
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 
KÖRNYEZETI 

 
FENNTARTHATÓSÁGI TERVE 

 
 
 
 

2010. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
 

1.           Bevezető                                              3 

2.           Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép  ....................................................................... 5 

 2.1.       A környezeti elemek állapota ................................................................................................... 5 

 2.1.1.    Levegő  ..................................................................................................................................... 5 

 2.1.2.    Vizek - Felszíni vizek ............................................................................................................... 6 

 2.1.3.    A szennyvíz felosztottsága, elvezetése  ................................................................................... 6 

 2.1.4.    Föld  ......................................................................................................................................... 7 

 2.1.5.    Természetvédelem  ................................................................................................................... 7 

 2.2.       Település és épített környezet  ................................................................................................. 7 

 2.2.1.    Infrastruktúra - Úthálózat ......................................................................................................... 7 

 2.2.2.    Köztisztaság, hulladékkezelés .................................................................................................. 8 

 2.2.3.    Épített környezet ...................................................................................................................... 8 

 2.2.4.    A lakosság tudatformálása ....................................................................................................... 9 

3.           Fenntarthatósági tervek és célok  ......................................................................................... 9 

 3.1.       A települési környezet tisztasága ............................................................................................. 9 

 3.2.       Ivóvízellátás ........................................................................................................................... 12 

 3.3.       Energiagazdálkodás ................................................................................................................ 13 

 3.4.       Zöldterület-gazdálkodás ......................................................................................................... 14 

 3.5.       Természeti és építészeti értékek védelme .............................................................................. 15 

 3.6.       Helyi közlekedésszervezés ..................................................................................................... 18 

 3.7.       Az épített környezet védelme ................................................................................................. 18 

4.           A célok eléréséhez szükséges intézkedési program ........................................................... 19 

 4.1.       Szervezéssel, intézkedéssel megoldható feladatok ................................................................ 19 

 4.2.       Településüzemeltetési többletköltséggel járó feladatok ......................................................... 19 

 4.3.       Beruházási és fejlesztési forrásokat igénylő feladatok ........................................................... 20 

                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
1. Bevezető 
 
 A fenntartható fejlődés történeti előzményei  
 
"Ez idő szerint az emberiség kilátásai a jövőre nézvést rendkívül borúsak. Felettébb valószínű, hogy 

nukleáris fegyvereit önmaga ellen fordítva gyors, de a legkevésbé sem fájdalommentes öngyilkosságot 

követ majd el. S még ha ez nem történnék is meg, lassú halál fenyegeti, mert megmérgezi, mellesleg pedig 

megsemmisíti a környezetet, amelyben és amelyből él. Még ha idejekorán megálljt parancsolna is vak és 

hihetetlenül ostoba ténykedésének, ki van téve annak a veszélynek, hogy fokozatosan elsorvadnak 

mindazon tulajdonságai, amelyek emberi voltát alkotják. Számos gondolkodó felismerte ezt, és jó néhány 

könyv tartalmazza azt a felismerést, hogy a környezetpusztítás és a kultúra "hanyatlása" kéz a kézben 

járnak..."  

Az idézet Konrad Lorenztől származik, amit sajnos könnyű megértenünk. 
 
A mindennapok emberének már nem szükséges cáfolhatatlan tényekkel, tudományosan megalapozott 

mérésekkel bizonyítani környezetünk elszennyeződését, elég ha körülnézünk közvetlen környezetünkben, 

a rádiót, televíziót nézve megerősödik bennünk, hogy a baj világméretű. A környezet romlását csak tetézi 

az emberi kapcsolatok megromlása, s ezt sem kell szociológusnak bizonyítani, hisz nincs időnk arra, hogy 

egymásnak segítsünk, egymással törődjünk, mert, mint mondjuk, pénzt kell keresnünk. Észre sem 

vesszük, számunkra a legfontosabb értékké a pénz vált. 

 

Ma már sajnos tényként kezelhetjük, hogy globális válságban élünk, amelyben benne foglaltatik a 

környezeti válság, a gazdasági válság és sajnos a kulturális válság is. 

Nyilvánvaló, hogy a változás feltétlenül szükséges, és elérkezett az idő, nem várhatunk tovább! 

 

A hazai fejlesztési elképzelések kialakítása során minden esetben meg kell vizsgálni, hogy nem okozunk-e 

kárt környezetünkben, nem romboljuk-e le értékes hagyományainkat nem éljük fel a jövő generációk 

számára is létfontosságú természeti erőforrásainkat.  

A fenntartható fejlődés fogalma: „a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen 

szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék 

szükségleteiket.”  

A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális, a gazdasági és a környezeti pilléreken és 

mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével mérlegelni kell a különböző fejlesztési 

stratégiák, programok kidolgozása során, illetve a konkrét intézkedésekben, cselekvésekben.  
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A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata megfogalmazásában: „A fenntarthatóság az emberiség 

jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára történő 

megőrzésével egyidejűleg.”  

