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1.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A 
TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

 

1.1.1 Településhálózati összefüggések 

 
Ózd az ország északkeleti részén, az Észak-magyarországi régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében található a szlovák határ közelében, a Bükk hegység, a Mátra, a Gömör-Szepesi 
érchegység között lévő dombvidéken, a Sajó folyóba torkolló Hangony patak és Ózd patak 
találkozásánál terül el.  
 
 

1. térkép: Ózd elhelyezkedése 

 
Forrás: Google térkép 

 
 

Ózd Budapesttől 160 kilométerre, a három észak-magyarországi megyeszékhelytől (Miskolc, 
Eger, Salgótarján) pedig közel azonos távolságra, mindössze 60 kilométerre fekszik. Közúton 
és vasúton egyaránt megközelíthető, a fővárossal összekötő útból 100 kilométer autópálya, 
60 kilométer főút. Ózd közigazgatási határa, közvetlenül határos a szomszédos Szlovákiával. 
Könnyen elérhető a 140 Km-re található lengyel határ, valamint főúton a 200 Km-re található 
Ukrán határ is. 
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2. térkép: Ózd közúti megközelítési lehetőségei 

 
Forrás: Közúthálózat - fejlesztési koncepció 

 

Ózd megközelítése közúton 2 fő irányból lehetséges, kelet felöl Miskolctól a 26-os számú 
főútvonalon Bánrévéig, Bánrévétől a 25-ös számú főútvonalon a városig, dél felől Egertől a 
25-ös számú főútvonalon, valamint szintén délről, de Salgótarjántól a 23-as, majd a 25-ös 
főútvonalakról. A főváros irányából az M3-as autópályán vagy a 3-as számú főúton kelet felé 
haladva, majd Gyöngyös felé letérve a 24-es számú, majd Egertől a 25-ös számú főútvonalról 
érhető el a város. 
Az Országos Fejlesztési Koncepció és Területfejlesztési Koncepció szerint Ózd külső gyűrű 
városai között, agglomerálódó térségbe esik. A nagyvárosi gyűrű városai fontos térszervező 
adottságokkal rendelkeznek. Ózd „több mint város, több mint lakóhely” mottójával olyan 
helyi gazdasági környezetet próbál létrehozni, amelyben a közelmúlt ipari 
szerkezetátalakítására építő húzóágazatokon (kohászat, acélgyártás, gépgyártás, textilipar, 
elektronika, finommechanika) kívül a jövő beazonosított kitörési pontjainak (modern 
feldolgozóipar, ipari örökség hasznosítása, kreatív- és kulturális ipar - Nemzeti Kulturális 
Dokumentációs Logisztikai Központ, turizmus) feltételeit is biztosítani igyekszik. A közvetlen 
városi vonzáskörzeten túl Putnok felé elsősorban szlovákiai térségek felé nyithat a 
Rimaszombat-Rozsnyó vonalon. 
A belső gyűrűhöz tartozó városok közül a meghatározó települések a térségben, Eger, 
Gyöngyös, Hatvan, Jászberény, Szolnok. Ezen városok feladata: a tőkevonzó képesség 
növelése, a logisztikai adottságok erősítése, a magas hozzáadott értéket képviselő és 
magasan kvalifikált munkaerőt foglalkoztató versenyképes gazdaság fejlesztése, a 
szolgáltatási választék bővítése. A külső nagyvárosi gyűrű egyes városai nem rendelkeznek 
több megyére kiterjedő térszervező potenciállal, ennek ellenére fontos szerepet tölthetnek 
be a gyűrűn belüli térkapcsolatok fenntartásában és megyéjükön belüli térszervezésükkel.  
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Ide sorolható Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Kaposvár, Békéscsaba, Nyíregyháza, 
és a domborzati és történelmi okok miatt a gyűrűn kívül elhelyezkedő Sopron és Szekszárd. 
Fontos termelési-szolgáltatási funkciókat és markáns gazdasági, esetleg innovációs profilokat 
már most is megjelenítenek, és ez a jövőben tovább erősíthető. E városokban a határon 
átnyúló nemzetközi foglalkoztatási és gazdasági együttműködés a városfejlesztések fontos 
iránya lehet. Nagyvárosaink mellett számos kisebb város (pl. Kőszeg, Mohács, Sarkad) 
rendelkezik a fentiekhez hasonló, de jóval kisebb területi hatókörű, jelenleg is létező és 
potenciális funkciókkal. E nem megyei jogú városok sorából térségi jelentőségük és 
nagyságuk miatt kiemelkedik Baja és Ózd. 
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció szerint a külső nagyvárosi gyűrű és a 
külső gyűrű városai körül egy agglomerációs térség van kialakulóban. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében ez Miskolc-Ózd- Kazincbarcika közötti területeken figyelhető meg. Ózd ennek az 
agglomerálódó térségnek a része.  
 

3. térkép: Városhálózat (külső és belső városi gyűrű)  

 
Forrás: Országos Fejlesztési Koncepció és Területfejlesztési Koncepció 

 

1.1.2 A település helye a településhálózatban 

 

Az Európai Unió által meghatározott legkedvezőtlenebb helyzetű régiótípusok közül 
Magyarországon a vidéki térségek, az ipari átalakulás által érintett térségek és a határon 
átnyúló régiók találhatóak meg. Többségük periférikus elhelyezkedésű, amely a társadalmi és 
gazdasági leszakadásának eredője. Az érintett földrajzi terület-típusok közötti gyakori az 
átfedés, a határ menti térségek szinte mindegyike periférikus elhelyezkedésű, jelentős részük 
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pedig aprófalvas térség. Ebből adódóan a problémák halmozódása a jellemző, amely ezeknek 
a térségeknek a tartós leszakadását eredményezi. Ózd ma Magyarország egyik legsúlyosabb 
társadalmi és gazdasági problémákkal küzdő térségének a centruma, ahol a hátrányos 
helyzet halmozódását több tényező idézte elő. 
Egyrészt Magyarország észak-keleti megyéinek határtérségeire általában jellemző a külső 
perifériává válás. 1920-ban a trianoni békediktátum hatására ezeknek a területeknek 
megszakadtak a kapcsolatai a hagyományos gazdasági, közigazgatási és kulturális 
központjaikkal. Az egykori vármegyék a területét kettészelő új országhatárok egyik pillanatról 
a másikra perifériális helyzetűvé változtatták ezeket a térségeket, többek között a mai 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi területeit, amelyek korábban nem voltak periférikus 
fekvésűek. A megye északi részén ezzel kezdetét vette a külső perifériaképződés, melynek 
napjainkban is érzékelhetőek a gazdasági és társadalmi hatásai. A az első világháborút 
követően történeti Magyarország drasztikus területi feldarabolásával együtt járó határok 
meghúzását követően az ország keleti és északi új határai mentén egy olyan elmaradott 
rurális övezet kialakulása kezdődött meg, amely jórészt a megmaradt megyecsonkokból 
képződött. Az egykori vármegyeközpontok, centrumok, középvárosok (egykori 
vármegyeközpontok), amelyek többségében gazdasági centrumok voltak, a határ túloldalára 
kerültek, de a vonzáskörzeteik a csonka vármegyékkel együtt itt maradtak. A mai Borsod-
Abaúj-Zemplén megye területe számos centrumot veszített el, ebből eredően itt volt a 
legnagyobb arányú térszerkezeti anomáliák kialakulása. A centrumok elvesztésével 
városhiányos térségek alakultak ki a határterületeken, ahová a megyeszékhely már nem tudja 
kiterjeszteni hatását. A külső perifériák Magyarországon észak-keleti határai mentén 
ugyanazokból az okokból alakultak ki és ugyanazok a folyamatok jellemzik őket. Ezek a 
válságövezetek, a mai napig Magyarország válságövezetei, ahol a hátrányos helyzet halmozott és 
leszakadás koncentráltabb.  A megye határ menti területei hátrányos helyzetű, fokozatosan 
leszakadó térségek, mely részben a vonzásközpontok határon túlra kerülésével 
magyarázható. Egyértelműen ezek a térségek tekinthetőek a megye és az ország külső 
perifériáinak.  
A külső perifériák elmaradottsága országos szinten is rendkívül erőteljes visszahúzó erő, 
további leszakadásuk egyre súlyosabb társadalmi feszültségeket gerjeszt. Szinte minden 
téren az ország többi részénél kedvezőtlenebb adottságokkal rendelkeznek, amelyet a 
fokozódó elvándorlás, elöregedés, társadalmi erodálódás, a természetes és épített környezet 
erőteljes igénybevétele jellemzi. A külső perifériákon csökken a legdrasztikusabban az 
életminőség, elsősorban ezeknek a térségét jellemzi a legnagyobb volumenű elvándorlás, az 
elöregedés. Ózd is egy ilyen külső perifériának számító területnek lett a mesterségesen 
felfejlesztett centruma a 20. század második felében. 
A válsághelyzet kialakulásának másik eredője, hogy a szocialista iparvárosok, mint például 
Ózd is strukturális problémákkal küzdő térségekké válnak a rendszerváltást követően. Az 
ipari városok esetében olyan településekről van szó, amelynek fő funkciói az iparhoz 
kapcsolódnak, lakosságának többsége az iparban talál megélhetést. A szocialista iparvárosok 
kormányzati döntésekre, állami forrásokkal, illetve támogatással, a piacgazdaságokban 
kormányzati vállalkozásként alakított, központilag tervezett települések (település- 
együttesek), amelyek a modern városépítészeti ideológiák hatására, meghatározott 
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területfejlesztési, tervezési valamint gazdasági, társadalmi és ideológiai törekvések 
megvalósítására jöttek létre. Az újvárosok a korábbi történeti korszakok építészeti 
hagyományaival szakítva, a modern városépítészet rendező elvei szerint, több funkciós 
településként, a munka- és lakóhely biztosításának a céljával, többnyire újonnan vagy 
részben újonnan épültek.” A szocialista városok a politika és a gazdaságpolitika által kiemelt 
települések, s így a redisztribúciós rendszer kedvezményezettjei voltak. A kormányzat a 
szocialista városokat centralizációs céllal hozta létre, létesítésüknek elsődleges célja az 
urbanizálatlan térségek ipari fejlesztése volt, s általában egyetlen óriási termelőüzem vagy 
egy nehézipari ágazat dolgozói számára épültek, azaz speciális ipari funkciók hozták létre. Így 
természetszerűleg a telepített ipar vagy a már meglévő ipar felfuttatása határozta meg a 
település jellegét és későbbi prosperitását; ugyanakkor hanyatlását is ez okozta. A szocialista 
városokban az iparban foglalkoztatottak mindvégig túlsúlyban voltak, átlagosan 60% körüli 
arányban. E településeken csökevényes maradt a szolgáltató ágazatokban dolgozók aránya. 
A helyi társadalom túlzott homogenitást mutatott, ami részben következménye, részben oka 
is a gazdasági diverzifikáció szinte teljes hiányának. A szocialista városok (előd) 
településeinek többsége már 1949-ben is döntően ipari jelleget mutatott, azonban egy 
részüknél ennek semmiféle előzménye nem volt meg. 1980-ra stabilizálódott a 
foglalkoztatási szerkezet, átlagosan viszont még mindig 64% volt a szocialista városokban az 
ipari foglalkoztatottak aránya, miközben a vidéki városok átlaga már 47%, Magyarországé 
pedig 41% volt. Ez nem kevesebbet jelentett, minthogy az egyoldalúan domináns ipari 
foglalkoztatás visszafejlesztésére és modern szolgáltató ágazatokkal való felváltására 
irányuló törekvések a szocialista városok esetében kevéssé voltak sikeresek. E városok 
annyira túl voltak iparosítva, olyan későn vettek új irányt, hogy az 1980–90-es évek 
fordulójára sem lehetett megváltoztatni „monokultúrás” gazdasági szerkezetüket. A kialakult 
és megcsontosodott diverzifikálatlan gazdasági és foglalkoztatási szerkezet rugalmatlanná 
tette a szocialista városokat, amelyek emiatt igen nehezen reagáltak az 1980–90-es évek új 
kihívásaira (Beluszky).  
Az egykori szocialista iparvárosok egy része ma Magyarországon továbbra is a 
válságövezetek közé tartozik. Magyarországon az egykori ipari övezetek nagy részén 
megtalálhatóak azok a különböző környezeti problémákkal sújtott területek, melyeket 
összefoglalóan rozsdaövezeteknek nevezünk. Többnyire nagymértékű és strukturális 
munkanélküliség sújtja ezeket a térségeket, a korábban meghatározó gazdasági, ágazati 
szerkezet pedig valószínűleg már hosszú távon sem állítható vissza, vagy fejleszthető a 
kívánatos mértékben (Országos Területfejlesztési és Fejlesztési Koncepció).  
Ózd és térsége tehát egyszerre tekinthető külső perifériának, leszakadó ipari 
válságtérségnek, magas arányú roma népességgel rendelkező térségnek és komplex 
programmal segítendő hátrányos helyzetű térségnek. 
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4. térkép: Elmaradott térségek Magyarországon 

 
Forrás: Országos Fejlesztési Koncepció és Területfejlesztési Koncepció 

 

 

1.1.3 Térségi kapcsolatok 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye észak-nyugati részének fontosabb centrumai Miskolc, 
Kazincbarcika és Ózd. Elsősorban Miskolc, mint megyei jogú város térszervező szerepe 
jelentős, de Ózd és Kazincbarcika, mint két meghatározó középváros is számos térszervező 
funkcióval rendelkezik, ebben a térségben. Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye 
határhoz közel fekszik, ezáltal vonzáskörzetet mindkét megyére kiterjed. A város 
településhálózati adottságait nagymértékben befolyásolja, hogy három megyei jogú város 
gyűrűje veszi körbe, Miskolc, Eger és Salgótarján. Ózd, mindhárom megyeszékhelytől azonos 
távolságra található, közlekedés földrajzi szempontból ezáltal centrális pozíciót foglal el. A 
három nagyváros jelentősen befolyásolja Ózd vonzásterületét, hiszen ez a három megyei 
jogú város erős térszervező szereppel rendelkezik. Ózd vonzásterülete elsősorban azokra a 
területekre terjed, ahol a megyeszékhelyek már kevésbé éreztetik vonzáserejüket.  
Ózd fejlődését éppen az indukálta évtizedeken keresztül, hogy fejlesztésével egy 
városhiányos térséget próbáltak urbanizálni, melynek eredményeként egy igen jelenetős 
népességnagyságú középvárossá nőtte ki magát. Ózd térszervező erejét a elsősorban 
foglalkoztatási szerepének köszönhette, de meghatározóak voltak az intézményi 
ellátottságból eredő térszervező funkciók is, amelyek jelenleg is döntően befolyásolják Ózd 
térségi pozícióját. A város körüli foglalkoztatási vonzáskörzet alakulását Borsod-Abaúj-
Zemplén megye másik szocialista iparvárosa, Kazincbarcika is nagymértékben korlátozta. 
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Kazincbarcika ma is egy jelentős középváros, amely gazdasági centruma is a megye észak-
nyugati részének.  
Mára Ózd közigazgatási vonzáskörzetét nagymértékben csökkentette a járásrendszer 
kialakítása, melynek eredményeként a város egykori vonzásterületén több igazgatási 
decentrum alakult ki. Putnok, Bélapátfalva, Pétervására járásközpontokká váltak.  
Lényeges, hogy a határ túloldalán is található két középváros, Rimaszombat és Losonc, 
amelyek szinten jelentős térszervező erővel bírnak. Ózd nemzetközi együttműködése 
elsősorban ezekkel a városokkal erős.  
 

5. térkép: Térszervező centrumok 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 
Ózd összesen 7 testvérvárossal rendelkezik, melyek közül a legjobb kapcsolata a határ 
közelsége miatt a Szlovákiai Rimaszombattal van. Szoros partnerkapcsolatokat ápol még a 
Lengyelországi Chorzów, a Romániai Csíkszentsimon, Nyárádszentsimon, Magyarózd, illetve 
a Magyarországi Ózdfalu és Hódmezővásárhely településekkel. A város nemzetközi 
integrációt leginkább azonban Sajó-Rima EGTC segítheti. A Sajó-Rima Eurorégió 2000-ben 
alakult, melynek 20 tagja volt. Az Eurorégió 2013-ban alakult át, melynek következtében 
jelentősen kevesebb, csupán 4 taggal alakult meg a Sajó-Rima EGTC. Ennek tagjai Putnok, 
Ózd, valamint a Szlovák Köztársaságból Rimaszombat és Tornalja. A Csoportosulás általános 
célja, hogy határ menti együttműködés keretében, az Európai Unió és/vagy a két érintett 
tagállam pénzügyi forrásainak bevonásával megerősítse a gazdasági és társadalmi kohéziót a 
Csoportosulás tagjaim között. 
 
 



Ózd 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

 

16 

  

 

Közigazgatási vonzáskörzet 

Ózd az Ózdi járás székhelye, így jelentős gazdasági és közigazgatási szerepet tölt be. A 
járásban összesen 17 település található, összesen közel 53 ezer lakossal. Ezek közül a 
járásszékhely közel 34 ezer fős népessége jelentősen kiemelkedik, egymaga adja a járás 
népességének közel 65%-át. Két település (Borsodnádasd, Arló) népessége haladja meg a 3 
ezer főt, további öt (Borsodszentgyörgy, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Sáta) haladja meg 
az ezer főt. A többi kilenc település lakosságszáma nem éri el az ezer főt. Ózdon, 
járásközponti szerepe miatt több, térségi hatókörű közfunkciót ellátó intézmény található: 
Rendőrség, Járásbíróság, Járási ügyészség, Kormányhivatal, Kórház, Földhivatal, Munkaügyi 
kirendeltség. Ügyfélszolgálatként: NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság, 
Észak-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, BAZ Megyei Kormányhivatal 
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, 

 
Foglalkoztatási vonzáskörzet  
A foglalkoztatási vonzáskörzet azonosítására a KSH népszámlálásokban szereplő ingázási 
adatok szolgálnak alapul. Ózdon a foglalkoztatottak csupán 13,7 %-a ingázik, vagyis jár el más 
településre dolgozni.  Az alábbi térképen jól látható, hogy a járás többi településén az 
ingázási arány 45% felett van, sőt egy esetben meghaladja a 80%-ot, két esetben pedig 70%-
ot. Ezek a magas ingázási arányok egyértelműen jelzik a munkalehetőségek beszűkülését, 
főleg a kisebb települések esetében. A járás délkeleti részén szintén igen magasak az ingázás i 
arányok, amely elsősorban a járásközpont és a megyeszékhely foglalkoztatási jelentőségét 
igazolja. 

6. térkép: Az ingázók aránya az Ózdi járás településein, 2011 

 

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011 
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1.2.1 EU 2020 stratégia 

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

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

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

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

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

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

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

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

megkülönböztetés elleni küzdelem;  

1.2 A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL (ORSZÁGOS 
TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL ÉS A TERÜLETILEG RELEVÁNS 
MEGYEI, VALAMINT TÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓKKAL ÉS 
PROGRAMOKKAL) VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 
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(10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a 
készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében;  

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

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

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

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

 a fenntartható városi közlekedés elősegítése; 

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

 

1.2.2 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

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

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

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

A területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés Ózd és 
kistérségére vonatkoztatható megállapításai: 
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7. térkép: Elmaradott térségek Magyarországon 

 
Forrás: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 

 

Ipari válságterületek fejlesztése  
Az egykori ipari övezetek nagy részén megtalálhatóak azok a különböző környezeti 
problémákkal sújtott területek, melyeket összefoglalóan rozsdaövezeteknek nevezünk.  
Ezek közé tartoznak a használaton kívül került, vagy alulhasznosított, általában leromlott 
fizikai állapotban lévő, esetenként műemlékvédelem alatt álló volt ipari épületek és/vagy 
környezetszennyezéssel terhelt egykori iparterületek, gazdasági területek, illetve 
használaton  kívüli  honvédségi  területek.  Többnyire nagymértékű és strukturális 
munkanélküliség sújtja ezeket a térségeket, a korábban meghatározó gazdasági, ágazati 
szerkezet pedig valószínűleg már hosszú távon sem állítható vissza, vagy fejleszthető a 
kívánatos mértékben. 
 
