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Vezetői összefoglaló 

 

Jelen tanulmány Borsodnádasd következő évekre, alapvetően a 2013-2020-as időszakra 

vonatkozó középtávú településfejlesztési stratégiáját és operatív programjait foglalja 

magába. A dokumentum összhangban van a területfejlesztési programokra vonatkozó 

hatályos jogszabályoknak, igazodik a II. Nemzeti Fejlesztési Terv célkitűzéseihez és 

irányelveihez, valamint összhangban van az Észak-Magyarországi Régió Fejlesztési 

Stratégiájával, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciójával. 

Az integrált városfejlesztési stratégia kiemelt feladata, hogy a település középtávú céljait 

meghatározza a következő időszakra (7-8 év) vonatkozóan, keretet adjon a konkrét 

területfejlesztési akciók és azok megvalósítását szolgáló különböző közösségi 

kezdeményezésű projektek számára, valamint ezen feladatok megvalósítására 

mozgósítani kívánt forrásokat tartalmazza. Egybevetve, a stratégiai program az országos, 

a regionális, a megyei és a települési területfejlesztési koncepciókhoz, programokhoz 

igazodik, figyelembe veszi az EU módszertanának sajátosságait, a város 

településszerkezeti terv és szabályozási tervét, továbbá különös tekintettel integrálja a 

stratégiába a következőket:  

 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 

 Nemzeti Fejlesztési Terv és Operatív Programjai 

 Észak-Magyarországi Régió Fejlesztési Stratégiája 

 Észak-Magyarországi Operatív Program 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója  

 Borsodnádasd Város Településrendezési Terve 
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A stratégia célja, hogy a jelen állapot tényszerű ismerete és a meglévő tendenciák alapján 

kiválassza a legcélszerűbb és reálisan leginkább megvalósítható fejlesztéseket. E 

jövőképhez történő közelítés és a hozzá kapcsolódó stratégia megvalósítása szolgálja a 

város átfogó, közép- és rövid távú célkitűzéseinek megvalósítását. 

 

A város szerepének meghatározása és helyzetértékelése, valamint a célok, feladatok 

meghatározását követően a stratégiai program megjelöli a megvalósításban résztvevők 

körét, a lehetséges szereplőket és közreműködőket. Bemutatásra kerül az a mechanizmus, 

amely a megvalósításba képes bevonni a résztvevők minél szélesebb körét, és amely 

ösztönzően hat a különböző, lakossági csoportoknak az elfogadott program realizálása 

érdekében történő együttműködésre. 

 

A stratégia sikeres megvalósíthatóságának további biztosítéka a fejlesztésekhez 

szükséges erőforrások feltárása, bemutatása. A fejlesztések eredményes 

megvalósításának feltételei az anyagi erőforrások, a humánerőforrások, valamint a 

fejlesztések környezeti és társadalmi fenntarthatóságát biztosító erőforrások. A program 

mindezekkel összefüggésben előrejelzéseket tartalmaz a tervezett fejlesztések társadalmi, 

gazdasági és környezeti hatásaira vonatkozóan.  

Mindezek mellett a városfejlesztési stratégia várospolitikai dokumentum, városfejlesztési 

koncepcionális és stratégiai anyag, amely a város fejlődésének közép- és hosszú távú 

keretét és irányát jelöli meg. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy e program 

megvalósítása az érintettek kölcsönös érdekeltségén alapuló – a pályázati kereteken 

átívelő - tartós együttműködésre épít.  

 

Borsodnádasd erősségei és gyengeségei 

 

Borsodnádasd természetföldrajzi helyzetéből adódóan kiváló adottságokkal rendelkezik. 

Előnye, hogy három megye találkozásának közelében fekszik, ez a térségi kapcsolatok 
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kialakítása szempontjából nagyon kedvező a településnek. Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye nyugati szélén helyezkedik el, közel Heves és Nógrád megyéhez. A 25. sz. 

főközlekedési közúttal kapcsolódik Járdánházán, Arlón keresztül Ózdhoz, valamint 

Balatonon, Bélapátfalván keresztül Eger megyei jogú városhoz, Heves megyéhez, ill. 

Tarnaleleszen keresztül Pétervásárához, és Nógrád megyéhez. A város Budapest 

irányából az Ó-Bükk-Gömöri térség kapuja.  

A település szerkezete a domborzati viszonyokhoz igazodva erősen tagolt. Földtani 

adottságait elsősorban a barnaszén lelőhelyek, felszínmozgásos területek jellemzik. 

A település legmagasabb pontja az Ökör-hegy 541 m. A völgyekből három jelentősebb 

patak szállítja a felszíni vizeket az Arli-patakba. 

A domborzati viszonyok, a tagoltság és természeti, környezeti értékei változatossá és 

kedvezővé teszik a turisztikai és idegenforgalmi célú területhasználatot, illetve új 

funkciók kialakítását. 

A településen jelen van valamennyi infrastruktúra, de nincs teljes körűen kiépülve. Az 

ivóvíz- és elektromos hálózat kiépítettsége 100 %-os, míg a gázellátás mértéke 95 %. A 

városon áthaladó 25. sz. és 2507. számú forgalmi utak biztosítják a Budapest-Ózd irányú 

közúti forgalmat, ill. a Heves-megyei kapcsolódási vonalat. A város önkormányzati 

útjainak többsége szilárd burkolatú, nagy része azonban a 2006. évi ivóvízberuházás után 

nagymértékben rongálódott, a burkolatok repedezettek kátyúsak, az utak alapja 

megsüllyedt. 

  

A város jó adottságokkal rendelkezik a sportoláshoz is. A település több 

sportlétesítménnyel is rendelkezik, illetve számos sportszervezet alakult, azonban a 

sportinfrastruktúrát fejleszteni kell, a meglévő sportlétesítmények nincsenek megfelelő 

állapotban.  

 

A fejlődéséhez szükséges kitörési pontok megtalálására és kiaknázására nagy szüksége 

van a városnak, hiszen a város gazdasága stagnál, az ipari termelés alacsony színvonalú, a 
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foglalkoztatás visszaesett, és ennek következményeként magas a munkanélküliség 

aránya. Nagy az elmaradás a piaci, pénzügyi, kereskedelmi, üzletszervezési és 

számítástechnikai ismeretek terén. Az alternatív jövedelemszerzéshez (pl. falusi 

turizmus) szintén hiányoznak a megfelelő ismeretek a vállalkozók döntő többségénél.  

 

A munkahelyek megszűnésének eredményeként számos munkaképes korú, és vélhetően 

képzettebb munkavállaló hagyta el a várost, amelynek népességszáma az elmúlt 10 évben 

folyamatosan csökken.  

 

A kedvezőtlen gazdasági folyamatok a város szerkezetében is éreztették hatásukat. 

Egyrészt a városközpontban a közösségi épületeknek leromlott az állaga, a központban 

található épületek többségének homlokzata felújításra szorul, amivel jelenlegi 

állapotukban kedvezőtlenül befolyásolják a városképet, amely folyamat megfigyelhető a 

település déli részén (Petőfi tér és környéke) is. Másrészt kialakultak a városban 

szegregált területek, ahol külső beavatkozás nélkül konzerválódik az elmaradott állapot.  

 

A városon áthaladó 25. számú forgalmi út sem csak pozitív hatással járt, hanem 

jelentősen megnövelte a városon átmenő forgalmat is, amelyet a jelenlegi 

forgalomszervezési struktúra már nem képes megbízhatóan kezelni. 

 

A helyzetelemzés alapján javasolható középtávú stratégia:  

 

A város erősségeit (forgalmi utak, mint urbanizációs tengelyek, kiváló természeti 

adottságok, tömbbelsők beépíthető szabad területei, teljes körű infrastrukturális ellátási 

lehetőség, közoktatási, egészségügyi és szociális alapellátás kiépítettsége, jó színvonala)  

és lehetőségeit - környezet-rehabilitációs, környezeti kár-elhárítási programok 

kihasználása, gazdasági területek előkészítése, aktív befektetés ösztönzés, lakó és 

rekreációs települési funkciók minőségi erősítése, turisztikai, idegenforgalmi fejlesztések, 



PROJMEN Kft.

4032 Debrecen, Böszörményi út 71. IV. em. 15.

Mobil: (30) 346-7171
E-mail: info@projmenkft.hu

 oldal 11 
 

alul vagy egyáltalán nem hasznosított területek fejleszthetősége, Új Széchenyi Terv, EU-s 

és egyéb pályázati források elérhetősége, szabad munkaerő kapacitás - kihasználva az 

erőfeszítéseket a humánerőforrás fejlesztésére, mikro,- kis és középvállalkozások és az 

infrastruktúra fejlesztésére kell összpontosítani a köz- és a magánszféra 

együttműködésében. Jövedelemtermelő céllal fejleszteni kell a sportcélú infrastruktúrát, a 

turisztikai attrakciókat. Mindegyik terület fejlesztése tovagyűrűző hatással lesz a városi 

vendéglátás, szálláskiadás, kiskereskedelmi tevékenység fejlődésére is, és ez által a 

foglalkoztatás növekedésére. 

 

A gyengeségek felszámolásában, és a veszélyek okozta kockázatok csökkentésében a 

közszférára hárul a városkép megújítása, a város image-nek újrapozícionálása, az 

építészeti műemlékek, illetve közösségi funkciót betöltő épületek felújítása, 

korszerűsítése, a városi forgalom újragondolása és szabályozása. 

 

A közszféra fő feladata továbbá a szegregációval érintett településrészeken a 

kedvezőtlen folyamatok megállítása, és megfordítása infrastrukturális fejlesztésekkel, 

valamint humán téren célorientált oktatási programok indításával.  

 

Mind a közszféra, mind a magánszféra közös programját kell, hogy képezze a 

vállalkozásösztönzés, és ezzel összefüggésben a vállalkozási ismeretek oktatása, az 

alternatív jövedelemszerzéshez szakmai tapasztalatok átadása. A vállalkozásösztönzésben 

fontos szerepet fog betölteni a köz- és a magánszféra által közösen kialakítandó 

együttműködés. 
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Jövőkép, városfejlesztési célok:  

 

Borsodnádasd település arculata, a helyi gazdaság, az intézményi infrastruktúra, a 

turisztikai attrakciók, szolgáltatások (kereskedelem, vendéglátás, egészségügy, 

közigazgatás, oktatás, szabadidős kikapcsolódási lehetőségek, szociális intézmények) és a 

közlekedési infrastruktúra fejlesztésével Ózd térségének elismert, megkerülhetetlen 

kisvárosai központja kíván lenni, jövőképe: „egy egységes településkép kialakítása a 

helyi értékek kiaknázásával”. Megvalósulásával a városrészek dinamikus, fejlődő, 

lakosságszámban gyarapodó, összefogó településsé válna.  

 

A hosszútávon elérendő célértékek, a fejlesztések hatásai: 

 

                              

INDIKÁTOR 

JELENLEGI ÉRTÉK 

2013 

CÉL ÉRTÉK   

2023 

CÉLÉRTÉK   

2033 

Városi lakosságszám  3000 fő 1% növekedés 3% növekedés 

Munkanélküliségi 

relatív mutató 

21,46% 3%-pont csökkenés 3%-pont csökkenés 

 

A tervezett fejlesztések hatására a város gazdasága fejlődésnek indul, a munkanélküliek 

aránya várhatóan 3%-ponttal csökken 2020-ra. A városrészekben végrehajtott 

beruházások hatására, a gazdasági fejlődés növekedése biztosítva lesz, a minőségi városi 

környezet kialakításával Borsodnádasd háta mögött hagyja a régi városi képet, image-t, 

felépíti új arculatát és betölti a mikrotérség vezető szerepkörét. 

 

Átfogó cél: Borsodnádasd városrészei egyenlőtlen fejlődésének kiegyenlítése, a 

városképi megjelenés javítása, a település népességmegtartó képességének fokozása egy 

élhetőbb lakóváros kialakítása érdekében.  

Az átfogó cél eléréséhez öt tematikus, középtávú cél kapcsolódik: 
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1. A városi környezet és infrastruktúra fejlesztése, önkormányzati 

intézmények rekonstrukciója 

2. Gazdasági és természeti erőforrások kiaknázása, fejlesztése és 

védelme 

3. Helyi identitástudat kialakítása és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra 

fejlesztése 

4. Turizmus, idegenforgalom fejlesztése 

5. Humán erőforrás fejlesztése  

 

 

A fejlesztéseket a városrészek céljainak összehangolásával kell megoldani, figyelembe 

véve, hogy a szűkösen rendelkezésre álló erőforrások mellett először a legnagyobb 

hozzáadott értékkel bíró fejlesztéseket kell megvalósítani. A prioritást élvező városrész a 

városkozponton kívüli belterület déli része, amely városrész tekintetében a leszakadás 

veszélye áll fenn és az itt megvalósítandó fejlesztések biztosítják a legnagyobb hatást a 

város fejlődése szempontjából.  

 

Az akcióterületen a közösségi épületek megújításával, esetenként új funkcióval történő 

ellátásával, a turisztikai célú szolgáltatások bővítésével, sportcélú létesítmények 

felújításával, a közlekedés feltételeinek javításával, zöldterületek kialakításával, 

fejlesztésével és egyéb „soft” tevékenységek megvalósításával lehet a stratégiai célokhoz 

hozzájárulni. 

 

A település városközpontja a település legfőbb reprezentációs arca. A településkép 

megjelenése, és a lakosok komfortérzetének megteremtése nagyban múlik a városközpont 

kialakításán és használhatóságán. Az ott elhelyezkedő közfunkciók, építészeti emlékek és 

zöldfelületek révén a lakosság és az idegenforgalom számára is hangsúlyos szerepet 

képvisel, a településről alkotott vélemény fontos meghatározója, fokozott használatú és 

látogatottságú településrész. Megjelenésének, használhatóságának javítása, a zavaró 
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hatások mérséklése ezért fokozottan szükséges feladat. A város image-a elsősorban a 

belvárosi területek fejlesztésével javítható. A belvárosban a közösségi, találkozási terek 

kialakítása, zöldterületek bővítése, aktív használata, a lakosság kényelmét, a 

városhasználatot javító infrastrukturális fejlesztések megvalósulása segíti az image 

növelését. 

A városközpont adottságait figyelembe véve itt elsősorban a köz-, és kulturális funkciók 

megerősítése a cél, de emellett szükséges a gazdaság-fejlesztő funkció erősítése a 

szolgáltató szektorban, amely szerepet jelenleg csak alacsony hatékonysággal tölti be. 

A központ fejlesztése nem csak az ott élő lakosság számára fontos, hanem a 

városközponton kívüli belterületen élőknek, helyi vállalkozásoknak, különösen, ha 

sikerül megvalósítani, hogy közösségi térnek tekintse a lakosság a városközponti részt. 

Új kiskereskedelmi üzletek, vendéglátóhelyek megnyitásához, vagy a meglévők 

szolgáltatásai minőségi színvonalának növeléséhez komoly ösztönzést adhat egy 

megújult városközpont. 

 

 

Az városközponton kívüli belterületi városrészben lakó és vállalkozási övezetek 

találhatók. A lakóövezetek falusias jellegűek, főként az északi településrészen. Önálló 

településközponti részek nem alakultak ki. Vállalkozói területek a Lemezgyár (a 

városközponttól délre eső településrész), illetve a Mocsolyás (a városközponttól 

északkeletre eső településrész) területén találhatóak, amelyeknek fejlesztése kiemelt cél a 

foglalkoztatás, a turizmus  növelése, illetve az intézményrendszer fejlesztése érdekében.  

A városközponton kívüli belterületi városrészben található három szegregációval 

veszélyeztetett terület. A három területen a szegregációs folyamat megakadályozása és 

visszafordítása érdekében szükséges a területek infrastruktúrájának fejlesztése. A város 

emellett az anti-szegregációs program keretében a munkalehetőségek teremtésével és 

szakmai képzési programok lebonyolításával segíti a szegregációs folyamat 

megfordítását. 
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Városrészekben megvalósuló fejlesztések 2013-2020 között: 

 

- Városközpont: A Móra Ferenc Általános Iskola épületének felújítása, 

futballpályák felújítása, 3 parkolóhely (amelyből 1 parkoló akadálymentes) 

kialakítása szükséges, társasház építése, Jegyzői lakás felújítása, helyi 

környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók 

- Városközponton kívüli belterület - Városközponttól nyugatra eső akcióterület: 

Ravatalozó felújítása, szegregált területek integrálása, utcák szilárd 

aszfaltburkolattal történő ellátása, „soft” tevékenységek lebonyolítása, oktatási, 

foglalkoztatási, szociális és lakhatási integrációra.  

- Városközponton kívüli belterület - Városközponttól délre eső akcióterület I. ütem: 

Óvoda kialakítása, közösségi tér kialakítása, Petőfi tér felújítása, Népkert 

felújítása, járdák építése, felújítása, játszótér építése, utak építése, felújítása, 

teniszpálya felújítása, helyi identitást, közösségformálást segítő programok 

megvalósítása 

- Városközponton kívüli belterület - Városközponttól délre eső akcióterület II. 

ütem: Kilátó és környezetének rendbetétele, Alsó- és Felső tó környezet 

rehabilitációja, hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, „Jézus szíve” Római 

Katólikus templom felújítása, a Lemezgyár-telep meddőhányóinak rehabilitációja 

- Minden városrészre kiterjedő fejlesztések: Humán erőforrás fejlesztés, belterületi 

és csapadékvíz elvezetése (I. és II. ütem), Állami úthálózat fejlesztése, 

szennyvízcsatorna-hálózat és tisztítómű építése, Városmarketing kialakítása 
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Fejlesztések a városrészekben: 

 

Akcióterület    Becsült 

összköltség 

 

 

Önkormányzat 

pályázati 

támogatás/önerő 

 

Magántőke  

 

 

Városközponton 

kívüli belterület/ 

Városközponttól 

délre eső akcióterület 

I. ütem  

1 400 400/0 0 

 

Városközponton 

kívüli belterület/ 

Városközponttól 

délre eső akcióterület 

II. ütem 

1 200 127,5/22,5 

 

50 

     

Városközpont  1 400 255/45 100 

Városközponton 

kívüli belterület/ 

A városközponttól 

nyugatra eső 

akcióterület 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
200 

50 

200/0 

45/0 

0 

45 

Minden városrészre 

kiterjedő 

 1 

2 

3 

4 

5 

200 

50 

30 

1000 

600 

180/20 

37,5/12,5 

85/15 

510/90 

450/50 

0 

0 

50 

400 

100 

ÖSSZESEN:  3130 2290/255 745 

Saját tőke % (átlagos 

érték) 

 

- 22,27 - 
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Akcióterület   Első ütem 

2013-2015 

 

Második 

ütem 

2014-2017 

Harmadik 

ütem 

2014-2020 

Városközponton kívüli belterület/ 

Városközponttól délre eső 

akcióterület I. ütem  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Városközponton kívüli belterület/ 

Városközponttól délre eső 

akcióterület I. ütem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Városközpont     

Városközponton kívüli belterület/ 

A városközponttól nyugatra eső 

akcióterület 

1 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Minden városrészre kiterjedő 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

A prioritást élvező akcióterület: a városközponton kívüli belterület – városközponttól 

délre eső akcióterület, ahol közösségi, városi és közszféra funkciók fejlesztése tervezett.  
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Az akcióterület lehatárolása: 

Móricz Zsigmond utca - Vörösmarty utca - Új utca - Táncsics utca – Kölcsey Ferenc – 

Petőfi tér – Petőfi utca – Barátság utca – Balaton utca   

 

A városközponton kívüli belterület – városközponttól délre eső akcióterület fejlesztése 

ÉMOP-3.1.1/12, „Szociális célú városrehabilitáció” pályázat segítségével valósulhat 

meg. A projekt eléri, hogy az akcióterület leszakadását okozó tényezőket visszaszorítsa, 

megállítsa. 

A projekt elemei röviden: 

- Óvoda kialakítása: 

Borsodnádasdon jelenleg egy óvoda szolgáltatásait vehetik igénybe a lakosok, 

amely a helyzetelemzés során bemutatásra került és kimutatható, hogy nem 

elegendő az egy intézmény működtetése. Ennek érdekében egy új óvoda 

kialakítása a cél. A fejlesztés helyszíne a régi lemezgyár igazgató lakóhelyéül 

szolgáló épület. Az épület jelenleg két részre tagolódik. Az egyik részében óvoda 

működött, amelyet 3 éve bezártak, a másik részében helytörténeti gyűjteményi 

kiállítás található. A kiállítás a település egy másik épületébe kerül áthelyezésre 

így teljes egészében felszabadul az épület és kialakításra kerülhet egykét 

csoportos óvodai szolgáltatás. Az épület külső homlokzata felújításra és 

hőszigetelésre szorul, homlokzati és belső nyílászáróinak, valamint a belső 

burkolatok cseréje elengedhetetlen. A jelenlegi gázkazán és fűtési rendszer 

elavult, cseréje szükséges és az elektromos rendszer felújítása is indokolt. A 

fejlesztést a komplex akadálymentesítés figyelembe vétele mellett kell 

megvalósítani. 

- Közösségi tér kialakítása: 

A közösségi tér kialakításához a legalkalmasabb épület a Petőfi Művelődési 

Központ épülete. Itt jelenleg a polgárőrség működik, azonban az épület 

nagyságából adódóan alkalmas egy közösségi tér és egy foglalkoztató 
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kialakítására. A meglévő vizesblokkok felújítása mellett ki kell alakítani egy 

akadálymentes vizesblokkot is. Az épület teljes kihasználtsága érdekében egy 

szociális és információs iroda kialakítása is cél. Az épület külső homlokzatának 

hőszigetelése, külső és belső nyílászáróinak cseréje, burkolatok felújítása, festés, 

a tető hő- és vízszigetelése szükséges. A gazdasági szempontokat is figyelembe 

véve a konvektoros rendszerű fűtés cseréje gázkazános radiátoros rendszerűre 

indokolt. 

- Petőfi tér felújítása:   

A tér és az azt körülvevő közlekedő út felújítása szükséges térkővel, új beton 

szegélyelemekkel. A kerti bútorok elavultak, rossz állapotban vannak, ezért a 

padok cseréje indokolt.  A fejlesztéssel további cél, hogy a zöldövezet is 

felújításra kerüljön fákkal, cserjékkel, illetve a tér környezetébe illő 

térvilágítással. 

- Népkert felújítása: 

A meglévő zöldfelületek meglehetősen rossz állapotban vannak jelenleg, 

amelynek fejlesztése szükséges cserjésítéssel, fásítással. A kertet körülvevő 

kerítés nem felel meg a felújításra kerülő park esztétikai képének, így szükséges 

az építmény felújítása. A park egyes részei térköves borítást kapnak. 

- Járdák építése, felújítása: 

A városközpont elérhetőségének javítása, valamint a rendezett, egységes utcakép 

kialakítása céljából a Táncsics Mihály út járdáinak felújítása, esetenként a 

burkolat esések korrekciója lényeges. 

- Játszótér építése: 

Az élhetőbb városrész kialakítása és az akcióterület kulturális és közösségi 

szerepkörének bővítése érdekében egy játszótér kialakítása a cél a Kölcsey Ferenc 

utcán. A terület alkalmas az Uniós szabványoknak megfelelő játszótér 

megépítésére, ezzel hozzájárulva a településrészen élők komfortérzetének 

javításához, a lakókörnyezet élhetőbbé tételéhez. 
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- Utak építése, felújítása: 

A Kölcsey Ferenc utca és a Táncsics Mihály utca, a Köztársaság út útburkolatai 

az elmúlt évek során meglehetősen megkoptak, illetve közműépítés során az 

állaga megrongálódott, kátyússá vált. Az autós ás kerékpáros közlekedés javítása 

érdekében ezen utcáknak az 1 rétegben történő aszfaltozása a cél. 

- Teniszpálya felújítása: 

A teniszpálya a sportinfrastruktúra fejlesztés egyik lényeges eleme. A pálya 

felújításával a cél a minőségi szabadidő-eltöltési lehetőségek megteremtése, 

amely egyedülálló a településen. Jelenleg a terület nem tölti be megfelelően a 

funkcióját. A pálya talaja rossz minőségű, a háló helyenként szakadozott és a 

kerítés sem megfelelő. Ennek figyelembe vételével a pálya teljes rekonstrukciója 

szükséges. 

- Helyi identitást, közösségformálást segítő programok megvalósítása: 

Az akcióterület beruházási fejlesztései mellett fontosak az úgynevezett „soft” 

elemek megvalósítása is. Ezen belül a közösségfejlesztést és szabadidő hasznos 

eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása 

(kulturális és sportrendezvények, kézműves tanfolyamok, ösztöndíjak). Emellett a 

helyi környezettudatosság elterjesztését célzó kiadványok készítése, programok 

szervezése, integrált településfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó helyi 

társadalmi akciók megszervezésének támogatása, családsegítő szolgáltatások 

kiterjesztése. 

 

Az IVS elkészítésébe, a benne szereplő fejlesztések, célok kialakításakor bevonásra 

kerültek az érintett célcsoportok. Ez a következő módokon történt: 

1) lakossági fórumok 

2) érintett helyi kis és középvállalkozókkal, befektetőkkel egyeztetések 

3) kistérségi településekkel érdekegyeztetés 

4) kétoldalú befektetői tárgyalások 
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5) civil szervezetek 

6) szakmai egyeztetések 

 

Az Akcióterületi tervek folyamatos nyomon követésére az önkormányzaton belül a 

megvalósításban érintett szervezetek vezetői, illetve felelős tisztségviselők részvételével 

egy koordinációs testületet felállítására kerül sor. 

 

A kezdeti időszakban (2013-2014) a végrehajtást az Önkormányzaton belül felállított 

szervezet fogja végezni, de középtávon egy Városfejlesztési Társaság felállítása a cél, a 

vállalkozási szféra programokba történő bekapcsolódásának ütemétől és intenzitásától 

függően. 
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1. Bevezető 

 

 

1.1. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia fogalma 

 

 

Az integrált városfejlesztési stratégia egy fejlesztési szemléletű középtávú (7-8 év) 

dokumentum, amelynek célja a területi alapú, területi szemléletű tervezés megszilárdítása 

a városokban, a városrészre vonatkozó célok meghatározása, és azok középtávú 

megvalósítása. A dokumentum tematikus szempontokat integráló, területi alapú tervezési 

szemlélettel készül. 

Elsődlegesen Borsodnádasd Város Önkormányzata számára fogalmazza meg az általa 

irányítható, befolyásolható beavatkozások tervezett irányait, céljait.  

Elvi vezérfonala, hogy a közösségi források csak olyan beruházásokat támogassanak, 

amelyeket a piac önmagában nem valósít meg, de szükségesek a város fejlődése 

szempontjából. A piaci és köz-szereplők beruházásai közötti egyensúly adott városra 

illetve fejlesztési területre jellemző kialakítása az IVS egyik alapvető feladata. Ezen elv 

gyakorlati érvényesítésének jelentősége a városfejlesztésre közvetlenül felhasználható 

források csökkenésével növekszik. 

A helyzetértékelésre alapozó fejlesztési célok és irányok meghatározásán túl 

megvalósítási elemeket is magába foglal, ennek keretében a lehetőségek 

figyelembevételével a lehető legpontosabb becslését adja a városfejlesztés céljaira 

igénybe vehető forrásoknak és azok lehetséges eredetének.  

Az integrált megközelítés további eleme, hogy a fejlesztési célokat, azok finanszírozási 

módját, megvalósítási és fenntartási módját is összefüggéseiben kezeli. 

Meghatározásra került a stratégiai cél, a hozzárendelt irányvonalak: 

- ahová visszatérnek az elvándorolt lakosok,  
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- ahol tiszta és egészséges a környezet, jó a levegő, magas a zöldfelületek aránya, ahol 

az utak állapota jó, a hiányzó kerékpárutak megépülnek, a járdák felújításra kerülnek, 

- ahol teljes körű az infrastruktúra kiépítettsége,  

- amely teljes körű közszolgáltatásokat nyújt lakóinak, megfelelő eszközellátással és 

informatikai háttérrel  

- ahol erősek a kis és középvállalkozások,  

- ahol megteremtik a gazdaság fejlesztésének körülményeit,  

- ahol megfelelő sportolási, szabadidős infrastrukturális háttér biztosított a lakosság 

számára 

- ahol az elmaradott városrész lakosai integrálódnak. 

 

Az Európai Unió irányelvei szerint (Lipcsei Charta) a 2007-2013 közötti támogatási 

periódus alatt kiemelt hangsúlyt kap a területfejlesztés, azon belül a fenntartható 

városfejlesztés, a vidéki területek támogatása és a hátrányokkal küzdő térségek 

problémáinak kezelése. 

 

A 2007-2013-as időszakban a régiók önálló regionális operatív programok keretében 

ösztönzik a városrehabilitációs programokat, melynek irányelvei alapvetően azonosak 

minden régióban.  

 

Az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében a szociális célú város-

rehabilitációs akciók célja a városok leromlott vagy leszakadó városrészeinek leromlását 

okozó folyamatok megállítása és megfordítása. A városok egyes társadalmi-fizikai- 

gazdasági szempontból is leszakadó, vagy leszakadással fenyegetett településrészeinek 

fizikai állapota erősen leromlott, lakosságcsoportjaik társadalmi helyzete, foglalkoztatási 

színvonala, életkörülményei szegényesek, a településrész városi és közösségi funkciókkal 

való ellátottsága alacsony szintű, a városrész nem képes bekapcsolódni a város 
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gazdasági-társadalmi vérkeringésébe. Egyes területeken koncentráltan jelentkezik a 

munkanélküliség, melyet tovább súlyosbítanak a hátrányos helyzetű csoportok 

jelenlétéből, és a közbiztonság romlásából származó problémák. 

A rehabilitáció célja, hogy a helyi hátrányos helyzetű lakosság életminősége és esélyei 

javuljanak, az épített környezet minőségi változáson menjen át, a program gazdája az 

adott városrészben valósítson meg társadalmi reintegrációt eredményező felzárkóztató 

programokat. A városrehabilitációs vagy szociális célú akciót integrált városfejlesztési 

stratégiára alapozva kell megvalósítani, emellett a program által érintett központokra 

akcióterületi terveket is ki kell dolgozni. 

 

Borsodnádasd az elmúlt 8 évben számos fejlesztési programot dolgozott ki önállóan, 

illetve a kistérségi, illetve járási szereplőkkel együttműködve: 

 

o Borsodnádasd első Településfejlesztési Terve 2005-ben került összeállításra, amely 

az elmúlt 8 évben iránytű volt a város fejlesztése számára. Szintén 2005-ben készült 

el a Településszerkezeti Terv, amely hasonlóan meghatározta a városfejlesztés 

irányát. 2011-ben a belterületi részekre vonatkozóan a Tervet az Önkormányzat 

módosította, és újabb átdolgozása jelenleg van folyamatban. 2005-ben készült el a 

város Középtávú Egészségterve is. 2011-ben Borsodnádasd Város Önkormányzata 

elkészítette a 2011-2014 évre szóló Gazdasági Programját, valamint Szociális 

Szolgáltatástervezési Koncepcióját. A település 2012-2013 évekre szóló 

Esélyegyenlőségi Terve 2012-ben íródott. 

 

o Az Ózdi Kistérségnek 2009-ben készült el a 2010-2020 közötti időszakra vonatkozó 

gazdaságfejlesztési stratégiája, a 2010. évben készült el a 2010-2015 közötti 

időszakra szóló foglalkoztatási stratégiája, a közlekedésfejlesztési stratégiája, a 

szociális és egészségügyi stratégiája, oktatási stratégiája, valamint a 

turizmusfejlesztési stratégiája. 
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A fejlesztési programok mellett a város számos fejlesztési projektet valósított meg a 

fejlesztési programok megvalósítására.  

 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a fentiekben felsorolt stratégiai anyagokra 

építve, valamint a Településfejlesztési Terv figyelembe vételével készült, szem előtt 

tartva az Integrált Városfejlesztési Stratégiával szemben megfogalmazott formai és 

tartalmi követelményeket.  
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1.2. Alkalmazott módszertan 

 

A Településfejlesztési Terv képezte a stratégiai alapját a tervezésnek. A 

Településfejlesztési Tervben kidolgozott helyzetértékelés valamint a stratégiaalkotás, 

teljesen összhangban van jelen dokumentummal. Az IVS összhangban van a 

Településfejlesztési Tervvel mind a település településhálózatban elfoglalt helye, mind a 

helyzetértékelés vonatkozásában.  

 

A Borsodnádasd Településrendezési Szabályzata, az abban foglaltaknak történő 

megfeleltetés a tervezés alapját képzi, így a dokumentumokban foglalt stratégiai célok, és 

konkrét tevékenységek összhangja biztosított. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia és a 

Helyi Építési Szabályzat valamint a Településfejlesztési Terv összhangban van, a 

városrészekre kitűzött célok megvalósítását a Településrendezési Szabályzat lehetővé 

teszi. 

 

A fenntartható európai városokról szóló LIPCSEI CHARTA a tagállamok dokumentuma, 

melyet az európai kulcsszereplők széles körű és átlátható részvételével dolgoztak ki. Az 

európai városok kihívásainak és esélyeinek, valamint eltérő történelmi, gazdasági, 

társadalmi és környezeti hátterének tudatában a tagállamok városfejlesztésért felelős 

miniszterei közös városfejlesztés-politikai elvekben és stratégiákban állapodtak meg. 

A városok harmonikus belső fejlődését ajánló Európai Városok Chartája tíz fő fejezetben 

foglalja össze a fejlesztések legfontosabb elemeit. 

 

Az 1076/2004. (VII.22.) Kormányhatározat alapján az Országos Fejlesztéspolitikai 

Koncepció az egyes szakpolitikákat koncepcionális keretbe foglalva, azok számára – 

meghatározott időtávra (2020-ig) – közös célokat fogalmaz meg. Az OFK tehát lefedi a 

hazai és uniós fejlesztési források összességét. Az OFK által felvázolt koncepcionális 

kereten belül fogalmazódik majd meg a kizárólag az uniós strukturális alapok és a 
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Kohéziós Alap forrásait (és azok hazai társfinanszírozását) magában foglaló Nemzeti 

Stratégiai Referenciakeret („II. Nemzeti Fejlesztési Terv 2007–2013”), illetve az agrár- és 

vidékfejlesztés uniós és hazai forrásait felölelő Nemzeti agrár-vidékfejlesztési Terv cél- 

és prioritásrendszere. Szintén az OFK céljainak uniós forrásokból történő megvalósulását 

szolgálják a VII. K+F-keretprogramot, illetve a transz-európai közlekedési infrastruktúra 

összekapcsolását finanszírozó, a vizsgált periódusban erőteljesen növekvő uniós források.  

A 2005-ben felülvizsgált új Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) irányelveket 

fogalmaz meg a területi egyenlőtlenségek kiegyenlítésének érdekében. Az ország 

egészére vonatkozó területfejlesztési irányelvek a térségi versenyképesség erősítése, a 

területi felzárkózás elősegítése, a fenntartható területi fejlődés, örökségvédelem, 

integrálódás Európába, a regionalizmus és a decentralizáció erősítése. A 2015-ig terjedő 

időszakra vonatkozó országos területi célok között fejlesztési prioritások fogalmazódtak 

meg a speciális adottságú térségtípusokra, melyek az alábbiak: természeti, táji értékekben 

gazdag területek erőforrásainak kiaknázása, agrártérségek diverzifikálása, határ menti 

területek együttműködése, tanyás térségek revitalizálása, romák lakta térségek fejlesztése.  

Az OTK-ban az Észak-Magyarországi régió 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó 

fejlesztési céljai is szerepelnek, amely kimondja, hogy „a régió célja olyan társadalmi-

gazdasági térszerkezet létrehozása, mely biztosítja regionális versenyképességünket, 

kiegyensúlyozott településrendszerre épül, szervesen és hatékonyan illeszkedik az 

európai térbe. A közszolgáltatások és életkörülmények tekintetében a régión belül 

mérsékli, vagy megszünteti az elfogadhatatlan területi egyenlőtlenségeket”. 

Az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) az Országos Fejlesztéspolitikai 

Koncepcióval (OFK) szoros összhangban készült, a két tervdokumentum egymást 

kiegészíti. Az OTK elsősorban a területi jelenségekre és folyamatokra vonatkoztatva 

értelmezi az OFK fejlesztési elveit, ahol szükséges, ott speciális területi elveket is 

bevezet. Továbbá földrajzilag orientálja az OFK célkitűzéseit, és sajátos területi 

megfontolásokkal gazdagítja azokat. 
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Az OTK célja, hogy kijelölje az ország közép- és hosszú távú területfejlesztési politikai 

célkitűzéseit és prioritásrendszerét, valamint a területi szempontok konzekvens 

érvényesítésének feltételeit, mind az ágazati szakpolitikák, mind az országos, regionális, 

térségi programok kidolgozásához. Ezáltal megadja a nemzeti fejlesztési tervezés területi 

kereteit is, tehát az Új Széchenyi Tervhez (ÚSZT) kapcsolódó Regionális Operatív 

Programokban (ROP) érvényre kell juttatni az OTK regionális szintű koncepcióit. 

 

A területfejlesztési politikában megfogalmazott jövőkép a területi harmónia vízióját 

vázolja fel, mint elérendő célállapotot. 

„A cél olyan harmonikus, fenntartható társadalmi – gazdasági - környezeti térszerkezet és 

területi rendszer létrejötte, amely a helyi adottságokra épülő, saját arculattal és 

identitással rendelkező térségekben szerveződik – köztük mind több európai szinten is 

versenyképes területegységgel, és amely szervesen és hatékonyan illeszkedik az európai 

térbe, s amelyben a társadalom számára az alapvető esélyeket meghatározó 

közszolgáltatások és életkörülmények tekintetében nincsenek jelentős területi 

egyenlőtlenségek.” 

 

 

A területfejlesztési politika átfogó céljai 2020-ig: 

 

A térségi versenyképesség következetes erősítése az ország egésze szintjén és a régiókon, 

egyéb térségeken belül egyaránt a területi struktúra hatékony működésének 

biztosításával; 

A kohézió jegyében a területi felzárkózás segítése az esélyegyenlőtlenséget sértő és a 

hatékony működést korlátozó legsúlyosabb területi elmaradottságok mérséklésével. 

Régióink, térségeink fenntartható fejlődésének biztosítása, ahol a helyi értékek, 

természeti és kulturális örökségek, erőforrások és a belső összetartozás nemcsak hogy 

megőrzésre kerül, de tovább is erősítik azokat, vagyis a társadalom, a gazdaság és a 
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természeti – környezeti - kulturális elemek összhangját helyi-térségi rendszereikben 

biztosítják. 

A társadalom, a gazdaság és a fejlesztéspolitika térbeli szerveződése a területi 

integrálódást kell, hogy szolgálja az európai térbe határokon átnyúló kapcsolatok 

építésével. A régiók felzárkóztatásához hatékony, decentralizált fejlesztéspolitika 

szükséges, ahol a fejlesztések a helyi térségi adottságokhoz igazodnak, és a különböző 

fejlesztéspolitikai beavatkozások térségenként összehangoltan területi szinergiákat 

eredményeznek, valamint képesek biztosítani a helyi-térségi, társadalmi-gazdasági 

szereplők hatékony bevonását és mozgósítását, a célok elérése érdekében. 

 

A területfejlesztési politika 2013-ig megvalósítandó országos területi céljai és 

területfejlesztési feladatai között szerepel a vidékies térségek fejlesztése, valamint a 

társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek felzárkóztatása. A koncepció 

kiemeli, hogy az északkeleti és délnyugati országrészben lévő (Cserehát, Ormánság) 

társadalmi-gazdasági szempontból tartósan elmaradott térségek a képzettek 

elvándorlásával a munkaerőpiacról kiszorult rétegek gyűjtőhelyeivé válnak. Ugyanakkor 

vannak válsággal sújtott urbanizált térségek is (pl. Salgótarján, Ózd térsége), melyek 

felzárkóztatása hasonlóan fontos. 

Az Országos Területfejlesztési Koncepcióban rögzített célok érvényesítéséhez 

szakterületenként megfogalmazódnak azok a feladatok, melyek figyelembevételével a 

különböző fejlesztési területeken megvalósuló politikák hozzájárulhatnak a területi 

célkitűzésekhez. Ezen belül a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek 

felzárkóztatásának feladatai az alábbiak: 

- Helyben, illetve a térségközpontokban a foglalkoztatás bővítése, a kis- és 

középvállalkozások fejlesztése és a lakosság képzettségi szintjének javítása;  

- Az elmaradott térségekben minden településen biztosítani kell az életkörülmények 

infrastrukturális feltételeit;  

- A térségközpontok elérhetőségének javítása;  
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- Érdekérvényesítésre képes helyi, térségi közösségek megteremtése;  

- Az egészségügyi és szociális szolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségét 

javítása. 

A nemzeti kisebbségek által lakott térségekben kiemelten fontos a térségek, települések 

népi hagyományaira és egyedi kulturális értékeire alapuló alternatív örökség-turisztikai 

kínálat megteremtése (pl. térségi örökségközpontok). 

A fejlesztéspolitika elsődleges területi egysége a jövőben az ország hét NUTS2 szintű 

régiója, amelyek a decentralizált fejlesztéspolitikának, az ágazatok területi 

integrációjának elsődleges szintjét jelentik. A hét régió a korábbi tervezési-statisztikai 

funkció mellett határozott fejlesztéspolitikai szerepet kap. Növekszik a szerepe az alulról 

jövő kezdeményezéseket hatékonyan megjelenítő, integrált térségi fejlesztéseket 

megvalósítani képes kistérségi szintnek is. 

 

Az OTK-ban megfogalmazást nyertek az ország hét tervezési-statisztikai régiójának 

fejlesztési tervei is, ahol az OTK céljai, mint kötelező keretek következetes 

figyelembevételével határozták meg a prioritásokat és intézkedéseket. 

A területfejlesztési politika fő funkciójaként az ország területileg hatékony működésének, 

kiegyensúlyozott területi fejlődésének megteremtése érdekében a területi leszakadás 

mértékére, a területi versenyképesség és a fenntartható térségi fejlődés biztosítását említi 

a dokumentum. 
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1.3. A középtávon tervezett szociális, funkcióbővítő és városrehabilitációs programok 

Városrész/Akcióterület Cél Funkciók Célcsoport Tervezett 

költségvetés 

(bruttó) 

Önkormányzati 

hozzájárulás 

Tematikus 

cél* 

Városközponton kívüli 

belterület/ 

Városközponttól délre 

eső akcióterület I. ütem 

 

Infrastruktúra 

fejlesztése (utak 

felújítása), Petőfi tér és 

Népkert teljes körű 

revitalizációja, játszótér 

építése, a meglévő 

teniszpálya felújítása, a 

Petőfi Művelődési Ház 

egy részének közösségi 

térré történő átalakítása, 

Óvoda létesítése 

Gazdasági, 

közösségi, 

városi, 

közlekedési 

A város és a 

kistérségi 

települések 

lakossága, 

vállalkozások, 

turisták, 

befektetők, 

sportolók 

400 millió 

Ft 

0 % 1, 2, 3, 4, 5 

Városközponton kívüli 

belterület/ 

Városközponttól délre 

Kilátó és környezetének 

rendbetétele, Alsó- és 

Felső tó 

Közösségi, 

városi,  

A város 

lakossága  

200 millió 

Ft 

15% 1, 2 
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eső akcióterület II. ütem 

 

környezetrehabilitációja, 

Hulladékgyűjtő szigetek 

kialakítása, „Jézus 

szíve” Római Katólikus 

templom felújítása, a 

Lemezgyár-telep 

meddőhányóinak 

rehabilitációja 

 

Városközpont  A Móra Ferenc 

Általános Iskola 

épületének felújítása, 

Futballpályák felújítása, 

Társasház építése, 

Jegyzői lakás felújítása, 

Helyi 

környezettudatosság 

elterjesztését segítő 

tájékoztatási, 

Gazdasági, 

közösségi, 

városi,  

A város és a 

kistérségi 

települések 

lakossága, 

vállalkozások, 

turisták, 

befektetők, 

sportolók 

400 millió 

Ft 

15 % 1, 2, 3, 4, 5 
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szemléletformálási 

akciók 

Városközponton kívüli 

belterület/ 

A városközponttól 

nyugatra eső 

akcióterület 

 

Szegregátumok 

felszámolása 

Közösségi, 

gazdasági 

Ifjúság, város 

lakosai,  

200 millió 

Ft 

0% 1, 2, 5 

Városközponton kívüli 

belterület/A 

városközponttól 

nyugatra eső 

akcióterület 

 

Ravatalozó felújítása Közösségi A város és a 

kistérségi 

települések 

lakossága, 

50 millió Ft 10% 1, 2, 5 

Minden városrészre 

kiterjedő  

Állami úthálózat 

fejlesztése 

 

 

Közösségi A város és a 

kistérségi 

települések 

lakossága 

200 millió 

Ft 

10 % 1, 2, 4 
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Minden városrészre 

kiterjedő 

Humán erőforrás 

fejlesztés 

Gazdasági, 

közösségi 

Város 

vállalkozni 

kívánó 

lakossági 

rétege, illetve 

lemaradással 

fenyegetett 

rétege 

50 millió Ft 25 % 1, 3, 5 

Minden városrészre 

kiterjedő 

Városmarketing 

kialakítása 

 

Közösségi Város lakói, 

kistérségi 

lakosok 

30 millió Ft 15% 1, 2, 3, 4, 5 

Minden városrészre 

kiterjedő 

Szennyvízcsatorna-

hálózat és tisztítőmű 

építése 

Közösségi Város lakói, 

kistérségi 

lakosok 

1000 millió 

Ft 

15% 1, 2 

Minden városrészre 

kiterjedő 

Csapadékvíz-elvezetés 

fejlesztése 

Közösségi Város lakói, 

kistérségi 

lakosok 

600 millió 

Ft 

10% 1, 2 



PROJMEN Kft.

4032 Debrecen, Böszörményi út 71. IV. em. 15.

Mobil: (30) 346-7171
E-mail: info@projmenkft.hu oldal 35 

 

 

 

*Tematikus célok: 

1. A városi környezet és infrastruktúra fejlesztése, önkormányzati intézmények fejlesztése 

2. Gazdasági erőforrások fejlesztése, kiaknázása és védelme. 

3. Helyi identitástudat kialakítása és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése 

4. Turizmus, idegenforgalom fejlesztése 

5. Humán erőforrás fejlesztése 

(Részletes bemutatásukra a Stratégia c. fejezetben kerül sor.) 
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Pénzügyi terv és ütemezés (millió Ft) 

 

Akcióterület    Becsült 

összköltség 

 

 

Önkormányzat 

pályázati 

támogatás/önerő 

 

Magántőke  

 

 

Városközponton kívüli 

belterület/ 

Városközponttól délre 

eső akcióterület I. ütem  

1 400 400/0 0 

 

Városközponton kívüli 

belterület/ 

Városközponttól délre 

eső akcióterület II. ütem 

1 200 127,5/22,5 

 

50 

     

Városközpont  1 400 255/45 100 

Városközponton kívüli 

belterület/ 

A városközponttól 

nyugatra eső 

akcióterület 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
200 

50 

200/0 

45/0 

0 

45 

Minden városrészre 

kiterjedő 

 1 

2 

3 

4 
5 

200 

50 

30 

1000 

600 

180/20 

37,5/12,5 

85/15 

510/90 

450/50 

0 

0 

50 

400 

100 

ÖSSZESEN:  3130 2290/255 745 

Saját tőke % (átlagos 

érték) 

 

- 22,27 - 
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Akcióterület   Első ütem 

2013-2015 

 

Második 

ütem 

2014-2017 

Harmadik 

ütem 

2014-2020 

Városközponton kívüli belterület/ 

Városközponttól délre eső 

akcióterület I. ütem  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Városközponton kívüli belterület/ 

Városközponttól délre eső 

akcióterület I. ütem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Városközpont     

Városközponton kívüli belterület/ 

A városközponttól nyugatra eső 

akcióterület 

1 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Minden városrészre kiterjedő 

1 

2 

3 

4 

5 
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2. Borsodnádasd szerepe a településhálózatban 

 

2.1. A terület behatárolása, területi egységek, természeti környezet 

ismertetése 
 

Borsodnádasd a Heves-borsodi Dombság területén, Ózdtól 15 km-re dél-nyugatra fekszik, az 

Ózdi Kistérség része. 

A 2807 hektáros terület alapvetően három körülhatárolható részből áll:  

- a városközpontból,  

- a városközponton kívül eső belterületből, amely további 3 részre bontható:  

 a régi „falusi” rész, (északi területek) 

 a „telep”, amely a Lemezgyár köré épült, (déli területek) 

 és az „Engels telep” névre hallgató, a falutól kicsit távolabb eső, bányászok számára 

épített rész (Mocsolyás) 

- külterületből. 

A település 1903-ban vette fel mai nevét, megkülönböztetésül az országban található többi 

Nádasdtól. Az 1997-es első próbálkozás után 2001-ben kapta meg a városi rangot, bár a helyi 

köznyelvben még mindig faluként emlegetik. 

A környékén talált régészeti leletek tanulsága szerint, már a legősibb idők óta lakott hely. A 

település nevével 1210-ben kelt okiratban találkozunk először Nádasd formában. Lakói, akik 

néprajzi szempontból a gazdag tárgyi és szellemi kultúrájú barkó népességhez tartoznak,  a 

középkorban földműveléssel, állattenyésztéssel és erdőgazdálkodással foglalkoztak. Döntő 

változást a település fejlődésében, a 19. sz. első harmadában megnyíló, kiváló minőségű 

barnaszenet termelő bányák létrejötte jelentette. Ezekre alapozva kezdte meg működését 

1864-ben a Rimamurányvölgyi Vasmű Egyesület (RVE) tulajdonában lévő Nádasdi 

Vashengergyár, amely több mint 120 évig meghatározta a település és környezete helyzetét. A 

magyar etnikumú paraszti közösség mellé betelepült felvidéki német, szlovák munkásság és a 

külföldi (porosz, német, osztrák, morva), magasan kvalifikált vasipari szakember gárda 

munkája következtében a nádasdi lemez néhány évtized alatt fogalom lett az egész országban 

(„Príma Nádasd”). 1881-ben a RVE és a Salgótarjáni Vasfinomító Társulat fuzionált, s 
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megalakult a Rimamurány-Salgótarján Vasmű Részvénytársaság. A gyárat 1879. évi első 

nagy fejlesztése után 1882-ben teljesen átépítették, a finom és durva lemezgyártást 

korszerűsítették és megteremtették a tűzi horganyzás és ónozás feltételeit. 

A nádasdi gyár Ózd és Salgótarján után a hazai vasipar egyik legjelentősebb üzemévé 

fejlődött, az 1920-as években csak „felsőborsodi Ruhr-vidéknek” nevezett tájon. 

Az őslakók és a betelepülők együttélése különleges, az ország más tájaira nem jellemző 

közéletet, településszerkezetet eredményezett. A telepen lakó, betelepített morva, cseh, 

felvidéki szász családok életmódja már a XIX. sz. második felétől a helyi polgárság 

kialakulását tette lehetővé. A településen a lemezgyár szervezte azt a szociális, kulturális, 

oktatási intézményrendszert, amely elősegítette az urbánus fejlődést. A Rima szociálpolitikája 

következtében, jelentős munkás jóléti intézkedések születtek, melyek a polgárosulás 

irányában mozdították el a közéletet. A lakótelepek megjelenése mellett számos társadalmi és 

közösségi szervezet jött létre: olvasó egylet, kaszinó, dalárda, fúvószenekarok, 

cserkészcsapatok, nőegylet, rokkant pénztár, színjátszó kör, tűzoltó- és sportegyesületek stb.). 

Munkáskolóniák építése az 1860-as évektől követhető nyomon a bányászat és a kohászat 

kialakuló új központjaiban. Borsodnádasdon az 1870-es években épült a húsz egyforma 

házból álló Porosz kolónia. A bányák, gyárak közelében épült kolóniák népe se nem városi, se 

nem falusi, hanem sajátos telepi életformát alakított ki. 

A 2. Világháború után, már állami vállalatként a Lemezgyár továbbra is a fejlődés motorja 

volt. A szénbányák, valamint a Lemezgyár az 1950-es években több mint 4000 embernek 

adott munkát, nemcsak Borsodnádasdon, de a környező települések lakossága is itt kereste a 

megélhetését. 

Gyors ütemben kiépítésre kerültek a környező községek felé a közutak, s – elsősorban a 

dolgozók szállítása miatt – beindult a rendszeres közúti közlekedés. Ózd és Borsodnádasd 

között a Lemezgyár kisvasúti közlekedést is bevezetett. A rendszerváltásig Borsodnádasd  

lakosságának életszínvonala az országos mértéken felüli volt annak ellenére, hogy a bányákat  

a ’70-es években bezárták. A lemezgyár dolgozóinak a létszáma ekkor 2200 fő volt. 

A rendszerváltást követően alig két év alatt a meglévő dolgozói állományt elbocsátották; 

mintegy 1200 borsodnádasdi dolgozó az utcára került. A munkahelyüket elveszített emberek 

mintegy negyede „rendes”, illetve „korengedményes” nyugdíjba került, a megmaradó 

mintegy 900 munkavállalóból szinte mindenki munkanélkülivé vált. 
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A fiatalabb generáció főleg Budapesten és egyéb nagyvárosokban keresett munkalehetőséget, 

a kevésbé „vállalkozó szelleműek” nem annyira mozgékonyak (pl. nagyobb családdal 

rendelkezők, idősebbek) kénytelenek voltak munkanélküli járadékot igényelni. 

 

Borsodnádasd földrajzi elhelyezkedésből származó előnye, hogy három megye találkozásának 

közelében fekszik, ez a térségi kapcsolatok kialakítása szempontjából kedvező. A település 

szerkezete a domborzati viszonyokhoz igazodva erősen tagolt. Földtani adottságait elsősorban 

a barnaszén lelőhelyek, felszínmozgásos területek jellemzik, közigazgatási területének 

felszínét erózióval erősen veszélyeztetett területek tarkítják. A település legmagasabb pontja 

az Ökör-hegy 541 m. A völgyekből három jelentősebb patak szállítja a felszíni vizeket az 

Arli-patakba, mely Ózd felé hagyja el településünket.  

A domborzati viszonyok, a tagoltság és természeti, környezeti értékeink rendkívül 

változatossá és kedvezővé teszik a turisztikai és idegenforgalmi célú területhasználatot. 

 

Az Ózdi kistérség területe 550 km2, Borsod-Abaúj-Zemplén megye területének 7,6%-a, ahol 

a megye lakosságának 10%-a él. A megye 15 kistérsége közül a negyedik legnagyobb területű 

és a második legnépesebb térsége. 

A 29 településből álló Ózdi kistérség Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati részén 

helyezkedik el. Északról Szlovákia, nyugatról Nógrád megye, délről Heves megye, keletről 

pedig a Kazincbarcikai kistérség határolja. Ezt a területet a természeti szépségek gazdagsága, 

és ami ennél még fontosabb, a természet viszonylagos érintetlensége jellemzi. 

A térség strukturálisan az itt folyó patakok völgyeinek vonalán szerveződött. Így a méreteinél 

fogva is centrum szerepet betöltő Ózdról kiindulva négy kisebb településláncot találunk 

(Sajó-völgy, Hangony-völgy, Nádasd-völgy, Hegyhát). 

A kistérség felszíni és felszín alatti vizekben gazdag. Legnagyobb folyóvize a Sajó folyó –, 

ennek vízrendszeréhez tartozik a vidék összes vízfolyása. Jelentősebbek a Hódos – és 

Hangony–patak, amelyek Ózdnál egyesülve Sajónémetinél érik el a Sajót. 

Az Ózdi Kistérség jelzett turistautak által jól bejárható, melyeknek teljes hossza 121 km. 

Közülük három emelhető ki, amely Borsodnádasdot is érinti: az Országos Kéktúra útvonala, 

amely Kelemért és Upponyt érintve vezet át a területen; a Kohászok útja, amely 115 km-es 

hosszával összeköti Észak- Magyarország három kohászvárosát: Miskolcot, Ózdot és 
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Salgótarjánt; a harmadik a helyi világháborús események helyszíneit felfűző Partizán út, 

amely mintegy 20 km hosszan a Hangonyi-tótól Borsodnádasdig tart. 

Az Ózdi Kistérség különleges természeti értékei közé tartozik az Upponyból induló 

Vízköznek is nevezett szűk szurdokvölgy, amely rendkívül gazdag növényritkaságokban, de 

értékesek a geológiai feltárásai is. Európai hírnévre tett szert a suvadás következtében 

kialakult Arlói-tó, melynek közvetlen környékét fenyőerdők borítják, s ezért lehetőség van a 

vízparti párás, illetve a szinte páratlan mikroklímájú hegyi levegő együttes élvezetére. E 

levegő alkalmas allergiás légzőszervi problémák enyhítésére, gyógyítására. 

A Borsodi-dombság legfőbb nevezetességei a fokozottan védett, csuszamlással keletkezett 

keleméri Mohos-tavak, melyek különleges értéke, hogy a tőzegmohaláp megőrizte a 

jégkorszak előtti növények pollenmaradványit. A Putnok-Keleméri úton található hazánk 

egyik legcsendesebb, hangulatos kis tava, a Putnoki-tó, melynek egyik fő jellemzője, hogy a 

csodálatos lombos erdővel körülvett egyhektáros vízen soha nem fúj a szél. A falvak közül 

egyedei kínálatával kiemelkedik Gömörszőlős, mint ökofalu, ahol a fenntartható fejlődés 

elvére alapozva valósítják meg az idegenforgalmi fejlesztéseket. 

 

1. sz. diagram: Az Ózdi Kistérség népessége 
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Forrás: KSH T-Star adatbázis 
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1.sz. ábra: Az Ózdi Kistérség elhelyezkedése, települései 

 
Forrás: TEIR adatbázis 

 

Borsodnádasd város mikrotérségi központ. Borsodszentgyörgy, Arló, Járdánháza községek 

tartoznak hozzá. A város biztosít a vonzáskörzetébe tartozó településeknek több 

tevékenységet, szolgáltatást. Okmányiroda, Gyámhivatal és Központi Háziorvosi Ügyelet 

csak Borsodnádasdon érhető el.  A Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ az 

alábbi szolgáltatásokat nyújtja a közigazgatási területének: 

- családsegítés 

- házi segítségnyújtás 

- gyermekjóléti szolgáltatás 

- szociális étkeztetés 

- kisegítő tevékenység: munkahelyi étkeztetés 

A közintézmény önállóan működő költségvetési szerv, gazdálkodását a Borsodnádasd Városi 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala útján biztosítja. 
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 2. ábra: Borsodnádasd vonzáskörzetébe tartozó települések: 

 

Forrás: Google Map térkép 

 

A város nagy múlttal rendelkezik, de sajnos a Lemezgyár bezárása után hanyatlásnak indult. 

Telepszerű városrészek alakultak ki. Az Önkormányzat hosszú távú célja egy élhető lakóváros 

kialakítása és a leszakadó városrészek megállításának előmozdítása. 

 

Borsodnádasd a legfiatalabb város a völgyfőben. Borsodnádasdon kívül a kistérségben két 

városi rangú település is található, Ózd és Putnok.  

A térségben található települések közül 7 település 500 fő alatti lélekszámú, a 2000 fő feletti 

települések száma 4, beleértve a közel 40 ezres lélekszámú Ózdot is. A települések mérete 

előnyösnek tekinthető, kevés az alacsony lélekszámú, nem méretgazdaságos község.   
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3. sz. ábra: Borsodnádasd és környéke 

 

Forrás: Google Map térkép 

 

Megemlítésre méltó a város regionális kapcsolatait vizsgálva, hogy Borsodnádasd minden 4. 

évben részt vesz a „Nádasd” városok találkozóján. A rendezvény lehetőséget biztosít a 

magyar, román és szlovák kapcsolatok kiépítésére, ápolására, amely turisztikai 

vonatkozásokból is lényeges. 
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2.2 .Népesség 

 

Magyarország lakossága a KSH T-STAR adatbázisa alapján a 2001. év végén 10.174.853 fő, 

amely 2011. év végére 9.957.731 főre csökkent. Ez közel 2,14%-os csökkenést jelent a 10 év 

leforgása alatt.  

