
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3/18. Melléklet
Lakótelepi övezet

A települést érinti.

7.4.3

A természeti értékek védelme

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
meghatározása szerint tájképvédelmi terület övezete:

Tájképvédelmi területek övezete
NATURA 2000 területek elhelyezkedése
Forrás: Aggteleki Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján saját szerkesztés

Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték,
emlék
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 földrészek: 0108/16, 0126/1, 0126/2, 0127, 0128/2, 0129/16, 0130, 0131/1,
0131/2, 0132, 0168, 0170, 0171, 0177/1, 0345/31, 0349, 0351, 0352, 0356/1, 0357, 0358, 0359, 0375,
0376, 0377/4, 0377/13, 0377/14, 0377/27, 42,51,1135 hrsz. Az érintett helyrajzi számokat a 414/2010.
(V. 11.) 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.
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NEMZETI TERMÉSZETVÉDELMI OLTALOM
Edelény város közigazgatási területén lévő természeti területek kezelési feladatait az Aggteleki
Nemzeti Park Igazgatóság látja el (továbbiakban ANPI).
EDELÉNYI MAGYAR NŐSZIRMOS TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
Edelény város közigazgatási területét érinti az Edelényi Magyar Nőszirmos Természetvédelmi Terület
(TT). A védett területet a 8/2005. (III. 23.) KvVM rendelet hirdette ki, mely tartalmazza a terület
kiterjedését és kezelési tervét is.
A 3,1 ha-os védett terület a 0108/16 hrsz-ú területen található.
A természetvédelmi területet a magyar nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica) egyik jelentős
magyarországi állományának megőrzése, a populációnak – és más védett természeti értékeknek –
otthont adó élőhelyek, valamint a terület élettelen természeti-, valamint táji értékeinek megóvásának
érdekében valamint a természetes regenerációs folyamatok feltételeinek biztosítása, természetes
szerkezetű és összetételű (idegenhonos fajok jelenlététől mentes) növénytakaróval fedett terület
megőrzése, illetve kialakítása céljából hozták létre.

Edelényi Magyar Nőszirmos Természetvédelmi
Terület elhelyezkedése
Forrás: Aggteleki Nemzeti Park adatszolgáltatása

Magyar nőszirom
(kép forrása:

ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETI EMLÉKEK:
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 23.§ (2) bekezdésében
foglaltak értelmében a törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang,
víznyelő, szikes tó, kunhalom és földvár. A Tvt. 28. § (5) bekezdése értelmében a védett források,
víznyelők, földvárak, kunhalmok országos jelentőségű természeti emléknek minősülnek. Az e bekezdés
alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek minősülnek.
Edelény közigazgatási területén jelenleg az az alábbi országos jelentőségű természeti emléket tartja
nyilván az ANPI:
-

források (A törvény erejénél fogva védelem alatt álló források kataszterezése, az állományok
adatbázisba való feltöltése folyamatban van)
Borsodi földvár

Hosszú távú természetvédelmi cél Magyarország összes földtani szelvényének védetté nyilvánítása.
Edelény közigazgatási területén található az Edelényi Templom-domb földtani alapszelvény természeti
emlék, amelynek védetté nyilvánításáról a 13/1991 (XII.24.) KTM rendelet gondoskodott.
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Nyilvántartott ex lege védett források
Forrás: Aggteleki Nemzeti Park adatszolgáltatása
alapján saját szerkesztés

Ex lege védett földvár (Borsodi földvár)
Forrás: Aggteleki Nemzeti Park adatszolgáltatása
alapján saját szerkesztés

Tervezett természeti területek
Tervezett természeti területek, azaz a természetszerű élőhelyek, természetvédelmi szempontból
jelentős területekről aktuális helyrajziszámos nyilvántartás nem áll az ANPI rendelkezésére. Határai a
16. ábrán láthatók. (a terület pontos lehatárolása a természeti területek országos listáját kihirdető
miniszteri rendelet megjelenéséig módosulhat.