Romák által magas arányban lakott térségek fejlesztése  
A roma népesség jelentős része az országban területileg igen koncentráltan él, 
hagyományosan Észak- és Északkelet-Magyarországon, a Közép-Tiszavidéken, illetve a Dél-
Dunántúlon. A romák jelentős része elsőként szorult ki a korábbi ipari központok munkaerő-
piacáról és az emelkedő megélhetési költségek miatt a városokból, és koncentrálódott a 
leszakadóban levő vidéki térségekbe. A roma népesség problémái és felemelésük is térségi 
feladat részét rendkívül rossz életkörülmények, magas munkanélküliség, alacsony képzettség 
és általában rossz szociális viszonyok sújtják. A magas arányban roma népességgel 
rendelkező területek segítése tehát sajátos megoldásokat kíván.  
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A nemzetgazdaság egésze nem lehet versenyképes, ha az ország területének jelentékeny 
hányadát kitevő hátrányos helyzetű térségben szinte teljesen „lebénult” a gazdasági 
aktivitás. A gazdaság területileg is kiegyensúlyozottabb fejlesztéséhez a támogatáspolitikán 
túl egyéb gazdasági ösztönzők bevezetésére is szükség van.   
  
Az egész ország gazdasági fejlődése érdekében ki kell jelölni azokat a növekedési és 
felzárkóztatási térségeket, ahol célzott és integrált térségi beavatkozások segítségével 
érdemi terület- és gazdaságfejlesztési hatás érhető el. Előbbiek olyan térségek lehetnek, 
amelyek kiemelkedő telephelyi lehetőségeik, jelenlévő és potenciális befektetőik, 
vállalkozásaik révén már most a gazdaság dinamikus zónáiként szolgálnak a hazai 
településszerkezetben, utóbbiak olyanok, amelyek súlyos foglalkoztatási gondokkal 
küzdenek és csak komplex fejlesztéspolitikai megközelítéssel kapcsolódhatók be (újra) az 
ország gazdasági vérkeringésébe.  
  
A területileg szelektív gazdaságösztönzés eszköze lehet a speciális gazdasági övezet. Ez olyan 
termelési és szolgáltató területi egység, amelyre betelepülve a vállalkozások – a terület 
gazdasági fejlődésének fellendítése érdekében– különböző feltételek teljesítése mellett 
kedvezményeket vehetnek igénybe. Létrehozásának célja az ország adott térségének 
gazdasági fejlődése érdekében a helyi sajátosságokkal és hasznosítható erőforrásokkal 
összhangban álló, vállalkozásbarát környezet kialakítása, a befektetések ösztönzése, a 
foglalkoztatási lehetőségek bővítése. 
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OFK Borsod-Abaúj-Zemplén megyére vonatkoztatott megállapításai, melyeket a jövőre 
vonatkoztatott településfejlesztési – rendezési döntéseknél figyelembe kell venni. 
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8. térkép: Regionális fejlesztési pólusok és tengelyek 

 
Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

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

 
Az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt fogalmaz meg:  

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

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

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

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

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

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

 Gyógyuló és gyógyító Magyarország, egészséges társadalom (egészség- és 
sportgazdaság): A gyógyító és gyógyuló Magyarország megteremtése az 
egészségügyi szolgáltatások és ellátás, egészséges életmód, kiemelten a sport és az 
egészséges táplálkozás, valamint a rekreáció ösztönzésével  
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 Élhető és életképes vidék, egészséges élelmiszer-termelés és ellátás: A vidéki 
térségek népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása, ennek 
érdekében tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése, a sokszínű és 
életképes agrártermelés, az élelmezési és élelmiszerbiztonság, a vidéki gazdaság 
létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése, a vidéki közösségek 
megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Régiók fejlesztési irányai:  

- Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye) 
A régió célja olyan társadalmi-gazdasági térszerkezet létrehozása, mely biztosítja 
regionális versenyképességüket, kiegyensúlyozott településrendszerre épül, 
szervesen és hatékonyan illeszkedik az európai térbe. A közszolgáltatások és 
életkörülmények tekintetében a régión belül mérsékli, vagy megszünteti az 
elfogadhatatlan területi egyenlőtlenségeket. 
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1.2.3 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) 

 

1. ábra: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei koncepció célrendszere 

 

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területfejlesztési Koncepció 

 

Területi célok az alábbi térségekre kerültek megfogalmazásra: 
- Borsodi tengely: Miskolc (Tiszaújváros és Kazincbarcika) térsége ahol meghatározó a  
gépgyártás és  a vegyipar, illetve jelen  vannak  informatikai  és  szolgáltató  vállalkozások  
valamint Ózd térsége ahol a gazdasági környezet javításán túl  fontos  a közösségi alapon 
szervezett  foglalkoztatás megvalósítása is. 
- Mezőkövesd-Tiszaújváros térsége  
- Tokaj-Hegyalja-Zemplén térsége és kapcsolódóan a Taktaköz és a Bodrogköz sajátos 
kezelése  
- Abaúj-Cserehát  
- Miskolc, mint high-tech kutatás-fejlesztési-innovációs zóna  
- Szlovák-magyar határon átnyúló együttműködések  

 

Horizontális célok:  
- Fenntartható környezet- és tájhasználat  
- Barnamezős területek hasznosítása, illetve a használaton kívüli épületek, területek 
újrahasznosítása  
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- Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonása (nemek közti esélyegyenlőség, 
hátrányos helyzetűek és megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása) a fejlesztésekbe  

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogramjában Ózd 
városa a következőkben jelenik meg:  
 

 A vidékies térségeken belül, a megye országos szinten is leghátrányosabb helyzetű 
kistérségeiben, az Edelényi, Encsi, Ózdi, Sárospataki, Sátoraljaújhelyi, Szerencsi, 
Szikszói, Abaúj-Hegyközi, Bodrogközi, Mezőcsáti, Tokaji - és azon belül is kiemelten a 
Taktaköz - kistérségekben, illetve a megye többi területén a jelentős 
munkanélküliséggel sújtott településeken, fejlesztési célú adókedvezmények és 
foglalkoztatási ösztönzők nyújtása, (szociális hozzájárulási adókedvezmény új 
munkaerő 3 éves foglalkoztatásához) valamint beruházási és munkahely-teremtési 
támogatások nyújtása, összhangban a leghátrányosabb helyzetű kistérségek 
vállalkozási övezeti támogatási programjával.  

 
 Ipari parkok a megyében: Kazincbarcika, Miskolc, Encs, Felsőzsolca, Alsózsolca, 

Mezőkövesd, Ózd, Sajóbábony, Sátoraljaújhely, Szerencs, Szikszó, Tiszaújváros.  
 Szükséges továbbá a megyében működő ipari területek nyújtotta szolgáltatások 

skálájának bővítése, minőségének fejlesztése, illetve ezen minőségi szolgáltatásokat 
lehetővé tevő infrastrukturális beruházások támogatása; ipari területi besorolással 
rendelkező területek előkészítése, infrastruktúrával való ellátásának biztosítása a 
gazdasági központi szerepkör erősítése érdekében, hogy ezáltal hozzájáruljon a 
vállalkozások betelepülését elősegítő feltételrendszer megteremtéséhez.  

 
 Már működő, illetve fejlesztés alatt lévő inkubátorházak a megyében: Felsőzsolca, 

Ózd, Pálháza, Szikszó, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Miskolc, Kazincbarcika.  
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében indokolt a logisztikai központok fejlesztése, azért 
hogy az általuk nyújtott komplex logisztikai szolgáltatások számának bővítésével és 
minőségének javításával a hazai kis- és középvállalkozások versenyképessége 
javuljon. 

 
 A kormány a befektetések ösztönzése érdekében a leghátrányosabb helyzetű 

kistérségek fejlesztésére vállalkozási övezet program részeként beruházások, illetve 
új munkaerő foglalkoztatása esetén adókedvezményeket határozott meg. A 
megyében ezek a térségek a következők: Edelényi, Encsi, Ózdi, Sárospataki, 
Sátoraljaújhelyi, Szerencsi, Tokaji, Szikszói, Abaúj-hegyközi, Bodrogközi, Mezőcsáti és 
a Miskolci kistérség érintett települései. 

 
 A vállalkozásfejlesztő programok (pl. vállalkozói képesség-portfólió megszerzése, 

vállalkozásindítás ösztönzése) végrehajtását egyetemek, vállalkozás-fejlesztéssel 
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foglalkozó szervezetek, valamint tapasztalattal rendelkező piaci szereplők 
bevonásával célszerű megvalósítani.  

 
 Kezdő vállalkozások létesítéséhez és az innováció ösztönzéséhez szükséges telephelyi 

feltételek megteremtése a meglévő épületállomány hasznosításával, így Üzleti 
Szolgáltató és Innovációs Központok létesítése a jelentősebb munkaerő-piaci 
központokban (Miskolc, Tiszaújváros, Ózd, Kazincbarcika, Mezőkövesd, Szerencs, 
Encs, Sátoraljaújhely-Sárospatak) 
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1.3 TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

1.3.1 Országos területrendezési terv 

2. ábra: Országos területrendezési terv 

 

Forrás: Országos Területrendezési Terv 
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1.3.2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területrendezési Terve (MTrT) 

 

Forrás: MTrT – Térségi Szerkezeti Terv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. ábra: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területrendezési Terve 
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1.3.2.1 MTrT térségi övezetek érintettsége, a város közigazgatási területére 

9. térkép Magterület, pufferzóna, ökológiai 

folyosó övezet 

10. térkép: Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterületek, kiváló termőhelyi adottságú 

erdőterületek, erdőtelepítésre alkalmas terület 
övezetei 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet  
Forrás: MTrT – Melléklet részlet 

11. térkép Országos és térségi komplex 
tájrehabilitációt igénylő területek övezete 

12. térkép Országos jelentőségű és térségi 
jelentőségű tájképvédelmi terület övezetei 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet  Forrás: MTrT – Melléklet részlet 
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13. térkép: Világörökség és világörökség 
várományos terület övezete, történeti 

települési terület övezete 

14. térkép: Ásványi nyersanyaggazdálkodási 
területek övezete 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet Forrás: MTrT – Melléklet részlet 

 

15. térkép: Földtani veszélyforrás területe 
16. térkép: Vízeróziónak kitett terület által 

érintett települések övezetek 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet Forrás: MTrT – Melléklet részlet 
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A megyei övezetekre vonatkozó irányelvek, ajánlások: 

17. térkép Kiemelten fontos érzékeny 
természeti terület övezete 

18. térkép Natura 2000 területek 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet Forrás: MTrT – Melléklet részlet 

 

 

Forrás: MTrT – Melléklet részlet Forrás: MTrT – Melléklet részlet 

  

19. térkép: A megye területét érintő 
légszennyezettségi zóna 

20. térkép: Ipari parkok és logisztikai 
központok 
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21. térkép: 

Turisztikai központok 
22. térkép: 

Tervezett egyéb mellékút-hálózati elemek 

    

Forrás: MTrT – Melléklet részlet Forrás: MTrT – Melléklet részlet 
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója (2013) 
A megye kitűzött átfogó célja, hogy ipari hagyományaira, potenciális munkaerő-kínálatára, 
kiváló természeti adottságaira és erőforrásaira fenntartható módon építve, földrajzi 
elhelyezkedéséből adódó előnyeit kihasználva elérje, hogy a megye versenyképessége 2020-
ig a megyék átlaga feletti mértékben erősödjön, ennek keretében a megyében: 
 

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

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

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

 fenntartható és integrált módon kerüljenek megőrzésre, védelemre és hasznosításra 
a gazdag természeti és épített környezet, valamint a kulturális örökség elemei és 
gyűjteményei, kiemelten az energiatermelés, a turizmus, valamint a mezőgazdaság 
és élelmiszeripar 
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A  2010-2011. évben megalkotott Rombauer Terv, mely a város és térsége fejlesztési céljait 
foglalja össze, magába foglalva a helyi versenyképesség javításának, a 
munkahelyteremtésnek és a helyi gazdaság fejlesztésének lehetséges irányait, melyek jó 
része ma is aktuális feladata az önkormányzatnak.  
 
 
Ózd és Térsége kitörési pontjainak bemutatása (ROMBAUER TERV) 
Ózd város az új évtizedben újradefiniálja önmagát. Célja, hogy az örökségére, adottságaira 
támaszkodva, sikeres nemzetközi és hazai példákból ötletet merítve olyan teret és 
életminőséget adjon lakosainak, amely a hagyományt és a fejlődést egyszerre jeleníti meg.  
A fenti cél elérésére három kitörési ponton keresztül történik: 1. Ipari örökség bemutatás: 
Örökségvédelmi kiemelt program a vasgyár területén. A város közepén elhelyezkedő volt 
vasgyár területe Ózd múltjának és megújulásának egyik szimbóluma. A több mint 45 
hektáros területen egyszerre megtalálható a múlt és a jelen gazdasága. Területének jelenlegi 
minimális hasznosítása olyan komplex területfejlesztési program megvalósítását teszi 
lehetővé, amely Közép-Európában egyedülálló bemutató-, kiállító és konferencia 
központként, valamint a kohászat építészeti elemeit megtartó közösségi térként 
funkcionálhat.  
Mind közösségi, mind intézményi tekintetben egy új városközpont jön létre, amely a múlt 
örökségét egy élettel teli és mai közfunkciót ellátó térben mutatja be. Az ipari örökséghez 
tartozó Olvasó és Kaszinó az elmúlt években elsősorban Európai Uniós forrásokból kívül – 
belül megújult, tartalommal töltődött meg. Az Olvasó térségi művelődési központ lett, míg a 
Kaszinó a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett képzésének otthona. 

 

1. kép: Képek Ózdról 
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Zöld város koncepció megvalósítása 
A város új arculatának és fenntartható működésének egyik legfontosabb eleme a 
közintézmények, iskolák és óvodák, valamint a közmű rendszerek környezetbarát 
rekonstrukciója. A zöld technológiák alkalmazásával nemcsak a környezeti terhek 
csökkenéséhez, de a mindennapi élet minőségének javulásához járul hozzá úgy, hogy 
eközben munkahelyet teremt és környezettudatos szemléletet alakit ki. Célunk, hogy 
környezetbarát iparágak honosodjanak meg a térségben, amely a kohász és bányász múlt 
után új alapokra helyezné a helyiek szemléletét. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Rombauer terv – Ózd kistérségének középtávú cselekvési terve / Ózd város honlapja/ 

 

Ózd foglalkoztatási program – Roma foglalkoztatási mintaprogram 
A város egyik, legsürgősebben megoldásra váró feladata a munkanélküliség kezelése.  
A program a képzéstől a közfoglalkoztatásig olyan egymással összefüggő intézkedéseket 
mutat be, amely valós igényekre alapozott oktatást és hosszú távú munkahelyeket 

4. ábra: A térség elérhetőségének javítása 
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teremthet. A munkanélküliek be-vonása az önkormányzati beruházásokba, a zöld város 
koncepcióhoz kapcsolódó erdő- és mezőgazdasági munkák elterjesztése olyan mintaként 
szolgálhatnak más települések számára is, amely a munkaerő-piac perifériájára szorultak 
számára is kiutat jelenthet. A három kitörési pont összhangja a térségi foglalkoztatást, a helyi 
gazdaságfejlesztést és az életminőség látványos javulását teremti meg úgy, hogy a 
vállalkozások aktív bevonásával a magántőke számára is vonzóvá teszi a program egyes 
elemeit. Éppen ezért, a térség vonzóvá válik, a befektetések célpontjává válhat.  
 
 
A kistérség településeinek külső megjelenése a folyamatos forráshiány következtében nem 
megfelelő. A közterek és középületek felújítása szinte valamennyi településen szükségszerű. 
Mindez szolgálja a településen élők életminőségének javulását, de fontos szerepet tölt be a 
gazdaságfejlesztésben is. A kistérség területén még található jó állapotban fennmaradt népi 
jellegű, hagyományos lakóépület, amelyek részét képezi a kulturális örökségnek, védelmük 
fontos cél. A kistérségen belül jelentős az iparterületek aránya, ezek sokszor tájképi zavaró 
tényezők. Fontos, hogy a néha egészségre is káros felhagyott ipari létesítmények 
megújuljanak, helyükre új munkahelyeket adó létesítmények kerüljenek. 
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1.4 SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI 
TERVEINEK – AZ ADOTT TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ – 
VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI 

 
- Sajópüspöki község: A hatályos településrendezési tervet a 6/2005. (X. 25.) számú 

Önkormányzati rendelettel és 11/2005. (VIII. 26.) számú Képviselőtestületi 
határozattal hagytak jóvá. Ózdra vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz. 
 

- Sajónémeti község: A hatályos településrendezési tervet a 10/2004. (XI. 25.) számú 
Önkormányzati rendelettel hagytak jóvá. Ózdra vonatkozóan befolyásoló tényezőt 
nem tartalmaz. 
 

- Királd község: A hatályos településrendezési tervet a 10/2005. (X. 27.) számú 
Önkormányzati rendelettel és 40/2004. (VII. 09.) számú Képviselőtestületi 
határozattal fogadták el. Ózdra vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz. 
 

- Borsodbóta község: A hatályos településrendezési tervet a 15/2004. (XII.20.) számú 
Önkormányzati rendelettel és a 75/2004. (XII. 14.) számú Képviselőtestületi 
határozattal fogadták el. Ózdra vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz.  
 

- Sáta község településrendezési terve Ózdra vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem 
tartalmaz. 

 
- Farkaslyuk község településrendezési terve Ózdra vonatkozóan befolyásoló tényezőt 

nem tartalmaz. 
 

- Csernely község településrendezési terve Ózdra vonatkozóan befolyásoló tényezőt 
nem tartalmaz. 
 

- Arló nagyközség: A hatályos településrendezési tervet a 19/2008. (XI.03.) számú 
Önkormányzati rendelettel és a 36/2008. (III. 28.) számú Képviselőtestületi 
határozattal fogadták el, melyet az Provincia Területfejlesztési és Építészeti Tervező 
Kft. készített. Ózdra vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz.  
 

- Borsodszentgyörgy nagyközség: A hatályos településrendezési tervet a 8/2000. (IV. 
18.) számú Önkormányzati rendelettel és 3/1999. (I. 27.) számú Képviselőtestületi 
határozattal fogadták el, melyet a Z-Terv Bt. készített. Ózddal határos részén a TSZT 
általános mezőgazdasági területet, gazdasági erdőterületet és gazdasági rendeltetésű 
területet jelöl. A közlekedési infrastruktúra hálózatok tekintetében a 25 sz. főút jelent 
kapcsolódási pontot a két település között. Ózdra vonatkozóan  közvetlen befolyásoló 
tényezőt nem tartalmaz. 
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- Hangony község: A hatályos településrendezési tervet a 2/2010. (I. 27.) számú 
Önkormányzati rendelettel és 37/2001. (VII. 16.) számú Képviselőtestületi 
határozattal fogadták el. Ózdra vonatkozóan befolyásoló tényezőt nem tartalmaz.  
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1.5 HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA 

 

1.5.1 A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó 
megállapításai 

Ózd város Településrendezési Terve Korszerűségi Felülvizsgálatához 2010.-ben elkészült a 
Településfejlesztési Koncepció, a vonatkozó megállapításoknál ezt vesszük alapul.  
A város településfejlesztési koncepcióját 125/2010. (VII.27.) határozattal hagyta jóvá a 
Képviselő-testület. 
 

ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEK: 
 A település rangjának, szerepkörének megtartása, erősítése. 