Az élve születések száma 2001. év végén országos szinten 97.047, míg 2011. év végén 88.049 

fő. A csökkenés közel 9,3%-os.  

A halálozások száma csökkenést mutat 2001 és 2011 között. 2001-ben 132.183 fő hunyt el, 

2011-ben ennek a mutatónak közel 2,6 %-kal kevesebb az értéke, azaz 128.795 fő. 

 

Az Észak-Magyarországi régióban a lakónépesség száma a KSH T-Star adatbázisa alapján 

2001. év végén 1.296.504 fő volt, 2011. év végén 1.182.530 fő, amivel az ország negyedik 

legnépesebb régiója. 

Az Észak-Magyarországi régióban – hasonlóan az ország többi régiójához – az elmúlt 

időszakban természetes fogyást lehetett tapasztalni A lakosság száma a 2001. év vége és 

2011. év vége között 8,8%-kal csökkent, amely magasabb, mint az országos átlag.  

A születések számában közel 18%-os csökkenés mutatható ki, amely lényegesen magasabb, 

mint az országos átlag. 2001-ben a születések száma 13.154 fő, míg 2011-ben 10.784 fő. A 

halálozás tekintetében 2001. év végén 17.869 fő hunyt el, ezzel szemben a 2011. év végére 

17.072 fő. A mutató 4,5%-os csökkenést mutat, amely az országos átlagnál magasabb érték. A 

természetes fogyást meghatározó tényezők közül az Észak-magyarországi régió mind a 

születési, mind pedig a halálozási arányszámot tekintve az országos áltagtól jóval eltérőbb 

érték tapasztalható. Lényegesen rosszabb a helyzet a migrációs folyamatok tekintetében: a 

régió hosszú ideje jelentős népesség-kibocsátónak tekinthető, és ennek eredményeként 

negatív a migrációs mérlege. 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében a lakónépesség száma a 2011. évben készült Borsod-

Abaúj-Zemplén Megye Statisztikai Évkönyvében közölt adatok alapján 2001. év végén 

749.104 fő volt, 2011. év végén 678.261 fő. Szintén csökkenő tendencia, népességfogyás 
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mutatható ki. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében a csökkenés mértéke 9,5%-os a mért 

időszakban. 

 

Borsodnádasd lakosság száma a KSH adatbázisában – követve az országos tendenciákat – a 

2001. népszámlálás és a 2011. év vége között folyamatosan csökkent. A kedvezőtlen folyamat 

mögött alapvetően a természetes népességfogyás áll.  

A 2001. évi adatok alapján 3592 fős lakosság 2011. év végére 3007 főre csökkent, amely 

16,3%-os csökkenést mutat. Ezen mutató lényegesen magasabb az országos és megyei 

átlaghoz képest. 

A településen 2001-ben a születések száma 36, 2011-re 21 főre csökkent. Ezzel ellentétben 

lényegesebben jobb tendenciát mutat a halálozások aránya, amely 2001. év elején 58 fővel 

mutatható ki, 2011. év végén 56 fő hunyt el. 

 

Borsodnádasd lakónépességének a 2001. évi népszámlálása óta 12 év telt el, amely 

adatok kiadását követően kimutatható, hogy lassan, de folyamatosan csökkenő 

tendencia figyelhető meg. 

 

2.3. Megközelíthetőség 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyét a gyorsforgalmi úthálózatból az M3-as és az M30-as 

autópályák érintik, az M30-as autópálya a megye központjáig, Miskolcig ér el. A 

gyorsforgalmi úthálózat fejlesztései jelentős mértékben javították a megye elérhetőségét az 

utóbbi években, az Ózdi kistérségtől azonban ezek az utak távolabb esnek.  

A kistérség 2008-ban 382 km kiépített közúttal rendelkezett, mely Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye közúthálózatának a 7%-át jelenti. Ebből az állami közutak hossza 79 km. A kistérség 

nem rendelkezik közvetlen autópálya kapcsolattal és sem autóút, sem elsőrendű főút nem 

érinti. Az Ózdi kistérséget a 25. és 26. számú főutak érintik. 

A Borsodnádasdon áthaladó 25. sz. és 2507. számú forgalmi utak biztosítják a Budapest-Ózd 

irányú közúti forgalmat, ill. a Heves-megyei kapcsolódási vonalat. A város önkormányzati 
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útjainak többsége szilárd burkolatú, nagy része azonban a 2006. évi ivóvíz beruházás után 

nagymértékben rongálódott, a burkolatok repedezettek, kátyúsak, az utak alapja megsüllyedt. 

Tovább rontotta a helyzetet, hogy a 2010. évi rendkívüli esőzések miatt a szilárd burkolatú 

utak nagy számban megrepedeztek, beszakadtak, melyből legjelentősebb kár a város 

közigazgatási területén a - Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő 2507. számú 

forgalmi út - Balatoni út fölötti szakaszának leszakadása, melynek következtében az 

útszakaszra határozatlan időre súlykorlátozás, és sávkorlátozás érvényes. 

Az átmenő forgalom mértéke a településen eléggé nagy, mivel az Ózd-Eger, de leginkább az 

Ózd-Budapest vonal érinti a várost.  

Ózd Budapesttől 160 kilométerre, a három észak-magyarországi megyeszékhelytől (Miskolc, 

Eger, Salgótarján) pedig közel azonos távolságra, mindössze 60 kilométerre fekszik. Közúton 

és vasúton egyaránt megközelíthető, a fővárossal összekötő útból 100 kilométer autópálya, 60 

kilométer főút. Ózd közelében, a várostól 12 kilométerre húzódik Szlovákia határa, de 

könnyen elérhető a lengyel és ukrán határ is. 

A hiányzó hálózati elemek folyamatos kiépítésével és a meglévők rekonstrukciójával azonban 

egyre kedvezőbb feltételekkel kapcsolódik be a régió az országos és nemzetközi turisztikai 

vérkeringésbe. 
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4.sz. ábra: 25. számú közút  

 

Forrás: Google Map térkép 

 

Gyalogos forgalom bonyolítására a város kevés kiépített járdával rendelkezik – a 2008-as, 

városközpontot érintő járdafelújítástól eltekintve – a meglévők  állapota javításra szorul. 

 

Helyi és helyközi tömegközlekedés vehető igénybe. A település megállói nagy forgalmúak, 

kihasználtak. Borsodnádasd tagoltsága miatt szükség van helyi járatokra, amelyek egyik 

városrészből a másikba szállítanák a városlakókat.  

A helyközi járatok a kistérség településeit kötik össze a kistérségi és a szomszédos 

kistérségek központjaival, valamint a közeli megyeszékhelyekkel. A tömegközlekedési 

hálózat szerkezetén érezhető, hogy kialakítása során a kistérségi központhoz, azaz Ózdhoz 

vannak igazítva a járatok, annak érdekében, hogy a település vonzáskörzetéből minden lakos 

számára könnyen megközelíthető legyen, akár munkavégzés, akár hétköznapi ügyintézés 

esetén. 
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Az autóbusz hálózat teljesen lefedi a kistérséget. A helyközi autóbusz közlekedés esetén is 

megállapíthatjuk, hogy a járatszám elegendő a hétköznapi utazók és ingázók számára, de sok 

esetben a közösségi közlekedés nem tud versenyképes lenni az egyéni gépjárműhasználattal a 

gyorsaság és a kényelem terén. 

 

Közvetlen vasúti kapcsolata a településnek nincs. A kistérség vasúthálózata részben kiépült. 

Miskolcról a 92-es számú – Miskolc- Kaszincbarcika-Ózd - vasútvonalon lehet 

megközelíteni. Ez egy kétvágányú vasútvonal, mely csak Kazincbarcikáig villamosított. A 

vonalon a kistérségben 5 településen van vasútállomás: Dubicsány, Putnok, Bánréve, 

Sajónémeti és Ózd.  

A kistérségen keresztül halad még a 87 sz. Putnok-Eger vasútvonal is, melynek a Putnok-

Szilvásvárad közötti szakaszát a 2009. év decemberében bezárták. 

 

A légi közlekedés szempontjából legközelebb a Ferihegyi repülőtér található, amelyet a 

jelenleg érvényes kormányhatározat az államilag támogatható két regionális nemzetközi 

kereskedelmi repülőtér egyikeként említi.  

 

2.4. Borsodnádasd az Országos Területfejlesztési Koncepcióban és a 

Borsod-Abaúj Zemplén Megye Településrendezési Tervében 

 

Borsodnádasd az 1998-ban elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepció 2005. évi 

felülvizsgálatában nem szerepel nevesítve mint az ország szempontjából egy különálló 

fejlesztési területtel rendelkező települése. Ennek nyilvánvaló oka, hogy a településméret nem 

teszi lehetővé, hogy a policentrikus városfejlesztési koncepcióban önállóan megjelenjen. A 

településhez legközelebbi regionális szerepkörrel felruházott város Miskolc, ám annak nem 

közvetlen szomszédja, így a régióközpontban tapasztalható pozitív változások csak késéssel 

terjedhetnek, válhatnak érezhetővé Borsodnádasdon.  

Borsodnádasd az Országos Településfejlesztési Koncepcióban szereplő Magyarország európai 

integrációját mutató ábra alapján a Budapest-Kijev fejlesztési tengely közelében található.  
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5.sz. ábra: Magyarország területi integrálódásának főbb tengelyei 

 

Forrás: Országos Területfejlesztési koncepció, 2009.    

 

Az OTK-ban részletezett „Külső, és belső perifériák, elmaradott térségek felzárkóztatása” 

fejezet példaként hozza fel a tartósan elmaradott térségek között Ózdot és környékét. Az ilyen 

térségekkel kapcsolatban az OTK a helyi tulajdonságokhoz igazodó saját, egyedi stratégiák 

kidolgozásán keresztüli lemaradás mérséklést, gazdasági fellendítést kíván meghatározni.  

Ezen térségekkel szemben az OTK alapkövetelménye, hogy környezetükkel harmóniában 

megtartsák erőforrásaikat, lakosaikat, és ehhez kapcsolódóan új erőforrásokon keresztül 

hajtsák végre fejlesztéseiket.  

Az Ózdi Kistérség, azon belül Borsodnádasd városa is a társadalmi, másrészt a gazdasági 

mutatók alapján is a legrosszabb helyzetű kistérségek utolsó harmadába tartozik. A kistérség 

legnagyobb része, illetve maga a város is társadalmilag és gazdaságilag is a legrosszabb 

helyzetű települések közé tartoznak.  
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Ezen kistérségeknek és településeiknek az OTK-ban meghatározott részcélok elérése a közép 

és hosszú távú fejlesztési céljaik.  

Az OTK a „Külső és belső perifériák, elmaradott térségek felzárkóztatása” című fejezetében 

alapvető célként fogalmazódik meg, hogy a tartósan elmaradott térségek lemaradásukat 

csökkentsék, gazdaságilag, társadalmilag újuljanak meg kormányzati és regionális 

támogatással. Borsodnádasd átfogó célja is ennek tekintetében fogalmazódott meg: 

„Borsodnádasd városrészei egyenlőtlen fejlődésének kiegyenlítése, a városképi 

megjelenés javítása, a település népességmegtartó képességének fokozása egy élhetőbb 

lakóváros kialakítása érdekében”. 

Részcélként fogalmazódik meg a foglalkoztatás bővítése, ezen belül is a helyi munkahelyek 

teremtésének ösztönzése, kis- és középvállalkozások fejlesztése. További részcél a megfelelő 

életkörülmények infrastrukturális feltételeinek megteremtése (pl. szennyvíz, szilárd burkolatú 

út, stb.), a lakosok által igénybevett szolgáltatások bővítése, minőségi fejlesztése, megfelelő 

minőségű és biztonságú közutak biztosítása, valamint az egészségügyi és szociális 

szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javítása. Borsodnádasd rövid és hosszútávú 

céljai az OTK figyelembe vételével kerültek megfogalmazásra, azok teljes mértékben 

összhangban állnak a dokumentumban megjelölt célokkal. 

 

2009-ben készült el Borsod-Abaúj Zemplén Megye Településrendezési Tervének 

felülvizsgálata, amelyben Borsodnádasd több helyen nevesítetten szerepel, mint fejlesztendő 

terület.  

A dokumentum alapján a településnek főként a város- és funkcióhiányos periférikus 

térségekben van nagy jelentősége és megyei szinten is támogatást kell, hogy kapjon annak 

érdekében, hogy ki tudja építeni az intézményi és műszaki infrastruktúra hálózatát. 
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1.sz. táblázat: Fejlesztendő térségek 

. 

Forrás: Borsod-Abaúj Zemplén Megye Területrendezési Terve, 2009, 3.1. táblázat 

 

Kiemelten említi a dokumentum a Főváros forgalmi elérhetősége szempontjából 

Borsodnádasdot érintő közúti szakaszt, melynek felújítását javasolják. 

A település vízeróziónak kitett területen helyezkedik el, valamint magas a környezet 

szennyezettsége, ezen tényezők orvoslása javasolt. 

Az Ózdi kistérség fejlesztését külön fejezet részletezi. A fejezetben bemutatásra kerül a 

térség. Területe 550 km2, központja Ózd város. A statisztikai körzetet négy nagyobb egységre 

bontják, amelyekből az egyik a Nádasd-Hangony völgye. Ebben a körzetben található Arló, 

Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Domaháza, Hangony, Járdánháza és Kissikátor. 

A dokumentum megemlíti, hogy a kistérség humán-erőforrás helyzetéhez tartozik, hogy 

jelentősen lecsökkent a népesség és magas a roma lakosság aránya, élethelyzetük, életvitelük 

negatívan hat a térség fejlődésére. Ezen tendencia Borsodnádasdra is igaz, a 

helyzetelemzésben ez meg is mutatkozik. 

Lényeges tényező a térségben, hogy a lakásállománya leromlott, az infrastrukturális 

kiépítettség alacsony, és ahol kiépültek a hálózatok ott sem tud mindenki rákötni. 

Borsodnádasd prioritásai között szerepelnek ezen tényezők orvoslásai, fejlesztési célként 

jelentkeznek a település tervei között.  
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Az oktatás sokrétű, de hiányoznak a piacképes szakmák és a felsőoktatás. Megoldandó feladat 

az ellátórendszerekhez való hozzáférés javítása társadalmilag leszakadt csoportok számára.  

A kistérséget érinti az Aggtelek-Cserehát országos jelentőségű kerékpárút hálózatot, ennek 

érdekében a település kerékpárútjainak fejlesztése szükséges. 

Stratégiai fontosságú számukra az európai gyorsforgalmi folyosókhoz való főúti kapcsolat 

kiépítése. 

A kistérség jelenlegi helyzetének, adottságainak és jövőbeni lehetőségeinek a figyelembe 

vételével a térség stratégiai célja a természeti és kulturális értékek megőrzése mellett, több 

lábon álló (multiszektorális) gazdaság kiépítésével a térség felzárkóztatásának megindítása, az 

életminőség érzékelhető javítása. Ennek alapján Borsodnádasd átfogó célja tökéletesen 

illeszkedik Borsod-Abaúj Zemplén megye Területrendezési Tervében megfogalmazott 

stratégiai céljaival.  

A kistérség hosszú távú jövőképe figyelembe veszi a hosszabb időszakra vonatkozó Európai 

Uniós fejlesztési ciklus támogatásait: 

- Megvalósul azon infrastrukturális fejlesztések egy része, amelyek révén a térségen belüli, 

illetve a közvetlen környezettel történő térségi kapcsolatok érzékelhetően javulnak 

- A kistérségben kialakul a többlábon álló gazdasági szerkezet 

- Periférikus helyzetéből a kistérség kimozdul és ezen belül Ózd térségi központi szerepe 

erősödik 

- A kistérség hatékonyan avatkozik be a hátrányos helyzetű rétegek felzárkózatása érdekében 

- Mindezek eredményeként megtörténik az ózdi kistérség teljes arculatváltása 

Átfogó cél a gazdasági felzárkózás elindítása és az élhető kistérség kialakítását, melyekhez 

specifikus és operatív célokat fogalmaztak meg: 

- Multiszektorális korszerű gazdasági struktúra kialakítása 

- A kistérség versenyképességének a növelése 

- Térségi szerepkörök kialakítása, erősítése 

- A települések komfortfokozatának növelése 

- A társadalmi leszakadás megállítása, a felzárkózás megindítása. 

 

A Borsodnádasd által megfogalmazott fejlesztési célok teljes mértékben összhangban vannak 

az OTK és BAZ megye Településrendezési Tervével. 
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3. Borsodnádasd egészére vonatkozó rövid helyzetértékelés 

 

3.1. A Város bemutatása 

 

Borsodnádasd az ezerszínű Északkelet-Magyarország egyik kapuja, a Bükk hegység északi 

nyúlványainak lábánál fekvő település, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye határán. A 

25. sz. főútvonal bekapcsolja Borsodnádasdot az ország vérkeringésébe, így közvetlenül 

elérhető Budapest, Eger, Debrecen, Miskolc, Gyöngyös városok. 

Közel van a településhez a Bükki Nemzeti Park, illetve 11 tájvédelmi körzet és 17 országos 

jelentőségű természetvédelmi terület is. Borsodnádasd és a térség természeti adottságai, a friss 

hegyi levegő, történelmi, kulturális értékei különös vonzerőt jelentenek a túristáknak. 

 

A település korábbi nevén Nádasd. Nevét a környéken lévő nagy kiterjedésű nádasról kapta. 

Első okleveles említésével 1210-ben találkozhatunk. A Nádasd elnevezés 1903-ig maradt 

meg, amikor is felvette a Borsodnádasd nevet. 

A Borsod - Gömöri határhegyeken a Hódos patak partján a Vajdavár nevű magaslat 

közelében alakult ki a község. 1332-ben már plébánia működött a településen. Hódoltsági 

terület volt a török korban, mely során nagy pusztulás és népességcsökkenés mutatkozott. Az 

1700-as évektől mind a lélekszámban, mind a gazdasági életben fellendülés kezdődött.  

Az évszázadokon át erdőműveléssel, állattenyésztéssel és földműveléssel foglalkozó község 

életében a legnagyobb változást a XIX. század derekán megindult ipartelepítés hozta. 

Kezdetben néhány szénbánya nyílt a település határában. A Nádasdi Lemezgyár 1864. 

áprilisában kezdte meg a termelést a Rima-Murányi Vasmű keretében. Az ipar által 

idevonzott morva, cseh, porosz és felvidéki német, szlovák családok betelepülésük révén a 

polgárosodás irányába mozdították el a település közéletét, megkezdődött a falu gazdasági 

fellendülése. A gyár megalapításától kezdve mintegy egy évszázadon keresztül meghatározta 

a település és vonzáskörzetének mindennapjait. 

 

A rendszerváltással szinte egy időben indult a közel 2200 főt foglalkoztató Lemezgyár 

hanyatlása. Ez a folyamat meghatározó volt a település lakosságának gazdasági helyzetére is, 
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mivel alig volt olyan család, ahol ennek következtében ne vált volna valaki munkanélkülivé. 

E folyamattal párhuzamosan elindult az Ózdi Kohászati Üzemek gazdasági válsága is. Mivel 

a környék ipara javarészt az ún. „vasas” szakmákra épült, a Lemezgyárból leszámolt szak- és 

segédmunkások döntő hányada képzetlensége, kora miatt nem tudott máshol elhelyezkedni.  

A gyár bezárását követően a jelenleg is tartó nagy arányú munkanélküliség rányomja bélyegét 

a város és a környező települések gazdaságára, mivel a környék adottságai miatt a 

mezőgazdasági munkából származó jövedelem nem képes ennyi család eltartására. 

Az aktív korú lakosság fiatalabb rétege munkalehetőség hiányában fokozatosan elvándorol, 

ennek következtében a település népessége folyamatosan öregszik. A városban maradók nagy 

része vagy szakképzetlen, aki nem tud, vagy szakképzett, aki nem akar más szakmát tanulni, 

hogy ezzel növelje elhelyezkedési esélyeit. 

Borsodnádasd 2003-ban nyerte el a városi rangot.  

 

A település sajátos elrendezéséből adódóan a gyár köré épített telepi rész és a régi település 

központ, azaz a „falu” meglehetősen távol esik egymástól (mintegy 4 km-re). Az elkülönülés 

annyira jellemző, hogy a második világháború végéig a telepet kerítés és sorompó választotta 

el a falusi környezettől. A telepiek és a falusiak egymással nem igen keveredtek, egymás 

életét kevéssé ismerték. Nemcsak fizikai távolság, de eltérő mentalitás is jellemezte a két 

közösséget; a telepiek polgárosodó-fogyasztói illetve a falusiak paraszti, felhalmozó 

magatartásmódja állítható szembe egymással. A település két részének különállása sok 

konfliktus forrása volt s mind a mai napig hordoz feszültséget.   

Az elkülönülés következményéből adódóan a településen megkettőzött intézményrendszert 

találunk: a lakosságot két művelődési ház, két gyógyszertár, két posta stb. látja el. A 

megosztottság ma is érződik, de míg korábban a telep volt a favorizált rész, addig mára a falu 

adja a „központot”. A telepi rész hanyatlása érezhető az itt élők mentalitásán is, hiszen az itt 

élők döntő többsége a gyár bezárása után munka nélkül maradt, sokan közülük ma sem 

találnak munkát. Ezt a helyzetet tetézi a régen a gyárhoz tartozó épületek állapotának 

leromlása, ami demoralizáló településkörnyezetet jelent. Bár a vezetőség számára igen nagy 

problémát okoz a két településrész közötti egyensúly megtartása, a telepiek mégis úgy érzik, 

hogy a „falu” jobban fejlődik. 
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6.számú ábra: Borsodnádasd település 

 

Forrás: Hiszi-Map Kft. 

 

 

Borsodnádasd mikrotérségi összefogásban is érdekelt a szomszédos Járdánháza, Arló, 

Borsodszentgyörgy településekkel, ahol a város központi szerepet tölt be több tevékenység és 

feladatkör tekintetében (Szociális Alapszolgáltatási Központ, Okmányiroda, Központi 

Háziorvosi Ügyelet, Gyámügy, stb.). 
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3.2. Városszerkezet 

 

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2005 (VI.02.) sz. rendelete 

fogadta el Borsodnádasd Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 

rendeletét, amelynek utolsó módosítása 2012.01.01-én lépett hatályba.  

 

Borsodnádasd igazgatási területén építési használat szerint beépítésre szánt területek, valamint 

beépítésre nem szánt területek kerültek kijelölésre, melyek terület felhasználási és övezeti 

besorolását a Szabályozási tervek (külterületi, belterületi) határozzák meg, és határolják le. 

Területfelhasználási egységek:  

1. Beépítésre szánt területek:  

 Lakóterületek – L: A lakóterületek övezeti besorolásának fő szempontja, hogy a 

különböző lakóterületi egységek saját kialakult képüket minél teljesebb mértékben 

megőrizhessék: Kisvárosias lakóterület (Lk: szabadon álló beépítésű, tömbtelkes, 

F+1, ill. F+2, F+3, F+4 szintes, többlakásos lakóházak területfelhasználási egysége, 

amelyek a város különböző részein helyezkednek el ), kertvárosias lakóterület (Lke: 

laza beépítésű, telkes családi házas terület területfelhasználási egysége), falusias 

lakóterület (Lf: kertes jellegű családi házas lakóházak területfelhasználási egysége, 

ahol a nagyobb kertekben jelentősebb kertművelés folyik).    

 Vegyes területek – V: Településközpont vegyes terület – Vt (a település legfontosabb 

intézményeinek elhelyezésére szolgáló területfelhasználási egység), központi vegyes 

terület – Vk (ezen a területen környezetet nem zavaró gazdasági létesítmények is 

elhelyezhetőek).   

 Gazdasági területek – G: Kereskedelmi-szolgáltató terület – Gksz (a meglévő és 

tervezett kereskedelmi-szolgáltató területek területfelhasználási egysége), ipari terület 

– Gip (a meglévő és tervezett ipari területek területfelhasználási egysége).   

 Különleges területek – K: Meglévő és tervezett temetők területe, kegyeleti park – 

zsidó temető területe, homok- és kavicsbányák területe, sportterületek, 

szabadidőközpont (strand, vízisport-telepek, közpark, stb.), pincék területe, 

bányaterületek, rekultivációs területek 
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2. Beépítésre nem szánt területek:  

 Közlekedési- és közműterületek – KÖ: Közlekedési terület – közút terület – Köu (a 

település teljes igazgatási területén található forgalmi utak, mellékutak, kerékpárutak 

és gyalogutak), tervezett elkerülő út (nagy távon) nyomvonalát megvalósítás előtt 

pontosítani szükséges.  

 Zöldterületek – Zkp; Zk: Közpark területe (a város kül- és belterületén meglévő és 

tervezett közparkok és közterületi zöldfelületek területe).  

 Erdőterületek – E: Gazdasági erdőterületek – Eg, védőerdő terület – Ev, turisztikai 

erdőterület, parkerdő – Et  

 Mezőgazdasági területek – M: Általános mezőgazdasági terület – Má (Szántó – Má/1, 

rét-legelő – Má/2, szőlő, gyümölcsös – Má/3), kertes mezőgazdasági terület – Mk 

(belterületi kertek – Mk2, külterületi kertek (zártkertek) – Mk3) 

 Vízgazdálkodási területek – V: Patak, árok, csatorna – V1, Tavak területe – V2, 

Vízmosások – V7 

 

Borsodnádasd város dombvidéken épült, a völgyek lejtős területeinek, terepadottságainak 

kedvező kihasználásával. 

A település gerincét a városon áthaladó forgalmi utak, valamint az ehhez kapcsolódó 

településrészeket feltáró gyűjtőutak képezik. A város közlekedési szempontból kedvező 

helyzetben van, áthalad rajta a 25. és a 2507. sz. forgalmi út. Azonban a településen 

keresztülhaladó közutak nagy forgalma sok balesetforrást rejt, nagy a zajterhelés, erős a 

járműforgalomból adódó környezetterhelés, a nagy forgalom miatt a központban elhelyezkedő 

intézmények igénybevétele nem problémamentes.  

A településszerkezet meghatározói a városon átfolyó Arli-és Hidegkuti patakok. 

A lakóterületek az emberek foglalkozásától függően alakultak ki.  

A Borsodnádasdi Lemezgyár környezetében ipari jellegű lakóterület – Petőfi tér központtal – 

a korábban mezőgazdasági foglalkozást gyakorló népcsoport családi házas centrumával a 

település nyugati részén, míg a bányavidékre jellemző – igen rendezett lakóterület – a 

Mocsolyás völgyben alakult ki. 

A település 6 kisebb-nagyobb völgyben fekszik, így településszerkezete is szerteágazó. 
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Sajátos a település szerkezetének több központú kiépítettsége. Kialakulását meghatározta a 

morfológiai adottsága, a bányászat és a lemezgyár, melyek 1864-1991 között a térség 

foglalkoztatási központjává tették.  

A település jelenlegi szerkezetének kialakításában jelentős szerepet játszott a táj és a 

természeti környezet. Így a vizek, patakok, árkok, vízmosások folyásaihoz, a morfológiai 

adottságokhoz alkalmazkodó beépítési módok alakulhattak ki. Ennek következtében a terek, 

az utcák helyenként többszintesekké, teraszos kialakításúakká váltak. A lakóházak is ennek 

megfelelően épültek meg, hol földszintes, hol többszintes változatban. Egyes településrészek 

arculatát nagymértékben befolyásolta a település jellege, az ott lakók foglalkozása. 

Más karaktert mutat a Mocsolyási bányász település, mint a lemezgyár környékén kialakult 

ipari jellegű lakóterületek. 

Ugyanez vonatkozik a város két intézményközpontjára is. Más jellegű a Kossuth utcai 

városközpont, és más hangulatot áraszt a lemezgyár előtti tér, a körülötte lévő 

intézményekkel. Ennek oka, hogy a Lemezgyári településrész a gyár bezárását követően 

folyamatosan kezdett elöregedni, az intézményrendszer nem megfelelő, egyes szolgáltatások 

nem elérhetőek. A településrész leszakadó félben van, ezen folyamatot meg kell állítani, 

vissza kell fordítani. 

A város leghangulatosabb, legszebb része a Móricz Zs. utca – Vörösmarty utcai településrész, 

a hozzá kapcsolódó tóval, játszótérrel, melyek feltehetően a gyári tisztviselők lakóházai 

lehettek. 

  

Borsodnádasd városrészei: 

 Városközpont  

 Városközponton kívüli belterület: 

- Falusi rész: a település északi része 

- Mocsolyás: Engels-telep 

- Lemezgyár-telep: Borsodnádasd déli része 

 Külváros 



PROJMEN Kft.

4032 Debrecen, Böszörményi út 71. IV. em. 15.

Mobil: (30) 346-7171
E-mail: info@projmenkft.hu

 oldal 60 
 

7.sz. ábra: Borsodnádasd  

 

 
 

Forrás: Településrendezési Terv módosítása 
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3.3. Gazdaság 

 

A történelmi múltban a térség lakossága elsősorban erdőgazdálkodásból és állattenyésztésből 

élt, földművelésre csak a Sajó völgyében és az enyhébb domboldalakon volt lehetőség. Az 

iparosítás 1847-ben vette kezdetét a Hangony völgyében az ózdi gyár megépítésével. A 

Borsodnádasdi Lemezgyár és a környező szénbányák megnyitásával jött létre az ózdi 

iparvidék. 

A demokratikus rendszerváltás a térség gazdaságában nagy megrázkódtatást okozott. A 

rendszerváltást követő tíz évet az útkeresés, új vállalkozási formák meghonosítása és a 

gazdasági kapcsolatok kiépítése jellemezte. Az utóbbi években érzékelhető fejlődést jelent az 

új iparágak meghonosodása, az egyéni és kisvállalkozások erősödése. 

Az agrárium senkinek nem jelent fő megélhetési forrást Borsodnádasdon, a lakosság közel 

háromnegyede (71,3%) semmilyen formában nem foglalkozik mezőgazdasággal. A 

mezőgazdaság jövedelem-kiegészítő szerepe a háztartások alig 2,5 százalékra jellemző. Ennek 

megfelelően az emberek szinte kizárólag hobbiként illetve családi gazdálkodás formájában 

foglalkoznak mezőgazdasággal. 

A település földrajzi adottságai miatt a gazdálkodáshoz használt földterület meglehetősen 

kicsi: néhány többhektáros területet leszámítva a legtöbb háztartás alig párszáz 

négyzetméteres területen folytat mezőgazdasági tevékenységet.  

A legnagyobb területeket a legelő és erdő adja, a szántó, a ház körüli kert és a gyümölcsös az 

átlagos méret szerinti sorrendben csak ezután következik. Az állattartásban baromfi-, nyúl- 

szarvasmarha- juh- és sertéstenyésztéssel találkozunk, átlagos számuk igen alacsony 

(háztartásonként 18, 23 illetve 3). 

A gazdálkodás nem sok perspektívát kínál a borsodnádasdiak számára; a saját fogyasztásra 

való termelők és hobbikertészkedők körében az éves jövedelem valamivel az átlag alatt van. 

Borsodnádasd határában már 1851-ben három kőszénbánya volt, ahonnan Ózdra szállították a 

szenet. A nádasdi lemezgyár már 1865-ben teljes kapacitással működött, amely az 1990-

esévek végéig tartott. 

A bányabezárások, a lemezgyár megszűnése a város életére, fejlődésére negatív hatást 

gyakorolt. Nőtt a munkanélküliség, a gyár által működetett intézmények üzemeltetése az 

önkormányzatra hárult. 
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A lemezgyár bezárása nagy sebeket okozott, amelyeket a mai napig érzik a borsodnádasdi 

lakosok.  

Ennek hatására indult folyamatnak az egyéni és kisvállalkozások kialakulása, erősödése, 

valamint új iparágak jelentek meg a településen.  

 

Borsodnádasd gazdasági állapotát a továbbiakban a következő tematikus szempontok alapján 

elemezzük adatokkal: ágazati szerkezet és vállalkozások száma, turizmus. 

 

3.3.1.Ágazati szerkezet, vállalkozások száma 

 

A Borsod-Abaúj Zemplén Megyében a 2011. évi Statisztikai Tájékoztatója alapján 2010. év I. 

félévéhez képest 2011 I. félévében az ipari termelésben növekedés mutatható ki. A 4 főnél 

többet foglalkoztató megyei telephelyű ipari vállalkozások termelése 15%-kal, a 49 fő feletti 

megyei székhelyű szervezeteké 17%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.  

Hazánkban 2011. I. félévében a kereskedelmi szálláshelyekre több vendég érkezett és nőtt a 

vendégéjszakák száma is. A megyében a vendégforgalom stagnált, az általuk eltöltött 

vendégéjszakáké emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A külföldi vendégek 

száma nőtt, a belföldieké csökkent. Gazdasági szervezetet 1,8%-kal többet regisztráltak, mint 

egy évvel korábban. A beruházások teljesítményértéke folyóáron 49%-kal gyarapodott. A 

mezőgazdasági termékek árai jelentősen, 41,4%-kal, az ipari termelői árak 4,2%-kal, az 

építőipar árai 2,3%-kal meghaladták az előző év azonos időszakát, a fogyasztói árak 

emelkedése 4,1%-os volt.  

Az alkalmazásban állók száma 1,5%-kal csökkent. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók 

nettó átlagkeresete 4,1%-kal nőtt. 2011. június végén 1,2%-kal több álláskeresőt tartottak 

nyilván, mint az előző év júniusában. 

Minden régióban gyarapodást lehetett tapasztalni, melynek mértéke Észak-Magyarországon 

volt a legmagasabb (15%). E körben hazai átlagban 8%-os emelkedést figyelhettünk meg. 

A megye gazdaságában az ipar kiemelkedő szerepet tölt be, az egy lakosra jutó termelési érték 

28%-kal magasabb, mint országosan. E mutató alapján a főváros és a megyék rangsorában 

Borsod-Abaúj-Zemplén az 5. helyen áll. 
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A foglalkoztatottak számát tekintve az Észak-Magyarországi régióban – szinkronban az 

országos tendenciákkal – hosszú ideig folyamatos emelkedést lehetett megfigyelni, 2003-

2004-től ugyanakkor – hasonlóan több régióhoz – jelentős visszaesés következett be.  

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a KSH statisztikai adatbázisa adatai alapján 

Borsodnádasdon is folyamatosan növekszik a munkanélküliek aránya. A 2011. évi adatok 

alapján a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők száma 248 fő volt, amely a 

lakosság 26%-a. 11,4%-uk tartós munkanélküli volt. Ez a tendencia évről évre tovább 

fokozódott.  

A nyilvántartott álláskeresők száma 2005-ben 300 fő volt, 2010-ben 367, míg 2011-ben 363 

fő. A legfrissebb felmérés alapján, a 2013. január 20-i állapot szerint 442 fő került 

nyilvántartásba. 

 

A foglalkoztatási arány elemzése rögtön rávilágít az Észak-Magyarországi régió egyik 

jelentős gyengeségére: a 15-74 éves korcsoporton belül magyarországi viszonylatban is igen 

alacsony a foglalkoztatottak aránya. 

 

2011. június 30-án országosan 2,7%-kal, a megyében 1,8%-kal bővült a regisztrált gazdasági 

szervezetek száma az előző év azonos időpontjához képest. Így számuk Magyarországon 1,8 

milliót, a megyében pedig 81,6 ezret tett ki, melyből 73,1 ezer vállalkozás volt. Hazánk 

gazdasági szervezeteinek 4,6%-át Borsod-Abaúj-Zemplénben jegyezték be. A megyei 

gazdasági szervezetek 62%-át az egyéni, 27%-át a társas vállalkozások adták, a nonprofit 

szervezetek 8,6%-ot, a költségvetési és társadalombiztosítási szervek 1,7%-ot képviseltek. 

A gazdasági szervezetekből a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozások hányada (89,6%) 

a régiós (90,3%) és az országos (92,2%) érték alatt maradt. A megyében az egyéni 

vállalkozások gazdasági szervezetekhez viszonyított aránya meghaladta a magyarországit 

(60%), ezzel ellentétes irányú a társas vállalkozások részaránya, itt a megyei érték elmaradt a 

hazaitól (33%). 

Borsod-Abaúj-Zemplénben az ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma 107 (régión 

belül is a legalacsonyabb), míg országosan 163. 
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A kistérségben 2006-ban a KSH adatai alapján 3567 db vállalkozást tartottak nyilván. A 

térségben a vállalkozási sűrűség minden tekintetben a megyei átlag alatt van, és messze 

elmarad az országos átlagtól. Az 1000 lakosra jutó vállalkozások száma 2006-ban 47 volt, 

megyei szinten 73, régiós szinten pedig 77. 

A gazdasági szervezetek ágazatok szerinti kistérségi megoszlása nem mutat jelentős 

eltéréseket a megyei és régiós arányoktól. A mezőgazdaság, a bányászat és a szálláshely 

szolgáltatás aránya tekintetében a kistérségi, a megyei és régiós átlagok megegyeznek. 

A kistérségben a működő vállalkozások harmada a megyéhez és a régióhoz hasonlóan a 

kereskedelem javítás nemzetgazdasági ágban tevékenykedik. Ugyancsak jelentős a 

bányászatban működő vállalkozások száma. A rangsorban a harmadik helyen szerepel ez a 

nemzetgazdasági ág, a kistérségben működő vállalkozások 9%-a idetartozik. 

 

A privatizáció, valamint a gazdasági szerkezetváltási kényszer hatására az állami tulajdonban 

lévő nagyipari üzemek /szénbánya, lemezgyár/ a településen felszámolásra kerültek. A 

megszűnt munkahelyek miatt nőtt az ingázók száma, mely a munkaképes korú lakosság közel 

35%-a. A privatizáció során közepes-és kisvállalkozások alakultak ki a településen. A VATI 

TEIR adatbázisa alapján a vállalkozások száma 2007-ben 163 db volt. Ezek száma a 2010. 

évben 214 db-ra növekedett. A három év alatt 23,8 %-os növekedés mutatható ki. 
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2.sz. diagram: Működő vállalkozások száma 2007-2010 

 

Forrás: TEIR adatbázis 

 

A mezőgazdasági ágazatban a 2008. évben 8 vállalkozás működött. Ez a szám a 2010. évre 6 

vállalkozásra csökkent. Az ágazaton belül Borsodnádasdon két Erdőbirtokossági Társulat 

működik eredményesen, az erdőgazdálkodás terültén. Két Vadásztársaság alakult, elsősorban 

nagyvadak jellemzőek a területen. 

A mezőgazdasági ágazat nem jellemző a településen, tekintve, hogy a 2008. évben a működő 

vállalkozások 7,48%-át tette ki ezen ágazat, amely a 2010. évre 6,06%-ra csökkent. 

 

Az ipari vállalkozások száma a 2008. évben 26 db volt, amely a működő vállalkozások 

24,3%-át tette ki. A szekunder szektor aránya a vállalkozások közel negyedét jelentette. Ez a 

szám a 2010. évre 24,24%-ra csökkent. A működő vállalkozások száma az iparban 24 db, 

amelyből 13 db építőipari vállalkozás.  

Az ipari ágazat a mezőgazdaságnál lényegesen jelentősebb szerepet tölt be a település 

működő vállalkozásai körében. 

A feldolgozóipar nem jelentős a településen. A 2008. évben 10 db vállalkozás működött a 

településen a feldolgozóiparban. A 2009. évben egyel csökkent a száma, majd 2010-ben ismét 

10 vállalkozás működött az ágazatban. 
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A vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 

nemzetgazdasági ágban egy vállalkozás működik. 

 

A szolgáltatásokban működő vállalkozások száma az elmúlt években növekedésnek indult. A 

2008. évben a működő vállalkozások aránya a tercier szektorban 68,22% volt, amely a 2010. 

évre 69,7%-ra növekedett. A vállalkozások ágazati szerkezeti bontását tekintve a tercier 

szektor a legjelentősebb a településen.  

A 2010. évben 69 vállalkozás működött a szolgáltatásokban, amelyek az alábbiak: 

- kereskedelem, gépjárműjavítás: 19 db 

- szállítás, raktározás: 3 db 

- szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás: 9 db 

- információ, kommunikáció: 5 db 

- pénzügyi, biztosítási tevékenység: 6 db 

- ingatlanügyletek: 2 db 

- szakmai, tudományos, műszaki tevékenység: 4 db 

- adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység: 7 db 

- oktatás: 4 db 

- humán-egészségügyi, szociális ellátás: 5 db 

- művészet, szórakoztatás, szabadidő: 2 db 

- egyéb szolgáltatás: 3 db 

 

 

Azon ágazatok, amelyek nem jellemzőek a településen: 

- Bányászat, kőfejtés 

- villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 

 

Amint az látható, a tercier szektor a legjelentősebb Borsodnádasdon és azon belül is a 

kereskedelmi nemzetgazdasági ágazat.  
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A város jelentősebb iparűzési adót fizető vállalkozásai: 

 

Külterületen: 

- DUBAERE HUNGARY Textilalapgyártó és Forgalmazó Ker. Kft. (hrsz. 059/3),  

Textilipari nyúlszőr feldolgozására és exportjára alakult. 

- Betonacél-feldolgozó Kft. (hrsz. 066/9) 

Acélipari termékek feldolgozására szakosodott. 

- Galvánüzem területe: Karácsonylova u. 66-67. sz. (külterületen). 

- OVIT (ÉMÁSZ) transzformátor állomás. 

 

Belterületen: 

- PLES Járműalkatrész-gyártó Kereskedelmi Rt. 

Telephely, raktárbázis: Eötvös u., 1386 hrsz. 

Üzemterület: Volny J. u. 1. 

- ALFA Autó- és Alkatrész kereskedés (Pappberke u. 1.) 

- Kovács Acél- és Fémszerkezet készítő Rt. (Petőfi tér 1.) 

A Borsodnádasdi Lemezgyár privatizációja révén alakult meg. Fő tevékenysége 

a kohászat, ezen belül az acélöntvény-gyártás és fémszerszám-készítés. 

- Üzemi terület: ipari szennyvíztisztító (Köztársaság u. 985 hrsz.) 

- Lapátgyártó- Forgalmazó és Kereskedelmi Kft. 

Magyarország legnagyobb lapátgyártó vállalkozása. 

CANYON WHEEL Kft. (Köztársaság u., 989 hrsz.) megosztva a Kovács Rt- vel. 

- PROMPT-KER Kft. (Volny József u. 3.) 

Többféle ipari termék árusítására és szállítmányozására szakosodtak. 

- Élelmiszer raktár (Karácsonylova út 63. sz.) 

- Varroda (Köztársaság u. 15 

- Pékség (Petőfi tér 6/a.) 

- Kerámia üzem (Kölcsey u. 12.) 

- Parti Kft. – ékszer üzem (Köztársaság u. 80.) működik. 
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2. sz. táblázat: Adóbevételek 

Időszak Bevétel (Ft) 

2006.  32 563 000 

2007. 28 165 000 

2008. 37 767 000 

2009. 126 904 000 

2010. 49 877 000 

2011. 48 285 000 

Forrás: KSH T-Star adatbázis 

 

3. sz. táblázat: Helyi adóbevételből származó iparűzési adó 

Időszak Bevétel (Ft) 

2006.  31 947 000 

2007. 26 944 000 

2008. 36 644 000 

2009. 125 561 000 

2010. 49 504 000 

2011. 48 200 000 

Forrás: KSH T-Star adatbázis 

 

A vállalkozások száma 2008 és 2010 között növekedett, ami a vállalkozási kedv növekedését 

jelzi. Ezen folyamatot nem szabad figyelmen kívül hagyni, a vállalkozások számának további 

növekedése érdekében ösztönözni kell a vállalkozókat, amely a település gazdaságára is 

pozitív hatást gyakorol. 

A vállalkozás-sűrűség Borsodnádasdon jelentős, a kistérségen belül előkelő helyen szerepel 

lakosságszámát figyelembe véve. 
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4.sz. táblázat: Vállalkozások megoszlása méretük szerint 

Időszak 

0 és ismeretlen fős 
regisztrált 

vállalkozások 
száma - GFO'02 

(db) 

1-9 fős regisztrált 
vállalkozások 

száma - GFO'02 
(db) 

10-19 fős regisztrált 
vállalkozások száma 

- GFO'02 (db) 

20-49 fős 
regisztrált 

vállalkozások 
száma - GFO'02 

(db) 

2008. év 34 158 5 1 

2009. év 47 155 3 2 

2010. év 54 154 4 2 

Forrás: KSH T-Star adatbázis 

 

 

Amint azt a táblázat jól megmutatja, az 1-9 fős vállalkozások szerepelnek túlnyomó 

többségben. Habár a vizsgált években folyamatos csökkenés mutatható ki, ennek ellenére még 

mindig ezen vállalkozások száma a legmagasabb.  

 

A kiskereskedelmi üzletek és vendéglátóhelyek számát tekintve folyamatos csökkenés 

mutatható ki. A kiskereskedelmi üzletek száma a 2007. évben 32 db volt, amely 2011-ben 15 

db-ra csökkent. Ez a tendencia nagyon magas, több mint 53%-os csökkenést mutat. 
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3. számú diagram: Kiskereskedelmi hálózati egységek száma 

 

Forrás: TEIR adatbázis 

 

A kiskereskedelmi üzletek felét az élelmiszer jellegű üzletek adják. A másik fele a 

kereskedelmi üzletek további 24 fajtája között oszlik meg. Az üzletek legnagyobb része tehát 

a lakosság mindennapi ételellátását biztosítják, a tartós fogyasztási cikkek árusítására 

berendezkedett vállalkozások száma csekélyebb. 

 

A vendéglátóhelyek számát tekintve szintén csökkenő tendencia mutatható ki. 2007-ben a 

vendéglátóhelyek száma 19 db volt, amely a 2011. évben 9 db-ra fogyott.  
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4.sz. diagram: Vendéglátóhelyek száma 

 

Forrás: TEIR adatbázis 

 

A vállalkozásösztönzés érdekében szükséges olyan együttműködéseket kialakítani, amelyek 

által növekednek és letelepednek az új vállalkozások. A vállalkozások számának növekedése 

a település gazdaságára nézve is kiemelt szereppel bír. 

 

3.3.2.Turizmus 

 

A 2011. év első hat hónapjában a megye kereskedelmi szálláshelyeire 120,6 ezer vendég 

érkezett, akik összesen 266,4 ezer vendégéjszakát töltöttek el. A vendégforgalom stagnált, 

míg a vendégéjszakáké 4,3%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A külföldi 

vendégek 14%-kal többen látogattak el a megye kereskedelmi szálláshelyeire és az általuk 

eltöltött vendégéjszakák száma is jelentősen, 28,5%-kal nőtt. Ugyanakkor a nagyobb 

részarányt képviselő belföldi vendégforgalom 2,8%-kal maradt el az előző év azonos 

időszakától, az eltöltött vendégéjszaka pedig alig változott. A kereskedelmi szálláshelyeken 

megszállt külföldi vendégek aránya 17%-ot, a vendégéjszakáiké pedig kéttizedet tett ki. 
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5.sz. diagram: Eltöltött vendégéjszakák 2009 I-III. negyedévben turisztikai célrégiók 

szerint 

 

Forrás: KSH adatbázis 

 

Borsodnádasd város fekvése, a környező hegyek, erdők, kirándulóhelyek; a kilátó, a tavak a 

látogatóknak ugyanúgy, mint a lakosságnak üdülési, pihenési rekreációs programot 

jelenthetnek. 

Ezért szükséges a lehetőségeknek a kiaknázása, az üdülés, idegenforgalom területén. 

Idegenforgalmi látnivalók, nevezetességek a városban: a műemlék templom, a helyi 

védelemre javasolt templomok, épületek, valamint a településen áthaladó több turistaútvonal. 

Kellemes környezetben van a Móricz Zsigmond utca végén lévő Alsó-tó.  

A Felső-tavat – mivel lakóterület veszi körül – jelenleg horgászat céljára használják. A tavak 

környékének rendbetételével kellemes kikapcsolódási lehetőséget lehetne biztosítani a 

vendégek számára. 

Borsodnádasdon több turista útvonal is keresztül halad, amelyeket a turizmus szempontjából 

hasznosítani lehet. 
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A Heves-Borsodi Kerékpártúrát Egerbaktáról indítják. A túra folyamán érintett települések 

Heves megyében: Terpesen, Pétervására, Szederkénypuszta, Erdőkövesd, Istenmezeje. 

Nógrád megyébe átérve egy falut látogat meg a túra, Zabart, melyet elhagyva Borsod-Abaúj-

Zemplén megyébe érkeznek. Ózd városáig Domaháza, Hangony, Szentsimon, Arló, 

Járdánháza, Borsodnádasd, Szentdomonkos, Tarnalelesz településeken keresztül Egerbocs és 

Bátor érintésével Egerbakta a cél. A túra hossza 106 km és 1105 méter a szintemelkedés. 

A másik jelentős útvonal a Földvár túra, amelyből a II. számú túra kezdő települése 

Borsodnádasd és Járdánházáig tart ezen szakasza. A távolság: 17 km, a szintemelkedés 400 

méter. 

 

A szálláshelyek férőhelyeinek számát tekintve 2007 és 2011 között növekedő tendencia 

figyelhető meg. A 2007. évben a férőhelyek száma 16 db volt, amely 2011-re 47 db-ra 

növekedett, amely a 2007.évben kimutatott érték közel háromszorosa. 

 

6.sz. diagram: Szálláshelyek férőhelyeinek alakulása  

 

 

Forrás: TEIR adatbázis 
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Főbb szállás- és vendéglátóhelyek: 

1. A szolgáltató neve: Urbán György 

A szolgáltató székhelye: 3671 Borsodnádasd, Csurgó u. 3. 

A szálláshely címe, helyrajzi száma: 3671 Borsodnádasd, Csurgó u. 3. 

A szálláshely elnevezése: Csurgó Vendégház 

A szálláshely befogadó képessége (vendégszobák és ágyak száma): szoba 2 db, ágyak 

száma 3 db. 

 

2. A szolgáltató neve: Molnárné Lovas Erika 

A szolgáltató székhelye: 3671 Borsodnádasd, Arany János u. 1. 

A szálláshely címe, helyrajzi száma: 3671 Borsodnádasd, Bányász u. 23. 

A szálláshely elnevezése: Borostyán 

A szálláshely befogadó képessége (vendégszobák és ágyak száma): szoba 2 db, ágyak 

száma 6 db. 

 

 

3. A szolgáltató neve: Pál Lajosné 

A szolgáltató székhelye: 3671 Borsodnádasd, Arany J. u. 1. 

A szálláshely címe, helyrajzi száma: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 59. 

A szálláshely elnevezése: Ibolya Vendégház 

A szálláshely befogadó képessége (vendégszobák és ágyak száma): szoba 2 db, ágyak 

4 +2 

 

4. A szolgáltató neve: Koós Lászlóné 

A szolgáltató székhelye: 3671 Borsodnádasd, Rákóczi út 1. 

A szálláshely címe, helyrajzi száma: 3671 Borsodnádasd, Rákóczi út 1. 

A szálláshely elnevezése: Elza Panzió 

A szálláshely befogadó képessége (vendégszobák és ágyak száma): szoba 2 db, ágyak 

4 +2 
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5. A szolgáltató neve: Kelemen Béláné 

A szolgáltató székhelye: 3671 Borsodnádasd, Kossuth út 75. 

A szálláshely címe, helyrajzi száma: 3671 Borsodnádasd, Kossuth út 77. 

A szálláshely elnevezése: Táltos Fogadó 

A szálláshely befogadó képessége (vendégszobák és ágyak száma): szoba 6 db, ágyak 

20 

 

 

6. A szolgáltató neve: Czvack Imréné 

A szolgáltató székhelye: 3672 Borsodnádasd, Vörösmarty u. 4. 

A szálláshely címe, helyrajzi száma: 3672 Borsodnádasd, Vörösmarty u. 4. 

A szálláshely elnevezése: Tópart Apartman 

A szálláshely befogadó képessége (vendégszobák és ágyak száma): szoba 2 db, ágyak 

4+2 

 

A TEIR adatbázisa alapján 2007-ben a vendégéjszakák száma 10 db volt. Ez az érték 2011-

ben 224 db volt, azonban a növekedés nem volt folyamatos. A vendégéjszakák tekintetében a 

2008. év volt a legforgalmasabb. Ekkor 585 alkalommal vették igénybe a település 

szálláshelyeinek szolgáltatásait. 

Megyei összehasonlításban vizsgálva, a nagyobb települések emelkednek ki a mezőnyből 

minden mutató tekintetében. Borsodnádasdnak megyei összehasonlításban még szerények a 

mutatói, viszont hosszabb távon érdemes építeni.   
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3.4.Társadalom 

 

3.4.1.Demográfia 

 

 

Az Ózdi kistérségben Borsod-Abaúj-Zemplén megye népességének 10%-a lakik, ami az 

elmúlt éveket figyelembe véve csökkenő részarányt jelent. 

A kistérség lakossága 2008-ban 74.759 fő volt, mely 6.044 fős és 7,5 százalékpontos 

lakónépesség csökkenést jelent a 2000. évi adatokhoz képest. Az Észak-magyarországi 

régióval összehasonlítva –ahol szintén csökkenő tendenciát mutat a lakónépesség száma (4,4 

százalékpont)- a csökkenés mértéke több mint másfél szerese a régiós adatoknak. 

A népesség csökkenésének két oka van. Egyrészt a kistérségben a természetes szaporulat az 

elmúlt években negatív egyenleget mutatott. A fogyás 2000 óta éves szinten 345 fő és 975 fő 

között mozgott. A népesség természetes szaporodása a kistérségen belül csupán néhány 

településre jellemző a 2000-2008 évek közti átlagot tekintve: Farkaslyuk, Arló, Kelemér, 

Borsodbóta, Domaháza, Járdánháza. Arányaiban a legnagyobb természetes fogyás 

Bükkmogyorósdra, Gömörszőlősre, Upponyra és Lénárddarócra volt jellemző. 

A népesség csökkenésének másik oka a negatív vándorlási egyenleg. A kistérségből 2000 és 

2008 között évente átlagosan 563 fő vándorolt el. Ezt az időszakot vizsgálva a legalacsonyabb 

elvándorlás Kissikátorra jellemző, azonban a magas arányú természetes fogyás miatt erre a 

településre is a népesség csökkenése jellemző. 

A kistérség népsűrűsége 2008-ban 136 fő/km
2
 volt, ami igen magasnak mondható, hiszen a 

megyében csak a Miskolci kistérség előzi meg ebben a mutatóban. 

A kistérség népességének vizsgálata során célszerű elemezni a lakosság kor szerinti 

összetételét is, hiszen pl. mind a fiatal, mind az idős korosztály magas aránya az eltartott és 

kereső lakosság kedvezőtlen arányára utalhat. 

A kistérség népessége fiatalos korszerkezetűnek mondható – hasonlóan a megye 

korösszetételéhez. A 14 év alattiak az összes lakos18,09%-át (a megye esetében 16,45%-át), a 

15-17 éves korosztály 4,23%-át (illetve 4%-át) adja a teljes lakosságnak. A 18-59 évesek a 
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teljes lakosság 56,97%-át (megyei szinten (59,16%-át), a 60 évnél idősebb lakosok a 20,71%-

át (illetve 20,39%-át) adják a teljes lakosságnak. 

6.sz. diagram: Öregedési index a kistérségben 
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Kistérségi átlag: 1,72

 

A régión belül a roma etnikumhoz tartozók száma Borsod- Abaúj- Zemplén megyében a 

legnagyobb. A romák a régió területén mindig is koncentráltabban voltak jelen, mint az 

ország legtöbb térségében. Ebben nagy szerepet játszottak a térség nehézipari beruházásai, 

amelyek a szocialista iparosítás folyományaként tömegével vonzották a régióba a képzetlen, 

olcsó, kétkezi munkaerőt. Ennek hatására egyes ipari centrumok és bányavidékek (Miskolc, 

Ózd, Salgótarján, stb. és a környező falvak) roma lakossága megsokszorozódott. Jelenleg a 

nagyvárosokban találjuk a legnagyobb tömegben a romákat, de a települési arányukat tekintve 

már jóval magasabb a falusi romanépesség. A roma népesség aránya a határ menti, illetve 

belső perifériákon található kistérségekben a legmagasabb. 

A 2001. évi népszámlálás alkalmával a kistérség népességének 9%-a vallotta magát romának. 

 

Borsodnádasd területe 2001-ben 28,07 km2, amely terület 2011-re 0,01 km2-rel növekedett, 

azaz 28,08 km2.  

A település lakosságszámát tekintve az Ózdi Kistérség 4. legnagyobb városa, lakónépessége a 

2001. évi népszámlálási adatok alapján 3592 fő volt, amely a 2011. év végén 3.007 főre 
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csökkent. A lakónépesség nemenkénti megosztásában is kimutatható a folyamatos csökkenés, 

azonban a nők száma minden vizsgált évben magasabb volt a férfiak számánál. 

 

5.sz. táblázat: A lakónépesség alakulása 

Időszak 
Lakónépesség száma 

az év végén (fő) 

Lakónépességből a nők 

száma az év (fő) 

Lakónépességből a 

férfiak száma az év 

végén (fő) 

2007. év 3231 1663 1568 

2008. év 3146 1606 1540 

2009. év 3108 1584 1524 

2010. év 3037 1541 1496 

2011. év 3007 1529 1478 

Forrás: KSH T-Star adatbázis 

 

Borsodnádasd lakónépessége 2001 óta közel 700 fővel csökkent, és ez a trend a negatív 

természetes szaporulatot tekintve tartósnak tűnik. A népességszám csökkenésének azonban 

nem csak ez az oka, hanem az elvándorlás is. 

Az elvándorlások száma a 2007. évben 227 fővel mutatható ki, amely érték 2011-ben több, 

mint 22%-kal csökkent, azaz 177 fő vándorolt el. Ez a csökkenés pozitív és cél, hogy ezt még 

inkább visszaszorítsa a város. Azonban az odavándorlások számai már annyira nem mutatnak 

biztató képet. A 2007. évben a mutató 176 fő és a 2011. évben is ez az érték. Habár a köztes 

időszakban a mutatók lényeges alacsonyabbak voltak, azonban az odavándorlások esetleges 

emelkedését vissza kell szorítani, hoszabb távon pedig csökkenteni szükséges. 

 

A 2001. évi népszámlálás adatai alapján a akónépességen belüli 0-14 évesek aránya 18,2 %, a 

15-59 évesek aránya 55,6%, míg a 60-x évesek aránya 26,2 %. Kimutatható, hogy a település 

öregedő tendenciát mutat, amelyet az alábbi táblázat is megmutat. 
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7.sz. diagram: Öregségi mutató száz 0-14 évesre jutó 60-x éves 

 

Forrás: TEIR adatbázis 

 

Borsodnádasdon jelenleg a lakosok 40 %-a tartozik a roma kisebbséghez. A romák 

számarányának növekedése különösen az utóbbi évtizedekben gyorsult fel. Ehhez hozzájárult, 

hogy létszámuk növekedésével párhuzamosan jelentősen csökkent a települések nem roma 

népessége a természetes fogyás és az elvándorlás következtében. A romák által nagyobb 

arányban lakott kistérségekben rontja a lakosság életesélyét, hogy ezen területek döntő 

többsége városhiányos, sok esetben aprófalvas, elnéptelenedő térség. 

 

3.4.2.Képzettség 

 

Az ezer lakosra jutó nappali tagozatos tanulók számát vizsgálva a kistérségben a legmagasabb 

az általános iskolai tanulók aránya (71%), a legalacsonyabb pedig a gimnáziumi tanulók 

aránya (8%).  
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A kistérségben az alapfokú oktatási intézmények kiépültek, a kisebb települések 

intézményfenntartó társulásokban működtetett körzeti általános iskolák keretében oldják meg 

az alapfokú oktatás biztosítását. 