Tervezett természeti területek

Forrás: Aggteleki Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján saját szerkesztés

A Tvt. 15. § (1) pontjában szereplő feltételeknek megfelelő összes területet tervezett természeti
területként kell kezelni. Ezeken a területeken kiemelt figyelmet kell fordítani a tájkép, a természetes
életközösségek (növénytársulások) és élőhelyek megóvására. A tervezett természeti területek
kihirdetésére vonatkozó előírást a Tvt. 15. § (2) bekezdése tartalmazza.
Kihirdetésük után a természeti területeken a Tvt. 21. §-ában foglaltakat be kell tartani. Ezek szerint
természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges:

-

gyep és nádas művelési ág megváltoztatásához,
a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez.
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Természetközeli területek
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(továbbiakban: OTÉK) 6. § (3) bekezdése szerint a beépítésre nem szánt területek között meg kell
különböztetni a természetközeli területeket, mint területfelhasználási egységeket. Ugyanezen rendelet
30/A. § (1) bekezdés értelmében a mocsár, a nádas és a sziklás terület természetközeli területnek
minősülnek. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése értelmében természetközeli területeken épületet
elhelyezni nem lehet.
Érzékeny természeti területek (ÉTT) (ESA)
Potenciális ÉTT célterületek azok, melyek környezetérzékenységi térképek alapján átlag feletti
sérülékenységet mutatnak. Az ÉTT területeket – természetvédelmi támogatás fontossága
szempontjából – három kategóriába soroljuk:
-

-

-

kiemelten fontos ÉTT: azok a területek, ahol nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő
természeti, táji és kultúrtörténeti értékek fordulnak elő, amelyek fennmaradása középtávon
(5-10 év) is kétséges a természetkímélő gazdálkodás támogatása nélkül;
fontos ÉTT: ahol országos viszonylatban jelentős természeti, táji és kultúrtörténeti értékek
fordulnak elő, amelyek fennmaradása vagy állapotának javítása érdekében a természetkímélő
gazdálkodás támogatása szükséges;
tervezett ÉTT: ahol jelentős az extenzív mezőgazdasági hasznosítású földrészleteken található
élőhelyek száma, de a természeti, táji és kultúrtörténeti értékek jelentősége kisebb, illetve
olyan területek, ahol az extenzív gazdálkodás ösztönzésével és támogatásával a terület
természeti értéke növelhető, a környezet állapota javítható.

Az ÉTT területek környezetbarát fenntartására kiemelt támogatási rendszert dolgoztak ki, amelyek
először mintaterületeken válnak elérhetővé.
Edelény az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2002. (I. 23.) KöM-FVM
együttes rendelet melléklete alapján a II. (fontos) és a III. (tervezett) kategóriákba került besorolásra.
Egyedi tájértékek
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban TvT) 6.§ (3) bekezdése alapján
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 TvT. 6.§ (5) szerint a településrendezési terv tartalmazza a tervezési területen található egyedi
tájértékek felsorolását.
A Tvt. 6.§ (3)-(5) bekezdései, az Étv. 36. § (2) bekezdése, valamint az építészeti örökség helyi
védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet szabályozzák az egyedi
tájértékekre vonatkozó feladatokat.
Edelény közigazgatási területén megtörtént az egyedi tájértékek előzetes felmérése.
Ökológiai hálózat
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) 13., 17-19. §ai szabályozzák az országos ökológiai hálózatra és annak a magterület, az ökológiai folyosó és a
pufferterület övezetekre vonatkozó előírásokat.
Az ökológiai hálózathoz az országos jelentőségű természetes, ill. természetközeli területek és az azok
közti kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, amelynek részei
a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek.
Magterületek:
Olyan kiemelt térségi és megyei tervekben megállapított övezet, amelybe olyan természetes vagy
természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág
fennmaradását és életkörülményeit hosszútávon biztosítani képesek és számos védett vagy közösségi
jelentőségű fajnak adnak otthont.
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Ökológiai folyosók:
Olyan kiemelt térségi és megyei tervekben megállapított övezet, amelybe olyan területek – többnyire
lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok,
élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok – tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és
amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek)
közötti biológiai kapcsolatok biztosítására.
Pufferterületek:
Olyan kiemelt térségi és megyei tervekben megállapított övezet, amelybe olyan rendeltetésű területek
tartoznak, amelyek megakadályozzák vagy mérsékelik azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását,
amelyek a magterületek, ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy
rendeltetésükkel ellentétesek.

Az ökológiai hálózat elemei

Forrás: Aggteleki Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján saját szerkesztés

Az ökológiai hálózattal érintett ingatlanok helyrajziszám szintjén nincsenek kihirdetve, a területek
elhelyezkedése a mellékelt ábrán látható, ill. Országos Területrendezési Terv 2019. március 15-én
hatályba lépett változata mellékleteként elérhető.