 A település gazdasági fellendítése, a lakosság jövedelem szerzőképességének javítása, 

területfejlesztéssel. 

 Magasabb szintű közlekedési infrastruktúra kiépítése, a közlekedés 
forgalomtechnikai átszervezése. 

 A komplex vízrendezés megvalósítása. 

 A vonzó település megteremtése a minőségi életkörülmények, a lakhatás 
feltételeinek javításával, a települési értékvédelem és a fejlesztés eszközeivel. 

 Szegregációs területek minőségi javítása. 

 A település környezeti értékeinek megtartása, a környezeti terhelések csökkentése a 
fejlesztések koncentrált elhelyezésével, a települést terhelő, a fejlesztésekből adódó 
környezeti ártalmak korlátozásával. 

 A település értékeinek és kultúrájának megőrzése és az ebben rejlő lehetőségek 
kihasználása. 

 A település életminőségének megőrzése, javítása, a gazdasági alapok fenntartható 
fejlesztésével. 

 A település népességmegtartó képességének növelése. Olyan helyi közösségek 

kialakítása, amelyek további társadalmi-gazdasági fejlesztések alapját képező vonzó 
vidéki életmódot hoznak létre. 

 A kistérségi, településközi együttműködés erősítése. 

 
KONKRÉT CÉLKITŰZÉSEK: 
A szintén 2010-ben jóváhagyott Integrált Városfejlesztési Stratégia alapján A város és a vele 
funkcionális kapcsolatban lévő környezetének hosszú távú jövőképe, céljai. 
 
Az Ózdi kistérséget lehet a várossal funkcionális kapcsolatban álló térségként értelmezni. A 
kistérségben több különböző terület esetében jelentkeznek problémák, az alábbiak 
esetében érzi fontosnak a város és a kistérség a fejlesztések megindítását: 

 Munkahelyteremtés, humánerő fejlesztése 

 Településfejlesztés, települési környezete javítása, iparterületek megújítása 



Ózd 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

 

42 

  

 

 Helyi gazdaság fejlesztése, szolgáltatások fejlesztése 

 Közlekedés és az elérhetőség fejlesztése 

 Környezetvédelmi fejlesztések 

 Szociális körülmények javítása, a társadalom felzárkóztatása 

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

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját 118/KH/2008. (V.13.) számú határozattal 
fogadta el a Képviselő-testület. 

1.5.2 A hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

A város hatályos településrendezési szerződéssel nem rendelkezik.  
Összegezve: A fejlesztési dokumentumok a várost kistérségi központi, fejlesztői szerepbe 
pozícionálják. A fejlesztések közül már több is megvalósult, de a célkitűzések 
folyamatosságára figyelemmel kell lenni. 
 

Gazdasági program városfejlesztési, városrendezési, városrehabilitációs megállapításai.  
 
A város képviselőtestülete 2015. IV. 27.-én fogadta el a 2015-2019-es ciklusra vonatkozó 
gazdasági programot. Ennek a IV. fejezete foglalkozik településfejlesztési kérdésekkel.  

A városfejlesztés, városrendezés alapelveit, annak főbb irányait az Önkormányzat a 
Településfejlesztési Koncepcióban, az Integrált Településfejlesztési Stratégiában, valamint 
településrendezés egyéb eszközeiben (Településszerkezeti Terv, Helyi, Építési Szabályzat és 
Szabályozási Terv) határozza meg.  
Ózd város Településfejlesztési Koncepciója 2010. évben került elfogadásra, mely a város 
hosszú távú fejlesztési elképzeléseit tartalmazza. A tervben foglaltak összességében az 
elkövetkezendő időszakban is aktuálisak. A középtávú – a 2014- 2020. Európai Uniós ciklussal 
összhangban lévő – Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kidolgozását viszont már 
2015. évben el kell végezni.  
A Belügyminisztérium Európai Uniós pályázati forrás igénybevételével a járásszékhely 
városok vonatkozásában az ITS-ek kidolgozását térítésmentesen felajánlotta, melyet az 
Önkormányzatunk elfogadott. A dokumentum elkészítése jelenleg a tervezési fázisban van.  
A településrendezés fő irányait tartalmazó Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési 
Szabályzat, valamint a Szabályozási Terv 2011. évben lépett hatályba, majd 2013. évben 
felülvizsgálatra került.  



Ózd 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

 

43 

  

 

Az ITS elfogadását követően át kell tekinteni a dokumentumokban meghatározott célokat, és 
amennyiben szükséges, azokat összhangba kell hozni. Valamennyi terv elkészítésénél 
alapvető cél, hogy az Önkormányzat a városfejlesztés és városrendezés sajátos eszközeivel 
elősegítse a gazdasági-, társadalmi- és a lakókörnyezet továbbfejlesztését, Ózd kistérségi, 
járási központi szerepének további erősítését, továbbá a térséggel – beleértve ebbe a 
határontúli területeket is – való közvetlenebb kapcsolat kiépítését. A dokumentumokban 
kiemelt témaként kell foglalkozni a településünkön lévő szegregációs területekkel, 
folyamatokkal, megoldást keresve azok újratermelődésének megakadályozására, lehetőség 
szerinti csökkentésére. 

A városfejlesztési programok között meg kell említeni a 2010-2011. évben megalkotott 
Rombauer Tervet, mely a város és térsége fejlesztési céljait foglalja össze, magába foglalva a 
helyi versenyképesség javításának, a munkahelyteremtésnek és a helyi gazdaság 
fejlesztésének lehetséges irányait, melyek jó része ma is aktuális és élő feladata kell , hogy  
legyen az Önkormányzatnak. 

Ózd Város Önkormányzatának a helyi gazdasági életben eddig is meghatározó szerepe volt 
azzal, hogy kialakította a beruházásokhoz szükséges helyi alapinfrastruktúrát, a 
városrendezési tervének megalkotásával és beruházásaival formálta a városképet, a 
közszolgáltatások szervezésével és a településüzemeltetési feladatokkal biztosította a város 
működőképességét. 

A városfejlesztés területén az elmúlt években több olyan projekt is elindult, melynek 
megvalósítása, továbbfejlesztése érinti a 2015-2019. évi önkormányzati gazdasági ciklust is. 
A vaskohászati tevékenység „romjain”, az Ózdi Ipari Park területén a város életében új 
fejezetet nyitó idegenforgalmi, turisztikai elemként fog 2015. évben megvalósulni az Ózdi 
Gyártörténeti Emlékpark és Élményközpont, a MaNDA beruházásában a Nemzeti Kulturális 
Térinformációs rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ 
(Kulturális GPS), valamint a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark. Az elkövetkezendő időszak 
fontos feladata, hogy ezen milliárdos nagyságrendű beruházások a terveknek megfelelően 
egy új, egyedülálló szolgáltatással hatékonyan segítsék a város fellendülését. Kedvező 
tapasztalatok esetén indokolt lehet a komplexum továbbfejlesztése.  

A városrehabilitáció keretében mindenekelőtt be kell fejezni a már folyamatban lévő Európai 
Uniós projekteket (Szociális Városrehabilitáció a Velence telepen I. és II. ütem).  
Az elkövetkezendő időszakban keresni kell további támogatási lehetőségeket újabb 
projektek indításához. Azon területeken pedig, ahol pályázatok keretében 
városrehabilitációra nincs lehetőség – ezek jellemzően a peremterületek, kiemelten 
Sajóvárkony, Somsály, Újtelep, Hétes Telep térsége – az Önkormányzat saját forrásból 
hajtson végre fejlesztéseket, ami jelenleg sajnos nem áll rendelkezésre. 
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1.6 A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA 

 
Településfejlesztési koncepció: a fejlesztések összehangolt megvalósulását biztosító és a 
településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő 
önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati 
határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A 
fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a 
természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak 
és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe.  
 
Településszerkezeti terv: az a településrendezési terv, amely meghatározza a település 
alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes 
területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki 
infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és 
elrendezését. Az önkormányzati képviselőtestület határozattal fogadja el. 
 
Szabályozási terv: az a településrendezési terv, amely a település közigazgatási területének 
felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek 
védelmével kapcsolatos sajátos helyi szabályokat, jogokat és kötelezettségeket megállapító 
építési előírásokat térképen, rajz formájában ábrázolja. A szabályozási terv a helyi építési 
szabályzat melléklete. 
 
Helyi építési szabályzat: az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és 
biztosító települési önkormányzati rendelet. 

1.6.1 A hatályban lévő településrendezési eszközök 

 

- Ózd város hatályos településszerkezeti terve 124/2011. (V. 19.) számú 
képviselőtestületi határozattal jóváhagyva. 
 

- Ózd város hatályos helyi építési szabályzata és szabályozási terve a 14/2011. (V. 20.) 
számú Önkormányzati rendelettel jóváhagyva. 
 

A városfejlesztés, városrendezés alapelveit, irányát többek között a város Településrendezési 
Terve (TRT) határozza meg. A jelenleg hatályos TRT-t az Önkormányzat 1998-ban fogadta el. 
A változó körülményekhez, feltételekhez igazodóan, továbbá az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. sz. törvény (Étv.) kötelező előírásai miatt 
az Önkormányzat 2009. évben annak teljes körű felülvizsgálatáról döntött. Az eltelt 
időszakban a széleskörű szakmai és társadalmi véleményezések megtörténtek, melynek 
eredményeként a módosított TRT-t az Önkormányzat 2011. II. negyedévében elfogadta. A 
terv felülvizsgálata során – a hatályos jogszabályi feltételeknek való megfeleltetés mellett – 
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alapvető cél, hogy az Önkormányzat a városrendezés sajátos eszközeivel is elősegítse a 
gazdasági – és a lakókörnyezet továbbfejlesztését, a város kistérségi központi szerepének 
további erősítését, beleértve a feltételek biztosítását a határon túli településekkel való 
közvetlenebb kapcsolat kiépítéséhez. Új elemként szerepel az Integrált Városfejlesztési 
Stratégiában meghatározott szegregációs folyamatok újratermelődésének megakadályozása, 
a meglévők felszámolása. A terv megalapozta egy helyi értékvédelmi rendelet megalkotását 
is azon területekre, amelyek magasabb szintű jogszabályok alapján védettséget ugyan nem 
élveznek, de helyi örökségvédelmi szempontból értékesek. A védettségre való törekvésnél, 
annak támogatásánál is figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy a felhagyott ipari 
létesítmények esetében az Önkormányzat támogatja a megújulásra törekvést, az új 
munkahelyeket adó, városba illeszkedő létesítmények létrehozását. Ennek megfelelően a 
védelem és a fejlesztés kérdéseit összhangban kell kezelni.  
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1.6.2 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

A 124/2011. (V. 19.) számú képviselőtestületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti 
terv és a 14/2011. (V. 20.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési 
szabályzat. 
Ezekben a városfejlesztési koncepciójával összhangban rögzítették a települési 
területfelhasználás rendszerét, a belterület határait, az infrastruktúra térbeli rendjét, 
továbbá az építés helyi rendjének szabályait a területrendezési tervekkel összhangban az 
épített és természeti környezet védelmére is tekintettel. 
A településrendezési eszközök módosítása időközben szükségessé vált. A részterületekre 
kiterjedő módosítások az épen aktuálisfejlesztési elképzelésekhez igazodott, melyek itt 
bemutatásra kerülnek. A módosítás során a szűkebb-tágabb környezetre gyakorolt hatásokat 
is figyelembe vették. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ózd 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

 

47 

  

 

 

A MÓDOSÍTÁSOK HATÁSA 

 
1. sz. módosítás várható hatása: A módosítás hatására az ipari terület kihasználatlan, 
felhagyott műemléki védettségű épületei új funkciót kaphatnak, ezáltal értékük 
növekedhet. 
 
2. sz. módosítás várható hatása: A módosítás hatására a Johnson Electric elektronikai 
cégtelephely fejlesztési tervei megvalósíthatóvá válnak. A Pap út túlsó oldalán lévő meglévő 
parkoló terület feltűntetésével a jelenlegi meglévő állapot és a településrendezési terv 
összhangba kerül. 
 
3. sz. módosítás várható hatása (Sajóvárkony–Tábla Zöldmezős iparterület): A módosítás 
hatására a még be nem épült iparterület egységes építési övezetbe kerül, a területet feltáró 
út megszűntetése nem korlátozza a területek kialakíthatóságát. A terület kínálati 
szempontból előnyösebb helyzetbe kerül. 
 
4. sz. módosítás várható hatása (Nemzetőr úti óvoda területe): A módosítás hatására a 
Nemzetőrúti óvoda bővítése meg tud valósulni a szomszédos közterület irányába. (A projekt 
2014-ben befejeződött) 
 
5. sz. módosítás várható hatása (Szentsimon külterület): A módosítás nem támogatott. 
 
6. sz. módosítás várható hatása (Bulcsú úti Öregek Otthonának területe): A módosítás 
hatására a Bulcsú úton található önkormányzati tulajdonú Öregek Otthona fejlesztésére 
lehetőség nyílik azáltal, hogy az építési övezet határ a kis mértékben változik a szomszédos 
közterület terhére. (A projekt 2014-ben befejeződött) 
 
7. sz. módosítás várható hatása (Csépányi úti lakóövezet területe): A módosítás nem 
támogatott. 
 
8. sz. módosítás várható hatása (Nagyvölgyi úti gazdasági terület): 
A módosítás hatására a Nagyvölgyi út mellett található felhagyott gazdasági területek és 
létesítmények újra hasznosítása megvalósíthatóvá válik új munkahelyteremtő beruházások 
létrehozása céljából. A terület övezeti felülvizsgálata és módosítása lehetővé teszi a 
nagyobb telekméretű gazdasági területek mellett kisebb telekméretű, kis-és 
középvállalkozások számára kialakítható területek létrehozását is. 
 
9. sz. módosítás várható hatása (Farkaslyuki gázfogadó melletti terület): 
 
10. sz. módosítás várható hatása (Csillagvizsgáló melletti víztározó terület): A módosítás 
hatására a folyamatban lévő svájci pályázatos támogatású ivóvíz hálózat rekonstrukciós 
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program keretében megvalósulhat egy újabb víztározó létesítése. (Folyamatban van, 
fizikailag már megépült.) 

11. sz. módosítás várható hatása (uszoda területe): A módosítás hatására a Városi uszoda 
indokolatlanul nagy és kihasználatlan telkének megosztásával az uszoda mögötti terület 
egyéb célú hasznosítása megoldhatóvá válik. (A telek megosztása még 2012-ben 
megtörtént.) 
 
12. sz. módosítás várható hatása (gazdasági terület): A módosítás hatására a város új 
hulladék-kezelő teleppel gazdagodik, mely helyet adhat a város területén keletkező 
zöldhulladékok és építési hulladékok kezelésére, újrahasznosítására alkalmas telep számára. 
 
13. sz. módosítás várható hatása (állatmenhely céljára bérbe adott terület): A módosítás 
hatására a városban igényként felmerülő állatmenhely létesítése megoldhatóvá válik. 
 
14. sz. módosítás várható hatása (Városi Fűtőmű területe): Az Ózdi Ipari Park területén 
található városi fűtőmű területén az Önkormányzat biomassza-erőmű telepítését tervezi. A 
módosítással lehetőség nyílik az üzem létrehozására, ehhez viszont megfelelő mértékű 
támogatás szükséges. A biomassza-erőmű környezetvédelmi előírásait, kibocsájtási 
határértékeit az illetékes szakhatóságok és magasabb rendű jogszabályok korlátozzák. 
 
15. sz. módosítás várható hatása (Március15. út–Strand út térsége): A módosítás hatására a 
területen idegenforgalmi célokat is szolgáló ETNO-falu létesítése megengedett, azonban a 
terület csak beépítésre nem szánt területként kezelhető 2+3%max. beépíthetőséggel az 
ökológiai hálózat érintettsége miatt. A területen kizárólag tájba illő, természet-közeli 
kialakítású építmények helyezhetőek el. 
 
16. sz. módosítás várható hatása (József Attila út térsége):  
A módosítás pontosítást, hibajavítást tartalmaz. 
 
Az elmúlt időszakban több olyan városrendezéssel (fejlesztéssel) kapcsolatos döntés is 
született, melynek végrehajtása már megkezdődött. Új Magyarország Fejlesztési Program 
keretein belül funkcióbővítő település-rehabilitációként „az Ózd városban nívós 
településközpont kialakítása” (Városközpont, Vasvár út 56., stb.), továbbá az integrált 
szociális jellegű város-rehabilitációként „az Ózdi Béke lakótelep északi részének 
rehabilitációja” (Újváros tér, Öregek-Fiatalok Háza). A város-rehabilitáció keretében, mely 
2014 évben befejeződött, a Településfejlesztés a komplex programmal segítendő 
leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (LHH ÉMOP-2009-3.2.1/D) című pályázati 
felhívásra benyújtott- „Béke telep és Újváros tér térségének megújítása” pályázatuk is, mely 
területileg több projektet is tartalmaz. (Európa tér, Újváros tér, Városi strand, Városi Stadion 
fejlesztése, a volt ÁMK bontása és területrendezése, stb.).  
Az ezzel kapcsolatos teendőket a gazdasági program aktualizálva tartalmazza. 
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A városfejlesztés területén az elmúlt években több olyan projekt is elindult, melynek 
megvalósítása, továbbfejlesztése érinti a 2015-2019. évi önkormányzati gazdasági ciklust is. 
A vaskohászati tevékenység „romjain”, az Ózdi Ipari Park területén a város életében új 
fejezetet nyitó idegenforgalmi, turisztikai elemként fog 2015. évben megvalósulni az Ózdi 
Gyártörténeti Emlékpark és Élményközpont, a MaNDA beruházásában a Nemzeti Kulturális 
Térinformációs rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ 
(Kulturális GPS), valamint a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark. Az elkövetkezendő időszak 
fontos feladata, hogy ezen milliárdos nagyságrendű beruházások a terveknek megfelelően 
egy új, egyedülálló szolgáltatással hatékonyan segítsék a város fellendülését.  
 
Kedvező tapasztalatok esetén indokolt lehet a komplexum továbbfejlesztése.  
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1.7 A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 

1.7.1 Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 
jövedelmi viszonyok, életminőség 

 

1.7.1.1 Demográfiai trendek 
Ózd állandó népességének száma 1990-ben 47.103 fő volt, a 2001-es népszámlálás adatai 
alapján 41.252 főre csökkent, 2000-2013 között még tovább csökkent 36.626 főre. így 
elmondható, hogy a város állandó népességének változásában 22,2%-os csökkenés 
következett be 1990 és 2013 között, amely rendkívül drasztikus. Ózd területe 91,70 km2, 
népsűrűsége 381 fő/km2, a többi megyei várossal összevetve magas népsűrűségű városnak 
tekinthető. 
A szocialista ipar városokat 1950-es évektől általánosságban jellemezte a városok átlagát 
többszörösen felülmúló népességnövekedés, illetve az is, hogy mindvégig magas volt a 
fiatalkorú népesség aránya. A magyarországi szocialista városok népessége a legnagyobb 
növekedési rátákat produkálta. Ennek nyomai egyértelműen kimutathatóak Ózd esetében is. 
Az első népszámlálás 1870-ben volt Magyarországon, így már ekkortól kezdve megfigyelhető 
a népesség változása. 1870-ben a város lakossága 5809 fő volt. 1870-1940 között a város 
népességében dinamikus fejlődés figyelhető meg, közel 20.000 fővel nőtt a lakónépesség 
száma. Az 1940 és 1950 között a népesség számában 14,7%-os növekedés következett be. A 
demográfiai „robbanás” az 1950-es években vette kezdetét, de a 60-as, 70-es években újból 
dinamikus növekedés figyelhető meg. Az 1980-as években még mindig a növekedés volt 
jellemző a városra, a rendszerváltás után viszont csökkenés következett be az állandó 
népesség számában. A 2001-es népszámlálás adatai alapján 41.252 fő volt Ózd állandó 
népessége, lakónépessége 39.845 fő. A 2011-es népszámlálásra viszont állandó népessége 
37.380 főre, lakónépessége pedig 34.481 főre csökkent.  
 

