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Meghívó lakossági fórumra 

 

Alsózsolca város Településrendezési eszközei módosítása 

 

Alsózsolca Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel döntött, hogy a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) foglaltaknak megfelelően 

módosítja településrendezési eszközeit. 

 

A módosítást vállalkozói és civil szervezetek kezdeményezései indokolják, amelyek egyrészt 

a bányászati tevékenység tovább folytatásának feltételeit, másrészt sportterület fejlesztés 

kereteit kívánják szabályozottan megteremteni.  

 

A módosítási folyamat menetét a Kr. 42. §-a szabályozza, melynek (1) bekezdése partnerségi 

véleményezést, lakossági fórum megtartását írja elő.  

 

Fentieknek megfelelően Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének a partnerségi 

egyeztetés szabályairól szóló 12/2017. (VI. 23.) önkormányzati rendelete alapján 

  

2019. augusztus 29. napján 17 órától lakossági fórumot 

 

tartunk az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyaló termében. 

 

A módosítási dokumentáció Alsózsolca város honlapján elérhető és a polgármesteri 

hivatalban nyomtatott formában is megismerhető. 

 

 

Alsózsolca, 2019. augusztus 21. 

  

        

 

Szilágyi László s. k. 

               polgármester 

                                                                                                                   

mailto:polg.hiv@alsozsolca.hu
http://www.alsozsolca.hu/
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VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓJA 

 

 

 

Tervező adatai: 

Név: HOJDÁK PÉTER 

Lakcím: 3535 Miskolc, János u. 46. sz 

Kamarai névjegyzék száma: 05-0494 

Településtervezői jog. sz.: TT-05-0494 

Szakképesítése: okl. településmérnök 

 

Megbízó adatai: 

Név:    ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Cím:    3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

A módosítással érintett területek: 

 

M-1 37106 sz. összekötőút – közigazgatási határ - 0127 hrsz. csatorna – 084 hrsz. iparvágány 

M-2 80. sz. Hatvan–Miskolc–Szerencs–Sátoraljaújhely-vasútvonal –- 0125/1és 0122 hrsz. 

csatorna – 084 hrsz. iparvágány – 086 hrsz. ingatlan keleti és déli határa – 074/2 hrsz. árok – 

094/1 hrsz. keleti és határvonala – belterületi határ 

M-3 Kossuth Lajos utca – belterületi határ – Sajó-folyó – 021 hrsz. ingatlan – belterületi határ – 

1027/1 hrsz. ingatlan (tervezett közút)  

 

Alulírott kijelentem, hogy a tervezést a tervező és szakértő mérnökök kamarájáról rendelkező 1996. 

évi LVIII. törvény, illetve az azt módosító 1997. évi LXIV. törvényben foglaltak szerint 

tevékenységi körömön belül végeztem. 

 

 

 

 

 

 

 

 
        …………………………………… 

              Hojdák Péter 

                 településtervező 
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1.Határozattal jóváhagyandó munkarészek 

 

1.1 Településszerkezeti Tervet (TszT) módosító határozati javaslat 

Határozati javaslat 
 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselőtestülete… /2019. (…..) számú határozata a 

Településszerkezeti Terve módosításáról, továbbá a kapcsolódó feladatokról: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (1)-(3) bekezdés és a 10.§ (1) bekezdés 

alapján a Településszerkezeti Tervet és annak Leírását az alábbiak szerint módosítja: 

1. Alsózsolca község 3/2005. (V.12) kt. határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervének 

módosítását, mely a Város kiemelt fejlesztési területeire és környezetükre vonatkozik a jelen 

határozat 1—5 számú melléklete szerint jóváhagyja. 

Rajzszám: TSZT/M-1 

  TSZT/M-2 

  TSZT/M-3 

A Településszerkezeti Terv módosítással nem érintett részei hatályban maradnak. 

2. A Településszerkezeti Terv Leírását a Településszerkezeti Terv módosítása érinti, 

módosítását a jelen határozat 5. sz. mellékelte tartalmazza: 

3. A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során megállapított 

Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településszerkezeti Terv 

Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni. 

 

Felelős:      Polgármester 

Határidő:  Folyamatosan 

 



1. sz. melléklet 

 

 

M = 1:10000 

 



 

2. sz. melléklet 

 

Az északi irány a lap jobb széle felé mutat ! 



3. sz. melléklet 

 

 

M = 1:1000 



4.sz. melléklet 

 

a jóváhagyott Településszerkezeti Terv jelmagyarázata 

 



5.sz. melléklet 

 

A Településszerkezeti Terv leírása III. Fejezet 17. pontja kiegészül az alábbiakban 

 

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 területe 

- Vasút terület – Kök – a közigazgatási területen áthaladó vasút területe 

 

Zöldterületek – Zkp; Zk 

- Közpark területe – a város kül- és belterületén meglévő és tervezett közparkok és 

közterületi zöldfelületek területe 

 

Erdőterületek – E 

- Gazdasági erdőterület Eg 

- Véderdő terület – Ev 

- Turisztikai erdő Et 

 

Mezőgazdasági területek – M 

- Általános mezőgazdasági terület – Má 

 Szántó – Má/1 

 Rét-legelő – Má/2 

- Kertes mezőgazdasági terület – MK 

 Mg. üzemi terület (major) Mg 

 Külterületi kertek (zártkertek) Mk1 

 Tanyák területe Mk2 

 

Vízgazdálkodási területek – V 

- Folyó, árok, csatorna – V1 

- Tavak területe – V2 

- Vízmű területe – V5 

- Vízállásos, nádas területek – V7 

- Árvízvédelmi töltés - Vt 

 

Különleges területek– Kk 

- nyersanyaglelőhely Kk-B 

- sportolási célú terület – Kk-Sp 

 



2.Rendelettel jóváhagyandó munkarészek 

2.1. Alsózsolca Város Helyi Építési Szabályzatát (HÉSZ) módosító rendelettervezet 

 

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

....../…... (….......) önkormányzati rendelete 

Alsózsolca Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

12/2005. (V.13) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 

valamint 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva, 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet eljárási szabályainak alkalmazásával a következőket rendeli el: 

 

1.§. 

Az Alsózsolca Város helyi építési szabályzatáról szóló 12/2005 (.V.13) önkormányzati rendelet 2.§. 

(2) pontja kiegészül az alábbiakban: 

d) 4. melléklete T-6 számú M = 1:10000 méretarányú Külterületi Szabályozási Terv 

    T-7 számú M = 1:10000 méretarányú Külterületi Szabályozási Terv 

       T-8 számú M = 1:1000 méretarányú Belterületi Szabályozási Terv 

 

2.§. 

Az Alsózsolca Város helyi építési szabályzatáról szóló 12/2005 (.V.13) önkormányzati rendelet 5.§. 

(2) pontja kiegészül az alábbiakban: 

i) kijelölt építési hely 

3.§. 

Az Alsózsolca Város helyi építési szabályzatáról szóló 12/2005 (.V.13) önkormányzati rendelet 6.§. 

kiegészül az alábbiakban: 

e) Alsózsolca VI. – átmeneti törmelékes nyersanyagok. 

f) a bányatelkek és az azokkal érintett ingatlanok beépítésre szánt vagy beépítésre nem 

szánt különleges területbe sorolhatóak. 

 

4.§. 

Az Alsózsolca Város helyi építési szabályzatáról szóló 12/2005 (.V.13) önkormányzati rendelet kie-

gészül az alábbiakban: 

15/A. §. 

Különleges beépítésre nem szánt területek 

 

(1) Nyersanyaglelőhelyek: Kk-B 

a) A területen csak a bányászattal kapcsolatos építmények helyezhetők el. 



b) A bányaterületen zárt tartályos konténeres szociális létesítményt lehet elhelyezni. 

c) Mobil konténer-állomás, nyersanyag előfeldolgozó telepítése a folyékony szennyezé-

sek összegyűjtését biztosító betonozott felületen lehetséges, olajfogó tálca alkalmazá-

sával. 

d) Meddő, illetve humusz deponálása a védett vízbázis kijelölt védőterületén tilos. 

e) A kijelölt bányatelken kívül eső területen építési tevékenység és tereprendezés önálló 

építési engedélyezési eljárás alapján végezhető. 

f) A bányászati tevékenység előrehaladásával a felhagyott területek folyamatos rekulti-

vációját tájrendezési terv alapján kell elvégezni. 

g) A rekultiváció során a bányatavak partjait a növényzet megtelepedéséhez alkalmas 

enyhe dőlésszögű rézsűvel kell kialakítani. 

h) Tereprendezés során csak szennyezés-mentes anyagok használhatóak fel. 

(2) Nagy kiterjedésű sportolási célú zóna Kk-Sp 

a) A területen sportolás céljára szolgáló épület legfeljebb 2%-os beépítettséggel helyez-

hető el, ahol az építménymagasság a 6 métert nem haladhatja meg. 

b) Építési tevékenység csak az illetékes vízügyi hatóság hozzájárulásával folytatható. 

c) A földszinti padlóvonal síkja legalább a mértékadó árvízszintet 1 m-el meghaladó 

szinten lehet, az építménymagasság számítása során ez a sík tekinthető a rendezett 

terepszintnek. 

d) Terepszint alatti építmény, épületrész nem létesíthető. 

e) Mobil lelátó létesítmény elő,- oldal- és hátsókertben is elhelyezhető. 

f) Pavilonok, árusító sátrak ideiglenes jelleggel, a felszín burkolása nélkül telepíthető-

ek. 

g) Műfű burkolat az időszakos vízborítást károsodás nélkül elviselő technológiával léte-

síthető. 

h) Egyéb burkolt felület kizárólag vízáteresztő technológiával valósítható meg. 

i) A területen kialakított részű hajlásszöge max. 1/3 arányú lehet. 

j) A területen kizárólag áttört kerítés építhető. 

 

5.§. 

(1) Az Alsózsolca Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 12/2005 (.V.13) önkormányzati rende-

let mellékletét képező Szabályozási Terve módosul a jelen rendelet 1, 2 és 3. számú rajzi mel-

lékletei szerint. 

Rajzszám: T-6, T-7, T-8 

(3) A Szabályozási Tervben a módosítással nem érintett területrészek szabályozása 

változatlanul érvényben marad. 

6.§. 

(1) Ez a rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet négy mellékeltet tartalmaz 

(3) A jóváhagyást követően az építési szabályzatot egységes rendeletbe kell foglalni. 

 

Alsózsolca, 2019. ………..…. 

 

 

Marcsikné Orosz Emese      Szilágyi László 

jegyző          polgármester 



1. sz. melléklet 

Alsózsolca Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

12/2005. (V.13) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/...... (….........) rendelethez 

 

T-7 számű M =1:10000 méretarányú Külterületi Szabályozási Terv 

 

 
 



 

2. sz. melléklet 

Alsózsolca Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

12/2005. (V.13) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/...... (….........) rendelethez 

 

T-8 számű M =1:10000 méretarányú Külterületi Szabályozási Terv 
 

Az északi irány a lap jobb széle felé mutat ! 



3. sz. melléklet 

Alsózsolca Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

12/2005. (V.13) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/...... (….........) rendelethez 

 

T-9 számű M =1:1000 méretarányú Belterületi Szabályozási Terv 

 

 



4. sz. melléklet 

Alsózsolca Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

12/2005. (V.13) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/...... (….........) rendelethez 

 

A módosított Szabályozási Terv jelmagyarázata 

 

 

  



3.Alátámasztó munkarészek 
 

3.1 Településtervező műszaki leírás 
 

Előzmények 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2019. (IV.25.) határozatával, majd a 

72/2019. (V.23.) és 73/2019. (V.23.) határozataival döntött arról, hogy módosítja az hatályban lévő 

Településrendezési Eszközeit. A módosítás célja az alább bemutatott három részterületre (M-1, M-2, 

M-3) vonatkozó beruházói szándék támogatása. 

Az 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 6/A. § (3) bekezdés szerinti települési főépítészi közreműködési 

feladatok ellátására Bernáth Mihályt, a dokumentáció elkészítésével irodámat bízta meg. 

Az egyeztetési és jóváhagyási eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) korm. rendelet (a 

továbbiakban R.) 42. §, szerinti tárgyalásos eljárás szerint kerül lefolytatásra. 

A R. 24. szakasz A településrendezési eszközök készítése, módosítása egyeztetésének és 

elfogadásának szabályaira vonatkozó 32. § (6) bekezdései alapján a településrendezési eszköz 

egyeztetése történhet tárgyalásos eljárás szerint, ha: 

„(6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a 

településrendezési eszköz készítése vagy módosítása 

a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező 

építési beruházás megvalósítása miatt indokolt, 

b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a 

veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető 

veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, vagy 

c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, 

beruházás megvalósítása miatt indokolt.” 