Azaz a fenntartható fejlődés olyan társadalom kiépítését célozza meg, amely:  

Megvédi és fejleszti környezetét 

• Hatékonyan és elővigyázatosan használja a természeti erőforrásokat 
• Újrahasznosítással minimalizálja a hulladéktermelést 
• Olyan szintre korlátozza a környezetszennyezést, amely nem károsítja a természeti rendszereket 
• Értékeli és védi a természet sokféleségét 

 

      Kielégíti a társadalmi szükségleteket 

• Emberi léptékűvé formálja a településeket 
• Értékeli és védi a sokféleséget, erősíti a helyi közösséget és kulturális identitást 
• Jól működő, tartós, tetszetős épületeket, szabad tereket hoz létre, s azokat tovább fejleszti 
• Biztonságos, tiszta és kellemes környezettel védi az emberi egészséget és kényelmet 
• Az egészségügyi ellátásban a megelőzésre és a gondoskodásra helyezi a hangsúlyt 
• Biztosítja az emberi élethez szükséges alapvető szolgáltatások megfizethetőségét 
• A lehetőségek szerint helyben elégíti ki a helyi szükségleteket 
• Biztosítja a szakértelem és a tudás elérhetőségét 
• A közösség minden csoportját képessé teszi a döntéshozatalban való részvételre, valamint a 

döntések társadalmi és közösségi hatásainak mérlegelésére 

 
     Támogatja a gazdaság eredményességét 

• Élénk helyi gazdaságot teremt, mely a környezet károsítása nélkül teszi elérhetővé a kielégítő és 
kifizetődő munkát 

• Értékeli a társadalmi tevékenységeket 
• Ösztönzi a közlekedési ártalmak minimalizálását 
• Mindenki számára megteremti a kultúra, a szabadidő és a pihenés könnyen hozzáférhető 

lehetőségeit 

A fenntartható fejlődés megvalósításában döntő szerepe van a szemléletformálásnak, a fentiekben 

megfogalmazott elvek tudatosításának. Sikert csakis akkor lehet elérni ezen a területen, ha az Alsózsolcán 

élők azonosulnak a törekvésekkel. Erre, pedig csak akkor van esély, ha megértik, mi is a lényege és 

jelentősége a fenntartható fejlődésnek és úgy is viselkednek, élnek.  

Alsózsolca település 2602 hektár nagyságú település, lakónépessége 2009. február 1.-én 6003 fő. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében Miskolc várostól dél-kelet irányban 10 km távolságra fekvő település. 
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Az utóbbi 20 évben Alsózsolca területén létrejött Ipari Park, ahol környezetkímélő termelés folyik. Az itt 

működő vállalkozások a megfelelő szakképzettséggel rendelkező helyi lakosságnak és a napi ingázóként a 

településre bejáró dolgozóknak munkahelyet biztosítanak. 

A közművesítés magas fokú. Az elektromos hálózat, a vízhálózat, a szennyvízcsatorna-hálózat és a 

gázhálózat a településen 100 %. A közüzemi vízhálózatba kapcsoltak aránya 92,5 %, a gázhálózatra 

rácsatlakozott lakosok aránya 74,5 %. A közcsatorna-hálózatba bekapcsoltak aránya 75-80 %, mely 

nagymértékben meghaladja a hasonló népességű városok országos átlagát, (33%). A szennyvizet a 

Miskolc Város szennyvíztisztító fogadja. Az utak 100%-a szilárd burkolatú. 

A távbeszélő fővonallal rendelkező lakások aránya: 74,5 %, a településen 8 db nyilvános távbeszélő 

állomás található. 

 

2.  Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép 
 
A környezetvédelmi program megalapozásához szükséges a környezeti állapot felmérése, a kialakult 

helyzet értékelése a problémák azonosításához és jellegük, súlyosságuk, megoldási lehetőségeik 

megítéléséhez.  

Meg kell vizsgálni, hogy a város környezetfejlesztési terve, a város általános rendezési terve és az egyes 

városrészek részletes rendezési tervei is tartalmaznak-e környezetvédelmi munkarészeket. Ezek, valamint 

a környezetminőségi adatok, fejlesztésekkel összefüggő információk jó hátteret szolgáltatnak a helyzet-

értékeléshez, a megoldást igénylő problémák azonosításához.  

 
2.1.1.    Levegő 
 

Magyarország levegőminőségi helyzete – az utóbbi évtizedekben, a nagy mennyiségben kibocsátott 

„hagyományos” légszennyező anyagok emissziójának csökkenése ellenére – sok területen még mindig 

nem kielégítő. 

A levegő minőségét a természeti tényezők mellett (talajviszonyok, uralkodó szélirány, csapadék, stb.) 

elsősorban a mező- és erdőgazdálkodás, az ipar- és szolgáltatóipar, a közlekedés, valamint a lakossági 

tüzelés határozza meg.  

A távolabbról érkező légszennyezés mértéke sem számottevő. A technológiai eredetű levegőterhelés tehát 

elenyésző, a nitrogén-dioxid és kén-dioxid kibocsátás mind a fűtési, mind a nyári félévben megfelelő, 

nincs határérték túllépés.  

A mezőgazdasági hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, 

elszállításával kell gondoskodni. 
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A kémiai légszennyező összetevők vonatkozásában Alsózsolca levegője nem kifogásolható. A település 

területén a gázfűtés térnyerése kedvező hatású, már csak kevés hagyományos fűtésű ingatlan található. A 

fűtéskorszerűsítés után már csak a kerti hulladékok időszakos égetéséből származó szennyező anyagok 

(CO, NO, korom és egyéb bűzös anyagok) csökkentése, megszüntetése vár megoldásra. Az egyedi fűtéssel 

rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre 

engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni. A háztartási fűtőeszközökben a tüzelőanyag egészségre káros 

égésterméket kibocsátó anyagot - különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb. - 

nem tartalmazhat. Bejelentés kötelezett légszennyező forrás a településen nincs.  

 

 

2.1.2.    Vizek - Felszíni vizek 
 

A föld, a felszíni és a felszín alatti vizek védelmére is nagy gondot kell fordítani. A felszín alatti 

vízkészletek megóvása érdekében legfontosabb feladat a teljes szennyvízcsatornázás kiépítése volt 

(jelenlegi lakossági rákötöttség 75-80 %), de szintén fontos a csapadékvizek ellenőrzött módon való 

elvezetése is. 

A település határát átszelő Sajó folyó vize évtizedeken keresztül – főként a környező vegyi üzemek és a 

szomszédos Szlovákia vegyiparának köszönhetően rendkívül szennyezett volt, a vízi növény- és állatvilág 

szinte teljesen kipusztult. A helyzet rengeteget javult, a folyóban megjelentek élőlények, a halak és a 

vízinövények, visszatért az élővilág, mondhatni teljes mértékben. 