1. diagram: Ózd népességének alakulása 1870-2011 között 

 
Forrás: KSH, TEIR 
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Az utóbbi két népszámlálás között Ózd állandó népessége összesen 9,4%-al csökkent, 
évente. Az ezredfordulón még 41.252 fő volt a város állandó népessége, 2013-ra 36.626 főre 
csökkent. 

2. diagram: Az állandó népesség és a lakónépesség alakulása 1990-2013 között Ózdon 

 

Forrás: KSH, TEIR 

 
A népességváltozás okait a népmozgalmi mutatókkal – természetes szaporodás, fogyás 
illetve az elvándorlások és odavándorlások alakulása – lehet a legjobban szemléltetni. Az 
elmúlt két évtizedben lassan, de fokozatosan nyílt az olló az élve születések és a halálozások 
trendvonalai között. Az élve születések száma csökkent 2011-ig, majd onnantól kezdve 2013-
ig ugrásszerű növekedés tapasztalható. A halálozások száma is csökkenő tendenciát mutat. 
Összességében a halálozások száma minden évben magasabb volt, mint az élve születések 
száma.  
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3. diagram: Élve születések és halálozások számának alakulása 1990-2013 között 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 

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

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

 
Forrás: KSH, TEIR 
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A természetes szaporodás már Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyetlen egy járásra sem 
jellemző, vagyis a halálozások száma mindenhol magasabb, mint a születések száma. Ez jól 
látható a lenti térképről is. Az ózdi járásban némileg azonban alacsonyabb a fogyás mértéke 
(a szikszói, az edelényi és a tiszaújvárosi járásokban a legalacsonyabb).  
 

23. térkép Természetes szaporodás/fogyás (ezrelék) 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 

A város népességszámának alakításában a másik legfontosabb mutatórendszert a vándorlási 
adatok nyújtják. A vándorlási egyenleg  a településre való vándorlás és az onnan való 
elvándorlás különbsége.  Borsod-Abaúj-Zemplén megyében több járás vándorlási nyereséget 
mutat fel. Legkedvezőbb helyzetben az edelényi, a gönci és tokaji járás van. Sátoraljaújhely, 
Sárospatak és Szerencs járásai után, az ózdi járásban a legkedvezőtlenebb a vándorlási 
egyenleg (-6,9). 
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24. térkép: Borsod-Abaúj-Zemplén megye vándorlási egyenlege, 2012 (ezrelék) 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
Az elmúlt 23 évben Ózdon az elvándorlók száma mindvégig magasabb volt, mint a városba 
költözőké. A város vándorlási vesztesége a 90-es évek második felében, illetve a gazdasági 
válság első éveiben volt a legmagasabb Ózdon. 2002-2008 között folyamatosan növekedett a 
város vándorlási vesztesége, 2008-ban volt a legmagasabb a mértéke. Az utóbbi években 
mérséklődött az elvándorlás mértéke, de még mindig meghaladja a 10 ezreléket.  
 

5. diagram: El és odavándorlók száma 1990-2013 között Ózdon 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 



Ózd 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

 

55 

  

 

 
6. diagram: Vándorlási egyenleg alakulása Ózdon 2000-2012 között (ezrelék) 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 

Az elvándorlás súlyos problémát jelent a város számára, amely sajnos már iskolás korában 
elkezdődik. A gyerekeket középiskolás korban elviszik más településre, a legtöbb esetben ha 
elmennek nem jönnek vissza. Ez egy komoly társadalmi veszélyt jelent a város számára, 
ebből eredően már a gyerekeknél meg kell állítani az elvándorlást és ezt az iskolában kell 
kezdeni. A fenti folyamatok hatásra generációk tűnnek el Ózdról.   
 
Összességében az mondható el, hogy Ózd népességének csökkenésének az oka, hogy a 
városból elköltözők száma kifejezetten magas, valamint a természetes fogyás is tartósnak 
bizonyul. Kedvezőtlen demográfiai folyamatok zajlanak le a népesség korstruktúrájában, 
amely már egy összetett európai demográfiai jelenség.  A városban a 0-14 éves korosztály 
aránya a megyei és az országos átlag feletti. Az idősebb generációk aránya (40 év feletti 
korcsoportok) azonban magasabb, mint a megyei vagy az országos átlag (különösen a 60 év 
felettiek aránya) 
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1. táblázat Ózd népességének korcsoport szerinti összetétele, 2011 

Kor 
Ózd lakossága 

(%) 

Borsod-Abaúj-
Zemplén megye 

lakossága 

Ország 
lakossága 

0-14 éves 17,2% 16,3% 15% 

15-19 éves 6,4% 6,7% 6% 

20-24 éves 6% 6,5% 6% 

25-29 éves 5,5% 6% 6% 

30-39 éves 13,6% 13,9 % 16% 

40-49 éves 12,5% 13,3% 13% 

50-59 éves 14,7% 14,7% 14% 

60-x éves 24,1% 22,6% 23% 

Lakónépesség összesen (fő) 34.481 686.266 9 937 628 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 
 

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

25. térkép: Öregedési mutató (100fő) 

 
Forrás: KSH, TEIR 
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Ózdon az öregedési mutató folyamatosan nőtt az elmúlt tíz évben, mely jelzi, hogy a város 
fokozatosan öregszik. 
 

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

 
Forrás: KSH, TEIR 

1.7.1.2 Nemzetiségi összetétel 

Ózd nemzetiségi összetétele az elmúlt 10 évben jelentősen megváltozott.  Magyarország 
területén a 2001-es népszámlálás adatai szerint Ózdon élt a harmadik legnagyobb roma 
közösség. A cigányok lélekszáma már 1949-ben meghaladta a 2000 főt. Ez akkori 
viszonylatban a város lakosságának minimum 8%-át jelentette. Dél-Szlovákia és Észak-
Magyarország ezen határszakaszán az egyik legmagasabb a cigány kisebbség aránya az egész 
szlovák-magyar határszakaszon. A becsült adatok alapján, Ózd lakosságának 30%-a roma 
lakos, ezzel szemben a hivatalos 2011-es népszámlálási statisztika mindössze 11%-os cigány 
kisebbséget határozott meg.  A magas létszám miatt egyértelműen kijelenthető, hogy Ózd 
esetében komolyan számolni kell a cigánysággal, hiszen a helyi társadalom jelentős részét 
teszik ki. A cigányság nagy arányú megjelenésének oka a városban, hogy a kohászat több 
ezer romát foglalkoztatott még a rendszerváltás előtt, már az ötvenes években is rengetegen 
költöztek be a munkalehetőség miatt. A rendszerváltás után a romák nagy része a városban 
maradt, közöttük nem volt jellemző a migráció. Míg 2001-ben a lakosság 90,78%-a vallotta 
magát magyarnak, 2011-re ez az érték 85,5%-ra csökkent. Fontos kiemelni, hogy ez alatt a 10 
év alatt a város állandó népessége is 9,4%-al csökkent (41.252 főről, 37380 főre). Megyei 
viszonylatban is ugyanez a csökkenés figyelhető meg. A városban a nemzetiségek közül a 
cigány lakossága száma a legnagyobb, 3793 fő vallotta magát cigánynak a 2011-es 
népszámláláskor. Jelentős továbbá a német, szlovák, lengyel, orosz és román nemzetiséghez 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/1949
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tartozók száma a városban. Megfigyelhető, hogy szinte minden nemzetiség aránya jelentős 
mértékben növekedett az elmúlt tíz évben, ebből kimagasló a cigány, a német, a román, az 
orosz és a szlovák nemzetiségek.  
A 2011-es népszámlálási adatok alapján a népesség nemzetiség szerinti megoszlása a 
következőképpen alakult:  
 

2. táblázat: Ózd nemzetiségi megoszlása és a változás mértéke. 

Nemzetiség 
Nemzetiség 

száma (2001) 
Nemzetiség 

száma (2011) 
Változás 
mértéke 

Magyar 34369 29482 -14,2 

Arab n.a. 7 700,00% 

Bolgár 1 9 800,00% 

Cigány 2540 3793 49,30% 

Görög 5 7 28,00% 

Lengyel 4 20 400,00% 

Német 21 151 619,00% 

Örmény n.a. 5 500,00% 

Orosz n.a. 24 2400,00%  

Román 4 23 475,00% 

Ruszin 10 4 -60,00% 

Szerb n.a. 5 500,00% 

Szlovák 21 41 95,24,00% 

Szlovén, vend 2 0 -200,00% 

Ukrán 9 13 44,44,00% 

Egyéb n.a 104 10400,00% 

Nem válaszolt  1411 n.a  

Népesség 41576 34481 -17,07% 

 Forrás: Népszámlálás 2011 

 
 
Az ózdi járás településeinek 2011. évi roma lakosságának aránya látható a következő 
térképen. A 2001-es adatokhoz képest 49,3 %-al nőtt Ózdon a roma lakosság aránya, jelenleg 
11%-ot képviselnek az összes lakosság arányában a 2011-es népszámlálási adatok alapján. 
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26. térkép A cigány (romani, beás) etnikai kisebbséghez tartozó népesség aránya (%) 2011 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
 

1.7.1.3 Foglalkoztatottság 

A városban a 15-64 éves népességen belül a foglalkoztatottak aránya a 2001. és 2011. évi 
népszámlálási adatok alapján növekedett. A 2001. évi adatok alapján a munkavállalási korú 
népesség 40,7%-a volt foglalkoztatott, 2011. évben közel 7 százalékponttal magasabb az 
arány (47,2%). A pozitív változás ellenére még mindig elmarad az országos aránytól, közel 10 
százalékponttal a foglalkoztatottak aránya. Az ózdi járási arányhoz viszonyítva 2,8 
százalékponttal magasabb, a járáson belül 6. legmagasabb foglalkoztatott aránnyal 
rendelkező település.  
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27. térkép: Ózdi járás településeinek foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül, 2011 

 

Forrás: KSH, TEIR 

 
A foglalkoztatottak foglalkoztatási szektorban történő megoszlása hasonló a megyei és járási 
összetétellel. 2011. évi népszámlálási adatok alapján a foglalkoztatottak legmagasabb 
arányban (60,2%) a szolgáltatási jellegű ágazatban dolgoztak, az ipar, építőipar területén 
36,6% helyezkedett el, míg mezőgazdaság és erdőgazdálkodás területén 3,2%.  A 2001. évi 
adatokhoz képest közel 2,5 százalékponttal nőtt a mezőgazdasági és erdőgazdálkodásban, 5 
százalékponttal a szolgáltatási jellegű ágazatokban a foglalkoztattak aránya. A tercier 
szektorban dolgozók aránya 7,5 százalékponttal csökkent.  
A városban az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 
37%, ez az arány 3 százalékponttal magasabb a járási és 12 százalékponttal az országos 
aránytól.  
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28. térkép: Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak megoszlása az aktív 
korúak arányában, 2012 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 

A regisztrált munkanélküliek száma 2000. és 2009. között – 2001. és 2003. évek kivételével, 
ekkor kismértékű csökkenés mutatkozik – dinamikusan emelkedett. 2009. évben volt a 
legmagasabb a regisztrált munkanélküliek száma 4 602 fő, ami a 2000. évihez képes 56%-os 
emelkedést jelent. 2010. és 2011. években csökkent, viszont 2012. évben szintén 
emelkedett, 487 fővel a munkanélküliek száma.  2013. évben – vélhetően a közfoglalkoztatás 
következtében – több mint 1000 fővel kevesebb regisztrált munkanélküli volt a városban, 
mint az előző évben.  
 

8. diagram: Regisztrált munkanélküliek számának alakulása 2000-2013 között 

 
Forrás: KSH, TEIR 
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A munkanélküliség tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén megye kedvezőtlen járásai közé 
tartozik az Ózdi, ahol 2012. évben a munkanélküliségi ráta 21,4%-os volt. (Ettől a Cigándi, 
Edelényi, Encsi és Szikszói járásokban magasabb.)  
A városban a járási értéktől 2 százalékponttal alacsonyabb a munkanélküliségi ráta, 2012. 
évben 19,4%-os volt. Ez az arány az országos értéktől 10 százalékponttal, a megyei aránytól 5 
százalékponttal magasabb.  
 

29. térkép: Munkanélküliségi ráta alakulása Borsod-Abaúj-Zemplén megye járásaiban, 2012 

 
Forrás: KSH, TEIR 

A munkanélküliség helyzetét tovább súlyosbítja, hogy magas a 180 napnál hosszabb ideje 
regisztrált munkanélküliek aránya. 2013.-ban míg országosan 49,9%, járási szinten 56% az, 
Ózd esetében 57,5% a tartós munkanélküliek aránya.  
A regisztrált munkanélküliek közel fele (49,8%) iskolai végzettségét tekintve legfeljebb 8 
általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Ez az arány 10 százalékponttal magasabb az 
országos aránytól.  
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 9. diagram: 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya (az összes munkanélküli 
százalékában) 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
A kedvezőtlen jövedelemi helyzetet előrevetíti, hogy a városban a foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya magas, – a 2011. évi adatok alapján – 48,8%, ami a 2001. évi adathoz 
képest közel 4 százalékponttal kevesebb, viszont az országos aránytól 10 százalékponttal 
magasabb.  
Súlyos problémát jelent Ózdon, hogy újratermelődik a munkanélküliség az alulképzett roma 
családok körében (számos esetben több generációs munkanélküliség). A közmunka 
programok hatására javultak a foglalkoztatási viszonyok a városban, azonban csak átmeneti  
eszközt jelent. Jelenleg több mint 1200 embert foglalkoztatnak a közmunka programok.  
 

1.7.1.4 Képzettség 

Ózdon a munkaerő képzettség vizsgálata során a két népszámlálás adatait hasonlítjuk össze. 
2001-ben a lakosság 28,29 %-a legfeljebb az általános iskola 8. osztályát végezte el, az 
érettségivel rendelkezők aránya 19,62 %, míg az érettségi nélküli középfokú végzettségűek a 
7 éves és idősebb korosztálynál 22,24 %-ot képviselnek. Az egyetemi, főiskolai vagy egyéb 
oklevéllel rendelkezők aránya nagyon alacsony, csupán 6,54.  

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján közel 1%-al nőtt a legfeljebb a 8. osztályt elvégzők 
aránya, 2011. évben 29,22 % volt. 23,88%-ra, 4,26 %-kal növekedett azoknak az aránya, akik 
legalább érettségivel rendelkeznek a 7 éves és idősebb lakosságon belül. A felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők aránya Ózdon kismértékben, 1,6%-al emelkedett. 
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A járási adatokat nézve elmondható, hogy a települési arányokhoz képest változó a helyzet, 
ugyanis a 2001-es adatokhoz képest 2011-ben 1,5%-al kevesebb lett a felsőfokú 
végzettséggel rendelkező lakosok száma, az érettségivel rendelkezők száma több mint 4%-al 
nőtt, az érettségi nélküli középfokú végzettséggel rendelkezők száma pedig minimális 
mértékben, de 0,1%-al nőtt.  Az általános iskola 8. osztályát elvégzettek aránya 1,5 %-al 
csökkent a két népszámlálás között. 

A megyei képzettséget vizsgálva elmondható, hogy az érettségivel rendelkezők képviselik a 
legnagyobb arányt a képzettségen belül, azonban az egész megyére jellemző, hogy a 7 éves 
és idősebb lakosság majdnem negyede legfeljebb csak az általános iskola 8. osztályát végezte 
el, a 8. osztályt el nem végzettek arányában csökkenés tapasztalható. A felsőfokú 
képzettséggel rendelkezők arányában megyei szinten 2,36%-os növekedés realizálódott a két 
népszámlálás között eltelt időszakban. 

 

10. diagram: A legmagasabb iskolai végzettség a 7 éves és idősebbek arányában %  
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Forrás: KSH, TEIR 

 

1.7.1.5 Egészségi állapot 

A háziorvosi ellátásban megjelentek száma 2002. és 2005. között folyamatosan emelkedett, 
a vizsgált időszakon belül a legtöbben, közel 236 ezer fő 2005-ben vette igénybe a 
szolgáltatást. Ezt követő két évben csökkent a megjelentek száma, 2007. évben mindössze 
166 ezer fő jelent meg a háziorvosoknál. 2008. és 2009. évben szintén emelkedés figyelhető 
meg, 2010. évtől viszonylag állandósult a megjelentek száma.  
2012. évben az 1000 lakosra jutó háziorvosi ellátásban megjelentek száma közel 5,5 ezer fő 
volt Ózdon, ami a járási (6 239 fő), megyei (6 884 fő) és országos (5 813 fő) viszonylatban a 
legkevesebb.   
 

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

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
 
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár alapján – a betegek száma az BNO csoportosítás 
szerint – a legnagyobb számban a légzőrendszeri, a keringési rendszer, valamint a csont-
izomrendszer és kötőszövet betegségei fordultak elő 2013. évben.  Az elmúlt három  évben 
kissé visszaesett ezeknek a betegségeknek a száma, de még így is kiemelkedően magas. a 
többi betegségtípushoz viszonyítva. Az elmúlt három évben a mentális és viselkedési zavarok 
betegségekhez kapcsolódó betegszám esetén tapasztalható növekedés.  
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12. diagram: Betegek száma Ózdon a BNO csoportosítás szerint 2011-2013 

 
Forrás: Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

 

1.7.1.6 Jövedelmi helyzet 

Ózdon az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem 2000. és 2008. között egyenletesen 
emelkedett, ezt követő 3 évben viszont csökkenő tendencia jellemzi. 2012. évtől ismét 
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növekedés mutatkozik, 2013. évben 468 730,6 Ft volt, amely az elmúlt 13 év legmagasabb 
értéke. 
A város lakosságának kedvezőtlen jövedelmi helyzetét mutatja, hogy az egy lakosra jutó 
nettó belföldi jövedelem országosan 680 194,5 Ft volt 2012. évben – több mint másfélszer 
magasabb, mint Ózdon -, illetve régiós és megyei szinttől is 120-140 ezer Ft-tal elmarad.  
 

13. diagram: Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem (Ft) 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 

Az adófizetők aránya 2002. és 2012. közötti időszakban kissé hullámzóan változott. 2011. 
évben volt a legmagasabb, 35,87%, a legalacsonyabb 2005. évben, 33,49%. A 2012. évi 
35,49% - a járási aránytól 1 százalékponttal kedvezőbb, mind a megyei (40,27%), mind az 
országos (43,49%) értékektől jóval elmarad.  
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14. diagram: Adófizetők aránya (százalék) 

 

Forrás: KSH, TEIR 

A város lakosságán belül a magas- illetve alacsony jövedelműk aránya 2005. és 2008. évek 
között háromszorosára emelkedett, 2008. évben 7,5% volt. Ezt követően fokozatosan 
csökkent az ötmillió forint feletti és az egymillió forint alatti éves jövedelemmel rendelkezők 
arányát tekintve, 2012. évben 5,7% volt, jóval elmarad a megyei, országos aránytól. 

. 
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15. diagram: Magas- illetve alacsony jövedelműek aránya (fő) 

 

Forrás: KSH, TEIR 

1.7.2 Térbeli-társadalmi rétegződés 

A mai Ózd három nagyobb község egyesülésével jött létre, ezen települések Ózd, 
Sajóvárkony és Bolyok. 