Ennek értelmében a Képviselő- testület a fenti határozataival egyidejűleg a város kiemelt 

fejlesztési területeivé nyilvánította az érintett ingatlanokat. 

Előzetes tájékoztatási szakasz és adatkérés eljárás lefolytatására nem került sor. 

A tervmódosítás előzményeként a módosítandó témakörökkel kapcsolatosan a R. 29/A.§. szerinti 

partnerségi egyeztetés lefolytatásra a dokumentáció összeállításáig nem került sor. 

A módosítás miatt a polgármester vélemény-nyilvánítási kérelemmel (környezeti vizsgálat 

szükségességének meghatározása) fordult a környezet védelméért felelős szervekhez a 

2/2005.(I.11) Korm. rendelet alapján.  

A környezeti vizsgálat lefolytatását a megkeresettek közül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Bányászati Osztály az M-1 jelű terület vonatkozásában szükségesnek tartotta, a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság pedig az M-2 jelű terület 

vonatkozásában fogalmazott meg tartalmi észrevételeket, lényegi nyilatkozat nélkül. 

A fenti körülményekre való tekintettel egyeztető tárgyalás összehívására került sor, amelyen a 

jelzett hatóságok nem jelentek meg. A Bányászat Osztály a tárgyalásra megküldött módosított 

állásfoglalásában eltekintett a környezeti vizsgálat elkészítésétől, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

pedig ismét lényegi nyilatkozat nélküli adatszolgáltatást küldött. 

Fentiek alapján az állásfoglalást adó államigazgatási szervek a környezeti vizsgálat elkészítését nem 

tartották szükségesnek. 

A környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességéről szóló Önkormányzati határozat a 

dokumentáció összeállításáig nem született meg, a tárgyalás időpontjáig csatolásra kerül. 



A tervezési munka alapjául szolgáló alaptérkép a Lechner Tudásközpont által átadott digitális 

alaptérkép felhasználásával készül. 

A tervezési terület a 2001 évben jóváhagyott (eredeti) Településrendezési Terv módosításaként kerül 

jóváhagyásra, ezért a dokumentációt a 314/2012. (XI. 8.) Korm. r. 45. § (2) a) pontjának 

lehetőségével élve az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos tartalmi követelményének és 

jelmagyarázatának alkalmazásával készítjük. 

Jelen módosítás nem minősül teljes felülvizsgálatnak. 

Alsózsolca Város rendelkezik a teljes közigazgatási területére vonatkozó, OTÉK szerint készült 

hatályos Településszerkezeti Tervvel, Helyi Építési Szabályzatokkal és Szabályozási Tervekkel. A 

jóváhagyás óta három alkalommal kerültek a tervek módosításra a felmerült helyi igények szerint. A 

városban jelenleg az alábbi településrendezési eszközök vannak hatályban: 

 Településszerkezeti Terv:            3/2005. (V.12) határozat 

 Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv:    12/2005. (V.13) rendelet 

Figyelembe véve a kijelölt módosítási területet a Településrendezési eszközök módosítása a Telepü-

lésszerkezeti tervet és a Szabályozási Tervet is érinti. 

A tervmódosítással kapcsolatosan a Településszerkezeti Terv Leírása is módosul. 

A Helyi Építési Szabályzat módosítására módosító rendelet készül, mely érinti a beépítésre szánt és 

a beépítésre nem szánt területek övezeti előírásait, valamint a szabályzat mellékletét képező Szabá-

lyozási tervlapot. 

 

A módosítást megalapozó településfejlesztési döntések 

 
A város a teljes igazgatási területére készített településrendezési eszközeinek megalkotásakor a 

95/2004. (VII.21.) Önkormányzati határozattal hagyva jóvá a Településfejlesztési koncepciót; majd 

2013-ban elkészült az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) is. 

 
A város hosszú távú jövőképe: Egy jelentős ipari hagyományokkal rendelkező település, a sikeres és 

élhetőbb kisvárossá fejlődése 

A város középtávú céljai:  

 városi funkciók megerősítése, környezet és infrastruktúra 

 gazdasági potenciál erősítése  

 humán erőforrások fejlesztése és megóvása 

 a település térségi szerepének erősítése  

 helyi identitástudat erősítés, közösségformálás 

 

A jövőkép elérésével a városban gazdasági erősítés és fenntartható gazdasági fejlődés valósul 

meg: 

 a település gazdasági potenciálja erősödik  

 a helyi vállalkozások versenyképessége javul  

(a jelen módosítás szempontjából figyelembe vett koncepcionális elemek kiemelésre kerültek) 

A módosítási szándék összhangban van a fejlesztési koncepcióban és IVS-ben megfogalmazottak, 

új koncepció készítése, a meglévő módosítása nem indokolt. 



 

A tervezési feladat helyszíne 

A Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításának helyszínei: 

M-1 37106 sz. összekötőút – közigazgatási határ - 0127 hrsz. csatorna – 084 hrsz. iparvágány 

M-2 80. sz. Hatvan–Miskolc–Szerencs–Sátoraljaújhely-vasútvonal –- 0125/1és 0122 hrsz. 

csatorna – 084 hrsz. iparvágány – 086 hrsz. ingatlan keleti és déli határa – 074/2 hrsz. árok – 

094/1 hrsz. keleti és határvonala – belterületi határ 

M-3 Kossuth Lajos utca – belterületi határ – Sajó-folyó – 021 hrsz. ingatlan – belterületi határ – 

1027/1 hrsz. ingatlan (tervezett közút)  

 

 

 

A módosítással érintett területek áttekintése

 

Az északi irány a lap bal 

széle felé mutat ! 

 



  
Az M-1 jelű terület 

M = 1:10.000 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Az M-2 jelű terület 

M = 1:10.000 

 

Az északi irány a lap jobb 

széle felé mutat ! 

 



 

Az M-3 jelű terület 

M = 1:4.000 



 

A 3/2005. (V.12.) határozattal jóváhagyott hatályos Településszerkezeti Terv - kivonat 

 
 

A 12/2005. (V.13) rendelettel elfogadott hatályos Szabályozási Terv - kivonat 

 
 

M-1 jelű terület 



A 3/2005. (V.12.) határozattal jóváhagyott hatályos Településszerkezeti Terv – kivonat 

 

 
 

M-2 jelű terület 



A 12/2005. (V.13) rendelettel elfogadott hatályos Szabályozási Terv – kivonat 

 

 
 

M-2 jelű terület 

A hatályos településrendezési eszközöket áttanulmányozva megállapítható, hogy a bányatelekkel 

lefedett területet illetően nincsenek egymással összhangban. A Településszerkezeti Terv Különleges 

bányászati célú területként tartalmazza, míg a Szabályozási Terven nem állapíthatóak meg 

egyértelműen sem az övezeti határok, sem az övezeti besorolás (K/B? Má1?) Ezen felül a mindkét 

tervlap vízgazdálkodási területet (V1-közcélú meder és árok) tartalmaz a bányatelken belül. A 

módosítás során a dokumentumok összhangjának biztosítása is szükséges. 



A 3/2005. (V.12.) határozattal jóváhagyott hatályos Településszerkezeti Terv – kivonat 

 

 
 

M-3 jelű terület 

 



A 12/2005. (V.13) rendelettel elfogadott hatályos Szabályozási Terv – kivonat 

 

 
belterület 

 

 
külterület 



A hatályos településrendezési eszközök jelmagyarázata 

Településszerkezeti Terv 

 

Külterület Szabályozási terve 

 



Bellterület Szabályozási terve 

 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45.§. (2)a) pont alapján „A 2012. december 31-én hatályban lévő, 

továbbá a 2012. december 31-ét megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján elfogadott 

településrendezési eszközök 2019. december 31-ig történő módosítása a VI. fejezet eljárási 

szabályai szerint, … az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi 

követelményeinek és jelmagyarázatának,…  alkalmazásával történhet.” 

A jogszabály rendelkezésére való terkintettel a hatályos településrendezési eszközöket a Lechner 

Tudásközpont által átadott hiteles alaptérkép felhasználásával újraszerkesztettük a , a módosításokat 

és az igazoló számításokat számításokat az újraszerkesztett állapot alapján készítettük el. 

 



M-1 jelű terület 

 

A 3/2005. (V.12.) határozattal jóváhagyott hatályos Településszerkezeti Terv az OTÉK 2016. 

augusztus 6 napján hatályos állapota alapján újraszerkesztve - kivonat 

 

M = 1:10000 

 

A 3/2005. (V.12.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv módosítása 

 

M = 1:10000 



 

M-2 jelű terület 

A 3/2005. (V.12.) határozattal jóváhagyott hatályos Településszerkezeti Terv az OTÉK 2016. 

augusztus 6 napján hatályos állapota alapján újraszerkesztve - kivonat 
 

Az északi irány a lap jobb széle felé mutat ! 

M = 1:10000 

 



 

M-2 jelű terület 

A 3/2005. (V.12.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv módosítása 

Az északi irány a lap jobb széle felé mutat ! 

M = 1:10000 

 



M-3 jelű terület 

 

A 3/2005. (V.12.) határozattal jóváhagyott hatályos Településszerkezeti Terv az OTÉK 2016. 

augusztus 6 napján hatályos állapota alapján újraszerkesztve - kivonat 

 

M = 1:1000 



 

A 3/2005. (V.12.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv módosítása 

 

M = 1:1000 



A hatályos és a módosított Településszerkezeti Terv jelmagyarázata 

 

    hatályos          módosított 

 

 



M-1 jelű terület 

 

A 12/2005. (V.13) rendelettel elfogadott hatályos Szabályozási Terv az OTÉK 2016. augusztus 

6 napján hatályos állapota alapján újraszerkesztve - kivonat 

 

M = 1:10000 

 

A 12/2005. (V.13) rendelettel elfogadott Szabályozási Terv módosítása 

 

M = 1:10000 



  

M-2 jelű terület 

A 12/2005. (V.13) rendelettel elfogadott hatályos Szabályozási Terv az OTÉK 2016. augusztus 6 

napján hatályos állapota alapján újraszerkesztve - kivonat 
 

Az északi irány a lap jobb széle felé mutat ! 

M = 1:10000 

 



  

M-2 jelű terület 

A 12/2005. (V.13) rendelettel elfogadott Szabályozási Terv módosítása 

Az északi irány a lap jobb széle felé mutat ! 

M = 1:10000 

 



M-3 jelű terület 

 

A 12/2005. (V.13) rendelettel elfogadott hatályos Szabályozási Terv az OTÉK 2016. augusztus 

6 napján hatályos állapota alapján újraszerkesztve - kivonat 

 

M = 1:1000 



A 12/2005. (V.13) rendelettel elfogadott Szabályozási Terv módosítása 

 

M = 1:1000 



A hatályos és a módosított Szabályozási Terv jelmagyarázata 

 

    hatályos          módosított 

 



Településhálózati összefüggések 

Alsózsolca város Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Miskolci járásban, Miskolctól közúton kb. 

10 kilométerre keletre található. A város a Sajó völgyében, termékeny talajú síkságon fekszik. 

Pozíciójának meghatározója a nagyvárosi agglomerációban való elhelyezkedése. Alsózsolca a belső 

agglomerációs gyűrű települése, topográfiai adottságaiból adódóan a városkörnyék fő közlekedési 

vonalai fokozatosan ebbe az irányba tolódnak el. A település a dinamikus helyi ipari foglalkoztatás 

mellett is jelentősen kötődik Miskolchoz, amely széleskörű intézményi ellátást és szabadidős 

lehetőségeket is nyújt. A városkörnyék települései között folyó verseny Alsózsolcát is folyamatos 

gazdasági fejlesztésekre ösztönzi. 

Településrendezési javaslat 

Az M-1 jelű módosítással érintett terület az „Alsózsolca VI – átmeneti törmelékes nyersanyagok” 

(korábban Onga-II) védnevű bányatelek Alsózsolca közigazgatási területére eső része. A hatályos 

Településrendezési eszközök a rendezés alá vont terület déli részét különleges bányászati 

területként tartalmazzák, melyek letermelése a közelmúltban megtörtént. 