A kistérség települései közül nem működik iskola Bükkmogyorósd, Dubicsány, Gömörszőlős, 

Hét, Lénárddaróc, Sajómercse, Uppony, Kissikátor településeken. Sok esetben csak alsó 

évfolyamok működnek, ezek fenntartása nem minden esetben gazdaságos. 

A középfokú oktatásnak Ózdon és Putnokon vannak intézményei, valamint Borsodnádasdon 

egy kihelyezett középiskola. Ezen létesítmények gazdag kínálatot adnak, de nem minden 

esetben felelnek meg a gazdasági igényeknek. 

 

Ózdon működő középfokú oktatási intézmények: 

 József Attila Gimnázium Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási 

intézmény 

 Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola 

 Bolyai Farkas Szakképző Intézmény 

 Árpád Vezér ÁMK 

Putnokon a Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola működik középfokú 

oktatási intézményként. 

Borsodnádasdon a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola kihelyezett intézménye 

működik. 

A térségben jelenleg felsőfokú oktatási intézmény nem található. Ennek hatására a 

középiskolai tanulmányaikat befejező, felsőfokú képzés megszerzésére törekvő fiataloknak el 

kell hagyniuk a lakóhelyüket, hogy tanulmányaikat folytathassák. A kistérségtől való 

elszakadás gyakran véglegessé is válik  

A felsőfokú oktatás keretében csak kihelyezett képzés működik kistérségben. A Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetem, Bólyai János Katonai Műszaki Karának kihelyezett 

költségtérítéses, levelező tagozata keretében kettő BSc alapképzés indult el Ózdon 2007-ben, 
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az NFT I. keretében sikeresen végrehajtott városrehabilitációs projekt során felújított Kaszinó 

épületében.  

 

8. sz. diagram: A népesség iskolai végzettsége az összes népesség arányában a 2011. évi 

népszámlálás adataiból 
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Forrás: KSH adatbázis 

 

A fenti ábrából jól látszik, hogy az elvégzett osztályok tekintetében az Ózdi kistérség jóval 

alatta van a megyei és az országos átlagnak is. Egyetemi vagy főiskolai végzettséggel a 

kistérségben csupán a népesség 5,31 %-a (megyei szinten 8,93%, országos szinten 12,09%), 

középiskolai végzettséggel pedig mindössze 37,81 %-a. A megyei arányokat főként Miskolc 

és a Miskolci kistérség biztosítja. 

 

Borsodnádasdon jelenleg egy óvoda, egy általános iskola és egy kihelyezett gimnázium 

működik. 

A 2001. évi népszámlálás adatai alapján a lakónépesség 41,5%-a végezte el az általános 

iskolát az aktív korúakon belül. A 25 éves és idősebb népesség arányában 5,3% rendelkezik 

felsőfokú végzettséggel. Ez az arány a 2011. évben szintén csökkenő tendenciát mutatott az 

Önkormányzat adatszolgáltatásai alapján. 2011-ben a legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 42,1%, míg a felsőfokú 

végzettségűek aránya 4,9%. 
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Az alábbi táblázatban az óvodába beíratott gyerekek számát, az általános iskolai tanulók 

számát a nappali oktatásban, illetve a középiskolai felnőttoktatásban tanulók számát 

vizsgáljuk a 2007-2011 év közötti időszakban.  

Az óvodába beírt gyermekek száma növekvő tendenciát mutat. Míg a 2007. évben 84 

gyermek került beíratásra, addig ez a mutató a 2011. évben 96 fő, amely 12,5%-kal több, mint 

előtte 4 évvel.  

Az általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban a 2007. évben 283 fő, amely a 2009. 

évtől eltekintve folyamatos csökkenő tendenciát mutat. A 2011. évben 32 fővel csökkent a 

létszám. 

A középiskolai felnőttoktatásban a 2007-2010. évek közötti időszakban folyamatos növekedés 

mutatható ki, azonban a 2011. évben lényegesen lecsökkent a létszám. 2011-ben a 21 fő 

72,7%-kal kevesebb, mint a korábbi évben. 

6.sz. táblázat:  Az oktatási-nevelési intézményeket igénybevevők száma   

Időszak 

Óvodába beírt 

gyermekek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) 

(fő) 

Általános iskolai tanulók 

száma a nappali 

oktatásban 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt) (fő) 

Középiskolai 

felnőttoktatásban 

tanulók száma 

(fő) 

2007. év 84 283 54 

2008. év 84 264 51 

2009. év 83 272 64 

2010. év 81 266 77 

2011. év 96 251 21 

Forrás: KSH T-Star adatbázis 

A 2005. évi, Önkormányzat által szolgáltatott adatok alapján az általános iskolai tanulók 

közel 40 % -a roma származású, emiatt szükséges a kis létszámú, felzárkóztató osztályok 

működtetése is. Minden évben a végzettek kb. 95- 97%-a tanul tovább. 

Borsodnádasd lakossága alacsony iskolai végzettséggel, illetve elavult, nem piacképes 

szakmával rendelkezik. 
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A települési önkormányzat adatközlése alapján az ellátásban részesülő aktív korúak közül 

(289 fő), 55 fő 8 általánosnál kevesebb, 140 fő 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik. 

A fentebbiek alapján kimondható, hogy az oktatási rendszerben résztvevők száma csökkenő 

tendenciát mutat, amely a népesség csökkenésével és az elvándorlással hozható 

összefüggésbe. 

 

3.4.3.Foglalkoztatás 

 

A gazdasági válság hatására Magyarországon 2009-ben a foglalkoztatottak létszáma sokkal 

alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban. A KSH adatai szerint, míg a 15-64 éves 

korosztály átlagosan 64,8%-a dolgozik az Európai Unióban, hazánkban csupán 55,4%-uk. 

Az uniós viszonylatban igen kedvezőtlen magyar foglalkoztatási ráta egyik oka az alapfokú 

iskolai végzettségűek rendkívül alacsony munkaerő-piaci jelenléte. Magyarországon a 15–64 

éves alapfokú iskolai végzettségűeknek csak 25,7%-a minősült foglalkoztatottnak 2009-ben. 

2009-ben a válság a gazdaság minden területét elérte, nem csak a termelő, hanem a 

szolgáltató szektor is szembesült a fizetőképes kereslet csökkenésével, amit a 

létszámleépítések növekvő száma, a gazdasági szféra munkaerő-keresletének jelenős 

visszaesése, a munkaerő-piaci feszültségek növekedése jelzett. Ezek a negatív tendenciák 

Észak-Magyarország mindhárom megyéjére jellemzők voltak az elmúlt évben. 

A pályakezdők összetétele a munkaerő-piaci esélyek szempontjából továbbra is rendkívül 

kedvezőtlen az Észak-magyarországi régióban. A fiatalok többsége legfeljebb csak az 

általános iskolát járta ki, ami a sikertelen elhelyezkedés legfőbb oka. Számuk évről évre 

növekszik, viszont egy hiányszakma megszerzése esetén jelentősen javulnának munkaerő-

piaci esélyeik. A középfokú végzettségű pályakezdők létszáma minden iskolatípus esetében 

az átlagost meghaladó mértékben emelkedett az elmúlt egy évben, mivel a beszűkült 

munkaerőpiac kevésbé tart igény a tapasztalatlan fiatal munkaerőre, még akkor is, ha 

szakmával rendelkezik. A gazdasági válság a főiskolát vagy egyetemet végzettek többségénél 

is meghosszabbította a munkakeresés idejét, ezért sokkal többen szerepelnek a 

regisztrációban, mint 2008 végén. 
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9. sz. diagram: A foglalkoztatottak száma és a foglalkoztatottsági ráta alakulása az  

Ózdi kistérségben 2002-2009 
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Forrás: ÁSZF adatbázis 

 

A 2002-es adatokhoz képest 18%-kal, azaz 4.471 fővel csökkent a foglalkoztatottak száma a 

kistérségben. Ennek az oka, hogy az ipari termelés visszaesésének eredményeként gyökeresen 

megváltozott a régió gazdasági helyzete, ami a régió hosszan elhúzódó, tartós válságához 

vezetett. A nehézipari válság következtében az emberek elveszítették a munkájukat, amelynek 

egyik következménye az, hogy a kistérségben az átlagosnál is nagyobb a munkanélküliség. 

A foglalkoztatási ráta változásainak vizsgálatakor megfigyelhető, hogy a foglalkoztatási ráta a 

téli hónapokban a legkedvezőtlenebb, majd tavasszal a beinduló mezőgazdasági 

idénymunkáknak, valamint a közhasznú foglalkoztatási programoknak köszönhetően 

emelkedést mutat. Ezt július-augusztusban a pályakezdő munkanélküliek megjelenésének 

köszönhetően jellemzően kisebb visszaesés, majd ősszel újabb emelkedés követi. A 

közhasznú munkák és a mezőgazdasági idénymunkák végeztével a jórészt képzetlen 

munkások zöme újra visszakerül a munkanélküliek közé. 
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10. sz. diagram: A kistérség munkanélküliségi, foglalkoztatási és aktivitási rátájának 

összehasonlítása a többi területi egységgel (%), 2009 
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Forrás: AFSZ adatai alapján  

 

Az észak-magyarországi érték 48,5 százalék, a B-A-Z megyei pedig 46,8 százalék. Ezzel 

szemben az ózdi kistérségben a munkavállaló korúak 46,1 százaléka volt foglalkoztatva, ami 

nem számít olyan alacsony értéknek. A megye 15 kistérsége közül az Ózdi kistérség ezzel az 

értékkel a rangsorban a hatodik helyen szerepel. 

2009-ben az Ózdi kistérségben a foglalkoztatottak létszáma jelentősen alacsonyabb, a 

munkanélkülieké pedig lényegesen magasabb volt, mint egy évvel korábban. A jól képzett – a 

munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakértelemmel rendelkező – munkaerő megléte 

elengedhetetlen feltétele a gazdaság versenyképességének és a növekedésnek. 

Borsodnádasdon a legfrissebb (2013. 01. 20. állapot) nyilvántartás alapján 442 fő szerepel az 

ÁSZF adatbázisában. 

Közülük 169 fő szerepel a tartós munkanélküliek között. 2060 fő tartozik a munkavállaló 

népesség közé. A munkanélküliek aránya 2,19% az országos relatív mutatókhoz viszonyítva.  

A kilencvenes években végbement gazdasági átalakulás mérlege meglehetősen negatív a 

foglalkoztatás szemszögéből a régióban: általános tendenciaként jelent meg a munkahelyek 

számának csökkenése, az inaktivitás mértékének növekedése.  

A munkaképes lakosság nagy része nehézipari szak- és betanított munkás képzettséggel, és 

gyakorlattal rendelkezik.  
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A felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok munkahely hiányában a településről 

elvándorolnak. 

A megfigyelt 4 főnél többet foglalkoztató megyei székhelyű vállalkozásoknál, létszám 

kategóriától függetlenül a költségvetési és társadalombiztosítási intézményeknél, valamint a 

kijelölt nonprofit szervezeteknél 2011 I. félévében, 1,5%-kal kevesebb, mint az előző év 

azonos időszakában (Országosan 0,2%-kal gyarapodott az alkalmazásban állók száma). Ezen 

belül a létszám a költségvetési szerveknél 12,5%-kal csökkent, a versenyszférában 7,7%-kal 

bővült. Az alkalmazásban állók közül a fizikai foglalkozásúak száma 5,2%-kal visszaesett, a 

szellemieké 3,7%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.  

 

7.sz. táblázat: Munkanélküliek életkor szerinti csoportosítása a megyében 

 

Forrás: Borsod-Abaúj Zemplén megye Statisztikai Évkönyvei 

 

Borsodnádasdon a 2001. évi népszámlálás alapján a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 

belül 32,3%, ezzel szemben a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 37,2%. 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 58,1%, a 

foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 56,2%. A munkanélküliek aránya 26% a tartós 

munkanélküliek aránya 11,4%. 23% azon aktív korúak aránya, akiknek a népszámlálás 

évében a jövedelemforrásuk kizárólag állami, vagy helyi támogatás volt. A TEIR adatbázisa 

alapján a „Regisztrált munkanélküliek száma” a 2007. évben 303 fő volt, amely a 2011. évben 

363-ra növekedett. Ezen mutató a 2009. évben kiugróan magas értéket mutat, 22,9%-kal 
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többet, mint a 2007. évben. Viszont a 2009. évet követően - a rendelkezésre álló adatok 

alapján – folyamatos csökkenő tendencia figyelhető meg. 

 

11.sz. diagram: Regisztrált munkanélküliek száma 

  

Forrás: TEIR adatbázis 

 

A nyilvántartott álláskeresők száma a 2007. évtől kezdődően folyamatosan növekvő 

tendenciát mutat. A 2007. év és a 2013. januári adatok között 31,7%-os  növekedés mutatható 

ki.  
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7.sz. táblázat: Borsodnádasd nyilvántartott álláskeresői számának alakulása 

 Nyilvántartott álláskeresők 

száma 

Arányuk az aktív korú 

népességhez 

2013. január: 442 fő 21,46% 

2012. 

december 

403 fő 9,26% 

2011. 

december 

363 fő 17,35% 

2010. 

december 

367 fő 17,47% 

2009. 

december 

393 fő 18,9% 

2008. 

december 

316 fő 14,87% 

2007. 

december 

303 fő 14,12% 

 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás és KSH T-Star adatbázis 

 

A 180 napon túli nyilvántartott álláskeresők száma a KSH adatbázisa alapján a 2007. évben 

190 fő volt, amely 2011. év végére 154 főre csökkent. 

 

A 2007. és 2011. évek közötti időszakban végzettség alapján vizsgált adatok kimutatják, hogy 

az Általános iskola 8 osztályánál kevesebb végzettséggel rendelkező nyilvántartott 

álláskeresők száma a 2008. év kivételével csökkenő tendenciát mutat. Az általános iskolai 

végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma a vizsgált évek folyamán növekedett 113 főről 

161 főre. A szakmunkás végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma a 2009. évig növekvő 

tendenciát mutat, majd a jelzett évtől kezdődően folyamatos csökkenés figyelhető meg. A 

szakiskolai, főiskolai és egyetemi végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma nem 

kimagasló, ami annak is köszönhető, hogy a településen és a térségben nem sok lehetőség van 

ezen iskolatípusok elvégzésére. 

A legtöbb nyilvántartott álláskereső az általános iskolai végzettségűek körében mutatható ki, 

amely a településen kialakult iskolarendszerrel hozható összefüggésbe.  

A nyilvántartott álláskeresők közül a fizikai foglalkozásúak szerepelnek lényegesen nagyobb 

számban a településen, a szellemi foglalkozásúak száma a 2011. évben 10%-át tette ki a 

fizikainak. 
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8.sz. táblázat: Nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség tekintetében: 

Időszak 

Általános iskola 8 

osztályánál 

kevesebb 

végzettséggel 

rendelkező 

nyilvántartott 

álláskeresők 

száma (fő) 

Általános 

iskolai 

végzettségű 

nyilvántartott 

álláskeresők 

száma (fő) 

Szakmunkás 

végzettségű 

nyilvántartott 

álláskeresők 

száma (fő) 

Szakiskolai 

végzettségű 

nyilvántartott 

álláskeresők 

száma (fő) 

Szakközépiskolai, 

technikumi, 

gimnáziumi 

végzettségű 

nyilvántartott 

álláskeresők 

száma (fő) 

Főiskolai 

végzettségű 

nyilvántartott 

álláskeresők 

száma (fő) 

Egyetemi 

végzettségű 

nyilvántartott 

álláskeresők száma 

(fő) 

2007. 62 113 83 8 35 2   

2008. 67 129 78 12 29   1 

2009. 65 148 113 14 48 5   

2010. 65 159 90 6 44 2 1 

2011. 59 161 87 8 47 1   

 

Forrás: KSH T-Star adatbázis 
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3.4.4.Szociális és jövedelmi helyzet 

 

Csaknem 15 éve küzd a város a munkanélküliséggel. A cigány lakosság aránya kb. 40%.  A 

munkanélküliek nagyobb hányada közülük kerül ki, az alacsony képzettségük miatt még 

nehezebb az elhelyezkedés. A cigány születések aránya magas (47%). Viszonylag magas a 

koraszülések száma, 59 főből 42 fő (71%) szintén a cigány kisebbséghez tartozik. A 

veszélyeztetett gyerekek száma kb. 300 fő. 

Szociális segélyezés: Önkormányzati kereteken belül a következő segélyformákkal segítenek 

a rászoruló lakosságon a 2005. évi adatszolgáltatás alapján.: 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás: 560fő 

Rendszeres szociális segély: 50fő 

Jövedelempótló támogatás: 180fő 

Gyermekvédelmi támogatás: 15fő 

Ápolási díj: 15fő 

Lakásfenntartási támogatás: 90fő 

Közgyógyellátású igazolványok: 250fő 

 

A településen több mint 200 család a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegénél 

(28.500.-) kevesebb jövedelemmel rendelkezik. A 22.800,- Ft összegű foglalkoztatást 

helyettesítő támogatással együtt is megközelítőleg 150 család, a fenti összeg alatti 

jövedelemmel rendelkezik.  
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9. sz. táblázat: Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások (eFt) 

Időszak 

Rendszeres 

szociális 

segélyre 

felhasznált 

összeg 

(rendelkezésre 

állási 

támogatásban 

részesülők 

adatai nélkül) 

(1000 Ft) 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményre 

felhasznált összeg (2) 

(1 000 Ft) 

Kiegészítő 

gyermekvédelmi 

támogatásra 

felhasznált 

összeg (2) (1 000 

Ft) 

Ápolási díjra 

felhasznált 

összeg (1000 Ft) 

Lakás-fenntartási 

támogatásra 

felhasznált 

összeg 

(pénzbeni és 

természe-tbeni) 

(1000 Ft) 

Átmeneti segélyre  

felhasznált összeg 

(pénzbeni és 

természetbeni) 

(1000 Ft) 

Súlyosan mozgás-

korlátozott 

személyek 

közlekedési 

támogatására  

kifizetett összeg 

(1000 Ft) 

2008. 

év   3310 179 6730 5527 24 791 

2009. 

év 54569 4686 276 7384 5527 92 466 

2010. 

év 8994 5151 328 9842 7721 74 487 

2011. 

év 16103 5400 301 12335 10240 119 535 

 

Forrás: KSH T-Star adatbázis
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10.sz. táblázat: A szociális ellátások alakulása Borsodnádasdon 

 

 2009 2010 2011 

Aktív korúak 

ellátása 

181 221 275 

Lakásfenntartási 

támogatás 

106 129 217 

Átmeneti segély 183 77 21 

Temetési segély 27 33 34 

Köztemetés 3 3 2 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezmény 

437 484 473 

Óvodáztatási 

támogatás 

31 32 36 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Borsodnádasd a rendszeres gyermekvédelmi támogatás tekintetében a megyei átlag alatt 

marad, mértéke a népességen belül alig több, mint 5%. A gyermekvédelmi kedvezményben 

közel 9%-a részesül alakosságnak. 

 

12.sz. diagram: 

Rendszeres szociális segélyben és gyermekvédelmi 

kedvezményben részesültek aránya a népességen belül, 2008.
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Forrás: KSH T-Star adatbázis 
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A megyében a teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete 2011 első 

félévében 173,4 ezer forint volt, 5,2%-kal több az előző év azonos időszakánál. A havi bruttó 

átlagkereset a megyében 38 ezer forinttal maradt el az országostól. Jelentősen felülmúlták az 

előző év azonos időszakának kifizetéseit a tudományos és műszaki tevékenység, a bányászat, 

az információ és kommunikáció, a pénzügyi szolgáltatás, az egészségügyi szolgáltatás, 

szállítás és raktározás január-júniusi keresetei, viszont a vendéglátás, az oktatás, az 

ingatlanügyletek, illetve a művészet és szabadidő ágai elmaradtak attól. 

A havi bruttó átlagkeresetek a versenyszférában 5,8%-kal, a költségvetési szerveknél 2,9%-

kal emelkedtek. 

Borsod-Abaúj-Zemplénben a 184 616 forintos nemzetgazdasági szintű átlagos havi 

munkajövedelem 5,7%-kal volt magasabb az előző év első félévénél. A munkajövedelmen 

belül az egyéb munkajövedelem aránya átlagosan 6,1%-ot tett ki. 

 

11.sz. táblázat: A havi bruttó átlagkeresetek Borsod-Abaúj Zemplén megyében 

 

Forrás: Borsod-Abaúj Zemplén megye Statisztikai évkönyve 2011. 

 



PROJMEN Kft.

4032 Debrecen, Böszörményi út 71. IV. em. 15.

Mobil: (30) 346-7171
E-mail: info@projmenkft.huoldal 94 

 

3.4.5.Társadalmi önszerveződés  

 

A városban magas a civil szerveződési kedv, jelentős számú civil szervezet működik, melyek 

jól együttműködnek a helyi önkormányzattal. A civil szervezetek segítik az önkormányzat 

értékmegóvó, közösségépítő tevékenységét. A jövőben fontos feladat a civil szervezetek, 

valamint a köztük és az önkormányzat közötti együttműködések megerősítése, a 

fejlesztésekben való részvételük ösztönzése. Borsodnádasdon jelenleg 19 civil szervezet van 

bejegyezve. A szervezetek elsősorban a kultúra, a közművelődés és a sport területén 

működnek.  

12. sz. táblázat: A borsodnádasdi szervezetek  

NÉV CÍM 
TEVÉKENYSÉGI 

KÖR 

Harangvirág klub 
Borsodnádasd, Kossuth 

Lajos út 142. 

Cigány klub, 

felzárkózás 

elősegítése 

Borsodnádasd Vasas Szakszervezete 
Borsodnádasd, Belső 

út 6. 

Kirándulások 

szervezése, 

rászorulók segítése. 

Borsodnádasdi Labdarúgó Egyesület 
Borsodnádasd, Petőfi 

tér 1. 

Labdarúgó 

bajnokságok 

szervezése 

Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és 

Sportért Közalapítvány 

 

Borsodnádasd, 

Köztársaság út 10. 

Kulturális 

rendezvények 

segítése 

Borsodnádasdi Természetbarátok Köre 

 

Borsodnádasd, Petőfi 

tér 1. 

Kirándulások 

szervezése 

Borsodnádasdi „Vasas” Horgász Egyesület  

 

Borsodnádasd, Kölcsey 

út 13. 

Horgászversenyek 

lebonyolítása 

Furulya szakkör – VIVA Együttes 

 

Borsodnádasd, Arany 

János út 
Zenélés 

Mozgáskorlátozottak Országos Szövetségének 

Ózdi Egyesületéhez tartozó Borsodnádasdi 

csoportja 

 

Borsodnádasd, Petőfi 

tér 1. 

A fogyatékossággal 

élők összetartása 

MŰ-vész-HELY    
Borsodnádasd, 

Köztársaság út 93. 

Amatőr alkotó 

csoport. 

Színdarabok 

megtanuláse. 
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Négy Évszak Irodalmi kör 
Borsodnádasd, Petőfi 

tér 1. 

Nyugdíjasok 

hasznos időtöltése, 

versek tanulása 

Őszirózsák asszonykórus 
Borsodnádasd, Petőfi 

tér 1. 

Nyugdíjasok 

hasznos időtöltése, 

népdalok éneklése. 

Borsodnádasdi Rákellenes Liga 
Borsodnádasd, 

Vörösmarty út 8. 

A betegség 

megelőzésére, 

kezelésére való 

felkészítés. 

Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület 
Borsodnádasd, Petőfi 

tér 1. 

Közösség  építés, 

kulturális 

programokhoz való 

kapcsolódás, 

szervezés. 

Borsodnádasdi Tenisz Klub 

 

Borsodnádasd, Kölcsey 

út  
Sportolás 

Kártyaklub 
Borsodnádasd, Petőfi 

tér 1. 

Közös 

kikapcsolódás. 

 

Keresztény családok Jövőjéért Alapítvány 

 

Borsodnádasd, Kossuth 

út 22. 

Családon belüli 

összetartozás 

segítése. 

Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum 
Borsodnádasd, 

Vajdavár 1. 

Bicikli, íjászat,  és 

egyéb sportolási,,  

szabadidős 

tevékenységek.  

Montázs Mazsorett csoport 
Borsodnádasd, 

Köztársaság út 10 

Tánckultúra 

fejlesztése 

Botcsinálta Komédiások 
Borsodnádasd, 

Köztársaság út 10. 

Nyugdíjas 

színjátszó csoport 

 

Forrás: Önkormányzat adatszolgáltatása 
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3.5.Települési környezet 

 

3.5.1.Környezet, levegő, víz 

Borsodnádasd környezeti állapotát – mint a legtöbb ipari települést – a korábban működő ipar 

determinálta: a környezetet nagymértékben és koncentráltan terhelte. A Lemezgyár 

megszűnése után a környezet állapota jelentős mértékben javult, azonban az ipar és bányászat 

maradandó sebeket ejtett a város környezetében. Ezeket manapság adottságként tekinthetjük, 

aminek megszüntetéséről, rekultivációjáról gondoskodni kell. Másrészt a városnak vannak 

jelenleg is „működő” szennyezőforrásai, környezetterhelések, melyekkel szintén foglalkozni 

szükséges. 

Borsodnádasd egyik legnagyobb környezeti problémája a lemezgyári meddőhányók és a 

bányászattal roncsolt területek elmaradt rekultivációja, mely a település több pontján 

fellelhető. 

A volt Lemezgyár területén a talaj telített a savak, páclevek, olaj és kenőanyag-származékok 

terhelésétől. 

Az Engels-telepi hulladéklerakó működését 2004-től korlátozta az Önkormányzat: a települési 

kommunális hulladéklerakást tovább nem engedélyezte, csak építési és zöldhulladék 

szállítható be a telepre. A bezárásról és rekultivációról gondoskodni kell, mely folyamatban 

van a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

közreműködésével.  

A jelenleg is működő ipari üzemek környezetterhelése folyamatos, ami minden környezeti 

elemre kártékony. Ilyen ipari szennyezőforrások ill. veszélyforrások a legnagyobbakat 

tekintve: Durrell Kft., Lapátgyártó Kft., PLES Zrt., Galvánüzem, Dubaere Hungary Kft. stb. 

Bár az engedélyköteles tevékenységeket folytató vállalkozások az Észak-magyarországi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékessége alá tartozik, 

ebből a körből kimaradókra vonatkozó helyi környezetvédelmi szabályozást, helyi hatósági 

jogkört (eljárásokat) erősíteni kellene. 

A település kül- és belterületén jelentős kiterjedésű vízmosások vannak, az eróziós folyamatot 

erősítik.  
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A város számos területén a lakossági kommunális folyékony hulladék elhelyezés, kezelés, 

szállítás nem megoldott. 

A szennyvíziszap lerakóhely nem felel meg az előírásoknak és a tulajdonviszonyok sem 

rendezettek. 

Dögkút hatályos jogszabályok értelmében nem működtethető, annak felszámolása elmaradt. 

Az ezzel kapcsolatos probléma összetett és országszerte jelentkezik. Az elhullott állati 

tetemek elszállítását, kezelését szabályozni szükséges. 

Az illegális hulladéklerakás a város egyes területein folyamatosan újratermelődik. 

 

A levegő állapota: 

Borsodnádasd levegőtisztasági szempontból „védett I.” kategóriába tartozik. Az ipari 

szennyező források többnyire a település belterületén, a várost átszelő 2507. sz. főút mentén 

felfűzve helyezkednek el. Mivel ez azonos a völgy vonulatával, ezért a szélcsatornák 

irányában kedvező időjárás esetén átöblítő hatás érvényesülhet. Kedvezőtlen esetben viszont a 

völgy katlanná válhat. 

A levegő másik legnagyobb szennyezője vonalas jellegű: a 25.sz. főút, ill. a 2507 sz. út 

mentén a közlekedésből származó por, ill. járművek kipufogó gázának összetevői. Nagy 

figyelmet kell fordítani az útfelületek tisztántartására (nem csak a fő közlekedési vonalakon), 

hiszen ez kihatással van a lakosság egészségi állapotára is. Másrészt a nagy forgalmat 

bonyolító főutak mentén védősáv kialakítása hiányzik, pedig a növényzet jelentős mértékben 

meg tudja szűrni, vagy fel tudja fogni a szennyezőanyagokat. 

Meghatározó még különösen tavasszal és ősszel a kerti hulladékok égetéséből, ill. a legelők 

égetéséből származó levegőszennyezés, mely elsősorban a lakosság körében elterjedt 

„szokás”. 

Napjaink drasztikus energiaár (elsősorban gázár) emelkedése a lakosságot a szilárd tüzelésre 

való átállásra ösztönzi, mely a levegő szennyezettségét szintén erősíti. 
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A vizek minősége: 

a) Felszíni vizek állapota: tavak, patakok 

- Borsodnádasd kiemelt vízvédelmi terület: III/4. kategóriába tartozik. 

- Borsodnádasd vonzerejét, turisztikai-idegenforgalmi jelentőségét növeli a két tó és 

festői környezete. Bár mindkét tó magánkézben van, a vízgyűjtő területükön állami és 

magántulajdonú erdőkből, ill. önkormányzati kül- és belterületekről származik a 

vízmennyiség. A vizek tisztasága közös érdek, így a védelem is közös 

feladatvállalással valósulhat meg. 

- Különös odafigyelést igényelne a Felső-tó szennyezőforrásainak megszüntetése, 

(ugyanis a tó befogadója a fölötte lévő ingatlanok tisztítatlan szennyvizeinek), hiszen a 

tulajdonosnak csak ezek után lesz érdeke a vízminőséget és a tó környezetét javítani. 

- Az Alsó-tó fölötti illegális hulladéklerakás kedvezőtlenül befolyásolja a tó 

vízminőségét. Az önkormányzati tulajdonú völgyzárógát, ill. a műtárgyak állapota 

egyre romlik, a gát több helyen átereszt, mely veszélyeket rejt, hiszen a gát szerkezete 

meggyengülhet. Felülvizsgálata indokolt. 

- A csatornázatlanság, ill. a házi szennyvizek gyűjtésének, ártalmatlanításának 

hiányosságai miatt nagy mennyiségű szennyvíz gyűlt fel az altalajban, nagymértékű a 

csapadékvíz elvezető árkokba való házi szennyvíz bevezetése, így tulajdonképpen a 

felszíni vizeink a szennyvíz közvetlen befogadójává válnak. Ez a probléma a város 

egész területén jelentkezik. 

b) Felszín alatti vizek állapota: 

A felszín alatti vizek állapota függ a talajszennyezés mértékétől. Ez egyrészt az ipari 

üzemek szennyezéséből, másrészt a csatornázatlanságból eredő foszfor, foszfát, nitrit, nitrát, 

ammónia, egyéb szerves eredetű és bakteriális szennyezésekből stb., harmadszor a meglévő, 

de már felhagyott hulladéklerakó, vagy az illegális hulladéklerakás csurgalékvizeiből, ill. a 

régen felhalmozott meddőhányók csurgalékvizeiből ered. Cél: a talajon keletkező hulladékok, 

talajba szivárgó folyékony szennyezőanyagok visszaszorítása. 
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Zaj- és rezgésvédelem: 

1. A közlekedésből származó zajterhelés főleg a 25.sz. főközlekedési út, ill. a 2507.sz. 

(Köztársaság út) nyomvonalán jelentkezik. Ez is alátámasztja a fentebb említett védősáv 

növényzettel való beültetésének kérdését. 

2. Ipari üzemek zajforrásai nem haladják meg a jelenleg érvényben lévő egészségügyi 

normákat és határértékeket. 

 

A közlekedésből származó tényleges egyenértékű hangnyomásszint (62 dBa) Borsodnádasd 

belterületén feltehetően meghaladja a megengedett határértéket, bár pontos mérési adatok nem 

ismertek. 

 

3.5.2.Felszín, talaj, növényzet 

 

Borsodnádasd környékén a különböző földtörténeti korok meghagyták származékaikat. 

A karbon-kor 250 millió évvel ezelőtti szénképződésével ma a fejlődő ipar energiaforrása. Az 

ezt követő földtörténeti korok; éspedig: a perm, triász, jura, kréta, majd eocén, oligocén, 

pliocén a vidéken hagyta geológiai bizonyítékát. A miocén korszak az akkor itt elterülő tenger 

hordalékaként hagyott itt homokot és egyes ókori kagylók, csigák megkövesedett 

maradványainak százezrét, főképpen a Bogdánytőke és a Kácsiktető nevű dűlőkön. 

Mint érdekességet, megemlítjük az arlói hegycsuszamlást, majd a közelmúltban megszakadt 

vajácsi hegyet, melyet ugyancsak a tenger hordalékából itt maradt homokhegyek, minimális 

homokkő konkrécióval. 

 

Földtani adottságok: 

Borsodnádasd város dombvidéken épült, a völgyek lejtős területeinek, terepadottságainak 

kedvező kihasználásával. 

A település közigazgatási területén az Országos Ásványvagyon Mérlegben a következő 

megkutatott barnakőszén lelőhelyek vannak nyilvántartva: 
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- 32799 és 72799 kódszámon, Budaberke és Budaberke táró elnevezéssel, a Miskolci 

Bányakapitányság 2063/2000. számú határozata alapján „Borsodnádasd VI.-szén” 

védőnevű bányatelekkel lefedve, kezelője a Bolygó 96 Kft., Borsodnádasd. 

- 72793 kódszámon, Nóra akna elnevezéssel, a Miskolci Bányakapitányság 1100/1993. 

számú megosztó határozata alapján „Bekölce bánya-szén” bányatelekkel lefedve, 

kezelője Arany László vállalkozó, Ózd. 

A Miskolci Bányakapitányság szakhatósági állásfoglalása alapján a város közigazgatási 

területén, a Bányakapitányság által határozattal megállapított bányatelkek találhatók: 

1. A város közigazgatási területén a következő – a Bányakapitányság által határozattal – 

megállapított bányatelkek találhatók: „Borsodnádasd II.” védőnevű bányatelek, 

(Karácsonylovai-táró Reménység I-II. lejtősaknák), a „Borsodnádasd V.” védőnevű 

bányatelek, valamint a „Borsodnádasd VI.-szén” védőnevű bányatelek, Budaberk 

szénbánya, melynek felhagyása folyamatban van. 

2. Borsodnádasd közigazgatási területén engedélyezett szilárdásvány-kutatás, bejelentett 

előkutatás nincs. 

3. Megszűnt bányákról az alábbi adatok találhatók a Bányakapitányság 

nyilvántartásában: Borsodnádasdi szénbányamű /Ferenc táró, Borbála táró, Gizella 

táró, István táró, Alsó- és Felső-Berta tárók, Gusztáv akna, Csurgó táró/(leállítás éve: 

1885.); 

„Borsodnádasd II.” védőnevű Borsodnádasdi szénbánya /Bánberke-Hasznos/ I.sz. 

/Balatonvölgyi/ lejtősakna, II. sz. légakna, Bánberke I-II. táró, Hasznosi lejtős-akna, 

V. lejtősakna, Karácsonylovai-táró/; „Borsodnádasd III.” védőnevű Batófői táró 

/Tanbánya/; „Borsodnádasd V.” védőnevű Reménység akna /Karácsonylova 

(Zsóberki) táró, Reménység I-II. lejtősakna/; valamint a város közigazgatási területén 

– helyrajzi számok ismeretlen – működött homok- és kőbánya, melyeknek utolsó 

ismert bányavállalkozója a Mátrai Ásványbánya Vállalat Gyöngyös, (leállítás éve: 

1955-1964), a területek tájrendezéséről nincs tudomása a bányahatóságnak. 

A Borsodi Bányavagyon-hasznosító Rt. (Miskolc, Kazinczy u. 28.) a város közigazgatási 

területére vonatkozó bányászati műveletekkel érintett területek kontúrját, 

adatszolgáltatásként megadta a szervezők részére. 
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Ezen a bányaműveletek az érvényben lévő metodika alapján számított maximális 

hatótávolságát jelölték. 

Az érintett terület 1968-1976. évek között aláfejtésre került. az azóta eltelt évek alatt a 

fejtéseket követő kőzetmozgások zöme már lejátszódott, azonban nem zárható ki, 

esetleges kisebb volumenű, a külszínt is érintő utólagos mozgás. 

A város közigazgatási területén felszínmozgásos területeket tart nyilván a Magyar 

Geológiai szolgálat. A település közigazgatási területének földtani felépítése, valamint a 

területen észlelt és nyilvántartott felszínmozgásos jelenségek ismeretében a lejtős 

térszínen történő beavatkozások (bevágás, építés stb.) felszínmozgás kialakulásával 

járhatnak. 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei az 1996. évi LIII. tv. 15. §-ában foglaltak 

alapján felmérték a község határában lévő ún. természeti területeket. Ezek természetközeli 

állapotokkal jellemezhető, erdő, gyep, nádas művelési ágú földrészletek, melyeket a 

mellékelt helyrajzi számos listán és térképvázlaton feltüntettünk. Kataszterük elkészült, 

feldolgozásuk és kihirdetésük folyamatban van. Ezeken a területeken természet- és 

tájvédelmi szempontból nemkívánatos semmi olyan tevékenység, ami a tájképben, a 

természetes életközösségekben (növénytársulásokban) és élőhelyeken maradandó 

károsodást vagy átalakulást eredményezne. 

- A különféle védettségi kategóriákba eső, egymást jobbára átfedő területeken (a 

védelemre tervezett területeken, a TvTK védő övezetében és Természeti Területeken) 

a Bükki Nemzeti Park nemkívánatosnak tart, ennél fogva nem is támogat jelentős 

fejlesztéseket, kiváltképp az ún. zöldmezős beruházásokat. 

- A település határának természetvédelmi szempontból igen értékes élőhelyeit nem 

szabad felszabdalni (utakkal vagy egyéb nyomvonalas létesítményekkel, épületekkel 

stb.), művelési águk megváltoztatása nemkívánatos, sőt, természetvédelmi 

szempontból ellenjavallt (értékes gyepek erődítése). 
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3.5.3.Műemlékek, helyi építészeti értékek 

 

 

13. sz. táblázat: Műemlékek Borsodnádasdon 

sorszám Megnevezés Cím 

  MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÜLETEK   

1 

Római Katólikus Templom (műemlék), 
1733 és 1746 között épült, klasszicista 
stílusú Kossuth u. 22. 

  
HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT 
TELEPÜLÉSSZERKEZETEK ÉS ÉPÜLETEK   

2 

Móricz Zsigmond utca 
nyomvonalvezetése, telekstruktúra és 
beépítése Móricz Zs. u. 

3 
Vörösmarty utca nyomvonalvezetése, 
telekstruktúra és beépítése Vörösmarty u. 

4 Móricz Zsigmond utca ikerházas épületei Móricz Zs. u. 

5 
Vörösmarty utca alsó utcán lévő emeletes 
épületek Vörösmarty u. 

6 
Evangélikus Templom, 1930-1934 között 
épült Köztársaság út 

7 Katólikus Templom és Rendház  

8 volt Tiszti kaszinó épülete Petőfi tér 

9 
B-A-Z. Megyei Önkormányzat Idősek 
Otthona Móricz Zs. u. 4. 

10 posta, idősek klubja épületegyüttese Köztársaság út  

11 óvoda és múzeum épülete Táncsics tér 

12 Lakóépület Táncsics tér 

13 Lakóépület Köztársaság út 15. 

 
ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ 
TERÜLETEK Hunyadi u. 43.  

14 Vajdavár - 

15 Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet - 
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3.5.4.Lakásállomány 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében a 2001. évi népszámlálási adatok alapján a tárgyévben 

497.840 db lakás volt bejegyezve. Ez a szám 2011. év végére 512.527-re nőtt. 10 év alatt 

közel 3%-kal gyarapodott a lakások száma. 

Borsod-Abaúj-Zemplénben 2011 I. félévében 104 új lakást vettek használatba, ami az előző 

évi alacsony bázisnál is 63%-kal kevesebb. (A hazai átlagban 35%-os csökkenés történt 2010 

I. félévéhez képest.) Az építési kedv további mérséklődését jelzi a 89 kiadott új építési 

engedély, amely 26%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában.  

A megyében a tízezer lakosra jutó épített lakások száma egyaránt (1,5) kevesebb a régiós 

(1,9) és az országos átlagnál (5,6) is. 

Településtípusonként vizsgálva megállapítható, hogy mindenütt jelentősen mérséklődött a 

lakásépítés, a legnagyobb mértékben a megyeszékhelyen, ahol mindössze 18 lakást (az egy 

évvel korábbi 14%-át) vettek használatba. Pozitív változás, hogy emelkedett az új lakások 

építésére kiadott engedélyek száma a községekben és – Miskolcot nem számítva – a 

városokban is. 

 

14. sz. táblázat: Lakásállomány 2010-ben Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében   

 

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Statisztikai évkönyv 2011. 

 

Borsodnádasd lakóterületei vegyes képet mutatnak. Vannak nagytelkes, családi házas 

lakóterületek, bányász kolóniák, gyári lakóterületek, többszintes lakóterületek. 

A Kossuth Lajos utca mindkét oldalán nagytelkes családi házas lakóterület található. A telkek 

mélysége 120-160 m között változik. Egyes részein – új utca nyitásával – ezek megosztásra 

kerültek (Béke utca). Hasonló jellegűek a Vajdavári utca lakótelkei is. 



PROJMEN Kft.

4032 Debrecen, Böszörményi út 71. IV. em. 15.

Mobil: (30) 346-7171
E-mail: info@projmenkft.huoldal 104 

 

A Mocsolyási terület az Engels utcára felfűzött két lakótömb ikerházakkal, rendezett, normál 

méretű telkekkel. A területen rendezetlen azúthálózat, és a beépítés a Rákóczi utcától keletre 

fekvő lakóterületnél. 

A Gálrétje utca végén lévő telkek megközelíthetetlenek. Az utca keskeny, szerteágazó 

nyomvonalát követi a beépítés is. 

A Karácsonylova utca nyugati domboldalára felnyúló lakóterületet gyalogút szélességű 

utakon alig lehet gépkocsival megközelíteni. A keleti oldal már rendezettebb. 

A Köztársaság útja mellett, az iskolától dél felé főleg családi házas lakóterület található, egy 

kétszintes többtelkes lakótelep közbeiktatásával. A Petőfi tér felé közeledve megjelennek a 

gyári kolónia épületei. 

A Köztársaság útjából leágazó Budaberke utca elején lévő telkek kicsik, sűrűn beépítettek, 

majd kifelé haladva a telkek nagyobbak, a beépítés lazább lesz.  

A lakóházak – a terepadottságok miatt – a telkek közepére, illetve a felső végébe épültek. 

A gyár mellé érve, a beépítés megszakad, üres telkek, azokon egy-egy épület található. 

A patak egyik ága délnyugat felé elágazva az Alsó-tóba ömlik, amely zsiliprendszerrel van 

ellátva. A patakkal párhuzamosan épült ki a Móricz Zs. utca és a Vörösmarty utca. 

Itt földszintes ikerházak és emeletes épületek vegyesen találhatók. 

A felső teleksor utólag épült be családi házakkal. Ez a településrész lehetett a gyári tisztviselői 

telep. A kellemes környezet színvonalát még növeli a környezete; az erdő és a mellette 

kialakult tó. 

A Petőfi tértől délre fekvő lakóépületek egyértelműen a gyárban dolgozók részére épültek. Az 

üzem mellett, a Táncsics utcában többszintes lakóépületek, míg a déli területeken földszintes 

kolóniaépületek találhatók, a keskeny lakóutcákra nyílóan. Ezek ma már nagyon rossz 

állapotúak. 

Az Alsó-tó mellett lévő lakóterületen már új családi házak épültek. 

A meglévő lakóterületek négy kategóriába sorolhatók: 

- telepszerű, többszintes lakóterület, 

- kertvárosi lakóterület (a telkek nagysága 900 m
2
 alatt van), 

- falusias lakóterület (900 m
2
 feletti telekterület), 

- gyári kolónia lakótelepei. 



PROJMEN Kft.

4032 Debrecen, Böszörményi út 71. IV. em. 15.

Mobil: (30) 346-7171
E-mail: info@projmenkft.huoldal 105 

 

A város lakásellátása egy- és többlakásos lakóépületben, egy- és kétszintes megoldásban, 

főleg magántulajdoni formában működik. Az elmúlt időszakban a lakásépítés döntően családi 

házas formában valósult meg, magánberuházásban. 

A város terjengős belterületéből adódóan sok üres, beépítetlen, többnyire mezőgazdasági, 

illetve kert hasznosítású terület található, ezért a település fejlesztését mindenképpen a 

belterületen kell megoldani. 

Elsősorban a városban lévő foghíjas utcák, valamint a mezőgazdasági területek, kertek 

beépítését kell előtérbe helyezni. 

Elsősorban a kertvárosi, illetve falusias jellegű, családi házas lakóterületek kialakítására van 

igény. 

 

A város lakásállománya a 2001. évi KSH adatszolgáltatás alapján 1386 db volt. A lakások 

száma az elmúlt 12 év alatt nem változott. A 2011. év végén ez a szám szintén 1386 db-ra 

tehető. Ennek oka, hogy a településen sok lakás elavult, amelyeknek lebontása válik 

szükségessé és az adatok alapján nem épül több lakás, mint amennyi lebontásra kerül. A 

megyei átlagtól lényegesen elmarad ezen mutató, amelyen javítani kell, ösztönözni szükséges 

a lakosságot a lakásépítésre, illetve meg kell teremteni azt a környezetet, ahová szívesen 

telepednek le a családok. 

A 2001. évi népszámlálás alapján az alacsony komfort fokozatú lakások aránya 35,3%, a 

komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 32,8%-os 

értéket mutat, az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 13,1%, amely mutatók 

meglehetősen magasak. Törekedni kell az értékek csökkentésére. 

Az épített lakások tekintetében 2001 és 2011 között 9 db mutatható ki, amelyekből 5 db 

engedélyköteles tevékenység.  Az épített lakások mindegyike saját használatra épült, 

amelyből 8 lakás családi házas formában készült. 

Ami pozitívumként mondható ki, hogy a közüzemi ivóvízhálózatba bekötött lakások száma 

100 %-os, a korábbi ivóvízhálózat kialakítását célzó projekt megvalósulásának köszönhetően.  
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15.sz. táblázat: A lakásállomány alakulása Borsodnádasdon 

Időszak 
Lakásállomány 

(db) 

Épített 

lakások 

száma 

(db) 

Az év 

folyamán 

épített 

lakások 

összes 

alapterülete 

(m2) 

Az év 

folyamán 

megszűnt 

lakások 

száma 

(db) 

Az év 

folyamán 

saját 

használatra 

épített 

lakások 

száma (db) 

Az év 

folyamán 

családi házas 

formában 

épített 

lakások 

száma (db) 

Az év folyamán 

avulás miatt 

megszűnt lakások 

száma (db) 

Az év folyamán 

egyéb ok miatt 

megszűnt lakások 

száma (db) 

Az év folyamán 

kiadott új építési 

engedélyek 

alapján 

létesítendő 

lakások száma 

(db) 

2000. év   1 135 1 1 1 1     

2001. év 1386     1     1     

2002. év 1388 2 325   2 2       

2003. év 1387     1     1     

2004. év 1386     1       1   

2005. év 1386 1 187 1 1 1 1     

2006. év 1382     4       4 3 

2007. év 1382               1 

2008. év 1382 1 154 1 1   1   1 

2009. év 1385 3 397   3 3       

2010. év 1386 1 155   1 1       

2011. év 1386                 

 

Forrás: KSH T-Star adatbázis 
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3.5.5.Települési infrastruktúra 

 

Ivóvízhálózat: Borsodnádasd 2005. decemberétől új hálózattal és 100%-os kiépítettséggel 

büszkélkedhet. Az ivóvízhálózat teljes hossza 27 km. Az ivóvízellátást a két mélyfúrású kútra 

telepített vízmű, ill. az Észak-magyarországi Regionális Vízmű Zrt. biztosítja. Az 

ivóvízszolgáltatást az önkormányzati tulajdonú Nádasd Kft. biztosítja. 

Szennyvízhálózat: Kiépítettsége részleges, elsősorban a Lemezgyár volt szolgálati lakásainak, 

munkástelepeinek szennyvízelvezetésére és tisztítására készült, így elsősorban a „telepi” 

területek, ill. a „falu” önkormányzati intézményei vannak bekapcsolva a 

csatornaszolgáltatásba. A csatornahálózat teljes hossza 14 km. A Lemezgyárnak 

köszönhetően a közművesítettség országos viszonylatban is nagyon korán (több, mint 70 éve) 

és magas színvonalon valósult meg. Azonban ez ma hátrányként jelentkezik, hiszen a 

csatornahálózat és szennyvíztisztító telep ez idő alatt elavulttá és rossz állapotúvá süllyedt, 

korszerűsítése és bővítése elengedhetetlen. A csatornaszolgáltatást a Nádasd Kft. végzi.  

Csapadékvíz elvezetés: Nyílt felszíni árkokkal történik, melyek többnyire burkolattal nem 

rendelkeznek. Befogadók: a két völgyzárógátas tó, ill. a településen átfolyó patakok. A 

domborzat tagoltsága a felszíni vizek hirtelen nagy területről való, nagy mennyiségű 

vízhozam szállítását idézi elő. Ez jól méretezett csapadékvíz-elvezető árkokat, ill. a hordalék 

megfogására alkalmas műtárgyakat feltételez. Az árkok jelenlegi állapota: a város központi 

területein kielégítő, más területeken beomlás, hordalék-lerakódás tapasztalható, de a település 

egyes részein a csapadékvíz elvezetés egyáltalán nem megoldott, és tervszerűen kiépített, 

vagy mélyített csapadékelvezető árok nem található. 

Telefonhálózat: kiépítettsége 60%-os, melynek jelentőségét egyre inkább visszaveti napjaink 

mobilhálózatainak rohamos terjeszkedése, mely egyre népszerűbb a lakosság körében. A 

település teljes területe mobilhálózatokkal lefedett. A telefonszolgáltatást jelenleg jellemzően 

T-Com, FiberNet, T-mobile, Vodafone, Telenor telefon szolgáltatók végzik, de várható egyéb 

szolgáltatók megjelenése is. 

Kábeltévé: 60% kiépítettségű, melynek keretében helyi tv csatorna üzemeltetésére van 

lehetőség. A 2006-2007-ben átépített csillagpontos kábelhálózat tulajdonosa és üzemeltetője a 
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FiberNet Kommunikációs Zrt. Lehetőség van új digitális, műholdas kapcsolatú szolgáltatók 

igénybevételére. 

Gázellátás: mértéke: 95%, a szolgáltatást a TIGÁZ Zrt. végzi. 

Elektromos hálózat: kiépítettsége 100%, a szolgáltatást az ÉMÁSZ Nyrt. végzi. 

Úthálózat: A városon áthaladó 25. sz. és 2507. számú forgalmi utak biztosítják a Budapest-

Ózd irányú közúti forgalmat, ill. a Heves-megyei kapcsolódási vonalat. A város 

önkormányzati útjainak többsége szilárd burkolatú, nagy része azonban a 2006. évi 

ivóvízberuházás után nagymértékben rongálódott, a burkolatok repedezettek kátyúsak, az utak 

alapja megsüllyedt. 

Tovább rontotta a helyzetet, hogy a 2010. évi rendkívüli esőzések miatt a szilárd burkolatú 

utak nagy számban megrepedeztek, beszakadtak, melyből legjelentősebb kár a város 

közigazgatási területén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő 2507. számú 

forgalmi út Balatoni út fölötti szakaszának leszakadása, melynek következtében az 

útszakaszra határozatlan időre súlykorlátozás, és sávkorlátozás érvényes. 

Gyalogos forgalom bonyolítására a város kevés kiépített járdával rendelkezik – a 2008-as, 

városközpontot érintő járdafelújítástól eltekintve – a meglévők  állapota javításra szorul. 

A városban elszórtan, kevés számban és rövid távon találunk kerékpárutat. Hálózatról 

egyáltalán nem beszélhetünk, mivel a meglévő kerékpárutak nem keresztezik egymást. 

A városban nagy igény van ezek kialakítására, hogy az egyre növekvő kerékpáros forgalom 

szabályosabban és biztonságosabban közlekedhessen. 

A tervek között szerepel egy kerékpárút kialakítása a közintézmények érintésével a 

Köztársaság úttal párhuzamosan a szolgáltató központ előtt elhaladóan, a közpark felé 

irányulóan. 

Az Engels-telep és a városközpont között az Önkormányzat egy aszfaltozott kerékpárutat 

kíván létrehozni, a kerékpáros közlekedés támogatása végett.. 
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16. sz. táblázat: Közüzemi szolgáltatásokkal való ellátottság Magyarországon 2011-ben 

 

 

Háztartási 

vezetékesgáz-

fogyasztó 

lakásállomány  

Közüzemi 

vízhálózatba 

Közüzemi 

szennyvízcsatorna

-hálózatba 

Rendszeres 

hulladékgyűjtésbe 

bevont lakások  
bekapcsolt lakás,  

Magyarország 3 307 696 4 143 256 3 175 245 4 021 121 

Észak-

Magyarországi 

Régió 370 804 459 791 333 900 480 863 

Borsod-Abaúj-

Zemplén Megye 219 031 252 378 190 596 281 159 

Borsodnádasd 998 1 300 406 1 385 

 

Forrás: KSH Statisztikai adatbázis, 2011 

 

 A fenti táblázat is mutatja, hogy Borsodnádasdon a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése 

nagyon fontos, amely a település hosszútávú céljai között szerepel. 

 

3.5.6.Tömegközlekedés 

 

A vasúti közlekedés Borsodnádasdon nem elérhető. A legközelebbi vasúti megállóhely a 

kistérségi központban, Ózdon érhető el.  Ózdról a megyeszékhelyre naponta 16 közvetlen 

járat indul, melyből 3 INTERPICI járat. A vasúti közlekedés kínálati oldalát teljes egészében 

a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. biztosítja.  

A közösségi közlekedés kínálati oldalát autóbuszok tekintetében szinte teljes egészében a 

Borsod Volán Személyszállítási Zrt. biztosítja. A kistérség tömegközlekedési hálózata jól 

szervezett, a településeket 3 távolsági (Budapest, Nyíregyháza és Debrecen) és 26 helyközi 

vonal látja el.  
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A helyközi járatok a kistérség településeit kötik össze a kistérségi és a szomszédos 

kistérségek központjaival, valamint a közeli megyeszékhelyekkel. A tömegközlekedési 

hálózat szerkezetén érezhető, hogy kialakítása során a kistérségi központhoz, azaz Ózdhoz 

vannak igazítva a járatok, annak érdekében, hogy a település vonzáskörzetéből minden lakos 

számára könnyen megközelíthető legyen, akár munkavégzés, akár hétköznapi ügyintézés 

esetén. Az autóbusz hálózat teljesen lefedi a kistérséget. 

 

3.5.7.Hulladékgazdálkodás 

 

Települési szilárd hulladék: A gyűjtés és szállítás szolgáltatás a város teljes területét lefedi, 

azonban a közlekedési korlátok miatt egyes területeken csak közvetett módon megoldott. 

Közterületeken jelenleg kevés hulladékgyűjtő van kihelyezve. A települési szilárd hulladék 

elszállítását az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. Borsodnádasd Város Önkormányzata 

tagja a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak. 

Települési folyékony hulladék: Elszállítását, elhelyezését a települési folyékony hulladék 

kezelési közszolgáltatásról szóló 17/2005.(XII.21.) számú önkormányzati rendelet 

szabályozza. Kizárólagos szolgáltató Borsodnádasd területén: a Nádasd Kft. 

3.6.Közszolgáltatások 

3.6.1.Oktatás-nevelés 

 

A kistérségben az alap- és középfokú oktatási intézmények kiépültek. Minden település 

önkormányzata gondoskodik az óvodai ellátás és az alapfokú oktatás biztosításáról. A 

feladatokat jellemzően társulások formájában látják el a térségben. 

Óvodai ellátás a kistérség 22 településen van. Minden önkormányzatnak gondoskodnia kell 

arról, hogy a gyermekek óvodai ellátását vagy a saját településükön működő, vagy másik 

településen lévő intézmény, kötelezően biztosítja. A kistérség mind a 29 települése óvodai 

felvételi körzethatár szempontjából tartozik valamelyik intézményhez, tehát a feladatellátásról 

megfelelően gondoskodnak. 
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A kistérségben összesen 2416 óvodáskorú gyermek volt a 2009. évben, valamint 95 csoport. 

Ezek a számok csökkenő tendenciát mutatnak a megelőző évhez képest (a csoportszám 

kettővel, míg az óvodáskorúak száma 87 fővel csökkent).  

Az Ózdi kistérségben jelenleg 15 településen működik általános iskola. A kistérségben 

alapfokú oktatásban részesülők 56 %-a Ózd város valamelyik általános iskolájában tanul. A 

legkevesebben a csernelyi iskolába járnak (53 fő). A tanulócsoportok száma 9-el csökkent egy 

év alatt, mely a tanulólétszám változásával azonos arányt jelent.  

 

17.sz. táblázat: Az Ózdi Kistérség általános iskoláinak 2009. évi ÓKTT adatai 

 

Forrás: OKTT adatbázis 

 

Borsodnádasdon a közoktatási szakszolgálati feladatok közül a korai fejlesztés és gondozás, a 

fejlesztő felkészítés, illetve a pályaválasztási tanácsadás ellátatlan, amely feladatok ellátásra 

szükséges megoldást találni. A településen a közoktatási intézményi feladatok 
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megtalálhatóak, azonban a szakfeladatokban hiány mutatkozik. Egy általános iskola, egy 

óvoda van a városban, valamint az alapfokú művészetoktatás is megoldott. A bölcsődei 

szolgáltatás nem elérhető el Borsodnádasdon, így a településhez legközebb eső város Ózd, 

ahol megtalálható a szolgáltatás. 

 

18.sz. táblázat: Közoktatási és gyermekjóléti alap- és szakfeladatok ellátása 

Borsodnádasdon 

Közszolgáltatások Helyben 

Más településen, 

(km) 

Helyben, más 

településről kijáró 

szakember; hó/alkalom 

Ellátatlan 

szolgáltatás  

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELADATOK 

Óvodai nevelés X  

 

 

Általános iskolai 

oktatás 1-4. X   

Általános iskolai 

oktatás 5-8. X   

Alapfokú 

művészetoktatás X    

KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás  Ózd   

Korai fejlesztés és 

gondozás  Ózd  X 

Fejlesztő felkészítés    X 

Nevelési tanácsadás  Ózd   

Logopédiai ellátás X    

Pályaválasztási 

tanácsadás  

Ózd, munkaügyi 

központban  X 

Gyógytestnevelés X    

GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 

Gyermekjóléti 

szolgáltatás X    

Bölcsőde   

 

 

Családi napközi    

Iskolai napközi X   

Házi 

gyermekfelügyelet    

GYERMEKJÓLÉTI SZAKELLÁTÁSOK 

Családok átmeneti 

otthona     

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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Közoktatási intézmények: 

- Móra Ferenc Általános Iskola 

- Báthori István Középiskola és Szakiskola Borsodnádasdi Tagintézménye 

- Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 

 

Óvoda  

A településen az óvodai nevelőmunka 1 óvodaépületben történik.  A Borsodnádasdi Általános 

Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda a Köztársaság út 13. szám alatt helyezkedik 

el. 

- Az óvodai férőhelyek száma: 90 fő 

- Az óvodai csoportok száma: 3 

- Az óvodai csoportok átlaglétszáma: 32 fő 

- A férőhely kihasználtság: 107 %  

A KSH Területi statisztikája alapján a 2011. évben a 0-2 év közötti gyermekek száma 94 főre 

tehető, a 3-5 év közötti gyermekek száma 114 fő. Ebből az adatból jól látszik, hogy az óvoda 

nem tudja teljes körűen ellátni feladatát a férőhelyek hiánya miatt. Jelenleg a 90 férőhelyes 

intézmény 95 gyermeknek biztosítja az ellátását. 

Az óvoda meglehetősen leromlott állapotban van, a mai kor igényeinek nem felelnek meg, 

felújítást igényel, illetve egy új épületben való szolgáltatás kialakítása szükséges. 