Ózd városon belül az egyes településrészek között jelentős differenciáltság mutatkozik az 
életminőséget befolyásoló tényezők esetében. Ennek oka többek között, hogy rendkívül 
magas a településen az alacsony státuszú népesség aránya. A 2011. évi népszámlálási adatok 
alapján a városban 21 db szegregátum került lehatárolásra, a  lakónépesség közel 15%-a él 
ezeken a területeken. A Keleti városrészben található a legnagyobb számban szegregátum, 
10 db, ahol közel 3000 fő él. A Nyugati városrészben 6 db szegregátum található, de ezek 
főként kisebbek, az itt élők száma 500 fő körüli.  Az Északi városrészben 2 szegregátum került 
kijelölése, a lakónépessége 1100 fő. A Központi városrészben a 3 szegregátum területén élők 
száma 900 fő. 
A 2011. évi népszámlálás városrészi szintű adatai alapján a legkedvezőtlenebb területe a 
városnak a külterületi rész, itt a város lakosságának elenyésző aránya él, összesen 69 fő. 
Legnagyobb lakónépességű a Nyugati városrész, itt él a város lakónépességének 38%-a. Ezt 
követi a Központi városrész, ahol 8,8 ezer fő lakik. Az Északi városrészben több mint 
hétezren, míg a Keleti városrészben meghaladja a lakónépesség száma az 5 ezer főt.  
Korcsoportos megoszlás alapján a Keleti városrészben a legmagasabb a gyermekkorúak 
aránya, a lakosság közel egynegyede, illetve itt a legalacsonyabb az időskorúaké, 18,6%. A 
Nyugati városrészben a legkevesebb a 0-14 évesek aránya, közel 15%, illetve itt élnek 
legmagasabb arányban a 60 év felettiek, 27,4%-os arányban. A Központi és az Északi  
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városrész esetében a korösszetétel közel azonos a városéval, mindössze 1-1 százalékpont az 
eltérés.  
Az iskolai végzettséget tekintve jelentős különbségek vannak az egyes városrészek között. A 
külterületen az aktív korúak közel fele (48,8%) legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezik, ettől csupán 5 százalékponttal alacsonyabb a Keleti városrész esetében. 
Ezekben a városrészekben a felsőfokú végzettségűek aránya alacsony, a külterületen alig 
haladja meg a 2%-ot, a Keleti városrészben 3,8%.  Az Északi városrészben az aktív korúak 
negyede rendelkezik legfeljebb általános iskolai végzettséggel, a felsőfokú végzettségűek 
aránya 12,4%, amely ebben a városrészben a legmagasabb. Szintén meghaladja a 20%-ot a 
Központi városrészben azon aktív korúak aránya, akik legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkeznek, a felsőfokú végzettségűek aránya meghaladja a városi arányt, 
11,5%. A Nyugati városrész lakónépességénél a legalacsonyabb, 18,1% a legfeljebb általános 
iskolai végzettségűek aránya, a felsőfokú végzettségűek aránya a városi aránnyal közel 
azonos, 10,5%.  
A legmagasabb a foglalkoztatottak aránya a Nyugati városrészben élők esetében, az itt élő 
munkaképes korú lakosság fele foglalkoztatott. A Központi és az Északi városrészben ettől 4 
százalékponttal kevesebb az arányúk, 46,5% és 46,8%, ezek az értékek nagyjából 
megegyeznek a városéval. A Keleti városrészben már jóval kevesebb a foglalkoztatott, a 15-
64 éves népesség 36,4%, míg a külterület esetében alig haladja meg a 14%-ot.  
A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 
rendkívül magas a külterületen, közel 83%-os. Szintén magas a Keleti városrész esetében, 
ahol az aktív korúak 60%-a nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel. A Központi és az 
Északi városrészeknél azonos az arányúk, 49% körüli. Legalacsonyabb a Nyugati városrészben 
élő 15-59 éveseknél, ahol 44%, amely a városi aránytól 5 százalékponttal kevesebb.  A 
foglalkoztatott nélküli háztartások szempontjából szintén a külterületen a legmagasabb az 
arány, 80%. Ettől a Keleti városrész jóval alacsonyabb, 52,4%, a Nyugati városrészben a 
háztartások közel fele foglalkoztatott nélküli, míg az Központi városrészben 47,7% az arány.  
Az Északi városrészben a legkevesebb, 46,7%. 
A városrészek közötti különbségeket a lakhatási körülmények eltérése is alátámasztja. A 
külterületen a lakások jelentős része (87,5%) alacsony komfortfokozatú, illetve jellemzően 
egyszobás lakások (62,1%) találhatóak a területen. A Keleti városrészben a lakások közel 
40%-a alacsony komfortfokozatú, az egyszobás lakások aránya 13%. Az Északi városrészben 
ettől kedvezőbb a lakáskörülmény: a lakások 22%-a alacsony komfortfokozatú és itt található 
a legkevesebb egyszobás ingatlan (6,8%). A Központi városrész esetében a lakások egytizede 
alacsony komfortfokozatú, az egyszobás lakások aránya nem éri el a 7%-ot. A Nyugati 
városrészben lévő lakások komfortfokozata a legmegfelelőbb, a lakások mindössze 8%-a 
alacsony komfortfokozatú, viszont itt található a legmagasabb arányban egyszobás lakás 
(13,5%).  

 

 

 



Ózd 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

 

71 

  

 

1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők  

1.7.3.1 Történeti, kulturális adottságok, nemzetiségi kötődés 

A városi identitást meghatározó tényezők vizsgálata során, Ózd esetében a szocialista 
iparvárosokra identitásformáló jellemzőket szükséges számba venni, amelyekre Germuska 
Pál, Szelényi István, Szirmai Viktória, Beluszky Pál kutatásai mutatnak rá.  
A szocialista városokban teljesen hiányoznak vagy jelentéktelenek a városi tradíciók. Ezek a 
települések területileg és társadalmilag integrálatlanok, amelynek egyik térbeli vetülete, 
hogy hiányoznak a városközpontok is. A szocialista iparvárosok esetében a 
hagyománynélküliség kettős gyökerű: egyfelől ipari jellegükre, másfelől többségük újonnan 
alapított voltára vezethető vissza. Az ipari városokban ugyanis hiányzott a hagyományos 
polgárság és a megfelelő társadalmi tagoltság, valamint lassan alakult ki az infrastruktúra és 
a szükséges intézményrendszer. Az ipari településeken általában jellemző, hogy az identitás 
és a hagyomány legfőbb forrása nem igazán az épített tér, hanem a domináns iparághoz való 
kötődés. E tételt az 1990 utáni változások is visszaigazolják: a városok alapját képező iparág, 
nagyüzem felszámolása, megszűnése, sőt fizikai eltűnése mélyen megrendítette a lakosokat, 
sokaknak korábbi identitásuk szinte teljes elvesztését jelentette. A városi tradíció hiányának-
csökevényességének másik fő oka, hogy a szocialista városok többsége újonnan létesített 
város. Így az organikusan alakuló és a helyi hagyományok kialakulásának egyik kötődési 
pontját képező épített környezet jórészt hiányzott, a város szerkezetét is mesterségesen 
kellett létrehozni. A legtöbb szocialista városnak nem is alakult ki igazi centruma. A 
városközpont hiánya és a sok különálló városrész általában nem tudott egységes egésszé  
válni, hanem csak „föderációba” kényszerített területek halmaza maradt, amelyeket 
lényegében csak a mesterségesen meghúzott városhatár és a föléjük rendelt igazgatás 
tartott össze. 
Ez persze nem azt jelenti, hogy az iparvárosok esetében gyengébbek vagy jelentéktelenek 
lennének az identitást formáló tényezők.  Lényeges, hogy ezeken a településeken viszonylag 
még ma is magas az értelmiségiek aránya. Az értelmiségnek köszönhetően pedig ezeken a 
településeken igen intenzívek a helyi identitást erősítő programok, a közösségfejlesztő 
kezdeményezések. Ózd esetében is egyértelműen kimutathatóak ezek a korrelációk. Ózdon 
az ipari múltnak jelentős az identitásformáló ereje, a városlakók büszkék kohászati 
múltjukra. Az iparnak köszönhető a lakosság betelepülése a városba, az iparnak 
köszönhetően alakultak ki a városi életterek, az ipar finanszírozta a helyi kultúra ápolását. 
Ózd neve másfél évszázadon át egyet jelentett a vaskohászattal és a város, mint a térség 
nehézipari központja, az Ózdi Kohászati Üzemekkel és annak kapcsolódó szervezeteivel, és 
egyéb intézményeivel közel 25.000 embernek adott munkát.  A vasgyár – előbb a Rima-
Murány Rt., majd az Ózdi Kohászati Üzemek jóvoltából – a lelke, a lényege volt a városnak. A 
kohászat fokozatos leépülése után is megmaradt a sajátos és összetéveszthetetlen ózdi 
regionális kultúra, a még mindig párját ritkító épületvagyonból és kulturális tradíciókból álló 
szellemiség és a szerencsés környezeti adottságok sora, amelyek az alapját képezhetik Ózd 
átfogó megújulásának. 
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A városi identitásnak fontos eleme, hogy a több mint 33 ezer körüli lakost számláló kisváros 
mai közigazgatási területe több település összevonásából jött létre: Ózd, Sajóvárkony, Bolyok 
és Vasvár. Ezek a településrészek tradicionális alapokon nyugszanak, amelyek hatással 
vannak a városlakók identitására is. A város peremterületei szintén önálló identitással 
rendelkeznek a peremterületek, ahol önálló közművelődési tevékenységek és 
identitáserősítő közösségi programok is zajlanak.  
 
Ózd városban a civil szervezetek a társadalmi-kulturális élet fontos alkotó elemei, 
tevékenységük, szerepvállalásuk nagymértékben hozzájárulnak a társadalmi problémák 
hatékony kezeléséhez, a társadalmi integráció elősegítéséhez, a közösségi szükségletek 
kielégítéséhez, a közösség összetartásához.  A civil szervezeteken kívül az egyház is fontos 
szerepet tölt be a város lakosságának közösség formálásában, összetartozásában.  Az 
önkormányzat segíti és támogatja a karitatív és civil szervezetek tevékenységét, 
lehetőségéhez mérten anyagi támogatást is biztosít részükre.  
 
1.7.3.2 Civil szerveződések 

A civil szerveződések tekintetében Ózdon 2013-ban 345 db működő nonprofit szervezet volt 
bejegyezve. 2000 óta folyamatos növekedés tapasztalható a szervezetek számában. 
Tevékenység és feladatkörüket tekintve a kultúra közvetítés, az oktatás színvonalának 
emelése, a szociális szolgáltatások biztosítása, a környezetvédelemben, a sport, a 
közbiztonság, a szabadidő hasznos eltöltése tekinthető a legnépszerűbb területeknek.  
 
 

16. diagram: Működő/regisztrált nonprofit szervezetek száma Ózdon 2000-2013 

 

Forrás: KSH, TEIR 
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Az ezer lakosra jutó nonprofit szervezetek számában is növekedés tapasztalható a vizsgált 
periódusban Ózdon. Amíg 2000-ben 4,4 nonprofit szervezet jutott 1000 főre, addig 2010-ben 
már 5,6 nonprofit szervezet jutott 1000 főre. Járási, megyei és országos szinten is hasonló 
növekedés volt tapasztalható az ezer lakosra jutó nonprofit szervezetek számának 
alakulásában. Az ózdi járás és Ózd tekintetében pedig a 2008-as évben volt kiugró 
növekedés. 

17. diagram: Ezer lakosra jutó nonprofit szervezetek számának alakulása Ózdon 2000-2010 között 

 

Forrás: KSH, TEIR 
 

Ózdon a civil szféra fejlődése megrekedtek egy bizonyos szinten, a helyi szervezeteket 
segíteni kell jövőben, hogy aktívabban vállaljanak szerepet a város közösségfejlesztésében. A 
város rendkívül kiterjed közművelődési intézményrendszere nyitva áll a civil szervezetek 
számára is. A városi civil szervezetek ebből eredően jól ellátottak infrastrukturális háttérrel. 
Az önkormányzat is kiemelt figyelmet fordít a civil szervezetekkel való együttműködésre és a 
támogatásukra. Ezt jelzi a 2004 májusában megnyílt Civil Ház, amely az Olvasó átadása után 
a művelődési központ egykori épületébe költözött, ahol a különböző rendezvény- és 
klubtermek mellett színházterem is rendelkezésükre áll. A civil ház mellett, több 
városrészben is számos közösségi ház áll a civil szféra rendelkezésére.  

1.7.3.3 Vallási közösségek 

Ózdon öt egyházközség található: római katolikus, görög katolikus, református, evangélikus 
és a Magyar Pünkösdi Egyház ózdi gyülekezete. A lakosság vallási, felekezeti megoszlását a 
Központi Statisztikai Hivatal kizárólag a népszámlálások alkalmával méri fel, vagyis a 2011-es 
népszámlálás tekinthető a legfrissebb adatnak. Eszerint ózd felekezeti megoszlásában a 
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római katolikus felekezethez tartozók vannak a legtöbben (12288 fő), de jelentős a 
református (2585 fő), és a görög katolikus (782 fő) vallású lakosság aránya is. Szembetűnő, 
hogy a válaszadók 2,8 %-a más vallási közösséghez tartozik, valamint 23.3 %-a nem tartozik 
semmilyen vallási felekezethez. 26,7 %. pedig nem kívánt válaszolni. 

A 2001-es népszámlálás adataihoz képest szembetűnő változások tapasztalhatóak a lakosság 
felekezet szerinti megoszlásában, ami abból következik, hogy míg 2001-ben még 3569 fő 
nem kívánt válaszolni a vallási hovatartozása tekintetében, addig 2011-ben már 9218 fő nem 
adott válaszolt. A másik szembetűnő változás, hogy a történelmi egyházakhoz tartozó hívek 
száma jelentősen csökkent.  

 

18. diagram: Ózd lakosságának felekezet szerinti megoszlása 2001-ben és 2011-ben 

 

Forrás: KSH, TEIR
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1.8 A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 

 

1.8.1 Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy)  

Ózd város nevelési-oktatási intézményei nemcsak városi, hanem térségi feladatokat is 
ellátnak. 
 
Óvodai feladatellátás 
Ózd város óvodái 13 feladatellátási helyen, 5 önállóan működő összevont intézményi 
szerkezetben (5 „központi” óvoda, 8 tagóvoda) tevékenykednek, a pénzügyi gazdálkodási 
feladatellátásért - együttműködési megállapodás alapján – 
 

 Ózdi Béke Telepi Óvodák: Központi óvoda és az Árpád Vezér Úti Óvoda Tagóvoda 
 Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda: Petőfi Úti Központi Óvoda, a Damjanich 

Úti Tagóvoda, a Csépányi Tagóvoda és a Somsályi Tagóvoda  

 Ózdi Városkerti Óvodák: Központi óvoda és az Alkotmány Úti Tagóvoda  

 Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda: Központi óvoda és Tétény Úti Óvoda, Virág 
Úti és a Bánszállási Tagóvoda 

 Városközponti napközi otthonos óvoda: Központi óvoda és a nemzetőr úti tagóvoda  
 
2012-ben, az általános- és középiskolák állami fenntartásba vételét megelőzően, megtörtént 
az összevont óvodai, iskola intézményegységek szétválasztása. Az óvodai intézményegységek 
immár önállóan – iskolától függetlenül – új intézményi struktúrában látják el feladatukat. Az 
intézmények területi, megközelíthetőségi elhelyezkedése jó. A 16 tagóvodából 2 nem Ózd 
város közigazgatási területén található és a 2013/14-es nevelési évtől kezdődően – 
megállapodás hiányában – már nem Ózd látja el a fenntartói és üzemeltetői feladatokat.  
 
2013-ban az ózdi óvodákban összesen 1235 db férőhely volt és összesen 1219 volt a beírt 
gyermekek száma. Korábban 2002-ben fordult elő olyan, hogy több, volt a férőhely, mint a 
beíratott gyermekek száma. 2010 óta dinamikus növekedés mutatkozott az óvodai 
férőhelyek számában. Valószínű, hogy az Országgyűlés döntése alapján, miszerint 2015. 
szeptember 1-jétől a gyermekek három éves korától kötelező lesz az óvoda, megnő az igény 
a férőhelyek iránt, viszont ehhez elkerülhetetlen új férőhelyek létesítése, ami jelenleg nem 
áll rendelkezésre. 
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19. diagram: Az óvodai férőhelyek és az óvodába beírt gyermekek számának alakulása 2001-2013 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
2012-ben pályázati forrásból befejeződött a Tétény Vezér Úti Óvoda 3 csoportszobával való 
bővítése, valamint a város megnyert ÉMOP-4.3.1/A-11-es pályázati forrás áll rendelkezésre a 
Nemzetőr Úti Tagóvoda szintén 3 csoportszobával való bővítésére. A város mindeközben 
folyamatosan pályázati források bevonásával energetikai korszerűsítést hajt végre, így 
részlegesen megújult az Újváros Téri Óvoda, valamint a Katona József Úti Óvoda. 
Folyamatban van a Mogyorósvölgyi Tagóvoda energetikai felújításának pályáztatása is. 
 

Általános iskolai feladatellátás 
Ózd város általános iskoláit a KLIK Ózdi Tankerülete tartja fenn, de tulajdonosa Ózd Város 
Önkormányzata. Az általános iskolai oktatás Ózdon jelenleg 10 feladat ellátási helyen zajlik, 8 
állami fenntartású iskola és 2 egyházi fenntartású általános iskola található a városban. 

 Apáczai Csere János Általános Iskola 

 Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola és Szakiskola 
o Általános iskola (székhely) 
o Szakiskolai intézményegység  
o Domaházi tagiskola 

 II. János Pál Katolikus Általános Iskola (egyházi fenntartású) 
 Bolyky Tamás Általános Iskola 

 Csépányi Általános Iskola 

 Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola 

 Sajóvárkonyi Általános Iskola 
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 Újváros Téri Általános Iskola 

 Vasvár Úti Általános Iskola 
 
Az alapfokú oktatásban résztvevő, nappali oktatásban részesülő általános iskolai tanulók 
száma évről-évre szintén csökkenő tendenciát mutat, 2013-ban 3642 fő volt, ami 20%-kal 
alacsonyabb a 2001. évihez képest. 2001-2013 között Magyarország egész területén 
csökkent a vizsgált időszakban az általános iskolai tanulók száma, a csökkenés mértéke 21%-
os volt. Ugyanez a tendencia jellemző Borsod-Abaúj-Zemplén megyére is, ahol a csökkenés 
mértéke 26,47%-os. Ózd esetében tehát az általános iskolások létszámcsökkenésének 
volumene megegyezik az országos átlaggal. 
 

20. diagram: Az általános iskolai tanulók számának alakulása 2001-2013 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
Középfokú oktatás 
Ózdon 5 oktatási intézményben folyik középfokú oktatás, ebből egy egyházi, négy pedig 
állami fenntartású. Az iskolák a következő képzéseket kínálják: 

 Széchenyi István Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola:  
2013. szeptember 1-jétől az intézmény fenntartója az Egri Főegyházmegye. 
Az iskolában a mellett három szakmacsoportban folyik az alapozás 9-13. 
évfolyamokon: közgazdasági, kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció, ügyvitel. 
Szakképző évfolyami képzéseket ajánlanak azoknak az érettségizett fiataloknak, 
akiket érdekel a közgazdasági vagy az ügyviteli szakmacsoport, és ezen a területen 
szeretnének elhelyezkedni. Ezen képzések: logisztikai ügyintéző, pénzügyi-számviteli 
ügyintéző, ügyviteli titkár. Mindhárom szakma 2 éves, emelt szintű képzéssel 
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szerezhető meg. A magas színvonalú elméleti tananyag és a mindennapi életben jól 
hasznosítható, praktikus ismeretek egyaránt elősegítik, hogy a tanulók a választott 
hivatásukban eredményesek legyenek. 

 Ózdi Árpád Vezér Általános és Szakiskola: 2014. szeptember 1-jétől a szakiskolai rész 
a Bródy Imre Szakképző Iskola Árpád Vezér Szakiskolai Tagintézményeként, míg az 
általános iskola különálló intézményként, Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola néven 
működik tovább. 

 Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium :  
(gimnázium: német nyelvi speciális képzés, emelt szintű matematika és angol nyelvi 
képzés, humán képzés, reál képzés, általános tantervű képzés)  

 Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Bolyai Farkas 
Szakképző Tagiskola 2 telephellyel: 

o Szakképző Iskola és Kollégium: (villamosipari képzés: ipari elektronikai 
technikus, műszaki számítástechnikai technikus, automatizálási technikus)  

o Bolyai Farkas Szakképző Iskola: A térség legrégebbi szakmunkásképző iskolája. 
Az iskola által kínált képzések: női ruha-készítő, villanyszerelő, hegesztő, 
kőműves, szobafestő-mázoló és tapétázó, asztalos, élelmiszer- és vegyiáru 
kereskedő, vendéglátó-eladó, géplakatos- fémforgácsoló, gyorsétkeztetési 
eladó, ABC eladó, kötő- és varrógép műszerész, falusi vendéglátó, ruhaipari 
technikus, ruházati kereskedő, hegesztőtechnikus, pék-cukrász, 
gépésztechnikus.  

 
3. táblázat: Nappali tagozatos középiskolai tanulók száma (a hat-, nyolcévfolyamos gimnáziumok 

megfelelő évfolyamaival együtt) 2001-2013 

Év Ózd 
Borsod-Abaúj-

Zemplén megye 
Magyarország 

2001 1472 30316 421035 

2002 1474 30258 426301 

2003 1510 32113 438069 
2004 1553 32593 438668 

2005 1574 32885 441218 
2006 1545 32489 443388 

2007 1530 32299 442042 
2008 1563 32533 440120 

2009 1567 32344 443212 
2010 1557 31793 439064 

2011 1597 30677 428291 

2012 1563 28878 413740 
2013 1398 27474  

Forrás: KSH, TEIR 

 



Ózd 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

 

79 

  

 

A nappali tagozatos középiskolai tanulók számának 10 év alatt 74 fővel csökkent, ami 5 %-os 
csökkenésnek felel meg. Megyei szinten is 9,4 %-os csökkenés tapasztalható a 10 év alatt. 
 
A városban a következő speciális tevékenységet folytató oktatási intézmények találhatóak:  

 Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola  

 Erkel Ferenc Tagintézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
Ózdi Tagintézménye 

 Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola Ózdi Telephelye 

 Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) Ózdi Igazgatóság 
 
Egyéb oktatási intézmények: 

 Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága  
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ózdi Tagintézménye 

Az intézmény többcélú, a nevelés-oktatás az óvodától a speciális szakiskoláig történik. 
Neveltjeik tanulásban és értelmileg akadályozottak, valamint fejlesztő iskolai keretek 
között látják a súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztését. 
Szakszolgálati tevékenységük pedig a korai fejlesztésre és tanácsadásra terjed ki. 
Jelenlegi feladatuk az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezése, működtetése, 
az integráltan oktatott SNI tanulók ellátása az ózdi tankerületben.  

 
A város felsőszintű oktatása és a főiskolai képzés 

Felsőfokú képzési formában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ózdi kihelyezett tagozatán a 
védelmi igazgatási alapszakon történik képzés. 2013/14. évben a levelezői tagozat hallgatói 
létszáma 96 fő volt.  

 
1.8.1.1 Egészségügyi ellátás 
Ózd az egészségügy területén is központi szerepet lát el. Az egészségügyi intézmények terén 
is gazdagnak nevezhető a város, kórháza és szakrendelő-intézete van, fejlett háziorvosi ellátó 
hálózattal is rendelkezik. A lakosság egészségügyi ellátása három, egymástól jól elkülöníthető 
szinten történik.  
Ózd Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátást a vonatkozó hatályos jogszabályok 
alapján, és az azokban foglaltaknak megfelelően biztosítja. A háziorvosi, házi gyermekorvosi 
és fogászati alapellátást teljes körűen Ózd Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási 
szerződés alapján területi ellátási kötelezettség vállalása mellett - vállalkozó orvosok 
biztosítják. Nem minden háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogászati körzet van betöltve a 
városban, itt helyettesítéssel oldják meg az orvoshiányt. A tulajdonosi feladatoknak az 
Önkormányzat valamennyi rendelő tekintetében eleget tesz, és biztosítja a megfelelő 
működési feltételeket, továbbá folyamatosan pályázik a rendelők korszerűsítésére és 
fejlesztésére. 
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A háziorvosi szolgálat keretein belül 14 háziorvosi, 9 gyermekorvosi körzet és 6 fogszakorvosi 
rendelő működik. Ezen kívül háziorvosi felnőtt és gyermek ügyelet is van, valamint két 
körzetben folyik iskolafogászati rendelés. 18 védőnői körzet és 9 iskola-egészségügyi 
szolgálat működik a városban. 
 
Az egészségügyi alapellátást az alábbi telephelyeken biztosítja az Önkormányzat:  
 
Felnőtt háziorvosi rendelők:   

 Puskás Tivadar út 1. 

 Damjanich út 16. 

 Rozsnyói út 15. 

 Mekcsey út 199. 

 Alkotmány út 3. (2 orvosi rendelő) 
 Nemzetőr út 19-21. (2 orvosi rendelő) 

 Lehel vezér út 6. (2 orvosi rendelő) 

 Újváros tér 6. (2 orvosi rendelő) 

 Csépányi út 129. (2 orvosi rendelő) 
 

Gyermek háziorvosi rendelők:  

 Mekcsey út 199. 

 Alkotmány út 3. (2 orvosi rendelő) 

 Nemzetőr út 19-21. 
 Nemzetőr út 1. 

 Lehel vezér út 6. 

 Újváros tér 6. (2 orvosi rendelő) 

 Csépányi út 129. 
 

Fogászati alapellátás: Október 23. tér 1. 
Központi ügyelet és Diszpécserszolgálat: Október 23. tér 1. 
 
Nincsenek privatizált orvosi rendelők a városban. 
A következő rendelők akadálymentesítettek:  

 Damjanich út 14. 

 Október 23. tér 1. 

 Lehel vezér út 6. 
 Újváros tér 6. 

 Alkotmány út 3. 
Almási Balogh Pál Kórház 
Az Észak-borsodi térségben fekvő Ózdon 1949. október 16-án került sor a 180 ágyas kórház 
átadására. 1960-ban a kórház épületét összekötötték egy újonnan felépített szakorvosi 
rendelővel, megvalósítva a kórház-rendelőintézeti egység struktúráját. Az 1970-es években 
már egy korszerűen felszerelt kórház működött: 8 ágyas felvételi egységgel, 8 ágyas intenzív 
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részleggel, kivizsgáló-akut és krónikus utókezelő részlegekkel. 1992-ben pedig már 422 ágyon 
folyt a betegek gyógyítása. 1995-96-ban több mint 130 ággyal csökkent az ágyszámuk. 1995-
2000 között a kórház megújult, egy, annak minden részletét érintő rekonstrukció által, 2007- 
2009 között pedig a szakrendelő teljes rekonstrukciója zajlott, mindez korszerű 
körülményeket teremtett mind a fekvő- és járóbetegek ellátásához, mind dolgozók 
munkavégzéséhez. A szakrendelő rekonstrukciója során megújult, és új helyre került a 
kórházi gyógyszertár, mely kiegészült egy vényforgalmas patikával is. 2009. április 1. napjától 
a kórház működtetését és vagyonkezelését az Önkormányzattól 20 évre átvette a Medcenter 
Nonprofit Kft. A kórház az átalakulást követően az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és 
Szolgáltató Nonprofit Kft-ként működik tovább a Medcenter Nonprofit Kft. 100%-os 
tulajdonában, szakmai együttműködésben a BAZ Megyei Kórházzal, illetve a térség más 
intézményeivel. A kórház gép-műszer ellátottságának színvonala meghaladja egy átlagos 
városi kórházét. A kórházban egységes belső informatikai rendszer működik. 2007-2010 
között a kormányzat súlyponti kórháznak jelölte. A Sürgősségi Betegellátó Osztály (SO2) 
2008. január 1-től kezdte meg működésétA 9 fekvőbeteg osztály mellett 30 szakmában folyik 
járóbeteg szakellátás. Bababarát Kórház az országban elsők között kerültek kialakításra 
rooming-in szobák; igény szerint 8 db magasabb komfortfokozatú szoba áll térítési díj 
ellenében a betegek részére. A kórtermek fürdőszoba blokkal felszereltek, többnyire 2-4 
ágyasak. 1988. októberétől működik az Almási Balogh Pál Alapítvány a gyógyító munka tárgyi 
feltételeinek, dolgozóink szakmai továbbképzésének támogatására.  
A kórházban a következő osztályok találhatóak: belgyógyászat; sebészeti jellegű mátrix 
osztály, amely keretében a sebészet, traumatológia, és a fül- orr gégészet működik; 
szülészet-nőgyógyászat; központi műtőszolgálat, csecsemő-és gyermekgyógyászat; 
reumatológia; központi aneszteziológia és intenzívterápiás osztály; sürgősségi betegellátás, 
krónikus osztály; ápolási osztály. A kórházhoz tartozó reumatológia külön telephelyen 1987-
ben nyílt meg, járóbeteg-szakrendelővel, külön uszodával és tornateremmel is rendelkezik. 
Ez az ország legnagyobb aktív reumatológiai osztálya, nem csak Ózd, hanem Kazincbarcika, 
Edelény, Encs, Szikszó térsége és Miskolc északi agglomerációja több mint 300 000 lakosának 
ellátását biztosítja. 
A 2011-ben "Az év kórháza" internetes szavazáson az ózdi kórház az országos összesített 
eredménylistán a 3. helyezést érte el. 
 
A Kórház a TIOP 2.2.4/09/1 akció keretében pályázatot nyújtott be az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP-2.2.4-09/1-2010-0008) 
támogatásával az „Almási Balogh Pál Kórház infrastruktúrafejlesztése szolgáltatási 
feltételeinek racionalizálása érdekében” címmel. A projekt keretében, egy több mint 1,6 Mrd 
Ft értékű beruházás valósult meg, a meglévő struktúra átalakításával a kor igényeihez, az 
egészségügyi irányelvekhez, a szakmai elvárásokhoz igazodó komplex betegellátás jött létre.  
A projekt szakmai tartalma  
 
A Tömbkórház program megvalósításának keretében:  
 új 70 ágyas reumatológiai centrum létrehozása 5.231 m2-en (egy kórházi telephely, 

egymással összekapcsolt épületegyüttes),  
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 új korszerű betegirányító központ kiépítése, 
 KAITO felújítása történik. 
A projekt keretében egy új épület kialakítására kerül sor a központi telephelyen, melyben 
egy 70 ágyas aktív ellátó egység – reumatológiai osztály -, fizioterápia kap helyet, valamint 
kialakításra kerül a központi betegirányítás is. Továbbá átalakításra és felújításra kerül a 
központi Aneszteziológiai és Intenzívterápiás Osztály is, megvalósul a gép-műszerállomány 
cseréje.   
 
Betegszállítás: 
A Borsod Mentő Szolgálat megyei betegszállító logisztikai központja- vasárnap kivételével - a 
hét minden napján a megye minden településéről oda-vissza betegszállítást vállal az alábbi 
módokon:  

 művese kezelésre szoruló betegek Miskolc, Ózd, Szikszó művese állomásokra,  
 sugárterápiás intézetbe történő szállítást a megyeszékhelyre  

A városban 13 gyógyszertár működik, ezek nagyjából ellátják az itt és a környékben élők 
igényeit. A következő gyógyszertárak tartoznak az ügyeletes gyógyszertári rendszerbe:  
Almási Balogh Pál Gyógyszertár Ózd, Béke út 1. Tel.: 48/574-402 
Alma Gyógyszertár Ózd, Tesco Áruház Tel.: 48/569-246 
Flóra Gyógyszertár Ózd, Ív út 1. Tel.: 48/471-049 
Fortuna Gyógyszertár Ózd, Árpád v. út 25. Tel.: 48/472-729 
Immanuel Gyógyszertár Ózd, Vasvár út 52. Tel.: 48/471-342 
Páduai Szent Antal Gy. Ózd, Vasvár út 52. Tel.: 48/472-580 
Újváros Tér Patika Ózd, Újváros tér 5. Tel.: 48/569-241 
Kamilla Gyógyszertár Ózd, Sárli út 4. Tel.:48/470-322 
 
Ózdon található a: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal 
Járási Népegészségügyi Intézetének Ózdi kirendeltsége.  
Szakterületei:  

 Járványügy 
 Közegészségügy 

 Népegészségügy 

 Gyógyszerellátás 

 Egészségügyi igazgatás 

1.8.1.2 Szociális ellátás  

2013. júliusától a város szociális ellátását az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Integrált Intézmény (ÓTSZEGYII) biztosítja.  

1. Szociális alapszolgáltatások közül 

 az étkeztetés, 

 a házi segítségnyújtás, 

 a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
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 a családsegítés, 

 a szenvedélybetegek közösségi ellátása, 

 a támogató szolgáltatás, 

 a nappali ellátás, ezen belül:  
- idősek klubja (Bolyky Tamás út) 
- szenvedélybetegek nappali intézménye, 
- nappali melegedő 

 
2. Szociális szakosított ellátási formák esetében  
a) átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi egységek  

  - éjjeli menedékhely, 
 - átmeneti szállás 

b) tartós elhelyezés keretében ápolást, gondozást nyújtó intézményi egységek (Szent István 
úton, Szabolcs közben, Bulcsú úton) vehetők igénybe.  
 
A gyermekjóléti alapellátás keretében az ÓTSZEGYII biztosítja:  
a) Gyermekjóléti Központ tevékenységi körében  
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- utcai, lakótelepi szociális munka, 
- kórházi szociális munka,  
- kapcsolattartási ügyelet, 
- készenléti szolgálat, 
- gyermekek napközi ellátás (Katona József úti Bölcsőde és Újváros téri Bölcsőde) 
igénybevételét.  
 
Az intézmény ellátási területe több településre terjed ki.  A központ a városban 8 telephelyen 
működik, ami megfelelő hozzáférhetőséget biztosít az ellátásokhoz.  
A szenvedélybetegek nappali intézete 75, a hajléktalanok nappali melegedője 50, a 
hajléktalanok átmeneti szállása 50, az éjjeli menedékhely 16, az idősek klubja 40 férőhelyes. 
Az étkeztetés kb. 500 adaggal működik, míg a házi segítségnyújtás kb. 120 főt érint. A 
kihasználtság a szenvedélybetegek intézete és az időseket ellátó egységek esetében csaknem 
100%-os, míg a hajléktalanokat ellátó egységekben 90% feletti.  
 
Bölcsődei feladatellátás 
 
A bölcsődei ellátást a kistérségi 29 települése veheti igénybe 2011. évtől a Katona József Úti 
Bölcsőde 80 férőhellyel, az Újváros téri telephely 28 férőhellyel áll a 3 éven aluli gyermekek 
rendelkezésére. 
2012. évben 228 gyermek napközbeni ellátását biztosította az intézmény. 2012. december 
31-én 93 gyermek vette igénybe a bölcsőde szolgáltatását.  
Az Angyalkert Családi Napközi és Játszóház 2011. évtől várja a gyerekeket, amely bölcsődei, 
óvodai feladatellátást biztosít Csépányon. 
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A lenti ábra adataiból kitűnik, hogy a bölcsődébe beíratott gyermekek száma 2008-2011-ig 
jóval magasabb volt, mint a férőhelyek száma. A 2011-es férőhelybővítés sem oldotta meg 
tökéletesen a problémát, mert ez évtől is többen nyertek felvételt, mint a férőhelyek száma 
(104%). 2012-ben 100 %-os kihasználtság mellett működött a két intézmény, 2013-ban 105 
gyermek jutott a 108 férőhelyre. 
 

21. diagram: A bölcsődei férőhelyek és a bölcsődébe beírt gyermekek számának alakulása 2001-
2013  

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
Ózdon a szociális és gyermekjóléti ellátásban egyházi és civil szervezetek is szerepet 
vállalnak, ezek:  

- az Evangéliumi Pünkösdi Közösség – Országos Cigánymisszió Segítő Szolgálat: a házi 
segítségnyújtást térítési díjmentesen biztosítja 306 rászoruló részére,  

- a Salus Alapítvány működteti a Fogyatékkal Élők Nappali Intézetét 2010 nyarától, 39 
fő részére biztosít ellátást, 

- az Ózd-Sajóvárkony Református Egyházközség Református Szeretetotthona idősek 
klubja az idősek nappali ellátását végzi, 

- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Idősek Otthona 145 fő ellátását 
biztosítja, 

- a Szent Anna Szeretetotthon 49 fő gondozását vállalja.  
 
Fontos kiemelni az Ózd Kistérség Többcélú Társulása által az Új Széchenyi Terv 
Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott 
“Gyerekesély az Ózdi kistérségben” című TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0005 jelű 
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pályázata keretében megvalósult Biztos Kezdet Gyerekházat. A Gyerekház elsődleges célja, 
a képességfejlődés segítése, a kisgyermeket nevelő szülő minél korábbi szakszerű 
támogatása. Kiemelkedően nagy hangsúlyt kap a szülők bevonása és a velük való 
együttműködés. A Gyerekházak biztosítják a változatos tevékenységekhez szükséges 
játékokat és anyagokat, elérhetővé teszik a gyerekek mentális és/vagy fizikai 
fejlődéséhez szükséges eszközöket, környezetet, hogy nevelésük minél magasabb 
színvonalon valósuljon meg 

1.8.1.3 Közművelődés, sport, szabadidő 

A város kiépült közgyűjteményi és közművelődési intézményhálózattal rendelkezik, melyek 
gazdag és színes programjaikkal, szolgáltatásaikkal jól szolgálják a város és vonzáskörzete 
kulturális igényeit. Ezek az intézmények kultúraközvetítő feladatellátásukon felül a város 
közéleti centrumai is. Otthont adnak a különböző közösségi összejöveteleknek, a társasági 
élet változatos formáinak. 
 
Az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Művelődési Központ „Olvasó” az Ózdi Művelődési 
Intézmények igazgatóságának székhelye, a város és térsége kulturális központja. Specifikus 
szolgáltatásaival a város és a kistérség kulturális, szellemi bázisaként az információ szerzés fő 
centruma, az oktatás hatékony segítője, a művelődés, a továbbképzés, a rekreáció, a 
szórakozás alapintézménye, a lehető legteljesebb körben szolgál minden érdeklődési kört és 
korosztályt. 
Intézményegységei az ÓMI Városi Könyvtár, mely a Petőfi tér 1. szám alatti patinás 
épületben működik, fiókkönyvtárát a jelenlegi Városi Művelődési Központban található, és a 
Városi Muzeális Gyűjtemény, mely központi épülete a régi Gyári Iskola, mely 2006-ban 
műemléki védelem alá került. A múzeumhoz tartozik a Kohászati Berendezések Szabadtéri 
Bemutatója (Skanzen). A múzeum látogatói köre jellemzően ózdi és környékbeli iskolásokból, 
a városba érkező delegációkból tevődik össze, valamint nyári időszakban kis számú turista 
tekinti meg a tárlatokat. (Évente átlagosan 1500 fő.) 
A kormány 2014. évi döntése értelmében Nemzeti Filmtörténeti Élménypark épül Ózdon 927 
millió forintból. Az ipari park területén megvalósuló beruházás keretében felújítják az Ózdi 
Ipari Park területén található, ipari műemléknek minősülő Fúvógépház közel 2800 
négyzetméteres épületét, ahol a magyar és a kelet-európai filmtörténetet bemutató, 
„egyedülálló, a legkorszerűbb technikai megoldásokat alkalmazó interaktív kiállítás” lesz. 
 