 

2.1.3.    A szennyvíz felosztottsága, elvezetése 

A település szennyvízhálózata a belterületen teljes körűen kiépített, az ingatlanok csatornahálózatra 

csatlakozása nem 100 %-os. 

Azok a tulajdonosoknak, akik nem csatlakoztak a kiépített csatornahálózatra a keletkezett folyékony 

hulladék gyűjtéséről, kezeléséről és rendszeres elszállításáról a külön jogszabályban meghatározott 

műszaki és közegészségügyi előírások alapján a kötelesek gondoskodni és a talajterhelési díjat megfizetni, 

melyet a 15/2004./VIII.31./ KT. számú rendelet szabályoz, ami a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi 

szabályokról szól. 
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2.1.4. Föld 

Alsózsolca település geológiai szempontból a Sajó-völgyhöz tartozik. A Gömör-Szepes-i érchegységből 

lemosott hordalék a Sajó e szakaszán helyenként nagy rétegvastagsággal fordul elő, de átlagosan 6-8 

méterre tehető. E törmelékkúp a jelenlegi Sajó vonalat követi, kialakulása a pleisztocén korban történt. A 

rendelkezésre álló irodalom szerint a pleisztocén kavics alatt harmadkori (miocén) rétegek következnek. A 

pleisztocén rétegösszlet felett holocén-kori öntésanyag, öntésiszap helyezkedik el. E felszíni réteg 

vastagsága kis határok között változik, de a Sajó szeszélyes mederváltozásai ettől eltérő helyzetet is 

létrehozhatott. 

 

2.1.5.    Természetvédelem  

Napjainkban egyre hangsúlyosabban vetődik fel a természeti adottságok humán értékei használatának 

igénye, a természetes élőhelyek, tájképi értékek védelmének szükségessége, természet-közeli állapotuk 

hosszú távú fenntartásának követelménye. Egyszerre kell a hasznosítás és a megőrzés – egyszóval a 

környezetgazdálkodás – szempontjait úgy ütköztetni, összehangolni, hogy a természeti adottságok és 

értékek, mint a közösség tulajdona, hosszú távon megmaradhasson, megújulhasson és szolgálhassa 

utódaink örömét és érdekeit. A fenntartható fejlődés elvét kell szem előtt tartani, tehát a jelenben meglévő 

erőforrásokat oly módon kell hasznosítani, hogy a jövő generáció számára is biztosított legyen az ezzel 

való gazdálkodás lehetősége. 

 

2.2.    Település és épített környezet 

2.2.1.    Infrastruktúra - Úthálózat 

 

Alsózsolca közlekedési szempontból kedvező helyzetben van. A városhoz közel halad el az M30-as 

autópálya, ami csatlakozik az M3-as autópályához, így gyors összeköttetést biztosít a fővárossal. 

A település a 37-es számú főúttal közvetlen kapcsolatban van a városon áthaladó 3606. számú 

Felsőzsolca-Muhi forgalmi út és az iparterületi feltáró út által. Gesztelyig 4 sávos autóút könnyíti a 

közlekedést Sátoraljaújhely felé. 
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2.2.2.    Köztisztaság, hulladékkezelés 

A településen a hulladék-gazdálkodást az Alsózsolca Város Önkormányzatának 7/2005./IV.12./ számú 

KT.  rendelete szabályozza, mely a helyi hulladék-gazdálkodási tervről szól. 

A közszolgáltatást az AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft végzi. 

Több éve szelektív hulladékgyűjtésre van lehetőség a városban több helyen kihelyezett gyűjtőkben. 

A keletkezett veszélyes hulladékok kezeléséről (gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás) 

a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló módosított 98/2001. 

(VI. 15.) Kormányrendelet előírásai szerint kell gondoskodni. 

 

2.2.3. Épített környezet 

A települési környezet az ember által mesterségesen kialakított anyagi rendszer, amelynek alapvető 

funkciója az ember mindennapi életéhez elengedhetetlen társadalmi szükségletek kielégítése. 

A város polgárainak, a településre érkező vendégek, az átutazók közérzetét alapvetően befolyásolja a 

település közterületeinek, utcáinak állapota, tisztasága, rendezettsége. 

Rendezett településkörnyezeti megjelenés, gondozott utcák jellemzik a települést. Összességében 

megfelelő a városkép. 

A települési környezet állapotát jellemző tényezők: 
• az épületek állapota, a települési infrastruktúra és a köztisztaság helyzete, 
• az iparból és közlekedésből adódó légszennyezés, 
• a közterületek állapotának elhanyagolása pénz hiányában, 
• a települési zöldfelület aránya. 

 
 Az emberi egészség alakulásának környezeti összefüggései: 
 
Az emberiség a természet szerves része. Befolyását a természetre létszámának nagyságrendje, valamint a 

természetre kifejtett hatása határozza meg: lakónépesség, élve születés, halálozás.  