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő 

nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni 

azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci 

részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt 

napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 

A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető bölcsődében, hetes bölcsődében, családi 

napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy házi gyermekfelügyelet keretében, nyári 

napközis otthonban, valamint a Kt. hatálya alá tartozó óvodában, iskolai napköziben.  
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19. számú táblázat: Óvodai ellátás 

 2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

Óvodai gyermekszám 84 84 83 81 96 

*ebből hátrányos helyzetű gyermek 50 53 73 64 78 

*ebből halmozottan hátrányos helyzetű  41 53 62 49 56 

Iskolai napközi 0 0 0 30 30 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Általános iskola: 

Borsodnádasd helyi oktatásáról, csak az 1800-as években esik szó először. Valószínűsíthető, 

hogy a középkorban már működött iskola Nádasd faluban, mert közvetlen környezetében, 

Arlóban, még az iskolamester neve is fennmaradt egy török időkből származó 

dokumentumon. A mai, Móra Ferenc Általános Iskola három intézmény történeti fejlődésének 

eredményeképpen jött létre. 

A legelső iskola a településen, a 19. században már bizonyíthatóan működő Római Katolikus 

Iskola, amelynek mindenkori vezetője a pap volt, és benne a tanítást kántortanítók végezték. 

Az 1860-as években, 2 tanteremben folyt itt az oktatás. Nagy gondot fordítottak a gyerekek 

egészséges életmódra való nevelésére, a tisztálkodásra, az ártalmas dolgok kerülésére. Az 

államosítás (1948) után, a Római Katolikus Iskola épületében az 1960-as évek elején 

tornaterem, majd évtizedekig a Borsodnádasdi Helytörténeti Gyűjtemény működött. Ma már 

ismét a római katolikus egyház kezelésében működik, Közösségi Házként. A második falusi 

oktatási intézmény, az 1868-as népiskolai törvény következtében létrejött Állami Elemi 

Népiskola volt, amelynek épületét 1904-06 között emelték Borsodnádasdon. Ma, a Központi 

Konyha és a kistornaterem található a volt intézmény helyén.  

A kezdetekben két tanterem, iroda és tanítói lakás tagolta az épületet. Hat elemit jártak a 

gyerekek és utána három, úgynevezett ismétlőiskolát.  

 A Római Katolikus Iskola és az Állami Elemi Népiskola 1925-ben került közös irányítás alá, 

attól kezdve együttesen működött.  

A Rimamurány- Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság 1864-ben vashengergyárat alapított 

Nádasdon, és a betelepülő magyar, szlovák, felvidéki német, valamint külhonos munkások 

gyermekei számára, már ugyanazon évben társulati iskolát hozott létre a gyártelepen. A Rima 

más telepeihez hasonlóan a vállalat nagyon sok anyagi erőforrást biztosított az iskola sikeres 
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működéséhez. Az első hiteles adatok az intézményről, az 1882-83-as tanévből valók, amikor 

is 107 beíratott tanuló, köztük 32 ismétlős tevékenykedett benne. Az első világháború idején 

150 gyermek oktatását végezték. 1889-ben megszervezték az iparos tanoncképzést is, amely 

közel 60 évig működött. 

A háborút követően az országban, a Rima iskoláiban, az elsők közt vezették be a 8 

évfolyamos oktatást. Az államosítás után néhány évig, Balaton községből is átjártak tanulók a 

gyártelepi intézménybe. Az 1950-es évek végén 7 tanteremben, 10 szakképzett pedagógus, 

mintegy 210 tanuló neveléséről és oktatásáról gondoskodott, s új oktatási formaként a 

technikus képzés is megjelent településen. 

1975. szeptember 1-jén egyesítették a borsodnádasdi két iskolát. A létrejött új intézmény 

felszereltség, technikai eszközök, szemléltető anyagok szempontjából a környék legjobbjai 

közé tartozott, a tanulói létszám elérte az 500 főt. 2006-ban az iskola felvette Móra Ferenc 

nevét és egy évvel később ÁMK-vá szervezték.  

Borsodnádasd Város Önkormányzata által szolgáltatott adatok alapján 2012-ben a tanulói 

létszám 257 fő volt, amelyből 165 tanuló halmozottan hátrányos helyzetű. Az intézményben 

30 fő veszi igénybe a napközis szolgáltatást. 2 fő magántanuló és 10 fő sajátos nevelési 

igényű diák jár az iskolába. Az épületen belül 7 tanteremben biztosítják 12 osztálynak az 

oktatást.  

A 2001 és 2011. év közötti időszakban kimutatható, hogy az általános iskolai tanulók 

létszámában jelentős csökkenés következett be. A csökkenés mértéke 31,8%, amely érték 

meglehetősen magas. A tendencia a természetes népességcsökkenésel, elvándorlással hozható 

összefüggésbe. 
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20.sz. táblázat: Általános iskolai tanulók száma 

Időszak 

Általános iskolai tanulók száma a 

nappali oktatásban 

(gyógypedagógiai oktatással 

együtt) (fő) 

8. évfolyamosok száma a nappali 

oktatásban (gyógypedagógiai 

oktatással együtt) (fő) 

2001. év 368 45 

2002. év 364 21 

2003. év 369 40 

2004. év 362 38 

2005. év 334 38 

2006. év 310 30 

2007. év 283 30 

2008. év 264 38 

2009. év 272 33 

2010. év 266 21 

2011. év 251 25 

Forrás: KSH T-Star adatbázis 

 

Középiskola: 

 

Az oktatási-nevelési feladatot a Báthori István Középiskola és Szakiskola végzi a Móra 

Ferenc Általános Iskolában, 2 tanteremben. 

A SZILTOP OKTATÁSI KHT vezetősége 2005. január hó 3. napján alapította meg a Báthori 

István Középiskolát és Szakiskolát azzal a távlati célkitűzéssel, hogy a munkanélküliség által 

leginkább sújtott négy megyében, (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-

Zemplén, Békés megye) olyan középiskolai hálózatot építsen ki, amely a piaci elvárásoknak 

megfelelő technológiai, elméleti tudással felvértezett, rugalmas, több területen is jól 

alkalmazható szakemberek képzését valósítsa meg. 2007-2008-as tanévben Borsodnádasdon 

és Medgyesegyházán indult 4 évfolyamos gimnáziumi oktatás-nevelés.  

Az intézményben a 2011. évi KSH területi statisztika alapján 21 fő vett részt felnőttoktatási 

képzésben. Sajnos ezen tendencia is csökkenést mutat a korábbi mutatókhoz képest. A 

gimnáziumban 4 fő pedagógus végzi az oktató-nevelő munkát.  
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Időszak 
Középiskolai felnőttoktatásban 

tanulók száma (fő) 

2007. év 54 

2008. év 51 

2009. év 64 

2010. év 77 

2011. év 21 

 

2013. január 1. napjától az általános iskola a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ 

rendszeréhez tartozik. Az iskola épületének fenntartása továbbra is a települési Önkormányzat 

feladatkörébe tartozik, azonban az oktatási intézmények működtetése a Klebelsberg Kunó 

Intézményfenntartó Központ feladata. 

 

3.6.2.Egészségügy 

 

Az Ózdi Kistérségben Járóbeteg szakellátás jelenleg Arlón, Bánrévén, Borsodnádasdon, 

Ózdon és Putnokon vehető igénybe. Ezeken a településeken 2008-ban összesen 327 062 

megjelenési esetet tartottak nyilván. 

Az Ózdi kistérség egészségügyi rendszerének kiemelt intézménye az ózdi Almási Balogh Pál 

Kórház. 

A kórház feladata és területi ellátási kötelezettsége: 346 ágyon történik a fekvőbetegek 

gyógyítása, 24 szakmában, heti 672 órában működik a járóbeteg szakellátás és gondozás. A 

szakmák többségében az ózdi kistérség közel 80.000 fős lakosságának egészségügyi ellátását 

biztosítják, néhány szakmában (pl.: reumatológia, foglalkozás-egészségügy) ennek közel 

háromszorosát. 

Azon háziorvosi szolgálatok száma, amelyek egyaránt ellátnak gyerekeket és felnőtteket 19 

volt a kistérségben. Bánrévén, Borsodbótán, Borsodszentgyörgyön, Csernelyen, 

Csokvaományon, Domaházán, Farkaslyukon, Hangonyon, Járdánházán és Sátán egyaránt 1-1 
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ilyen szolgálat, Borsodnádasdon 2, míg Putnokon 7 darab. Összesen a kistérségben tehát 31 

háziorvos és 10 házi gyermekorvos dolgozott 2008-ban. Ózdon kívül a kistérségben Arlón, 

Borsodnádasdon és Putnokon vehető igénybe fogászati ellátás. Borsodnádasdon 2-2 védőnői 

körzet működik 

 

Borsodnádasdon az Egészségügyi központ 250m
2
 alapterületű, melyben az I. sz. háziorvosi 

rendelés, kislabor, a központi orvosi ügyelet, valamint gyógyászati segédeszközt forgalmazó 

vállalkozás működik. A rendelő korszerű, jól felszerelt. A prevenciót, a gyors diagnózist 

szolgálják a minilabor, ABPM, Heart Guard, EBPM synchro, Heart Window EKG, 

glucometer, Doppler stb. A rászorulók lézerkezelésben is részesülhetnek. 

A térségben egyedülállóan a betegek dokumentációját teljes körűen számítógéppel végzik 

1993-tól az IxDoki program orvos-nővér változata segítségével. A számítógéppel 

megtakarított rendelési időből növelhető a gyógyító, gondozó munka hatékonysága. 

Az I. számú körzet háziorvosa Dr. Benkő Gábor szakfőorvos 1982-től praktizál a körzetben. 

1986-ban szakvizsgázott, ugyan ebben az évben a körzetet oktató körzetté nyilvánították. Az 

Országos Háziorvosi Intézet és a Debreceni Orvostudományi Egyetem felkérésére részt vesz a 

medikusok, szakvizsgára készülő orvosok, rezidensek gyakorlati oktatásában, 

vizsgáztatásában, ápolónők képzésében. Mint szakfőorvos, a vidéki körzetek szakmai 

felügyeletét is ellátja. 

A II. számú háziorvosi körzethasonlóan jól felszerelt. Dr. Hegedűs Zsuzsanna háziorvos 22 

környékbeli vállalkozás és intézmény munkaegészségügyi ellátását is végzi. 

A fogorvosi rendelő korszerű fogászati kezelőegységgel, röntgen készülékkel rendelkezik. A 

betegek, és kezelések nyilvántartását számítógéppel végzi. A fogorvos Dr. Móritz József 

vállalkozási formában nagy gyakorlati tapasztalatokkal végzi a helyi és környékbeli lakosok 

gyógyítását. 

 

A Központi ügyelet 1996. óta működött hétvégi ügyeletként, majd 2003-tól önkormányzati 

támogatással folyamatos ügyeleti rend alakult ki, amelyhez másik három szomszédos 

település is hozzátartozik.  
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Az Egészségügyi központban 1992-től nőgyógyászati szakrendelés, 1993-tól 

gyermekgyógyászati szakrendelés működik, valamint szemészeti szakrendelés, amely 

forráshiány miatt csak szakaszosan vehető igénybe. 

Fizikoterápia, kislabor: Az OEP által megszüntetett intézményi finanszírozás óta a 

Fizikoterápia önkormányzati támogatással tud működni.  

Csecsemő-terhestanácsadás, iskolaorvosi tevékenység: a prevenció fontos része, a kötelezően, 

minden korcsoportra előírt szűrővizsgálatok, védőoltások ellátása, amelyek elvégzését a 0-14 

éves korúak körében jelenti.  

A városban két védőnői körzet működik.  

A településen a Gyógyszertár, a privatizáció után, az egészségügyi szakma és a lakosság 

megelégedésével látja el feladatát. 

 

21. sz. táblázat: Az Ózdi Kistérség egészségügyi ellátása 

 

 
járóbeteg 
szakellátás 

felnőtt és 
gyermek 
háziorvos 

kizárólag 
felnőtteket 
ellátó 
háziorvos 

kizárólag 
gyermek-
eket ellátó 
háziorvos 

fogászat 
orvosi 
ügyelet 
(központ) 

védőnői 
szolgálat 
(körzet) 

gyógy-
szertár 

Arló 1  2 1 1  2 1 

Bánréve 1 1     1 1 

Borsodbóta  1     2  

Borsodnádasd 1 2   1 1 4 1 

Borsod-
szentgyörgy 

 1     1  

Bükk-
mogyorósd 

        

Csernely  1     2  

Csokvaomány  1    1 1  

Domaháza  1     1  

Dubicsány         

Farkaslyuk   1 1   1  

Gömörszőlős         

Hangony  1     2  

Hét         

Járdánháza  1     2  

Kelemér         

Királd         

Kissikátor         
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Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Borsodnádasdon magas az alkoholisták és a rendszeresen alkoholt fogyasztók száma (11%). 

A szegénység miatt elsősorban a rossz minőségű, olcsó pancsolt italokat fogyasztják. 

A 18 éven felüliek 39%-a dohányzik, de egyre nő középiskolás korban is a dohányzók száma. 

Drogfogyasztásról adat nincs, de gyanús esetekről már készültek jelentések. 

Borsodnádasdon a háziorvosok száma 2, a háziorvosok által ellátott szolgálatok száma szintén 

2 db. Különálló gyermekorvosi rendelés nem működik, a szolgáltatást a háziorvosok látják el.   

A háziorvosi ellátásban a megjelentek és meglátogatottak száma a 2005. évben 34761 eset 

volt, amely mutató növekvő tendenciát mutat. A 2011. évben 36316 eset került regisztrálásra. 

Kimagaslóan magas értéket a 2010. évben mértek. A járóbeteg szakellátásban a 

beavatkozások tekintetében 2005. és 2011. év között a 2007. és a 2011. év kivételével 

csökkenés mutatható ki. A beavatkozások magas száma annak tudható be, hogy 

Borsodnádasd, mint mikrotérségi központ, Arló, Járdánháza és Borsodszentgyörgy lakosainak 

is biztosítja a járóbeteg szakellátást. 

Borsodnádasdon a lakossági létszám csökkenésének az egészségtelen életmód, dohányzás, 

alkoholizmus is fontos tényezője. A munkanélküliség nemcsak a szervi megbetegedésben 

szenvedők számát szaporítja, folyamatos növekedést mutat a pszichés zavarokkal küzdők 

száma. Gyakori következmény az alkoholizmusba menekülét. A májbetegek számának 

emelkedése összefügg az olcsó, rossz minőségű italok fogyasztásával.  

Lénárddaróc         

Nekézseny         

Ózd 1  14 9 6 1 18 6 

Putnok 1 7   3 1 10 4 

Sajómercse         

Sajónémeti         

Sajópüspöki         

Sajóvelezd         

Sáta  1     1  

Serényfalva         

Uppony        1 

ÖSSZESEN 5 19 16 10 11 4 48 14 
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A szociálisan lecsúszott néprétegeknél a hiányos, sokszor sem mennyiségben, sem 

minőségben nem megfelelő táplálkozás is hozzájárul az egészségromláshoz.  

A magas vérnyomás (hipertónia) népbetegség, a 2012. évi Önkormányzati adatszolgáltatás 

alapján több mint 700 beteg szenved ebben a betegségben. Többszörösen veszélyeztetettek 

azok, akiknek magas vérzsírszint, elhízás, vagy cukorbetegség társul a hipertóniához.  

Vezető halál oka a városban is szívérrendszeri betegségek.  

Jódhiányos terület lévén magas a golyvák száma. Emelkedést mutat a pajzsmirigy 

túlműködése miatt megbetegedettek száma, és a vesekövesek száma, ami a víz 

keménységével függ össze. A megbetegedési statisztikák ismeretében az „egészségesebb 

környezetben egészségesebb ember” célkitűzés megvalósítása a cél. 

 

22.sz. táblázat: Főbb betegségek 2005-ben  

Betegség %-ban Fő 

Magasvérnyomás 26,0% 615 

ISZB, Infarc. (szívbeteg) 8,2% 190 

Cukorbeteg 4,7% 109 

Májbeteg 3,2% 74 

Magas koleszterin 6,4% 147 

Mozgásszervi betegség 8,3% 191 

Daganat 1,2% 28 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

23. táblázat: Ellátottak száma Borsodnádasdon 

Időszak 

A háziorvosi ellátásban a 

megjelentek és a 

meglátogatottak száma összesen 

(eset) 

Beavatkozások száma a járóbeteg 

szakellátásban (székhely szerinti adatok) 

(db) 

 

2005. év 34761 26055 

2006. év 34838 27868 

2007. év 31424 20380 

2008. év 31721 17443 

2009. év 32724 16424 

2010. év 37442 16363 

2011. év 36316 16667 

Forrás: KSH T-Star adatbázis 
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A bűnözés Magyarországon – és így Borsodnádasd városában is – a rendszerváltozást 

követően robbanásszerűen növekedett.  Az ismertté vált bűncselekmények többsége a 

lakosság vagyon- és személyi biztonságát közvetlenül sérti, az életminőséget kedvezőtlenül 

befolyásolja. A nemzetközi és ma már a hazai tapasztalatok is azt igazolják, hogy a bűnözés 

csökkentése, a jó közbiztonság megteremtése nem valósítható meg kizárólag a bűnüldözés 

és a büntető igazságszolgáltatás intézményrendszerében. 

Az eredményes bűnmegelőzés elképzelhetetlen széles körű partneri kapcsolatok nélkül. 

Borsodnádasd Város Önkormányzata bűnmegelőzési tevékenysége során célirányos és 

eredményes partneri kapcsolatokra törekszik: 

 

- a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a pártfogói felügyelői szolgálat, a vám- és 

pénzügyőrség szerveivel és szervezeteivel, 

- a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, a polgárőrség szervezeteivel, 

- az egészségügyi-szociális, oktatási és kulturális intézményekkel, munkaügyi 

szervezetekkel, 

- tevékenységükben a bűnmegelőzést elősegítő civil szervezetekkel, alapítványokkal, 

egyesületekkel, egyházakkal, 

- az üzleti szféra képviselőivel, személy- és vagyonvédelmi vállalkozásokkal, 

- a média képviselőivel. 

 

24. sz. táblázat: Elkövetett bűncselekmények száma  

  2010 2011 

Elrendelt ügyek száma 70 79 

Személy elleni bűncselekmények  6 10 

garázdaság 5 8 

szándékos testi sértés 6 8 

gazdasági bűncselekmények 0 1 

Személyek javai elleni 

bűncselekmények 

28 37 

lopás 22 31 

betöréses lopás 3 0 

rongálás 3 2 

csalás 0 0 

rablás 0 0 

Forrás: Önkormányzat adatszolgáltatása 
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3.6.3. Közigazgatás 

 

Borsodnádasdon a közigazgatási feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el, amelynek 

struktúrája az alábbi:  

 Jegyző (1fő) 

Általános Hatósági Iroda (3 fő) 

Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda (4 fő) 

Titkárság (1fő)  

Műszaki és Pályázati Iroda (2 fő) 

 

A Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda élén vezető áll. A Titkárságot, Általános Hatósági Irodát 

valamint a Műszaki és Pályázati Irodát közvetlenül a Jegyző irányítja. 

 

 

1. A Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda élén álló irodavezető gondoskodik az irodákhoz 

csoportosított feladatok színvonalas szakmai ellátásáról. 

 

2. A vezető felelős az irodán belüli hatékony és célszerű munkamegosztásért, a feladatok 

gyors, szakszerű és törvényes ellátásáért, az eredményes munkáért. 

 

3. A vezető általános feladatai: 

- meghatározza és ellenőrzi az iroda dolgozóinak munkáját, 

- gondoskodik a Képviselő-testület bizottságai munkájának szakmai segítéséről, 

előkészíti a bizottságok által előterjesztett rendelettervezeteket és egyéb 

anyagokat, és felelős azok szakmai és jogi megalapozottságáért, 

- gondoskodik mindazon feladatok ellátásáról, amelyekre a Polgármester, 

Alpolgármester és a Jegyző utasítják, 

- folyamatosan tájékoztatást nyújt a Polgármesternek és a Jegyzőnek az iroda 

munkájáról, 

- részt vesz a vezetői értekezleteken, ahol tájékoztatást ad az aktuális ügyekről, 
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- részt vesz a képviselő-testületi üléseken, meghívás alapján a bizottsági 

üléseken, 

- szükség szerint az iroda dolgozói részére munkaértekezletet tart, 

- gondoskodik a szakszerű ügyintézés és szakszerű ügyiratkezelés 

megvalósításáról, 

- ellátja a kiadmányozási rendben szabályozott jogköröket, 

- szervezi az irodán belüli munkaerő átcsoportosítást, a helyettesítéseket, a 

munkakör átadásokat, javaslatot tesz az iroda dolgozóinak szabadságolására, 

- javaslatot tesz, véleményt nyilvánít a Jegyzőnek az iroda dolgozóit érintő 

munkáltató és egyéb intézkedéseivel kapcsolatban, 

- javaslatot tesz az iroda megfelelő személyi feltételeinek kialakítására, 

- az iroda tevékenységi körébe tartozó szerződések, megállapodások 

előkészítéséről gondoskodik,  

- feladatkörében kapcsolatot tart a városi önkormányzati intézmények 

vezetőivel, 

- gondoskodik arról, hogy a testület elé kerülő előterjesztések a munkaterv 

szerinti időben elkészüljenek, 

- elkészíti és a Titkárságra leadja – határidőre -, az iroda tevékenységi körét 

érintő lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, 

- munkája során a szakszerű és szabályszerű ügyintézés érdekében 

együttműködik a Hivatal más szervezeti egységeinek vezetőivel. 

 

A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egysége, főbb feladatai: 

1. Polgármester 

Feladatai:  

a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri 

hivatalt, a közös önkormányzati hivatalt; 

b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatalnak, a 

közös önkormányzati hivatalnak feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, 

a döntések előkészítésében és végrehajtásában; 
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c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 

hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a 

jegyzőre, a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal ügyintézőjére; 

d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső 

szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási 

rendjének meghatározására; 

e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 

f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében; 

g) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati 

intézményvezetők tekintetében. 

 

2. Jegyző 

Feladatai: 

a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben; 

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati 

hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb 

munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében; 

c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; 

d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának 

ülésén; 

e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a 

döntésük, működésük jogszabálysértő; 

f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről; 

g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; 

h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; 

i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben; 

j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. 
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3. Titkárság 

Feladata: 

 

- képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri, alpolgármesteri, jegyzői, 

aljegyzői ügyviteli, szervezési feladatok ellátása, a döntés előkészítésében és a 

végrehajtás ellenőrzésében való közreműködés, 

- a választások és népszavazások lebonyolításának szervezése az  Általános 

igazgatási irodával közösen és a mindezekhez szükséges adminisztratív 

feladatok ellátása, 

- személyügyi feladatok ellátása, 

- az önkormányzati, közigazgatási, integrált informatikai feladatok ellátása, 

- a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság adminisztratív feladatainak ellátása, 

- a térség önkormányzataival való együttműködés előkészítése, szervezése, 

- TÜK-ös ügykezelés, 

- ügyirat-kezelési, ügyirat-nyilvántartási feladatok, 

- szakkönyvek, lapok, közlönyök rendelése, nyilvántartása, 

- gondnoki feladatellátás: 

a. technikai szervezés 

b. karbantartási 

c. hivatalsegédi feladatok ellátása, szervezése 

- sajtó és tömegkommunikációs feladatok ellátása 

- városi ünnepek, fogadások szervezése, lebonyolításában való közreműködés, 

képzések, továbbképzések szervezése 

- nemzetközi kapcsolatok szervezése 

 

4. Általános Hatósági Iroda  

Feladatai: 

- anyakönyvi, igazgatási, népességi és lakcím-nyilvántartási, 

- igazgatásrendészet, hatósági feladatok, 

- szociális igazgatási, hatósági feladatok, 

- hagyatéki ügyek, 



PROJMEN Kft.

4032 Debrecen, Böszörményi út 71. IV. em. 15.

Mobil: (30) 346-7171
E-mail: info@projmenkft.huoldal 127 

 

- birtokvédelem, 

- egyéb belügyi igazgatás (talált tárgyak, menekült ügyek, útlevél) 

- idegenforgalom, kereskedelem, vendéglátás, 

- egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek, 

- piac- és vásártartás, 

- működési engedélyek, telepengedélyezési eljárás, 

- lakások és helyiségek bérletével és elidegenítésével kapcsolatos feladatok, 

- tűzvédelmi igazgatás, 

- állategészségügyi, növényvédelmi hatáskörök, 

- egyéb mezőgazdasági feladatok, 

- települési gyámügyi igazgatási feladatok 

 

a. pénzbeli, illetve személyes gondoskodást nyújtó 

ellátással, 

b. gyermekvédelmi gondoskodással ,gondnoksággal, 

gyámsággal kapcsolatos feladatok, 

c. pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos ügyintézési feladatok. 

 

5. Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda  

Feladatai: 

- költségvetés, zárszámadás elkészítése, végrehajtásának felügyelete, a Hivatal 

és az intézmények tekintetében, 

- intézmények pénzügyi, gazdasági ellenőrzése, 

- a féléves, háromnegyed éves pénzügyi tájékoztató elkészítése, 

- pénzügyi információs jelentések elkészítése, 

- javaslatok készítése az igénybe vezető céltámogatások körének meghatározása, 

az érintett bizottságok bevonásával pályázatok kidolgozása, benyújtása 

- az önkormányzati költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően 

gondoskodik az intézmények pénzellátásáról, 

- beruházások, felújítások pénzügyi bonyolítása, 

- operatív gazdálkodás, 
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- előkészíti a banki szolgáltatások igénybevételét, 

- elkészíti az éves zárszámadásra egyidejűleg az éves vagyonleltárt,  

- vezeti az ingatlankatasztert 

- ellátja a Pénzügyi Bizottság adminisztrációs feladatait, 

- adóügyi feladatok. 

 

6.Műszaki és Pályázati Iroda:  

- kommunális igazgatási feladatok, 

- környezet- és természetvédelmi feladatok, 

- közlekedési, hírközlési igazgatási feladatok, 

- vízügyi igazgatás, 

- műemlékvédelemmel kapcsolatos feladatok, 

- beruházások, felújítások műszaki előkészítése, bonyolítása, pályázatok 

kidolgozása 

- polgári védelemmel kapcsolatos feladatok  

- közmunkaszervezéssel, közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok,  
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3.6.4. Szociális ellátás 

 

Az Szt. a települési önkormányzatok részére a szolgáltatási kötelezettséget az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

25. sz. táblázat: Ellátási formák 

Ha a település lélekszáma: 

Ellátási forma: 2.000 

alatti 

2.000 

feletti 

3.000 

feletti 

10.000 

feletti 

30.000 

feletti 

50.000 

feletti 

Étkeztetés       

Házi segítségnyújtás       

Családsegítés       

Nappali ellátás       

Támogató szolgáltatás       

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás       

Közösségi ellátások       

Idősek átmeneti elhelyezése       

Időskorúak gondozóháza       

Fogyatékos személyek gondozóháza       

Szenvedélybetegek átmeneti otthona       

Pszichiátriai betegek átmeneti otthona       

Éjjeli menedékhely       

Hajléktalan személyek átmeneti 

szállása 

      

Utcai szociális munka       

Forrás: Önkormányzat 

 

Feladatellátás: 

A feladat-ellátási kötelezettség az önkormányzatnak a szociális szolgáltatások, és ellátások 

feltételeit biztosítani kell, amely történhet intézmény létesítésével, fenntartásával, társulásban 

való részvétellel, vagy más fenntartókkal kötött megállapodás útján. 

A településen kötelezően biztosítandó személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

 Étkeztetés 

 Házi segítségnyújtás 

 Családsegítés 

 Nappali ellátás 

 Gyermekjóléti szolgáltatás 

 Gyermekek napközbeni ellátása 
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A településen szociális szolgáltatást nyújtók: 

Ózd Kistérség Többcélú Társulás- Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ 

 Szenvedélybetegek közösségi ellátása 

 Támogató szolgáltatás 

 Nappali melegedő 

 Szenvedélybetegek nappali intézménye 

 Idősek klubja 

 Átmeneti szállás 

 Éjjeli menedékhely 

 

Ózd Kistérség Többcélú Társulás- Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény 

 Gyermekek napközbeni gondozása 

 Gyermekek átmeneti gondozása 

 

Borsod –Abaúj –Zemplén Megyei Önkormányzat Idősek Otthona 

 Idősek gondozása, ápolása-szakosított ellátás 

 

Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

 Étkeztetés 

 Házi segítségnyújtás 

 Családsegítés 

 Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások: 

 Időskorúak járadéka 

 Rendszeres szociális segély 

 Bérpótló juttatás/foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

 Lakásfenntartási támogatás 

 Ápolási díj 

 Átmeneti segély 

 Temetési segély 
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Természetben nyújtott szociális ellátások: 

 Köztemetés 

 Közgyógyellátás 

 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 

Gyermekvédelmi ellátások: 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

 Óvodáztatási támogatás 

 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

26. sz. táblázat: Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokat igénybevevők száma: 

 2008. 2009. 2010. 2011. 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:     

Időskorúak járadéka 0 1 1 0 

Lakásfenntartási támogatás 186 193 161 229 

Ápolási díj 32 19 39 34 

Átmeneti segély 18 183 77 22 

Temetési segély 45 30 34 33 

Aktív korúak ellátása 

183 181 211 289 
*rendszeres szociális segély 

*rendelkezésre állási tám./bjp. 

egészségkárosodottak 

Természetben nyújtott szociális ellátások:     

Köztemetés 1 3 3 2 

Közgyógyellátás 130 67 133 112 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 51 22 24 28 

Bursa Hungarica 10 10 10 14 

Gyermekvédelmi ellátások:     

Rendszeres gyermekvédelmi tám./kedvezmény 191 210 253 243 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 0 1 1 

Óvodáztatási támogatás 0 29 35 32 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 2 2 0 

Forrás: Önkormányzat adtszolgáltatása 

 

 

Az alábbi táblázatból jól kirajzolódik, hogy a szociális rászorultságtól függő juttatásokban 

részesülők számával egyenes arányosságban változik a kiadás is. A KSH statisztikái alapján 

általános tendencia, hogy a 2011. évben kimutatott kiadások, a kiegészítő gyermekvédelmi 

támogatásra felhasznált összeg kivételével az előző évekhez képest növekedtek.  



PROJMEN Kft.

4032 Debrecen, Böszörményi út 71. IV. em. 15.

Mobil: (30) 346-7171
E-mail: info@projmenkft.huoldal 132 

 

27. sz. táblázat: Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások (eFt) 

Időszak 

Temetési 

segélyre 

felhasznált 

összeg 

(pénzbeli 

és 

természet-

beni) 

(1000 Ft) 

Ápolási 

díjra 

felhasznált 

összeg 

(1000 Ft) 

Lakás-

fenntartási 

támogatásra 

felhasznált 

összeg 

(pénzbeni 

és 

természe-

tbeni) (1000 

Ft) 

Átmeneti 

segélyre  

felhasznált 

összeg 

(pénzbeni és 

természetbeni) 

(1000 Ft) 

Súlyosan 

mozgás-

korlátozott 

személyek 

közlekedési 

támogatására  

kifizetett 

összeg (1000 

Ft) 

Rendszeres 

szociális 

segélyre 

felhasznált 

összeg 

(rendelkezésre 

állási 

támogatásban 

részesülők 

adatai nélkül) 

(1000 Ft) 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményre 

felhasznált 

összeg (2) (1 

000 Ft) 

Kiegészítő 

gyermekvédelmi 

támogatásra 

felhasznált 

összeg (2) (1 

000 Ft) 

Óvodáztatási 

támogatásra 

felhasznált 

összeg 

(pénzbeni és 

természetbeni) 

(1 000 Ft) 

2008. 

év 450 6730 5527 24 791   3310 179   

2009. 

év 270 7384 5527 92 466 54569 4686 276 640 

2010. 

év 330 9842 7721 74 487 8994 5151 328 820 

2011. 

év 340 12335 10240 119 535 16103 5400 301 830 

 

Forrás: KSH T-Star adatbázis
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Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

Szociális alapszolgáltatások: 

Borsodnádasd városában a szociálisan rászorultak részére a szociális alapellátásokat és a 

gyermekjóléti szolgáltatást a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ biztosítja.  

 

Étkeztetés: 

 

Étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről 

kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 

jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, 

pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. 

 

A Központi Konyha gondoskodik 1 fő konyhavezető, 1 fő szociális segítő 1 fő szakács és 3 fő 

konyhai kisegítő részvételével az étel elkészítéséről, 1 fő gépkocsivezető, pedig az étel házhoz 

szállításáról. 

 

Étkeztetést igénybe vevők számának alakulása: 

 

Év: Létszám: 

2007.  82 fő 

2008. 59 fő 

2009. 84 fő 

2010. 74 fő 

 

 

Házi segítségnyújtás: 

 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját környezetében kell 

biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 

 az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését 

 az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 

körülményeinek megtartásában való közreműködést 
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 a veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 

közreműködést 

  

28. sz. táblázat: Házi segítségnyújtást igénybe vevők életkor szerinti megoszlása: 

 

Életkor: 2007. 2008. 2009. 2010. 

30-39   1 0 

40-59   1 5 

60-64   0 0 

65-69   2 5 

70-74 1  11 13 

75-79 1 5 18 14 

80-89 8 10 17 17 

90-  1 2 0 

Összesen: 10 fő 16 fő 52 fő 54 fő 

 

Forrás: Önkormányzat 

 

Családsegítés: 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 

megelőzésére, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 

céljából nyújtott szolgáltatás.  

 

A családsegítés keretében biztosítani kell: 

 A szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást. 

 Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 

szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését. 

 Családgondozást, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítését. 

 Segítséget nyújtunk az egyének, családok kapcsolatkészségének javításához. 

 A családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, 

konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz 

élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.  

 Közösségfejlesztő, egyéni és csoportos terápiás programokat szervezünk a 

működési területünkön élő lakosság számára. 
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 A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a 

szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer problémával küzdők, 

illetve egyéb szociálisan rászoruló személyek és családtagjaik részére tanácsadás 

nyújtását. 

 Kidolgozzuk a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek 

együttműködési programját.  

 Segítjük a speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését. 

 Adományokat közvetítünk. 

 

Szakosított ellátások: 

 

Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Önkormányzat Idősek Otthona (Móricz Zsigmond u. 4.): 

Az ápolást - gondozást nyújtó intézményt 1979-ben alapították, fenntartója a Borsod – Abaúj 

- Zemplén Megyei Önkormányzat. 

Az idősek otthonában elsősorban azoknak a meghatározott gondozási szükséglettel 

rendelkező, rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolását, gondozását végzik, 

akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az idősek 

otthonába azok a 18 életévet betöltött, meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező 

személyek is felvehetők, akik betegségük vagy fogyatékosságuk miatt nem tudnak 

önmagukról gondoskodni és ellátásuk más intézményben nem biztosított. 

 

Az intézményi keretek között az önmaguk ellátására nem, vagy csak segítséggel képes 

személyek legalább napi háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, textíliával való 

ellátásáról, mentális gondozásáról, külön jogszabályban meghatározott egészségügyi 

ellátásáról, valamint lakhatásáról (teljes körű ellátásáról) ápolásáról és gondozásáról 

gondoskodnak. 

 

Az intézményi engedélyezett férőhelyek száma 45 fő, ellátási területe Borsod - Abaúj - 

Zemplén megye területe. 
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Az intézmény férőhelyei folyamatosan betöltöttek, 100 %-os kihasználtsággal működik. 

 

Gyermekjóléti alapellátások: 

 

Gyermekjóléti szolgáltatás: 

Borsodnádasd Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást a Borsodnádasdi Szociális 

Alapszolgáltatási Központ intézményével biztosítja. A Szociális Alapszolgáltatási Központ 

100%-ig Önkormányzati tulajdonú Intézmény. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének 

elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja. 

 

 

29. sz. táblázat: Gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége: 

 

 Alapellátás Védelembe 

vétel 

Átmenetei 

nevelt 

Tartós 

nevelt 

utógondozott összesen Családok 

száma: 

2007. 138 20 0 0 0 158 72 

2008. 88 8 0 0 0 164 76 

2009. 63 9 0 0 0 72 31 

2010. 84 10 11 1 0 106 56 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

A Gyermekjóléti szolgálatnál leggyakrabban előforduló problémák: 

 anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő) 

 gyermeknevelési 

 gyermekintézménybe történő beilleszkedési nehézség 

 magatartászavar, teljesítményzavar 

 családi konfliktus (szülők közötti, szülő-gyermek közötti) 

 szülők vagy a gyermek életvitele 

 szülői elhanyagolás 

 családon belüli bántalmazás 

 fogyatékosság, retardáció 

 szenvedélybetegségek 
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Gyermekek napközben ellátása: 

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő 

nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni 

azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci 

részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt 

napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 

A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető bölcsődében, hetes bölcsődében, családi 

napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy házi gyermekfelügyelet keretében, nyári 

napközis otthonban, valamint a Kt. hatálya alá tartozó óvodában, iskolai napköziben. 

Borsodnádasd városában a gyermekek napközbeni ellátását az ÁMK Móra Ferenc Általános 

Iskola és Napközi Otthonos Óvoda biztosítja. 

 

30. sz. táblázat: Óvodai létszám 

 2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

Óvodai gyermekszám 84 84 83 81 96 

*ebből hátrányos helyzetű gyermek 50 53 73 64 78 

*ebből halmozottan hátrányos helyzetű  41 53 62 49 56 

Iskolai napközi 0 0 0 30 30 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Gyermekek átmeneti gondozása: 

A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának megfelelő étkeztetéséről, ruházattal 

való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, 

lakhatásáról kell gondoskodni. 

A gyermek átmeneti gondozása helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy 

családok átmeneti otthonában. 

Borsodnádasdon a gyermekek átmeneti gondozásának feladatát 2009. január 1. napjától Ózd 

Kistérség Többcélú Társulás látja el. 
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3.6.5.Sport és szabadidő, közművelődés 

 

A város kulturális, közművelődési és sport feladatait az önkormányzat által alapított 

Borsodnádasd Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány hivatott szervezni és a 

lehetőségei szerint anyagilag támogatni. 

Jelentős anyagi terhek mellett jelenleg két művelődési házat működtet a település. 

A Petőfi Művelődési Ház 1986-ban épült, modern technikával felszerelt, színpadi előadások, 

kiállítások megrendezésére is alkalmas. Nagyterme 400 fő befogadására alkalmas. 

Könyvtára főként műszaki jellegű szakkönyveket tartalmaz. Itt működik a pályázati 

támogatás segítségével létrehozott informatikai központ. 

 A Béke Művelődési Ház a 1950- ben épült, 600 fő befogadására alkalmas. Központibb 

fekvése miatt látogatottabb, lakossági, iskolai, egyéb szerveződések rendezvényeinek a 

megtartására szolgál. Könyvtára közel 7000 kötetes, sajnos az állomány összetétele 

nagyrészt elavult és elhasználódott. 

A BNL SE (Borsodnádasdi Labdarúgó Sport Egyesület) keretén belül működő 

labdarúgócsapat a körzeti bajnokságban szerepel, szép eredményekkel. Asztalitenisz 

klubnak nyújt otthont az egyik kultúrház. A Borsodnádasdi Természetbarátok Körének 

taglétszáma évről-évre gyarapodik.  

A település természeti adottságaihoz tartozik az alsó és felső tóként ismert völgyzárógátas, 

műtárggyal ellátott víztározó. A tavak a Lemezgyár működésekor az üzemek ipari víz 

szükségletét elégítették ki. Már az ötvenes évektől a Vasas Horgász Egyesület folyamatos 

haltelepítésekkel biztosította a két vízterület halfauna gazdagságát. A jelenleg festői 

környezetben a horgászok és a pihenni vágyók igényeit szolgálja. 

A helyi általános iskolában két tornaterem áll a kisiskolások, illetve a lakosság szolgálatára. 

Az iskolai DSK-n kívül női kondicionáló torna, futballcsapatok, és karate csoportok 

működnek. 

 

Sportegyesületek 

- a sportegyesületek a sportélet egyik legfontosabb szereplői. Döntően a 

sportegyesületek szakosztályaiban zajlik a konkrét sporttevékenység, 
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- az önkormányzat a vele együttműködő sportegyesületek részére megállapodás szerint 

– szükség esetén térítésmentesen – biztosítja a tulajdonában lévő, általa fenntartott 

sportlétesítmények használatát, 

- ezen túlmenőem támogatja az önkormányzat testnevelési és sportcéljaival 

összhangban tevékenykedő, a testnevelési és sportfeladatok ellátásából részt vállaló 

egyesületek sportszakmai működését is. A támogatás mértékének megítélésekor 

figyelembe kell venni az egyesületben foglalkoztatottak számát, utánpótlás nevelési 

tevékenységük hatékonyságát, a szakosztályok eredményességét, az adott csapat, 

versenyző, a települést reprezentáló jelentőségét és a sportág helyi népszerűségét. 

Egyéb civil szervezetek 

- a városban tevékenykedő civil szervezetek, az önkormányzat testnevelési és 

sportcéljaival összhangban végzett konkrét sporttevékenységük mértékéig jogosultak 

részesedni az önkormányzati sporttámogatásból, pályázati keretek között. 

Kiemelten támogatandó sportágak: 

- atlétika (utánpótlás nevelés) 

- karate (utánpótlás nevelés, ifjúsági korosztály) 

- kosárlabda (utánpótlás nevelés) 

- labdarúgás (utánpótlás nevelés, megyei I. oszt.) 

- kézilabda (utánpótlás nevelés) 

- röplabda (utánpótlás nevelés) 

A város lakosságának egyéb sportági igényét (pl. turisztika) is támogatni kell a költségvetési 

lehetőségek szerint, pályázatok formájában. 

 

Sportlétesítmények: 

- Táncsics telepi labdarúgó pálya 

- Általános Iskolai sportpálya 

- Tenisz pálya 

Iskolai 

- Tornaterem 

- Tornaszoba 
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A sportegyesületi használatba adott létesítmények fenntartásáról és működtetéséről a 

sportegyesületek gondoskodnak, őket megállapodás keretében az önkormányzat támogatja.  

A sportlétesítményeket működtetőknek biztosítani kell a hátrányos helyzetűek és 

fogyatékosok sportolási lehetőségét is. 

Az önkormányzati sportlétesítmények és az intézmények sportcéljait is szolgáló játszóterek 

sportpályáinak szükségessé vált, ütemezett felújítását az önkormányzat felújítási feladatai 

között kell szerepeltetni. 

A lakóterületen található sportcélra hasznosított, vagy hasznosítható területek vagy 

létesítményeknek - a lakosság, illetve civil szervezetek bevonásával - gondoskodni kell 

felújításáról és további működtetésükről. 

 

3.7.Korábbi időszakok fejlesztései 

 

A korábbi években megkezdődött a tudatos településfejlesztés Borsodnádasdon, a fejlesztési 

projektek és programok tudatosan egymásra épülnek, és illeszkednek egymáshoz. A 2004 óta 

történt fejlesztések elsősorban négy csoportba sorolhatóak: a környezetvédelemmel, az 

oktatással és oktatási intézményekkel valamint a sporttal kapcsolatos projektek közé. Az 

alábbiakban teljesség igénye nélkül ezek közül néhány: 

 

 ÉMOP-4.2.2-2007-0053 Közintézmények utólagos akadálymentesítése pályázati 

konstrukció keretein belül a Borsodnádasd II. számú háziorvosi rendelő és 

fizioterápia komplex akadálymentesítése történt meg 10.499.664 Ft 

keretösszegből. 

 KÖZKINCS 08 K-II/2-05-031/em08 Kistelepülések könyvtárainak megújítása 

pályázati konstrukció keretein belül Berendezések, tárgyi eszközök beszerzése 

történt meg 1.599.936 Ft-ból. 

 ÉMOP-4.1.1/A-2008-0044 Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése konstrukció 

keretein belül Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi 

esélykülönbségének csökkentése Borsodnádasdon pályázat 83.545.404 Ft-ból 

valósult meg. 
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 ÁROP-1.A.2/A-2008-0218 Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése pályázati 

konstrukción belül Szervezetfejlesztés a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatalban 

című projekt 13.888.000 Ft összköltségből valósult meg. 

 TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0035 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –

Innovatív intézményekben keretein belül a Borsodnádasd Városi Önkormányzat 

Közoktatási intézményeinek kompetencia alapú oktatási pályázata 31.496.698 Ft-

ból történt. 

 ÉMOP-2007-4.3.1/2F-2f-2009-0017 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó 

szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése 2. FORDULÓ A minőségi nevelés-

oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása Borsodnádasdon 

207.147.916 Ft 

 LEKIe/ÉM/2009/384 Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása 2009. 

évi támogatása e) jogcím A Borsodnádasdi Központi Konyha fejlesztése 

konyhatechnológia, eszközök és ételszállító autó beszerzésével 20.862.958 Ft 

 LEKIe/ÉM/2009/386 Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása 2009. 

évi támogatása e) jogcím Közterületek, utak, zöldterületek, parkok karbantartási 

feltételeinek javítása gépek, eszközök beszerzésével Borsodnádasdon 11.803.790 

Ft 

 LEADER 1008809 Az egységes arculat érdekében a tájkarbantartást ellátó és 

környezetvédelmi szolgáltató mikroközpontok kialakítása és fejlesztése Nádasd-

völgyi mikrotérségi központ kialakítása 13.473.831 Ft 

 ÉMOP-2009-3.1.2/D-09-2010-0005 Településfejlesztés a komplex programmal 

segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben Többfunkciós közösségi ház 

felújítása és bővítése a Polgármesteri Hivatal integrációja érdekében, kiegészítve 

gazdasági funkcióval 321.135.005 Ft 

 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0599 A pedagógiai, módszertani reformot támogató 

informatikai infrastruktúra fejlesztése A borsodnádasdi általános iskola fejlesztése 

15.045.908 Ft 

 ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0059 Településrekonstrukció az árvíz sújtotta 

településeken Az árvíz által megrongált belterületi utak helyreállítása és fejlesztése 

Borsodnádasdon 101.738.866 Ft 
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 KEOP-7.1.0/11-2011-0010 Derogációs víziközmű projektek előkészítése 

Borsodnádasd Város szennyvízcsatornázása 49.900.000 Ft 

 

 

A fejlesztések legnagyobb eredménye az Integrált Városfejlesztési Stratégia 

szempontjából, hogy kialakult egy olyan szakértői gárda, amely képes még a komplex 

fejlesztések sikeres lebonyolítására is. További előrelépés az utóbbi öt esztendőben, hogy a 

civil szervezetek egyre gyakrabban jutnak szerephez, ezzel pedig nagyobb eséllyel 

realizálódnak a célok (kihasználtság, fenntarthatóság), illetve a lakosság nagyobb kedvvel 

vesz részt a fenntartásban, és az elért eredményeket magáénak érzi.  

 

A megelőző városrehabilitációs tevékenységek közül kiemelendő az ÉMOP-2009-3.1.2/D-09-

2010-0005 kódszámú, „Településfejlesztés a komplex programmal segítendő leghátrányosabb 

helyzetű kistérségekben” pályázati felhívásra benyújtott „Többfunkciós közösségi ház 

felújítása és bővítése a Polgármesteri Hivatal integrációja érdekében, kiegészítve gazdasági 

funkcióval” című pályázat. A projektet az Önkormányzat konzorciumi partnereivel valósítja 

meg (Beretka és Társai Kft., és A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület). A projektgazda és 

partnerei az egykori Béke Művelődési Ház átalakítására, bővítésére és komplett felújítására, 

látványpékség kialakítására, és helyi identitást és környezettudatosságot erősítő kísérő 

rendezvények lebonyolítására nyert támogatást. 

A pályázat megvalósítása folyamatban van, amelyben a vállalkozói szféra és helyi szerezetek 

is tevékenyen részt vesznek. Ezzel lehetősége nyílt a közszférának a jó kapcsolatok 

kialakítására a településen.  

A projekt megvalósításával érdemi változás megy végbe Borsodnádasdon, azonban a 

település tekintetében további átalakítás szükséges. 

 

A településen fentebbiekben felsorolt jelentősebb fejlesztések mindegyike lényeges érdemi 

előrelépést jelentenek a városnak, de mindezeken felül szükséges az Integrált Városfejlesztési 

Stratégia „A középtávon tervezett szociális, funkcióbővítő és egyéb városrehabilitációs 

pályázatok” fejezetében közölt programok megvalósítása. 
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3.8.Összegzés 

 

A városrészek elemzését megelőzően a város egészére vonatkozó általános jellemzőket 

mutatjuk be egy SWOT elemzésen keresztül.A SWOT elemzés a helyzetelemzés alapján 

azonosítja a város olyan tényezőit, amelyekre építhet (erősségek), valamint azokat a 

sajátosságokat, amelyek csökkentik versenyképességét (gyengeségek). A külső tényezők 

közül a kitörést biztosítókat (lehetőségek) és a veszélyt hordozókat (veszélyek) vizsgálja, 

előrevetítve a célrendszert.  

Belső tényezők 

Erősségek Gyengeségek 

 forgalmi utak, mint urbanizációs 

tengelyek; 

 környezeti elhelyezkedés; 

 3 megye határán helyezkedik el; 

 tömbbelsők beépíthető szabad 

területei; 

 teljes körű infrastrukturális ellátási 

lehetőség; 

 egészségügyi alapellátás és szociális 

ellátás kiépítettsége, jó színvonala; 

 intézményi infrastruktúra 

elavultsága; 

 Öregedő népesség; 

 magas a munkanélküliek száma; 

 nincs rendezett településképi 

megjelenés; 

 nincs kialakult egységes 

városközpont 

 kereskedelmi és vendéglátóipari 

egységek alacsony száma; 

 Kevés, rossz állapotú zöldfelület, 

játszóterek hiánya. 

Külső tényezők 

Lehetőségek Veszélyek 

 környezet-rehabilitációs, környezeti 

kárelhárítási programok kihasználása; 

 gazdasági területek előkészítése, aktív 

befektetés-ösztönzés; 

 a lakó- és rekreációs települési 

funkciók minőségi erősítése; 

 turisztikai, idegenforgalmi 

fejlesztések 

 alul vagy egyáltalán nem hasznosított 

területek fejleszthetősége 

 szabad munkaerő kapacitás 

 Új Széchenyi Terv, EU-s és egyéb 

pályázati források elérhetősége,  

 gazdasági erőforrások csökkenése, 

egyensúly hiánya; 

 A 25. sz. forgalmi út nem elégíti ki 

a forgalom igényét, hosszútávon 

autóút felújítására, szélesítésére 

lesz szükség, forgalmi 

kialakításának rendezését nem 

sikerül kialakítani. 

 Befektetők, vállalkozók elmaradása 

 Barnamezős területeknél állami 

támogatás nélkül nincs lehetőség a 

belterület rehabilitációjára,  

 Népességcsökkenés felgyorsulása 

 Tartós szegregáció 
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3.Városrészek területi megközelítésű elemzése 

 

A városrészek lehatárolás a KSH által készített módszertan alapján készült, mely fő 

szempontjai a területrendezési kapcsolódó fogalmak alapján a beépítettség és a városrész 

meghatározó funkciói voltak. Borsodnádasd Önkormányzata három városrészt tart nyilván 

adatbázisában, a történelmi városrészek elsősorban a lakosság tudatában élnek.  

 

Az IVS-ben figyelembe vett városrészek (6. sz. ábra): 

- Városközpont 

- Városközponton kívüli belterület (Lemezgyár-telep, Mocsolyás, Falusi városrész) 

- Külterület 
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8. sz. ábra. Borsodnádasd városrészei 

 

 Forrás: Hiszi Map 
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4.1.Városközpont 

4.1.1.A Városközpont funkciói 

 

A település magja, a Városközponti településrész lakossága kezdetben a völgyekben elnyúló 

mezőgazdasági területen történő gazdálkodással foglalkoztak. Jelenleg a közművek, a 

közigazgatás és a kisvállalkozások központja, lakosságának összetétele vegyes. A városrészre 

általánosan jellemző, hogy az épületek leromlott állapotban vannak jelenleg, elavultak. 

 

31. sz. táblázat: A Városközpontban található a város főbb funkcióihoz kapcsolódó 

legtöbb létesítmények 

 

Önkormányzati tulajdonú 

és fenntartású, kistérségi 

fenntartású intézmények 

Egyéb szolgáltatások, és 

közszolgáltatások 

 

Közműszolgáltatások 

 

 Polgármesteri Hivatal 

Borsodnádasd 

 Borsodnádasdi Általános 

Művelődési Központ 

Közösségi Ház és 

Könyvtár 

 Móra Ferenc Általános 

Iskola és Óvoda (iskola 

és óvoda épület) 

 Borsodnádasd Tanácsadó 

és Nőgyógyászati 

Szakrendelés 

 Béke Művelődési Ház 

 

 Borsodnádasdi 

Rendőrörs 

 Borsodnádasd 1. posta 

 Orvosi Rendelő 

 Takarékszövetkezet, 

Sajóvölgye 

 

 Nádasd Csatornázási és 

Kommunális Szolgáltató 

Kft. 
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4.1.2 Városközpont nevezetességei 

 

A „Szent István” Római Katólikus Templom: 

Pyrker érsek által az egyházmegyei alapból kiutalt pénzsegélyek terhére 1846-ban rakták le az 

új templom alapjait, s 1848 közepéig falait félmagasságig felhúzták, homlokzatára tornyot 

építettek. Az építőmester Streimmelwőger Mihály volt. A forradalom és szabadságharc 

eseményei miatt, csak 1853-ban tudták folytatni a munkát, amelyet 1859-ben fejeztek be. 

1859. július 18-án Szent István tiszteletére áldották meg, azonban teljes belső felszerelése 

1861-ig húzódott el. 

Az épület műemléki védettség alatt áll. 

 

Emlékművek: 

- Az I. és II. világháború hősi halottainak emlékére  

"A HAZÁÉRT"  

"A II. világháborúban elesett borsodnádasdi áldozatok tiszteletére" 

Az emlékművet Lakos Ernő alkotta, amelyet 1937-ben avattak fel.  

Az emlékművet a Béke Művelõdési Ház kertjében, a Köztársaság úton helyezték el.  

Címe: Borsodnádasd, Köztársaság út 10. 
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- Móra Ferenc emléktábla 

Az emléktáblát 2006-ban avatták fel, amely a Móra Ferenc Általános Iskola falára került 

elhelyezésre. (Köztársaság út) 

 

- "Lemezgyári ifjúság. Petőfi hív, kötelez" emléktábla 

Az emléktáblát 2006-ban avatták fel, amely a Móra Ferenc Általános Iskola falára került 

elhelyezésre. (Köztársaság út)Felavatva: 1948 

Helye: Móra Ferenc Általános Iskola falán  

Fémműves Magángyűjtemény Borsodnádasd - Borsodnádasd múzeum 

A Helytörténeti és Vallástörténeti Gyűjtemény a település gazdag paraszti és ipari múltját 

mutatja be (pl. Lemezgyár, 1864) 

 

4.1.3 Társadalmi-gazdasági helyzet 

 

Borsodnádasd népessége az 1970-es években volt a legmagasabb számú 4780 fő. A 2001-es 

népszámlálási adatok alapján 3592 fő, ez 2011. év végére közel 3007-re csökkent. Az állandó 

népesség a népszámlálási adatok alapján 3700 fő. A népességszám csökkenése a 

munkaerőhiányra és a migrációs folyamatokra vezethető vissza. 

 

A városrészen élők létszáma a 2001. évi népszámlálás adatbázisából a KSH adatszolgáltatása 

alapján: 479 fő. 

A Városközpontban él a város népességének 13,34%-a, állandó népességszáma 487 fő, amely 

2011-re 453-ra csökkent. A lakónépességen belül a 0-14 éves korosztály aránya 25,5%, azaz 

124 fő. A mutató lényegesen magasabb, mint az egész településen mért átlag. A mutató értéke 

a 2011. évre 120 főre csökkent. A 15-59 éves korosztályé 56,6%, azaz 275 fő, amely szintén 

magasabb a városi átlagnál. A 60 év felettiek aránya pedig 18%, azaz 88 fő, amely elmarad a 

városi átlagtól. 2011-re csökkenő tendencia mutatható ki. A legfeljebb általános iskolai 

végzetséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 51,7%, a felsőfokú végzettségűek 

aránya a 25 évnél idősebb korosztályban 5,4%. A Városrészen megállapítható, hogy nagyon 

magas az általános iskolai végzetséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül mutató 
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mértéke, amely a városi átlagtól több, mint 10%-kal magasabb, viszont a felsőfokú 

végzettségűek aránya a 25 évnél idősebb korosztályban is magasabb értéket mutat a városi 

átlagnál, bár ezen különbség nem számottevő. 

 

A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves korosztályon belül belül 33,2%. A rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 64,2%. A legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 33,2%. A legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 

aktív korúakon belül 38,4%. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 59,4%. 

Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 61,9%. A 

gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 71,4%. 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 29,2%. Tartós munkanélküliek aránya 

11,7%. Azon aktív korúak aránya,akiknek 2001-ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami 

vagy helyi támogatás volt, 24,4%. 

 

A városrészen található a lakásállomány 12 %-a, 167 db. Az alacsony komfort fokozatú 

lakások aránya 55,1 %, ami a városi átlagnál (35,3%) lényegesen rosszabb. Az Önkormányzat 

adatszolgáltatásai alapján a lakásállomány száma jelenleg is 167 db a városrészen.  

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 47,9%. 

 

Az Városközpontban és az azon kívüli belterületi városrészen közel megegyező arányban 

található a kereskedelmi és vendéglátóipari egységek döntő többsége. 

Az Önkormányzat adatszolgáltatásai alapján a Városközpontban a 2012. évben a 

kiskereskedelmi üzletek száma (gyógyszertárak nélkül) száma a legtöbb, mivel központi része 

a városnak. 

Vállalkozások, szolgáltató egységek a városközpontban: 

- Unio-Coop Zrt. 506. ABC 

- Zöldséges (2 db) 

- Elza panzió 

- Ruházati üzlet 
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- Vegyesbolt 

- Vendéglátó egység 

- Magyar Posta Zrt. 1. posta 

- Üvegező, képkeretező 

- Meggyes-Hús Kft. húsbolt 

- Sajóvölgye Takarékszövetkezet 

 

A Városközpont több kereskedelmi egységet is tartalmaz, mint például egy áruházat, 

húsboltot, zöldségeseket, több italboltot. 

A városrész közepén található egy magánpanzió, amely igyekszik kielégíteni a településre 

látogató vendégek igényeit, azonban ez meglehetősen kevés. 

 

4.1.4 Környezeti helyzet 

 

A Városközpontban a lakások teljesen változatosak. A különböző korokban, méretben, 

formában épült lakások változatos képet adnak egy-egy utcának, közös viszont bennük, hogy 

szinte valamennyi felújításra, korszerűsítésre szorul. A területen lévő üres ingatlanok állapota 

fokozatosan romlik. 

Ezen a településrészen jól megfigyelhetők a szocializmus jegyei. A Béke Művelődési házat és 

környékét ebben az időszakban építették. Az Arli-patak ezen a részen keresztezi a 

Köztársaság utat, mely medrének tisztítása, rendbetétele sürgető.  

A városrészen a vezetékes ivóvíz, villamos energia, vezetékes gáz, telefonhálózat javarészt 

kiépített (mobil szolgáltatók által lefedett), vannak azonban olyan területei, melyek még nem 

közművesítettek. Az esővíz elvezetés nyílt (többnyire burkolatlan) felszíni vízelvezető 

árkokkal megoldott. 