A bányászati jogokat gyakorló Benzol Kft. a kitermelt nyersanyagokra alapozva mobil betonkeverő 

telep üzembe állítását tervezi a terület északi részén, amelyet azonban a jelenleg általános 

mezőgazdasági terület besorolás nem tesz lehetővé. Tekintve, hogy a tervezési terület teljes területe 

a Miskolci Bányakapitányság MBK/2423-18/2013 sz. határozatával kijelölt bányatelek része, amely 

az illetékes hatóságok által jóváhagyott műszaki üzemi tervvel és környezetvédelmi működési 

engedéllyel rendelkezik, ezért indokolt a teljes tervezési terület egységes Különleges beépítésre nem 

szánt terület – bánya terület-felhasználási egységbe történő besorolása. (A bányatelek fektetésére a 

hatályos TSZT jóváhagyását követően került sor.) 

A módosítás a település szerkezetében nem jelent változást. A szüksége infrastruktúra (elektromos 

ellátás, útkapcsolat) rendelkezésre áll. A beruházás későbbi szakaszában az üzem igényeinek 

kiszolgálására alkalmas, nem kereskedelmi célú napelempark telepítése is tervezett. 

A telepítés során betartandó, elsősorban környezetvédelmi célú előírásokat a HÉSZ tervezett 

kiegészítése rögzíti. Az előírások az üzemeltetés során keletkező szennyvíz talajba jutását, illetve a 

tereprendezés során felhasznált anyag szennyeződését akadályozzák meg. 

A területen nyilvántartott régészeti lelőhelyek találhatóak, amelyek védelméről az örökségvédelmi 

ágazati jogszabályok gondoskodnak. 

 

Az M-2 jelű módosítás célja a Kőka Kft. által üzemeltett Alsózsolca I. – Kavics védnevű 

bányatelken üzemelő külszíni fejtésű kavicsbánya jogszerű működésének biztosítása. 

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018 évi CXXIX tv. 

18. §. (közlönyállapot szerinti hatállyal) kimondja: 

(1) Külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani, illetve horizontálisan bővíteni csak a 

településfejlesztési és -rendezési célokkal, valamint a kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervvel összhangban lehet. Az összhang akkor áll fenn, ha a bányatelekkel 

érinteni tervezett ingatlan a településrendezési eszközökben nyersanyagkitermelés (bánya) 

vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy beépítésre 

nem szánt terület területfelhasználási egységbe sorolt, vagy a bányatelekkel érinteni tervezett 

ingatlanokon a bányászati tevékenységgel a települési önkormányzat egyetért, és ha indokolt, 

döntést hoz a településrendezési eszközök készítésének vagy módosításának szándékáról. 

(2) A kitermelési műszaki üzemi terv csak akkor hagyható jóvá, ha a bányászati tevékenységgel 

igénybe venni tervezett területet a településrendezési eszköz nyersanyag-kitermelés (bánya) 

vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy beépítésre 

nem szánt terület települési területfelhasználási egységbe sorolta. 



 

 
 

M-1 jelű terület 

A betonüzem telepítésére vonatkozó elképzelés. 

A beruházó adatszolgáltatása. 



A bányaüzem kitermelési üzemi terve 2022 június 30-ig szól, azonban eddig az időpontig is évente 

felül kell vizsgálni az abban foglaltak érvényességét. Tekintve, hogy a Kőka Kft. hosszabb időre 

tervezi működését, ezért a Településrendezési Eszközök módosítását kezdeményezte a fenti 

előírások értelmében. 

A hatályos településszerkezeti Terv a bányatelekkel lefedett területet különleges bánya területbe 

sorolja, a korábbi papír alakú dokumentációk illesztési pontatlanságai miatt azonban a lehatárolás 

nem pontos. A hatályos Szabályozási tervből viszont nem állapítható meg az érintett terület 

besorolása; az övezeti határok nem egyértelműek, illetve a különleges bányaterület és az általános 

mezőgazdasági terület övezeti jele egyaránt feltűntetésre került. 

A módosítás során a bányatelekkel érintett ingatlanok teljes területe különleges beépítésre nem 

szánt terület – bánya terület-felhasználási egységbe kerül besorolásba (kivéve a 093/24, 

0109/10,0119/1, 0121/3, 0121/12, 0180 és 0181 hrsz ingatlanokat, melyeknek csupán töredék része 

esik a bányatelekbe vagy teljes területük nem letermelhető ún. védőpillér, illetve a 1512 hrsz. ipari-

gazdasági terület-felhasználású ingatlant, ahol jelenleg is a cég bányaüzeme működik). továbbá sor 

kerül a Településszerkezeti és a Szabályozási Terv összhangjának a megteremtésére. 

A módosítás a település szerkezetében nem jelent változást. A szüksége infrastruktúra (elektromos 

ellátás, útkapcsolat) rendelkezésre áll. A bányaüzem telke az Alsózsolcai Ipari Park része, annak 

közlekedési problémáit a hatályos TSZT kezeli. 

Az üzemelés során betartandó, elsősorban környezetvédelmi célú előírásokat a HÉSZ tervezett 

kiegészítése rögzíti. Az előírások az M-1 módosításnál rögzítetteken túl a bányatelek egy részét 

lefedő vízbázis védőterület (hidrogeológiai „B” védőidom kiemelt védelmét célozzák, a bányaüzem 

környezetvédelmi működési engedélyében foglaltakkal összhangban. 

A különleges területtel közvetlenül határos 0180 hrsz árok a térség vízelvezető rendszerének fontos 

része, a hatályos TSZT is tervezi szélesítését az ágazati előírások alapján. A tervezett szélesítést 

jelen módosítás is megtartja, azonban a mezőgazdasági területek irányába helyezi át. 

 

Az M-3 jelű módosítás célja olyan építési szabályrendszer kidolgozása, amely lehetővé teszi egy 

sportági szabványoknak megfelelő műfüves futballpálya és kiegészítő létesítményeinek elhelyezését 

a részben a gyermekotthon területén, részben annak szomszédságában, olyan módon hogy a 

létesítmény akár önállóan is üzemeltethető legyen. Figyelembe veszi továbbá a terület-

felhasználásban bekövetkező változások környezeti feltételeit, az üzemeltetéshez szükséges 

infrastruktúra hálózatok területigényét és alapvető paramétereit, továbbá az épített környezet 

átalakításának hatásait. 

A terület jelenlegi terület-felhasználása a belterület vonatkozásában településközponti vegyes 

terület, a külterületen turisztikai célú erdő, illetve jellemzően rét, legelő művelési ágú általános 

mezőgazdasági terület. Utóbbit a módosítási szándék nem érinti. 

Tényleges használatát tekintve a gyermekotthon, mint intézmény részbeni kiürítését követően 

területén a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár fiókkönyvtára üzemel, illetve részben 

használaton kívüli. Az egyes épületek megközelítésére szolgáló belső úthálózat önálló helyrajzi 

számú állami tulajdonú út. Az főépület mögötti zöldterület karbantartott, de nem használt. Az 

intézményegyüttes elemes betonkerítéssel van körbevéve, bejárata a Kossuth Lajos utca felől nyílik. 

A gyermekotthon tömbjébe beékelődő lakóházakat a hatályos TSZT azonos építési paraméterekkel 

rendelkező településközponti vegyes övezetbe sorolja, távlati célként egységes intézményi tömb 

létrejöttét megjelölve. 

A külterületi ingatlanok részben kaszált, részben erdősülésnek indult területek, A Sajó kanyarulata 

és a belterületi határ között. A hatályos tervek szerinti közút nem valósult meg, azonban kijárt 

földútként most is létezik A tervezési területtel közvetlenül határos tervezett szabadidőközpont 

szintén nem valósult meg. 



A tervezett terület-felhasználás mind a településközponti vegyes, mind a turisztikai erdő terület egy 

részén különleges beépítésre nem szánt sportolási célú terület. Az infrastruktúra (közmű, 

útkapcsolat) részben rendelkezésre áll, részben kiépíthető.  

A terület beépítésénél az Aggteleki Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján feltűntetett nagyvízi 

meder korlátozó tényező, amelyekkel kapcsolatban a HÉSZ külön előírásokat fogalmaz meg a 

vízügyi jogszabályok alapján. A korlátozás határa a főépület mögötti részű vonala, amely egyben a 

területfelhasználási egységek tervezett határa is. 

 

A módosítás következtében a tervezett külterületi út déli ága ellehetetlenül, ennek pótlása érdekében 

a gyermekotthon területének délkeleti határán javasoljuk egy 12 m. széles, legalább egyoldali 

fasorral kísért út kiszabályozását. Az így kialakuló közterület fogadni képes meglévő és a tervezett 

létesítmények infrastrukturális igényeit is. 

Tekintve, hogy a módosításban a gyermekotthon területének beépítetlen része érintett, illetve az 

önálló helyrajzi számra leválasztott épületek telkeinek beépítettsége most is meghaladja a HÉSZ-

ben előirt 30%-os értéket, ezért megmaradó Vt övezet beépíthetőségének 50%-ra való növelése 

indokolt. 

A klubházat az ártéri fekvés miatt javasoljuk lábakra állítani, melyet az építménymagasság 

meghatározásánál figyelembe vettünk. Az elő-, oldal és hátsókertek méretét az OTÉK szabadonálló 

beépítési módra vonatkozó általános szabályainak megfelelően határoztuk meg, azonban lehetővé 

tettük a (mobil) lelátók telepítését. A pályával kapcsolatban előírtuk az időszakos vízborítottságot 

károsodás nélkül elviselő technológia alkalmazását, az egyéb burkolt felületek vonatkozásában 

pedig vízáteresztő burkolat előírását fogalmaztuk meg. Az árvizek levonulásának biztosítása 

érdekében alacsony hajlásszögű részűk és áttört kerítés alkalmazása lett előírva. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Infrastruktúra Szabályzata alapján készített beépítési javaslat egy 

K Ék – Ny Dny hossztengelyű, 72 x 111 m méretű, a játékteret és a technikai zónát magába foglaló 

futballpályát tartalmaz, amelyet három oldalról egy további 6 méter széles „manipulációs sáv” vesz 

körül. Ez utóbbi alkalmas a lelátók, közvetítőtornyok és egyéb kiegészítő létesítmények 

elhelyezésére. 

A szükséges helyiségeket biztosító ~ 300 m2 alapterületű klubház, továbbá a játékosok és a kisegítő 

személyzet számára előírt parkolófelület a pályához kapcsolódóan, annak DK-ioldalán kerülhet 

elhelyezésre. A vendégparkolók részben a meglévő betonozott pályán, részben a Kossuth Lajos utca 

beforduló ágán közterületen jelölhetők ki. Az ideiglenes létesítményeket (árusító pavilonok, mobil 

WC-k, stb.) szintén ezen a részen, telken belül célszerű engedélyezni. 

A területen meglévő idős faállomány érték, melyet megőrizni javaslunk. 

A létesítmény megközelítése a tulajdonosok megállapodása alapján a gyermekotthon belső 

úthálózatának igénybevételével is lehetséges, a meglévő és a tervezett úthálózat azonban alkalmas 

az önálló kiszolgálásra. 

 

A kijelölt különleges terület mérete megfelel a létesítmény valós igényeiknek, a szomszédos 

területekkel szemben zavaró hatást nem eredményez és nem keletkeztet indokolatlan közlekedési 

igényt. Honvédelmi, ásványgazdálkodási érdeket nem sért, a tájhasználatot és a településképet nem 

befolyásolja jelentősen. A terv így megfelel az étv. 7.§.-ában rögzített alapvető követelményeknek. 



M-3 jelű terület 

Beépítési javaslat 

 

M = 1:1000 

 



 

 3.2 Közművesítés 

Az M-1 jelű módosítással érintett terület elektromos energia és vízellátása az iparvágány mellett 

futó vezetékekről biztosított. A tervezett technológia a bányató vizét használja és nem jár ipari 

szennyvíz keletkezésével (a felhasznált víz a beton kötéséhez szükséges). A szociális célú szennyvíz 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében elszállítható. A terület egy része nyílt vízfelület, a 

csapadékvíz elszivárgása biztosított. 

 

 

Az M-1 jelű tervezési terület és környezetének vonalas közművei 

(forrás: Lechner Tudásközpont e-közmű felület) 

 

Az M-2 jelű módosítással érintett területen a bányaüzemnek helyet adó 0107/2 hrsz. ingatlan 

közműellátása biztosított. A bányatelken belül felszíni bányaművelés tervezett, az esetlegesen 

felmerülő villamos-energiaigény a meglévő bekötésről biztosítható. 

Az országos és a megyei területrendezési tervben egyaránt szereplő elektromos távvezeték a 

letermelni tervezett területtől északra halad, a területet korábban keresztező szénhidrogén 

szállítóvezeték nyomvonala kiváltásra került a bányatelek keleti oldalának megkerülésével. 

A hatályos TSZT nem tartalmaz az területet érintő fejlesztési elképzelést. 