7.5 Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség
védelmére és az örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére
Az épített örökség megőrzése fontos tényező, hiszen a jövő generációja számára őrzi a múlt értékeit.
A település hatályos településrendezési tervéhez korábban is készült örökségvédelmi hatástanulmány.
Elkészült 2017 évben a város Településképi arculati kézikönyve, melyet Edelény város Képviselőtestülete 145/2017. (XII.14.) határozatával hagyott jóvá, illetve elkészült a és Településkép védelméről
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szóló 1/2019.(I.24) önkormányzati rendelet, melyek többek között kijelölté a helyi védelemre érdemes
építményeket és a védendő településszerkezetet, bizonyos utcákra, területekre pedig meghatározó
védelmet javasolt.
A Településfejlesztési koncepcióval együtt megújul Edelény város örökségvédelmi tanulmánya is.
Az örökségvédelmi hatástanulmány készítéséhez a szükséges területeken a régészeti terepbejárás is
megtörtént.
Meg kell említeni, hogy az állami nyilvántartás több helyen pontatlan, helyesbítésre, kiegészítésre
szorul.
A Miniszterelnökség közhiteles régészeti nyilvántartásában 18 régészeti lelőhely van nyilvántartva
Edelényhez kapcsolódóan. E 18 régészeti lelőhelyből kettő rossz helyen van feltüntetve a közhiteles
nyilvántartásban. Ugyan eredetileg Edelény határában kerültek elő, de a nyilvántartás térképe
Sajószentpéter határába rajzolta azokat. Ezek a 16510. (Cseb) és a 16513. (Kavicsosi homokbánya)
lelőhelyek. Mivel mindkettő lelőhely egy-egy homokbánya volt, ma egy-egy bányagödör van a
helyükön A hatástanulmány alapján az állami nyilvántartás pontosítására vonatkozó eljárást a jogosult
régész munkatársak megindítják.
A Településfejlesztési Koncepcióban a jelenlegi állami nyilvántartás állományát mutatjuk be, melyet
adatszolgáltatásként kaptunk meg.
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.
Külön jogszabályban megállapított műemlék épület, műemlék épület telke, műemléki környezet
A Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztályának
adatszolgáltatása alapján az alábbi műemlékek illetve műemléki területek érintik Edelény területét:
Megnevezés
1.
2.
3.
4.
5.

István király út 47 .
Borsodi út 7 .
Borsodi út
Borsvezér út
Borsodi út 155.

Cím
Ref. templom
L' Huillier-Coburg-kastély
R. k. sírkápolna
Borsodi ref. templom
Lakóház és gazd. ép.

Helyrajzi szám

Műemléki
törzsszám

Műemléki
azonosító szám

80
48
48
1565
1504

971
972
973
974
9623

2727
2726
2725
2729
2728

A műemlékvédelem sajátos tárgyai, külön jogszabályban megállapított műemlék történeti kert
A Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztályának
adatszolgáltatása alapján az alábbi műemlékek történeti kert érinti Edelény területét:
Megnevezés

Cím

1.

Borsodi út 20.

L' Huillier-Coburg-kastély
történeti kertje

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

Műemléki
törzsszám

Műemléki
azonosító szám

11339

12434
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Külön jogszabályban megállapított műemlék műemléki környezete

A belvárosi (kastély, református templom és környezetük) összefüggő műemléki környezetének és a műemléki
kertnek a térképvázlata

A Borsodi földvár és tájház, illetve műemléki környezetük térképvázlata
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Megnevezés

Érintett helyrajzi szám

L'
Huillier-Coburgkastély
történeti
kertjének
műemléki
környezete

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, 57, 56/2, 55, 54,
53, 52, 1174/10, 1174/14, 1169, 1174/1, 1174/12,
1174/3, 0357, 0350, 0353/7, 0349, 0345/31, 0345/30,
43/1, 3/3, 43/2, 1/128, 3/2, 670, 29, 32/1, 31, 30/2,
30/1, 38/1, 38/2, 37, 36, 35, 34, 33, 32/2, 17, 7,
1184/2, 40, 16/2, 16/1, 38/3, 39/1, 39/2, 42, 44, 51,
80