 
Épített környezet: 
 
Az épített környezet állapotával kapcsolatos fő problémák: 

� a lakásállomány, a lakóépületek állapotának romlása,  
� a középületek, közterek (pénzügyi források hiánya, kialakult emberi magatartásformák,  
� viselkedéskultúra)  
� műemlék jellegű épületek állapotromlása. 
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2.2.4.    A lakosság tudatformálása 

A helyi lakosság környezethez való viszonya nem csupán a társadalmi és családi háttér függvénye, de 

befolyásolja a közösségi lét, illetve a települési és megyei önkormányzat környezeti stratégiája. Érdemes 

tehát részletesen megvizsgálni a lakossági véleményeket, illetve a társadalmi kezdeményezések célját és 

folyamatát. Ezzel képet kaphatunk arról, hogyan érdemes egy adott közösségben tájékoztató-tudatformáló 

stratégiánkat alakítani. Ebbe nem csupán a gyerek- és fiatalkori nevelés tartozik bele, hanem a közvetett, 

felnőttekre ható tudatformáló tevékenység is. Ez utóbbinak része a környezetvédelem területén kifejtett 

civil aktivitás indirekt hatása is. Az átalakuló igényekre válaszképpen fontossá vált, hogy nemcsak az 

egyén vagy a család szintjén, hanem a társadalom magasabb szintjein is megfogalmazódjon a mindennapi, 

rövid és hosszútávon tapasztalható környezeti gondokra való odafigyelés gondolata. Erre nem csupán 

környezetvédelmi szabályok, intézkedések bevezetésével van szükség, hanem folyamatos, tudatos 

szemléletformáló tevékenységgel is. 

A város kiemelten figyelmet szentel a környezeti nevelés hatékonyságának növelésére, nemcsak a 

gyermekek estében, hanem a lakosság környezeti tudatosság széleskörű elsajátítása érdekében is. 

 

 

3.     Fenntarthatósági tervek és célok 

 

3.1.  A települési környezet tisztasága 

A közvetlen települési környezet képezi az ember mindennapi életterét. A települési közterületek (utak, 

járdák, parkok állapota) rendezettsége, tisztasága, a megfelelő növényzet nagymértékben javíthatja az ott 

élők közérzetét. A tisztaság és a rendezett növényzet számottevően növeli az ingatlanok értékét is.  

Szerepe van a káros környezeti hatások, a porterhelés a gáz állapotú szennyező anyagok és a zaj 

csökkentésében. 

 

Cél: Kevesebb környezeti terhet eredményező, jobb környezeti állapotjellemzőkkel rendelkező települési 

környezet kialakítása és fenntartása. 

 

Megvalósulási terv: 

Az Önkormányzatnak folyamatosan figyelemmel kell kísérni és be kell tartatni a külön rendeletben 

szabályozott közterületek tisztántartásának rendjét. 
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A szemetelőkkel szemben hatékonyabb fellépéssel és bírság kiszabásával kell eljárni. 

A használaton kívüli, beépítetlen belterületi magáningatlanok rendben tartására, gondozására kötelezettség 

előírásával kell a folyamatos karbantartást biztosítani. 

A települési járdák, utak állapota, rendezettsége nagymértékben javíthatja az ott élők közérzetét. A 

közterületek rendszeres takarítása fontos szerepet játszik az itt élők közérzetének alakulásában, a káros 

környezeti hatások (pl. porterhelés) kivédésében.  

A településen szemétgyűjtők kihelyezéséről és folyamatos fenntartásáról gondoskodni kell. A 

kihelyezésnél és pótlásnál figyelembe kell venni a jelentkező lakossági igényeket. Ezzel a forgalmas 

közterületeken képződő hulladék kulturált gyűjtése és elszállítása megoldható.  

A településen a szelektív hulladéktárolók kihelyezése és rendszeres ürítése megvalósult. A gyűjtőedények 

számának növelésével javíthatjuk a lakossági hulladék szelektív begyűjtését és kezelését. 

 

Zaj- és rezgés elleni védelem  
 
A közlekedésből, üzemek működéséből eredő magas zaj szintek káros hatással vannak az emberi 

egészségre.  

 

Cél: A lakosság egészségvédelme, a településen pihenést, kikapcsolódást kereső vendégek nyugalma 

érdekében a környezeti zajok elfogadható szintre mérséklése.  

Megvalósulási terv: 

 „A zaj- és rezgésvédelmi követelményeket a területrendezési tervekben érvényre kell juttatni. A 

környezetbe zajt, ill. rezgést kibocsátó és a zajtól, ill. rezgéstől védendő létesítményeket úgy kell tervezni, 

egymáshoz viszonyítva elhelyezni, hogy a zaj és rezgés ne haladja meg a megengedett zaj-, ill. 

rezgésterhelési határértékeket.”  

A lakókörnyezet minőségét befolyásoló környezeti hatások közül a közúti közlekedésből eredő 

légszennyező és zajhatások a legzavaróbbak közé tartoznak. A lakóterületi életminőség javításában 

meghatározó szerepű településfejlesztési célkitűzés a települést terhelő nehézteher és egyéb forgalom 

elterelhetőségét biztosító elkerülő út nyomvonalának kiépítése, amit kistérségi közös összefogással kell 

támogatni és szorgalmazni. 
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Levegőtisztaság védelem 

 

Az utóbbi két évszázadban a földön a levegő összetétele jelentősen megváltozott, ugyanis egyes légköri 

nyomgázok és aeroszol részecskék légköri mennyisége világszerte rohamosan emelkedik. Az emberiség 

létfeltételeit is veszélyeztető következmények elkerülése csak nemzetközi összefogással lehetséges, 

amelyben Magyarországnak és a településnek is az arányos felelősség elve alapján kell szerepet vállalnia. 

Az éghajlatváltozás kockázatát csak az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével lehetséges 

megelőzni. E gázok kibocsátása az energiatermelés, a közlekedés, egyes ipari tevékenységek és az 

intenzív mezőgazdasági termelés rovására írható, így a légkör védelme végső soron a nemzetgazdaságokat 

átszövő energetikai, közlekedési infrastruktúra, illetve a termelési-termesztési rendszerek fenntarthatóbb 

fejlesztését jelenti.  