A hatályos Szabályozási Terven vízgazdálkodási területként szereplő, 0116/4 hrsz. ingatlannal 

induló majd a 0113/10 és 0113/6 hrsz. ingatlanok alrészleteként folytatódó árok a jelenleg 

szántóként használt területen összegyűlő belvíz elvezetését szolgálja, a bányaművelés 

megkezdésekor megszűntethető. 

A tervezési területtel keletről határos 0180 hrsz, árkot a hatályos TSZT bővítésre tervezi, 10 m. 

széles területsáv igénybevételével. A bővítési szándékon a módosítás nem változtat, azonban a 

mezőgazdasági területek irányba javasolja a mederszelvényt és a fenntartási sávot tartalmazó 

területsáv kijelölését. 



 

Az M-2 jelű tervezési terület és környezetének vonalas közművei 

(forrás: Lechner Tudásközpont e-közmű felület) 

 

Az M-3 jelű módosítással érintett területen található gyermekotthon teljes közműellátással 

rendelkezik. A tervezett sportpálya és az esetlegesen megvalósítandó klubház ellátása ezekről a 

hálózati elemekről biztosítható, illetve önálló csatlakozások építhetők ki a 232 hrsz. közterület 

(Kossuth Lajos utca) felől. A terület mélyebben fekszik a Kossuth Lajos utcán futó 

gerinchálózatnál, így a szennyvíz-elvezetést házi átemelő szivattyúval szükséges megoldani. 



 

A tervezett sportpálya a Sajó-folyó nagyvízi medrében kerül elhelyezésre, a csapadékvíz kezelése 

ennek megfelelően a vízjáráshoz igazodik. Áradáskor időszakos vízborítottság is előfordulhat, 

amelyet az alkalmazott műfű burkolat kiválasztásánál figyelembe kell venni. 

Említést érdemel, hogy a gyermekotthon területén futó elektromos és hírközlési légvezetékek nem 

követik a közterületként nyilvántartott belső úthálózat nyomvonalát, a víz, szennyvíz és 

gázvezetékek nyomvonala pedig csak az intézmény-együttes bejáratáig ismert, a belső 

elosztóhálózatot nem tartalmazza a nyilvántartás. A hatályos TSZT szerint a 021 hrsz. ingatlanon 

tervezett szabadidőközpont közműellátása jellemzően szintén erről a hálózati rendszerről 

biztosítható, azonban bővítést igényel. A bővítés során a nyomvonalak közterületre történő 

áthelyezését is el kell végezni. 

 

 

Az M-1 jelű tervezési terület és környezetének vonalas közművei 

(forrás: Lechner Tudásközpont e-közmű felület) 

 



 

 3.3. Örökségvédelem 

A módosítással érintett területek a hatályos Településrendezési Eszközök alapján nem állnak 

régészeti védelem alatt. 

A Települési Arculati Kézikönyv alapján azonban az 1. sz. tervezési terület a Simárd dűlő 

(Alsózsolca 10) és a Simárd I. (Alsózsolca 12) nevú régészeti lelőhelyekkel érintett. A kézikönyv 

nem tartalmaz térképi megjelenítést, a lelőhelyeket a módosítást kezdeményező Benzol Kft. 

vázlatterve alapján tűntettük fel. Megemlítendő, hogy mind a bányatelek, mind a lelőhelyek érintik 

Felsőzsolca közigazgatási területét is. 

A topográfiai térkép szerint az M-1 és M-2 jelű módosítással érintett területek alig tagolt 

mezőgazdasági területen helyezkednek el. A Sajó kavicsteraszán folytatott kiterjedt bányászati 

tevékenység azonban jelentős tájátalakító hatású, melynek végeredménye a rekultivációkat 

követően válik véglegessé és humanizálttá. A technológiából következően elsősorban nyílt 

vízfelületek, ahhoz kapcsolódóan – igény esetén – üdülőterületek vagy part menti erdők kerülhetnek 

kialakításra, a bányászati hatóság által elfogadott önálló tájrendezési terv alapján. 

A területeken infrastrukturális változás nem tervezett, közlekedési kapcsolataik a 31067. sz. 

összekötő út által jelenleg is biztosítottak. A területek feltáró jövőbeni belső magánút-hálózat 

nyomvonala nem ismert, az külön engedélyezési eljárás részét képezi majd. 

A területek nem beépítettek, a módosítást követően sem válnak azzá, a történeti településhálózatban 

és a településkép feltárulásában nem eredményeznek változást. A régészeti emlékek feltárhatóságát, 

megmaradását az örökségvédelmi jogszabályok garantálják, amelyek a lelőhelyek területén 

megelőző feltárás elvégzését vagy védőpillér kialakítását írják elő. 

 

Topográfiai térkép a módosítással érintett területek (kék) és a bányatelkek (barna) kiemelésével. 



Az M-3 jelű terület részben a település belterületén, részben a külterületén a Sajó folyó nagyvizi 

medrében helyezkedik el. A beépítésre nem szánt terület létesítése, illetve üzemelése kismértékű 

változást jelent a tájhasználatban. A környezetállapot szintentartása várható a javasolt az útmenti 

fásítástól, a meglévő értékes faállomány megőrzésétől, illetve az árvizek levonulását elősegítő 

építési szabályoktól. A műfüves pálya kialakítása elsősorban vizuális kapcsolatot jelent a beépített 

terület és a természeti környezet között. 

A módosítással érintett terület külterületi része az elgazosodás ellen rendszertelenül kaszált, 

jellemzően használaton kívüli terület, a belterületre eső rész betonfallal lekerített, gondozott, de 

eredeti funkcióját elvesztett alulhasznosított intézményterület. Elhelyezkedését tekintve a település 

történeti magjában fekszik, akár egy új településközpont kialakítása során is figyelembe lehet venni. 

A beszédes nevű 019 hrsz. ingatlan (Gátszög) északi vége a Sajó-folyó egykori gázlójához vezetett, 

a kijárt útvonalat a hatályos terv közterületként szabályozza. Ezt az értékes topográfiai elemet a 

módosítás is megőrzi. 

A tervezési területen kívül, de annak közvetlen szomszédságában található a műemléki védelem 

alatt álló Református temploma (Kossuth u. 150.; 1017 hrsz.). A fejlesztésre szánt terület a templom 

műemléki környezetét nem érinti, azonban a tervezési terület kis mértékben érintett. A hatályos 

TSZT-hez képest megváltozott alaptérképi állapot vélhetően a műemléki környezet kontúrjának 

módosítását is eredményezte, erről azonban a munka jelenlegi szakaszában nem rendelkezünk 

adatokkal. 

A hatályos TSZT alapján a gyermekotthon területe helyi építészeti értékvédelem alatt áll, a 

településkép védelméről szóló 19/2017. (X.18.) Önk. rendelet értelmében a 1031 hrsz. közterületen 

álló I. világháborús emlékmű élvez helyi védelmet. Az ellentmondást a két rendelet harmonizációja 

oldhatja fel. A tervezési terület további értékes épülete a gyermekotthon szomszédságában álló ún. 

Bárius kastély. A 1028-1030 hrsz. ingatlanokon álló lakóépületek helyén – bár történeti 

szempontból harmonikus léptéket őriznek – egy intézményi épület elhelyezésére tettünk javaslatot, 

amely a templom, az előtte álló tér és a gyermekotthon intézmény-együttese közötti hiányos 

kapcsolatot rendezni tudja. 

A területre vonatkozó rendezési szándék jelentősebb mértékű infrastrukturális változással nem jár. A 

közutak részben kiépültek, részben a kijárt nyomvonalakon rögzülnek, a tervezett funkciók közmű 

igénye a meglévő hálózatokra történő csatlakozással biztosítható. 

A terület a történeti településszerkezet, a településkép tekintetében beavatkozást nem jelent, 

azonban a település Sajóval való közvetlenebb kapcsolatát eredményezheti. 



 3.4. Környezetalakítási javaslat 

A 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos állapota 3.§(3) bekezdés szerint a környezeti 

értékelésnek is megfelelő tartalommal. 

Előzmények 

Jelen környezeti értékelés Alsózsolca Településrendezési Terve módosításához készült a vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak megfelelően 

A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására  

 a bányaüzemek technológiai és szociális szennyvizének talajba jutását meg kell akadályozni, 

 a védett vízbázis megóvása kiemelt fontosságú, 

 a nagyvízi meder területén az árvizek szabad lefolyását nem szabad gátolni, 

 a Borsod-Abaúj Zemplén Megye Területszerkezeti Tervének módosítása során 

kezdeményezni kell a sajátos felhasználású térség kijelölését. 

A környezet védelméért felelős szervek és érintett nyilvánosság bevonása 

A többször módosított, 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§‐a, valamint a 314/2012. (XI.8.( Korm. 

rendelet eljárási szabályai biztosítják az érintett szervek, valamint nyilvánosság bevonását, a terv 

tartalmának megismerését. 

A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok  

 Lechner Tudásközpont térképi adatbázis, 

 Magyarország kistájainak katasztere, 

 ANPI Igazgatóság 2017 évi adatszolgáltatása 

 Alsózsolca I. – kavics védnevű bányatelek környezeti hatástanulmánya (készítette: Három 

Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. 2017.) 

 Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat az Alsózsolca VI. – átmeneti törmelékes 

nyersanyagok megnevezésű bányatelek területén 2014-2017 évek között végzett 

tevékenységről (készítette: MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft. 2018.) 

 Alsózsolca Város adatszolgáltatása 

A terv tartalmának összefoglaló ismertetése  

 Különleges beépítésre nem szánt terület – bánya kijelölése az Alsózsolca I és Alsózsolca VI. 

bányatelkek területével érintett ingatlanokon 

 Különleges beépítésre nem szánt terület – sportolási célú terület kijelölése, 

 a Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Terv összhangjának biztosítása 

A terv összefüggése más releváns tervekkel 

A településrendezési terv módosítása a terv‐hierarchiának megfelelően figyelembe veszi a 

magasabb szintű terveket, az erre vonatkozó térképi és számszaki megfelelősséget külön munkarész 

tartalmazza. 

A célok összevetése az országos szinten kitűzött környezet‐ és természetvédelmi célokkal 

Általános uniós környezetvédelmi cselekvési program 2020-ig  

A program hosszú távú jövőképe: „2050-ben jólétben, bolygónk ökológiai korlátait tiszteletben 

tartva élünk. Jólétünk és egészséges környezetünk egy olyan innovatív és körkörös gazdaságból 

származik, amelyben semmi nem megy veszendőbe, és amelyben a természeti erőforrásokkal való 

gazdálkodás fenntartható módon folyik, a biodiverzitást pedig társadalmunk ellenálló ké-pességét 

fokozva védjük, értékeljük és helyreállítjuk. Karbonszegény növekedésünk már régóta független 

erőforrás-felhasználásunktól, és megszabja a biztonságos és fenntartható globális társadalom üte-

mét. 

 



A célkitűzésekhez kapcsolt programok:  

1. az Unió természeti tőkéjének védelme, megőrzése és növelése  

2. az Unió erőforrás-hatékony, zöld és versenyképes, alacsony szén-dioxid kibocsátású gazda-

sággá történő alakítása  

3. az Uniós polgárok megóvása a környezettel kapcsolatos terhelésektől, valamint az egészsé-

güket és jólétüket fenyegető kockázatoktól  

4. a környezetre vonatkozó uniós szabályozás előnyeinek maximalizálása a végrehajtás javítá-

sával  

5. az uniós környezetpolitika ismeret- és tudományos alapjának bővítése  

6. a környezet- és éghajlat-politikával összefüggő beruházások feltételeinek javítása és a kör-

nyezeti externáliák kezelése  

7. a környezetvédelmi integrációjának és a szakpolitikák koherenciájának növelése  

8. az uniós városok fenntarthatóságának javítása  

9. a nemzeti környezettel és éghajlattal kapcsolatos kihívások hatékonyabb uniós kezelése.  