A Városközpontban egy magánpanzió található, amely igyekszik kielégíteni az ide látogató 

vendégek minden kényelmét. A város bővelkedik látnivalóval: horgásztavak, hegyek, 

völgyek, lovaglás. A többi városrész fejlesztése által a turisztikai vonzerő növekszik, így a 

vendéglátóhelyek számát növelni kell. A városrészen a vendéglátóhelyek száma 3 db, amely 

egy nagyobb városi rendezvény (Nádasd napok) alkalmával nem elegendő. 
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A zöldfelület aránya a városközpontban meglehetősen alacsony, a település összes 

zöldterületének 10%-a található itt. Egy meglévő közpark található a városrészen, amely a 

művelődési ház mellett helyezkedik el. Borsodnádasd Településrendezési Tervében az alábbi 

beépítésre nem alkalmas közterületeket említi a területen:  

- Kossuth Lajos utca és Belső utca közötti terület 

- Alkotmány utca és Kossuth Lajos utca közötti ingatlanokon. 

 

4.1.5 Városrészi problémák 

 

A Béke Művelődési házat és környékét a szocializmus időszakában építették. A városrész 

ezen része eléggé rászorul a fejlesztésre, hiszen ez a város egyik központi része, és látványa 

jelenleg nem kelti azt a hatást, amit el lehetne várni. Az Arli-patak medrének tisztítása nem 

megoldott. Kevés a zöld terület, ahol a lakók sétálhatnának, a gyermekek játszhatnának.  

Parkolóhely van ugyan, de száma nem megfelelő, és látványra sem túl kellemes. 

Borsodnádasdon elég nagy az átmenő forgalom Ózd-Eger nyomvonala miatt, amely érinti 

Városközpontot is. A városrészen belül a 25-ös főút és a Köztársaság út a legforgalmasabb. 

Az utak állapota nem megfelelő. Ezen a szakaszon helyezkedik el a közintézmények 

legnagyobb része, így problémás a gyalogosok és kerékpárosok védelme. 

A városrészben elszórtan, kevés számban és rövid távon találunk kerékpárutat, illetve a 

meglévőek állapota sem megfelelő, ami a város egészére is jellemző. 

A piactér és a sportpálya területe nem közművesített, de a közművek a telekhatárokat érintik. 
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 SWOT-analízis 

 

Belső tényezők 

Erősségek Gyengeségek 

Teljes körű infrastruktúra ellátási lehetőség 

Megfelelő egészségügyi ellátás 

Zöldfelületek kialakítására alkalmas területek 

 

Kereskedelmi és vendéglátó-ipari 

egységek alacsony száma 

Többfunkciós kulturális létesítmények 

hiánya 

Épített környezet rossz fizikai állapota, 

esetenként funkciónélküliség 

Kevés, rossz állapotú zöldfelület, 

játszóterek hiánya 

Külső tényezők 

Lehetőségek Veszélyek 

Pályázati források bővülése a városkép 

fejlesztéséhez 

A turizmus erősödése a térségben 

szálláshelyek bővítésével, a város többi 

területének fejlesztésével 

Az autóutak felújításával, szélesítésével, 

kerékpárutak felújításával logisztikai szerep 

növekedése 

A környező nagyobb települések „turista-

elszívó” hatása, jobban kiépített turisztikai 

infrastruktúrája 

Tartós szegregáció 
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4.2 A Városközponton kívüli belterületi városrész 

4.2.1 Városrész funkciói 

 

A városrész magába foglalja Mocsolyást, a Lemezgyár-telepet és a Falusi részt. Az 1800-as 

évek közepén a település „Déli városrészének”(hétköznapi szóhasználatban „Lemezgyár-

telep”) kialakulását a Rima-Murányi Vasgyár és az ahhoz kapcsolódó bányászat 

megtelepülése tette lehetővé. A dinamikusan fejlődő Lemezgyár köré a gyárvezetők a kor 

legkorszerűbb infrastruktúrájával ellátott munkáskolóniáit építették. A lakhatás, a mindennapi 

élet feltételeinek biztosításai mellett a gyártulajdonosok, és a vezetőség különös figyelmet 

fordított a dolgozók oktatási, kulturális, sport, szociális, egészségügyi igényeinek a 

biztosítására, ami lehetővé tette, hogy Borsodnádasd a környező települések központjává 

váljon. Igazi polgári élet alakult itt ki, a gyár fénykorában rang volt itt élni, lakást kapni. A 

jelenlegi Déli városrész épületeinek jelentős része a gyárral egy időben nőtt ki a földből, és 

sajnos a gyár halála a városrészre is rányomta a bélyegét.  

Mocsolyás- kialakulását a dombjai alatt mélyen meghúzódó barnakőszénmező bányászatának 

köszönhette. A mélyművelésű bánya megszűntét követően az itt kialakult infrastruktúrát 

felhasználva az 1960-as években az akkor még dinamikusan fejlődő kb. 60 ikerházat építettek 

az akkor még dinamikusan fejlődő munkás-bányász fiatal családok számára. A közel 120 

lakásos, három utcából álló rendezett településrész – a tervvel teljesen összhangban - vonzotta 

a fiatalokat. A kissé kieső Mocsolyásra (akkor új nevén: Engels-telepre) szilárd burkolatú út, 

ivóvízhálózat került kiépítésre, gondoskodtak a rendszeres tömegközlekedésről, 

élelmiszerboltról, vendéglátóhelyről, de még pártházat is építettek. Ez mára már szinte 

megszűnt. 
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32. sz. táblázat: Az Városközponton kívüli belterületi városrészen található 

létesítmények  

Önkormányzati tulajdonú 

és fenntartású, kistérségi 

fenntartású intézmények 

Egyéb szolgáltatások, és 

közszolgáltatások 

 

 Petőfi Művelődési Ház  

 Orvosi rendelő, Ügyelet 

 Fogorvosi Rendelő 

 Házi- és Gyermekorvosi 

Rendelő 

 Borsod-Abaúj Zemplén 

Megyei Önkormányzat 

Idősek Otthona 

 Borsodnádasdi Szociális 

Alapszolgátatási 

Központ 

 Írisz Patika Bt. – 

Szivárvány Gyógyszertár 

 

 

 

4.2.2 A Városközponton kívüli belterületi városrész nevezetességei 

 

Római Katólikus és Evangélikus Templomok: 

"Jézus Szíve" római katolikus templom: 

  

Épült 1934-ben azon indokok alapján, miszerint a gyártelep lakói 1864-től, a gyár üzemének 

megindulása óta a község vagy a szomszédos Balaton templomába jártak hitüket gyakorolni. 

Létrehozatalát úgy a gyár vezetői, elsősorban Quirin József igazgató és dolgozói egyaránt 

szorgalmazták, ezért nagyarányú gyűjtésbe kezdtek (1926-31). 

Építése 1934 áprilisától, augusztusig tartott, a Bekölce községtől kapott telken. Tervezője 

Walder Gyula műegyetemi tanár, építője Szontágh Pál építészmérnök voltak. Stílusa barokk, 
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mely jól illeszkedik a festői természeti környezetbe. A főhomlokzat mellé asszimetrikusan 

helyezkedik el a torony. A templombelső berendezésénél kiemelkedő szerepet játszottak a 

helyi szakemberek. A festések, a famunkák, a csillárok, a karos lámpák, a kovácsoltvas 

rácsozat, a kupola, a kandeláberek és a kézimunkák mind a borsodnádasdi dolgozók 

hozzáértését és ügyességét dicsérik. Mellettük több ismert festő, szobrász és fafaragó művész 

(Leszkovszky György, Henczelmann J., Schmidt J., Kallós Miklós Elek, Márkupp Béla) 

paraszt barokk stílusú alkotásait csodálhatjuk mg a belső térben. A templomot Kriston Endre 

egri segédpüspök szentelte fel 1934. november 11-én. Az önállóvá lett lemezgyári plébániára 

szalézi atyákat hívtak meg, akik tevékenysége a hitéleten kívül, jótékony hatást gyakorolt a 

kultúrára is. 1950 óta világi papok adminisztrálják a templomot. 

 

 

 

Evangélikus templom: 

 

A templomot az ózdi ágostai hitvallású evangélikus anyaegyház községhez tartozó 

borsodnádasdi evangélikus fiók egyházközség hívei, számszerint 126 lélek saját 

áldozatkészségükből, az egyházi intézményektől és az RMST Rt. vezérigazgatóságától 

támogatva 1934-ben építették. Tervezője és az építés vezetője Szontágh Pál építészmérnök, a 
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munka vezetői Bárczy István és Petrik Lajos voltak. Felszentelése 1934. december 2-án 

ünnepélyes körülmények között, Geduly Henrik püspök és Quirin Leó központi műszaki 

igazgató jelenlétében zajlott. Az evangélikus hívők gondozása szinte egybeesett azzal az 

időponttal, amikor a gyár alapítása és a külhonos munkások betelepítése a XIX. sz. második 

felében megindult. A lelkiekkel együtt épült- először csak érzésben és gondolatban-a "kő" 

templom is. Már az első világháború után hozzákezdtek a szükséges pénzeszköz 

előteremtéséhez a hívek. A lelkészi nyilatkozat szerint: "a nádasdi evangélikusok, az egyszerű 

munkás hittestvérek, Istentől nyert mindennapi kenyerük egy-egy darabját törték le és 

helyezték az áldozat oltárára." A kör alakú templom belső tere a puritánságával, 

egyszerűségével hat. Napjainkban az evangélikus hívek mellett, a helyi református közösség 

hitéleti központja is a templom. 

Borsodnádasdon a római katolikus, evangélikus és református egyház hívein kívül, 

szórványosan, kis létszámban élnek még más vallású emberek (pl. görög katolikusok, 

adventisták), de templommal, közösségi házzal helyben nem rendelkeznek. A második 

világháború előtti 55 fős zsidó közösségből mindössze heten élték túl az üldöztetéseket, így 

rájuk pusztán a település határában található, már csak maradványaiban létező temető 

emlékeztet. 
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Szobrok: 

- "SZABADSÁGÉRT" 1848-1948  

Petőfi Sándor szobra 

A szobor Borsodnádasdon, a Petőfi téren nyilvánosan meglátogatható. A szobrot 1948-

ban avatták fel.  

 

- Trombitás katona zászlóval 

Bóna Kovács Károly alkotta a szobrot, amely szintén a Petőfi téren, nyilvánosan 

tekinthető meg. 1934-ben történt a felavatása. 

 

Emléktáblák: 

- "Volny József 1819-1878 Lemezgyárunk alapítója, 1864" 

Dombormû - bronz arckép 

A volt Borsodnádasdi Lemezgyár bejáratánál helyezték el a táblát.  

 

- "Itt alakították meg a Magyarországi VAS- és Fémmunkások Központi Szövetsége 

Borsodnádasdi Csoportját, 1977. június 24."  

Króm-nikkel emléktábla 

A Köztársaság út 108. sz. ház falára került kihelyezésre. 

 

4.2.3 Társadalmi-gazdasági helyzet 

 

Ezen városrész demográfiai mutatói is népesség csökkenést mutatnak, hiszen a letűnt 

fénykornak köszönhetően az elvándorlás erősen megfigyelhető volt ezen a területen. 

A városrészen élők létszáma a 2001. évi népszámlálás adatbázisából a KSH adatszolgáltatása 

alapján: 3084 fő. 

A Városközponton kívüli belterületi rész népessége a település népességének közel 86%-a, 

állandó népességszáma 3184 fő. A lakónépességen belül a 0-14 éves korosztály aránya 
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16,9%, azaz 521 fő. A mutató lényegesen alacsonyabb, mint az egész településen mért átlag. 

A 15-59 éves korosztályé 56,5%, azaz 1712 fő, amely közel megegyező érték a városi 

átlaggal. A 60 év felettiek aránya pedig 27,6%, azaz 851 fő, amely magasabb a városi 

átlagnál. A városrészre általánosan elmondható, hogy öregedő tendencia mutatható ki a 

népesség alakulása tekintetében. 

A legfeljebb általános iskolai végzetséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

39,6%, a felsőfokú végzettségűek aránya a 25 évnél idősebb korosztályban 5,3%. A 

Városrészen megállapítható, hogy alacsonyabb a legfeljebb általános iskolai végzetséggel 

rendelkezők aránya az aktív korúakon belül mutató mértéke a városi átlagnál, viszont a 

felsőfokú végzettségűek aránya a 25 évnél idősebb korosztályban megegyező értéket mutat a 

városi átlaggal. 

 

A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves korosztályon belül 37,8%. A rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 57,1%. A legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 31,1%. A foglalkoztatott nélküli háztartások 

aránya 55,8%. 

Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 54,9%. A 

gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 67,8%. 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 25,6%. Tartós munkanélküliek aránya 

11,4%. Azon aktív korúak aránya, akiknek 2001-ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami 

vagy helyi támogatás volt, 22,8%. 

 

A városrészen található a lakásállomány 86,9 %-a, 1206 db. Az alacsony komfort fokozatú 

lakások aránya 32,2 %, ami a városi átlagnál (35,3%) lényegesen jobb. Az Önkormányzat 

adatszolgáltatásai alapján a lakásállomány száma jelenleg is 1206 db a városrészen.  

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 30,6%. 

 

A Lemezgyár-telep a magyar ipari fejlődés igen jelentős részvevője, a tradicionális 

szénbányászat és kohászat bázisa volt. A rendszerváltást követően alakult meg a település 
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legnagyobb cége a PLES Rt. Ezen városrészt a hagyományos gondolkodásmódú, a korábbi 

bánya- és iparfejlesztési politikát követő munkások - ma már nyugdíjasok – lakják. 

A városrészen belül mindenféle tevékenységet foglalkoztató vállalkozás van, az emberek 

próbálják kitermelni saját megélhetésüket. 

A település déli részén (Lemezgyár telep és környéke) infrastrukturálisan jól kiépített: 100 % 

ivóvíz, 40% szennyvíz, 100% gáz, 100% villamos energiaellátás jellemzi. 

 

 

33.sz. táblázat: Vállalkozások alakulása a városrészen 

 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás, 2012 

 

4.2.4 Városrészi problémák 

 

A város ezen részén kevesebb közintézmény kapott helyet, és kisebbek a közterek, hasonlóan, 

mint  a városközponti városrészen. 

A déli városrészben a lakásállomány egységes képet mutat, itt tervszerűen, egy időben történt 

a lakások építése. Állapotuk hasonló, felújításuk, korszerűsítésük indokolt lenne. A 

településen az 1990-es évek elején megvalósuló gázberuházás növelte ugyan a 



PROJMEN Kft.

4032 Debrecen, Böszörményi út 71. IV. em. 15.

Mobil: (30) 346-7171
E-mail: info@projmenkft.huoldal 160 

 

komfortfokozatot, de a csatornázatlanság, a nyílászárók, tetőszerkezetek korszerűtlensége az 

ingatlanok értékét jelentősen csökkenti, fenntarthatóságának költségeit pedig növeli. 

A Petőfi Művelődési házat és környékét a szocializmus időszakában építették. Az előző 

korszak nyomait magán viselő településrész erősen felújításra szorul, mind középületeiben, 

mind ipari területein, mind lakó környezeti részein. 

Borsodnádasdon kevés számban és rövid távon találunk kerékpárutat, a városrészre is ez a 

jellemző. Hálózatról pedig egyáltalán nem beszélhetünk, mivel a meglévő kerékpárutak nem 

keresztezik egymást. 

A jelenlegi úthálózat (közút, vagy járda) szilárd burkolattal rendelkezik azonban sok helyen a 

burkolatok megsüllyedtek, repedezettek, kátyúsak. 

Az esővíz elvezetés nyílt felszíni vízelvezető árkokkal megoldott. 

Nagyszámú lakos él ezeken a területeken, és az Önkormányzat arra törekszik, hogy a 

hanyatlást megállítsa, sőt visszájára fordítsa. 

A turisztikai vonzerők szép számmal szerepelnek a városrészen, azonban azok funkcióikat 

tekintve nincsenek megfelelően kihasználva, állapotuk sem megfelelő. 

A sportlétesítmények is szép számmal szerepelnek a területen, de elavultak, felújításuk 

szükséges. 

A településrészen a meglévő zöldfelületek felújításra szorulnak. ABorsodnádasd Város 

Településrendezési terve alapján jelenleg a Petőfi tér és a régi óvoda közötti téren, a Katolikus 

templom előtt és a Táncsics utcán található zöldfelület. 

Az alábbi területeken van lehetősége a városnak zöldfelületek kialakítására:  

- Eötvös utca térségében (Ples Rt. raktárbázisa mellett), 

- Köztársaság u. déli oldala (966-982 hrsz.) 

- lemezgyár területe, amely elválasztja az ipari és településközpont vegyes területet 

- Balatoni forgalmi út déli oldala 1034/2, 1038,1037, 1054, 1055 hrsz. területén 

- Kölcsey utca déli oldala 1121, 1123, 1120, 1119, 1118,1117, 1116, 1115 hrsz. ingatlanok 

területén. 
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SWOT analízis 

Belső tényezők 

Erősségek Gyengeségek 

A turizmus erősödése a térségben, növekvő 

kereslet a turizmus iránt 

A városban legjobban kiépített infrastruktúra 

Zöldterületek bővítésére tervezett területek 

Egyre öregedő népesség 

Turisztikai vonzerők nem megfelelő 

használata 

Alacsony tőkeerejű vállalkozások 

Alapfokú oktatási-nevelési intézmények 

hiánya 

Az intézményi infrastruktúra elavultsága 

Külső tényezők 

Lehetőségek Veszélyek 

Újabb vállalkozások betelepülése 

Pályázati források vállalkozás-fejlesztésre 

Pályázati források a szociális 

városfejlesztésre 

Az autóutak felújításával, szélesítésével, 

logisztikai szerep növekedése 

Pályázati források bővülése a városkép 

fejlesztéséhez 

 

Gazdasági növekedés stagnálása 

következtében a helyi vállalkozások 

termékei iránti kereslet csökken. 

A városrész lakosságának további 

csökkenése 
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4.3 Külterület 

4.3.1 Városrész funkciói 

 

A település harmadik pólusa a külterület. Ehhez a részhez az OVIT állomás Hrsz 098/2, 

098/3, a Bató-bánya Hrsz 037/2,  037/3,  037/4, 041/2 és a Szekeresbükk-bányatelep 

tartozik. 

4.3.2 Társadalmi-gazdasági helyzet 

 

A városrészen él a város népességének 0,8 %-a, lakónépessége 29 fő, állandó népessége 

szintén 29 fő. A lakónépességen belül a 0-14 éves korosztály aránya 31,0 %, 8 fő, a 15-59 

éves korosztályé 51,7 %, 15 fő, a 60 éves feletti pedig 17,2 %, 5 fő. A legfeljebb általános 

iskolai végzetséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 73,3 %, a felsőfokú 

végzettségűek aránya a 25 évnél idősebb korosztályban 7,1 %.  

  

A foglalkoztatottak aránya az aktív népességen belül 35,3 %. A rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 60 %. A legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 60 %. A foglalkoztatott nélküli háztartások 

aránya 50%. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 

66,7%. A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 75,9%. 

A munkanélküliek aránya 14,3%, a tartós munkanélküliek aránya 14,3%. Azon aktív korúak 

aránya, akiknek 2001-ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt 

20%-át teszik ki a lakosoknak. 

 

A település külterületi részén ipari üzemek találhatóak. Ezen a településrészen helyezkedik el 

az OVIT transzformátor állomás, a DUBAERE HUNGARY Textilalpgyártó és Forgalmazó 

Kereskedelmi Kft., a Betonacél-feldolgozó Kft., illetve a Galvánüzem területe. 
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A nagy ipari vállalkozásoknak köszönhetően a terület levegőszennyezettsége magas, bár a 

Lemezgyár bezárását követően lényegesen javult a szennyezettség. A külterületi üzemek, 

vállalkozások a belterületi részeket kis mértékben szennyezik, amely a völgykatlan jellegnek 

köszönhetően, a szélcsatornák irányában az átöblítő hatás érvényesül. 

A település ezen városrészén található a zöldfelületek túlnyomó része. 

 

Ebben a városrészben található a lakásállomány 1 %-a. Az alacsony komfort fokozatú 

lakások aránya 64,3 %, ami a városi átlagnál magasabb. A komfort nélküli, félkomfortos és 

szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 66,7%. Az egyszobás lakások aránya 11,1%. 

 

Az IVS időtávjában ezen városrészre nem tervez a város fejlesztést.
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4.4.Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek 

helyzetértékelése 

 

Borsodnádasd településen szegregátumának azokat a területeket nevezzük, ahol az aktív 

korú népességen belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya mindkét mutató tekintetében 

magasabb, mint 50%, 2011-ben és 2012-ben a segélyezési adatok alapján ugyanezek a 

területek határolhatók le szegregátumként: az önkormányzatnak nincs tudomása egyéb 50, 

illetve 100 fő feletti lakosságszámú szegregált területről.  

Szegregációval veszélyeztetett területnek nevezzük azokat a városi területeket, ahol a fenti 

mutató 40-50% közötti értéket vesz fel. 

 

9.ábra: Szegregátumok Borsodnádasdon 

 

Forrás: Önkormányzat 
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10.sz. ábra: Borsodnádasd szegregált területei 

 

Forrás: KSH 2001. népszámlálás alapján készített elemzése 

 

Az első térkép Borsodnádasd átfogó térképét jeleníti meg, ahol látható azoknak a területeknek 

is a megjelölése, amelyek eleget tesznek a szegregációs mutató kritériumának, viszont nem 

minősülnek valódi szegregátumnak alacsony népességszámuk miatt. A térkép tehát azt is 

mutatja, hogy melyek azok a területek, ahol a szegregációs mutató 0-39 % között van, tehát 

még nem éri el a szegregációs veszélyeztetett mutató küszöbértékét, de erősen leromlott 

területnek számít. (Jelmagyarázat: a szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő 

színek jelölik: 0-39% = türkizkék, 40-49%=fekete, 50-100%=pink). 

 

 

A második KSH térkép szerint négy olyan terület van, amely eleget tesz a szegregációs 

mutató kritériumának. Kiemelten, a helyzetértékelést a négy szegregáció területre fogjuk 

elkészíteni.  

A négy szegregátum területi elkülönülése a következőként helyezkedik el:  

Szegregáció 1. tömb a településhatár- Temető- Körtevölgye u.- Vajdavár u.- patak- 

településhatár 
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Szegregáció 2. tömb a Domb út- Berek u.- Karácsonylovatanya- névtelen u. 

Szegregáció 3. tömb a Kossuth L. U.- patak- Dózsa Gy. U.- Köztársaság u. 

Szegregáció 4. tömb a Virág u.- névtelen u.- településhatár  

Statisztikai adatok elemzése a KSH 2001. évi népszámlálási adatai alapján: 

4.4.1.Demográfiai mutatók a szegregátumokban 

 

Borsodnádasd településen a lakónépesség 3 592 fő, ebből a szegregátum területein összesen 

701 fő él. A szegregáció 1. tömbben összesen 404 fő, a szegregáció 2. tömbben 79 fő, a 

szegregáció 3. tömbben 152 fő, míg a szegregáció 4. tömbben 66 fő éli mindennapjait.  

A négy szegregátum együttes értékelése során a 2001. évi KSH mutatókból kivehető, hogy a 

szegregátum lakónépességének vizsgálatánál a 15-59 éves korosztállyal szükséges 

kiemelkedően foglalkozni az integrált városfejlesztési stratégia során. Az adatokból kiderül, 

hogy mind a négy szegregáció területen 50% feletti a 15-59 évesek aránya, de emellett a 0-14 

évesek aránya, valamint a 60-x évesek mutatószáma sem tükröz túlságosan alacsony rátát. 

Számszerűsítve a szegregáció 3. tömbben a legtöbb a 0-14 évesek aránya, 29,0%-ot tesz ki, a 

legalacsonyabb a szegregáció 2. tömbben, ahol 16,5%-ot mutattak ki. A 60-x évesek aránya 

viszont épp ellenkezőleg alakul a két szegregátum között, ugyanis a szegregáció 2. tömbben 

mutatták ki a legtöbb arányt, 25,3%-ot, míg a szegregáció 3. tömbben, párhuzamban a 

szegregáció 4. tömbbel, pedig a legkevesebbet, 19,1%-ot és 18,2%-ot.  

A szegregáció 1. tömbben viszont ugyanannyi a mutatószáma mind a 0-14 éves 

korosztálynak, mind pedig a 60-x évesek korcsoportjának, 21,8%.  

Ezekből az adatokból azt látjuk, gyakorlatilag a szegregáció 2. tömb egy viszonylag elöregedő 

társadalmi képet tükröz a többi szegregátumhoz képest, míg a szegregáció 3. és 4. tömbben 

viszont a 0-14 évesek nagyobb részt képviselnek az idősebb populációhoz képest.  

 

Fentebbi adatokból tehát azt lehet elmondani, hogy elsődleges célcsoportnak mindenképpen 

az aktív korú 15-59 éves korosztályt kell tekinteni mindegyik szegregált területen, 

másodlagos célcsoportként viszont jelen van a másik két korcsoport is, akikkel szintén 

foglalkozni szükséges az antiszegregációs stratégia során. Az arányok eltolódásánál 

egyértelművé válik, hogy a másodlagos célcsoport esetében a szegregáció 2. tömbben nagy 
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hangsúlyt kell fektetni az idősebb korcsoportra, míg a szegregáció 3. és 4. tömbben viszont a 

0-14 éveseket kell jobban támogatni, fejleszteni, helyzetükön javítani.  

 

34.sz. táblázat: Szegregált területek lakónépességének főbb adatai 

Mutató Szegregáció 1. Szegregáció 2. Szegregáció 3. Szegregáció 4. 

Lakónépesség 

száma 

404 79 152 66 

Lakónépességen 

belül 0-14 

évesek aránya 

21,8 16,5 29,0 28,8 

Lakónépességen 

belül 15-59 

évesek aránya 

56,4 58,2 52,0 53,0 

Lakónépességen 

belül 60-x 

évesek aránya 

21,8 25,3 19,1 18,2 

Állandó 

népesség száma 

409 76 152 69 

Forrás: KSH 2001. évi népszámlálás 

 

4.4.2. Iskolai végzettség szerinti megoszlás 

 

A legfeljebb általános iskola 8 osztályával rendelkezők aránya a 15-59 éves aktív korú 

népesség körében a szegregáció 1. tömbben mutatkozik a legmagasabbnak, 64,9%-kal, a 

szegregáció 2. tömbben 56,5%, a szegregáció 3. tömbben 59,5%, míg a szegregáció 4. 

tömbben 60,0% ugyanez a mutató.  

Jelentős eltéréseket tehát ebben a mutatóban nem tapasztalunk a szegregátum területei között. 

A felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év feletti népesség körének vizsgálatánál kiderül, hogy 

rendkívül alacsony azon lakosoknak a száma a szegregátum térségekben, akik főiskolát vagy 
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egyetemet végeztek. Értéküket tekintve a legalacsonyabb érték mindössze 3,2%, míg a 

legmagasabb arányszám az 5,6%, ami egyébként a szegregáció 4. tömbben lett kimutatva.  

Ha azonban a szegregátum térségei és a település más, jobb városrészei között végzünk 

összehasonlítást, azt tapasztaljuk, hogy Borsodnádasd jobb, fejlettebb lakó részeinek 

méréseinél sem találunk sokkal magasabb értéket, mint amit a szegregátum térségeiben 

mutattak ki, ugyanis a városközpontban 5,4%-ot, a városközponton kívüli belterületben 5,3%-

ot, míg a külterületen 7,1%-ot hoztak eredményül.  

 

4.4.3. Foglalkoztatottság a szegregátumokban 

 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) 

belüli mutató meglehetősen kedvezőtlen képet tükröz a szegregátumban élő lakosokról. A 

KSH kimutatásai szerint ugyanis három szegregátumban 70% felett van ennek az értéke, 

csupán a szegregáció 2. tömbben mutattak ki 65,2%-ot. Ebben a munkaerő vonatkozásban azt 

a következtetést tudjuk levonni, hogy a szegregált területek lakóinak majdnem 2/3-a nem 

dolgozik rendszeresen.  

A foglalkoztatott nélküli háztartások arányánál a legmagasabb értéket a szegregáció 3. 

tömbben mutattak ki, mégpedig 76,5%-ot, ugyanez a mutató a szegregáció 2. tömbben 72,2%, 

a szegregáció 1. tömbben 68,9%, míg a szegregáció 4. tömbben 68,0%.  

Ezen túlmenően szintén elgondolkodtató adatok születtek a foglalkoztatottak arányának (15-

64 évesek) vizsgálata során is a szegregátumban, ugyanis a legmagasabb értéket a szegregáció 

2. tömbben mutatták ki, ami 32,0% volt.  

Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya is kivétel nélkül 

meghaladja az 50%-ot mind a négy szegregált tömbben, a legmagasabb értéket a szegregáció 

3. és a szegregáció 4. tömbben mutatták ki, mindkettő értéke 55,6% volt.  

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a szegregátum területein eléri a 78,3%-ot, a 

munkanélküliségi ráta legmagasabb száma 47,1%.  
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A tartós munkanélküliek vizsgálata során azonban már nagyobb eltérések figyelhetőek meg a 

szegregátum térségei között, míg a szegregáció 2. tömbben 25,0%, a szegregáció 1. tömbben 

17,6%, a szegregáció 3. tömbben 12,1%, addig a szegregáció 4. tömbben csak 5,9%. Ez 

nyilván következhet abból is, hogy utóbbi területen élnek a legkevesebben, és azért mutatott 

ki a KSH jóval alacsonyabb értéket, mint a többi szegregált térségeken, de fennállhat annak az 

eshetősége is, hogy a szegregátum 4. tömbben aktívabbak, motiváltabbak az ott élő lakosok, 

akiknek fontos, hogy ne legyenek egész évben munka nélkül.  

A szegregáció 1. tömbben 28,5%, a szegregáció 2. tömbben 37,0%, a szegregáció 3. tömbben 

25,3%, míg a szegregáció 4. tömbben 28,6% volt az aktív korúak (15-59 éves) aránya, 

akiknek a 2001-ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt.  

Ezeknél a mutatóknál is szükséges összevetni a szegregátumokat a település más területeivel,  

ami kapcsán szintén azt látjuk, hogy utóbb említett térségek is elmaradottnak tekinthetőek, 

hiszen kivétel nélkül 50% feletti értéket tükröz a rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív korúakon belül, míg a foglalkoztatott nélküli háztartások 

legmagasabb mutatószáma 59,4% a szegregált térségeken kívüli területen is.  

 

4.4.4. Lakáskörülmények a szegregátumokban 

 

Mivel a szegregátumok eltérő lakosságszámmal bírnak, ezért a lakásállományuk is különböző. 

Így a szegregátum első tömbben összesen 121 darab lakás (404-en laknak ezen a területen), és 

48,8% az alacsony komfort fokozatú lakások aránya, 48,7% a komfort nélküli, félkomfortos 

és szükséglakások aránya, míg 13,0% az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül.   

A szegregáció 2. területén –ahol 79 fő lakik- összesen 31 darab lakás található, valamint 

35,5% az alacsony komfort fokozatúak aránya, 25,9% a komfort nélküli, félkomfortos és 

szükséglakás arány, illetve csak 3,7% az egyszobás lakások aránya. A szegregáció 3. tömb 

nagyobb lélekszámú, összesen 152-en laknak és 51 darab lakás van ezen a területen. A 

komfort fokozatokat tekintve 40,4%, amelyek komfort nélküliek, félkomfortosak és 

szükséglakások, míg 10,6% az egyszobás lakások aránya. Végül a szegregáció 4. tömbben 

összesen 23 darab lakás helyezkedik el (66 fő a lakónépesség száma), és 56,5% azoknak a 
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lakásoknak az aránya, amelyek alacsonyabb komfort fokozatúak. 54,6% a komfort nélküli, 

félkomfortos és szükséglakások aránya, míg 27,3% az egyszobás lakások aránya a lakott 

lakásokon belül.  

Ezekből a mutatószámokból egyértelműen kivehető, hogy a szegregáció 4. tömb a 

leghátrányosabb a lakások és lakáskörülmények vizsgálata kapcsán. Ezzel szemben a ’legjobb 

helyzetben’ a szegregáció 2. tömb van, ahol a lakásokra vonatkozó valamennyi mutató a 

legalacsonyabb számokat tükrözi. Az ezen a szegregált területén lévő lakosok tehát valamivel 

jobb körülmények között laknak, bár hozzá kell tenni, hogy mindösszesen 79 fő lakik itt, tehát 

jóval kevesebben, mint a szegregáció 1. vagy 3. tömbben.  

 

A könnyebb áttekinthetőség és összehasonlíthatóság miatt a négy szegregált területet egy 

táblázatban is szemléltetjük.  

Mutató Szegregáció 1. Szegregáció 2. Szegregáció 3. Szegregáció 4. 

Rendszeres 

munkajövedelemmel 

nem rendelkezők 

aránya az aktív 

korúakon (15-59 

évesek) belül 

75,9 65,2 77,2 74,3 

Legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel 

rendelkezők és 

rendszeres 

munkajövedelemmel 

nem rendelkezők 

aránya az aktív 

korúakon belül 

56,6 52,2 54,4 51,4 

Foglalkoztattak 

aránya a 15-64 éves 

népességen belül 

22,7 32,0 21,2 25,0 

Foglalkoztatottak 

nélküli háztartások 

aránya 

68,9 72,2 76,5 68,0 
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Alacsony presztízsű 

foglalkoztatási 

csoportokban 

foglalkoztatottak 

aránya 

53,6 50,0 55,6 55,6 

A gazdaságilag nem 

aktív népesség 

aránya az 

akcióterületi 

lakónépességen 

belül 

77,5 69,6 78,3 74,2 

Munkanélküliek 

aránya az 

akcióterületen 

(munkanélküliségi 

ráta) 

38,5 33,3 45,5 47,1 

Tartós 

munkanélküliek 

(legalább 360 napig) 

aránya 

17,6 25,0 12,1 5,9 

Aktív korúak (15-59 

éves) aránya, 

akiknek 2001-ben a 

jövedelemforrásuk 

kizárólag állami 

vagy helyi 

támogatás volt 

28,5 37,0 25,3 28,6 

 

 

Összegzésként elmondható, hogy a szegregált területek minden mutatót tekintve hátrányban 

vannak a nem szegregált település részekhez viszonyítva. Viszont a város egészét nézve nagy 

lemaradások mutatkoznak munkavállalás szempontjából, foglalkoztatott nélküli háztartások 

vonatkozásában, valamint a gazdaságilag nem aktív népesség területén egyaránt. Ez felhívja a 

figyelmet arra, hogy bár kiemelten a szegregáció területén lévő lakosokat kell célzottan 

támogatni, rájuk kell kihegyezni az akciótervet, de e mellett a szegregált területeken kívüli 

egyéneknek is segítségül kell szolgálnia az antiszegregációs stratégiának.  
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Az viszont egyértelműen látszik, hogy a szegregált területén kívül élő lakosoknak magasabb 

végzettségük van, illetve lakáskörülményeik is jobbak.  

A tartós munkanélküliek vizsgálata során azonban azt látjuk, hogy mind a szegregált 

térségekben, mind pedig az azokon kívüli területen viszonylag alacsony számot tükröz, tehát 

valószínűsíthető, ezen lakosok keresik a lehetőséget mind állandó, mind pedig alkalmi, vagy 

szezon munka vonatkozásában egyaránt, csak éppen a település adta lehetőségek bizonyulnak 

kevésnek.  

 

A szegregátumok közötti összehasonlításokat nézve elmondható, hogy nincs egy olyan 

szegregált terület sem, amely minden mutatót tekintve jobb helyzetben lenne a többi 

szegregátumtól.  

A lakáskörülmények vizsgálatánál a legelkeserítőbb helyzetben a szegregátum 4. tömb van, 

míg hozzá képest jóval kedvezőbb helyzetben vannak a szegregátum 2. tömb lakosai.  

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők arányának és a legfeljebb általános 

iskolai végzettségűek és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők (aktív korúakon 

belül) arányának vizsgálata során a legmagasabb mutatószámok a szegregátum 1. tömbben 

lettek kimutatva.  

A segélyezett lakosok mutatóinál a szegregátum 2. tömbben lettek a legmagasabb számok 

kimutatva, 37,0%, és a legtöbb tartós munkanélküliek száma is ebből a térségből került ki, 

hiszen arányuk 25,0%. A gazdaságilag nem aktív népesség arányának vizsgálatánál egyik 

szegregátum sem mutat a többihez képest kiugró értéket, viszont a mutatószámok tekintetében 

mindegyik területen magas értékek lettek kimutatva.  

Ha rangsorolni kellene a szegregátumokat, azt mondhatnánk el, hogy legrosszabb helyzetben 

a szegregátum 4. tömb van, és ennek a térségnek a legalacsonyabb a lakónépessége. Viszont a 

tartós munkanélküliség aránya érdekes módon a szegregáció 4. területen a legalacsonyabb a 

többi területekhez viszonyítva. Ez több okból is következhet, egyrészt az ezen a területen élők 

sokkal nehezebb körülmények között élnek, és év közben jobban keresik a munkalehetőséget, 

még ha szezonális is, másrészt ezen lakosok esetleg jobban be vannak vonva a közmunka 

programba, és ezáltal egész évben nincsenek munka nélkül.  
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 Hozzá képest tehát a szegregátum 1. területen és a szegregátum 3. részen közel azonos 

mutatószámokat mutattak ki, lakosságukat tekintve is jóval magasabb számokat tükröznek, 

éppen ezért valószínűsíthető, hogy hátrányaik is nagyobbak, összetettebbek.  

A szegregátum 2. terület csupán lakáskörülményei tekintetében van kedvezőbb helyzetben a 

többi térségekhez viszonyítva.  

A szegregátumok felszámolására megvalósított beavatkozások az elmúlt időszakban: 

TÁMOP-1.1.2.-07/1 Decentralizált programok a hátrányos 

helyzetűek foglalkoztatásáért 

Hatósági szerződés 2 fő 

bértámogatása  (100%) 

munkagyakorlat szerzés céljából (9 

hónap időre) 

NTP-OKA-XXI. Közoktatásban működő 

tehetséggondozó műhelyek 

támogatása 

Képzőművészeti tehetséggondozó 

műhely támogatása 

27/2011.(IX.14.) 
KIM r. 

Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló 
támogatások 

Oktatási esélyegyenlősé-get 
szolgáló feladatok a Borsodnádasdi 

ÁMK-ban 

LEKI 

e/ÉM/2009/386 

Leghátrányosabb helyzetű 

kistérségek felzárkóztatása 2009. évi 

támogatása 

e) jogcím 

Közterületek, utak, zöldte-rületek, 

parkok karbantar-tási feltételeinek 

javítása gépek, eszközök beszerzé-

sével Borsodnádasdon 
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5.Stratégia 

5.1.Borsodnádasd hosszú távú jövőképe, főbb fejlesztési irányok.  

 

Borsodnádasd több évszázados történelemmel rendelkező település. A középkorban a lakosok 

földműveléssel, állattenyésztéssel és erdőgazdálkodással foglalkoztak. A döntő változást a 19. 

század első fele okozott, amikor is megnyíltak a kiváló minőségű barnaszenet termelő bányák. 

Ezekre alapozva nyílt meg a Nádasdi Vashengergyár, amely több mint120 évig határozta meg 

Borsodnádasd és környezete helyzetét. A nádasdi lemez fogalommá vált az egész országban a 

magasan kvalifikált vasipari szakemberek munkája következtében. Az 1992. év után, a 

Lemezgyár bezárását követően jelentős lett a munkanélküliek aránya, a lakosság száma 

folyamatosan csökkent. Borsodnádasd élete a kilencvenes évekig az ipari tevékenységeken 

alapult. Ennek ellenére a csodálatos természeti környezetben elterülő település minden 

feltétellel rendelkezik ahhoz, hogy újra felemelkedjen és virágzásnak induljon.  

Borsodnádasdon több különböző terület esetében jelentkeznek problémák, az alábbiak 

esetében érzi fontosnak a város a fejlesztések megindítását:  

- Munkahelyteremtés, humánerő fejlesztése  

- Településfejlesztés, települési környezete javítása  

- 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 általános célok, mint a 

versenyképesség javítása, a fenntarthatóság erősítése, a források hatékonyabb felhasználása. 

A tematikus célok ezen átfogó elvek alapján kerültek meghatározásra. 
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2013-ban új kihívások előtt áll Borsodnádasd: 

 A település népességének folyamatos csökkenése tapasztalható, a városkép 

javításával, a kisvárosi funkciók erősítésével és a lakófeltételek javításával kell elejét 

venni a további népességcsökkenésnek, vagy legalábbis lassítani kell azt. 

 A városban tartósan szegregálódó területek körvonalazódnak, a folyamat 

visszafordítására van szükség a lakosság integrálásával. 

 A komfort érzet javítása érdekében a városrészek egyenlőtlen fejlődését egységesíteni 

kell. 

 Az Ózdi Kistérségben Borsodnádasd a 4. legnagyobb település, illetve az Ózdi járás 2. 

legnagyobb városa lélekszám tekintetében, azonban javítani kell a város térségben 

betöltött szerepén a jelenleg betöltött pozíció emelése érdekében. 

 Racionálisan át kell alakítani, korszerűsíteni az intézményrendszert, figyelemmel a 

kihasználtságra és a helyi sajátosságokra. 

 Borsodnádasdon évről évre növekszik a roma lakosok száma, akiknek a társadalmi és 

gazdasági felzárkóztatása fontos feladat. 

 Az idegenforgalom fejlesztésének nagy előnye, hogy külső és belső tartalékokból 

hozza létre a gazdasági növekedést. A város idegenforgalmilag erősen frekventált 

terület lehet, a két tó adottságainak kihasználása mellett azonban egyéb 

idegenforgalomhoz kapcsolódó elemeket is hangsúlyozni és fejleszteni szükséges (pl. 

Szálláslehetőségek, kulturális programok, kirándulási lehetőség, lovasturizmus, téli 

sportokkal kapcsolatos fejlesztések, stb.). 

 Szükség van a lakosság képzettségi szintjének növelésére (szakismeretek, 

nyelvtudás), ez ugyanis a versenyképesség növekedésének alapját képezi a XXI. 

században.  

  A területi igények megfogalmazásánál szükség van új területek kijelölésére, 

bevonására, a régi, meglévő területek rekonstrukciójára. A nagy volumenű település-

fejlesztési elképzelések területi előkészítését kell célul kitűzni, melynek elemei a 

területfelvásárlás, előközművesíts, a területek funkcionális átalakításának 

megszervezése. 
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 Prioritást élveznek azok a fejlesztési programok, amelyek a fenntartható fejlődést 

szolgálják és a magán és közszféra együttműködésével, és érdekegyeztetéssel 

valósulnak meg. 

 

Cél tehát egy olyan városkép kialakítása, amely által a településrészek egyenlőtlen fejlődése 

kiegyenlítődik, valamint a helyi természeti, társadalmi és gazdasági adottságokra építve 

versenyképes és fenntartható társadalmi, gazdasági fejlődés megteremtése. Ezek alapján 

Borsodnádasd jövőképe: „egy egységes településkép kialakítása a helyi értékek 

kiaknázásával”.  

 

A jövőkép kialakításával városiasabb kép alakul ki, növekszik a városi szerep: 

- Városi funkció: 

 A városközpont fejlesztésével (közintézmények, infrastruktúra, stb.) a településre 

érkezőknek pozitív élményt nyújt Borsodnádasd. 

 Javul a szolgáltatások színvonala, új funkciók jelennek meg elsősorban a helyi 

lakosság ellátására 

 A turizmus, idegenforgalom fejlesztésével Borsodnádasd gazdasága is fejlődik. 

 

 Megújul a városi környezet és infrastruktúra 

  

- Szociális funkció: 

 A városközponton kívüli belterületi részek leszakadását befolyásoló tényezőket meg 

kell szüntetni, a folyamatot vissza kell fordítani, amely prioritási sorrendben az 1. 

 

 Komplex beilleszkedési programot kell kialakítani a romák és hátrányos helyzetűek 

felzárkóztatásának céljából. 

 

 A település meglévő nevelési-oktatási, kulturális és egészségügyi intézményeit tovább 

kell fejleszteni. 

 

A jövőkép elérésével a városban társadalmi, gazdasági szerkezetátalakítás és fenntartható 

társadalmi, gazdasági fejlődés valósul meg: 

 Egy élhetőbb település jön létre a fejlesztések nyomán, amely a településen élők és a 

településre érkezők közérzetét is javítja  
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 a helyi KKV-k megerősödnek, amelyek gazdaságilag pozitív hatással lesznek 

Borsodnádasdra  

 az idegenforgalmi bevételek nőnek, a fejlesztések során kialakított rekreációs, sport és 

kulturális létesítmények, szálláshely fejlesztések nyomán 

A fentiek megvalósulásával a lakosság életminősége javul: 

 megvalósul a szegregált területek integrálása 

 kialakul egy komplex beilleszkedési program 

 javul a szociális és egészségügyi ellátórendszer 

 az oktatási lehetőségek bővülnek 

 zöldfelületi fejlesztések és kulturális intézmények megvalósulásával élhető környezet 

jön létre 

 

 

 

A fejlesztési célokat e jövőkép alapján határozzuk meg: 
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Borsodnádasd városrészei egyenlőtlen fejlődésének 
kiegyenlítése, a városképi megjelenés javítása, a település 
népességmegtartó képességének fokozása egy élhetőbb 

lakóváros kialakítása érdekében 

 

TEMATIKUS CÉL 

gazdasági és 

természeti 

erőforrások 

fejlesztése, 

kiaknázása és 

védelme 

 PRIORITÁSOK 

- a már meglévő 
kis- és 

középvállalkozás
ok működési 

feltételeinek 
fejlesztése  

- ipari területek 
benépesítésére 

való ösztönzés, 
együttműködés a 

vállalkozásokkal 
- szennyezőforráso

k megszűntetése 
 

     PRIORITÁSOK 
- a településen élő 

romák társadalmi 
és gazdasági 

felzárkóztatása 
- szakképzési 

programok 

szervezése a 

település 
hátrányos 

helyzetű 
családjainak 

- a jelenleg 
megvalósítás 

alatt álló 
közmunkaprogra

mok lezárása, 
valamint a 

közeljövőben 
azok 

továbbfejlesztése 
- komplex 

beilleszkedési 
program 
kialakítása 

TEMATIKUS CÉL 

helyi identitástudat 

kialakítása és a 

hozzá kapcsolódó 

infrastruktúra 

fejlesztése 

PRIORITÁSOK 

- tömegsport 
támogatása 

- térséget és a 
települést érintő 

programok 
szervezése 

- infrastruktúra 

fejlesztése 
- helyi szervezetek 

összefogása 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

2

..

. 

3

. 

4

. 
TEMATIKUS CÉL 

turizmus, 

idegenforgalom 

fejlesztése 

5

. 

     PRIORITÁSOK 

- közösségi célú 
városi közterület 

fejlesztése: 
játszótér, park, 

temető 
- városi 

infrastruktúra 

fejlesztése: 
járda, 

kerékpárút, út, 
szennyvíz 

- önkormányzati 
intézmények 

infrastruktúra 
fejlesztése: 

épületek 
rekonstrukciója, 

akadálymentesít
ése, 

eszközbeszerzés
e 

- műemléki, 
muzeális 

intézmények 
infrastruktúra 

fejlesztése 
 

 

TEMATIKUS CÉL 

humán erőforrás 

fejlesztése 

PRIORITÁSOK 
- telepi 

vendégház 
felújítása 

- bakancsos 
turizmus 

támogatása 

- a település 

tavainak és 
patakjainak 

környezet-
rehabilitácója 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

1

. 
TEMATIKUS CÉL 

városi környezet 

és infrastruktúra 

fejlesztése, 

önkormányzati 

intézmények 

rekonstrukciója 

     PRIORITÁSOK 

- a településen élő 
romák társadalmi 

és gazdasági 
felzárkóztatása 

- szakképzési 
programok 

szervezése a 
település 

hátrányos 
helyzetű 

családjainak 
- a jelenleg 

megvalósítás 
alatt álló 

közmunkaprogra
mok lezárása, 

valamint a 
közeljövőben 

azok 
továbbfejlesztése 

- komplex 
beilleszkedési 

program 
kialakítása 

Városközponti célok 
 

- Városközpont városképi fejlesztése 
közösségi épületek külső, belső 
megújításával, közterek felújításával 

- Közcélú és közösségi 
létesítményeknek korszerűsítése 

- Turisztikai célú szolgáltatások 
bővítése  

- Rekreációs, sportcélú szolgáltatások 
bővítése  

- Gyalogos és kerékpáros közlekedés 
feltételeinek javítása 

- Minőségi lakásépítés 
 
- Képzési programok lebonyolítása 
 
- Szegregációs terület infrastrukturális 

fejlesztése 

Városközponton kívüli belterületi városrész céljai 

 

- Turisztikai célú szolgáltatások bővítése 

- Hulladéklerakó rekultivációja 

- Képzési programok lebonyolítása 
 
- Gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása 

- Infrastrukturális fejlesztés (meglévő utak felújítása, valamint 
a hiányzó részek megépítése) 

- Zöldövezeti pihenőhelyek, parkok kialakítása 
 
- Infrastrukturális fejlesztés (meglévő utak felújítása, valamint 

a hiányzó részek megépítése) 

- Közcélú és közösségi létesítmények kialakítása, 
korszerűsítése 

- Zöldövezeti pihenőhelyek, játszóterek kialakítása, meglévőek 
felújítása 

- Az Alsó- és Felső tó környezetrehabilitációja 

- Gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása 

- Sportcélú szolgáltatások bővítése, felújítása 
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5.2.Fejlesztési célok 

5.2.1.Átfogó cél 

 

A stratégiai program átfogó célja, hogy – a megjelölt stratégiai fejlesztések és feladatokhoz 

igazodóan – Borsodnádasd településszerkezetének, területhasználatának, települési természeti 

és épített öröksége védelmének érdekében szükséges fejlesztések, építészeti beavatkozások 

megtörténjenek, azok eredményeként a város a jelenleginél komfortosabb, egészségesebb 

esztétikusabb és szebb település legyen. Cél, hogy a város szerkezete úgy változzon, hogy 

javuljon a gazdasági-, tőkevonzó képessége, turisztikai vonzereje, népességmegtartó ereje, 

valamint mind a működése, mind az üzemeltetése gazdaságosabb legyen úgy, hogy közben a 

fenntartható fejlődés elve érvényre juthasson, a táji, természeti adottságok ne sérüljenek.  

 

A működő gazdaság és a foglalkoztatás növelése biztosítja az alapfeltételt a megélhetéshez, a 

város további fejlődéséhez. A megélhetés minőségét színvonalas szolgáltatások 

kialakításával, szociális célú beavatkozásokkal és a környezet megóvásával, attraktivitásának 

fokozásával lehet javítani. A programok megvalósítása csak akkor lehet sikeres, ha olyan 

társadalmi közegben valósulnak meg, amely összetartó közösség képét tárja a külvilág elé. 

 

Borsodnádasd vezetősége az elkészített fejlesztési dokumentumok alapján határozta meg a 

fejlesztési célkitűzéseit:  

- Borsodnádasd Településrendezési Terve,  

- Borsodnádasd Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Terve,  

- Borsodnádasd Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve, 

-  Borsodnádasd Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés 

és Intézkedési Terve,  

- Borsodnádasd Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. 

- Borsodnádasd Város Középtávú Egészségterve, 

- Borsodnádasd Város Önkormányzatának Gazdasági Programja. 
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A helyzetelemzés alapján a jövőkép megvalósulását elősegítő középtávú CÉLOK,  

stratégia:  

 

Meg kell találni a területek karakterét, meg kell őrizni azon értékeit, melyek a lakókörnyezet 

minőségében jelentős szerepet játszanak. Szükség van koncentrált településközpont 

kialakítására a meglévő központi tengelyen, de szükség van különböző igényszintű, egyedi 

megfogalmazású, kisvárosi-kertvárosi lakóterületekre is, a leszakadó településrészek 

felzárkóztatására. 

 

A város erősségei:  

 Forgalmi utak, mint urbanizációs tengelyek 

 Környezeti elhelyezkedés 

 3 megye határán helyezkedik el 

 Tömbbelsők beépíthető szabad területei 

 Teljes körű infrastrukturális ellátási lehetőség 

 Egészségügyi alapellátás és szociális ellátás kiépítettsége, jó színvonala 

 

Lehetőségek: 

 Környezet-rehabilitációs, környezeti kár-elhárítási programok kihasználása 

 Gazdasági területek előkészítése, aktív befektetés ösztönzés 

 Lakó és rekreációs települési funkciók minőségi erősítése 

 Turisztikai, idegenforgalmi fejlesztések 

 Alul vagy egyáltalán nem hasznosított területek fejleszthetősége 

 Új Széchenyi Terv, EU-s és egyéb pályázati források elérhetősége 

 Szabad munkaerő kapacitás 

 

A település erősségeit és lehetőségeit kihasználva a magán- és közszféra együttműködésével a 

városrészek egyenlőtlen fejlődését meg kell szüntetni, a település népességmegtartó 

képességének fokozására kell összpontosítani. A kiváló természeti adottságokat figyelembe 

véve a sportcélú infrastruktúra fejlesztését és a jövedelemtermelő turisztikai fejlesztéseket 
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ösztönözni szükséges. Mindegyik terület pozitív hatással lesz a városi vendéglátás, 

szálláskiadás, kiskereskedelmi tevékenység fejlődésére is 

 

Borsodnádasd gyengeségei: 

 Intézményi infrastruktúra elavultsága 

 Öregedő népesség 

 Nincs rendezett településképi megjelenés 

 Nincs kialakult egységes városközpont 

 Kereskedelmi és vendéglátóipari egységek alacsony száma 

 Kevés, rossz állapotú zöldfelület, játszóterek hiánya 

 

 

Veszélyek: 

 Gazdasági erőforrások csökkenése, egyensúly hiánya 

 Nem sikerül a 25. sz. és 2507. sz. forgalmi utak környezetét, forgalmi kialakítását 

rendezni 

 Barnamezős területeknél állami támogatás nélkül nincs lehetőség a belterület 

rehabilitációjára 

 Népességcsökkenés felgyorsulása 

 Befektetők, vállalkozók elmaradása 

 Tartós szegregáció 

 

A közszféra fő feladata a település népességmegtartó képességének fokozása, a városrészek 

egyenlőtlen fejlődésének kiegyenlítése, amely a leszakadó településrészeken és a 

városközpontban infrastrukturális fejlesztésekkel, illetve humán téren célorientált oktatási 

programok indításával.  

 

Mind a közszféra, mind a magánszféra közös programját kell, hogy képezze a 

vállalkozásösztönzés, a szakképzési programok szervezése, valamint a hátrányos helyzetű 

lakosok társadalmi és gazdasági felzárkóztatása. Ezzel összefüggésben a vállalkozási 

ismeretek oktatása, az alternatív jövedelemszerzéshez szakmai tapasztalatok átadása, 
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informatikai képzések lebonyolítása. A vállalkozásösztönzésben fontos szerepet kap a köz- és 

a magánszféra által közösen kialakítandó ipari területek (a meglévő ipari területek 

rehabilitációjával) vállalkozásokkal történő benépesítése. 

 

A fejlesztéseket a városrészek céljainak összehangolásával kell megoldani, figyelembe véve 

azonban, hogy a szűkösen rendelkezésre álló erőforrások mellett először a legnagyobb 

hozzáadott értékkel bíró fejlesztéseket kell megvalósítani. A prioritást élvező fejlesztendő 

városrész a városközponton kívüli belterületi városrész déli szegmense, ahol fő cél a 

leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása.  

 

A városközponton kívüli belterületi városrészben a közösségi épületek megújításával, 

esetenként új funkcióval történő ellátásával, a turisztikai célú szolgáltatások bővítésével, 

sportcélú létesítmények felújításával, zöldterületek felújításával, játszótér kialakításával, a 

közlekedési infrastruktúra feltételeinek javításával, a városrész szociális célú 

rehabilitációjával lehet a stratégiai célokhoz hozzájárulni. 

 

A városközpontban a stratégiai célokat elsődlegesen egy funkcióbővítő városközpont 

rehabilitáció megvalósításával lehet mélyrehatóan teljesíteni, illetve a minőségi lakásépítéssel, 

infrastrukturális fejlesztéssel és a szegregációs területek felzárkóztatásával. 

 

A város középtávú stratégiájának teljesüléséhez – városrészektől függetlenül – feltétlenül 

szükséges lesz a humán erőforrás fejlesztése, környezetrehabilitáció és infrastruktúra 

fejlesztés. 

 

A középtávú stratégia program megvalósítása segítheti elő, hogy növekedési pályára álljon a 

város, növekedjen a foglalkoztatás és végső soron megálljon az elvándorlási folyamat a 

városban. 
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5.2.2.Tematikus célok  

Borsodnádasd településfejlesztési feladatainak és missziójának teljesítésében öt fő fejlesztési 

cél elérése szükséges a következő 7-8 évben: 

 

- A városi környezet és infrastruktúra fejlesztése, önkormányzati intézmények 

rekonstrukciója 

- Gazdasági és természeti erőforrások kiaknázása, fejlesztése és védelme 

- Helyi identitástudat kialakítása és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése 

- Turizmus, idegenforgalom fejlesztése 

- Humán erőforrás fejlesztése  

 

 

 

5.2.2.1.Városi környezet és infrastruktúra fejlesztése, önkormányzati intézmények 

rekonstrukciója 

 

A kulturális örökség megőrzése, a teremtett emberi, társadalmi értékek gondozása minden 

önkormányzat feladata, ezért a város vonzerejét, települési arculatát, karakterét javító 

fejlesztéseknek a város Önkormányzata prioritást ad.  

 

A város jelenleg is számos erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy a település szebb, 

komfortosabb, biztonságosabb és „élhetőbb” város legyen. A közterületek, zöldterületek és 

parkok folyamatos karbantartása az elmúlt években is fontos szerepet játszott a település 

életében. 

 

A közterek és parkok, köztemetők fejlesztése folyamatos szükségszerűség azok funkcióinak 

maradéktalan betöltése érdekében.  

A város lakosságának közérzetét nagyban befolyásolja a közbiztonság helyzete. Ennek 

érdekében a közterületek felújítása, játszóterek kialakítása, a közvilágítás korszerűsítése, az 

utak, kerékpárutak, járdák fejlesztése a közbiztonság fokozását segíti. 
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Az önkormányzati, oktatási-nevelési, kulturális és egészségügyi intézmények korszerűsítése, 

akadálymentesítése, hőszigetelése, valamint elavult eszközrendszerének bővítése 

elengedhetetlen az épületek funkcióinak maradéktalan ellátása érdekében. 

A városi környezet fejlesztése szempontjából lényeges feladat a csapadékvíz elvezetés, 

problémájának megoldása, amely mind az utak, mind az épületek állagára kedvezőtlen 

hatással van, és jelentős többletkiadásokra kényszeríti mind a közszférát, mind a lakosságot az 

okozott károk helyreállítása következtében. Ennek a problémának a megoldása szintén 

kiemelkedő cél. 

A város önkormányzati útjainak többsége szilárd burkolatú, nagy része azonban a 2006. évi 

ivóvízberuházás után nagymértékben rongálódott, a burkolatok repedezettek, kátyúsak, az 

utak alapja megsüllyedt. Tovább rontotta a helyzetet, hogy a 2010. évi rendkívüli esőzések 

miatt a szilárd burkolatú utak nagy számban megrepedeztek, beszakadtak. A legjelentősebb 

kár a város közigazgatási területén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő 2507. 

számú forgalmi út Balatoni út fölötti szakaszának leszakadása, melynek következtében az 

útszakaszra határozatlan időre súlykorlátozás, és sávkorlátozás érvényes. Az említetteknek 

megfelelően az utak minőségének javítása célként fogalmazódik meg a következő években, 

azok megvalósítása elengedhetetlen, illetve a 2507. számú forgalmi út felújítása kapcsán a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. ösztönzése kiemelt feladat, amely a komfortérzet javításán túl, 

turisztikai szempontból is jelentős lehet a városnak. 

A lakosság kivándorlása tapasztalható Borsodnádasdon, ez a városi funkciók bővítése mellett 

a lakásépítéssel és a vállalkozók ösztönzésével oldható meg. Ezen célok feltételeit biztosítani 

kell, a gazdasági területek előkészítése fontos feladat. 