 

A globális folyamatok mellett helyi szinten nem az üvegházhatású gázok, hanem az emberi egészséget, az 

ökológiai rendszert és az épített környezetet is fenyegető légszennyező anyagok okoznak komoly 

gondokat. Ezek forrásai szintén az energetikai és más iparágak, a mezőgazdaság, a közlekedés, a 

szolgáltató ágazat, a lakossági fűtés – tehát antropogén eredetűek. Olykor a természet maga is 

nagymértékben hozzájárul a légszennyezéshez (vulkán kitörés, aszály, hévízforrások, stb.). A 

légszennyezők e csoportjának hatása általában jóval gyorsabban érzékelhető (napok, hetek, súlyos 

esetekben percek alatt), mint az üvegház hatású gázok esetében.  

 

A települési környezetvédelmi programban nagy figyelmet kell fordítani a légszennyezők e csoportjába 

tartozó anyagok csökkentésére is, mivel ezek lokálisan és rövidtávon hatnak mind a lakosság egészségi 

állapotára, mind pedig az élővilágra és az épített környezetre. 

 

Településünkön legjelentősebb környezetterhelő tevékenység a közlekedés. A forgalom jelenleg műszaki 

védelem nélkül érkezik a településre, s gyakorlatilag a járművezetők belátásán múlik a 

sebességcsökkentés. A közúti közlekedési kibocsátások alakulásában három tényező játszik fontos 

szerepet: az üzemanyag és a gépjármű-állomány minősége, valamint a gépjárműhasználat mennyisége.  

 

A szilárd tüzelőanyag felhasználása, a földgáz program megvalósulása kapcsán, lényegesen csökkent 

illetve további csökkenéssel lehet számolni, ami szintén javíthatja a város levegőjének tisztaságát. 

A biológiai eredetű légszennyezők közül legjelentősebb a parlagfű allergén hatása, de a nyír, kőris, 

mogyoró pollenek hatását is figyelembe kell venni a város belterülete fásítási tervének elkészítésénél, 

gondoskodni kell a parlagfű szervezett és hatékony irtásáról. 
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Cél:  A jó levegőminőség fenntartása, a település környezeti levegőminőségének javítása. 
 
Megvalósulási terv: 

 

� A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék 

háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető. 

� Lakóterületen szagos, bűzös tevékenység nem folytatható, csak külterületen, korszerű technológia 

mellett. Iparterület vagy ipari létesítmény tervezésekor, valamint a rendezési terv módosításánál 

figyelembe kell venni a jogszabályban a védőtávolságokra vonatkozó előírásokat. 

� Lakó- és intézményterületen csak olyan szolgáltató, ipari és kereskedelmi kisvállalkozás kaphat 

működési engedélyt, amely szükség szerint az érintett hatóságok véleményével is alá van 

támasztva. 

� Valamennyi országos rendeletben szabályozott tevékenységi kör megvalósítása előtt környezeti 

hatástanulmány készítendő. 

� A környezeti hatástanulmányok alapján további részletes hatásvizsgálatok készítése rendelhető el, 

amennyiben a környezetállapot veszélyeztetettsége és a megelőzés vagy kárelhárítás lehetséges 

módozatai nem kellően tisztázottak. 

� A város 4/1991./IV.24./ KT. számú az állatok tartásáról szóló rendeletének előírásait összhangba 

kell hozni a rendezési terv előírásaival. 

� Az avar és a kerti hulladék égetését a helyi önkormányzatnak rendelet útján, időben kell 

korlátoznia, és ezt a helyi lakossággal ismertetni szükséges, az esetleges diffúz légszennyezés 

kialakulása és ez által a lakossági panaszok elkerülése érdekében. 

 
 
3.2.     Ivóvízellátás 
 
 
A víz alapvető, pótolhatatlan lételeme minden élőlénynek. A víz természeti erőforrásként is értékes. A 

felszíni és felszínalatti vizeket megannyi gazdasági tevékenységhez használják fel: turizmus, 

mezőgazdaság, ipar, bányászat és nem utolsósorban természetesen az ivóvíz legfőbb forrásai. A víz 

megújuló természeti erőforrás, nem körültekintő használata és a globális igények szakadatlan növekedése 

(népességnövekedés a gazdasági növekedés, fogyasztás, „életszínvonal” növelés kényszerével párosulva) 

következtében az egészséges édesvíz hiánytól szenvedő lakosság aránya rohamosan emelkedik, a 

mennyiség és minőség fenntarthatóságát veszélyezteti. 
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Alsózsolca Város Önkormányzata tulajdonosi tagja a BORSODVÍZ Zrt.-nek, a vízhálózat üzemeltetője is 

a BORSODVÍZ Zrt. Az ivóvízellátását az ÉRV biztosítja Felsőzsolca felöli betáplálással. 

 

Cél: Az ivóvízbázis védelme, a vízminőség javítása, a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás megteremtése.  

        A lakosság egészséges ivóvízellátásának biztosítása. 

 

Megvalósulási terv: 

 

• Azokat a lakosokat, akik nem csatlakoztak még rá az ivóvíz- és szennyvízhálózatra, meg kell 
győzni a rendszer előnyeiről. Ezt a célt jól szolgálja a talajterhelési díj bevezetése, alkalmazása. 

 
• A belterületen új beépítésű telkek esetében a beépítés csak teljes körű közműellátottság esetén 

engedélyezhető. 
 

• A Csavargyári horgásztelepen szorgalmazni kell az ivóvízvezeték kiépítését és a zárt, 
szivárgásmentes szennyvíztároló használatát. 

 
• A terület-felhasználás tervezése során figyelembe kell venni a vizsgált területen lévő üzemelő 

vízbázisok (sajóládi) tervezett vagy meglévő védőterületeit és hidrogeológiai védőidomait, illetve 
az ezek területére eső tiltásokat és korlátozásokat. 

 
• Az élő- és talajvizek szennyezése sem közvetve, sem közvetlenül nem engedélyezhető. 