Tematikus prioritások:  

 természet védelme, gazdasági rugalmasság erősítése, erőforrás-hatékonyság ⇨ a bányaterü-

letek a beépített területektől távol, kiépült közút mentén helyezkednek el; az ingatlan-

együttest nem érinti országos, illetve helyi védett természeti érték A kavicsbányászat a Sajó-

völgy gazdaságszerkezetének egyik húzóágazata, a betonkeverés a kitermelés helyén nyers-

anyag-szállítás nélkül valósul meg.  

 emberi egészséget és jólétet fenyegető levegő- és zajszennyezés csökkentése ⇨ a bányákhoz 

kapcsolódó módosítások területén a talaj és a vízbázis védelme érdekében építési célú elő-

írások kerültek bevezetésre.  

 környezetvédelmi fejlesztések monitorozása ⇨ az országos érvényű előírások, a környezet 

védelemért felelős szervek ellenőrzési tevékenysége biztosítja a betelepülő vállalkozás mű-

ködésének, illetve a működésből származó kibocsátások határérték alatti mértékét  

 városok fenntarthatóságának javítása ⇨ Alsózsolca nem tartozik a szennyezett városok kö-

zé, ezen jelenlegi terv sem kíván változtatni. A hatósági engedélyek alapján jogszerűen foly-

tatott bányaművelés környezeti hatásait az előírások értelmében rendszeresen monitorozni 

kell. A futballpályára vonatkozó előírások az árvizek levonulásának akadálytalanságát bizto-

sítják. 

 

Nemzeti Fenntartható fejlődési keretstratégia 2012-2024  

(18/2013. (III.28.) OGY határozattal elfogadva) 

Nem csak a természeti erőforrások szenvednek a túlhasználattól. A növekvő gazdaság ellenére be-

szűkülő foglalkoztatási lehetőségek teszik kétségessé a jövedelmek szinten tartását és bővíté-sét 

mind egyéni, mind közösségi szinten. A munkából kirekesztődöttekről történő gondoskodás a csök-

kenő közösségi bevételek, egyre burjánzó adósságok miatt ellehetetlenül. A magyar nem-zetet illető-

en a népesség gyors fogyása jelent problémát. A négy alapvető erőforrás: emberi, társadalmi, ter-

mészeti, gazdasági erőforrások.  

 Minden generációnak szüksége lesz emberi erőforrásokra, megfelelő létszámú és jó egészsé-

gi állapotú polgárra⇨ az egyre nagyobb méreteket öltő elvándorlás megállításához, illetve a 

nagyobb gyermekvállalási kedvhez szükséges a munkahelyek teremtése, élhető város ki-

alakítása megfelelő műszaki és humán infrastruktúra biztosításával. Jelen beavatkozási 

szándék közvetlenül a meglévő munkahelyek megtartását, közvetetten újak teremtését, míg 

közvetetten (adófizetés) az infrastruktúra fejlesztését támogatja. A sportpálya az egészség 

megőrzéséhez hozzájáruló infrastrukturális fejlesztés. 

 Nem engedhető meg, hogy a társadalom egy része leszakadjon, és így képességeik elvessze-

nek a társadalom számára; valószínűsíthető, hogy az emberi tőke gazdasági értéke az ezred-

forduló környékén meghaladta a dolog tőke nagyságát ⇨ a módosítási célok szempontjából 

nem releváns. 



 A jó élet elképzelhetetlen a természeti erőforrások megfelelő mennyisége és minőségi állapo-

ta nélkül ⇨ a bányaterületekre vonatkozó előírások a talaj és a vízkészlet védelmét, a sport-

pályára vonatkozó előírások az árvízi biztonság megőrzését szolgálják. 

 Az adott társadalom anyagi gyarapodásához a gazdasági erőforrások jelentik az alapot, úgy 

mint fizikai tőke, pénztőke, értékőrző szellemi alkotások, épített környezet. A termelő-

eszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége nemcsak meghatározzák az előál-

lított javak értékét, de a termelés-fogyasztás során az igénybe vett természeti tőle nagyságá-

ra is hatással vannak. A vállalkozók azzal válnak a fenntartható fejlődés mozgatórugóivá, 

hogy ők tárják fel az értékteremtés még kiaknázatlan formáit, és irányítják az emberi, termé-

szeti és az ember által teremtett fizikai erőforrások nagy részének hasznosítását. A takaré-

kosság, a hosszú távra tervezés, az ésszerű kockázatvállalás, a fejlesztő- és újítóképesség ér-

tékei a fenntarthatóság alapvető erőforrásai közé tartoznak. ⇨ a módosítási célok szem-

pontjából nem releváns. 
 

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2014-2019  

 Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása: a környezet-

egészségügyi feltételek javítása, a magas színvonalú környezeti infrastruktúra, valamint a 

település, a lakóhely épített és természeti elemeinek megfelelő aránya, minősége és össz-

hangja. ⇨ A módosítási szándék során a lakott területek árvízi védelme fontos szempont 

volt, a bányák szempontjából a vízbázis védelme a környezetvédelmi működési engedély 

alapján biztosított. 

 Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata: a stratégiai jelentőégű 

természeti erőforrások, természeti értékek, ökoszisztémák védelme, az életközösségek műkö-

dőképességének megőrzése, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása. ⇨ A rendezés 

alá vont területeken országos vagy helyi védelem alatt álló természeti terület, egyedi érték 

nem található. A vízbázis védelmét országos előírások és szakhatósági kontroll biztosítják. 

 Az erőforrás-takarékosság és a hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése: a természeti 

erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítása, a környezetszennyezés megelőzésé-

re, a terhelhetőség, megújuló képesség figyelembevételére épülő fenntartható használat 

megvalósítása. Kiemelt figyelmet kell fordítani a társadalmi-gazdasági fejlődés és a környe-

zetterhelés szétválására, azaz, hogy a lakosság növekvő jóléte csökkenő környezetterhelés 

mellett legyen biztosítható. ⇨ A bányaterület jelenleg részben mezőgazdasági művelésre 

szánt területeket érintenek, ugyanakkor az ásványvagyon kitermelése nemzetgazdasági ér-

dek, melynek infrastrukturális feltételei biztosítottak. A városban élők munkanélküliségi rá-

tája nemcsak az országos átlag, de a megyei átlag feletti, ezért a társadalmi-gazdasági fejlő-

dés érdekében működési lehetőségüket szükséges biztosítani a vonatkozó magasabb szintű 

környezetvédelmi előírások betartásával. A vízbázis védelmét országos előírások és szakha-

tósági kontroll biztosítják. 
 

A környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése a tervben 

A beépítés műszaki feltételei az épített környezet védelmét és használatának biztonságát szolgálják. 

A területeken végezhető tevékenységek körét a HÉSZ, a tevékenységekre vonatkozó kibocsátási és 

határértékeket magasabb szintű jogszabályok korlátozzák a környezet védelme érdekében. 

A módosítás alábbi konkrét szempontok figyelembevételére került sor: 

 A bányaterületek a szükséges engedélyek birtokában jogszerűen működnek 

 A külterületi módosítások erdőtervezett erdőterületet nem érintenek 

 Országos, illetve térségi védelem alatt álló természet, táji érték, védett élőhely nincs 

 Az érintett vízbázis védelmének szempontjai a bánya környezetvédelmi engedélyébe és a 

hatályos HÉSZ-be is beépítésre kerültek 

 Az árvizi biztonság műszaki és környezeti szempontjai a vonatkozó jogszabály alapján ke-

rültek kidolgozásra 



A terv céljainak releváns tervek céljaival való konzisztenciája környezeti szempontból 

 

Országos Területrendezési Terv (OTrT)  

A 2018. évi CXXXIX. törvénnyel elfogadott Országos Területrendezési Tervvel való részletes egye-

zőséget külön munkarész ismerteti. 

 

Nemzeti Fejlesztés 2020 

Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyezte-

tési változata - vitaanyag 

Fő stratégiai célok:  

 Magyarország Európa egyik és Közép-Európa legversenyképesebb országává válik a kitöré-

si pontjainak számító terülteken 2020-ig.  

 Megkerülhetetlen közép-európai hídfő-központ kialakulása a gazdaság, a szolgáltatások, a 

logisztika, az innováció, a kreatív iparágak és a tehetség-koncentráció területén.  

 A magyar külgazdaság földrajzi diverzifikációjának kiszélesítése, az EU-ba irányuló export-

dominancia oldása.  
 
Az Európa 2020 stratégiáinak területi szempontból kulcselemei a városok és a városias térségek. A 

globális kihívásokra adott válaszai között az egyik legígéretesebb a területi kohézió erősítése. ⇨ A 

bányák nem csak az Alsózsolcán élő lakosság számára nyújtanak megélhetési lehetőséget, hanem a 

környező településeken élők is profitálnak az üzemelésből. A tervezett futballpálya több környező 

település csapatát is ki tudja szolgálni. 

 

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020  

A vidéki térségek fenntartható fejlődésének biztosítása, melynek elemei:  

 A táj, a természeti értékek és erőforrások védelme és fenntartható használata, az ökoszisz-

téma szolgáltatások megőrzése, a környezetminőség javítása. ⇨ A rendezés alá vont terüle-

teken ismert, regisztrált táji, természeti érték nem található. 

 Egészséges és biztonságos élelmiszer előállítás és ellátás. ⇨ A módosítással érintett terüle-

ten meglévő termőföldek művelésből való kivonását az ásványvagyon-gazdálkodás indokol-

ja. A humusz letermelése és önálló deponálása lehetővé teszi a gyengébb minőségű talajok 

feljavítását, szennyezett talajok cseréjét. 

 Megélhetés, kedvező életfeltételek és életminőség biztosítása a vidéki népesség számára. ⇨ 

A megélhetés biztosítása érdekében a megfelelő műszaki és humán infrastruktúrával ellátott, 

illetve jól ellátható területen kell a munkahelyteremtést és megtartást biztosítani; a fejleszté-

si szándék ezt a célt szolgálja. 

 

A jelenlegi környezeti helyzet elemeinek ismertetése  

Alsózsolca város közigazgatási területe a Sajó-Hernád-sík kistáj É-i részén található. A kistáj 90-

161 m közötti tszfi magasságú hordalékkúp síkság. D felé lejtő felszínének É-i része a környezeté-

nél alacsonyabban fekszik, míg középső és D-i, alacsonyodó része szigetszerűen 8-10 m magasra 

kiemelkedik. 

A területet a Sajó és Hernád folyók hordalékkúpja építi fel. 

Az egykori felszínen a folyók eróziójának hatására alacsony völgyközi hátakkal tagolt, 5 m/km2 

átlagos reliefű domblábi hátak, lejtők alakultak ki. 

A Tiszántúli (Crisicum) és a Bükki (Borsodense) flóra-járások mentén honos erdőtársulások a fűz-

nyár-éger-ligetek (Salicetum albae-fragilis, Salicetum-Populetum), a tölgy-kőris-szil ligeterdők 

(Querco-Ulmetum hungaricum), a gyöngyvirágos és cseres tölgyesek (Convallario-Querctum, 

Puercetum petraeae-cerris). A rendezés alá vont területeket erdőtervezett erdő nem érinti. A város 

igazgatási területe a Dél-Borsodi körzethez tartozik. 



A mélyföldtani térkép értelmében a területre a Nagyalföldi Tarkaagyag Formáció a jellemző: válto-

zó vastagságú kékesszürke homok- és szürke, sárgásszürke, vörösbarna foltos agyagrétegek válta-

kozásából áll, gyakori lignit és kavicsos rétegekkel; jellegzetes tavi-folyóvízi összlet. A tervezés alá 

vont területen természetvédelmi terület (Natura 2000; ökológiai hálózat) nincs, ásványvíz-nyerő 

hely nincs bejegyezve. 

A terület legnagyobb részén a pleisztocén végén a Sajó vastag kavicstakarót rakott le, és erre réteg-

ződött a holocénban az öntés eredetű iszap és agyag, néhol pedig a homok is. Az eredetileg szántó-

földi növényzet alatt a terület legnagyobb részén 0,4-0,5 m vastag nem karbonátos öntés réti talaj 

képződött. A talajtípus vízgazdálkodási és tápanyag-gazdálkodási jellemzői kedvezőek. 

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv – 2015 alapján a víztestek és a vízgyűjtők jellemzése 

Felszíni víztest 

Vízgyűjtő-gazdálkodási szempontból Alsózsolca város a Tisza részvízgyűjtőn belül a 2-7 Hernád, 

Takta vízgyűjtő tervezési alegységen helyezkedik el. 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2-7 azonosító számú Hernád, Takta vízgyűjtő alegység terve szerint 

a tervezési területeket közvetetten a Sajó-folyó és az AEP306 azonosító számú Bársonyos öntöző 

főcsatorna érinti, amely síkvidéki - kisesésű – meszes –közepes-finom mederanyagú –kicsi vízgyűj-

tőjűhöz hasonló. 

Felszíni víztest fizikai-kémiai állapota jó, ökológiai állapota mérsékelt. 

A felszíni víztestet érő terhelések és hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltak 

figyelembevételével. 