 

A városi környezet és infrastruktúra javítását, önkormányzati intézmények rekonstrukcióját 

segítő projektcsoportok 

 

o Játszótér és parkok kialakítása 

o A meglévő parkok, közösségi terek rehabilitációja 

o Parkoló építés 

o Temetők fejlesztése (ezen belül ravatalozó felújítása, a temetők környezetének 

rendezése, parkolóhelyek kialakítása) 
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o Önkormányzati intézményépületek, oktatási intézmények akadálymentesítése, 

hőszigetelése és tetőfelújítása,  

o Járdák, kerékpárutak, utak rekonstrukciója, építése 

o Csapadékvíz-elvezető rendszerfejlesztése, 

o Önkormányzati intézmények eszközbeszerzése, informatikai fejlesztése 

o Helyi műemléki, muzeális épületek felújítása 

o Városmarketing kialakítása 

o Közbiztonság javítása infrastruktúra fejlesztéssel 

 

5.2.2.2.Gazdasági és természeti erőforrások kiaknázása, fejlesztése és védelme 

 

A helyi gazdasági és természeti erőforrások kiaknázása terén Borsodnádasdnak a 

vállalkozásfejlesztés és a szennyezőforrások megszűntetése terén vannak olyan lehetőségei, 

amely a város népességmegtartó képességét fokozza, a városképi megjelenéshez nagyban 

hozzájárul. 

 

Vállalkozásfejlesztés 

 

Borsodnádasdon a jelenleg meglévő kis- és középvállalkozások működési feltételeit javítani 

kell. Ebben nagy szerepe van az Önkormányzatnak is, aminek feladata, hogy ösztönözze a 

vállalkozókat. A pályázati lehetőségekre való figyelemfelhívás, rendszeres időközönként 

fórumok szervezése erre a legalkalmasabb módszer. 

 

A település városközponton kívüli belterületének északkeleti részén helyezkedik el az Engels-

telep. A területen a hulladéklerakó működését 2004-től korlátozta az Önkormányzat: a 

települési kommunális hulladéklerakást tovább nem engedélyezte, csak építési és 

zöldhulladék szállítható be a telepre. A bezárásról és rekultivációról gondoskodni kell, mely 

folyamatban van a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás közreműködésével. A település másik nagy ipari területe a Lemezgyári telep, ahol a 

meddőhányók rekultivációja ez idáig nem történt meg, a talaj telített a savak, páclevek, olaj és 

kenőanyag-származékok terhelésétől. A területek rekultiválása által olyan területek jönnek 
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létre, amelyek alkalmasak lehetnek új kis- és középvállalkozások létesítésére, zöldfelületek, 

hulladéklerakó szigetek kialakítására. Azonban ehhez az szükséges, hogy az Önkormányzat és 

a magánszféra együttműködésében benépesítsék a területeket vállalkozásokkal. Borsodnádasd 

Város Önkormányzatának érdeke, hogy a kis-és középvállalkozások működési feltételeit 

javítsa, ennek megfelelően feladata, hogy a vállalkozások fejlesztésére, bővítésére vonatkozó 

aktuális pályázati felhívásokkal folyamatosan tájékoztassa az érdeklődőket. 

 

A településen a környezet védelme érdekében több szennyező forrást meg kell szüntetni, 

illetve rendezni szükséges, amelyek jelenleg negatívan befolyásolják a településképet. Ennek 

érdekében a dögkút és környékének rendezése, az illegális szemétlerakó telepek 

megszüntetése, a közterületek rendszeres kaszálása, ápolása, a köztéri szemetesek rendszeres 

ürítése, környezetük tisztántartása fontos beavatkozás. 

A természeti erőforrások védelme érdekében erdő- és növénytelepítés, fásítás, települési 

zöldfelület kialakítása javasolt. 

 

A cél elérést segítő fejlesztési programcsoportok: 

o a vállalkozások feltételrendszerének megteremtése önkormányzati és magántőke 

bevonásával, a szükséges ipari területek feltételeinek megteremtésével. 

o a kis- és középvállalkozások működési feltételeinek javítása pályázati lehetőségekre 

való figyelemfelhívással 

o szennyezőforrások megszüntetése 

o települési zöldfelület kialakítása védelme 

 

 

 

5.2.2.3.Helyi identitástudat kialakítása és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése 

 

Borsodnádasd tagja az Ózd Kistérség Többcélú Társulásnak, ily módon a társult 

önkormányzatok mindannyian érdekeltek az egymással való kapcsolattartásban. Kétségtelen, 

hogy a Kistérség központja, vagyis Ózd a legnagyobb partnere és koordinátora a településnek.  

2013. január 1. napjától a település tagja az Ózdi Járásnak. 
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Borsodnádasd mikrotérségi összefogásban is érdekelt a szomszédos Járdánháza, Arló, 

Borsodszentgyörgy településekkel, ahol a város központi szerepet tölt be több tevékenység és 

feladatkör tekintetében. (Szociális Alapszolgáltatási Központ, Okmányiroda, Központi 

Háziorvosi Ügyelet, Gyámügy, stb.) 

Közös érdekek tartják életben a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulást is, aminek célja, hogy a társult települések területén korszerű, EU-

konform regionális hulladékgazdálkodási rendszert alakítsanak ki, és a térségben elősegítsék a 

felhagyott, korszerűtlen és illegális hulladéklerakók felszámolását, rekultiválását, közös 

környezetvédelmi projektek kidolgozását. 

A település tagja a Nádasd települések szövetségének, amely egy, a régió- és országhatárokon 

átnyúló, elsősorban szakmai és kulturális szerveződés. 

Borsodnádasd Város alapító tagja az Észak-Borsodi Leader Unió Közösség Egyesületnek, 

melynek tevékenységi körei a vidékfejlesztéssel kapcsolatos kulturális, oktatási, 

településfejlesztési, nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, tanulmányok, helyi fejlesztési terv 

elkészítése, végrehajtása, promóciós rendezvények, vezetőképzés, helyi köz- és 

magánszférabeli partnerségek kialakítása, azonosított szubregionális vidéki területekre 

irányuló területalapú, helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása, multiszektorális tervezése és 

végrehajtása, a helyi gazdaság különböző ágazatainak szereplői és projektjei közötti 

kölcsönhatáson alapulva. 

A város tagja továbbá a Kisvárosi Önkormányzatok Szövetségének, a Települési 

Önkormányzatok Országos Szövetségének, és számos szakmai együttműködésnek, melyek az 

önkormányzati feladatellátást és működést közvetlenül érintik. 

A település a kapcsolatrendszerének köszönhetően feljebb képes lépni, azonban ehhez az 

önkormányzatnak részt kell vennie és feladatot kell vállalnia a térségi szerveződésekben. 

Vállalnia kell vezető és kezdeményező szerepet a mikrotérségben. 

A kapcsolatok továbbfejlesztése a szomszédos településekkel, a város regionális 

marketingjének kiépítése, kapcsolatrendszerének, együttműködési rendszerének javítása a 

területi- települési- társadalmi összefogás (kohézió) erősítését szolgálja. 
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Keresni kell a további partneri viszonyt olyan vállalkozásokkal, civil kezdeményezésekkel, 

melyek településünk ismertségét, idegenforgalmát javítják. A település bemutatásán túl, a 

közösségi alkalmak számát, a látnivalókat, a kínálatot kell bővíteni. 

 

A helyi társadalom folyamatos fejlesztése, építése nélkül minden településfejlesztési akció 

csonka, befejezetlen. Mindennek egyik bevált eszköze az ünnepek, találkozások, közösségi 

alkalmak szervezése, az ilyen irányultságú hagyományok ápolása, újak teremtése. Az egyes 

programokba – ahol erre mód van – helyi szervezetek bevonása elengedhetetlen, a 

közösségek, polgári műhelyek alkotó közreműködése is szükséges az átfogó cél 

megvalósításához. Ez lehet a közösségfejlesztés és a helyi identitás kialakításának a 

legintenzívebb formája. 

A helyi civil szervezetek szép számmal vannak jelen Borsodnádasdon, amelynek lehetőségeit 

ki kell használni, az Önkormányzat és a szervezetek összefogására van szükség. 

A tematikus cél megvalósításához kulturális és egyéb sportesemények és programok 

szervezése fontos feladat, valamint egy olyan közösségi tér és sportinfrastruktúra kialakítása, 

amely ezen rendezvényeknek és a megvalósítóiknak helyet tud biztosítani. Jelenleg a 

településen ez nincs megfelelően biztosítva. Több olyan helyi sportegyesület és civil 

szerveződés található Borsodnádasdon, amelyeknek támogatása elengedhetetlen ahhoz, hogy 

a településen minél több sportesemény szerveződhessen. 

 

A cél elérést segítő fejlesztési programcsoportok: 

o Közösségi tér kialakítása a különböző korosztályú, érdeklődési körű helyi 

emberek számára.  

o Sportinfrastruktúra fejlesztése: futballpálya, teniszpálya, kézilabdapálya, stb. 

o A hagyományos városi ünnepek, programok megrendezése, újak szervezése. 

o A település sportlétesítményeinek korszerűsítése és környékének rendezése. 

o Városi tömegsportnapok szervezése. 

o Autóversenyzés, technikai sportok feltételeinek továbbfejlesztése. 

o Országos jelentőségű kulturális- és sportesemények lehetőségeinek kiaknázása, 

feltételeinek megteremtése 
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5.2.2.4. Turizmus, idegenforgalom fejlesztése: 

 

Az idegenforgalom fejlesztésének nagy előnye, hogy külső és belső tartalékokból hozza létre 

a gazdasági növekedést. A város idegenforgalmilag erősen frekventált terület, a két tó 

adottságainak kihasználása mellett azonban egyéb idegenforgalomhoz kapcsolódó elemeket is 

hangsúlyozni és fejleszteni szükséges (pl. Szálláslehetőségek, kulturális programok, 

kirándulási lehetőség, lovasturizmus, téli sportokkal kapcsolatos fejlesztések, stb.). 

 

Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2010-2014. évekre vonatkozó gazdasági programja 

is kiemelten kezeli az idegenforgalom témakörét, így ez a cél konzekvensen és szervesen 

illeszkedik a rövid távú gazdasági programhoz. 

Borsodnádasd földrajzi adottságai az idegenforgalom számára mind a település belterületén, 

mind a külterületen lehetőséget kínálnak.  

A települést területi elhelyezkedése révén sok vendég látogatja. Ózd, Eger és Szilvásvárad 

közelsége kihat a turizmusra. 

 

A cél elérést segítő fejlesztési programcsoportok: 

 

o Szálláshelyek bővítése érdekében szükséges a telepi vendégház felújítása. 

o A város és környékének a vozóbbá tétele érdekében a források környékének a 

rendezése, szalonnasütő és pihenő kialakítása. 

o A két tó környékének folyamatos rendbetétele. 

o A kilátó és környékének rendbetétele. 

o Szálláshely üzemeltetéssel, vendéglátással foglalkozó helyi vállalkozók 

segítése információval, tájékoztatóval, pályázati támogatásokkal. 

o A bakancsos turizmus további támogatása és a Heves-Borsod dombság 

kerékpártúra útvonal feltételeinek megteremtése. 
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A turisztikai fejlesztések jövedelmező működtetése során a városmarketing akcióknak 

kiemelkedő szerepe lesz, hiszen Borsodnádasdnak szembe kell néznie a megye hasonló 

turisztikai termékeit kínáló városainak nagyon erős versenyével, azonban ezekre építve, 

turisztikai programok szervezésével, turista útvonalak bővítésével fejleszteni kell a fizető 

vendéglátást. 

 

Főbb turisztikai célpontok a turisták számára: 

 

- Szilvásvárad: a Bükki Nemzeti Park területén a Szalajka-völgy, ősember barlang, 

Erdei Múzeum, lipicai ménes, fedett lovarda biztosítja a turistáknak a lovaglási, 

túrázási, vadászási lehetőségeket. 

- Bükki Nemzeti Park: Területe: 38.813 ha, melyből Borsod-Abaúj-Zemplén Megyéhez 

tartozik 24.657 ha, területének 94,9 %-a erdő. 

- Arló: az Arlói-tó biztosít szabadstrandolási, csónakázási és horgászási lehetőséget. 

- Hangony: a Hangonyi-tó túrázási, horgászási lehetőségben bővelkedik. 

- Bélapátfalva: A Bélkő a mészkő "termőhelye", egyben DNy-i gerincén található 

bokorerdők, mészkőszikla gyepek és lejtősztyepek. Igen sok növényfaj számára 

nyújtanak termőhelyet, így azok a Bükk fokozottan védett vegetációterületei. A 

településen található a Cisztercita apátság. 

- Ózd: A településen található Strandfürdő és camping, valamint egy fedett verseny-

uszoda. A Városi Múzeum kohászati gyártörténeti-, helytörténeti-, pedagógia történeti 

kiállítása, kohászati berendezések szabadtéri bemutatója nem mindennapi élményt 

nyújt.  

 

 

5.2.2.5.Humán erőforrás fejlesztése 

 

A humán erőforrások dinamizálásának Borsodnádasd szempontjából legfontosabb 

elemét nem szimplán a munkanélküliség felszámolása vagy a jelenleg alacsony képzettségi 

szint és vállalkozási kedv emelése jelenti. A szegregáció elleni küzdelem egy minden témát 

átfogó terület, mely nem korlátozódhat csak az infrastrukturális, lakhatási, gazdasági 
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problémák megoldására. Esetünkben a humán erőforrások céljai közt kerül nevesítésre a 

településen élő romák és a hátrányos helyzetűek társadalmi és gazdasági felzárkóztatása, 

szakképzési programok és oktatások szervezése, fejlesztése.  

A romák integrációjára egy komplex fejlesztési program kialakítására van szükség, 

amely által a település lakosságának szemléletét kell úgy kialakítani, hogy képesek legyenek 

ezen kisebbséget befogadni. 

A szegregációval fenyegetett népességet ki kell mozdítani a pillanatnyilag tapasztalható 

helyzetéből, melyet a romló életszínvonal jellemez, például képzettségi színvonalát kell 

emelni, hogy meg tudjanak felelni a munkaerő-piaci elvárásoknak.  

 

Borsodnádasdon a helyzetelemzésben magas szintű munkanélküliségnek csak egyik fő 

oka, hogy megszűntek a munkalehetőséget biztosító ipari vállalkozások (pl. Lemezgyár) a 90-

es években. A másik ok, hogy a munkavállalók képzettségi szintje sem megfelelő. Az iparban 

a gyárak bezárása után megjelenő magánvállalkozások jelentős része nem rendelkezik 

megfelelő szakértelemmel, de nagy az elmaradás a legalább annyira, vagy a modern 

piacgazdaságban még inkább fontos pénzügyi, kereskedelmi, üzemvezetési és 

számítástechnikai ismeretek terén. 

 

Mind a közszféra, mind a magánszféra közös programját kell, hogy képezze a 

vállalkozásösztönzés, és ezzel összefüggésben a szakképzési programok szervezése, 

informatikai oktatás fejlesztése, az alternatív jövedelemszerzéshez szakmai tapasztalatok 

átadása. 

 

A településen a jelenleg futó közmunkaprogramok megvalósításával és a későbbiekben 

történő továbbfejlesztésével minél nagyobb létszámú hátrányos helyzetű célcsoportot 

szükséges bevonni a közfoglalkoztatásba. 

 

A cél elérést segítő fejlesztési program: 

o Leszakadó csoportok képzése, oktatása a munkaerő-piaci igényekhez igazodva 

o Oktatási, szakképzési programok az érintett lakosság számára 

o A településen élő romák társadalmi-gazdasági felzárkóztatása 
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o Közfoglalkoztatás lehetőségének megteremtése, továbbfejlesztése 

o Komplex beilleszkedési program kialakítása 

 

 

 



5.2.2.6. A fejlesztési célok számszerűsítése: a 2020-ig elérendő érték 

 

CÉLOK 

 

 

INDIKÁTOR 

 

VÁLTOZÁS 

 

MÉRTÉK-

EGYSÉG 

ELVÁRT 

TENDENCIA 

Átfogó cél: 

Egy „élhetőbb” 

lakóváros kialakítása 

Foglalkoztatási ráta 3 % növekvő 

Munkanélküliségi 

ráta 

3 % csökkenő 

SZJA növekedés 2 reálértékű SZJA (1000 

Ft/fő) változás % 

növekvő 

1. Tematikus cél: 

Városi környezet és 

infrastruktúra 

fejlesztése, 

önkormányzati 

intézmények 

rekonstrukciója 

Kerékpárút hálózat 

hossza 

5 km növekvő 

Parkolóhelyek 

száma 

5 db növekvő 

Közműolló 8 % csökkenő 

Felújított épületek 

száma 

5 db növekvő 

Felújított utak 

hossza 

20 km növekvő 

Zöldfelületek 
nagysága 

5.000 m2 növekvő 

2. Tematikus cél:  

Gazdasági és természeti 

erőforrások fejlesztése, 
kiaknázása és védelme 

Megszüntetett 

szennyezőforrások 

száma 

4 db növekvő 

Új vállalkozások 
száma 

10 db növekvő 

Ipari területek 

kihasználtsága 

40 % növekvő 

3. Tematikus cél: 

Helyi identitástudat 

kialakítása és a hozzá 
kapcsolódó 

infrastruktúra fejlesztése 

Rendezvények 

száma 

40 db/év növekvő 

Felújított 

sportlétesítmények 
száma 

5 db növekvő 

Kulturális 

rendezvények 

látogatottsága 

9000 fő növekvő 

4. Tematikus cél: 
Turizmus, 

idegenforgalom 

fejlesztése 

Felújított turisztikai 
attrakciók száma 

5 db növekvő 

Szálláshelyek 

kialakítása 

2 db növekvő 

5. Tematikus cél: 

Humánerőforrás 
fejlesztése 

Képzések száma 2 db/év növekvő 

Komplex 

beilleszkedési 
programba bevont 

személyek száma 

400 fő növekvő 
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5.2.3.Városrészek kitűzött céljai 

 

A különböző adottságú városrészekre a városi célrendszer nem ugyanúgy vonatkozik, de 

vannak célok, melyek minden városrész esetében érvényesek. A városközponti területén 

koncentrálódik a városi funkciók nagy része, de minden városrész esetében 

megfogalmazhatók azok a fő célkitűzések, melyek a város komplex fejlődését eredményezik.  

 

Borsodnádasd egészére kiterjedő fejlesztések: 

o A közszolgáltatások fejlesztése 

o A közszolgáltatás feltételeinek minőségi javítása 

o A közösségi élet infrastrukturális támogatása 

o Közösségi kezdeményezések és közösségépítő programok szervezése 

o A közműszolgáltatások fejlesztése 

o Zöldterület fejlesztése 

o Képzések szervezése 

 

 

 

Városközpont 

 

A település városközpontja a település legfőbb reprezentációs arca. A településkép 

megjelenése, és a lakosok komfortérzetének megteremtése nagyban múlik a városközpont 

kialakításán és használhatóságán. Az ott elhelyezkedő közfunkciók, építészeti emlékek és 

zöldfelületek révén a lakosság és az idegenforgalom számára is hangsúlyos szerepet képvisel, 

a településről alkotott vélemény fontos meghatározója, fokozott használatú és látogatottságú 

településrész. Megjelenésének, használhatóságának javítása, a zavaró hatások mérséklése 

ezért fokozottan szükséges feladat. A város image-a elsősorban a belvárosi területek 

fejlesztésével javítható. A belvárosban a közösségi, találkozási terek kialakítása, zöldterületek 

bővítése, aktív használata, a lakosság kényelmét, a városhasználatot javító infrastrukturális 

fejlesztések megvalósulása segíti az image növelését. 
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A városközpont adottságait figyelembe véve itt elsősorban a köz-, és kulturális funkciók 

megerősítése a cél, de emellett szükséges a gazdaság-fejlesztő funkció erősítése a szolgáltató 

szektorban, amely szerepet jelenleg csak alacsony hatékonysággal tölti be. 

 

A központ fejlesztése nem csak az ott élő lakosság számára fontos, hanem a városközponton 

kívüli belterületen élőknek, helyi vállalkozásoknak, különösen, ha sikerül megvalósítani, 

hogy közösségi térnek tekintse a lakosság a városközponti részt. Új kiskereskedelmi üzletek, 

vendéglátóhelyek megnyitásához, vagy a meglévők szolgáltatásai minőségi színvonalának 

növeléséhez komoly ösztönzést adhat egy megújult városközpont. 

 

 

Tervezett fejlesztések 

 

o Városközpont városképi fejlesztése közösségi épületek külső, belső megújításával, 

közterek felújításával: 

Fő cél, hogy a városközpont fejlesztésével Borsodnádasd közösségi szerepe 

megerősödjön, hogy a város lakói hasznosan, és szívesen töltsék itt idejüket. 

Ezért fontos, hogy a kulturális, valamint a közösségi és közszféra funkciókat ellátó 

épületek felújításra kerüljenek. Ennek megfelelően a Béke Művelődési ház épületének 

felújítása, funkciójának bővítése, környékének rendezése elengedhetetlen. A 

Polgármesteri Hivatal körüli tér is nagyban befolyásolja a településről kialakított képet, 

ezért annak rendezése szintén kiemelt cél. A Művelődési Központ körül egy városi 

központi tér kialakítása kapcsán - térburkolással, emlékmű felújítással -városiasabb képet 

mutatna Borsodnádasd. Szükséges a központban egy piactér kiépítése, területrendezést 

követően. 

 

 

A közösségi terek külső, belső megújításával, közterek felújításával a település jobb 

megjelenésén felül, turisztikai szempontból is kedvezőbb helyzetbe kerül.  

 

o Közcélú és közösségi létesítményeknek korszerűsítése: 
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Az Önkormányzat tulajdonában lévő közcélú és közösségi létesítmények jelenleg nem 

felelnek meg a mai kor elvárásainak. Az épületeken el kell végezni a komplett víz- és 

hőszigetelést (nyílászáró cserével, fűtésrendszer felújításával), tetőfelújítást. A fejlesztés 

a Közösségi Ház és Könyvtár-, a Napköziotthonos Óvoda, a Központi Konyha és a 

Szociális Alapszolgáltatási Központ épületeit érinti.  

A városközpontban lévő oktatási, művelődési, egészségügyi intézményekben, valamint a 

Polgármesteri Hivatalban elavultak az informatikai rendszerek, eszközök, berendezések. 

Erre való tekintettel azok fejlesztése, illetve egyes esetekben teljes felújítása, cseréje 

indokolt. A beruházással az intézmények hatékonyabban tudják ellátni a feladataikat, 

korszerű eszközökkel. 

 

o Turisztikai célú szolgáltatások bővítése: 

Borsodnádasdot fekvése révén sok turista látogatja. Ózd, Eger és Szilvásvárad közelsége 

kihat a túrizmusra. Több turistaútvonal vezet keresztül a városon. A lakók próbálják 

kiaknázni a lehetőségeket, így több panzió, vendégház található a városon belül. 

A városközpont közepén található egy magánpanzió, amely igyekszik kielégíteni az ide 

látogató vendégek minden kényelmét, azonban ez lényegesen kevésnek bizonyul. A 

városközpontban a szálláshelyek számát bővíteni kell, amelyhez az Önkormányzatnak 

ösztönöznie kell a szállásadókat ezen bővítés elérésének céljából. 

 

o Rekreációs, sportcélú szolgáltatások bővítése: 

Borsodnádasd Város Önkormányzata célul tűzte ki a sportesemények megvalósításának 

támogatását, azok ösztönzését, valamint az azokhoz kapcsolódó feltételek megteremtését, 

sportinfrastruktúra fejlesztését. A városrészen található a salakos és füves futballpálya, 

valamint a bitumenes kézilabdapályák. Ahhoz, hogy a település sportolói, valamint a 

sportrendezvények alkalmával a településre érkező sportolók és vendégek maradéktalanul 

használni tudják a sportlétesítményeket, szükséges azok felújítása is. Ezen tényező 

megvalósítása a turizmus szempontjából is kedvező hatást gyakorol a településre. 

 

o Gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása: 
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Helyi városi tömegközlekedés jelentősége a városban csekély, így a kerékpár fontos 

közlekedési eszköz, a kerékpárutak kiépítése a városban fontos célként jelenik meg, és 

kiemelten a belvárosi részen, ahol a sűrűbb autósközlekedés következtében külön kijelölt 

kerékpárutakra van szükség. 

Mivel a településen keresztül halad át a Heves-Borsodi dombság kerékpártúra útvonala, 

így a meglévő kerékpárutak fejlesztése elengedhetetlen, illetve a hiányzó részek kiépítése 

jelenik meg célként. 

 

o Minőségi lakásépítés: 

A városközpont a Helyi építési szabályzat alapján vegyes területnek minősül, ahol 

lakóépület elhelyezhető. A városközpontban egy négylakásos társasház kialakítása a cél, 

amely illeszkedik a településképhez. 

o Képzési programok lebonyolítása: 

A hátrányos helyzetű, illetve roma lakosság számára olyan képzések lebonyolítása a cél, 

amelyekkel ezen csoportok társadalmi és gazdasági integrálódása elősegíthető, illetve a 

településen lévő hiányszakmák csökkentését segítik elő. 

o Szegregációs terület infrastrukturális fejlesztése: 

A településrészen a szegregátum felszámolásának érdekében első lépésként a területen 

található útburkolat fejlesztése, valamint a szennyvíz-hálózat kiépítése a cél. 

 

Városközponton kívüli belterület 

 

Az városközponton kívüli belterületi városrészben lakó és vállalkozási övezetek találhatók. A 

lakóövezetek falusias jellegűek, főként az északi településrészen. Önálló településközponti 

részek nem alakultak ki. Vállalkozói területek a Lemezgyár (a városközponttól délre eső 

településrész), illetve a Mocsolyás (a városközponttól északkeletre eső településrész) területén 

találhatóak, amelyeknek fejlesztése kiemelt cél a foglalkoztatás, a turizmus  növelése, illetve 

az intézményrendszer fejlesztése érdekében. 
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A városközponton kívüli belterületi városrészben található két szegregációval veszélyeztetett 

terület. A két területen a szegregációs folyamat megakadályozása és visszafordítása érdekében 

szükséges a területek infrastruktúrájának fejlesztése. A város emellett az anti-szegregációs 

program keretében a munkalehetőségek teremtésével és szakmai képzési programok 

lebonyolításával segíti a szegregációs folyamat megfordítását. 

 

 

Tervezett fejlesztések 

 

Turisztikai célú szolgáltatások bővítése 

A városrész természeti adottságaiból fakadóan nagy lehetőség rejlik a turizmusban. A 

településrész tavainak, kilátójának rendbetételével, valamint szabadtéri pihenők kialakítása 

remek lehetőség a kikapcsolódni vágyók számára. A völgyes terület megfelel különböző 

turista útvonalak kialakításához a meglévőek mellett. Az Önkormányzatnak ezen turisztikai 

attrakciót támogatva a szálláshelyek bővítését kell, hogy szorgalmazza, együttműködve a 

település egyéb szállásadóival. 

 

Hulladéklerakó rekultivációja 

Az Engels-telepi (Mocsolyás rész) építési és zöldhulladék-lerakó telepének bezárása jelenleg 

folyamatban van. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulással való további szoros együttműködéssel a telep rekultiválása is megtörténhet. A 

telep talajjavítással és ültetéssel történő helyreállításával Borsodnádasd egyik 

szennyezőforrása megszűnik. 

 

Képzési programok lebonyolítása: 

Pályaválasztásnál-átképzésnél az ipart és az idegenforgalmat előmozdító szakmák támogatása 

a cél, úgymint régi mesterségek-kisiparos szakmák, kézműves és szakipari szakmák 

elsajátításának segítése, stb. 

A szegregációval veszélyeztetett csoportoknak speciális képzés biztosítása szükséges a 

piacképes szakmai ismeretek elsajátítása érdekében. 
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Gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása:  

A városközponton kívüli belterületen a járdák és kerékpárutak egyes területeken teljes 

egészében hiányoznak, illetve a meglévőek meglehetősen leromlott állapotban vannak. A 

városközpont könnyebb elérhetősége érdekében szükséges a településrész egyes szakaszain az 

egészségesebb közlekedés feltételeinek megteremtése, amely nagyban hozzájárul 

Borsodnádasd településképi megjelenéséhez. 

 

Infrastrukturális fejlesztés (meglévő utak felújítása, valamint a hiányzó részek megépítése): 

A városközponton kívüli belterületi részen az utak állapota nem megfelelő, főként a Táncsics 

és a Kölcsey utca tekintetében. Az elmúlt 20 évben az aszfaltréteg megkopott, az 

infrastruktúrális fejlesztések által megtöredeztek, kátyússá váltak. A fejlesztés indokolt, amely 

által a településközponthoz való elérés könnyebbé, biztonságosabbá válik. A település 

lakosságának komfortérzete növekszik. 

 

 

Közcélú és közösségi létesítmények kialakítása, korszerűsítése: 

A településrészen hiányzó funkció a közösségi tér. A Petőfi Művelődési Ház a 

legalkalmasabb épület ezen funkció kialakítására. A művelődési ház a meglévő 

szolgáltatásain kívül a közösségi tér funkcióját is képes ellátni, így szükséges az épület 

felújítása. A rekonstrukcióval korszerűsödik a fűtési és elektromos rendszer, ami a 

fenntarthatóságán sokat segít, illetve energiatakarékosabb közösségi intézmény jön létre. 

 

Zöldövezeti pihenőhelyek, játszóterek kialakítása, meglévőek felújítása: 

Elsődleges cél a Népkert és a Petőfi tér kialakítása. A parkok meglehetősen elavult kinézettel 

rendelkeznek. A zöldövezeti pihenőhelyek felújítása szükséges, amely a településképi 

megjelenés javításán felül, népességmegtartó képessége is növekedni fog.  

Szükséges egy játszótér kialakítása is, mivel a város ezen részén nem biztosított ezen 

szolgáltatás, a kisgyermekes családoknak nincs lehetősége a közösségi funkciók 

igénybevételére. 
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Az alsó- és Felső-tó környezetrehabilitációja: 

A két tó turisztikai szempontból is jelentős természeti adottsága a településnek, azon felül 

horgászati lehetőséget is biztosít a település lakosságának és az idelátogatóknak. A tavaknak 

és környezetüknek rehabilitációja prioritást élvez.  

 

Sportcélú szolgáltatások bővítése, felújítása: 

A településrészen található Borsodnádasd egyetlen teniszpályája, amelyet a sportolni vágyók 

az esti órákban is igénybe vehetnek. A salakos pálya nem elégíti ki maradéktalanul a sportolni 

vágyók igényeit, a sportlétesítmény elavult, amelynek fejlesztése szükséges. 

 

 

 

 

 

5.3.Az akcióterületek kijelölése 

 

Borsodnádasd szociális és funkcióbővítő városfejlesztési program keretében a 

városközpontban, illetve a városközponton kívüli belterületen kíván akcióprogramokat 

megvalósítani a 2007-2013. közötti tervezési időszakban. A város középtávon meghatározott 

céljainak elérését elsősorban ezen területek fejlesztése szolgálja. A külterületek fejlesztése 

hosszabb távú folyamat, és erőteljesen függ az ipar helyzetének és a vállalkozások számának 

alakulásától. 

 

Az akcióterületek kialakításánál figyelembe vettük, hogy az akcióterületnek teljesítenie kell 

alapvető kritériumokat: 

 a városfejlesztési stratégiájában meghatározott problémára megoldást adjon 

 az akcióterületeken megvalósítandó hiánypótló fejlesztések érdemi változást 

hozzanak a város egésze vagy a városrész szempontjából 

 az akcióterületek a komplex és koncentrált beavatkozások színterei 

 a fejlesztések minőségi javulást eredményeznek 
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 a tervezett fejlesztések reálisan megvalósíthatóak az adott idő és forráskeret 

figyelembe vételével 

 az akció területi fejlesztésnek gazdaságélénkítő hatása is legyen 

 érvényesüljön a magánbefektetők és a közszféra fejlesztési forrásainak egymást 

kiegészítő jellege az akcióterületi cél megvalósulása érdekében 

 hatékony beavatkozás lehetősége a lakókörnyezet fizikai leromlásának megállítása és 

a társadalmi problémák kezelésére 

 a megvalósuló fejlesztések eredménye hatással van az akcióterülethez kapcsolódó 

területekre is 

 

Az akcióterültek lehatárolásánál további elvárás volt, hogy minden településrészben 

kijelölésre kerüljön legalább egy akcióterület, és az akcióterületek lehetőleg ne lépjék át a 

városrészek határait, amennyiben nem szükséges mindenképpen.  
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11. sz. ábra: Az IVS által kijelölt akcióterületek 

 

 

 

A lehatárolás eredményeképpen a két belterületi városrészen belül összesen 3 

akcióterületet határoztunk meg, melyeken az önkormányzat középtávon fejlesztéseket kíván 

megvalósítani.  

Borsodnádasd közigazgatási területén lehatárolt városrészek különböző célrendszere 

mentén más-más fejlesztési feladatok adódnak. Míg a városközpontban elsősorban a központi, 

közszolgáltatási, közigazgatási és közösségi funkció erősítése a cél/addig más városrészek 

esetében a tervezett beavatkozások a gazdaságfejlesztés, a turisztika és a vállalkozások 

fejlesztése jelenik meg prioritásként. A kiemelt fejlesztési irányok mellett a beavatkozások 

komplex módon kiterjednek a város életének minden szegmensére, különösen igaz ez olyan, a 

jövőben potenciálisan megjelenő válságterületekre is, mint a szegregátumok. 
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5.3.1.A városközpont akcióterülete 

 

Borsodnádasd városközpontként meghatározott településrésze egységes, funkcionálisan 

egyveretű terület, mely a település közigazgatási, kereskedelmi, oktatási, szociális, turisztikai, 

sporttal kapcsolatos funkcióinak ad helyet. Mivel a Városközpontot szerkezete és intézményi 

ellátottságának homogenitása miatt nem célszerű több akcióterületre bontani, az IVS a 

Városközpontban esedékes középtávú fejlesztésekhez a városrész területével megegyező 

akcióterületet határoz meg.  

 

Az akcióterület lehatárolása: 

 

Alkotmány út 1-3-4 szám – Kossuth utca páratlan: 61-től 79-ig, páros: 22-től 62-ig – 

Köztársaság utca páratlan: 1-től 19 számig, páros: 2-től 16 számig – Dózsa György út – 

Rákóczi Ferenc út 1-3 szám (Köztársaság utcától Kővágó utcáig) – Akácos u. 2-4 szám – 

Kővágó utca páros: 2-től 18 számig  
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Beavatkozások 

 

Megelőző városközpont rehabilitációs beruházás: 

Borsodnádasd Város Önkormányzata a 2010. december végi támogatási döntés alapján 

sikeresen pályázott az ÉMOP-2009-3.1.2.D „Településfejlesztés a komplex programmal 

segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” című pályázati felhívásra. 

A „Többfunkciós Közösségi Ház felújítása és bővítése a Polgármesteri Hivatal integrációja 

érdekében, kiegészítve gazdasági funkcióval” című, ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0005 azonosító 

jelű projekt Támogatási Szerződése 2011. május 24-én lépett hatályba. Az összesen 320 

millió forintos beruházást a projektgazda (főkedvezményezett) Borsodnádasd Város 

Önkormányzata és konzorciumi partnerei (Beretka és Társai Kft. és A Jövő 

Borsodnádasdjáért Egyesület) közösen valósítják meg. 

A projekt keretében az egykori Béke Művelődési Ház átalakítására, bővítésére és komplett 

felújítására, egy látványpékség kialakítására, valamint a helyi identitást és 

környezettudatosságot erősítő kísérő rendezvényekre kerül sor.  Az épület hátsó udvarán 

parkolóhelyeket alakítanak ki. A projekt részeként két „Soft” tevékenység is megvalósul.  

A megelőző városrehabilitációs projekt megvalósításával a városközpontban érdemi változás 

megy égbe, azonban szükséges további rehabilitációs projektek megvalósítása, amelyeket 

jelen dokumentum tartalmaz. 

 

Városközpont tervezett beavatkozásai: 

- A Móra Ferenc Általános Iskola épületének felújítása: 

A fejlesztéssel kizárólag az épület felújítására van lehetőség, mivel az intézmény 

2013. január 1. napjától a Klebelsberg Kuno Intézményfenntartó Központ hatásköre 

alá került. Azonban az iskola épülete meglehetősen leromlott állapotban van jelenleg. 

Az épület külső felújítása, hőszigetelése, akadálymentesítése mellett az épület 

tornatermének felújítása, burkolatcseréje is szükségessé vált. 
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- Futballpályák felújítása: 

Mindkét futballpálya felújítása célként fogalmazódik meg a város vezetősége által. A 

pályák jelen állapotukban használhatóak, azonban a talaja, valamint a pályához tartozó 

eszközök, felfestések nem felelnek meg a mai kor elvárásainak, korszerűtlenek. A 

sportlétesítményeket körülvevő zöldfelületek rendezése is szükséges füvesítéssel és 

fásítással. 

A pályák bejárata mellett 3 parkolóhely (amelyből 1 parkoló akadálymentes) 

kialakítása szükséges, a sportlétesítmény igénybevevők számára. 

- Társasház építése:  

Egy négylakásos társasház építése a cél, a Béke utca folytatásában A Kossuth Lajos 

utcával párhuzamosan tervezett lakóutca nyugati oldalán. A társasház felépítésével és 

értékesítésével növekszik az Önkormányzat vagyona, valamint ösztönzőleg hat a fiatal 

családok letelepedésére. 

- Jegyzői lakás felújítása: 

A jegyzői lakás nagy jelentőséggel bír a városközpontban, amelynek állapota az 

elmúlt évek alatt nagyon leromlott. Az épület teljes felújítását követően gazdasági 

funkcióként lehetőség lesz hasznosítani. Az épület tetőszerkezetének cseréje, külső 

hőszigetelése, fűtési rendszer cseréje, belső felújítása, burkolatcseréje. 

- Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási 

akciók: 

A tervezett tevékenység a következő elemeket tartalmazza: fenntarthatósággal 

kapcsolatos képzés a lakosság részére, képzés a helyi értékekről, őshonos és tájjellegű 

növényfajok és fajták megőrzése, telepítése a helyi lakosság bevonásával, környezeti 

értékek és problémák feltárása a város fiatal lakosainak bevonásával. A tervezett 

képzés esetében egy szemléletmód, és annak gyakorlati alkalmazása áll a 

középpontban, mely foglalkozik a környezettudatosság, fenntarthatóság jelentésével, 

tisztázza annak mérési lehetőségeit, vizsgálja a globális problémák helyi szintű 

megjelenését és a környezettudatos szemlélet alkalmazásának lehetőségeit. 
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5.3.2.A városközponton kívüli belterületi városrész akcióterületei: 

 

A városközponton kívüli belterületi városrészben két különálló akcióterület került 

lehatárolásra: a városközponttól nyugatra eső akcióterület és a városközponttól délre eső 

akcióterület. 

 

A városközponttól nyugatra eső akcióterület 

 

Az első, nagyobb méretű és komplexebb beruházási igényű akcióterület az Északi 

városrész nyugati oldalán, a városközponttól nyugatra helyezkedik el. Jellemző rá, hogy több 

problémával is rendelkezik, ugyanakkor ezek egyben fejlesztési, kiugrási lehetőségeket is 

magukban hordoznak. Az akcióterületen történő beavatkozások a városrész, sőt, a település 

egészére komoly hatással vannak. 

A település ezen része jelenti a fentebbiekben sorolt 1. számú szegregátumot. 

 

Az akcióterület lehatárolása:  

Vajdavár út – Körtvölgye utca – Temető utca – Kossuth Lajos utca Szentdomonkos irányából 

a 64 számig (páros: 64-től 144 számig, páratlan 83-tól 109 számig) – József Attila utca – 

Hasznos telep – Belső út 51 számtól déli irányba lévő szakasza 
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Beavatkozások 

 

- Ravatalozó felújítása: 

A település ezen településrészén lévő temetőjének ravatalozója felújításra szorul. A 

fejlesztéssel megtörténik az épület teljes rekonstrukciója, valamint az azt körülvevő 

terület térkövetése. A temető bejárata mellett parkoló kialakítása szükséges, amely 

jelenleg nem biztosított a területen. Ennek megfelelően 5 parkoló kialakítása a cél. 

- Szegregált területek integrálása: 

Az akcióterület szinte teljes egészében szegregált terület, a népességszámot tekintve ez 

a település legnagyobb szegregátuma. A KSH adatszolgáltatása alapján ez a rész a 

településhatár – Temető - Körtevölgy utca - Vajdavár utca – patak – településhatár – 

patak területét fedi le. Felszámolásukban alapvető infrastrukturális fejlesztésekre van 

szükség: elsődleges beavatkozás azon utcák szilárd aszfaltburkolattal történő ellátása, 

amelyek jelenleg nem rendelkeznek ezzel.  

A szegregáció felszámolásának természetesen vannak „soft” összetevői is. Szükség 

van oktatási, foglalkoztatási, szociális és lakhatási integrációra. Ezek kifejtése az 

antiszegregációs tervben történik. 

A szegregáció felszámolása alapvető fontosságú Borsodnádasd életében. A „Falusi” 

szegregátum felszámolása a városközpont funkcióbővítésével egy szinten, a déli 

akcióterület I. ütemében elvégzett szociális városrehabilitáció megvalósítása után a 

legfontosabb. A projektekhez széles társadalmi és szervezeti összefogásra van 

szükség. Az infrastrukturális fejlesztések költsége (utak leaszfaltozása), és a „soft” 

tevékenységek megvalósítása megközelítőleg 200 millió Ft költséget jelentenek. 

Ezekhez a magánszférát kis mértékben lehet bevonni, így főként pályázati 

támogatásokra és esetlegesen önkormányzati hozzájárulásra  kell támaszkodni. A 

beavatkozás megvalósulása, illetve az integrációs lépések megkezdése 2014-től 

várható, mivel elsődleges fejlesztési célról van szó.  

 



PROJMEN Kft.

4032 Debrecen, Böszörményi út 71. IV. em. 15.

Mobil: (30) 346-7171
E-mail: info@projmenkft.huoldal 208 

 

A városközponttól délre eső akcióterület 

 

Az akcióterület a városközponttól délre található. Az akcióterület a városközponton kívüli 

belterületi városrész másik akcióterületétől távol esik, így szükségét éreztük önálló 

akcióterület kijelölésének.  

A településrész I. ütemében megfogalmazott beavatkozások tartoznak az 1. számú prioritásba, 

amelyeket kiemelt célként kell kezelni. 

 

Az akcióterület lehatárolása:  

Móricz Zsigmond utca - Vörösmarty utca - Új utca - Táncsics utca – Kölcsey Ferenc – Petőfi 

tér – Petőfi utca – Barátság utca – Balaton utca 

 

 

 

Beavatkozások 

 

Városközponttól délre eső akcióterület I. ütem: 

 

- Óvoda kialakítása: 
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Borsodnádasdon jelenleg egy óvoda szolgáltatásait vehetik igénybe a lakosok, amely a 

helyzetelemzés során bemutatásra került és kimutatható, hogy nem elegendő az egy 

intézmény működtetése. Ennek érdekében egy új óvoda kialakítása a cél. A fejlesztés 

helyszíne a régi lemezgyár igazgató lakóhelyéül szolgáló épület. Az épület jelenleg két 

részre tagolódik. Az egyik részében óvoda működött, amelyet 3 éve bezártak, a másik 

részében helytörténeti gyűjteményi kiállítás található. A kiállítás a település egy másik 

épületébe kerül áthelyezésre így teljes egészében felszabadul az épület és kialakításra 

kerülhet egykét csoportos óvodai szolgáltatás. Az épület külső homlokzata felújításra 

és hőszigetelésre szorul, homlokzati és belső nyílászáróinak, valamint a belső 

burkolatok cseréje elengedhetetlen. A jelenlegi gázkazán és fűtési rendszer elavult, 

cseréje szükséges és az elektromos rendszer felújítása is indokolt. A fejlesztést a 

komplex akadálymentesítés figyelembe vétele mellett kell megvalósítani. 

- Közösségi tér kialakítása: 

A közösségi tér kialakításához a legalkalmasabb épület a Petőfi Művelődési Központ 

épülete. Itt jelenleg a polgárőrség működik, azonban az épület nagyságából adódóan 

alkalmas egy közösségi tér és egy foglalkoztató kialakítására. A meglévő 

vizesblokkok felújítása mellett ki kell alakítani egy akadálymentes vizesblokkot is. Az 

épület teljes kihasználtsága érdekében egy szociális és információs iroda kialakítása is 

cél. Az épület külső homlokzatának hőszigetelése, külső és belső nyílászáróinak 

cseréje, burkolatok felújítása, festés, a tető hő- és vízszigetelése szükséges. A 

gazdasági szempontokat is figyelembe véve a konvektoros rendszerű fűtés cseréje 

gázkazános radiátoros rendszerűre indokolt. 

- Petőfi tér felújítása:   

A tér és az azt körülvevő közlekedő út felújítása szükséges térkővel, új beton 

szegélyelemekkel. A kerti bútorok elavultak, rossz állapotban vannak, ezért a padok 

cseréje indokolt.  A fejlesztéssel további cél, hogy a zöldövezet is felújításra kerüljön 

fákkal, cserjékkel, illetve a tér környezetébe illő térvilágítással. 

- Népkert felújítása: 

A meglévő zöldfelületek meglehetősen rossz állapotban vannak jelenleg, amelynek 

fejlesztése szükséges cserjésítéssel, fásítással. A kertet körülvevő kerítés nem felel 



PROJMEN Kft.

4032 Debrecen, Böszörményi út 71. IV. em. 15.

Mobil: (30) 346-7171
E-mail: info@projmenkft.huoldal 210 

 

meg a felújításra kerülő park esztétikai képének, így szükséges az építmény felújítása. 

A park egyes részei térköves borítást kapnak. 

- Járdák építése, felújítása: 

A városközpont elérhetőségének javítása, valamint a rendezett, egységes utcakép 

kialakítása céljából a Táncsics Mihály út járdáinak felújítása, esetenként a burkolat 

esések korrekciója lényeges. 

- Játszótér építése: 

Az élhetőbb városrész kialakítása és az akcióterület kulturális és közösségi 

szerepkörének bővítése érdekében egy játszótér kialakítása a cél a Kölcsey Ferenc 

utcán. A terület alkalmas az Uniós szabványoknak megfelelő játszótér megépítésére, 

ezzel hozzájárulva a településrészen élők komfortérzetének javításához, a 

lakókörnyezet élhetőbbé tételéhez. 

- Utak építése, felújítása: 

A Kölcsey Ferenc utca és a Táncsics Mihály utca, a Köztársaság út útburkolatai az 

elmúlt évek során meglehetősen megkoptak, illetve közműépítés során az állaga 

megrongálódott, kátyússá vált. Az autós ás kerékpáros közlekedés javítása érdekében 

ezen utcáknak az 1 rétegben történő aszfaltozása a cél. 

- Teniszpálya felújítása: 

A teniszpálya a sportinfrastruktúra fejlesztés egyik lényeges eleme. A pálya 

felújításával a cél a minőségi szabadidő-eltöltési lehetőségek megteremtése, amely 

egyedülálló a településen. Jelenleg a terület nem tölti be megfelelően a funkcióját. A 

pálya talaja rossz minőségű, a háló helyenként szakadozott és a kerítés sem megfelelő. 

Ennek figyelembe vételével a pálya teljes rekonstrukciója szükséges. 

- Helyi identitást, közösségformálást segítő programok megvalósítása: 

Az akcióterület beruházási fejlesztései mellett fontosak az úgynevezett „soft” elemek 

megvalósítása is. Ezen belül a közösségfejlesztést és szabadidő hasznos eltöltését 

segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (kulturális és 

sportrendezvények, kézműves tanfolyamok, ösztöndíjak). Emellett a helyi 

környezettudatosság elterjesztését célzó kiadványok készítése, programok szervezése, 

integrált településfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó helyi társadalmi akciók 

megszervezésének támogatása, családsegítő szolgáltatások kiterjesztése. 
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Városközponttól délre eső akcióterület II. ütem: 

- Kilátó és környezetének rendbetétele: 

A borsodnádasdi kilátó a turistáknak közkedvelt kikapcsolódási helye. A kilátó 

használható, azonban felújítása indokolt. A tartószerkezetek megerősítése és a 

létesítmény festése szükséges. A kilátó környezetében egy park kialakítása a cél, a 

városképhez illeszkedő bútorok beszerzésével, térvilágítás kialakításával. 

- Alsó- és Felső tó környezetrehabilitációja: 

A két tó jelentős szerepet tölt be a város életében. Nemcsak a horgászok kedvelt 

időtöltési helye, hanem a turisták közkedvelt helye is a hangulatos környezetben lévő 

természeti kincs. A tavak és környezetének rendben tartása az Önkormányzat feladata, 

ezért a tavak körüli sétányok és zöldfelületek felújítása szükséges. 

- Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása: 

A városrészen jelenleg kevés hulladékgyűjtő áll rendelkezésére a lakosoknak, ezért 

egy szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása a cél, amely nagyban hozzájárul a 

településkép megjelenésének javításához. 

- „Jézus szíve” Római Katólikus templom felújítása: 

Az épület az egyház tulajdonában áll. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 

feladata a műemléki védelemre javasolt épület felújítására való ösztönzés. A város 

vezetőségének kezdeményeznie kell a tárgyalásokat a rekonstrukció érdekében. A 

település népességmegtartó erejének növelése szempontjából fontosa beruházás 

megvalósítása, amely hozzájárul egy élhetőbb lakóváros kialakításához. 

- a Lemezgyár-telep meddőhányóinak rehabilitációja: 

A meddőhányók területén a talaj telített a savak, páclevek, olaj és kenőanyag-

származékok terhelésétől. A terület rekultiválására van szükség a magánszféra 

bevonásával együttműködve. A terület rekultivációját követően ipari terület kialakítása 

válik lehetővé. 

A vállalkozásösztönzés céljából a területre pályáztatás útján térítésmentesen 

települhetnek le, bizonyos kötelezettségvállalások teljesítésével (minimálisan 

meghatározott működtetési időszak, minimálisan meghatározott munkavállaló 
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foglalkoztatása, olyan gazdasági tevékenység végezhető, amely nem jár 

légszennyezéssel) 

 

 

 

5.3.3.Minden területegységre vonatkozó beavatkozás 

 

Az Önkormányzat tervez az akcióterületektől függetlenül minden területegységre vonatkozó 

fejlesztéseket. Ezek egyrészt a humán erőforrás fejlesztésére, másrészt az infrastruktúra 

kiépítésére vonatkoznak. 

 

Beavatkozások 

 

Humán erőforrás fejlesztés 

 

Kiemelt jelentőségű, közvetve a fő cél, a turizmus fellendítése érdekében a humán erőforrás 

fejlesztés, ehhez több, a város egész lakosságát érintő fejlesztést jelent.  

A fejlesztési programok: 

 Esti – számítógép és internet használati oktatás felnőtteknek 

 Új helyi szakképzések kialakítása: pl. komplex vendéglátó ipari, környezet védelmi 

szakképzés 

 Informatikai oktatás 

 Adózási, marketing, kereskedelmi, adómorál információk képzés vállalkozók részére. 

 

 

Belterületi és csapadékvíz elvezetése (I. és II. ütem) 

A csapadékelvezetési hiányosságokat megoldandó, a város komplex vízelvezetési programot 

indított. Mivel a vezeték gerinchálózatának kiépítése az első lépés a fejlesztésben, az 

akcióterületeket áthidaló, az összes városrészt érintő fejlesztésről van szó a kiépítés első 

ütemében.  
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Állami úthálózat fejlesztése:  

A településen halad keresztül a 25. számú főút. Az út a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

kezelésében lévő terület. Ennek megfelelően Borsodnádasdnak nem áll módjában a fejlesztés 

megvalósítása, azonban a város vezetősége tárgyalásokat kezdeményezve ösztönözze a jelzett 

útszakasz fejlesztését. 

 

Szennyvízcsatorna-hálózat és tisztítómű építése: 

A település KEOP-7.1.0/11-2011-0010 kódszámú „Borsodnádasd Város 

szennyvízcsatornázása” című projektje támogatásban részesült. A projekt közel 50.000.000,- 

Ft-os összköltségű, amely a településnek csak egy részét érinti. A település teljes 

szennyvízcsatorna hálózatának kiépítéséhez további fejlesztések szükségesek. 

A település szennyvíztisztító teleppel és részben kiépített szennyvízcsatorna-hálózat 

kiépítésével rendelkezik. A megépült mű a Borsodnádasdi Lemezgyár, illetve a volt szolgálati 

lakások szennyvízelvezetésére, tisztítására épült ki, mely időközben önkormányzati 

tulajdonba került. A szennyvíz befogadója a Hódos-patak.  

Cél a szennyvízhálózatba csatlakoztatott ingatlanok számának növelése, valamint egy 

tisztítómű kialakítása. 

 

Városmarketing kialakítása: 

A város népszerűsítése érdekében a média igénybevétele szükséges. A cél elérése érdekében 

egy marketing tevékenységi terv készítése szükséges, amely a fejlesztési időszakban 

programozási feladatokat jelöl meg. 
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5.4.A középtávon tervezett szociális, funkcióbővítő és egyéb 

városrehabilitációs programok 

Városrész/Akci

óterület 

Cél Funkci

ók 

Célcsopo

rt 

Terveze

tt 

költség

vetés 

(bruttó) 

Önkormá

nyzati 

hozzájárul

ás 

Temati

kus 

cél* 

Városközponton 

kívüli belterület/ 

Városközponttól 

délre eső 

akcióterület I. 

ütem 

 

Infrastruktúra 

fejlesztése (utak 

felújítása), Petőfi 

tér és Népkert 

teljes körű 

revitalizációja, 

játszótér építése, 

a meglévő 

teniszpálya 

felújítása, a 

Petőfi 

Művelődési Ház 

egy részének 

közösségi térré 

történő 

átalakítása, 

Óvoda létesítése 

Gazdas

ági, 

közössé

gi, 

városi, 

közleke

dési 

A város 

és a 

kistérségi 

település

ek 

lakossága

, 

vállalkoz

ások, 

turisták, 

befektető

k, 

sportolók 

400 

millió Ft 

0 % 1, 2, 3, 

4, 5 

Városközponton 

kívüli belterület/ 

Városközponttól 

délre eső 

akcióterület II. 

ütem 

Kilátó és 

környezetének 

rendbetétele, 

térfigyelő 

rendszer 

kialakítása, 

Közöss

égi, 

városi,  

A város 

lakossága  

200 

millió Ft 

15% 1, 2 
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 Alsó- és Felső tó 

környezetrehabil

itációja, 

Hulladékgyűjtő 

szigetek 

kialakítása, 

„Jézus szíve” 

Római Katólikus 

templom 

felújítása, a 

Lemezgyár-telep 

meddőhányóina

k rehabilitációja 

 

Városközpont  A Móra Ferenc 

Általános Iskola 

épületének 

felújítása, 

Futballpályák 

felújítása, 

Társasház 

építése, Jegyzői 

lakás felújítása, 

Helyi 

környezettudato

sság 

elterjesztését 

segítő 

tájékoztatási, 

szemléletformálá

si akciók 

Gazdas

ági, 

közössé

gi, 

városi,  

A város 

és a 

kistérségi 

település

ek 

lakossága

, 

vállalkoz

ások, 

turisták, 

befektető

k, 

sportolók 

400 

millió Ft 

15 % 1, 2, 3, 

4, 5 



PROJMEN Kft.

4032 Debrecen, Böszörményi út 71. IV. em. 15.

Mobil: (30) 346-7171
E-mail: info@projmenkft.huoldal 216 

 

Városközponton 

kívüli belterület/ 

A 

városközponttól 

nyugatra eső 

akcióterület 

 

Szegregátumok 

felszámolása 

Közöss

égi, 

gazdasá

gi 

Ifjúság, 

város 

lakosai,  

200 

millió Ft 

0% 1, 2, 5 

Városközponton 

kívüli belterület/ 

A 

városközponttól 

nyugatra eső 

akcióterület 

 

Ravatalozó 

felújítása 

Közöss

égi 

A város 

és a 

kistérségi 

település

ek 

lakossága

, 

50 

millió Ft 

10% 1, 2, 5 

Minden 

városrészre 

kiterjedő  

Állami úthálózat 

fejlesztése 

 

 

 

Közöss

égi 

A város 

és a 

kistérségi 

település

ek 

lakossága 

200 

millió Ft 

10 % 1, 2, 4 

Minden 

városrészre 

kiterjedő 

Humán 

erőforrás 

fejlesztés 

Gazdas

ági, 

közössé

gi 

Város 

vállalkoz

ni kívánó 

lakossági 

rétege, 

illetve 

lemaradá

ssal 

fenyegete

50 

millió Ft 

25 % 1, 3, 5 
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tt rétege 

Minden 

városrészre 

kiterjedő 

Városmarketing 

kialakítása 

 

Közöss

égi 

Város 

lakói, 

kistérségi 

lakosok 

30 

millió Ft 

15% 1, 2, 3, 

4, 5 

Minden 

városrészre 

kiterjedő 

Szennyvízcsator

na-hálózat és 

tisztítómű 

építése 

Közöss

égi 

Város 

lakói, 

kistérségi 

lakosok 

1000 

millió Ft 

15% 1, 2 

Minden 

városrészre 

kiterjedő 

Csapadékvíz-

elvezetés 

fejlesztése 

Közöss

égi 

Város 

lakói, 

kistérségi 

lakosok 

600 

millió Ft 

10% 1, 2 

 

*Tematikus célok: 

1. A városi környezet és infrastruktúra fejlesztése, önkormányzati intézmények fejlesztése 

2. Gazdasági erőforrások fejlesztése, kiaknázása és védelme. 

3. Helyi identitástudat kialakítása és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése 

4. Turizmus, idegenforgalom fejlesztése 

5. Humán erőforrás fejlesztése 
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Pénzügyi terv és ütemezés: Millió Ft 

 

Akcióterület    Becsült 

összköltség 

 

 

Önkormányzat 

pályázati 

támogatás/önerő 

 

Magántőke  

 

 

Városközponton kívüli 

belterület/ 

Városközponttól délre 

eső akcióterület I. ütem  

1 400 400/0 0 

 

Városközponton kívüli 

belterület/ 

Városközponttól délre 

eső akcióterület II. ütem 

1 200 127,5/22,5 

 

50 

     

Városközpont  1 400 255/45 100 

Városközponton kívüli 

belterület/ 

A városközponttól 

nyugatra eső 

akcióterület 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
200 

50 

200/0 

45/0 

0 

45 

Minden városrészre 

kiterjedő 

 1 

2 

3 

4 

5 

200 

50 

30 

1000 

600 

180/20 

37,5/12,5 

85/15 

510/90 

450/50 

0 

0 

50 

400 

100 

ÖSSZESEN:  3130 2290/255 745 

Saját tőke % (átlagos 

érték) 

 

- 22,27 - 
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Akcióterület   Első ütem 

2013-2015 

 

Második 

ütem 

2014-2017 

Harmadik 

ütem 

2014-2020 

Városközponton kívüli belterület/ 

Városközponttól délre eső 

akcióterület I. ütem  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Városközponton kívüli belterület/ 

Városközponttól délre eső 

akcióterület I. ütem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Városközpont     

Városközponton kívüli belterület/ 

A városközponttól nyugatra eső 

akcióterület 

1 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Minden városrészre kiterjedő 

1 

2 

3 

4 

5 
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5.5.Fenntarthatósági szempontok 

 

5.5.1.A Fenntartható környezeti fejlődés programja 

 

A program célja, hogy feltárja a városrészi, akcióterületi vagy ágazati szinten, középtávon 

tervezett fejlesztések várható környezeti hatásait, felmérje a környezeti állapotban 

bekövetkező veszteségeket és alternatívát kínáljon ezek kompenzálására. Alapvetően 

kijelenthető, hogy a fejlesztések a település környezeti állapotának javítását szolgálják, nincs 

olyan beruházás, amely hátráltatná a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, illetve a 

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia céljainak megvalósulását. A környezettudatos 

városfejlesztés azért is fontos Borsodnádasd számára, mert a kijelölt célok csak egy 

környezeti szempontból fenntartható településen érhetőek el.  