 
 
3.3.     Energiagazdálkodás 

 
Világszerte erős törekvés mutatkozik a megújuló energiaforrások hasznosítására, egyrészt a fosszilis 

energiahordozók felváltása, másrészt a környezeti kockázat csökkentése, harmadrészt pedig az 

energiaimport függőség csökkentése érdekében (az Európai Unió energiaimportja 70 %, amit 2010-ig 

50%-ra kíván csökkenteni). A megújuló energiaforrások alkalmazása a terület- és gazdaságfejlesztés 

kiemelkedő fontosságú területe gazdasági, szociális és környezeti szempontból egyaránt. A hagyományos 

fosszilis energiahordozók (kőszén, kőolaj, földgáz) ára egyre inkább emelkedik és utóbbiak esetében a 

készletek kimerüléséhez közeledve hosszabb távon még erőteljesebben fog emelkedni, amivel a lakosság 

jelentős része képtelen lesz lépést tartani. Másrészt, a kőolaj és gázárak növekedése nyomást fog 

gyakorolni a kőszén felhasználás növelése irányában, amely a már ismert környezetvédelmi problémák 

(savas eső, pernye, stb.) ismételt súlyosbodásához vezet, amennyiben megfelelő alternatív energiaforrások 

fejlesztése nem történik meg. Az elkövetkező 1-2 évtized átmeneti állapotnak tekintendő, amikor a 

hagyományos energiahordozók közül a legkisebb szennyezést okozó földgáz használatát célszerű növelni. 
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Cél: A jelenleg is használt energiák felhasználásának optimalizálása.  

 

Megvalósulási terv: 

• A közvilágítás céljából működtetett hálózat rekonstrukciójakor vagy új hálózatok kiépítésekor, a 
hagyományos izzók, lámpák lecserélésekor törekedni kell az energiatakarékos nátrium lámpák és 
kompakt fénycsövek alkalmazására, illetve ezzel egyidejűleg a lámpatestek egységesítésére.  

 

• A gázenergia ellátás kapacitási és infrastrukturális oldalról megoldott. Ezáltal a településen mind a 
szilárd, mind a folyékony energiahordozók iránti igény minimális. 

 

• A belterület gázenergia szempontjából ellátott, azonban külterületek gázellátását szorgalmazni 
kell. 

 

• Fenntartható fejlődés szempontjából nélkülözhetetlen az alternatív energiaforrások előtérbe 
kerülése a hagyományos energiahordozókkal szemben. Az alternatív energiák közül elsősorban a 
geotermikus energia jöhet szóba. Másodsorban számításba jöhet még a mezőgazdaságból származó 
biomassza, illetve a hulladék kezelés során hasznosítható biogáz energia nyerés céljából. Utána 
kell járni, hogy hol és milyen alternatív energiaforrást előállító üzemek épültek és azok milyen 
hatásfokkal dolgoznak. 

 

• Energiahatékonysággal, megújuló, alternatív energiaforrások alkalmazásával összefüggő ismeretek 
népszerűsítése, terjesztése, az iskolai oktatásba történő beillesztése, kampányok, tanfolyamok 
szervezése, kiadványok szerkesztése. 

 
 
 
3.4. Zöldterület-gazdálkodás 
 
Az épített környezet, azaz a település védelme, fenntarthatóvá, élhetőbbé tétele természetvédelmi, 

tájvédelmi, környezet egészségügyi és nem utolsósorban érzelmi-hangulati, mentális kérdés. 

Természetvédelmi kérdés abban a tekintetben, hogy hogyan illeszkedik az ökoszisztémába, mekkora 

térrészt foglal el és mekkorát használ fel. Tájvédelmi, tájesztétikai kérdés, hogy beleilleszkedik-e a 

tájszerkezetbe, vagy inkább további megbontását, feldarabolódását okozza. A település szerkezete, 

zöldfelület-rendszere, arculata nagyban meghatározza a lakosság hangulatát, egészségét, azaz döntően 

befolyásolja az életminőséget.  

A település épített világa, az épületek, utak, műszaki létesítmények rendszere biztosítja a település 

működőképességét, az egyes települési funkciók közti szükséges kapcsolatokat.  

 

Cél: Kevesebb környezeti terhet eredményező, jobb környezeti állapotjellemzőkkel rendelkező települési  

        környezet kialakítása és fenntartása. 
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Megvalósulási terv: 

 

• A zöldterületek szabályozását a Szabályozási Terv tartalmazza.  
 
• Meglévő közparkok (játszóterek) rekonstrukcióját el kell végezni. 

 
• Tervezett közparkok (Zkp): 

- Jókai utcában, a 9-11. sz. lakóépületek előtt, ezen épületek gépkocsival történő megközelítését 

biztosítva, 

- A volt szennyvíztisztító telep térségében, a 039, 040 hrsz. területen és a 037/3 hrsz. ingatlanok 

egy részén,  

- Tervezett lakópark és a vasút közötti területen. 

 
• A fák a zöldfelületi rendszer legfontosabb elemeit alkotják, és környezetvédelmi szempontból is 

domináns a szerepük. 
 

• A közterületek gondozása (legalább évente két-háromszori kaszálás, évenként nyesés), a település 
körül a legveszélyeztetettebb részeken (utak széle, hulladéklerakásnak kitett területek, stb.) 
függetlenül a terület jellegétől. 

 

• Kertek, más ingatlanok tulajdonosainak kötelezése a gyommentesítésre. 
 

• Az eltávolított biomassza szelektív gyűjtése, komposztálása. 
 

• A zöldfelület fejlesztésében fokozott hangsúllyal szerepelnek a települési kis terek, amelyek 
potenciálisan a településképre jellemző, csendes pihenőparkok kialakítását, fejlesztését teszik 
lehetővé. 

 

3.5.    Természeti és építészeti értékek védelme 

Az országos és helyi védettség alatt álló természeti értékek védelme, a műemlékek, régészeti lelőhelyek, a 

városszerkezet és a városkép védelme. Ezek állagmegóvásán túl törekedni kell a védett értékek körének 

bővítésére. 