1

2

3
4
5

6

Lakóház és gazd. ép.
ex-lege
műemléki
környezet
Borsodi ref. templom
ex-lege
műemléki
környezete
R. k. sírkápolna ex-lege
műemléki környezete
Ref. templom ex-lege
műemléki környezete

v. L' Huillier-Coburgkastély
műemléki
környezete

6682

Műemléki
azonosító
szám
12571

9623

22634

974

22636

973

23399

971

23400

6682

2724

Műemléki
törzsszám

1550, 1509, 1506, 1505, 1503/3, 1501, 1500/2,
1498/1

1563, 1564, 1566, 1567, 1574, 1575, 1576, 1510/1
42, 51, 45/3, 45/4
51, 79, 82/1, 152, 153, 154, 109
670, 10/2, 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, 9/8, 9/12, 9/7, 17, 41/1, 45/3, 45/4, 45/5,
51, 45/2, 16/1, 16/2, 9/14, 9/9, 9/13, 1/131, 28, 22,
21/2, 21/1, 20/2, 20/1, 19, 21/3, 23, 24, 25, 26/1,
26/2, 27/1, 27/4

Az 1., 4., 5. és 6. sorszámú terület összefüggő műemléki környezete alkot, míg a 2. és 3. sorszámú
közvetlenül határos egymással.
Külön jogszabályban meghatározott régészeti érdekű területek jelenlegi állami nyilvántartása
A Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság nyilvántartási
hatóságának adatszolgáltatása alapján az alábbi régészeti lelőhelyek érintik Edelény város területét:
Azonosító

Település

Lelőhely
szám

Név

HRSZ

1

16504

Edelény

1

Borsodi Földvár

010

2

16505

Edelény

2

Csurgó

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

3

16507

Edelény

4

Vajdavár

4

16509

Edelény

6

5

16510

Edelény

7

BorsodDerékegyháza

061/2
814/27, 772/17, 772/16, 772/14, 772/13,
772/12, 772/11, 772/10, 772/9, 772/8,
772/7, 772/6, 772/5, 772/29, 772/27,
772/26, 772/25, 772/24, 772/23, 772/22,
772/21, 772/20, 772/19, 772/43, 772/41,
772/40, 772/39, 772/38, 772/37, 772/28

Újtemető

013/13, 013/14, 016/3, 015, 016/4
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6

16511

Edelény

8

7

16512

Edelény

9

8

16513

Edelény

10

9

16514

Edelény

11

10 16516

Edelény

13

11 16982

Edelény

18

12 16983

Edelény

19

13 30867

Edelény

21

14 30970

Edelény

23

15 41642

Edelény

24

16 63202

Edelény

25

17 16506

Edelény

26

17 88199

Edelény

28

19 88269

Edelény

30

Semmelweis u. 10.
sz.
410, 437, 438, 439
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,
Cseb dűlő
3604
081/2, 083/15, 083/7, 083/9, 083/3,
Napsugár utca 21.sz. 083/16, 081/1
Ludmilla dűlő
Kavicsosi
homokbánya
Borsodi
határGátrajáró
Mederőrtelep
(Vízügyi Igazgatóság)

Napsugár u. 19. sz.

Régi temető
Kenderföld
Borsod-Református
templom

0153/8, 0160, 0176/4
0134/2, 0134/7, 0133,
0177/1, 0176/5, 0160

0131/1,

0130,

410, 438, 439
1612, 1613/1, 1500/2, 1615, 1602/11,
1602/10
655/14, 655/13, 655/12, 655/11, 655/10,
655/9, 655/8, 655/21, 655/22, 655/23,
655/25, 655/26, 655/27, 655/28, 655/29,
655/30, 655/16, 655/17, 655/18, 0360/10,
657/3, 382, 380/2, 380/1, 372, 374, 376,
378, 369, 446, 445/2, 445/3, 455, 454, 453,
452, 451, 450, 449, 448, 447, 655/15,
655/31, 655/2, 655/3, 655/4, 655/5, 655/6,
655/7, 657/1, 657/2, 656, 655/1, 464, 463,
461, 460/2, 460/1, 459/4, 459/3, 459/1,
491, 517, 519/1, 520/1, 521/1, 522/2,
522/1, 655/85, 655/86, 655/79, 655/78,
655/77, 655/76, 655/75, 655/74, 622,
655/54, 655/93, 655/92, 655/52, 655/51,
655/50, 655/49, 655/48, 655/47, 655/46,
655/45, 655/44, 655/43, 655/42, 655/41,
655/40, 655/39, 655/38, 424, 426, 430, 429,
428/2, 428/1, 410, 432, 435, 436, 434,
433/2, 433/1, 445/4, 437, 438, 439, 440,
442/1, 442/2, 443/1, 443/2, 401, 397, 394,
393, 389, 388, 371, 387, 385, 384, 655/37,
655/58, 655/57, 655/59, 655/60, 655/61,
655/62, 655/81, 655/63, 655/64, 655/65,
655/55, 655/72, 655/95, 655/91, 655/89,
655/90, 650, 660/13, 0360/6, 0360/11,
0367
1561, 1560, 1563, 1564, 1566, 1565,
1510/1, 1567, 1577/2, 1577/1, 1576, 1575,
1574, 1573, 1572/2, 1572/1, 1571, 1570
79, 80
0176/10, 0176/4