A településen tervezett fejlesztések a környezeti állapotban alapvetően nem okoznak 

veszteséget, sőt növelik a zöldfelületet. Az akcióterület szociális városrehabilitációs 

fejlesztése, mely az első számú fejlesztési tervet jelenti Borsodnádasdon, a már meglévő 

épületek felújításának részeként az önkormányzati intézmények rekonstrukciójából, 

energiatakarékossá tételéből és a közterek megújításából, játszótér létesítéséből, közlekedési 

infrastruktúra fejlesztésből áll.  

Az akcióterületen a tervezett fejlesztések nem járnak zöldterület csökkenéssel. A 

Petőfi tér és a Népkert felújítása a parkok rendbetételét, a növényzet fejlesztését foglalja 

magába, cserjésítés és fásítás valósul meg. Az óvoda és a közösségi tér kialakításával, 

valamint a teniszpálya felújításával sem csökken a zöldfelület, mivel azok már meglévő 

intézmények, létesítmények felújításával valósulnak meg. A járdák létesítésével, illetve a 

meglévőek felújításával csökken a gépjárműforgalom, amely által a légszennyezés is 

mérséklődik. A Kölcsey és Táncsics utcák felújítása szintén a környezeti állapot javítását 

célozza, hiszen lényegesen csökkenthető lesz a gépjárművek által okozott szennyezőanyag 

kibocsátás a településrészen, mivel az ütemesebb haladás megteremtésével kevesebbet kell a 

gépjárműveknek várakozni. 

A többi akcióterületen és a város egyéb pontjain tervezett fejlesztések is hasonló 

szemléletben valósulnak meg, hiszen az új építéssel járó fejlesztések elhanyagolt, alacsony 
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környezeti és természeti értéket jelentő területeken valósulnak meg, ugyanakkor a helyi és 

országos szabályoknak megfelelő zöldfelület-fejlesztéssel járnak. A település célja, hogy 

pályázati pénzek segítségével felújítsa és energiatakarékossá tegye az akcióterületen és az 

akcióterületen kívüli középületeket is (pl.: Művelődési Házak fűtési rendszerének 

korszerűsítése, nyílászáró-csere), ennek keretében oly módon újulhatnak meg, hogy a 

legszigorúbb környezetvédelmi előírások segítségével, energiatakarékosabb épületek jöjjenek 

létre. 

 

A tervezett iparterületek rekultivációja sem csökkenti, hanem növelni fogja a zöld területet, 

mivel a park területén kötelező lesz a parkosítás, füvesítés, fák ültetése, amely egy 

elhagyatott, alacsony természeti értéket képviselő területen jöhet létre. A területre csak tiszta 

BAT technológiákat alkalmazó vállalatok települhetnek le, jelentős zaj vagy szennyezőanyag 

kibocsátású üzem nem, hiszen ez a Bükki Nemzeti Parkhoz kapcsolódó turisztikai fejlesztések 

rovására mehet.  

A lakásépítkezések kezdetben némi zöldterület csökkenést okozhatnak, de minden 

telken szintén kötelező a zöld növényzet kialakítása, az építési, illetve a használatbavételi 

engedély kiadásának ez feltétele. 

A kerékpárutak fejlesztésének nagy előnye, hogy a településközpont elérhetővé válik a 

település minden részéről, ezáltal a kerékpáros forgalom növekszik, csökken a 

levegőszennyezés. 

Borsodnádasd Környezeti Fenntarthatósági Tervében az alábbi prioritások kerültek 

nevesítésre: 

1. Fontos feladat a lakosság, ezen belül kiemelten a tanuló ifjúság környezet- és 

természetvédelmi ismereteinek fejlesztése. 

2. A község belterületén lévő számos, rendszeresen kezelt zöldfelület, virágágyás talajának 

felújítása, szerves anyag pótlása. 

3. Természeti értékek számbavétele, megóvása, fenntartása, helyreállítása. 

4. A pollenszennyezés mértékének csökkentése érdekében a kezelt zöldfelületeken a 

kaszálást rendszeresen el kell végezni, illetve a környező parlagon hagyott területek 

gyommentesítését meg kell oldani. 
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A fentebbiek figyelembe vételével alakítottuk ki a tervezett fejlesztéseket, amelyek 

Borsodnádasd Környezeti Fenntarthatósági Tervével teljes mértékben összhangban állnak. 

 

5.5.2. Anti-szegregációs beavatkozási terv 

5.5.2.1.Tervezett beavatkozások  

 

A településeken belüli szegregáció gyakorlatilag bizonyos tekintetben spontán társadalmi 

jelenség, amelynek kialakulásáért és fennmaradásáért társadalmi, gazdasági és kulturális 

tényező egyaránt  felelős. A szegregáció irányába mutató globális tendenciákat hazánkban 

tovább erősíti három tényező. Ezek egyike az alsó középrétegek jelentős részének lecsúszása, 

ezzel párhuzamosan pedig az egyharmados társadalom kialakulása és a mélyszegénység miatt 

tartós életforma elterjedése és fennmaradása. A második az országon belüli regionális 

különbségek növekedése, az ország jelentős részének társadalmi-gazdasági leszakadása, 

valamint az ezzel járó növekvő munkanélküliség, az iskolázatlan népesség 

foglalkoztatottságának megoldatlansága.  

E folyamat a leszakadó területeken belül, hatékony antiszegregációs intézkedések hiányában 

új szegregátumok kialakulásához, és a régiók fennmaradásához vezethet.  

A szegregácis folyamatokat súlyosbító harmadik tényező a többségi társadalom és a roma 

kisebbség közötti konfliktusok halmozódása és megoldatlansága.  

Ennek értelmében a szegregációnak többféle megjelenési formája van: a munkahelyi, az 

oktatási és a lakóhelyi szegregáció, Borsodnádasd vonatkozásában mindegyik típus jelen van.  

 

A szegregáció az alacsony státuszú lakosság koncentrációjának csökkentésével- vagy az 

alacsony státusz megszüntetésével, vagy térbeli körülhatárolásának megváltoztatásával- 

oldható vagy oldandó.  

 

Borsodnádasd településen összesen négy szegregátum található, az Anti szegregációs stratégia 

során három szegregátum területen integrációt kell véghezvinni, ezeken a területeken tehát 

fejlesztést fogunk végezni, vagyis megtartó típusú rehabilitáció programot dolgozunk ki rájuk.  
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A 4. szegregátum (Virág u.- névtelen u.- településhatár) esetében viszont hosszú távon célként 

fogalmazzuk meg egy nagyobb átfogó fejlesztés keretében a felszámolás szükségességét.  

 

A helyzetelemzésben feltárt demográfiai mutatók szerint valamennyi szegregátum elsődleges 

célcsoportja a 15-59 éves korúak, akik az alábbi szociális problémákkal küzdenek:  

 

 alacsony iskolázottság,  

 a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők nagy aránya, 

 a gazdaságilag nem aktív lakosok magas száma, 

 az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak jelentős aránya, 

 a roma népesség magas aránya,  

 elégtelen lakhatási körülmények.  

Mellettük másodlagos célcsoportként jelenik meg a fejlesztés során a 2. szegregátumban lévő 

0-14 évesek, valamint a 2. szegregátum területén lakó 60-x éves korú lakosok, amelyek a 

következő problémákkal rendelkeznek:  

 az iskoláskorú gyermekek lemorzsolódása a nevelési/oktatási intézményekben, 

 a továbbtanulásra való hajlandóság hiánya, 

 nagy arányban lévő leromlott lakások, lakáskörülmények, 

 szociálisan nehéz körülmények között élés.  

A helyzetelemzés során feltárt mutatók és a számok, arányok mindenképpen azt 

szorgalmazzák, hogy a településnek komolyan kell foglalkoznia a szegregátumok helyzetének 

és az ott élők életszínvonalának javításával, a lakókörnyezet rehabilitációjával, a 

foglalkoztatás növekedésével, valamint az oktatásban nagy szerepet játszó integrációval, 

esélyegyenlőséggel, felzárkóztatásával. 

Mindenképpen fontos, hogy a település önkormányzata vállalja ezen feladatok elősegítését, 

megvalósítását, és mindent tegyen meg azért, hogy az alacsony státuszú, szegregátumban élő 

lakosok minél hamarabb jussanak munkához. 

A következőkben az egyes beavatkozási lépcsőfokok kerülnek részletes ismertetésre.  
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5.5.2.2.Lakhatási integrációt biztosító eszközök 

 

A szegregátumok lakókörnyezeti minőségére jellemző, hogy egyrészt javarészt alacsony 

komfort fokozatú lakások vannak ezeken a területeken, valamint sok esetben nem saját 

tulajdonú lakásokban, hanem szükséglakásokban laknak, akár évekig is. Másrészt viszont az 

is előfordul a szegregátumokban, hogy egy lakásban nemcsak a szűk család lakik, hanem 

olykor többgeneráció, vagy időlegesen befogadnak rászoruló ismerősöket, rokonokat, akiknek 

nincs hova menniük. A leromlott, szűkös lakáskörülményekhez azonban még hozzájárulhat az 

is, hogy ezen lakók a rendet, a tisztaságot, a megfelelő higinénés körülményeket nem tartják 

be, egészségügyileg sokszor alkalmatlan házakban nevelik, gondozzák gyermekeiket.  

Fentebb említett szegényes és elégtelen körülmények miatt az antiszegregációs terv célja, 

hogy csökkenjen a szegregáltnak minősülő lakókörnyezet szegregáltsági foka, vagyis az 

alacsony státuszú lakosok magas koncentrációja lehetőség szerint közelítsen a városi 

átlaghoz. Emellett viszont célként fogalmazódik meg, hogy a beavatkozások 

következményeként a város más területein, illetve más környező településeken se növekedjen 

az alacsony státuszú népesség koncentrációja, ne alakuljon ki új szegregátum 

Borsodnádasdon, tehát a cél, hogy ne csak látszatmegoldásokat vigyünk véghez a stratégia 

során.  

A lakhatási integrációt két részre szükséges bontani: egyrészt ide tartozik a lakásállomány 

felszámolása, amelyet hosszú távú célként a 4. szegregátumra kívánunk kiterjeszteni, másrészt 

pedig maga a lakókörnyezet rehabilitációja a megtartásra javasolt telepek esetében.  

 

Az Anti szegregációs stratégiában nagy hangsúlyt kell fektetni a lakókörnyezet 

rehabilitációjára, amely a szegregátumban lévő alacsony komfort fokozatú lakások 

minőségének javítását, a hiányos infrastrukturális adottságok pótlását, valamint az egészségre 

káros tényezők megszüntetését foglalja magában.  

Ennek értelmében a 4. szegregátum kívül mind a három szegregátumot meg kell célozni a 

lakókörnyezet rehabilitáció programjával.  

Az önkormányzat feladata egy megfelelő lakástámogatási alap létrehozása, amely 

segítségével közös összefogással elérhetjük, hogy a szegregált térségben lakók saját 
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lakókörnyezetüket folyamatosan rendbe tudják tartani, megfeleljenek a város által diktált 

követelményeknek.  

A programba mindenképpen szükséges bevonni a településen lévő civil szervezeteket, helyi 

vállalkozókat, CKÖ-ot.  

 

5.5.2.3.Mobilizációs program 

 

Hosszú távként fogalmazzuk meg a 4. szegregátum telepfelszámolását, ugyanis ezen a 

területen a legelkeserítőbbek a lakhatásra, lakáskörülményekre vonatkozó mutatók. 

Számszerűsítve 56,5% az alacsony komfort fokozatú lakások aránya, 54,6% a komfort 

nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya, valamint 27,3% az egyszobás lakások aránya. 

Ezen a területen egyébként 66 főre tehető a lakónépesség száma, és 23 darab lakás 

helyezkedik el.  

A mobilizációs program során az önkormányzat forráshiánya miatt a magántőke bevonását is 

szorgalmazni kell. Ehhez az intézkedéshez egy átfogó mobilizációs program szükséges, amely 

mindenképpen önkormányzati feladat kell, hogy legyen. Az ő feladata lesz, hogy megfelelő 

felkészültséggel és szaktudással rendelkezésre álló szociális munkásokat bevonja, akik a 

szegregátum lakosait felkészítik a költözésre. Természetesen a telepfelszámolás során is 

érvényesülni kell az integrációs szempontoknak, hiszen a cél, hogy a lakók integrált 

környezetben jussanak lakhatáshoz.  

A szegregáció felszámolása során jelentkező feladatok közé soroljuk, hogy a településnek át 

kell gondolnia a lakástámogatrási rendszerét. Motiválni kell a szegregált területen élő 

lakosokat, hogy nagyobb szintre emeljék az öngondoskodást, és ne mástól várják a megoldást, 

hanem tegyenek érte, és vegyék a kezükbe a saját sorsukat.  

 

5.5.2.4.Oktatási integráció 

 

Az oktatási integráció kapcsán alulról felfelé haladva az alábbi fontos lépcsőfokokat kell 

stratégiaként megvalósítani.  
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Korai óvodáztatás megteremtése 

 

Az óvodai nevelés kapcsán fontos cél, hogy megvalósuljon a korai óvodáztatás lehetősége, 

különösen a szegregátum térségeiben lakó gyermekek estében, ezáltal egy idejében elkezdett, 

pozitív másodlagos szocializáció tud kialakulni a gyermekben. Ez jelenti elsősorban azt, hogy 

minden 5 éves gyermek pontos nyilvántartása álljon rendelkezésre az önkormányzatoknak, az 

adatok legyenek folyamatosan frissítve. El kell érni minden családot, akár személyesen is, aki 

nem adja időben óvodába gyermekét, ugyanakkor segíteni kell az óvodáztatás beíratás 

feltételeinek megteremtését- sokszor nagyon költséges a családoknak, főleg, ha egyszerre 

több gyermek kezdi az óvodát.  

A halmozottan hátrányos helyzetű családok esetében elérni azt, hogy a gyermeket három éves 

korában írassa be a szülő óvodába, valamint a szülők iskolai végzettségére irányadó 

nyilatkozatokat tegye meg.  

Az óvodában minél hamarabb azonosítsák be a veszélyeztetett gyermekeket, ezáltal célzott 

gondoskodásban, fejlesztésben részesülhetnek.  

A beíratás előtt a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeknek biztosítsanak óvoda felkészítő 

programokat, foglalkozásokat, nyílt napokat.  

 

 Az iskolában való megfelelés a szegregátum lakosainak 

 

Az önkormányzat célja, hogy valamennyi fenntartásban lévő nevelési-oktatási intézményben 

biztosítsa az esélyegyenlőségen alapuló, a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elve 

teljes körű érvényesülésének megfelelő oktatást és nevelést.  

Az oktatási integráció célja pedig, hogy a különböző tanulási nehézségekkel küzdő 

gyermekek esetében egyéni fejlesztési tervek alapján valósítsák meg a sikeres oktatást.  

Az általános iskolákban biztosítani kell a szegregált területeken lakó diákoknak, hogy 

fejlesztő foglalkozásokon, délutáni korrepetáláson részt vehessenenek. Fontos, hogy ezen 

diákokat ott kell tartani a napköziben, ahol megfelelő segítséggel fel tudnak az órákra 

készülni, segítséggel el tudják készíteni a házi feladatukat.  
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A továbbtanulás szorgalmazása 

 

A szegregátum diákjainak nagyon nehéz helyzete van több szempontból is. Egyrészt nincs 

előttük az a pozitív minta, amely a továbbtanulásra serkentené őket, másrészt sok esetben a 

továbbtanulás anyagi vonzatai sem állnak rendelkezésre. Ezért van sajnos sok család esetében, 

hogy nemcsak a szülő, de a későbbiek folyamán a gyermek sem tudja sikeresen elvégezni az 

általános iskola nyolc osztályát, és ebből kifolyólag a szakiskola, sőt, továbbmenve a 

felsőfokú oktatás szinte csak ábránd marad.  

Éppen ezért a szegregátum területén létre kell hozni egy fiatalokat segítő tanácsadó irodát, 

ahol a szegregátum diákjai részére különböző továbbtanulással kapcsolatos programokat, 

tanácsadásokat szerveznének, mint például nyílt napokra való elkísérést, drámajátékok vagy 

személyiségfejlesztő tréningek szervezése, lebonyolítása, amelyet pszichológus, 

karriertanácsadó szakember vagy akár önkéntes személy, diák is kooordinálhatná.  

A település részéről történjen meg a távolabbi, más telpülésen iskolát választó diákok 

támogatása, hogy mobilizálásukat elősegítsék (péládul ingyenes bérlet biztosítása). 

Ugyanakkor a távolabbi iskolát választó gyermekek beilleszkedésének figyelemmel kísérése, 

segítése is történjen meg a település részéről. Emellett folyamatosan figyelni kell az ösztöndíj 

programokat is egyaránt.  
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Felmerült 

problémák 

Azonnali, rövidtávú intézkedések Felelős Tervezett 

megvalósítás 

dátuma 

Forrás 

Legfeljebb 

általános iskolát 

végzettek magas 

aránya 

 Lehetőség a szegregátum lakosainak az 

általános iskola nyolc osztályának sikeres 

befejezésére 

 Pályázati lehetőségek kihasználása: TÁMOP 

első lépés programok, ESZA-s pályázatok, 

egyéni képzési tervek 

 Polgármesteri 

Hivatal 

 Családsegítő 

Szolgálat 

 Munkaügyi 

központ 

 Civil szervezetek, 

egyesületek 

2014.-2015. Pályázati, 

Önkor-

mányzati 

Szakképzés 

biztosítása a 

szegregátum 

aktív korú 

lakosai részére 

 

 A településen lévő hiányszakmák felkutatása 

 A helyi vállalkozókkal, munkaügyi 

központokkal fel kell venni a kapcsolatot, 

együttműködés megteremtése 

 Helyi vállalkozók által indított tréningek  

 

 Polgármesteri 

Hivatal 

 Munkaügyi 

Központ 

 Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat 

 

 

2014.-2015. Pályázati, 

Önkor-

mányzati, 

Helyi 

vállalkozók 

Roma, nem 

roma szakadék 

megléte  

 Együttműködés a Cigány Kisebbségi 

Önkormányzattal 

 Közösségfejlesztő programok kialakítása 

 Polgármesteri 

Hivatal 

 Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat 

2013-tól  

folyamatos 

Önkor-

mányzati, 

Helyi 

szervezetek 

A szegregátum 

területeire nem 

minden esetben 

jutnak el a 

 Családsegítő szolgálat kihelyezése a 

szegregátum területére, az idejében nyújtott 

segítség megvalósítása 

 El kell érni, hogy a képzések, tanfolyamok a 

 Családsegítő 

Szolgálat 

 Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat 

2014.-2016. Pályázati, 

Önkor-

mányzati, 

Helyi 
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település 

információi 

lakosság minden részére eljussanak 

 Különböző hirdetőtáblákon való elhelyezése 

az aktuális programoknak, képzéseknek 

 Ehhez hozzátartozik a szükségfelmérés, akár 

levél, akár személyes megkeresés útján 

 

 Polgármesteri 

Hivatal 

 

szervezetek 

Tartós 

munkanélküliek 

újrafoglalkoztat

ása 

 

 

 

 

 

 Fokozott együttműködés kialakítása a Cigány 

Kisebbségi Önkormányzattal 

 A helyi és a környező vállalkozókkal való 

kapcsolat felvétel, együttműködés kialakítása 

 

 Polgármesteri 

Hivatal 

 Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat 

 Családsegítő 

Szolgálat 

 Munkaügyi 

Központ 

2013-tól 

folyamatos 

Pályázati, 

Önkor-

mányzati, 

Helyi 

szervezetek 
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5.5.2.5.Az érintett lakosság foglalkoztatás helyzetének javítása, munkaerő piaci 

integráció 

 

Az általános iskolai végzettség megszerzése 

 

A 1. szegregátumban mutatták ki a legmagasabb arányt, 64,9%-t arra vonatkozóan azon, akik 

legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, és sajnos ez magában foglalja azon 

lakosokat is, akik feltehetően még azt sem fejezték be sikeresen. Mellette a többi 

szegregátumban 56,5% és 60,0% közötti ugyanez a mutató. Éppen ezért az Anti szegregációs 

stratégia egyik legfontosabb célja biztosítani a szegregátumokban élőknek az általános iskola 

sikeres elvégzését. Azon lakosoknak tehát, akik az általános iskolát sem fejezték be sikeresen, 

lehetőséget kell teremteni, hogy azt be tudják fejezni, mert e nélkül teljesen esélytelenek a 

munkaerő piacon.  

Egy magasabb minőségű célként fogalmazódik meg, hogy legalább  a szegregátum lakosainak 

néhány százaléka (1-2%) tekintetében el kell azt érni közép távon, hogy középfokú 

végzettséget szerezzenek, hiszen ez akár egy minőségi ugrást is eredményezhet a munkaerő 

piacon ezen lakosoknak. Természetesen ez csak másodlagos célként jelenik meg az általános 

iskolai végzettség befejezése mellett, és csupán egy nagyon kisméretű változást lehet elérni, 

hiszen riasztóan nagy az alulképzettek aránya a szegregált területeken.  

A településnek mindenképpen ki kell használnia a különböző pályázati lehetőségeket, 

amelyek különösen a két legfontosabb stratégiára, az általános iskola megszerzésére és a 

szakképzésre irányulnak. Ide sorolandó a TÁMOP első lépés programok, az egyéni képzési 

programok, az ESZA-s pályázatok.  

 

A munkanélküli lakosok reintegrálása a munkaerő piacra 

 

Mivel a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők aránya mindegyik szegregátumban 

rendkívül magas mutatószámot eredményezett, többek között a 1. szegregátumban a 

legmagasabb 87,1%, ezért a munkaerő piaci integráció keretében az önkormányzat célja az 

érintett lakosság foglalkoztatási helyzetének javítása, elősegítése képzési, átképzési, 
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munkahely teremtési elhelyezkedést segítő programokkal. Természetesen az elsődleges cél a 

munkaerő piacra való vissza-, illetve bevezetés. El kell érni az alacsony státuszú lakosoknál, 

hogy képesek legyenek továbblátni a pusztán segélyekből élésen, valamint a csupán közcélú 

munkavégzésen.  

A munkanélküliek reintegrálása során fontos stratégiai lépcsőfok lehetne a szegregált lakosok 

számára olyan tréningek tartása, amelyet helyi vállalkozók tartanának a civil szervezetek 

koordinálásával. Ennek során feltérképezésre kerülnének a településen lévő hiányszakmák, 

amikbe érdemes anyagi keretet, valamint energiát beleölni, illetve a vállalkozók pedig egy 

pontosabb adatot tudnának ahhoz szolgáltatni, hogy milyen típusú munkaerőre lenne 

szükségük. A tréninget természetesen a szakképzésekkel, tanfolyamokkal összhangban 

szükséges tartani.  
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Közép-és hosszú távú intézkedések 

 

Felmerült 

problémák 

Közép-és hosszú távú intézkedések Felelős Tervezett 

megvalósítás 

dátuma 

Forrás 

A lehetőségek 

kihasználásának 

alacsony volta 

 Helyi vállalkozók által indított, 

elhelyezkedést segítő tréning a szegregált 

lakosoknak 

 

 Polgármesteri 

Hivatal (oktatási 

referens) 

 Civil szervezetek 

 Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat 

2014-2015 Helyi 

vállalkozók 

Magas a 

rendszeres 

jövedelemmel 

nem 

rendelkezők 

magas aránya 

 Tanfolyamok, képzések felkutatása 

 Ezt követően a munkahelyen való 

elhelyezkedésre törekvés, részmunkaidős 

foglalkoztatási viszonyok kialakítása: például 

4 órás állás kialakítása (GYES-ről visszatérő 

nőknek)  

 Tréningen való részvétel  

 Családsegítő 

Szolgálat 

 Munkaügyi 

Központ 

2013-tól 

folyamatos 

Pályázati, 

Önkor-

mányzati, 

 

A lakosság 

alacsony iskolai 

végzettségének 

emelése 

 Pályázati lehetőségek felkutatása 

 Törekedni kell, hogy minden felnőtt 

lakosnak meglegyen az általános 

iskolai végzettsége, amire lehet építeni 

a szakmák megszerzését 

 Előadások tartása, kiemelten a 

gyermekes szülők részére, a tanulás, 

továbbtanulás fontosságáról 

 Polgármesteri 

Hivatal (oktatási 

referens) 

 Családsegítő 

Szolgálat 

 Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat 

2013-tól 

folyamatos 

Pályázati, 

Önkor-

mányzati, 

 

Munkahely  A folyamatos kapcsolattartás elengedhetetlen  Családsegítő 2013-tól Helyi 
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megtartása a foglalkoztatott és a Családsegítő Szolgálat 

között 

Szolgálat folyamatos szervezetek 
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5.5.2.6.Szociális ellátórendszer beavatkozások 

 

Ebben a lépcsőfokban mindenképpen a településen működő családsegítő szolgálat, valamint 

az óvodákban, iskolákban működő gyermek-és ifjúságvédelmi felelős munkáját kell kiemelni, 

illetve hatékonyabbá tenni. Ehhez szükséges a településen minden rászorultat elérni, és nem 

csupán azáltal, hogy a kliens keresi fel a szakembert, hanem a szakember lesz az, aki 

gyakrabban látogatja meg a szociálisan rászorultat a saját lakókörnyezetében. Erre stratégiai 

célkitűzés, hogy gyakorlatilag a közszolgáltatást kivisszük azokhoz az egyénekhez, 

családokhoz, akik valamilyen oknál fogva nem jönnek be a település központjába. Célszerű 

ezért egy segítő irodát kihelyezni a szegregált területekre, ahol minimum egy napot tölt a 

családgondozó, ezáltal lehetőség nyílik arra is, hogy a szociális szolgáltatásokkal szemben 

fenntartásokkal bíró lakos is bátran kérjen segítséget.  

Emellett szintén fontos feladat, hogy a szakemberek- kiemelten az óvoda, iskola szakemberei 

gyakrabban menjenek családlátogatásra, akár a családsegítő szolgálattal és a gyermekjóléti 

szolgálattal együtt.  

 

Egészségügyi programok 

 

Az egészségügyi programok során az egyik legfontosabb cél azt elérni, hogy a szegregátum 

lakosai is menjenek el szűrésekre, legyen mindenkinek saját háziorvosa. Fontos továbbá, hogy 

a településen működő egészséges életmóddal kapcsolatos rendezvényeken, előadásokon, 

egészségnapokon jelenjenek meg ők is. Ehhez a stratégiai célhoz fontos bevonni a településen 

működő háziorvosi és védőnői szolgálatot. 

Fontos a 2. szegregátumban lévő időskeket is jobban foglalkozni, őket is jobbab kell 

mozgósítani, ugyanis szociálisan nagy hátrányban vannak, kevés pénzből élnek, rokonaik 

nem tudnak róluk gondoskodni.  

Az ő esetükben az önkormányzatnak meg kell fontolni egy kiegészítő támogatás bevezetését, 

amit célzottan a szociálisan hátrányos helyzetű 60-x évesek részére kell biztosítani. Máfelől 

viszont az ő részükre is szervezni kell különféle egészségügyi programokat, szűréseket.  

 

Közösségfejlesztő programok 



PROJMEN Kft.

4032 Debrecen, Böszörményi út 71. IV. em. 15.

Mobil: (30) 346-7171
E-mail: info@projmenkft.huoldal 235 

 

 

Ez elsősorban a településen megvalósuló különféle rendezvényekre, városnapokra terjed ki, 

amely a lakosság aktív részvétele növeli a helyi lakosság önszerveződő képességét.  

Fontos, hogy a közösségfejlesztő programok valósuljanak meg a szegregátum területén és a 

nem szegregált városrészeken egyaránt, ennek is célja többek között a roma lakosság 

elfogadtatása, ugyanakkor mindenképpen hasznos azt is bemutatni a szegregátumban élőknek, 

hogyan élnek ők, milyen kultúrával, hagyománnyal rendelkeznek.  

A közösségfejlesztő programok kapcsán ki kell emelni a sport, a mozgás szerepét. A 

szegregátum területén sok esetben jellemző, hogy egészségtelen, mozgáshiányos életmódot 

élnek, nagy számban fordul elő több fajta szendevélybetegség, többek között a rendszeres 

dohányzás, alkoholfogyasztás. A dohányzás megléte ezen közösségekben különösen jelentős, 

hiszen nem kizárt, hogy már tizenéves korban, tehát már az általános iskola időszaka alatt 

rászokik a gyermek. Ez ellen azonban mindenképpen cselekedni kell, egészségügyi 

programok szervezésével, káros szenvedélyről való leszoktató tanácsadással, és sport 

programok szervezésével. Emellett a mozgás területén, különösen a roma lakosság számára, 

nagy érdeklődésre tenne szert a gyermek-és felnőtt táncoktatás is.  

Fontos, hogy a szegregált területeken is valósuljanak meg sport rendezvények (futóverseny, 

focibajnokság), másérszt a szegregált lakók a város központban rendezett sport eseményeken 

is vesznek részt, valamint a szegregált közösségekben lakó diákokat is jobban sarkallni 

szükséges az egészségesebb életmód irányába. A sportrendezvények, szakkörök szerevezése 

elsősorban az utcán csellengő gyermekek számára nyújtana egy alternatív elfoglaltságot.  



PROJMEN Kft.

4032 Debrecen, Böszörményi út 71. IV. em. 15.

Mobil: (30) 346-7171
E-mail: info@projmenkft.huoldal 236 

 

Összefogás a hatékony együttműködésért a civil szervezetekkel, CKÖ-vel, helyi 

vállalkozókkal, önkormányzattal  

 

A településen lévő szociális problémák enyhítése, mérséklése csakis közös összefogással 

valósulhat meg, ezért mindenképpen szükséges a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a 

civilek, a vállalkozók közös összefogása, hogy a szegregátum lakóinak élethelyzete, 

munkához való viszonya, lakáskörülménye pozitív irányba változzon.  

Ez azonban kiterjed a segítésen túl arra is, hogy szintén elengedhetetlen a közös összefogás 

ahhoz, hogy a településen, illetve az egész társadalomban elfogadják a romákat, a romák 

pedig elismerjék és tegyenek azért, hogy be tudjanak abba illeszkedni. Ez a kettős szemléletű 

megközelítés szintén fontos lépcsőfoka a stratégiának.  

Ehhez tehát a nem szegregált területen élő lakosokat is fejleszteni szükséges, hogy ők is 

hozzájáruljanak a szegregált területen élők helyzetének javításához, integrációjához, 

foglalkoztassák őket, jelentsék be a munkahelyre, történjék meg továbbá az irányukba a 

megfelelő információáramlás.  

 

A tervezett beavatkozások összhangban vannak-e a városfejlesztési dokumentumokkal  

 

A szegregátumok között mindenképpen fel kell állítani egy fajta prioritást, amely a célzott 

beavatkozások irányát és szükségességét fogja megadni. A lakáskörülmények, komfort 

fokozatok szempontjából legrosszabb körülmények jellemzik a 4. szegregátumot, így ezen a 

részen hosszútávként a felszámolás lehetőségét kell megteremteni, és a lakókat integrált 

környezetben kell lakhatáshoz juttatni.  

A másik három szegregátumban bár valamelyest kedvezőbbek a lakáskörüményekre 

vonatkozó mutatók, ezeken a területeken a lakókörnyezet rehabilitáció programjával 

szükséges az adott részeket fejleszteni.  

 

Szinte majdnem minden mutató tekintetében a 1. és a 3. szegregátum van, különösen az 

alulképzettség és a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők arányának vizsgálatánál. 

Hozzájuk képest ezekben a mutatókban némileg jobb helyzetben van a 2. szegregátum.  
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Érdekesség viszont, hogy a 2. szegregátumban sokkal nagyobb az aránya a tartós 

munkanélkülieknek- 25,5%, míg a másik két területen 17,6% és 12,1%. Emellett a 

segélyezési adatok is merően kedvezőtlenebb számokat tükröznek a 2. szegregátumban, 

nevezetesen 37,0%, így azt mondhatjuk el, hogy a 2. szegregátum területén valószínűleg 

sokkal több alulmotivált, perspektívával nem rendelkező aktív korú lakos van, akik 

lehetséges, hogy nem is akarnak elhelyezkedni. Ennél a résznél még aktívabb 

beavatkozásokat kell véghezvinni az Anti szegregációs stratégia során.  
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5.6.Stratégia külső és belső összefüggései 

 

5.6.1.Külső koherencia 

 

5.6.1.1.Illeszkedés, összhang a településrendezési tervvel és településszerkezeti tervvel 

 

Összhang a Településrendezési tervvel 

Borsodnádasd Város Önkormányzatának Településrendezési Terve 2005-ben készült. 

Szemléletében az IVS ezen dokumentumra épül. 

A dokumentum részét képezi a hosszútávú településfejlesztési koncepció, amely az alábbi 

prioritásokat fogalmazza meg: 

- A természetes erőforrások megőrzése 

- A települési együttműködés előnyeinek kihasználása 

- Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés, humán erőforrás fejlesztése 

- A város lakó- és települési környezeti körülmények javítása 

- Célok, programok, tervek: Szennyvízhálózatra csatlakozott lakó- és intézmény 

épületek számának növelése, a településközpont rekonstrukciója, fejlesztése. 

Az Integrál városfejlesztési stratégia által kitűzött célok teljes mértékben megfelelnek ezen 

prioritások kielégítésének. 

A természetes erőforrások megőrzése érdekében a táji-, természeti értékeket megőrizzük, 

értéknövelő fejlesztése, kiegészítése történik meg. 

A települési együttműködés előnyeinek kihasználása érdekében Borsodnádasd továbbra is 

fenntartja a kistérségi társulási kapcsolatokat, járási kapcsolatokat és a fejlesztésekkel 

törekszik azok megerősítésére. 

A gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés és humán erőforrás fejlesztés érdekében   

A Településrendezési terv meghatározza a stratégiai célokat is, azonban az elmúlt évek alatt 

ezen célok némileg átfogalmazódtak, amelyeket jelen dokumentum, Borsodnádasd Integrált 

Városfejlesztési Stratégiája tartalmaz. Jelen dokumentum tematikus céljai tágabb területet 

ölelnek fel, bővebb prioritásokkal. 
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Mindezek alapján a Településrendezési Terv felülvizsgálata szükségessé válik az Integrált 

Városfejlesztési Stratégia alapján.  

 

5.6.1.2.Az önkormányzat ágazati vagy tematikus stratégiáival való összhang 

 

Az önkormányzati ágazati és tematikus stratégiáival az IVS összhangban van.  

Kiemelt szereppel bír Borsodnádasd Város Önkormányzatának Sportkoncepciója. Mivel a 

koncepció a 2007-es években készült, több ponton elavultnak számít, a nevelési-oktatási 

intézmények átstrukturálódtak. A fejlesztés irányai azonban jelenleg ugyanazok, és az IVS is 

ezek elérését célozza meg. Továbbra is támogatja az Önkormányzat az abban megfogalmazott 

alábbi célokat: 

- A testnevelés és sport rendszerét úgy kell működtetni, hogy értékei a lakosság egyre 

szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva a lakosság egészségi állapotának 

megőrzéséhez, illetve javításához, továbbá a szabadidő értelmes eltöltéséhez. 

- Az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fejlesztéséről gondoskodni kell. 

- Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos tevékenysége során védeni és fejleszteni 

kívánja a sport erkölcsi és etikai alapjait. 

- A kiemelkedő sporttevékenység és sporteredmény – éves gyakorisággal – kerüljön 

elismerésre. 

 

5.6.1.3.Az önkormányzat Gazdasági Programjába foglalt célkitűzésekkel való összhang 

 

Borsodnádasd Város Önkormányzata 2011-2014 évekre szóló gazdasági programmal 

rendelkezik. Ebben az Önkormányzat meghatározza azokat a feladatokat, melyek az 

időszakban esedékesek lehetnek. A Gazdasági program által preferált fejlesztések: 

Városrendezés, fejlesztés: 

 

 Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat: 

- Alapdokumentumok (TRT és HÉSZ) felülvizsgálata, módosítása. 

- Akcióterületi Tervek kidolgozása (a városközponton kívül) 

- Védett, védelemre javasolt épületek, értékek felülvizsgálata, védetté nyilvánítás. 
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 Városközpont kialakítás, városfejlesztés: 

- Béke Művelődési ház épületének felújítása, funkciójának bővítése. 

- A művelődési házak környékének rendezése, városi központitér kialakítás, 

térburkolással, emlékmű felújítással.  

- Piactér kiépítése, területrendezéssel. 

- Játszótér kialakítás, parkok, zöldfelületek rendezése az iskola, futballpálya környékén.  

- A városközponti volt jegyzői lakás felújítása. 

- Petőfi tér és környéke, ill. Népkert rendezése, rehabilitációja. 

- Polgármesteri Hivatal környékének rendezése. 

 

 Városi területek rendezése: 

- Közreműködés a volt lemezgyári munkástelepek területi, tulajdonjogi rendezésében. 

- Közreműködés az ötvös üzem funkció és területviszonyainak rendezésében. 

- Zsóberkei területek rendezése. 

 

 Egyéb feladatok:  

- Utcanév,- és információs táblák kihelyezése. 

- Buszvárók felújítása, a régi lemezből készült megállók átépítése, esztétikusabbra. 

- Parkolóhelyek kiépítése, felfestése. 

- Régi, használaton kívüli telefon, villany, kábel tv, stb. oszlopok megszüntetése. 

- A lakossági információáramlás feltételeinek megteremtése, fejlesztése 

 

Infrastruktúra fejlesztés: 

 

 Közműépítés: 

- Szennyvízberuházás: szennyvízcsatorna-hálózat, és tisztítómű építés. 

 

 Utak, járdák: 
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- Jelentősebb útépítés és útfelújítás. (Az  előttünk álló szennyvízberuházásra tekintettel 

annak felülvizsgálata alapján végezhető.) Cél a meglévő utak karbantartása kátyúzással, 

részleges aszfaltozással. 

- Közlekedésbiztonsági fejlesztések, veszélyes útkereszteződések (Mocsolyási elágazás, 

Köztársaság-Kossuth úti elágazás) fejlesztése a közúti közlekedési- és gyalogos 

forgalom védelme érdekében, sebességkorlátozó jelzések, berendezések kialakítása. 

- Járdaépítés, felújítás (Kossuth út, Köztársaság út Petőfi téri környéki szakasza, Móricz 

Zs. út). 

- Közreműködés a 25-ös számú főút Szentdomonkos – Borsodnádasd közötti szakaszon 

nyomvonal kiváltás ügyében. 

- Kerékpárút bővítése, felújítása. 

 

 Csapadékvíz elvezetés, átereszek, hidak karbantartása: 

- A várható szélsőséges időjárás miatt kiemelt területként kell kezelni a természetes 

felszíni vízfolyások medrének, és csapadékvíz elvezető árkok, és műtárgyak fejújítását, 

karbantartását. A munkákat a közfoglalkoztatás keretében kell elvégezni. 

- Rézsűk, támfalak, partfalak megerősítése. 

 

 Energia- és hőközpont, központi fűtőmű kialakítása 

- Megújuló energia alternatív felhasználáson- és termelésen alapuló energia- és 

hőközpont, fűtőmű kialakítása elsősorban az önkormányzat intézményeinek 

kiszolgálására, a hálózat kiépítése. 

 

 Temetők fejlesztése 

- Ravatalozó épületek felújítása,  

- Kiszolgáló utak, parkolóhelyek kialakítása, meglévők felújítása, 

- veszélyes fák kivágása 

- Kossuth úti temetőben az árok feltöltése, parkosítása 

 

Önkormányzati intézmények átalakítása, fejlesztése, humán erőforrás fejlesztés: 
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- Intézmények felújítása, komplett víz- és hőszigetelés (nyílászáró, cserével, fűtésrendszer 

felújításával), tetőfelújítás. (Közösségi Ház és Könyvtár, Napköziotthonos Óvoda, 

Központi Konyha, Szociális Alapszolgáltatási Központ, II. számú Háziorvosi rendelő és 

Fiziotherápia, Petőfi Művelődési Ház, Helytörténeti gyűjtemény) 

- Akadálymentesítés. 

- Oktatási, művelődési, egészségügyi intézményekben eszköz, berendezés fejlesztés. 

- Polgármesteri Hivatalban informatikai fejlesztés, eszköz- és berendezés beszerzés. 

- Intézmények energiahatékonyságának javítása, megújuló energiával kombinált komplex 

fejlesztéssel. 

 

Környezetvédelem: 

- Közreműködés a volt lemezgyári „barnamezős” területek rendezésében, környezeti 

károk felmérése, felszámoltatása. 

- A volt kommunális hulladéklerakó területének rekultivációja. 

- A szennyvíziszap elhelyezésének megoldása. 

- Dögkút és környékének rendezése. 

- Illegális szemétlerakó telepek megszüntetése. 

- Közterületek rendszeres kaszálása, ápolása. 

- Elhanyagolt magántulajdonban lévő ingatlanok rendezésére intézkedés. 

- A köztéri szemetesek rendszeres ürítése, környezetük tisztántartása. 

- Erdő- és növénytelepítés, fásítás.   

 

Turizmus, idegenforgalom: 

- Szálláshelyek bővítése érdekében szükséges a telepi vendégház felújítása. 

- A város és környékének a vozóbbá tétele érdekében tervezzük a források környékének a 

rendezését, szalonnasütő és pihenő kialakítását. 

- A két tó környékének a folyamatos rendbetétele. 

- A kilátó és környékének rendbetétele. 

- Szálláshely üzemeltetéssel, vendéglátással foglalkozó helyi vállalkozók segítését, 

információval, tájékoztatóval, pályázati támogatásokkal. 

- A bakancsos turizmus további támogatása. 
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- A Molnárkalács Fesztivál évenkénti, rendszeres megszervezése, összekapcsolva népi 

településünkre jellemző szokások, hagyományok bemutatásával. 

 

Kultúra, sport, szabadidő: 

- Közösségi tér kialakítása a különböző korosztályú, érdeklődési körű helyi emberek 

számára.  

- A helyi hagyományokat ápoló és azt bemutató szervezetek támogatása.  

- A hagyományos városi ünnepek megrendezése. 

- A városközponti sportpálya korszerűsítése és környékének rendezése. 

- Városi tömegsportnapok szervezése. 

- Autóversenyzés, technikai sportok feltételeinek továbbfejlesztése. 

- Országos jelentőségű kulturális- és sportesemények lehetőségeinek kiaknázása, 

feltételeinek megteremtése 

 

 Egyéb: 

- A környező településekkel való együttműködés erősítése. 

- A Nádasd településekkel kapcsolattartás. 

- Egyházakkal való együttműködés erősítése városunk fejlődése érdekében. 

  

Szintén a gazdasági programmal való összhangot mutat az IVS annak kapcsán, hogy az 

önkormányzat vagyona tartósan nem csökken, illetve a fejlesztésekkel a tulajdonában lévő 

ingatlanok értéke növekszik.  

 

Az IVS összességében a Gazdasági Programmal összhangban készült, a dokumentumban 

megjelölt, még meg nem valósult fejlesztések szerepelnek az IVS-ben, illetve az IVS a 

következő évekre olyan fejlesztéseket nevesít, melyek céljaikat tekintve illeszkednek a 

korábbiakhoz, és beépíthetőek lesznek a következő négy évre vonatkozó Gazdasági 

Programba.  
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5.6.2.Területi fejlesztési tervdokumentumokkal (stratégiákkal és koncepciókkal való 

összhang) 

 

Borsdnádasd városfejlesztési stratégiájának kialakítása tekintetében a következő területi 

tervdokumentumok vizsgálata szükséges: 

 Országos Területfejlesztési Koncepció 

 Észak-Magyarországi Régió Fejlesztési Stratégiája 2007-2013 

 Borsod-Abaúj Zemplén megye területfejlesztési koncepciója  

 

Az érintett tervek a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban a következő összefüggéseket 

tartalmazzák. 
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5.6.2.1.Országos Területfejlesztési Koncepció 

 

A 1996.évi 21. tv, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szövege rögzíti, 

hogy az ország távlati fejlesztésének alapját az Országos Területfejlesztési Koncepcióban 

megfogalmazott célok és irányelvek jelentik. 

Az ország egészére vonatkozó területfejlesztési irányelvek a következők: 

- a szociális piacgazdaság kiépítésének elősegítése, 

- a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a gazdaságfejlesztésben és a 

területfejlesztési koncepciókban, 

- az innováció térbeli terjedésének elősegítése 

- a társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása, 

- az erőforrások fenntartható hasznosításának biztosítása.  

A területi egyenlőtlenségek mérséklése, további válságterületek kialakulásának megelőzése 

érdekében a hátrányos helyzetű kistérségek (társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott 

térségek, ipari szerkezetátalakítási térségek, mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei, tartósan 

jelentős munkanélküliséggel sújtott térségek) a területfejlesztés kedvezményezett térségei, 

melyek besorolásáról az országgyűlés külön határoz. 

Az OTK „A régiók fejlesztési irányai” című fejezetében az Észak-magyarországi Régióra 

vonatkozóan a versenyképes gazdaság megteremtése, regionális turisztikai hálózati rendszer 

kialakítása az Észak-alföldi Régióval közösen, a minőségi élet feltételeinek megteremtése, a 

településhálózat integrált fejlesztése jelenik meg átfogó célként. 

 

A versenyképes gazdaság megteremtésén belül a mechatronika és vegyipar fejlesztését, 

erőteljes technológiafejlesztést, a régió barnamezős területeinek rehabilitációja, a megújuló 

energiaforrásokon alapuló energiaipar kialakítása, azoktatási intézmények és a gazdálkodó 

szervezetek kapcsolatainak erősítése, valamint a regionális logisztikai rendszer kialakítása a 

leendő mezőkövesdi repülőtérre alapozva.  

A regionális turisztikai hálózati rendszer kialakítása érdekében a turisztikai infrastruktúra 

és attrakciók fejlesztése, fogadókapacitás fejlesztése által klaszterek kialakítása a cél. Az 

OTK megemlíti továbbá az Észak-alföldi Régióval történő közös klaszterközpont kialakítását, 
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turisztikai szolgáltatás-fejlesztést, humánerőforrás-fejlesztést (idegen nyelvi, 

idegenforgalmi, informatikai, kommunikációs képzés és átképzés). 

A minőségi élet feltételeinek megteremtése, a településhálózat integrált fejlesztése kapcsán 

felmerült irányelvek között az alábbiak vonatkoznak közvetve Borsodnádasdra is:  

- a gazdasági innovációs és tudásközpont-szerep megerősítése,  

- igazgatási és kulturális szolgáltatás fejlesztése 

- főúthálózat fejlesztése. 

 

5.6.2.2. Észak-Magyarországi Régió Fejlesztési Stratégiája 2007-2013 

Az Észak-Magyarországi Régió Fejlesztési Stratégiája a 2007-2013 közötti időszakra szól. A 

dokumentum az alábbi jövőképet határozza meg: 

- versenyképesség a gazdaság legjelentősebb szektoraiban, földrajzi és társadalmi 

adottságaink kihasználásával 

- folyamatosan és jelentősen fejlődő infrastruktúra 

- élhető környezet és megfelelő szintű javuló életminőség biztosítása 

- teljes nyitottság a szomszédos régiók, országok, az Európai Unió és a világ felé 

A célkitűzések megvalósítása során összehangolt fejlesztéseken keresztül meg kell teremteni 

az egyensúlyt a régió társadalmi-gazdasági centrumai és a perifériái között. 

A célok eléréséhez az alábbi tervezett komplex regionális programok kerültek 

megfogalmazásra: 

 

I. A versenyképes gazdaság megteremtése (Techno-régió) program:  

- Az ipar és szolgáltatások területén a gazdasági teljesítőképesség növelése, azon 

húzóterületek kijelölése, melyek biztosíthatják a régió hozzáadott érték termelésének 

jelentős mértékű, mérhető növelését. 

- A régió jövőbeni gazdasági szerkezetét, jellegét meghatározó gazdasági ágak 

fejlesztése. 

- Kreatív, innovatív régió arculatának kialakítása. 

- A régióra jellemző lehetséges növekedési pályák lehetőségeinek maximális 

kihasználása. 
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II. Regionális turisztikai hálózatok kialakítása az Észak-alföldi régióval közösen: 

- Versenyképes és nemzetközileg is meghatározó súlyú turisztikai régió kialakítása 

- A régió hazai és nemzetközi ismertségének és elfogadottságának fokozása 

- Partnerség építés és hálózati együttműködési szemlélet kialakítása 

- A régióban levő vendégéjszakák számának progresszív növelése 

- Közös regionális klaszter központ létrehozása a turisztikai szektorban 

 

III. A minőségi élet feltételeinek megteremtése, a településhálózat integrált fejlesztése: 

- Harmonikus és fenntartható fejlődésre alkalmas település hálózat kialakítása, a 

települések közötti gazdasági-társadalmi funkciók praktikus felosztásával. 

- Település nagyságtól függetlenül megfelelő szintű életminőség lehetőségének a 

biztosítása mindenki számára, különös figyelemmel a munkahelyteremtésre 

(foglalkoztatási ráta növelése), élhető környezet biztosítására és a lakosságot 

közvetlenül érintő különböző típusú szolgáltatások nyújtására. 

 

5.6.2.3. Borsod-Abaúj Zemplén megye területfejlesztési koncepciója: 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felkérése és iránymutatása alapján késztik el a megyék a 

fejlesztési koncepciójukat, melynek határideje 2013. április 30.  Borsod-Abaúj Zemplén 

Megye területfejlesztési koncepciójának helyzetértékelése megtörtént, amely megnevezi 

amegye fejlesztési irányait. Azonban ezen célok a dokumentum véglegesítéséig, illetve 

elfogadásáig még változhatnak. 

 

A megye a lehetséges fejlesztési irányait a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés által 

elfogadott, az OTK-t megalapozó tanulmány alapján határozta meg. 

A fejlesztési irányok az alábbiak, amelyek Borsodnádasd fejlesztési irányait is meghatározta: 

- A magasan képzett munkaerő térségben történő foglalkoztatásának növelése 

érdekében a gazdasági potenciál bővítése, magasabb hozzáadott értékű termelő 

tevékenységek letelepítése, elsősorban a megye jelentősebb városaiban, ennek 

érdekében a városok befektetés-ösztönzési tevékenységeinek összehangolt fejlesztése.  
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- A foglalkoztatás növelése, a meglévő KKV-k megerősítésével, innovációs 

potenciáljuk fejlesztésével, illetve a térség szabad munkaerő potenciáljára és az 

országban relatív alacsonyabb bérköltségre építve új vállalkozások indításának és 

letelepedésének ösztönzése a megye egész területén. Ennek érdekében szükséges a 

megye szabad vállalkozási zónává történő minősítése és ennek keretében különféle 

pénzügyi ösztönzők nyújtása a beruházások és a foglalkoztatás bővítéséhez, valamint 

a gazdaságfejlesztést támogató megyei intézményrendszer vállalkozások igényeit 

jobban kiszolgáló és stabil működésének megteremtése 

- A megyei vállalkozások versenyképességét támogató információs technológiai 

fejlesztések megvalósításához szükséges informatikai infrastruktúra szűk 

keresztmetszeteinek feloldása, a szükséges kapacitásbővítések megvalósítása, 

valamint a vállalati működést támogató alkalmazások elterjedésének ösztönzése a 

megye egész területén 

- A turisztikai vonzerők és szolgáltatások együttes, összehangolt, térségi alapú 

fejlesztése, különös tekintettel a világörökségi területekhez (Aggtelek, Tokaj - 

Hegyalja, Tisza-tó térsége) kapcsolódóan, illetve a bor-, kulturális-, gyógy- és termál, 

valamint az aktív turizmus összehangolt, egyedi értékeken alapuló kínálatának a 

fejlesztése. 

- A minőségi alapoktatás és a vállalati igényekre rugalmasan reagálni képes, megyei 

szinten összehangolt szak- és felnőttképzési rendszer kialakítása, többek között a 

BOKIK szerepvállalásával és a nemzetgazdaság igényeire alapozottan a gazdasági 

szektor bevonásával, hogy emelkedjen a megye lakosságának képzettségi szintje. 

- A halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának és társadalmi 

mobilitásának elősegítése, az egyéni esélyek egyenlőségének biztosítása a speciális 

célcsoportok (pl. a periférián élők, idősek, fiatalok, mélyszegénységben élők, romák, 

stb.) igényeit, lehetőségeit és motiváltságát szem előtt tartó közösségi foglakoztatási 

programokkal, melyet támogat a piaci alapú foglalkoztatást ösztönző állami-

önkormányzat segélyezési rendszer is.  

- A települési környezeti állapot javítása érdekében a megyei főutak hálózatának 

továbbfejlesztése, a települések belterületeinek elkerülése, illetve a rossz minőségű 

mellékutak korszerűsítése a megyén belüli elérhetőség javítása érdekében.  
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5.7.A stratégia főbb belső összefüggései 

 

A városrész-fejlesztési célok egymással és a városi szintű célokkal összehangoltan és 

egymáshoz illeszkedve alakultak ki. A tervezett fejlesztések révén alapvetően nem változik az 

egyes városrészek meghatározó funkciója, a már meglévők megerősödnek. A funkcióval 

jelenleg nem igazán rendelkező területek középső városrész funkcióval való ellátását, 

fejlesztését pedig úgy irányozza elő a stratégia, hogy az a szomszédos városrészek fejlődését 

is elősegítse.  

Az egyes akcióterületi programokban tervezett fejlesztések - alkalmazkodva a helyi 

jellegzetességekhez - következetes rendszert alkotnak, figyelembe veszik az egyes 

városrészek eltérő adottságait, lehetőségeit, igényeit. 

A közterületek közösségi célú fejlesztések nem csupán egy központi terület jobbítását 

célozzák, hanem kiterjednek a más alapfunkciójú területeken is, ezzel biztosítva a rekreáció, a 

szabadidő eltöltés új, az egész városra kiterjedő hatókörű helyszíneit. A közterület fejlesztések 

elősegítik a munkahelyteremtést, a jobb színvonalú, igényesebb munkahelyek létesítését, a 

meglévő munkahelyek átalakulását. A javuló környezeti feltételek új típusú szolgáltatások 

betelepülését is elősegítik, megteremtik újabb területi egységekben az idegenforgalom, 

beleértve a mikrotérségen belüli, egyes speciális szolgáltatásokra, lehetőségekre alapozott 

idegenforgalmi, tevékenységek beindításának, illetve fellendítésének feltételeit. 

A közterület fejlesztések jól kapcsolódnak a városi gazdaságfejlesztési, vállalkozásösztönzési 

célokhoz. Lehetőséget teremt tevékenységek fizikai kereteit bővítő fejlesztési elképzelések 

hátterének. Ez a város környezeti állapotára is kedvező hatással van, ugyanakkor az új típusú, 

új minőségszintű tevékenységek elősegítik a környezettudatosság magasabb szintjét. 

Mindezt jól szolgálják az egész városra kiterjedő, az alapinfrastruktúrát érintő tervezett 

fejlesztések, az új fejlesztésekből következő közlekedési és intézményi fejlesztések.  

A városközponti területeken tervezett akciók a városi identitás elmélyítését, az egész városra, 

illetve térségére vonatkozó feladatok ellátását, a városi élet kereteinek, karakterének, a 

lakosság városi szintű közösségi tereinek kialakítását célozzák. A városban végzett munka 

minőségében megcélzott szint más típusú identitást, más területhasználatok, és a korábbitól 

eltérő, vagy eltérő intenzitású igényeket jelent. 
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A város arculatának a megteremteni kívánt új identitásnak megfelelően kell alakulnia, a városi 

közigazgatás és a közszolgáltatások működése során ezt az új típusú városi minőséget 

közvetítő arculatot kell bevezetni és alkalmazni. Az új identitás nem csak a közszféra 

működését hatja át a jövőben, hanem jelentősen megváltoztatja és kiteljesíti a partnerségi 

kapcsolatokat úgy a közszféra és a magánszféra közötti partnerség, mint a magánszféra egyes 

elemein belüli partnerségek vonatkozásában. 

 

 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában meghatározott akcióterületi tervek egymással olyan 

összefüggő rendszert alkotnak, melyek lefedik a teljes település fejlesztésére irányuló 

stratégiai gondolkodást. Az egyes lehatárolt területek fejlesztési és/vagy probléma gócponthoz 

kötődnek, ahol azok az általános, jövőbemutató, a település jövőképét megalapozó akciók 

valósíthatók meg, amelyek a teljes település jövőbeni működését és fejlődését vihetik a 

stratégiában megkívánt irányba. 

A stratégiai célok azonosítása során olyan város jövőbeli képe bontakozik ki, amely 

egyértelműen ki kívánja használni kedvező adottságait, potenciális lehetőségeit, el kívánja 

mélyíteni, és intézményes formába kívánja terelni azokat a sok esetben spontán folyamatokat, 

amelyek a várost jellemzik. A meghatározott célok a városfejlesztés tanulságai alapján 

humanizálni kívánja a város működését és rendszereit. A sajátos helyi identitás erősítésével, 

az életminőség javításával, és az ahhoz kapcsolódó fejlesztésekkel, a gazdaságfejlesztés 

menedzselésével elsősorban a magas hozzáadott értékteremtés komplex megvalósítását 

kívánja szolgálni. A minőségi szolgáltatások kialakulása nemcsak a szűk városi 

lakókörnyezetben, hanem a kistérség egyes területeihez is kapcsolódva tölt be domináns 

szerepet. 

Az egyes részcélok (az infrastruktúrafejlesztések, a differenciált gazdaságfejlesztés és az itt 

élők életminőségének javítása) külön-külön és együttesen is a minőség emelését szolgálja a 

teljes városi tér összefüggésében. 

  

A kitűzött célok kölcsönösen egymásra épülnek, kiegészítik, erősítik egymást.  

A városrészi szintű célok koherens rendszerben, egymást erősítve járulnak hozzá a stratégia 

tematikus céljainak és átfogó céljának megvalósításához. A városrészek célrendszere – 
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melyben részletesen elemzésre kerültek a közlekedés, a közszolgáltatások, a közellátás, az 

idegenforgalom, a foglalkoztatás és az oktatás, továbbá az egészségügy és az anti-szegregáció 

programja – szorosan egymásra épül, egymást - tekintettel a település méretére – kiegészítik. 

A foglalkoztatás és a vállalkozások igényei alapján fejlődik az oktatás. A közlekedési 

feltételek, városképi és funkcionális fejlődések hatással vannak a vállalkozói szolgáltatói kör 

fejlődésére és hatással van a meginduló idegenforgalomra.  Mint látható a közellátás valamint 

az idegenforgalom továbbá a közlekedés egymást kiegészítő célok. Az anti-szegregációs 

célok, az oktatás és a helyi foglalkoztatási célok szintén egymással koherens célok.  
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5.8.A stratégia megvalósíthatósága 

 

A kialakított városfejlesztési stratégia megvalósításában több belső és külső összefüggést kell 

elemezni, gazdasági, intézményi és egyéb hátteret kell vizsgálni.  

Vizsgálni kell mind a belső, mind pedig a külső erőforrásokat. Borsodnádasd 

Önkormányzatának legfőbb szabad fejlesztésre fordítható bevételi forrásai a helyi 

adóbevételek.  

A város működési kiadásainak aránya a teljes kiadásaihoz képest növekvő tendenciát mutat. 

Ez a tény az állami támogatások folyamatos reálérték csökkenésével arányosan nő. Ez a 

folyamat prognosztizálja a tervezett fejlesztések, beavatkozások finanszírozási 

szükségleteinek esetleges forráshiányát.  

Az önkormányzat évek óta tartalék forrásaiból folyamatosan fejleszti intézményeit és 

közterületeit. Ezen fejlesztési ütem felgyorsításához a városfejlesztési stratégiában 

megfogalmazott célok eléréséhez nélkülözhetetlen a külső források intenzívebb bevonása. 