Országos védelem alatt álló területek: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény erejénél fogva továbbá védelem alatt áll valamennyi 

forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Területükre az országos védett természeti 

területekre vonatkozó természetvédelmi előírások érvényesek. Alsózsolca közigazgatási területén jelenleg 

ilyen kataszterezett objektumok nincsenek. 
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Országos védelem alá tervezett terület a Hernád-völgyi Tájvédelmi Körzet. A területek védetté 

nyilvánítása folyamatban van. A védett terület rendeltetése a Hernád-völgy növény- és állatvilágának, táji 

értékeinek megőrzése és fenntartása lesz. 

Alsózsolca közigazgatási területén megtörtént az egyedi tájértékek előzetes felmérése. Egy országos 

bizottság fogja értékelni, hogy a felmért értékek közül, melyeket nyilváníthat az illetékesség alapján az 

ANP és a BNP Igazgatósága határozatban egyedi tájértékké. Az alább megadott tájértékek tájékoztató 

jellegűek: 

 
Ssz. Megnevezés Fő típus Pontos helyszín 

1. Feszület Kultúrtörténeti A Sajóládról Alsózsolcára vezető út jobb oldalán, a 
falu határában. 

2. Vay-i kastély Kultúrtörténeti A sportpályától 100 m-re. 
3. Régi víztorony Kultúrtörténeti A kastély mellett. 
4. Magtár Kultúrtörténeti A sportpálya mellett. 
5. Régi kúria Kultúrtörténeti Az alsózsolcai főút bal oldalán, a templommal 

szemben. 
6. Régi 

parasztház 
Kultúrtörténeti A Sajó kanyarulatánál lévő utca sarkán. 

7. Régi 
parasztház 

Kultúrtörténeti A Sajó kanyarulatánál lévő utca bal oldalán. 

8. Településképe
t őrző 
utcarészlet 

Kultúrtörténeti A Sajó kanyarulatánál lévő derékszögű utcarészlet. 

9. Bányató Földtudományi A vasút túloldalán, nem a település oldalán működő 
kavicsbánya mellett. 

10. Feszület Kultúrtörténeti Az Alsózsolcáról Felsőzsolca felé kivezető út bal 
oldalán, a híd előtt. 

 

NATURA 2000, Habitat Direktívás területek: 

Alsózsolca közigazgatási határában, a Sajó-völgy és a Hernád-völgy került felterjesztésre, az ott  

található, uniós szinten is fontos élőhelyek és a bennük megtalálható uniós jelentőségű fajok miatt. 

 

 

Cél:   az országos és helyi jelentőségű védendő értékek feltárása; a védett és védendő értékek állagának  

          megóvása, társadalmi elismertségük növelése, a természetvédelem igényeinek szem előtt tartása. 

 

Megvalósulási terv: 

 

� A helyi védelem alatt lévő építményeket eredeti formájukban meg kell őrizni. Épületek esetében 

azok beépítési módját, tömegét, tetőformáját, homlokzati kialakítását meg kell tartani. Bontás vagy 
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szerkezeti elem cseréje előtt az eredeti állapotot dokumentálni kell, és azt vissza kell állítani. A 

helyi védelem alatt lévő építmények környezetében, a védett épület jellegétől és tömegétől 

jelentősen eltérő, ill. a hagyományos beépítéstől eltérő építmény nem engedélyezhető, a kialakult 

telekviszonyok meg nem változtathatók. Az új építmény magassága nem lehet nagyobb, mint a 

védett építményé. 

 

� A helyi értékvédelmi területeken az utcaszakaszokon az épületek és kerítések hagyományos jellege 

megtartandó. Hagyományos az oldalhatáron álló beépítés, az épületek tömegaránya, tetőformája, 

homlokzati kialakítás, homlokzati kiosztás, anyagválasztás, egyéb építészeti díszítőelemek. Bontás 

vagy szerkezeti elem cseréje előtt az eredeti állapotot dokumentálni kell, és azt vissza kell állítani.  

 

� A település területére helyi értékvédelmi rendeletet kell készíteni, a védendő településszerkezet, 

utcaképek, beépítési jelleg, építészeti elemek meghatározására, és az esetleges további védendő 

építmények kijelölésére. A rendeletben – egyebek mellett – meg kell határozni a védelem 

biztosítása érdekében, a tulajdonosok, építtetők számára nyújtandó kedvezményeket is. 

 

� A területre előírt zöldfelületi fedettség, védőfásítás kialakítását és módját az építmények 

engedélyezési tervében kell igazolni. 

 

� Meglévő zöldfelületek rekonstrukciójára engedély csak kertészeti kiviteli terv alapján adható. 

 

� Az építmények elhelyezése és használata során a természetes élőhelyek védelmét biztosítani kell. 

 

� Az erdőként, közparkként és szabadidőközpontként jelölt területre fatelepítési és beültetési 

kötelezettséget írunk elő, melyet be kell tartani. 

 

� A természetvédelmi szempontból érzékeny területeken csak olyan tevékenység végezhető, amely a 

természeti értékek sérülését, pusztulását, zavarását nem okozza. 

 

� A természetvédelmi törvény útmutatásait be kell tartani. 
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3.5. Helyi közlekedésszervezés 

 

Az EU új közlekedésfejlesztési irányelve kimondja, hogy át kell gondolni a közlekedési infrastruktúrák 

rendszerét, és törekedni kell a meglévő hálózatokon, a meglévő feltételek javításával, környezetkímélő 

módon megoldani a gazdaság-szállítási, és személyforgalmi igényét. Az utak vonatkozásában a 

szélességnél figyelembe kell venni a távlati közművesítést (vízvezeték, földkábel) a csapadékvíz-

elvezetést. 