Református templom 044/2
0220/5, 0220/7, 0220/4, 0220/8, 0220/9,
Borsodi-határ
0220/13
Akácos-hegy

0254/5, 0258, 0259, 0260

A 1620-33/1951 VKM, 48186/1971. MM rendelet a borsodi földvárat, a 1620-33/1951 VKM, 1620121/1951 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.
Edelény határában további régészeti érdekű területnek minősülnek az egykori víz borította területek ár
mentes 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
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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.

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek Edelényben. Forrás: hatósági adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés

Helyi védelem
A Településkép védelméről szóló 1/2019.(I.24) önkormányzati rendelet célja Edelény város sajátos
településképének társadalmi megegyezés által történő védelme és alakítása, a helyi építészeti örökség
területi és egyedi védelmének meghatározásával. A védetté nyilvánítás, illetve a védelem
megszüntetés szabályozásával, a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával,
a településképi követelmények szabályozásával, a településkép-védelmi szakmai konzultáció
lehetőségével, valamint a településképi követelmények megvalósítását biztosító sajátos
jogintézmények rögzítésével a településkép védelme megoldottá vált.
Helyi egyedi építészeti értékvédelem alatt álló épületek, épületrészletek
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Helyrajzi
szám
1139/59
70
175/1
987/2
1481/1
1546
2214
1731/13

Utcanév
Újtemplom út
István Király útja
Pást út
Császtai út
Borsodi út
Bors Vezér útja
Árpád út
Miklós Gyula út

Házsz
ám
2-4
61
8
31
168
4
21
4

Leírás
Görög Katolikus templom
Turay István lakóháza
Turay féle lakóház
Váradi család lakóháza (elbontották)
M. Takács Lajos háza
Berzi Tibor lakóháza
Németh Lajos lakóháza
Erdészeti Központ
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9.
10.
11.

1724
172
2210/4

József Attila út
István Király útja
Árpád út

12.
13.
14.
15.

790/2
5377
1188/2
153

Antal György út
Császta-zártkert
Borsodi út
István Király útja

58
29
3
26
52/a

Magtár
Családsegítő központ - homlokzat
Miklós-Gömöry kastély – belső
épületmag
Volt kisegítő iskola - homlokzat
Uradalmi pince és borház - kőfal
utcafronti épület
Földhivatal - homlokzat

(vastag betűvel szedettek a hivatkozott rendelet pontosítása, kiegészítése)

1.

2.

3.

5.

6.

7.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. (felújítás alatt.

Forrás: http://bookmarkplayer.info/edelenyi-jarasi-hivatal.html)
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Helyi egyedi építészeti értékvédelemmel védett épületek elhelyezkedésének térképvázlata

Helyi védelem alatt álló utcakép
- Borsodi út végig
- Antal György út a Fenyőfasor utcától végig
(a rendelet helyrajzi szám szerinti vagy térképes bemutatást nem tartalmaz)

Borsodi út

Antal György út
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Helyi védelem alatt álló területek
- Borsodi út vége, a Borsodi földvár alatti terület
- István Király útja menti terület a Holt-Bódva partig és a városközpontig
- Császta közösségi tere és a két pincesor
(a rendelet helyrajzi szám szerinti vagy térképes bemutatást nem tartalmaz)