A külső források vizsgálatában két tényező vehető figyelembe. Egyrészt pályázati források, 

mely a 2007-2013 közötti időszakban kiemelten nagy hangsúlyt kapnak, ezért a lehetőségek 

hatékony kiaknázáshoz célszerű, ha a külső források igénybevételére az önkormányzatnak 

javasolt önálló terv előkészítése. Ehhez kapcsolódóan forrásokat kell rendelni nem csak a 

forrás előkészítésre, de az azok elérését célzó tervezési feladatokra is, melyből levezetve a 

megfelelő előzetes költségkalkulációk biztosíthatók. De fel kell készülni arra, hogy a külső 

(pályázati, állami, stb.) támogatások, források folyamatos rendelkezésre állására mellett, a 

városnak célszerű a jelenlévő és a leendő potenciális partnerekkel való jó viszony kialakítása, 

amely források helyhez kötését és fejlesztésekhez való hozzájárulást érhet el. Segíteni és 

ösztönözni kell a vállalkozói szektor fejlesztéseit, melyek fejlődése szintén egyik kulcsa a 

stratégiában megfogalmazott célok elérésének. 
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5.8.1.A célok érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt hatásai 

 

A városrész-fejlesztési célok egymással és a városi szintű célokkal összehangoltan és 

egymáshoz illeszkedve alakultak ki. A tervezett fejlesztések révén alapvetően nem változik az 

egyes városrészek meghatározó funkciója, a már meglévők megerősödnek.  

Az egyes akcióterületi programokban tervezett fejlesztések - alkalmazkodva a helyi 

jellegzetességekhez - következetes rendszert alkotnak, figyelembe veszik az egyes 

városrészek eltérő adottságait, lehetőségeit, igényeit. 

A közterületek közösségi célú fejlesztések nem csupán egy központi terület jobbítását 

célozzák, hanem kiterjednek a más alapfunkciójú területeken is, ezzel biztosítva a rekreáció, a 

szabadidő eltöltés új, az egész városra kiterjedő hatókörű helyszíneit. A közterület fejlesztések 

elősegítik a munkahelyteremtést, a jobb színvonalú, igényesebb munkahelyek létesítését, a 

meglévő munkahelyek átalakulását. A javuló környezeti feltételek új típusú szolgáltatások 

betelepülését is elősegítik, megteremtik újabb területi egységekben az idegenforgalom, 

beleértve a kistérségen belüli, egyes speciális szolgáltatásokra, lehetőségekre alapozott 

idegenforgalmi, tevékenységek beindításának, illetve fellendítésének feltételeit. 

A közterület fejlesztések jól kapcsolódnak a városi gazdaságfejlesztési, vállalkozásösztönzési 

célokhoz. Lehetőséget teremt tevékenységek fizikai kereteit bővítő fejlesztési elképzelések 

hátterének. Ez a város környezeti állapotára is kedvező hatással van, ugyanakkor az új típusú, 

új minőségszintű tevékenységek elősegítik a környezettudatosság magasabb szintjét. 

Mindezt jól szolgálják az egész városra kiterjedő, az alapinfrastruktúrát érintő tervezett 

fejlesztések, az új fejlesztésekből következő közlekedési és intézményi fejlesztések.  

A városközponti területeken tervezett akciók a városi identitás elmélyítését, az egész városra, 

illetve térségére vonatkozó feladatok ellátását, a városi élet kereteinek, karakterének, a 

lakosság városi szintű közösségi tereinek kialakítását célozzák. A városban végzett munka 

minőségében megcélzott szint más típusú identitást, más területhasználatok, és a korábbitól 

eltérő, vagy eltérő intenzitású igényeket jelent. 

A város arculatának a megteremteni kívánt új identitásnak megfelelően kell alakulnia, a városi 

közigazgatás és a közszolgáltatások működése során ezt az új típusú városi minőséget 

közvetítő arculatot kell bevezetni és alkalmazni. Az új identitás nem csak a közszféra 

működését hatja át a jövőben, hanem jelentősen megváltoztatja és kiteljesíti a partnerségi 
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kapcsolatokat úgy a közszféra és a magánszféra közötti partnerség, mint a magánszféra egyes 

elemein belüli partnerségek vonatkozásában. 
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5.8.2.A stratégia megvalósításának főbb kockázatai 

A kockázati tényezők azonosításának célja az integrált városfejlesztési stratégia célkitűzéseit 

veszélyeztető fő kockázatok beazonosítása. A beazonosított negatív kockázatokkal szemben a 

következő stratégiát alkalmazzuk: 

 Elkerülés 

 Áthárítás 

 Csökkentés 

 

A pozitív események bekövetkezésének valószínűségét növelni kell. 

Az integrált városfejlesztési stratégia megvalósítása kapcsán az alábbi kockázatok foglalhatók 

össze. Szeretnénk megjegyezni, hogy a kockázatok azonosítása, elemzése, kezelése teljes 

életciklusban jelen van, résztvevői, az érintett kör változhat. Eszközei: Ötletroham, Delphi 

módszer, interjú, ok-okozatielemzés, SWOT analízis. 

 

1. Általános kockázat beruházási típusú fejlesztéseknél a beruházási költségek pontatlan 

megítélése, illetve a közbeszerzések és a kivitelezés elhúzódása, amely az EU támogatás 

esetén a vonatkozó n+3 éves szabály tekintetében jelentős kockázati tényező. A kockázat 

elkerülése a mindenre kiterjedő, pontos költség-meghatározás útján és szakszerű 

projektmenedzseléssel csökkenthető. 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége kicsi 

Hatása a projekt céljaira közepes 

 

 

2. Kiemelt kockázat a partnerek hozzáállása a fejlesztési beruházások megvalósítása során. 

Gazdasági tevékenység folytatása lévén a piaci viszonyok örökös kockázati tényezőt 

jelentenek a vállalkozásoknak, így részben kiszámíthatatlan a hosszú távú együttműködés 

mikéntje. A kölcsönös előnyök ismeretében azonban mindkét fél a kockázat 

minimalizálására törekszik, megfelelő üzleti alapokra helyezett kapcsolatban. Ez a 

konzorciumi megállapodásban is megjelenik. 
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A kockázat bekövetkezésének valószínűsége  kicsi 

Hatása a projekt céljaira közepes 

 

 

3. Egyes projektek kapcsán a végrehajtást hátráltathatja az ingatlanon belüli tulajdonosi 

érdekek különbözősége. Ezt kiküszöbölendő, az önkormányzat már előzetesen tett 

intézkedéseket a magántulajdonosokkal, adásvétel, illetve kisajátítás  

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége  kicsi 

Hatása a projekt céljaira nagy 

 

 

4. A fejlesztések megvalósulása komplex ingatlanfejlesztési beavatkozásokat (telekrendezés, 

bontás) igényelnek. Ez műszaki eredetű problémák kockázatát rejti, amelyek megoldása a 

tervezettnél több időt vesz igénybe, vagy költségnövelő hatású lehet. Ennek a kockázatnak 

a kezelése előzetes szakági (földtani, statikai) felmérésekkel történhet, amely az 

engedélyes és kiviteli tervek során megoldást nyer. 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége kicsi 

Hatása a projekt céljaira közepes 

 

5. A fejlesztések megvalósítása szempontjából kiemelt jelentőségű a közbeszerzések során a 

megfelelő kivitelezők határidőn belüli kiválasztása. 

 A kockázat bekövetkezésének valószínűsége  kicsi  

Hatása a projekt céljaira               nagy 

 

6. Jogszabály-változásból eredő kockázatok. Jogszabályok és egyéb szabályok 

korlátozhatják a kívánt tevékenységek terjedelmét. A szabályozások nem megfelelő 

megkötéseket tartalmazhatnak. Hatásukat a törvényváltozások folyamatos figyelemmel 

kisérésével lehet csökkenteni. 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége  közepes 

Hatása a projekt céljaira    nagy 
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7. Adminisztrációból eredő kockázatok. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló 

projekteket szigorú előírásoknak megfelelően kell lebonyolítani. Az átláthatóság, nyomon 

követhetőség az egyik legfontosabb alapelv. Az adatok feldolgozására, védelmére, a 

dokumentumok kezelésére iratkezelési szabályzatot kell készíteni, ezzel csökkentjük a 

adminisztrációs hibából eredő kockázatot. 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége  kicsi 

Hatása a projekt céljaira    nagy 

 

8. Erőforrásbecslés, finanszírozási, cash-flow kockázat. Csökkenő saját forrás a 

finanszírozást, a Cash-flow-t negatívan érinti. Az integrált városfejlesztési stratégia 

megvalósítása során az önkormányzatnak a saját forrásai mellett folyamatosan keresnie kell 

az egyéb finanszírozási lehetőséget (Európa uniós és hazai támogatás, külső partner bevonása, 

hitelek stb.) ezzel megosztja a kockázatot. 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége   kicsi   

Hatása a projekt céljaira     nagy 

 

9. A kivitelezés minőségéből eredő kockázat. A fejlesztés lebonyolítása során nagy 

tapasztalattal rendelkező műszaki ellenőr foglalkoztatásával tudja csökkenti az esemény 

kockázatát. 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége   kicsi  

Hatása a projekt céljaira     nagy 

 

10. Vállalkozók kockázat vállalási hajlandósága.  

Fontos a helyi vállalkozók megnyerése, mert ez tovább erősíti lakosság Borsodnádasdhoz 

kötődését. A régi és új helyi vállalkozóknak segítséget kell nyújtani a fenntartható 

működésben.   

 Ahhoz, hogy a helyi vállalkozások mellett megjelenjenek a tőkeerős befektetők is, az 

önkormányzatnak olyan környezetet kell biztosítani ahol, jól érzik magukat. Helyi adó 

kedvezmények, megfelelő képzettségű helyi szakemberek, jó infrastrukturális ellátottság 
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biztosítása.  Az új ipar, szolgáltatás megjelenése emelheti a helyi adóbevételeket, ami pozitív 

hatással van a további fejlesztésekre. 

Vállalkozói kedv erősödése (pozitív hatás) 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége   közepes  

 Hatása a projekt céljaira     nagy  

 

Vállalkozói kedv csökkenése (negatív hatás) 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége   kicsi 

Hatása a projekt céljaira     nagy 

 

11. Szabálytalanság elkövetéséből származó kockázatok. Jól szabályozott monitoring 

rendszert kell működtetni, hogy időben észleljük a hibákat és a megfelelő vizsgálat 

lefolytatása után ki tudjuk javítani a hibákat. A szabálytalansági eljárás megindítása negatívan 

befolyásolja az egész integrált városfejlesztési startégi megvalósíthatóságát, 

finanszírozhatóságát.   A szabályok betartásáért felelős szakemberek folyamatos képzésével 

csökkenthető a kockázat. 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége   kicsi 

Hatása a projekt céljaira     nagy 

 

12. A lakosság érdektelensége.  

A projekt általános, hosszú távú célja a lakosság életkörülményeinek javítása. 

 Olyan közérdekű fejlesztéseket kell megvalósítani, amely összhangban van a lakosság 

igényével.  

Városmarketing, disszemináció során olyan kommunikációs stratégiai terv készítése, amely 

megvalósítása kiváltja a lakosság és célcsoport pozitív érzéseit, növeli az identitást.  

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége   kicsi 

Hatása a projekt céljaira     nagy 

 

13. Elemi kárból, katasztrófából eredő kockázat. Az elemi kár bekövetkezés hatásának 

csökkentése érdekében a kockázatot a biztosítóra ruházzuk át. 

 A kockázat bekövetkezésének valószínűsége   kicsi   
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 Hatása a projekt céljaira     nagy 

 

14. Támogatási szabályok és a támogatás intenzitásának változása 

2013-ban megváltozik az Európai Unió támogatási rendszere, új célokat és elvárásokat 

fogalmaz meg. A jogszabály változások előzetes egyeztetések eredményeinek folyamatos 

figyelésével lehet a hatásait csökkenteni.  

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége   nagy 

Hatása a projekt céljaira     nagy 

 

15. Nemzetközi és országos gazdasági hatásokból eredő kockázat. 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége   nagy 

Hatása a projekt céljaira     nagy 

 

 

16. A gazdaság visszaesése negatívan érinti az egész város régió gazdaságát, társadalmát. 

 

Gazdasági visszaesés önkormányzatra gyakorolt hatása. 

Csökken a saját forrásra elkülöníthető összeg, nő a feladat ellátási kötelezettsége. 

Folyamatosan keresnie kell a forráspótlás lehetőségeit például kötvény vagy részvény 

kibocsájtással.  

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége   közepes 

Hatása a projekt céljaira     nagy 

 

Gazdasági visszaesés hatása a fejlesztésben részvevő vállalkozókra.  

A gazdaság negatív hatásainak következtében előfordulhat, hogy likviditási gondjaik 

keletkeznek. Az önkormányzat segítséget nyújthat a fejlesztés sikeres megvalósítása 

érdekében, kedvezményes hittel lehetőségeket vehet igénybe. Amennyiben nem tudja 

folytatni részvételét a projektben, az uniós szabályoknak megfelelően kell eljárni a 

visszafizetés elkerülése érdekében. 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége   közepes 

Hatása a projekt céljaira     nagy 
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Gazdasági visszaesés várható hatása az egyházak működésére. 

Várhatóan a gazdasági szabályok változása miatt átmenetileg csökken az egyházak normatív 

támogatásai, de az egyéb bevételei is csökkenhetnek. 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége   közepes 

Hatása a projekt céljaira     nagy 
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35. sz. táblázat: Kockázatok azonosítása 1. 

Kockázat 

megnevezése 

Való-

színűség 

(1-7) 

Hatás 

(1-7) 

A kockázat kezelésének 

módja 

Projekt/ 

tevékenység, 

amire a kockázat 

vonatkozik 

Általános megvalósítás 2 4 A kockázat elkerülése a 

mindenre kiterjedő, pontos 

költség-meghatározás útján 

és szakszerű 

projektmenedzseléssel 

csökkenthető. 

 

Teljes projekt 

A partnerek 

hozzájárulása a 

fejlesztési beruházások 

megvalósításához 

2 4 Az önkormányzat átvállalja a 

beruházási értéket, az 

üzemeltetésbe új partnert von 

be 

Gazdasági 

szolgáltatások 

fejlesztése 

Ingatlanviszonyok 

rendezetlensége 

3 5 Kisajátítási eljárás keretébeni 

ingatlanszerzés 

Fejlesztendő 

közterületek 

Előkészítettség 2 3 Megfelelő tervezői és 

kivitelezői kör kiválasztása 

Egész projekt  

Közbeszerzés 3 6 Gondos, körültekintő 

közbeszerzési tanácsadó 

kiválasztása 

közbeszerzések  

jogszabályok és egyéb 

szabályok változása 

3 6 A jogszabályoknak 

megfelelően változtatni a 

projekt tervet 

az egész fejlesztés és 

utókövetés alatt 

törvényesség, 

elszámolások 

Adminisztrációból 

eredő kockázatok 

2 6 iratkezelési szabályzat Adminisztráció, 

projekt előre 

haladási jelentés 

Erőforrásbecslés, 

Finanszírozás, Cash 

Flow kockázat 

2 6 likvid forrás bevonása Erőforrás 

menedzsment 

kivitelezésekből 

származó kockázat 

2 6 megfelelő műszaki ellenőr 

alkalmazása, aki 

folyamatosan figyelemmel 

kíséri a minőségi munkát. 

Műszaki kivitelező 

vállalkozók kockázat 

vállalási hajlandósága 

3 4 kedvező befektetési 

környezet 

A fejlesztés egész 

ideje alatti partner 

kapcsolat 

Szabálytalanság  2 7 monitoring rendszer az egész projekt 
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kezelése alkalmazása (hibaészlelése, 

vizsgálat lefolytatása, hiba 

javítása, jelentés, készítés) 

végrehajtás idején, 

utókövetési 

szakaszban is az 

előírások betartása, 

felelősség 

A lakosság 

érdektelensége 

3 7 disszemináció során 

kommunikációs stratégiai 

terv készítése a pozitív 

érzések, identitás növelése, a 

lakosság folyamatos 

tájékoztatása, civil 

szervezetek 

Partnerség az egész 

fejlesztés és 

fenntartás alatt 

Elemi kárból, 

katasztrófából eredő 

kockázat 

2 6 Biztosítások kötése, projekt 

terv  

Biztosítás, a 

fejlesztés egész ideje 

alatt 

Támogatások és 

intenzitásuk változása 

3 6 folyamatos befektető barát 

környezet biztosítása. 

A támogathatóság, 

finanszírozhatóság 

az egész fejlesztés 

ideje alatt 

Nemzetközi és országos 

gazdasági hatásokból 

eredő kockázat 

5 6 befektetés ösztönzés, 

önkormányzati belső 

forrásokkal a kieső 

finanszírozási hiány 

biztosítása 

Gazdasági környezet 

az egész fejlesztés 

ideje alatt 
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36. sz. táblázat: Kockázatok azonosítása 2. 

Bekövetkezés 

hatása a 

stratégiai 

célra 

Bekövetkezés valószínűsége 

 

 

kicsi közepes 

 

 

nagy 

kicsi  - Kistérségi vállalkozások 

- versenyképességének 

emelkedése 

- Gazdasági 

válság okozta 

struktúra 
változás 

közepes - A partnerek 

hozzájárulása a 

fejlesztési 
beruházások 

megvalósításához, 

 

- Ingatlanviszonyok 

rendezetlensége, 

- jogszabályok és egyéb 
szabályok változása, 

- Támogatások és 

intenzitásuk csökkenése 

- Elöregedő 

társadalom 

 
- Pályázati 

források 

elapadása 

nagy - A beruházási 
költségek 

pontatlansága 

 
- Tulajdonosi érdekek 

különbözősége 

 
- Előkészítettség 

 

- Szabálytalanságok 

kezelése 
 

- Elemi kárból, 

katasztrófából eredő 
kockázat 

 

- Vállalkozói kedv 

csökkenése 
 

- A lakosság 

érdektelenség 
- kivitelezésekből 

származó kockázat 

- Közbeszerzés 
 

- Jogszabályok és egyéb 

szabályok változása (pl. 
ÁFA) 

- A lakosság 

érdektelensége 
 

- Vállalkozói kedv 

változása 

 
- Gazdasági visszaesés 

önkormányzatra 

gyakorolt hatása 
 

- Gazdasági visszaesés 

hatása a fejlesztésben 

részvevő vállalkozókra 
 

- Gazdasági visszaesés  

hatása az egyházak 
működésére 

- Nemzetközi és 
országos 

gazdasági 

hatásokból 
eredő kockázat 

- Támogatási 

szabályok és a 
támogatás 

intenzitásának 

változása 
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6. A megvalósítás eszközei 

 

6.1.A célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű önkormányzati 

tevékenységek 

 

A projektek megvalósulását nem fejlesztési jellegű tevékenységekkel is segíteni kívánja az 

önkormányzat. Ezek közül a tervalkut, akkor alkalmazza, ha egy befektető által megvalósítani 

kívánt projekt érdekében folytatott tárgyalások során erre szükség nyílik. A tervalku 

alkalmazását az önkormányzat alkalmazhatja, ha erre szükség nyílik és egy projekt 

megvalósítása csak ezen keresztül érhető el. Jelenleg az IVS-ben szereplő akcióterületek 

fejlesztési terveihez nem született tervalku. 

A városnak jelenleg nincs külön átfogó városmarketing terve, de az egyes fejlesztési 

programokban le lett fektetve a város marketingjének alapja. A város számára fontos, hogy 

megjelenésével alapjaiban változtassa meg a róla kialakult negatív képet. A kedvező városkép 

kialakulásához elengedhetetlen a vonzó városközpont kialakítása, és az kijelölt akcióterületek 

fejlesztése. Ezek megvalósulásával a városkép olyan irányba mozdul el, melyre befektetők 

megnyerését lehet alapozni. Szintén fontos, hogy ezen fejlesztések hatására a lakosságban is 

pozitív irányba változik a településről kialakult kép, így az iskolázottabb rétegek városban 

maradásának fokozódásával, kedvező demográfiai folyamatok indulhatnak meg. 

A1. számú prioritást élvező városközponton kívüli belterületi rész fejlesztése nemcsak a 

városvezetés, illetve a lakosság számára fontos cél, hanem a környező kereskedőknek, 

vendéglátósoknak is, hiszen a fejlett településrésszel nagyobb forgalmat bonyolíthatnak le. A 

városközpontba szervezett rendezvényekbe így adott esetben bevonhatók az itt lévő 

kereskedők, vendéglátóipari vállalkozások, ezzel elérve, hogy a belváros újra megteljen 

élettel. A vonzó települési környezet a lehetséges befektetések, főleg az idegenforgalmi és 

gazdasági beruházások szempontjából fontos, mivel így újabb vállalkozások jelenhetnek meg 

a város turisztikai kínálatában, gazdaságában.  

A város számára lényeges, hogy a területén lévő ingatlanok kihasználtak legyenek, ez főleg a 

városközponti ingatlanok esetében különösen fontos. Jelenleg ezekre a kiüresedett, 

funkcióvesztett épületekre nincs külön kidolgozott stratégia. Az IVS-ben és a területrendezési 
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tervben, valamint az egyéb városfejlesztési dokumentumokban meghatározott célok és 

feladatok teljesítésére kell törekedni. 
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6.2.Az integrált stratégia megvalósításával kapcsolatos szervezeti elvárások 

 

Az integrált stratégia megvalósítása olyan szervezeti működést kíván meg a városoktól, amely 

biztosítja egyrészt a stratégia egészének folyamatos karbantartását, az elért eredmények 

visszacsatolását a stratégia tervezési folyamatába („stratégiai menedzsment”), másrészt pedig 

biztosítja a stratégia által kijelölt akcióterületi alapú fejlesztések professzionális és hatékony 

megvalósítását („operatív menedzsment”). A projektmenedzsment általános kategóriái szerint 

csoportosítva tehát: a stratégiai menedzsment a „hatások” érvényesüléséért, míg az operatív 

menedzsment az eredményekért (mind a közvetlen, „outputok”, mind a tényleges 

eredmények) visel felelősséget. 

A stratégiai és operatív menedzsment feladatainak tiszta szétválasztása alapvető fontosságú a 

felelősségek egyértelműsítése érdekében. 

 

Operatív menedzsment 

 

Az operatív menedzselést végző szervezeti egység adatokat szolgáltat az általa elvégzett 

fejlesztésekkel kapcsolatosan, de az ebből levonandó, a stratégiát érintő következtetésekben, 

döntésekben csak tanácsadó és véleményező szerepe van. Az operatív menedzsment céljainak 

meghatározása és eredményeinek értékelése a stratégiai menedzsment feladatok körébe 

tartozik. 

 

A borsodnádasdi operatív menedzsment szervezet alapvető tevékenysége a Projekt Ciklus 

Menedzsment; ami egy olyan komplex tevékenység, amely a projektek generálásától, azok 

lebonyolításán át, a végső pénzügyi elszámolásig tart. A projektek sikeres és szabályszerű 

lebonyolítását egy önkormányzaton belüli, felkészült, projektek lebonyolításában nagy 

tapasztalatot szerzett team támogatja a jelenlegi gyakorlatban. Ennek vezetője, egyben a 

megvalósításért felelős személy, a jegyző, aki az önkormányzat beruházásait koordinálja. 

Végzettsége, szakirányú tapasztalata és az önkormányzati beruházásokban való jártassága 

biztosítékot jelent a projekt szabályszerű lebonyolításában. Közvetett irányítást gyakorol a 

beruházásokat lebonyolító hivatali szervezeti egység felett. Feladatai közé tartozik a 

projektmenedzsment team projektgazda szervezetén belüli tagjai munkájának irányítása; ezen 
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belül kivitelezőkkel és szállítókkal való kapcsolattartás, a kivitelezés felügyelete annak 

érdekében, hogy a projektelemek a projekt idő-ütemtervében megfelelő időzítés szerint 

valósuljanak meg. Munkáját a Műszaki és Pályázati iroda segíti, amely két főből áll.  

 

A belső projektmenedzsment team tagja egy projektek finanszírozásában, elszámolásában 

jártas közgazdász. Feladata a projektek elkülönített (elektronikus és papíralapú) 

nyilvántartásának vezetése-biztosítása (elkülönített nyilvántartást biztosító főkönyvi számon), 

a projektek kapcsán keletkező (az egyes időszakokra vonatkozó kifizetési kérelmek alapját 

jelentő) számlák, számviteli bizonylatok és az azokhoz kapcsolódó ajánlatok, szerződések 

összegyűjtése, ellenőrzése, továbbítása külső szakértő felé a Kifizetés Igénylési Kérelmek és 

(PEJ-ek) elkészítéséhez, a számlák – külső szakértő általi pályázati szempontú 

elszámolhatóság ellenőrzését követő - befogadása, könyvelése; teljesítésigazolás kiállítása, a 

projekt kapcsán beérkezett teljesítésigazolt és befogadott számlák kiegyenlítése, kifizetése a 

kivitelezőknek és szállítóknak. Az Ő feladatát segíti a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda a 

hivatalon belül. 

 

Stratégiai menedzsment 

A stratégia menedzsment szervezete nem választható el a város önkormányzatának szervezeti 

rendszerétől, tehát a feladatok az önkormányzati hivatal szakapparátusának újszerűen szoros 

együttműködését igénylik. Az együttműködés a hivatal szervezetében intézményesítésre 

kerül, stratégiai munkacsoport felállításával az érdekelt szakmai szervezeti egységek 

részvételével, és erős adminisztratív koordinációs jogosultsággal kerül felruházásra a 

városfejlesztési és vagyongazdálkodási egység. 

 

A stratégiai menedzsment fő tevékenységei: 

 Az IVS megvalósulásának folyamatos nyomon követése, értékelése. Ennek 

keretében az elhatározott fejlesztések megvalósulásának nyomon követése, azok 

elvárt eredményeinek és hatásainak értékelése, az IVS által kitűzött célok 

teljesülésének figyelemmel kísérése. 
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 A városfejlesztés társadalmi, gazdasági és szabályozási környezet változásának 

figyelemmel kísérése, a külső feltételrendszer változásainak a stratégiai célokra és 

eszközökre gyakorolt hatásainak elemzése, értékelése. 

 A városi társadalom és gazdaság igényeinek és lehetőségeinek feltárása, azok 

változásainak beépítése az IVS cél- és eszközrendszerébe.  

 

Borsodnádasd Város Önkormányzata 11 köztisztviselőt foglalkoztató önkormányzat, amely 

négy osztállyal működik. Az irodák az alábbiak: 

 Általános Hatósági Iroda (3 fő) 

 Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda (4 fő) 

 Titkárság (1 fő) 

 Műszaki és Pályázati Iroda (2 fő) 

 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kapcsán két osztály kap kiemelkedő szerepet, ezek a 

Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, valamint a Műszaki és Pályázati Iroda. 

A település Képviselő-testülete két bizottságot állított fel. Ezek:  

 Pénzügyi Bizottság 

 Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megvalósításában mindkét bizottságnak fontos szerepe 

van. A Pénzügyi Bizottság elnöke Magyar János, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

elnöke Sági Tibor.  

 

Hosszabb távon szükséges egy városfejlesztési szervezet – Városfejlesztő gazdasági társaság 

– mint menedzselő, szolgáltató önálló szervezet létrehozása. Ennek indokoltsága: 

 Piaci – hatékony, rugalmas, átlátható - szemlélet érvényesülése a menedzsmentben 

 Hatékony gazdálkodásra törekvő vállalatirányítási szemlélet a közszféra eszközeinek 

felhasználásában 

 Önkormányzat városfejlesztési tevékenységének forrás és tervezési koordinációjának 

középtávú megvalósítása 
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 Magántőke bevonásának lehetősége az önkormányzat irányításával megvalósítandó 

városfejlesztési akciókhoz. 

 

A vagyongazdálkodási és városüzemeltetési feladatok ellátásában rövidtávú, és alapvetően 

fiskális szemlélet érvényesül, ami adott esetben ellehetetlenítheti az önkormányzat IVS-ben 

meghatározott közép és hosszú távú fejlesztési elképzeléseit, amelyek megvalósításakor az 

akcióterületek fejlesztési céljainak veti alá az egyes akcióterületi ingatlanok hasznosítását.  

Az ehhez szükséges feltételrendszer kidolgozására a városközpont fejlesztéshez kapcsolódó 

végleges akcióterület terv keretében kerül sor.  
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6.3.Településközi koordináció mechanizmusai 

 

Az IVS kialakításánál Borsodnádasd Város Önkormányzata figyelembe veszi az Ózdi 

Kistérség területfejlesztési stratégiáját. 

Borsodnádasd fejlesztései nem csupán a város, hanem tágabb vonzáskörzetének 

településeit is érinti.  

A város céljait ezért javasolt összehangolni a térség településeinek céljaival. A város 

vezetése tudatosítja a térség településeivel, hogy Borsodnádasd céljainak megvalósulásával 

milyen előnyökre tesznek szert a környező települések és azok lakói. Itt elsősorban az 

intézmény hálózat fejlesztéséről, a térség településeit is érintő turisztikai fejlesztésekről és 

további munkahelyek teremtésének esélyéről van elsődlegesen szó, valamint azokról a 

szolgáltatásokról (pl.: közlekedés), amelyekkel Borsodnádasd és a környező települések valós 

és virtuális kapcsolódása szorosabbá válik.  

Az Ózdi Kistérség Többcélú Társulás polgármestereinek tanácsa az a fórum, amelyen 

a szükséges egyeztetések közös fejlesztések (esetleges közös finanszírozás) kérdései 

felmerülnek és megtárgyalásra kerülnek. A továbbiakban javasolt, hogy Borsodnádasd város 

IVS dokumentuma rendszeresen kerüljön egyeztetésre a Többcélú Társulás településeivel 

annak érdekében, hogy a közös feladatok és esetleges együttműködési lehetőségek 

megerősítést nyerjenek. A településközi egyeztetések mindenképpen a város IVS céljainak 

megvalósítását támasztják alá, és segítséget jelentenek a város számára a feladatinak 

magasabb színvonalú ellátásához.  

Fontos annak tudatosítása, hogy a kistérségben Borsodnádasd a 3. legnagyobb város és 

egyben olyan település, amely ilyen stratégiával rendelkezik, és aminek fejlődési iránya 

nagyobb erővel hat a környező településekre is, mint azt korábban bárki gondolta volna.  
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6.4.Ingatlangazdálkodási koncepció 

A város gazdasági programjának összeállításában résztvevők célkitűzésként jelölték meg a 

vagyongazdálkodás legfontosabb feltételeként, hogy a városnak a fenntartható fejlődés 

biztosítása érdekében, ésszerű területfel-használásra, beépíthető és be nem építhető területek 

megfelelő arányának a kialakítására, az ésszerű városüzemeltetési feltételek biztosítására kell 

törekedni. Ezen célkitűzés teljesülésére a gazdasági program egészét átfogó időszak alatt 

törekszik az önkormányzat. Az értékesített önkormányzati ingatlanok (túlnyomórészt építési 

telkek) mellett törekszik a vagyon gyarapítására olyan ingatlanfejlesztéssel, amelyek a 

feladatellátást, illetve a gazdálkodás színvonalát növelik.  

 

Az önkormányzat több éve tartósan működési forráshiányos, melyet jelentős összegű, 

kedvezőtlen konstrukciójú hitelfelvétellel kompenzált. Az önkormányzat működési és 

fejlesztési forráshiányát pályázati pénzeszközökkel, szükség esetén működési és fejlesztési 

hitelfelvétellel, vagyonértékesítésből származó bevétellel egészíti ki. 

Az önkormányzat vagyona az ivóvíz-rekonstrukció következtében lényegesen gyarapodott. 

Az önkormányzati vagyonösszetétel átstrukturálódott. Értékesítések miatt a forgalomképes 

vagyon összértéke csökkent, illetve hitelfedezetként terhelt. 

Jelentős forgalmi értéket képviselő, piac által keresett, forgalomképes vagyontárgy hiányában 

jelentős bevétel ezen jogcímen nem várható. 

Feladat a forgalomképes és korlátozottan forgalomképes ingatlanok áttekintése, a 

feladatellátáshoz szükséges ingatlanvagyon kialakítása. Felül kell vizsgálni a lemezgyári 

területen lévő önkormányzati tulajdonú közös használatban, használaton kívül lévő 

ingatlanokat. Javaslatot kell kidolgozni a tulajdonjog-, és területrendezésre érdekében a 

hasznosításukra. Felül kell vizsgálni az Engels úti önkormányzati területeket, hasznosításukra 

javaslatot kell tenni. Rendezni kell a martinsalakos házak lebontása miatt visszamaradt 

területek tulajdonjogát. A piactér és környékének rendezése, kialakítása érdekében felül kell 

vizsgálni az érintett területek tulajdonjogát, szükség szerint területcserével, vásárlással kell 

önkormányzati tulajdont szerezni. Felül kell vizsgálni az önkormányzati épületek, építmények 

funkcióját, kapacitáskihasználtságát, és hasznosításukra javaslatot kell készíteni.  
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Az önkormányzat folyamatosan törekedett arra, hogy elkerülje a vagyonfelélést, erre a 

továbbiakban is nagy hangsúlyt fektet.  

 

A legfontosabb, 1. prioritást élvező akcióterület, Borsodnádasd Város Integrált 

Városfejlesztési Stratégiájában az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanjait  érinti 

kizárólag. A szociális célú városrehabilitációs, a funkcióbővítő és egyéb rehabilitációs 

tevékenységhez az Önkormányzat nem kíván ingatlant vásárolni.  

 

37. sz. táblázat: A fejlesztési terület vagyonelemei 

 

Helyrajzi 
szám Ing. Jelleg Vagyon jellege Forgalomképesség 

1033/ 1/ / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1033/ 3/ / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1072/ 1/ / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1192/ 1/ / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1192/ 3/ / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1026/ 2/ / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1243/  / / Zöldterület Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1202/  / / Zöldterület Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1213/  / / Zöldterület Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1253/  / / Zöldterület Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1158/  / / Zöldterület Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1173/  / / Zöldterület Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1179/  / / Zöldterület Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1183/ 3/ / Zöldterület Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1194/ 1/ / Zöldterület Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1194/ 2/ / Zöldterület Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1010/  / / Zöldterület Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1037/  / / Zöldterület Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1071/  / / Zöldterület Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1099/  / / Zöldterület Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 
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1130/  / / Zöldterület Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1152/  / / Zöldterület Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1000/  / / Zöldterület Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1009/  / / Zöldterület Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1073/  / / Temető Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1072/ 2/ / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1177/  / / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1183/ 2/ / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1183/ 4/ / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1191/  / / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1254/ 2/ / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1261/  / / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1135/ 7/ / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1139/  / / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1157/  / / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1190/ 3/ / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1231/  / / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1254/ 1/ / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1098/  / / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1100/  / / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1114/  / / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1124/  / / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1128/  / / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 
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1132/  / / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1025/  / / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1034/ 2/ / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1034/ 3/ / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1072/  / / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1084/  / / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1094/  / / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1001/  / / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1008/  / / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1013/  / / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1014/  / / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1020/  / / 
Belterületi kiszolgáló és 
lakóutak Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1030/  / / Gyalogutak és járdák Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1033/ 2/ / Gyalogutak és járdák Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1245/  / / Gyalogutak és járdák Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1252/  / / Gyalogutak és járdák Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1122/  / / 
Nyílt vízelvezető árok, 
csatornák Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1096/ 1/ / 
Nyílt vízelvezető árok, 
csatornák Törzsvagyon része Forgalomképtelen törvény alapján 

1026/ 4/ / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes törvény 
alapján 

1115/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes törvény 
alapján 

1198/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1201/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1214/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 
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1277/ 1/ / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1135/ 5/ / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1135/ 6/ / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1155/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1156/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1174/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1186/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1120/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1123/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1134/ 2/ / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1135/ 2/ / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1135/ 3/ / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1135/ 4/ / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1095/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1096/ 2/ / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1116/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1117/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1118/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1119/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1055/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1068/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 
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1074/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1075/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1076/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1082/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1005/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1006/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1007/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1048/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes törvény 
alapján 

1051/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1054/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

992/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1003/  / / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

1004/ 1/ / 
Művelés alá nem tartozó 
beépítetlen földterület Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes a helyi 
döntés alapján 

989/ 25/ / Egyéb ipari területek Törzsvagyon része 
Korlátozottan forgalomképes törvény 
alapján 

1029/ 1/ / Óvoda Törzsvagyon része 
Korlátozottan forgalomképes törvény 
alapján 

1285/  / / Körzeti orvosi rendelő Törzsvagyon része 
Korlátozottan forgalomképes törvény 
alapján 

1210/  / / Idős vagy megváltozott 
képességű emberek 
ellátására szolgáló 
kombinált épületek 

Törzsvagyon része Korlátozottan forgalomképes törvény 
alapján 

1033/  /A/ 
Polgári védelem épületei, 
helyiségei Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes törvény 
alapján 

1282/  /A/ 
Polgári védelem épületei, 
helyiségei Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes törvény 
alapján 

1192/ 2/A/ 
Polgári védelem épületei, 
helyiségei Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes törvény 
alapján 
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1024/  /A/ 
Polgári védelem épületei, 
helyiségei Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes törvény 
alapján 

1030/  /A/ 
Polgári védelem épületei, 
helyiségei Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes törvény 
alapján 

1128/  /A/ 
Polgári védelem épületei, 
helyiségei Törzsvagyon része 

Korlátozottan forgalomképes törvény 
alapján 

1159/  / / Szabadtéri sportpályák Törzsvagyon része 
Korlátozottan forglomképes a helyi 
döntés alapján 

988/  / / Szabadtéri sportpályák Törzsvagyon része 
Korlátozottan forglomképes a helyi 
döntés alapján 

529/  / / Szabadtéri sportpályák Törzsvagyon része 
Korlátozottan forgalomképes törvény 
alapján 

1183/ 1/ / Vendégházak Üzleti vagyon Forgalomképes 

1031/  / / Petőfi Művelődési Ház Üzleti vagyon Forgalomképes 

 

Partnerség 

A város fejlesztésének egyes állomásai igénylik a széles körű egyeztetéseket, az 

együttműködést, mindez egy követelmény is az IVS - sel kapcsolatban. A partnerekkel való 

kapcsolattartás túl kell, hogy mutasson a tervezés szakszán, a megvalósításhoz is széles 

társadalmi egyeztetésre van szükség.  

Borsodnádasd Integrált Városfejlesztési Stratégiájának kidolgozása során fontos törekvés volt 

a különböző szereplőkkel történő egyeztetés, mivel a partnerségnek a magántőke 

beáramlásában, a lakosság és a civil szervezetek érdekeinek képviseletében és az IVS 

elfogadásában fontos szerepe van.  

Az város fejlesztési stratégiájának kidolgozása során a következő partnerségi csoportok lettek 

meghatározva:  

- lakosság, 

- civilszervezetek, 

- helyi vállalkozások, 

- önkormányzat különböző szakterületeinek munkatársai, 

- különböző szakértők, 

- a kistérség képviselői. 

Az önkormányzat  szakterületeinek munkatársaival a kapcsolattartás folyamatos, hiszen az  
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IVS kidolgozásához segítségük elengedhetetlen volt. A szakmai koncepciókat, terveket, 

valamint az önkormányzati adatbázisban rendelkezésre álló adatok biztosították, 

mindemellett véleményezték és a jövőben folyamatosan véleményezik az anyagot. Több 

alkalommal került sor önkormányzati egyeztetésekre, illetve az egyes szakterületek 

képviselőivel egyéni konzultációkra, az IVS készítése során az önkormányzat kapcsolattartó 

munkatársakat jelölt ki, akikkel napi szinten folytak konzultációk. 

Fontos része a partnerségnek a nyilvánosság bevonása is. Ez több féle formában valósult meg, 

így befektetőkkel való egyeztetés, városvezetési szintű tárgyalások, illetve ezekkel 

párhuzamosan egy széleskörű közvélemény-kutatás is zajlott. A városfejlesztési stratégia és a 

legfontosabb, időrendben legelső fejlesztésekre vonatkozóan közvélemény-kutatás készült. A 

tanulmány a lakosság, a városvezetés egyes szervezetei, és a legfontosabb helyi vállalkozások 

véleményén alapul. A kutatás eredményeiből kitűnik, hogy a város hosszú és középtávú 

céljait a megkérdezettek az Integrált Városfejlesztési Stratégiában lefektetett célrendszerhez 

hasonlóan képzelik el. Mivel fontos, hogy a gazdaság helyi képviselői és a lakosság által 

elvárt feladatok és célmegjelölések megjelenjenek a város stratégiájában, így az IVS-be a 

közvélemény-kutatás eredménye beépítésre került a rövid és középtávú célok közé. Az 

elkészült tanulmány a nyilvánosság biztosításának legkedvezőbb  

módjára is kitért, a megkérdezettek többsége igényli, hogy tájékoztatva legyen a 

városrehabilitáció egyes szakaszairól. A többség a helyi médiából szeretne tájékozódni, 

lakossági tájékoztatókon kevesebben jelennének meg a megkérdezettek szerint. Ez alapján 

célszerű az elkészült IVS felrakása a város honlapjára (www.borsodnadasd.hu), illetve rövid 

tájékoztató késztése a helyi médiába, ingyenes reklámújságokba.  

A különböző gazdasági szereplőkkel késztett mélyinterjúk, és a város irányításában, életében 

aktívan résztvevő személyek körében végzett fókuszcsoportos felmérés során kapott válaszok 

nagyban összecsengenek a lakosság által adott válaszokkal, illetve az IVS-ben 

megfogalmazottakkal. Így elmondható, hogy Borsodnádasd városfejlesztési stratégiája nagy 

társadalmi és civil támogatottsággal rendelkezik, a célok, a feladatok és az ezeket megalapozó 

helyzetfeltárás tekintetében is. A városrehabilitáció és az egyes városrészek fejlesztése során a 

nyilvánosság biztosítása a közvélemény-kutatás során feltárt és a különböző csoportok által 

javasolt módszerekkel fog történni, így elérhető a nyilvánosság hatékony biztosítása. 
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Fontos volt a vállalkozásokkal is a kapcsolattartás, mivel így friss információhoz juthatott a 

város az általuk lehetségesen végezhető fejlesztésekről, továbbá a vállalkozások is 

értesülhettek a város által tervezett városrehabilitáció egyes elemeiről. 

A későbbiekben szükséges lesz a kapcsolat felvétele a különböző szakhatóságokkal, mivel az 

IVS-ben megjelölt akcióterületeken, olyan fejlesztések is történnek majd melyekhez a 

szakhatóságok bevonása is szükséges lesz. 

 

 

 

7. Az IVS eredményeinek nyomon követése („monitoring”) és az IVS 

rendszeres felülvizsgálata, aktualizálása 

 

A célok teljesülését monitoring rendszer kiépítésével követi nyomon az Önkormányzat, 

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendszeres beszámolók keretében 

kap tájékoztatást az Integrált Városfejlesztési Stratégia megvalósításáról. A beszámolók 

összeállítása és a stratégiai célok megvalósulásának nyomon követése az Önkormányzat 

érintett bizottságainak együttműködésével történik. A Képviselő-testület mellett a 

városfejlesztési projektek megvalósulásáról rendszeres tájékoztatásban részesül a lakosság 

valamint tájékoztatást kapnak a település vállalkozói és civil szervezetei is. 

 

A beszámoló kiterjed: 

 a stratégia tematikus céljainak megvalósítása során végrehajtott projektek 

bemutatására, az elért eredmények vizsgálatára 

 az ezek megvalósítása során bevont pénzeszközök mértékére, összetételére, a várható 

megtérülésükre 

 az eredményesség mérésére szolgáló indikátorrendszer ismertetésére 

 a projekt megvalósulása során figyelembe vett esélyegyenlőségi és fenntarthatósági 

szempontokra 

 a partnerség aktuális helyzetére 

 az egyes településrészeken, akcióterületeken elért eredményekre (az előrehaladottság 

területi szempontú vizsgálata) 
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 az egyes tematikus célok elérésének előrehaladottságát (az előrehaladottság tematikus 

szempontú vizsgálata) 

 az IVS legutóbbi módosítása óta végbement vagy korábban előre nem látott 

ingatlanpiaci és gazdasági folyamatokra, a környezeti, társadalmi stb. változásokra és 

ezeken keresztül az IVS-ben szükséges módosítások leírására.  

 

 

A hatékony monitoring rendszer jellemzője a stratégiához kapcsolódó beavatkozások és 

tartalmi összefüggések figyelése, különös tekintettel a szinergikus hatások szem előtt tartása. 

Emellett szükséges az egyes beavatkozásokhoz kapcsolódó adattartalmak definiálása, 

időszakos összegyűjtése, rendszerezése és elemzése. A képviselőtestület az éves beszámolót 

véleményezés és közös egyeztetés után határozatban fogadja el minden év decemberében. A 

határozat tartalmaz minden lényeges önkormányzati és társasági feladatot az integrált 

városfejlesztés következő évi, illetve további fenntarthatóságához kapcsolódóan, és a 

megvalósult projekteknek és idő közben felmerülő igényeknek megfelelően módosítja az IVS 

-t. 

 

A stratégia céljainak és eredményeinek rendszeres nyomon követése az átfogó és tematikus 

célokhoz, valamint a fejlesztési programokhoz rendelt indikátorok használatával lehetséges. 

Az évenként ismétlődő beszámolók abban az esetben lehetnek hitelesek, és tükrözik a valós 

eredményeket, ha a stratégia megvalósításának kezdetén meghatározott indikátorok az évek 

során nem változnak, és az indikátorok meghatározásakor érvényesülnek az adatok 

mérhetőségének, elérhetőségének és megfelelőségének a szempontjai.  

Az éves beszámoló összefoglalóját az önkormányzat honlapján hozzáférhetővé, 

nyilvánossá teszi a település lakossága számára is.  

 

Az Önkormányzat az évenkénti városgyűlésen vagy közmeghallgatásán rendszeres napirendi 

pontként szóban is tájékoztatja a lakosságot az IVS-ben foglalt célok megvalósításának 

előrehaladásáról. A projektek előrehaladásával kapcsolatban a lakosság alkalmankénti 

tájékoztatása (pl. részcélok megvalósulása, bejárások, átadások) helyi médián (újság, rádió, 

televízió stb.) keresztül is megvalósul.  



PROJMEN Kft.

4032 Debrecen, Böszörményi út 71. IV. em. 15.

Mobil: (30) 346-7171
E-mail: info@projmenkft.huoldal 281 

 

 

Az IVS céljainak megvalósulásának vizsgálatához minden esetben szükség van az alábbi 

táblázatban megadott indikátorok megadására.  
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38. sz. táblázat: Az integrált városfejlesztési stratégia indikátorrendszere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLOK 

 

 

INDIKÁTOR 

 

MÉRTÉK-

EGYSÉG 

ADAT-

GYŰJTŐ 

GYAKORI-

SÁG 

ELVÁRT 

TENDENCIA 

Átfogó cél: 

Egy „élhetőbb” 

lakóváros kialakítása 

Foglalkoztatási ráta % KSH Éves növekvő 

Munkanélküliségi 
ráta 

% KSH Éves csökkenő 

SZJA növekedés reálértékű SZJA (1000 

Ft/fő) változás % 

APEH Éves növekvő 

1. Tematikus cél: 

Városi környezet és 
infrastruktúra 

fejlesztése, 

önkormányzati 

intézmények 

rekonstrukciója 

Kerékpárút hálózat 

hossza 

km Polgármesteri 

Hivatal 

Éves növekvő 

Parkolóhelyek 
száma 

db Polgármesteri 
Hivatal 

Éves növekvő 

Közműolló % Polgármesteri 

Hivatal 

Éves csökkenő 

Felújított épületek 

száma 

db Polgármesteri 

Hivatal 

Éves növekvő 

Felújított utak 
hossza 

km Polgármesteri 
Hivatal 

Éves növekvő 

Zöldfelületek 

nagysága 

m2 Polgármesteri 

Hivatal 

Éves növekvő 

2. Tematikus cél:  

Gazdasági és természeti 

erőforrások fejlesztése, 

kiaknázása és védelme 

Megszüntetett 

szennyezőforrások 

száma 

db Polgármesteri 

Hivatal 

Éves növekvő 

Új vállalkozások 

száma 

db Polgármesteri 

Hivatal, KSH 

Éves növekvő 

Ipari területek 

kihasználtsága 

% Polgármesteri 

Hivatal 

Éves növekvő 

3. Tematikus cél: 

Helyi identitástudat 

kialakítása és a hozzá 

kapcsolódó 

infrastruktúra fejlesztése 

Rendezvények 

száma 

db/év Polgármesteri 

Hivatal, KSH 

Éves növekvő 

Felújított 

sportlétesítmények 

száma 

db Polgármesteri 

Hivatal 

Éves növekvő 

Kulturális 

rendezvények 
látogatottsága 

fő Polgármesteri 

Hivatal, KSH 

Éves növekvő 

4. Tematikus cél: 

Turizmus, 

idegenforgalom 
fejlesztése 

Felújított turisztikai 

attrakciók száma 

db Polgármesteri 

Hivatal 

Éves növekvő 

Szálláshelyek 

kialakítása 

db Polgármesteri 

Hivatal 

Éves növekvő 

5. Tematikus cél: 

Humánerőforrás 

fejlesztése 

Képzések száma db/év Polgármesteri 

Hivatal 

Éves növekvő 

Komplex 

beilleszkedési 

programba bevont 
személyek száma 

fő Polgármesteri 

Hivatal 

Éves növekvő 
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8. Összefoglaló táblázat:  
 

 

Az alábbi összefoglaló táblázat célja, hogy a dokumentum 3.8. pontjában a helyzetelemzés 

alapján rögzített SWOT elemzésében feltárt gyengeségekre és veszélyekre tervezett tematikus 

célok és azokon belül a konkrét beavatkozások bemutatásra kerüljenek. A táblázatból jól 

látszik, a gyengeségekhez, illetve veszélyekhez kapcsolódó tematikus célok, és a tematikus 

célokon belüli konkrét intézkedések. 

Az ábra a tematikus célok és a városrészi célok közötti összefüggéseket ábrázolja. 

Az ábra és a táblázat összefoglaló jelleggel kerül bemutatásra. 
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Borsodnádasd városrészei egyenlőtlen fejlődésének 
kiegyenlítése, a városképi megjelenés javítása, a település 
népességmegtartó képességének fokozása egy élhetőbb 

lakóváros kialakítása érdekében 

 

TEMATIKUS CÉL 

gazdasági és 

természeti 

erőforrások 

fejlesztése, 

kiaknázása és 

védelme 

 

TEMATIKUS CÉL 

helyi identitástudat 

kialakítása és a 

hozzá kapcsolódó 

infrastruktúra 

fejlesztése 

2

..

. 

3

. 

4

. 
TEMATIKUS CÉL 

turizmus, 

idegenforgalom 

fejlesztése 

5

. 
TEMATIKUS CÉL 

humán erőforrás 

fejlesztése 

TEMATIKUS CÉL 

városi környezet 

és infrastruktúra 

fejlesztése, 

önkormányzati 

intézmények 

rekonstrukciója 

1

. 

Városközponti célok 
 

- Városközpont városképi fejlesztése közösségi épületek 
külső, belső megújításával, közterek felújításával 

- Közcélú és közösségi létesítményeknek korszerűsítése 

- Turisztikai célú szolgáltatások bővítése  

- Rekreációs, sportcélú szolgáltatások bővítése  

- Gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek 
javítása 

- Minőségi lakásépítés 
 
- Képzési programok lebonyolítása 
 
- Szegregációs terület infrastrukturális fejlesztése 

Városközponton kívüli belterületi városrész céljai 
 

- Turisztikai célú szolgáltatások bővítése 

- Hulladéklerakó rekultivációja 

- Képzési programok lebonyolítása 
 
- Gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása 

- Infrastrukturális fejlesztés (meglévő utak felújítása, valamint a hiányzó részek 
megépítése) 

- Zöldövezeti pihenőhelyek, parkok kialakítása 
 
- Infrastrukturális fejlesztés (meglévő utak felújítása, valamint a hiányzó részek 

megépítése) 

- Közcélú és közösségi létesítmények kialakítása, korszerűsítése 

- Zöldövezeti pihenőhelyek, játszóterek kialakítása, meglévőek felújítása 

- Az Alsó- és Felső tó környezetrehabilitációja 

- Gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása 

- Sportcélú szolgáltatások bővítése, felújítása 
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Gyengeségek Tematikus célok reagálása 
Tematikus célokon belüli konkrét intézkedések a 

gyengeségek kezelésére 

1. Intézményi infrastruktúra elavultsága 1.Tematikus cél: Városi környezet és infrastruktúra 

fejlesztése 
 

- Önkormányzati intézmények rekonstrukciója 

1.Városközpont városképi fejlesztése közösségi épületek 
külső, belső megújításával, közterek felújításával 

2.Közcélú és közösségi létesítmények korszerűsítése 

- Műemléki, muzeális intézmények infrastruktúra 

fejlesztése 

 

2. Magas a munkanélküliek száma 2.Tematikus cél: Gazdasági és természeti erőforrások 

fejlesztése, kiaknázása és védelme 

 

 

 

5.Tematikus cél: Humán erőforrás fejlesztése 

- A már meglévő kis- és középvállalkozások működési 

feltételeinek fejlesztése 
- Ipari területek benépesítésére való ösztönzés, 

együttműködés a vállalkozásokkal 

 

- a jelenleg megvalósítás alatt álló közmunkaprogramok 
lezárása, valamint a közeljövőben azok 

továbbfejlesztése 

- komplex beilleszkedési program kialakítása 
- szakképzési programok szervezése a település 

hátrányos helyzetű családjainak 

- a településen élő romák társadalmi és gazdasági 
felzárkóztatása 

 

 

3. Nincs rendezett településképi 

megjelenés 
1.Tematikus cél: Városi környezet és infrastruktúra 

fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Tematikus cél: Turizmus, idegenforgalom fejlesztése 

- Önkormányzati intézmények rekonstrukciója 
1.Városközpont városképi fejlesztése közösségi épületek 

külső, belső megújításával, közterek felújításával 

2.Közcélú és közösségi létesítmények korszerűsítése 
- Műemléki, muzeális intézmények infrastruktúra 

fejlesztése 

- Városi infrastruktúra fejlsztése: járda, kerékpárút, út, 

szennyvíz 
- Közösségi célú városi közterületek fejlesztése 
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- Telepi vendégház felújítása 

-A település tavainak és patakjainak 

környezetrehabilitációja 

4. Nincs kialakult egységes városközpont 1.Tematikus cél: Városi környezet és infrastruktúra 

fejlesztése 

 

 

 

 

3.Tematikus cél: Helyi identitástudat kialakítás és a 

hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése 

- Önkormányzati intézmények rekonstrukciója 
1.Városközpont városképi fejlesztése közösségi épületek 

külső, belső megújításával, közterek felújításával 

2.Közcélú és közösségi létesítmények korszerűsítése 

- Műemléki, muzeális intézmények infrastruktúra 
fejlesztése 

 

- A térséget és a települést érintő programok 
- Tömegsport támogatása 

- Helyi szervezetek összefogása 

- Infrastruktúra fejlesztése 
 

5. Öregedő népesség 2.Tematikus cél: Gazdasági és természeti erőforrások 

fejlesztése, kiaknázása és védelme 

 

 

 

5.Tematikus cél: Humán erőforrás fejlesztése 

- A már meglévő kis- és középvállalkozások működési 

feltételeinek fejlesztése 

- Ipari területek benépesítésére való ösztönzés, 
együttműködés a vállalkozásokkal 

 

- komplex beilleszkedési program kialakítása 
- szakképzési programok szervezése a település 

hátrányos helyzetű családjainak 

- képzési programok lebonyolítása 

6. Kereskedelmi és vendéglátóipari 

egységek alacsony száma 

2.Tematikus cél: Gazdasági és természeti erőforrások 

fejlesztése, kiaknázása és védelme 

 

 

 

4.Tematikus cél: Turizmus, idegenforgalom fejlesztése 

- A már meglévő kis- és középvállalkozások működési 
feltételeinek fejlesztése 

- Ipari területek benépesítésére való ösztönzés, 

együttműködés a vállalkozásokkal 
 

- Telepi vendégház felújítása 

- A település tavainak és patakjainak 

környezetrehabilitációja 
- Bakancsos turizmus támogatása 

7. Kevés, rossz állapotú zöldfelület, 

játszóterek hiánya 

1.Tematikus cél: Városi környezet és infrastruktúra 

fejlesztése 

- Közösségi célú városi közterületek fejlesztése 
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2.Tematikus cél: Gazdasági és természeti erőforrások 

fejlesztése, kiaknázása és védelme 

 

 

-Szennyezőforrások megszüntetése 

 

 

 

Veszélyek Tematikus célok reagálása Tematikus célokon belüli konkrét intézkedések a 

veszélyek kezelésére   

1. Gazdasági erőforrások csökkenése, 

egyensúly hiány 
2.Tematikus cél: Gazdasági és természeti erőforrások 

fejlesztése, kiaknázása és védelme 

  

 

 

 

5.Tematikus cél: Humán erőforrás fejlesztése 

- A már meglévő kis- és középvállalkozások működési 
feltételeinek fejlesztése 

- Ipari területek benépesítésére való ösztönzés, 

együttműködés a vállalkozásokkal  

 

 

- komplex beilleszkedési program kialakítása 

- szakképzési programok szervezése a település 
hátrányos helyzetű családjainak 

- képzési programok lebonyolítása 

2. A 25. sz. forgalmi út nem elégíti ki a 

forgalom igényét, hosszútávon autóút 

felújítására, szélesítésére lesz szükség, 

forgalom kialakításának rendezését nem 

sikerül kialakítani 

1.Tematikus cél: Városi környezet és infrastruktúra 

fejlesztése 

 

 

 
 

- Városi infrastruktúra fejlesztése: járda, kerékpárút, út, 

szennyvíz 

 

 

 

3. Befektetők, vállalkozók elmaradása 2.Tematikus cél: Gazdasági és természeti erőforrások 

fejlesztése, kiaknázása és védelme  

 

 

 

- A már meglévő kis- és középvállalkozások működési 

feltételeinek fejlesztése 

- Ipari területek benépesítésére való ösztönzés, 
együttműködés a vállalkozásokkal  

 

 

4. Barnamezős területeknél állami 

támogatás nélkül nincs lehetőség a 

belterület rehabilitációjára 

2.Tematikus cél: Gazdasági és természeti erőforrások 

fejlesztése, kiaknázása és védelme  

 

 

 

- A már meglévő kis- és középvállalkozások működési 

feltételeinek fejlesztése 

- Ipari területek benépesítésére való ösztönzés, 

együttműködés a vállalkozásokkal  
- Szennyezőforrások megszüntetése 
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3.Tematikus cél: Helyi identitástudat kialakítás és a 

hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése 

 

- Helyi szervezetek összefogása 

 

5. Népességcsökkenés felgyorsulása 2.Tematikus cél: Gazdasági és természeti erőforrások 

fejlesztése, kiaknázása és védelme 

  

 

 

 

5.Tematikus cél: Humán erőforrás fejlesztése  

- A már meglévő kis- és középvállalkozások működési 
feltételeinek fejlesztése 

- Ipari területek benépesítésére való ösztönzés, 

együttműködés a vállalkozásokkal  

 

 

- komplex beilleszkedési program kialakítása 

- szakképzési programok szervezése a település 
hátrányos helyzetű családjainak 

- képzési programok lebonyolítása 

 

6. Tartós szegregáció 1.Tematikus cél: Városi környezet és infrastruktúra 

fejlesztése 

 

 

5.Tematikus cél: Humán erőforrás fejlesztése 

- Közösségi célú városi közterületek fejlesztése 
- Városi infrastruktúra fejlesztése: járda, kerékpárút, út, 

szennyvíz 

 
- komplex beilleszkedési program kialakítása 

- szakképzési programok szervezése a település 

hátrányos helyzetű családjainak 
- képzési programok lebonyolítása 

-  a jelenleg megvalósítás alatt álló közmunkaprogramok 

lezárása, valamint a közeljövőben azok továbbfejlesztése 

- a településen élő romák társadalmi és gazdasági 
felzárkóztatása 

 