A szervezett sportélet kezdetének 1909. május 20-át tekinthetjük, amikor a vasgyárban 
megalakult a labdarúgó szakosztály. Később a községben is megalakult a labdarúgó, az 
asztalitenisz, a sakk és a kerékpáros szakosztály. Az úszóélet megindulását az 1905-ben 
megépült gyári fürdő úszómedencéje tette lehetővé. 1958-banépült a városi stadion. Később 
a labdarúgás mellett egyéb sportágak is fejlődjenek, így a kézilabda, atlétika és a teke. Az 
egyesület sportolói eredményeikkel nemzetközi hírnevet is szereztek, több világbajnok és 
olimpikon jelzi az ózdi sportolók sikerességét. 

http://www.ozdolvaso.hu/content.php?cid=cont_53a167cda82882.59044898
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Újabb lehetőségeket teremtett az 1991-re felépült Városi Sportcsarnok, az iskolai 
testnevelés, a városi verseny- és szabadidősport meghatározó színtere. Nagy előrelépést 
jelentett az új tanuszoda megépítése, mely a 100 éves Gyári uszoda örökébe lépett. A 
négypályás, 25x12,5 méteres mellett helyet kapott egy 6x12,5 méteres beszoktató medence 
is. A kiszolgáló egységeken túl pezsgőfürdő, szolárium, szauna, illetve bowling  - és két 
fallabda pálya is várja az épületben a sportolni vágyókat. 
 
Ózdon jelenleg is több sportegyesület működik: Fiedler Ottó Sportegyesület, Hódoscsépány 
SE, HRBK Autósport Egyesület, Lóci DSE, Meteor Lövész Club, Na-Túra Sport Club, Ózdi 
Birkózó Egyesület, Ózdi Football Club, Ózdi Kerékpáros Egyesület, Ózdi Kézilabda Club, ÓMI 
Modellező Kör, Ózdi Sakk Egyesület, Ózdi Súlyemelő Club, Ózdi Teknőc Futó Club, Ózdi 
Természetjárók Köre, Ózdi Városi Férfi Teke Club, Ózdi Városi Sport Egyesület  
Az utóbbi években a diáksportban és az egyéb korosztályos versenysportokban országos és 
nemzetközi versenyekkel sikerült a városra irányítani a sportkedvelők figyelmét.  

1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása 

Ózd város 2013 – 2018-ra szóló esélyegyenlőségi programját 2013-ban fogadta el a város 
képviselő testülete. A program alapvető célja, hogy biztosítsa a városban a 
szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését.  
A települési esélyegyenlőségi program elemzi Ózd városában élő hátrányos helyzetű 
csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét 
elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, 
foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre.  
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Érvényesítése nem csak 
jogszabályok által meghatározott kötelezettségünk, hanem hosszú távú érdek is, hiszen azt a 
célt szolgálja, hogy minden ózdi lakosnak esélye legyen a jó minőségű közszolgáltatásokra, 
életminőségük javítását szolgáló feltételek biztosítására. 
Ózd Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:  

 az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,  
 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet, 

 a szegregációmentességet, 

 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 
területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 
szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – 
érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ 
területi szerveivel (tankerülettel). 

 
A város esélyegyenlőségi programja célcsoportonként fogalmaz meg célkitűzéseket és 
beavatkozásokat.  

http://www.fiedlerseozd.ingyenweb.hu/
http://locidse.webnode.hu/
http://www.ozdifc.hu/
http://ozdike.hu/
http://www.ozdikc.hu/OKC_ARCHIV/
http://www.sulyozd.hu/
http://www.ozditeknoc.shp.hu/hpc/web.php?a=ozditeknoc
http://www.ozditura.hu/
http://www.ozditura.hu/
https://www.facebook.com/OzdVarosiFerfiTekeClubvftc
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A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége: 
 

 "Vissza a munka világába": A mélyszegénységben élő roma és nem roma potenciális 
munkavállalók fokozatos visszavezetése a munka világába. Az intézkedéssel elérni 
kívánt célok: 

- a foglalkoztatottság növelése 
- a munkanélküliek számának csökkentése 
- megélhetési támogatás biztosítása 
- az értékteremtő munka megbecsülése 
- az Alaptörvényben rögzített gondoskodási kötelezettség elősegítése  

 

 "A munkanélkülivé válás esélyének csökkentése": A munkanélküliek körében magas 
a szakképzetlenek aránya. A szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő iskolás 
gyermekek segítése az iskola elvégzésében, térítési díjas szakkörök, táborozások 
elérésében. A még tanköteles, a nappali képzésből kimaradt roma fiatalok segítése az 
általános ill. középiskola befejezésére, érettségi, szakmai képesítés megszerzésére. Az 
intézkedéssel elérni kívánt célok:  

- - az oktatás és a képzés területén a hozzáférés esélyének javítása 
- - a jogellenes elkülönítés megelőzése, megszüntetése,  
- - a sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatása  

 
 "Szakemberek nélkül nehezebb": A roma lakosság esélyegyenlőségét, társadalmi 

integrációját támogató szakemberállomány bővítése. Az intézkedéssel elérni kívánt 
célok: 

- a célcsoport nagysága, 
- a problémák mélysége 
- és mennyisége több 
- szakember biztosítását 
- igényli 

 
 
Gyermekek esélyegyenlősége: 

 "Több lehetőség a tanulásban": A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek esélyeinek növelése, közoktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő 
hozzáférésének biztosítása. Az intézkedéssel elérni kívánt cél:  

- kompetencia mérés eredményének javítása  
- a HH. és HHH. tanulók oktatási esélyegyenlőségének növelése 

 

 "Együtt-egymásért a gyerekekért": Az óvodai nevelés és a családi nevelés 
összhangjának megteremtése közös programok megszervezésével. Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél:  
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- A családon belüli gyermeknevelés (elsősorban a hátrányos helyzetű, roma 
családok körében) módszertana, kultúrája, eszközrendszere horizontálisan 
közelítsen az óvodai nevelési programokban megfogalmazott óvodai nevelési 
elvekhez. A családi háttér átalakítása az európai közösségi normáknak 
megfelelően. 

 
 "Szegregációs mentőöv": A szegregált területeken élő gyerekek köznevelési, 

közoktatási, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, egészségügyi, kulturális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása, esélyegyenlőségük növelése. Az 
intézkedéssel elérni kívánt cél: 

 
- a szegregált területen élő gyerekek oktatási esélyegyenlőségének növelése  
- a szegregált területen élő gyerekek szociális és egészségügyi esélyegyenlőségének 

növelése 
- a szegregált területen élő gyerekek kulturális esélyegyenlőségének növelése  

 
 
Idősek esélyegyenlősége: 

 "Öregember nem vénember": Problémát okoz, hogy az idős emberek többnyire 
egyedül élnek, ki vannak szolgáltatva a bűnözőknek, akik kihasználják 
hiszékenységüket. Az elérni kívánt célok:  

- az idős emberek biztonságérzetének erősítése 
- tájékozottságuk növelése, problémamegoldó képességük fejlesztése  
- bűncselekmények számának csökkentése 

 "MMM Mami Munka Menedzsment": Az 50 év feletti nők visszatérése a munka 
világába. Az elérni kívánt célok: 

- az 50 év feletti nők visszaintegrálódjanak a munka világába 
- Rövid távú cél: 2 év múlva 5 %-kal emelkedjen az 50 év feletti nők 

foglalkoztatása 
- Közép távú cél: 5 év múlva + 5 %-al emelkedjen a nők foglalkoztatása 
- Hosszú távú cél: 10 év múlva + 10 %-kal emelkedjen a nők foglalkoztatása 
 

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

 55 év fölötti, tartós munkanélküliek hatékony bevonása a közfoglalkoztatásba: 
Mivel növekszik az 55 év fölötti tartós munkanélküliek aránya, ezért fő cél a 
közfoglalkoztatás rendszerének fenntartása, a foglalkoztatás biztosítása, és 
munkanélküliek számának csökkentése. 
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 Nemzedékek közötti kapcsolat erősítése: Fő cél, a magány felszámolása, az idősek 
életminőségének javítása és a korosztályok párbeszédének biztosítása generációs 
programok szervezésével. 

 
Nők esélyegyenlősége: 

 "Legyen erősebb a gyengébb nem": Családon belüli erőszak visszaszorítása, a nők 
családon belüli hátrányos helyzetének megszüntetése. Elérni kívánt célok:  

- családon belüli erőszak visszaszorítása 
- a békés családi élet megteremtése 
- a jó házasság példamutató ereje a gyerekek felé 

 „Sikeres anyák": Hogyan lehet összeegyeztetni a család, gyerekvállalással, neveléssel 
kapcsolatos feleségi, anyai feladatokat azzal, hogy a nők munkavállalására, 
jövedelemszerzésére szükség van a család fenntartásához. Elérni kívánt célok:  

- növekedjen a gyerekes családban élő női munkavállalók száma 
- növekedjen a kisgyermekkel rendelkező nők számára a részmunkaidős 

munkát kínáló munkahelyek száma 
- a női munkavállalók hátrányos helyzetének csökkentése 

 
Fogyatékkal élők esélyegyenlősége: 

  „A kultúra mindenkié”: A testi és szellemi fogyatékkal élők nehezen jutnak el a város 
kulturális rendezvényeire illetve azok nem igazodnak az ő igényeihez. Elérni kívánt 
cél, hogy növekedjen azon kulturális rendezvények száma mely vagy a fogyatékkal 
élőknek szól (pl. hangos kiállítás, fogyatékkal élők sportversenyei, stb) vagy az 
egészségeseket vezeti el a fogyatékkal élők világába és világít rá a problémáikra (pl. 
sötét kiállítás, vakszínjátszás, stb.) 

 "Ne legyen hátrány a hátrány": A testi és szellemi fogyatékossággal rendelkezők 
minél szélesebb körben történő akadálymentes hozzáférése a közszolgáltatásokhoz. 
Elérni kívánt célok:  

- a közintézmények: oktatási intézmények, egészségügyi orvosi rendelők, 
kórház, kulturális intézmények akadálymentesítési folyamatának felgyorsítása 

- a közösségi közlekedés feltételeinek javítása  
- az akadálymentesítési folyamatok minél több fogyatékosságra való 

kiterjesztése 
- az utcai közlekedési jelzőrendszer kiépítése 

 "Kéz a kézben dolgozunk": A fogyatékkal élő, de munkaképes emberek részére 
munkavállalási lehetőségek biztosítása. Elérni kívánt célok:  

- a fogyatékkal élő emberek munkaerő piaci hátrányai csökkenjenek 
- a fogyatékkal élő családok életkörülményeinek javítása a bérből származó 

jövedelem révén 
- a munkavégzés során a fogyatékossággal élő emberek és a velük együtt 

dolgozó egészséges emberek érezzék a közös munka társadalmi hasznosságát, 
értékteremtő erejét 
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1.9 A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 

1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre 

A gazdaság növekedése, a tőke letelepedési igénye, azaz egy adott térség gazdasági 
fejlettsége, versenyképessége nagymértékben függ az adott terület infrastrukturális 
állapotától. Az elérhetőség viszonyai meghatározzák a kialakítható külső kapcsolatok 
volumenét, mind a településre érkező befektetések, mind az áruk és személyek mozgása 
tekintetében.  
 

30. térkép: Ózd közlekedés-földrajzi elhelyezkedése 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 

Az Észak-Magyarországi régió és Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdaságát alapvetően az 
ipari tevékenységek jelentős súlya jellemzi, a legjelentősebb iparágak a vegyipar, energiaipar, 
élelmiszeripar és a kohászat. A megye gazdaságának fejlődése erősen függ az említett ágak 
konjunkturális változásaitól. 
A bányászati és kohászati múltjára méltán büszke Ózd a rendszerváltásig dinamikusan 
fejlődő város volt. Ózd és térsége gazdasági fejlődésének katalizátorát a nehézipar jelentette, 
a térségre természeti adottságai miatt a mezőgazdasági tevékenység kevésbé volt jellemző. 
1990-es évek elején bekövetkező gazdasági szerkezetváltás, a nehézipar leépülése Ózdot és 
a térségét is érzékenyen érintette. Mára alacsony gazdasági versenyképesség és a magas 
munkanélküliségi ráta jellemzi a térséget, amely elsősorban abból ered, hogy az elmúlt húsz 
évben Ózd fokozatosan veszített gazdasági súlyából. Ezt leginkább az reprezentálja, hogy 
húsz év alatt 14 ezer ember hagyta el a várost. A város gazdaságát meghatározó iparágak 
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leépültek és a település fokozatosan egy depresszív övezetté alakult. 1990-1994 közötti évek 
volt a trauma időszaka, ekkor volt a legnagyobb az elvándorlás a településről. Némi javulás 
az ezredforduló éveiben történt, állami szerepvállalás mellett ekkor jelentek meg a város 
életében a nagy multinacionális befektetők, amely elindította a szerkezetváltást.  
Ózd gazdasági szerkezetét döntő mértékben befolyásolja a város ipari múltja. Ennek 
megfelelően a városban jelentős az ipari profilú tevékenységek részaránya, rendkívül 
alacsony a mezőgazdasági ágazat részesedése az értéktermelésből. Ózdon továbbra is az 
ipari, építőipari ágazat foglalkoztatja a legtöbb embert. Az ipar, ezen belül is a kohászat, 
acélgyártás, gépgyártás valamint a textilipar aránya meghatározó a település gazdasági 
szerkezetében. A kohászati alapanyag feldolgozást, fémmegmunkálást végző cégeknek még 
mindig jelentős szerepük van a gazdasági struktúrában. Jelenleg a város gazdasági szerkezet 
váltásának főiránya a kohászati válság után az elektronikai-összeszerelő ipar felé tolódott, így 
a műszer és elektronikai ipar játszik jelentős szerepet a város életében. Azt, hogy Ózdon 
napjainkban is jelentős ipari termelés zajlik, jól jelzi, hogy Ózd 67. az országban az iparűzési 
adóbevétel tekintetében. Ebből látszik, hogy van még érdemi gazdasági vérkeringés a 
településen.  
 
 

1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 
Mezőgazdaság 
 
A vállalkozások megoszlásában szembetűnő, hogy rendkívül alacsony, ~5% a „mezőgazdaság, 
vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat” ágazatban működő vállalkozások száma, illetve 
az összes működő vállalkozáshoz viszonyított aránya.   
 
Ózd és környékére nem a mezőgazdasági munka volt jellemző az elmúlt néhány évtizedben, 
pedig a térség kiváló adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy kihasználják a benne rejlő 
lehetőségeket. A növénytermesztés, illetve állattenyésztés, továbbá az erdőgazdálkodás 
kiterjesztése lehetőséget ad az élelmiszer- és a könnyűipar beindítására is. 
 
Mezőgazdasági területeinek adatai: 123,7 hektár szántó, 427,8 hektár legelő, 453,4 hektár 
erdő és fásított terület, 130,2 hektár rét, 51,2 hektár kert, 12,8 hektár gyümölcsös, továbbá 
145,9 hektár beépítetlen terület. 
 

 
Ipar 
Egy térség gazdasági szerkezetének vizsgálata, az egyes ágazatok (mezőgazdaság, ipar, 
szolgáltatások) súlyának elemzése alapján következtetni lehet a vizsgált terület gazdasági 
fejlettségére. A hazai és nemzetközi tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy fordított 
reláció figyelhető meg a mezőgazdaság gazdasági szerkezeten belüli súlyának nagysága, és az 
adott térség fejlettsége között. Tehát minél alacsonyabb az agrárium részesedése a GDP-ből, 
annál fejlettebb az adott térség és fordítva. Borsod-Abaúj-Zemplén megye adatait vizsgálva 
megállapítható, hogy szolgáltatói szektor dominál, bár a 2009. évi gazdasági válságot 
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követően csökkenő tendenciát mutat. Az ágazatokban az ipar súlya 40% körüli, amely az 
utóbbi időszakban növekvő tendenciát jelentett.  
 

4. táblázat: Ágazatok részesedése az értéktermelésből Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

 Ágazatok % 

Mezőgazdaság Ipar Szolgáltatások 

2007. év 4 42,2 53,8 

2008. év 4,5 39,1 56,4 

2009. év 3,8 36,4 59,8 

2010. év 3,7 39,7 56,6 

2011. év 5 40,4 54,6 

Forrás: KSH, TEIR 

Ózd már az 1930-as években az ország egyik legnagyobb iparközpontja volt. Az 1950-es 
években jelentős iparszerkezeti váltás következett be, a várost és térségét a nehézipar 
túlsúlya jellemezte. Ózd és térsége a rendszerváltásig fejlődő város és térség volt, a 
kohászatnak és a bányászatnak köszönhetően. Magyarország legnagyobb kohászati 
központjai Ózd, Diósgyőr és Dunaújváros voltak. Mindhárom városban a kohászat tízezer 
embert foglalkoztatott. Mára az országban csak Dunaújvárosban zajlik számottevő kohászat. 
A rendszerváltás utáni gazdasági szerkezetváltás, a nehézipar leépülése, a kohászat, acél- és 
gépipar válságának tovagyűrűzése Ózdot és térséget jelentősen megviselte. A vas és acélipar 
válsága az észak-magyarországi városokban fejtette ki hatását, de igazán súlyossá akkor vált, 
amikor az állam is kihátrált. Cégeket számoltak fel, vagy privatizálták és racionalizálták, ami 
rendszerint tevékenységek leépítésével, a munkaerő egy részének elbocsátásával járt együtt. 
A rendszerváltást követően gyors ütemben épültek ki a piacgazdaság helyi intézményei. A 
nehézipari ágazatoknak az 1990-es években megkezdődött tartós visszaesése következtében 
a város környezeti állapotát meghatározó nehézipari üzemek leálltak, az Ózdi Hengermű Kft. 
2001-ben zárt be. 
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31. térkép: Működő és bezárt bányák Ózd térségében 

 

Forrás: KSH, TEIR 

A korábban ugyancsak jelentős szénbányászat a készletek kimerülése, és kifejtésük 
gazdaságtalanná válása miatt szintén bezárt, tovább sújtva ezzel a térség munkanélküliségi 
helyzetét. A nehéziparhoz szükséges kőszén bányászat mintegy 12 000 embert 
foglalkoztatott korábban.  
 
A hajdani acélipari központ újjáélesztését, újjászervezését szolgáló, rehabilitációs jellegű ipari 
park kialakítására (Ózdi Ipari Park) 1995-ben került sor, amely 1997. évben nyerte el ezt az 
ipari park címet. A park fejlesztésével folyamatosan indult be a vállalkozások betelepülése, 
jelenleg 70 hektáros területen működik a város központjában, ahol inkubátorház és több 
mint 100 vállalkozás működik. Lényegében gyár területén alakították ki az ipari parkot, amely 
ma magántulajdonban van. Ez a terület infrastrukturálisan folyamatosan leépült az elmúlt 
két évtized alatt.  
A kohászati alapanyag feldolgozást, fémmegmunkálást végző cégeknek még mindig jelentős 
szerepük van a város gazdasági struktúrájában. Kiemelten fontos a német Max-Aicher 
vállalatcsoport tagja, a mini acélműként működő Ózdi Acélművek Kft. A város szerkezeti 
váltásának főiránya a kohászati válság után az elektronikai-összeszerelő ipar felé tolódott. 
Napjainkban a műszer és elektronikai ipar játszik jelentős szerepet a város életében. Az 
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amerikai General Electric zöldmezős beruházás keretében üzemet telepített Ózdra, ahol 
kismegszakítók és számos egyéb elektronikai termék gyártása folyik. Szintén az elektronikai 
ipart képviseli a városban a Johnson Electric Ózd Kft. 
 
 
Szolgáltatások 
A kereskedelemben is jelentős változások mentek végbe az utóbbi években, Ózdon 
megjelentek a legnagyobb kereskedelmi szolgáltatók, megnyílt Tesco áruház, Interspar 
áruház és Family Center, valamint a Lidl áruház is. A nagy kereskedelmi üzletláncok 
megjelenésének hatására, a gazdaság szolgáltatói szektorában a legnagyobb arányú a 
változás a foglalkoztatotti mutatók alapján. Ezek nemcsak a térség kereskedelmi ellátását 
javították jelentősen, hanem külföldi vásárlókat is vonzanak.  
 