A képek forrása: Településképi Arculati Kézikönyv

A helyi védelem célja a helyi különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, településképi, táji,
építészeti, néprajzi településtörténeti, régészeti, művészeti, műszaki-ipari, természeti esztétikai
szempontból védelemre érdemes védett terület és egyedi védett értékek körének számbavétele és
meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, megőrzése, megőriztetése, valamint a védett
értékek károsodásának megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk elősegítése.
Helyi védelem alatt álló műalkotások

Forrás: településképi rendelet
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Javaslatok az örökség védelmére és az örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésre
A helyi védelemre érdemes épületek értékeinek megőrzése úgy valósulhat meg, ha az
önkormányzat rendeletet alkot a védelmükre és abban a védett épületek felújítására pályázat
keretében támogatást is nyújt.
A rendeletet úgy került megalkotásra, hogy az kitér az építészeti örökség mindazon elemeire, amely
külön jogszabályok alapján nem áll védelem alatt, és amelyet önkormányzat rendeletében helyi
települési, építészeti, néprajzi, képző- vagy iparművészeti, ipartörténeti, régészeti értékként
védetté kíván nyilvánítani.

8.

A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI

8.1 A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer
A város Képviselő-testületének alapvető feladata a település természetes és épített környezete
állapotának figyelemmel kísérése, védelme, tudatos fejlesztése, a településen lévő, és értéket
képviselő településstruktúra és építmények megőrzése. Feladat a továbbá a területfejlesztéssel és
területrendezéssel, továbbá a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos feladatok
előkészítése, véleményezése, e területet érintő döntések végrehajtásának ellenőrzése. A város
biztosíthatja ezt a megfelelő keretek előteremtésével, valamint szabályozó, rendeletalkotó
tevékenységével.
A koncepció és az ebből levezethető projektek megvalósítása során a döntéshozói szintet Edelény
város Képviselő-testülete jelenti. A döntés-előkészítési feladatokat a Polgármesteri Hivatal adott
szervezeti egységei végzik.
A stratégiai menedzsmentet a polgármester és jegyző, és a képviselőtestület alkotja. Fontosabb
feladatuk:
•
A koncepció és a projektek megvalósításának nyomon követése, elvárt eredmények,
hatások értékelése.
•
Az operatív menedzsment szint tevékenységének stratégiai szintű felügyelete, céljainak
meghatározása, eredményeinek értékelése, szükség esetén korrekció kezdeményezése.
A megvalósítással kapcsolatos döntés-előkészítő feladatokat a Polgármesteri Hivatal szükség esetén
külső szakértők bevonásával végzi. Főbb feladatai:
• A városi társadalom és gazdaság igényeinek és lehetőségeinek feltárása, azok változásainak
beépítése a projektekbe illetve a fejlesztési koncepcióba.
• A városfejlesztés külső és belső környezetében bekövetkezett változások figyelemmel
kisérése, a célokra gyakorolt hatások elemzése.
• A partnerségi egyeztetések szakmai irányítása, felügyelete.
• Szakmai stratégiai szinten a településközi koordináció biztosítása.
A fejlesztések megvalósításának menedzsmentje az operatív menedzsment szervezet. Feladata:
• A partnerségi egyeztetések anyagainak előkészítése, előterjesztése döntés-előkészítésre.
• A döntéshozók részére éves jelentés készítése a projektek megvalósításáról, a változó külső,
belső tényezőkről, korrekciókról, társadalmi igények változásáról.
• A megvalósítás folyamatáról a lakosság tájékoztatására (honlap, helyi újság) alkalmas
információk összeállítása, évente legalább egyszer, jelentősebb változások esetén többször
is.
A településfejlesztési koncepció megvalósítása olyan szervezeti együttműködést igényel, amely
biztosítja a koncepció folyamatos monitoringját és a visszacsatolási lehetőséget.
Javasolt az esedékes pályázatokhoz, programokhoz kapcsolódva az önkormányzat részéről egy
olyan szervezet vagy csoport létrehozása, mely figyelemmel kíséri azon pályázatokat, programokat,
melyek a település szempontjából beilleszthetők a koncepcióban rögzített fejlesztési
elképzelésekbe.
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A koncepció megvalósulása érdekében folyamatosan nyomon kell követni a fejlesztések
megvalósulását, az elért eredményeket elemezni és értékelni kell. A településfejlesztés társadalmi,
gazdasági és szabályozási környezetét figyelemmel kell kísérni, és a külső feltételrendszer
változásainak koncepcióra gyakorolt hatását elemezni szükséges. Ezen feltételek változásának
visszacsatolását meg kell valósítani a koncepcióba.
A monitoring számos komplex feladatot foglal magában, az adatgyűjtéstől a koncepció esetleges
szükséges módosításáig. A településfejlesztési koncepcióban meghatározott fejlesztések nyomon
követesé, valamint az időközi felülvizsgálatok elvégzése szintén a Képviselő-testületének feladata.
A monitoringnak folyamatosnak kell lennie annak érdekében, hogy a településfejlesztési
koncepcióban meghatározott célok a kitűzött időtáv végére megvalósulhassanak.
A célok megvalósítását azok az önkormányzati tevékenységek jelentik, melyek segítik a fő
célkitűzések megvalósítását és támogatják a fejlesztési célokat.
Ezen eszközök a következők lehetnek:
• Településszerkezeti tervben jelölt fejlesztések megvalósulása,
• A szabályozási tevékenységek (pl: út szélesítés, új út nyitás megvalósítása),
• Új fejlesztés esetén településfejlesztési megállapodás a befektetővel,
• Befektetők bevonása, esetleges együttműködés,
• Pályázatok,
• Helyi adókedvezményekkel a munkahelyteremtő vállalkozások letelepedésének elősegítése,
• Fiatalok letelepedésének ösztönzése (pl.: első lakáshoz jutási támogatás),
• Önkormányzati tulajdonú telekértékesítések támogatási rendszere (letelepedés ösztönzése
érdekében lakásépítéshez kötötten),
• Önfenntartás érdekében önkormányzati beruházások és a közmunka- és startmunka
program folytatása,
• Marketing tevékenység.