 

Cél:   A biztonságos és környezetbarát közlekedés kialakítása 

 

Megvalósulási terv: 

 

• A közlekedési területeket és létesítményeit, azok szabályozási szélességeit és védőtávolságait a 

Szabályozási Terv ábrázolja. 

• Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjai mentén létesítményt elhelyezni csak 

a területsáv megtartásával szabad. 

• A területsávba eső meglévő épületeken végezhető mindennemű építési tevékenység – csak a 

területsáv kialakulásának várható idejét, az épületnek a területsávban elfoglalt helyét, az épület 

sajátosságait (eszmei és gazdasági értékét) mérlegelve, az illetékes közlekedési szakhatóság 

állásfoglalásának figyelembevételével – engedélyezhető. 

• A települési forgalomtechnikai terv felülvizsgálata szükséges. 

 

3.7.    Az épített környezet védelme 

 

A település szerkezete, zöldfelület-rendszere, arculata nagyban meghatározza a lakosság hangulatát, 

egészségét, azaz döntően befolyásolja az életminőséget.  

A település épített világa, az épületek, utak, műszaki létesítmények rendszere biztosítja a település 

működőképességét, az egyes települési funkciók közti szükséges kapcsolatokat.  

 

Cél:  A településkép harmóniájának fokozott védelme. 

 

Megvalósulási terv: 

• A veszélyeztetett lakások, lakóépületek állapotát fel kell mérni, és rendbehozatalához megfelelő 
stratégiát kell kidolgozni. 
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• Az esztétikai, történeti és hagyományos, városközpontú szempontokat figyelembe vevő felújítási 

módszerek és programok megvalósítása a településkép kedvező befolyásolására. 
 

• A közcélú létesítmények és környezetük fenntartását, kulturált kialakítását az üzemeltetőkkel 
közös programban kell összefoglalni, elkészíteni és megvalósítani. 

 
• Egységes, környezetbe illeszkedő hirdető- és útbaigazító tábla rendszer alkalmazása. 

 
 

4.   A célok eléréséhez szükséges intézkedési program 

 

4.1. Szervezéssel, intézkedéssel megoldható feladatok 
 
1. A közterületen tárolt építési-bontási anyagokat takarással kell ellátni a porszóródás    

megakadályozása érdekében. 
 
2. Figyelemmel kell kísérni, hogy az állattartó gazdaságok a környezetvédelem szempontjából 

megfelelően kezelik a termelés során keletkezett mellékanyagok elhelyezését, hasznosítását. 
Továbbá a belterületi állattartás jogszabályi előírásainak betartását fokozottan kell ellenőrizni. 

 
3. A közcélú létesítmények és környezetük fenntartására és kulturált kialakítására programot kell 

kidolgozni, és megvalósítani.  
 

4. El kell készíteni a helyi védelemre méltó természeti értékeink állapot-felvételét, ennek alapján ki 
kell munkálni a területek kezelési és fenntartási szabályait. 

 
5. A településre jellemző, még fennmaradt táji értékek védelmét, a településrendezési tervben 

érvényesíteni kell. 
 

 
4.2. Településüzemeltetési többletköltséggel járó feladatok 
 

1. A város belterületén lévő, rendszeresen kezelt zöldfelület, virágágyás talajának felújítása, szerves 
anyag pótlása. 

 
2. Szilárd burkolatú utak, terek, parkolók rendszeres takarítása, locsolása, az útszegély melletti 

földanyag eseti eltávolítása – a város teljes területén – a porszennyezés csökkentése érdekében. 
 
3. A településen a csapadékvíz elvezetése részben szikkasztóárkokba történik, mely árkok 

karbantartásáról és tisztításáról folyamatosan gondoskodni kell. 
 
4. A pollenszennyezés mértékének csökkentése érdekében a kezelt zöldfelületeken a kaszálást a 

növényzet virágzása előtt minden esetben el kell végezni. A közterületek fásítása során 
légszennyezés szempontjából kerülni kell a kedvezőtlen hatású fafajok telepítését. 

 
5. Felmérés készítése annak érdekében, hogy szükséges-e hulladékgyűjtő edényzet kihelyezése a 

nagyobb forgalmú, frekventált helyeken. 



 20 

 
6. Az illegális szemétlerakó-, és szennyező anyag ürítési helyek felszámolása, a tevékenység 

tiltásának táblával jelölése.  
 
7. A háztartási hulladékban lévő veszélyes hulladékok szelektív gyűjtési rendszerének teljes körű 

kiterjesztése. 
 
8. A zöldfelületek, virágágyások, kitaposott növényzetét pótolni kell és az eredeti funkcióját 

helyreállítani. 
 
 
4.3. Beruházási és fejlesztési forrásokat igénylő feladatok 
 

1. Önkormányzati utak minőségének javítása. 
 
2. A Sajó-part hasznosítása, szabadidős és pihenő létesítmények kialakítása különböző programok 

szervezésére. 
 

3. Települési, vagy intézményi szinten, alternatív energiaforrást előállító beruházás lehetőségének  
feltárása, majd megvalósítása.  Az energia-hatékony projekt kidolgozása. 

A Fenntarthatósági Terv elfogadásával Alsózsolca Város Önkormányzata vállalja, hogy működésében a 
fenntarthatósági szempontokat lehetőségeihez mérten figyelembe veszi és érvényesíti. A Fenntarthatósági 
Terv olyan irányelveket is tartalmaz, amelyek alapján az önkormányzat saját környezetvédelmi programját 
kidolgozza és folyamatosan felülvizsgálja. 

 
 
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő–testülete ……………… számú határozatával elfogadta a 
városra vonatkozó helyi Környezeti Fenntarthatósági Tervet. 
 
 
Alsózsolca, 2010. április  
 
 
 

 
Zsiros Sándorné 

polgármester 
 

 

 

 