Az emberi tevékenységből eredő jelentős terhelések számbavételéről a VKI II. és VII. melléklete, 

még a terhelések felszíni és felszín alatti vizek állapotára gyakorolt hatásainak vizsgálatáról az 5. 

cikk rendelkezik. A hazai szabályozásban ugyanezen előírások a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes sza-

bályairól szóló 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 12. §-ban jelennek meg. A VKI szerint a víz-

gyűjtő-gazdálkodási tervezési folyamat lényeges eleme a jelentős vízgazdálkodási problémák feltá-

rása abból a célból, hogy az intézkedések olyan válaszok legyenek a jelentős problémákra, amelyek 

a jó állapot eléréséhez, a problémák megoldásához vezetnek. Az alegységre jellemző terhelések és 

hatások főbb tipusai az alábbiak: 

 Vizek fiziko-kémiai elváltozását okozó terhelések 

A terhelések egy nagy csoportját képezik a települési, ipari és mezőgazdasági tevékenységből 

származó, pontszerű és/vagy diffúz eredetű a felszíni és felszín alatti vizekbe jutó szennyezőanyag 

bevezetések. 

 Veszélyes anyag szennyezés 

A VKI célkitűzése a felszíni vizek elsőbbségi (kiemelten veszélyes) anyagokkal történő 

szennyezések megszüntetése és fokozatos csökkentése, mivel ezek jelentős kockázatot jelentenek a 

vízi környezetre vagy az ivóvíz kitermelésére használt vizeken keresztül az emberre. Hazánk alvízi 

helyzetéből adódóan vizeink minősége nagymértékben függ az országhatáron túli hatásoktól. 

Felszín alatti víztest 

2-7 Hernád-Takta alegység 

 

VOR kód:   AIQ 634 Sajó-Hernád völgy 

Víztest kód:   sp.2.8.1. – törmelékes 

Felszín alatti víztest mennyiségi állapota jó, kémiai állapota gyenge. A kémiai minősítés gyenge 

állapotát a térségben lévő ivóvízbázis szennyezéseknek való kitettsége és állapota (SO4) okozza. 

A 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken 



lévő települések besorolása szerint: Alsózsolca részben érzékeny, részben fokozottan érzékeny. A 

fokozottan érzékeny besorolás megközelítőleg a bőcs-sajóládi ivóvízbázis kijelölt felszíni 

védőterületére vonatkozik. 

A 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet alapján a terület nitrátérzékeny területnek minősül. 

A legnagyobb vízkivételi engedélyesek a térségben működő bányavállalatok. A vízhasználatok 

tekintetében határozatilag kijelölt védőterület rendszerről nincs tudomásunk. 

Felszíni ivóvíz bázisok 

Az M-2 jelű tervezési terület részben az ÉRV Zrt. X/b. Sajólád-Bőcs tartalék vízműtelep 

vízbázisának az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 16387-1/2008. számú határozatával kijelölt, majd a B-A-Z Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35500/7447-20/2018. ált. sz. határozatával módosított 

hidrogeológiai „B” védőterületét érinti. 

Ár- és belvíz-veszélyeztetettség 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII.9.) 

KvVM-BM együttes rendelet mellékletében Alsózsolca város „A” erősen veszélyeztetett 

besorolást kapott. 

A település „erősen veszélyeztetett „A” kategóriába tartozik, ha a hullámtéren lakóingatlannal 

rendelkezik, illetőleg, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize 

szabadon elönthet. 

Az M-2 jelű tervezési terület a Sajó-folyó nagyvízi medrében fekszik. A Sajó folyó 42,00 fkm 

szelvényében a jogszabályban meghatározott mértékadó árvízszint 108,30 mBf. 

Levegőminőség 

Alsózsolca a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerint a 8. Sajó-völgye zónába 

tartozik. 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 tervezési területekre vonatkozó levegőtisztasági mérési adatok nem 

állnak rendelkezésre. 

Zajterhelés 

A város területén készített zaj- és rezgésmérésről nem állnak rendelkezésre adatok. A város 

környezeti fenntarthatósági terve (2010.) a közlekedésből eredő zaj- és rezgésterhelést nevezte 

leginkább károsnak az emberi egészségre. Az életminőség javítása érdekében elkerülő út 

nyomvonal kiépítésének kistérségi összefogással történő megvalósítása került meghatározásra. 

A bányák és a lakóterület közti távolság biztosítja, hogy a lakóterületen ne alakulhasson ki 

határérték feletti zajterhelés. A kavicsszállítás miatti növelt forgalomból adódó számított zajszint 

változás kisebb 0,2 dB-nél az utak melletti lakóházaknál. 

A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása 

A városnak nagy az ingázó forgalma, jelentős gyalogos, tömegközlekedési és személygépjármű 

forgalom keveredéséből eredő konfliktusok. A városon észak-dél irányban végigfutó Sajó folyó 

potenciális veszélyforrás belvíz- és ár-vízvédelmi szempontból. A településen áthaladó jelentős 

tehergépjármű forgalmat bonyolító 3606. sz. összekötő útról származó kibocsátások.  

Az M-2 jelű módosítással érintett terület vonatkozásában a jogerős hatósági engedélyek alapján 

működő bányaüzem és a védett vízbázis átfedése jelentős konfliktusforrás, mivel a felszín 

megbontásával a víztest felszínre kerül, a szűrését biztosító kavicsréteg pedig eltűnik. A 

bányavállalat üzemi tervei szerint az érintett terület évtizedek múlva kerül letermelésre. 



Az M-3 jelű módosítással kialakítani tervezett különleges terület a Sajó-folyó nagyvízi medrében 

fekszik, az árvízvédelmi szempontok elsődlegessége a tervezett beruházással szemben körültekintő 

tervezői munkát igényel. 

A természeti erőforrás igénybevétele, környezetterhelés előidézése  

 a bányaterületeket érintő módosítás nem jár többlet természeti forrás igénybevételével; a 

termőföld igénybevétele, az anyagmozgatás és az üzemelés során keletkező kibocsájtások a 

környezetvédelmi működési engedélyezési eljárás során figyelembevételre kerültek, 

 a futballpálya nem jár természeti erőforrás igénybevételével. 

A környezeti következmények értékelése, az elfogadható változatok meghatározása 

A rendezési terv javaslat a környezetkárosító elemek minimalizálásával került meghatározásra, a 

munkalehetőséget biztosító gazdasági tevékenység végzésére alkalmassá váló terület hasznosítása 

során az országos érvényű előírások biztosítják a környezet védelmét. 

A bányászati tevékenység környezetterhelési határértékeit környezeti hatástanulmányon alapuló 

környezetvédelmi működési engedély rögzíti. 

A nagyvízi meder területén az ágazati jogszabály alapján kerültek megfogalmazásra az építési 

előírások, melyeket az eljárás során az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság véleményezni 

fog. 

A várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére vonatkozó intézkedések 

A légszennyezési kibocsájtási határértékeket magasabb szintű előírások rögzítik. A sérülékeny 

vízbázis védőterületében a vonatkozó előírások szerinti tevékenységek végezhetők, melyek a HÉSZ 

függelékét is képezik. A humuszos termőréteg megóvását a vonatkozó előírások szerint biztosítani 

kell. Az árvízi védekezés biztonságát szintén magasabb szintű jogszabályok garantálják. 

A HÉSZ módosítása során kidolgozott előírások a bányaművelés során keletkező szennyvíz talajba 

jutását, illetve a tereprendezés során felhasznált anyag szennyeződését akadályozzák meg, az M-2 

módosításnál pedig a vízbázis védőterület (hidrogeológiai „B” védőidom) kiemelt védelmét 

célozzák, a bányaüzem környezetvédelmi működési engedélyében foglaltakkal összhangban. Az M-

3 jelű terület vonatkozásában az árvizek levonulásának biztosítása érdekében alacsony hajlásszögű 

részűk és áttört kerítés alkalmazása lett előírva, továbbá javasoltuk a klubház lábakra állítását. 

Javaslat olyan intézkedésekre, melyeket más tervben figyelembe kell venni 

A illetékes szakhatóságok előírásai az egyeztetési eljárás során válnak ismertté, a végső szakmai 

véleményezési dokumentációba beépítésre kerülnek 

A hatásokra vonatkozó monitorozási javaslatok értékelése 

Az alábbi adatok nyomon követése javasolt:  

 teherforgalom-számlálási adatok változása, összetétele (jármű, %) 

 környezeti terhelésre vonatkozó lakossági panaszok száma (db, %) 

 művelés alól kivett területek nagysága, változása (ha, %) 

 a légszennyezési értékek változása a kritikus szennyezőanyagok tekintetében (kg/év, %) 

 árvizek tetőzési magassága, gyakorisága (mBF., db/év) 



 

 3.5. Természet- és tájvédelem, tájrendezés 

Alsózsolca külterületét a Sajó és a Hernád folyó hordalékkúpja építi fel. A felszín alacsony 

völgyközi hátakkal tagolt, síknak tekinthető. A térségben található domborzati elemek a korábban és 

jelenleg is folyó bányászati tevékenység eredményei. A tájképet a kavicsbányák és nagytáblás 

szántók határozzák meg, melyeket természetes és mesterséges árokrendszer tagol. Az erdősültség 

rendkívül alacsony, erdőtervezett erdő a tervezési területeket nem érinti. A bányászati tevékenység 

befejezése után a felhagyott bányaterületek környezetében kialakított domborzati formák és a 

rekultiváció módja fogja meghatározni a terület tájképi megjelenését. 

Az M-1 jelű terület déli részén korábban is bányaművelést folytattak, nyílt vízfelületet alakítva ki. A 

terület északi része a helyszíni bejárás időpontjában bolygatott, a humusz letermelésére előkészített 

volt. A letermelést követő javasolt rekultiváció stabilizált partvonalú tó és az azt övező véderdő, a 

bányászati hatóság által elfogadott önálló tájrendezési terv alapján. (A hirtelen mélyülő bányató 

szélén parti növényzet – nád, sás, füzes, stb. – megtelepedésére nincs lehetőség.) 

Az M-2 jelű terület hangsúlyos táji eleme a korábbi bányászati tevékenység következtében kialakult 

jelentős vízfelületű ún. Házgyári tó. A kijelölt bányatelekkel érintett ingatlanok jelenleg jellemzően 

mezőgazdasági művelés alatt álnak, bár esetenként a belvíztől szenvednek. A bányászat 

következtében az egybefüggő vízfelület növekedése és a szántóterületek csökkenése várható, 

ideiglenesen roncsolt felszínek kialakulásával. A javasolt véghasználat itt is a nyílt vízfelület, amely 

nagyságából és a település belterületéhez való távolságából adódóan jelentős településklíma javító 

hatással is bír. A partvonal egy részén igény esetén üdülőterület is kialakítható, megfelelő sekély 

parti sáv kialakításával. 

A tervezési területeket sem kijelölt, sem tervezett természetvédelmi terület nem érinti, 

természetvédelmi szempontok nem merülnek fel. Megemlítendő azonban, hogy az Aggteleki 

Nemzeti Park 2017 évi adatszolgáltatása alapján a területeket K-ÉK felől határoló csatorna kijelölt 

ökológiai folyosó, továbbá az M-1 területtől keletre fekvő szántó tájképvédelmi szempontból 

kiemelten kezelendő területnek minősül, így a tervezési területek határának kialakítására, 

tájbaillesztésére a rekultiváció során különös gondot kell fordítani. 

A sík területen keletkező depóniák magasságát tájképvédelmi szempontból korlátozni javasolt, 

amely előírás a településkép-védelmi rendeletbe építhető be. 

Az M-3 jelű módosítás táji hatását tekintve a beépített terület elhanyagolható mértékű növekedése 

várható. A beépítésre nem szánt terület létesítése, illetve üzemelése kismértékű változást jelent a 

tájhasználatban. A terület a Sajó-folyó nagyvízi medrében fekszik, ezért élő kapcsolatot teremthet a 

település központja és a vízpart között, azonban időszakos vízborítottságára is kell számítani. A 

beépítési javaslat hangsúlyt helyez a meglévő koros, tájképileg és árnyékoló hatásukban is 

kiemelkedő ártéri faállomány megőrzésére. A meglévő tömör betonkerítés elbontásával a magas 

zöldterületi fedettségű intézményterület és a természeti környezet közötti látványkapcsolat jön létre. 

A tervezési területet sem kijelölt, sem tervezett természetvédelmi terület nem érinti, 

természetvédelmi szempontok nem merülnek fel. A bővítéssel érintett 019 hrsz. ingatlan azonban 

tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, ezért a tervezett létesítmény 

tájbaillesztésére különös hangsúlyt kell fektetni. 