8.2 Javaslat a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére
A hosszútávra szóló koncepciót az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként
fogadja el.
A településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósulásának folyamatos nyomon követése,
felülvizsgálata elsősorban a város érdeke. A monitoring célja felhívni a döntéshozók és a
megvalósításért felelős szervezetek figyelmét a céloktól való esetleges eltérésre és összegezni az
elvégzett feladatokat.
A Településfejlesztési koncepciót a megfogalmazott fejlesztési célok érvényesülése érdekében
évenként szükséges áttekinteni. Meg kell vizsgálni, hogy milyen lépések történtek a koncepció
célkitűzésinek elérésére. Az évenkénti áttekintés során felmerült változtatási igényeket
folyamatosan rendszerezni és értékelni kell. Az értékelésnél meg kell vizsgálni a változtatási igények
társadalmi, gazdasági, műszaki valamint környezeti vonatkozásait, figyelembe kell venni a felmerült
lakossági igényeket, valamint a jogszabályi környezet változásából eredő kötelezettségeket.
A Településfejlesztési koncepció időtávlata alatt a Településfejlesztési koncepció szükség esetén
kiegészíthető, módosítható, igazodva az adódó pályázati lehetőséghez, megváltozott fejlesztési
elképzelésekhez. A változtatásokat ilyen esetben meg kell indokolni és a koncepciót a
Képviselőtestületnek újra jóvá kell hagyni.
A teljes koncepció felülvizsgálata, aktualizálása a településszerkezeti eszközökkel együtt 10 évente
javasolt, ekkor a fejlesztési irányokat felül kell vizsgálni, szükség esetén új fejlesztési célokat kell
megfogalmazni. Az aktualizálást az időközben elkészült felmérések, legfrissebb statisztikai adatok,
egyéb új információk ismerete, illetve a koncepció megvalósulási folyamataiból levonható
következtetések alapján szükséges elvégezni.
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Figyelemmel kell kísérni a külső környezet változásait, amellyel szükség esetén összhangba kell
hozni a célkitűzéseket, illetve azok megvalósulási eszközeit.
Ki kell értékelni a már végrehajtott feladatok eredményeit, különös tekintettel a pályázati úton
megvalósított fejlesztések esetében.
A településfejlesztési feladatok teljesítéséről a közmeghallgatáson a polgármester évente
beszámolót tart a város polgárainak. A közvélemény folyamatos tájékoztatása a helyi sajtón
keresztül, illetve a helyben szokásos módon, a városi honlapon és a hirdetőtáblákon elhelyezett
közlemények útján valósul meg.
Edelény, 2021.január hó

vezető településtervező
Lautner Emőke
TT-1-05-79
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