A terep enyhén emelkedik a Kossuth Lajos utca felé, ezért a futballpálya síkjának kialakítása során 

alacsony hajlású, természetes növényzettel megkötött rézsűk alakítandók ki, amelyek az árvizek 

levonulását sem akadályozzák. A kiegészítő felületek (járdák, parkolók) területét a feltétlenül 

szükséges mértékre kell korlátozni és elvárás a vízáteresztő burkolatok alkalmazása. 

A Sajó felől feltáruló településkép kiemelkedő eleme a műemlék templom, ennek érvényesülését 

sem épület, sem technológiai létesítmény (torony, reflektor, stb.) nem korlátozhatja. A beruházás 

során településképi rendeletben rögzített tájképvédelmi szempontokon túl a fentiekre is 

figyelemmel kell lenni. 

(Megemlítendő, hogy Alsózsolca két Nemzeti Park illetékességi területén fekszik, az tervezési 

területek azonban az ANPI által kezelt területen találhatóak.) 



 

A természeti védelemmel érintett területek és a tervezési terület viszonya (forrás: saját szerkesztés, 

BNP és ANPI adatszolgáltatás alapján) 



 

 3.6. A magasabb szintű tervekkel való összhang biztosítása 

A 314/2012. (XI.9.) Kormányrendelet 4.§. (2) bekezdése szerint a településrendezési eszközök a 

területrendezési tervek rendelkezéseivel összhangban készítendők. 

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018.évi CXXXIX 

törvény (a továbbiakban OTrT.) 2019. március 15.-én lépett hatályba. A jó adottságú szántók, az 

erdőtelepítésre javasolt terület, a tájképvédelmi terület, a vízminőség-védelmi terület, a nagyvízi 

meder és a VTT-tározók övezetét, továbbá az övezetekhez tartozó előírásokat a Miniszterelnökséget 

vezető miniszter a tv. 19. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a területrendezési tervek 

készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) rendeletében 

állapította meg. A jogszabályok egységes szerkezetbe foglalása nem történt meg, ezért az övezeti 

rendszer bemutatásánál mindkettőt figyelembe vettük. 

Az OTrT. 2019. március 15-én hatályba lépő változata bizonyos esetekben felülírhatja a hatályos 

Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területrendezési terv előírásait, így fokozott figyelemmel kell 

eljárni az egyes térségi övezetek lehatárolásánál. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési terv (továbbiakban BAZMTrT) Alsózsolcát 

érintő elhatározásait a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 37/2009 (IV. 

30.) számú határozata a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési irányelvekről, 

ajánlásokról és intézkedésekről, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv 

szabályzatáról szóló, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2009. (V. 

5.) számú rendelete alapján vizsgáljuk. 

Az Országos Területrendezési Tervvel való összhang vizsgálata 

 

2. melléklet – Az ország szerkezeti terve (kivonat) 

Kivonat az Ország szerkezeti tervéből 2. melléklet a 2018.évi CXXXIX törvényhez. Forrás: Lechner 

Lajos Tudásközpont  



Alsózsolca város igazgatási területét az OTRT a települési térségen kívül döntően 

mezőgazdálkodási, részben vizgazdálkodási térségbe sorolja, és kismértékben erdőgazdálkodási 

térséget is kijelöl. Az M-1 és M-2 jelű tervezési terület részben mezőgazdálkodási, részben 

vízgazdálkodási térségben, az M-3 jelű terület részben települési, részben mezőgazdálkodási 

térségben található. 

Az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények tekintetében 

Alsózsolca város területét az alábbiak érintik: egyéb országos törzshálózati vasúti pálya (meglévő), 

750 kV-os átviteli hálózati távvezeték (meglévő), elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal (meglévő). Az 

M2 tervezési területek a távvezetékkel érintett, a módosuló ingatlanok azonban nem. 

 

 

Kivonat az Ország szerkezeti tervéből 2. melléklet a 2018.évi CXXXIX törvényhez - jelmagyarázat.. 

Forrás: Lechner Lajos Tudásközpont  



Fentieken túl Alsózsolca város területe az alábbi övezetekkel érintett: 

3.1. melléklet – Országos ökológiai hálózat övezetei (kivonat) 

 

Az OTrT övezeti tervlapja szerint a települést az 

ökológiai folyosó övezete érinti. 

26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosó-

jának övezetében – (…) – csak olyan megyei 

területfelhasználási kategória és megyei övezet, 

valamint a településrendezési eszközökben olyan 

övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az 

ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai 

hálózat ökológiai folyosója természetes és 

természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait 

nem veszélyezteti. 

A tervezési területek nem érintettek. A terv az 

övezeti előírásoknak megfelel. 

3.2. melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 

Az OTrT övezeti tervlapja szerint az övezet a 

település területét érinti. 

28. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók 

övezetében új beépítésre szánt terület - kivéve, 

ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti 

Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton 

Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési 

térséget határoz meg - csak az állami főépítészi 

hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatalnak a területrendezési hatósági 

eljárása során kiadott területfelhasználási 

engedélye alapján jelölhető ki. 

A tervezési területek nem érintettek. A terv az 

övezeti előírásoknak megfelel. 

3.3. melléklet – Erdők övezete (kivonat) 

 

Az OTrT övezeti tervlapja szerint az övezet a 

település területét érinti. 

29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az 

adott településnek a településrendezési 

eszközében legalább 95%-ban erdőterület 

területfelhasználási egységbe kell sorolnia. 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület 

nem került kijelölésre, a tervezési terület nem 

érintett. A terv az övezeti előírásoknak 

megfelel. 

3.4. melléklet – Világörökség és világörökség várományos területek övezete 

Az OTrT övezeti tervlapja szerint a település területe nem érintett. 

3.5. melléklet – Honvédelmi és katonai célú területek övezete 

Az OTrT övezeti tervlapja szerint a település területe nem érintett. 



A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet övezetei: 

 

1. melléklet – Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

 

A R. övezeti tervlapja szerint az övezet a 

település területét érinti. 

2. § (1) A településrendezési eszközök készítése 

során a mezőgazdasági terület terület-

felhasználási egység területét elsősorban - a 

kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

mellett - a jó termőhelyi adottságú szántók öve-

zetén javasolt kijelölni. 

(2) A jó termőhelyi adottságú szántók öveze-

tében új külfejtéses művelésű bányatelek megál-

lapítása és bányászati tevékenység folytatása a 

bányászati szempontból kivett helyekre vonatko-

zó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

Az M1 jelű tervezési terület az övezet által érintett. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Földhivatali Osztály 10095/2019 ikt. sz. földvédelmi szakmai véleménye alapján a 

termőföld végleges más célú hasznosítását az illetékes földügyi hatóság korábban engedélyezte, 

ezért földvédelmi szakmai szempontból nem merül fel kifogása. 

A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Bányászati osztály BO/15/1492/2/2019 ikt.sz. 

tájékoztatásában rögzítette, hogy a területet érintő „Alsózsolca VI – átmeneti törmelékes 

nyersanyagok” védnevű bányatelek érvényes műszaki üzemi tervvel rendelkezik. 

Fentiek alapján a terv az övezeti előírásoknak megfelel. 

2. melléklet – Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

A R. övezeti tervlapja szerint a település területe nem érintett. 

3. melléklet – Tájképvédelmi terület övezete (kivonat) 

 

A R. övezeti tervlapja szerint az övezet a 

település területét érinti. 

4. § (2) A tájképvédelmi terület övezetével érin-

tett területre a tájképi egység, a hagyományos 

tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba 

illesztés biztosítása érdekében - a településkép 

védelméről szóló törvény vagy annak felhatal-

mazása alapján kiadott jogszabály eltérő ren-

delkezésének hiányában -meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a 

területfelhasználás és az építés helyi rendjé-

nek egyedi szabályait, 

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti te-

lepülésképi rendeletben (a továbbiakban: te-

lepülésképi rendelet) a településképi követel-

ményeket. 

Az M1 jelű tervezési terület az övezet által érintett. A helyi építési szabályzat és a településkép-

védelmi rendelet rendelkezik a táji értékek védelméről  



4. melléklet – Vízminőség-védelmi terület övezete (kivonat) 

 

A R. övezeti tervlapja szerint az övezet a 

település területét érinti. 

5. § (2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe 

tartozó települések településrendezési eszközei-

nek készítése során ki kell jelölni a vízvédelem-

mel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel 

érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat 

a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében 

bányászati tevékenység folytatása a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 

alkalmazásával engedélyezhető. 

Az M1 és M2 jelű tervezési területek az övezet által érintettek. az Észak-magyarországi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 16.387-1/2008 számú, illetve az azt 

módosító Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35500/7447-20/2018. 

ált. határozata alapján az M-2 jelű tervezési terület részben a hidrogeológiai „B” védőzónába esik. A 

helyi építési szabályzat rendelkezik a felszín alatti vizek védelméről, a fenti határozat előírásainak 

függelékként történő átemelésével. 

A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Bányászati osztály BO/15/1492/2/2019 ikt.sz. 

tájékoztatásában rögzítette, hogy a területet érinti az „Alsózsolca I – kavics” védnevű bányatelek. 

Fentiek alapján a terv az övezeti előírásoknak megfelel. 

5. melléklet – Nagyvízi meder övezete 

 

A R. övezeti tervlapja szerint az övezet a 

település területét érinti. 

6. § (1) A nagyvízi meder övezetében új beépí-

tésre szánt terület nem jelölhető ki. 

(2) A nagyvízi meder övezetében a településren-

dezési eszközökben, a jogszerűen kijelölt beépí-

tésre szánt területen a helyi építési szabályzat-

nak megfelelően, a vízügyi igazgatási szerv hoz-

zájárulásával lehet építési tevékenységet folytat-

ni. 

(3) A településrendezési eszköz módosítása ese-

tén a vízügyi igazgatási szerv egyetértésével 

lehet új beépítésre szánt területet kijelölni. 

Az M3 jelű tervezési terület az övezet által érintett. A HÉSZ-be 83/2014. (III. 14.) Korm. 

rendeletben foglalt előírások beépítésre kerültek. 

6. melléklet – VTT tározók övezete 

A R. övezeti tervlapja szerint a település területe nem érintett. 



Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervével való összhang vizsgálata 

2. sz. Melléklet – Térségi Szerkezeti Terv (kivonat) 

 

Kivonat a BAZ Megyei Térségi szerkezeti tervből Forrás: a BAZ Megyei Önkormányzat honlapja 

 



A BAZMTrT az M1 tervezési terület egészét, az M2 tervezési terület többségét mezőgazdasági 

térségbe sorolja. Az OTrT 91.§. (1) b) alapján a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel 

való összhangba hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál a megyei 

területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül a 11. § előírá-

sait kell alkalmazni, melyek alapján „a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődle-

gesen a mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó 

rész természetközeli terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló 

terület területfelhasználási egységbe sorolható.”. Az előírásnak a település teljes közigazgatási 

területére nézve kell teljesülni, melynek nagyságrendjét tekintve a mezőgazdasági területek meg-

felelősége igazoló számítás nélkül is egyértelmű. 

Az OTrT 18.§. (1)-(2) alapján ugyanakkor 

(1) Külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani, illetve horizontálisan bővíteni csak a te-

lepülésfejlesztési és-rendezési célokkal, valamint a kiemelt térségi és megyei területrende-

zési tervvel összhangban lehet. Az összhang akkor áll fenn, ha a bányatelekkel érinteni 

tervezett ingatlan a településrendezési eszközökben nyersanyagkitermelés (bánya) vagy 

nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy beépítésre nem 

szánt terület területfelhasználási egységbe sorolt, vagy a bányatelekkel érinteni tervezett 

ingatlanokon a bányászati tevékenységgel a települési önkormányzat egyetért, és ha in-

dokolt, döntést hoz a településrendezési eszközök készítésének vagy módosításának szán-

dékáról. 
(2) A kitermelési műszaki üzemi terv csak akkor hagyható jóvá, ha a bányászati tevékenység-

gel igénybe venni tervezett területet a településrendezési eszköz nyersanyag-kitermelés 

(bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy be-

építésre nem szánt terület települési területfelhasználási egységbe sorolta. 

A fenti jogszabályhely felhatalmazást ad az Önkormányzatoknak az ágazati előírások alapján jog-

szerűen kijelölt bányatelkek Településrendezési Eszközökben való átvezetésén, amelyről formális 

testületi határozat is született (ld.:. településtervező műszaki leírás, terviratok). Az ellentmondás 

feloldására a BAZMTrT folyamatban lévő módosítása során figyelemmel kell lenni, az OTrT 11.§. 

e) szerinti sajátos területfelhasználású térségek kijelölése során. 

Az M3 tervezési területet a BAZMTrT részben vegyes területfelhasználású térségbe, részben vá-

rosias települési térségbe sorolja. E kategóriákat az OTrT nem tartalmazza, azonban a helyettük 

alkalmazott mezőgazdálkodási térség és települési térség térbeli viszonya, továbbá annak tervezett 

változása megegyezik Az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével kapcsolatban az OTrT 

12.§. az alábbiakat írja elő: 

1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési eszközben új 

beépítésre szántterületet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt 

területeinek összenövését, és 

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a 

tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy 

olyan használaton kívül került vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotban lé-

vő terület, amely a tervezett rendeltetésnek megfelelne. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) pont 

szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele 

aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 

A településtervezői műszaki leírásban részletezettek alapján az előírás feltételei fennállnak. 

A műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények tekintetében térségi jelentőségű mellék-

út, országos törzshálózati vasútvonal, elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal, 400kV-os országos 

hálózat távvezetéke és térségi szénhidrogén hálózat érinti Alsózsolca község igazgatási területét. 



Az M2 jelű tervezési terület az utóbbi két hálózati elemmel érintett, a ténylegesen módosítandó te-

rület azonban nem. (A bányatelket keresztező szénhidrogén-vezeték a bányavállalkozó adatszolgál-

tatása, illetve az e-közmű alkalmazás alapján kiváltásra került.) 

Az OTrT 5. melléklete alapján alapján a megyei rendezési terv övezetei közül a következő övezete-

ket kell megvizsgálni: 

3.8 Ásványi nyersanyag‐gazdálkodási terület övezete (kivonat) 

A tervlap alapján a település teljes közigazgatási 

területét lefedi. 

Az övezet pontos lehatárolását indokoltság 

esetén a bányászati hatóság adatszolgáltatása 

alapján lehet elvégezni. 

AZ M-1 és M-2 jelű módosítás az ásványi 

nyersanyagvagyon kitermelés célját szolgálja, az 

M-3 jelű módosítási cél nem lehetetleníti el. 

  

3.11. melléklet – Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

A tervlap alapján a település területe nem érintett 

3.13. melléklet – Földtani veszélyforrás területének övezete 

A tervlap alapján a település területe nem érintett 

Az egyedileg meghatározott megyei övezetek közül az M-2 jelű módosítással érintett terület 

térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület. A rehabilitáció irányát az utóhasznosítási cél 

jelöli ki. 

Tájékoztatás jelleggel bemutatjuk Alsózsolca további, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területren-

dezési Tervében meghatározott, határozattal jóváhagyott övezetek érintettségét: 

 Natura 2000 területek – a tervezési területek nem érintettek 

 A megye területét érintő légszennyezettségi zóna – a teljes közigazgatási területet lefedi 

 Nitrátérzékeny település - a teljes közigazgatási területet lefedi 

 Kedvező termőhelyi adottságú mezőgazdasági terület - – a tervezési területek nem érintettek 

 településhálózati csomópont területe - a teljes közigazgatási területet lefedi 

 ipari park - a tervezési területek érintettsége nem megitélhető 

 Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület – az M-1 és M-2 jelű tervezési 

területek érintettek, az M-3 jelű tervezési terület érintettsége nem megitélhető 

 kavicsbánya tavak térségi tájrehabilitációs terv készítésére kijelölt terület – közel a teljes 

közigazgatási területet lefedi. 

 

A határozat 1. sz. melléklete alapján a fenti övezetek sajátos megyei térségek, amelyek értelmezé-

sünk szerint az OTrT szerinti egyedileg meghatározott övezetnek tekinthetőek. 

 

Fentiek alapján a módosítás a felsőbb szintű terveknek megfelel. 



3.7. Biológiai aktivitási mérleg, területi mérleg 
 

Jelen módosítás során nem történt újonnan beépítésre szánt terület kijelölése, ezért az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi LXXVIII. tv. 7.§. (3) b) alapján a számítás 

elkészítése nem szükséges. 
 

Az alábbi táblázat a módosítással érintett területek területi mérlege. 

 
A meglévő terület 

nagysága 

/ha/ 

területhasználat 

A tervezett terület 

nagysága 

/ha/ 

2,29 Településközponti vegyes terület 
1,31 

209,88 
Különleges terület – bánya 

(Nyersanyag-kitermelés, nyersanyag előfeldolgozás céljára szolgáló 

terület) 

- 

0,84 
Közlekedési és közműterület 

(Országos mellékutak, helyi gyűjtőutak, kiszolgáló utak, kerékpár- és 

gyalogutak, valamint vasúti pályák) 

0,79 

3,71 Turisztikai erdő 

(Közjóléti rendeltetésű erdőterület) 
3,05 

136,63 Általános mezőgazadasági terület 
100,39 

1,52 Vizgazdálkodási terület 
1,51 

- 
Különleges beépitésre nem szánt terület – bánya 

(Nyersanyag-kitermelés, nyersanyag előfeldolgozás céljára szolgáló 

terület) 

245,91 

- Különleges beépitésre nem szánt terület – sportpálya 

(Nagy kiterjedésű sportolási célú terület 80% zöldfelülettel) 

1,58 

 354,87 

 



3.8. Közlekedési javaslat 

 

Alsózsolca Város Miskolc dél-keleti szomszédja, a belső agglomerációs gyűrű része, jelentős 

ingázó és átmenő forgalommal. A vonzáskörzet napi forgalmán túl a városon áthaladó 3606 sz. 

összekötőút a 3-37. és a 35. sz. főútvonalak között nyújt eljutási alternatívát az M3 autópályával 

párhuzamosan. A 3606 sz. útból kiágazó 37106 sz. összekötőút elsődlegesen a város határába 

telepedett ipari park és a kavicsbányák nehézgépjármű-forgalmát szolgálja ki, amely így a belterület 

érintése nélkül éri el a 2x2 sáv keresztmetszetű 37. sz. főutat, azon keresztül pedig az M3 

autópályát. 

A tervezett módosítások a tervezett és kialakult úthálózati rendszert nem érintik. 

Az M-1 jelű terület megközelítése közvetlenül a meglévő 37106 sz. összekötőútról (Gyár utca) 

biztosítható. Az út külterületi szakasza viszonylag keskeny, a burkolat rossz minőségű, a tervezett 

módosítástól függetlenül is felújításra, átépítésre szorul. (Az út túlsó oldalán kijelölt nagyléptékű 

ipari célú fejlesztési területek megvalósulása esetén javasolt a 2x2 forgalmi sáv kiépítése.) A 

várható tehergépjármű-forgalom elsőbbségadással védett, a sárfelhordás miatt érdesített burkolattal 

ellátót leágazás kiépítése javasolt. A szabályozási tervben biztosított szélesség a fejlesztésekhez 

elegendő. A bánya elvben vasúti kiszolgálással is rendelkezik, a terület déli határán futó iparvágány 

azonban elhanyagolt, felgazosodott. A dolgozói létszám jelenleg nem ismert, léptékéből adódóan 

azonban várhatóan nem igényli sem a közösségi közlekedéssel, sem az önálló kerékpáros/gyalogos 

infrastruktúrával való kiszolgálást. Közvilágítás létesítése nem indokolt. A parkolási igények a 

területen belül biztosíthatóak. 

Az M-2 jelű terület megközelítése szintén a 37106 sz. összekötőútról biztosítható, a betongyár 

előtti fordulóból nyíló önálló hrsz. nélküli magánútról, amely a bányaüzem területén vezet 

keresztül. A forduló nincs burkolattal ellátva, használata a Gyár utca derékszögű kanyarulata által 

szült kényszermegoldás, amely azonban a környező üzemi létesítmények számára létfontosságú. A 

hatályos Településrendezési Eszközök a 37106 sz. összekötóút meghosszabbítását tartalmazzák, 

amely a belterület elkerülésével tudja majd elvezetni az ipari területek forgalmát a 3606 sz. 

összekötőút felé. (A terv tartalmazza továbbá egy Sajó híd létesítését is, amelyen keresztül Sajópetri 

megkerülésével egy újabb M3 autópálya - 37. sz- fóút közötti alternatíva teremthető meg.) Az ipari 

területek és a bányák közlekedési kapcsolatainak rendezésére a tervezett elkerülőút adhat végleges 

megoldást, annak megvalósítása előtt azonban feltétlenül javasolt a jelenlegi forduló tulajdonosi és 

használati viszonyainak tisztázása, szilárd burkolattal történő ellátása és forgalom-technikailag 

szabályozott bekötése az országos közúthálózatba. 

A terület vasúti kiszolgálása igény esetén a közvetlenül mellette elhaladó 80. sz. Hatvan-Miskolc-

Szerencs-Sátoraljaújhely vasútonalról biztosítható, ennek azonban csak az egész ipari parkot 

kiszolgáló iparvasúti csatlakozás létesítése esetén van létjogosultsága. A fejlesztési terület a 

belterület közelében, az Alsózsolcai Ipari Park közvetlen szomszédságában fekszik. Közösségi 

közlekedéssel, gyalogos és kerékpáros infrastruktúrával való kiszolgálása ezért szintén egységes 

elképzelések alapján kell megvalósuljon, amelyet a hatályos TSZT alátámasztó munkarészei 

tartalmaznak. A parkolási igények a telken belül biztosíthatóak. 

Az M-3 jelű területen belül a Gyermekotthon megközelítése a Kossuth Lajos utcáról közvetlenül 

biztosított. A hatályos szabályozási terven közterületként szabályozott 1027/1 hrsz. ingatlan 

beforduló ágai jelenleg az intézmény belső úthálózataként működnek, a terület sorompóval lezárt. 

A szintén a Kossuth Lajos utcából nyíló 232 hrsz. közön keresztül lehetséges észak felé az egykori 

gázló, dél felé pedig a 021 hrsz. ingatlan alrészleteként szereplő vízfelület megközelítése, melyet a 

hatályos terv a kijárt földutak nyomvonalának figyelembe vételével a belterületi határral 

párhuzamosan futó tervezett közterületként rögzít. A 021 hrsz. külterületi ingatlanra tervezett 

szabadidőközpont területe a 1040 hrsz. (meglévő) közterületről, a 1027/1 hrsz. (jelenleg elzárt) 

közterületről és a (tervezett) külterületi kiszolgáló útról egyaránt megközelíthető. 



A tervezett futtballpálya kiszolgálása jelenleg a 232 hrsz. útról biztosítható. A módosítás 

következtében a tervezett külterületi út déli ága ellehetetlenül, ennek pótlása érdekében a 

gyermekotthon területének délkeleti határán javasoljuk egy 12 m. széles út kiszabályozását. A 

helyszíni bejárás alapján a tervezett megoldás épületet nem érint, azonban a funkcióját vesztett 

(betonozott) sportpálya a környező intézmények parkolójaként üzemeltethető. Az út a 

futballpályához kapcsolódó későbbi kiszolgáló létesítmények megközelítésére is kiegészítő 

alternatívát nyújt. A tervezett szabadidőközpont megközelítési lehetőségei alapvetően nem 

változnak. 

A frekventált belterületi pozíció a közösségi közlekedéssel, gyalogos- és kerékpáros közlekedéssel 

történő kiszolgálás lehetőségének vizsgálatát nem igényli. 

 

Miskolc 2019.augusztus hó 

 
          Hojdák Péter 
               településtervező 

TT-05 0494 



3.9. Fotódokumentáció 
 

 

M-1 jelű tervezési terület déli oldala – korábban letermelt terület 

 

M-1 jelű tervezési terület északi oldala oldala – letermelésre előkészítve 



 

Az M-1 jelű tervezési területet határoló vonalas infrastruktúrák – 37106 sz. összekötőút 

 

Az M-1 jelű tervezési területet határoló vonalas infrastruktúrák – iparvágány 



 

Az M-1 jelű tervezési területet határoló vonalas infrastruktúrák – öntözőcsatorna 

 

Az M-2 jelű tervezési terület megközelítése a Gyár utca fordulója felől. A terület nem 

bejárható, nem fényképezhető. 



 

Az M-1 és M-2 jelű terület ortofotón 

 



 

Az M-3 jelű tervezési terület – a tervezett különleges terület Ék-vége 

 

Gondozott, de használaton kívüli zöldfelület a gyermekotthon területén 

 



 

Meglévő betonozott pálya és értékes faállomány 

 

A módosítással érintett külterületi ingatlan 



 

Kijárt földút a belterületi határral párhuzamosan 

 

A Kossuth Lajos utca tervezési területre beforduló ága, településkép a tervezett pálya felől 



3.10. Terviratok 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 