Megvizsgáltuk, hogyan alakul a kiskereskedelmi egységek száma Ózdon. Látható a 
grafikonból, hogy az elmúlt 10 évben 12 %-kal csökkent a kiskereskedelmi egységek száma. 
2006. évtől egy erőteljesebb csökkenés figyelhető meg, amely 2010-re megtorpant, és 
pozitív irányba változott (19 db-bal több kiskereskedelmi egység volt Ózdon mint az előző 
évben). Azonban 2010. év után ismét negatív tendencia látszik, mely 2012-ben megtorpant, 
egy kis növekedés figyelhető meg, de 2013. évben folytatódott a korábbi visszaesés. A 
legnagyobb csökkenés 2012. évről 2013. évre következett be. 
 

22. diagram: Kiskereskedelmi egységek alakulása Ózdon 2003-2013. év között 

 

Forrás: KSH, TEIR 
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Turizmus 
A város és környezete kevés turisztikai attrakcióval, látványossággal rendelkezik, melyek 
hiánya a térség alacsony vendégforgalmában mutatkozik meg.  
Ózdnak elsősorban a jövőben olyan termelő beruházásokra lenne szüksége, amely felszívja a 
helyi munkanélküliséget, de lényeges szegmens lenne az idegenforgalom fejlesztése is, 
amely segítheti Ózd újra pozicionálását és imázsának alakítását. A szolgáltató szektoron belül 
a turizmus Ózdon és vonzáskörzetében igen alacsony szintet mutat, azonban az Ózdon folyó 
kulturális és turisztikai jellegű beruházások, mint az Ózdi Gyártörténeti  Emlékpark és 
Élménykomplexum vagy a Magyar Nemzeti Filmtörténeti Emlékpark kialakítása alapot 
adhatnak a turizmusfejlesztéshez az elkövetkező években.  
Természetvédelmi területekben, természeti értékekben, forrásokban gazdag a város. 
Vonzáskörzete pedig erdőkben és vadállományokban gazdag, amely alkalmas a 
természetjárás lés a vadászturizmus fejlesztésére, továbbá a városnak alapvetően kedvező a 
földrajzi fekvése. 
Egyetlen jelentős középkori eredetű műemléke a Szent Simon római katolikus templom, 
amely része a gótikus útnak is. Az 1300-ból, illetve 1423-ból származó festett falképsorozata, 
és az 1650-ben készült kazettás mennyezete országos viszonylatban is kiemelkedő értékű.  
A foglalkoztatás biztosítása, illetve a kisvállalkozások, mint gazdasági tényező megerősödése 
szempontjából Ózdon a vendéglátóipar jelentős, számos új kisméretű egység jelent meg az 
utóbbi időben. 
 
Az 1000 lakosra jutó kereskedelmi szálláshelyek férőhelyeinek számában az Ózdi járás a 
maga 15,6-es értékével a 9. a megye 16 járása közül.  
 

 
32. térkép: 1000 lakosra jutó összes kereskedelmi szálláshelyek férőhelyeinek száma, 2012 (%) 
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Forrás: KSH, TEIR 
 

A szállás férőhelyek száma az Ózdi járásban 2010-2013 között 33%-al emelkedett. A legtöbb 
férőhely 2012-ben volt, ekkor összesen 1113 db, a legkevesebb pedig 2007-ben, csupán 616 
db. Folyamatos emelkedés figyelhető meg 2009 és 2013 között, ugyanis a férőhelyek száma 
4 év alatt 38%-al emelkedett. Ózdon 2005 óta nem változott jelentősen a férőhelyek száma, 
stabilan 400 körüli értéken mozog.  

23. diagram Férőhelyek számának alakulása 2000-2013 között 

 

Forrás: KSH, TEIR 
 
 

Az 1000 lakosra jutó vendégéjszakák számában az Ózdi járás 11. a megye 16 járása közül a 
146-os értékével. 
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33. térkép: 1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma kereskedelmi szálláshelyeken 

 

Forrás: KSH, TEIR 
 

Ózdon a szálláshely forgalmat kizárólagosan az üzleti turizmus generálja. A városban több 
multinacionális vállalat működik, amely jelentős vendégforgalmat eredményez. 
Egyértelműen ennek tudható be a külföldi turisták magas aránya. A külföldiek által eltöltött 
vendégéjszakákban az Ózdi járás az élmezőnybe tartózik Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
(4. a megye 16 járása közül). Így elmondható, hogy bár a férőhelyek és vendégéjszakák 
számában az utolsó harmadba tartozik, a külföldi turisták aránya mégis magas értéket 
képvisel összehasonlítva a többi megyei járással. 
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34. térkép: Külföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
járásaiban, 2013 (%) 

 

Forrás: KSH, TEIR 
 

A vendégéjszakák száma Ózdón a vizsgált 14 év alatt összesen több mint 65%-al csökkent. A 
2000-es évben töltötték el a legtöbb éjszakát az ide látogató vendégek, a legkevesebbet 
pedig 2010-ben. A jelentős változás a belföldiek és külföldiek esetében is megfigyelhető, de a 
belföldiek számában volt nagyobb a csökkenés. Az évezred első évében a látogatók 73%-a 
volt belföldi. Ez az arány 2013-ban 61%.  Elmondható, hogy a 2013-as alacsony vendég 
éjszakaszám egy többé kevésbé folyamatos csökkenés eredménye, mely 2003-óta tart. A 
kezdeti közel 20 ezres számot az évek alatt meg sem közelíti sőt, amennyiben folytatódik a 
csökkenés 5 ezer alá fog csökkeni az eltöltött éjszakák száma. 
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24. diagram: Vendégéjszakák számának alakulása Ózdon 2000-2013 között 

 

Forrás: KSH, TEIR 
 

Az átlagos tartózkodási idő mind járási, mind települési szinten 2005-2006 óta állandóságot 
mutat. Az Ózdi járás és Ózd esetében az ide látogató vendégek átlagosan 2,1 – 2,3 napot 
töltenek el. Ez az érték valamivel alacsonyabb a megyei átlagnál (2,3-2,5). Az említett értékek 
2005-2006 óta jellemzőek, azonban az ezredforduló első éveihez képest jelentős visszaesést 
jelentenek. A járás esetében az átlag tartózkodási idő 4, míg Ózd esetében 3,2 nap volt 2000-
ben. A jelenlegi átlag a járás esetében közel 50%-al, a település esetében pedig  34%-al 
alacsonyabb. BAZ megye esetében ez a csökkenés nem figyelhető meg, a vizsgált 14 év alatt 
kisebb eltérésekkel stabilan tartotta a 2,5 nap körüli értéket.  
 

25. diagram: Átlagos tartózkodási idő 2000-2013 között 

 
Forrás: KSH, TEIR 



Ózd 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

 

101 

  

 

1.9.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő 
fejlesztési elképzelése 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében összesen 74.637 db vállalkozás található, az Ózdi 
kistérségben azonban csak 3.394 db, ami a megyei vállalkozások 4,56 %-át teszi ki. Az Ózdi 
kistérségen belüli vállalkozások 64,49%-a Ózdon működik, összesen 2.201 db. Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében az 1000 főre jutó vállalkozások aránya az ózdi járásban a 
legalacsonyabb. A térkép alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a megye észak-nyugati 
részén jóval alacsonyabb a vállalkozói sűrűség.  

 

35. térkép: Ezer lakosra jutó vállalkozások száma Borsod-Abaúj-Zemplén megye járásaiban,  
2012 (db) 

 

Forrás: KSH, TEIR 

 

Ózdon 2201 vállalkozás működik a 2013-as adatok alapján. Ennek túlnyomó részét a mikro és 
kis vállalkozások alkotják. 6 közép-vállalkozás és két nagyvállalat működik a városban. A 
járásban az összes közepes és nagyvállalkozás Ózdon található. A vállalkozási szerkezettel 
kapcsolatban elmondható, hogy az Ózdon működő vállalkozások 73,6 % mikro vállalkozás 
(száma 1620 db). A 0 és ismeretlen főt foglalkoztató vállalkozások aránya 23,2 % igen 
jelentős, lényegében ők is elsősorban a mikro vállalkozások táborát gyarapítják. A 
kisvállalkozói réteg (10-50 főt foglalkoztató vállalkozások) a regisztrált vállalkozások 
mindössze 2,8 %-át jelentik. A városban összesen 6 középvállalkozás (foglalkoztatottak 
száma 50-249 fő) működik. A 250 főt vagy annál többet foglalkoztató cégek már a 
nagyvállalkozói kategóriába esnek, 2 nagyvállalkozás működik Ózdon (GE  Hungary Kft. 
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Power Controls Div. és a Johnson Electric Kft.), az összes vállalkozás 0,09 %-át jelentik. A 
járási adatok megegyeznek a települési arányokkal. A járásban található középvállalkozások 
és nagyvállalatok kizárólag Ózdon találhatóak. A megyei adatokat megvizsgálva 
megállapítható, hogy a mikro vállalkozások aránya a legnagyobb, a közép és 
nagyvállalkozások aránya elenyésző Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 
 

5. táblázat: Vállalkozások száma a foglalkoztatott létszám alapján, 2013 (db) 

 0 és 
ismeretlen 

fős 
1-9 fős 

10-19 
fős 

20-49 
fős 

50-249 
fős 

250-499 
fős 

500 
feletti 

fős 
Összesen 

Ózd 511 1620 44 18 6 1 1 2 201 

Ózdi járás 835 2467 61 23 6 1 1 3 394 

BAZ megye 20 616 52528 853 395 212 17 16 74 637 

Forrás: KSH, TEIR 

Ózdon a regisztrált vállalkozások száma az elmúlt 12 évben a KSH adatai szerint változóan 
alakult. 2001-ben 2.196 db a regisztrált vállalkozások száma, 2013-ban is közel azonos 2.201 
db. A 2004-2005. évben egy közel 10 %-os emelkedés figyelhető meg, majd 2006-2009 
években visszaesés következett, 2010. évre ismét növekedett a vállalkozás számok, 2.343 db 
szervezetet regisztráltak (ez vélhetően az őstermelők regisztrációba vételével van 
összefüggésben). 2011. évben újra egy visszaesés figyelhető meg, azóta a regisztrált 
vállalkozások száma stagnál. Összességében a vállalkozások száma 2006 óta csökken. 
 

26. diagram: Regisztrált vállalkozások száma Ózdon 

 

Forrás: KSH, TEIR 
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A regisztrált vállalkozások esetében a 1/3-2/3 arányban oszlik meg a társas és az önálló 
vállalkozások aránya 2013-as adatok tükrében. A társas vállalkozásokon belül a jogi 
személyiségű vállalkozások aránya 25 %, míg a jogi személyiség nélküli forma aránya 8%. Az 
arányeltolódást főként a szakágazati jogszabályok változásaiból adódó gazdasági társasági 
formák változása okozta a vizsgált időszakban. Az önálló vállalkozások között a legtöbb a 
mellékfoglalkozású önálló vállalkozó (őstermelők), az ő arányuk a legnagyobb a regisztrált 
vállalkozások között. Az elmúlt években a regisztrált jogi személyiség nélküli vállalkozások és 
a főfoglalkozású vállalkozások száma csökkent. Növekedett azonban a regisztrált jogi 
személyiségű és a regisztrált mellékfoglalkozású önálló vállalkozások száma. 
 
 

27. diagram: Vállalkozások számának alakulása Ózdon jogi forma szerint 2008-2013 között (db) 

Forrás: KSH, TEIR 

A gazdasági szerkezet elemzéséhez alkalmas támpontot ad az egyes nemzetgazdasági ágak 
értékelése.  A területi statisztika rendszere minden évben publikálja az adott 
nemzetgazdasági ágban regisztrált vállalkozások számát, melyből megállapítható, hogy 
Ózdon a legtöbb vállalkozás a kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban 
működik. Őket követi a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászati ág, majd az 
ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágazat.  
A gazdasági szerkezet átalakulása a foglalkoztatási szerkezeten is tapasztalható. Az 1990-es 
években végzett népszámlálás adatai alapján megállapítható, hogy az aktív keresők 33 %-a 
szolgáltatások területén dolgozott, a 2 %-a a mezőgazdaságban, míg az iparban a 64%-uk 
dolgozott. A 2001-es népszámlálás adatai alapján már látható egy foglalkoztatotti szerkezeti 
eltolódás a szolgáltató szektor felé. A szolgáltatások területén már a foglalkoztatottak 55%-a 
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dolgozott, a mezőgazdaságban már csak 0,7 %, és az ipar szerepe is csökkent több mint 20 
%-kal voltak kevesebben foglalkoztatva az ipar területén működő vállalkozásokban az előző 
időponthoz képest, már csak az aktív keresők 44%-a volt foglalkoztatva. A 2011-es évi 
népszámlálási adatok alapján megállapítható, hogy a gazdasági szektor szerinti 
foglalkoztatási mutatókban pozitív változás történt a mezőgazdaság és a szolgáltató ipar  felé. 
Látható, hogy Ózdon a foglalkoztatottak 60 %-a a szolgáltatási jellegű ágazatokban dolgozik, 
míg a magas vállalkozási szám ellenére a mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban 
foglalkoztatottak aránya csak 3 %.   Az ipar foglalkoztatói szerepe tovább csökkent, tíz év 
alatt újabb 8%-ot. Ennek ellenére továbbra is jelentős Ózdon az ipar foglalkoztató szerepe, 
ebben az ágazatban a foglalkoztatottak 36,5% dolgozik. Az ipar és építőipar részesedésének 
csökkenése mögött az elmúlt húsz évben a két húzóágazat szinte teljes megszűnés nagyban 
szerepet játszott. Az iparban pozitív irányvonalat a két elektronikai cég, a General Electric és 
Johnson Electric letelepedése jelentette, amelyek mára a térség egyik legnagyobb 
foglalkoztatójává váltak.   
 

28. diagram: Foglalkoztatottak számának megoszlása Ózdon összevont nemzetgazdasági ágak 
szerint 1990-2011 

 

Forrás: KSH, TEIR 
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6. táblázat Vállalkozások száma nemzetgazdasági ágak szerint  

Nemzetgazdasági ág Vállalkozások száma (2013) 

humán-egészségügyi, szociális ellátás 70 

kereskedelem, gépjárműjavítás 472 

közigazgatás, védelem; kötelező 
társadalombiztosítás 

0 

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat  278 

művészet, szórakoztatás, szabadidő  52 

pénzügyi, biztosítási tevékenység 94 

szakmai, tudományos, műszaki  200 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 116 

szállítás, raktározás 49 

adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenység 

93 

egyéb szolgáltatás 103 

építőipar 129 

információ, kommunikáció 44 

ingatlanügyletek 238 

oktatás 125 

bányászat, kőfejtés 2 

feldolgozóipar 126 

villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 3 

vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, 
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 

7 

egyéb tevékenység 0 

Összes vállalkozás 2 201 

Forrás: TEIR, T-STAR 

Ózd vállalkozói szerkezetének elemzése során megvizsgáltuk a város legnagyobb 
vállalkozásait. Az Ózdon működő legnagyobb foglalkoztatók a kohászat, acélgyártás és az 
elektronikai szakágazatban működnek. Ezek a vállalkozások rendelkeznek a legnagyobb 
értékesítési nettó árbevétellel is a városban. 

 

7. táblázat: Jelentős vállalkozások Ózdon 

Rangsor 
Vállalkozás 

neve 
Címe Szakágazat 

Átlagos 
statisztikai 

létszám 

Értékesítés 
nettó 

árbevétele 
mFt 

1. GE Hungary Kft. 
Power Controls 
Div. 

Ózd, Dózsa 
György út 54. 

Elektronika 1 350 nincs adat 

2. Johnson Electric 
Kft 

Ózd, Pap út 4. 
8596/2 hrsz ép. 

Elektronika 1 032 19 483 

3. Ózdi Acélművek Ózd, Max Kohászat - 429 19 648 
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Kft. Aicher út 1. acélgyártás 

4. Frank -Hungaria 
Kft. 

Ózd, Kovács-
Hagyó Gyula út 
7. 

Gépalkatrész 
gyártás 

104 2 300 

5. Edarno Kft Ózd, Baranyai 
út 12. 

Ruhaipar 63 151 

6. SPAL Kft.  Ózd, Ipari Park 
11037/A.hrsz. 

Gépgyártás 56 378 

7. Fémiksz Kft. Ózd, Vasköz út 
6. (Ózdi Ipari 
Park) 

Huzalfeldolgozás, 
szöggyártás 

45 893 

8. Felkor 2000 Kft. Ózd, Gömöri út 
24. 

Elektronika 32 47 

9. OEKSZ Kft. Ózd,  Ózd, ÓKÜ 
Törzsgyár 
11043/A. (ÓIP) 

Víz-, gáz-, 
fűtésszerelés, 
fémszerkezetgyártás 

24 149 

10. Fafeldolgozó 
Kft. 

Ózd, Jászi 
Oszkár út 4/a 
(Ózdi Ipari 
Park) 

Fafeldolgozás, 
Bútorkészítés 

19 119 

11. HÓDOS ÉPKER 
Kft. 

Ózd, Sárli telep 
11510 hrsz. 

Építőipar 16 365 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Külön vizsgálat tárgya volt a legnagyobb gazdasági célú fejlesztéseknek az összegyűjtése, 
amelyeket a vállalatok, vállalkozások Ózd területén valósítottak meg 2007-2013 között. A 
városban jelentős kis és középvállalkozások által megvalósított fejlesztések realizálódta az 
elmúlt években, amely érzékelteti a város vállalkozásainak prosperálását. A legnagyobb 
fejlesztéseket a város területén működő MEZEI-WOOD Faipari Feldolgozó, Termelő és 
Kereskedelmi Kft, valamint a Johnson Electric Kft valósította meg.  
A táblázatban feltüntet beruházások Európai Uniós források bevonásával, többségében a 
Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatásával valósultak meg. A beruházások 
legnagyobb hányada az autóiparban, feldolgozóiparban realizálódott. Az Ózdon működő 
vállalkozások jelentős sikerekkel pályáztak telephely fejlesztési beruházásokra is, amelyeket 
az Észak-Magyarországi Operatív Program támogatott. Ezek a fejlesztések igazolják, hogy a 
helyi vállalkozások bővíteni, javítani szeretnék piaci helyzetüket, hozzájárulva Ózd gazdasági 
fejlődéséhez. 
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8. táblázat: Jelentősebb megvalósult gazdaságfejlesztési beruházások Ózdon 2007-2013 között 

Pályázó Pályázat célja 
Támogatási 
összeg (Ft) 

MEZEI-WOOD Faipari 
Feldolgozó, Termelő és 
Kereskedelmi Kft. 

Barnamezős iparterület fejlesztése Ózd-
Hódoscsépányi városrészben 

266 320 397 

Johnson Electric Ózd 
Elektromechanikai Termékek 
Korlátolt Felelősségű Társaság  

Autóipari alkatrészgyártó és -szerelő kapacitás 
kiépítése a Johnson Electric Ózd Kft. új ózdi 
telephelyén 

163 984 487 

CSÉPÁNYI és TÁRSA 
Épületgépészeti Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Zöldenergiaház építése Ózdon 65 109 787 

MEZEI-WOOD Faipari 
Feldolgozó, Termelő és 
Kereskedelmi Kft. 

Komplex vállalati technológia-fejlesztés a Mezei-
Wood Kft-nél 

53 067 336 

CPqD Hungary Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Technológiai fejlesztés a CPqD Hungary Kft.-nél 49 956 095 

FÉMIKSZ Huzalfeldolgozó és 
Szeggyár Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Új huzalfeldolgozó csarnokrész kialakítása az 
Ózdi Ipari Parkban 

39 830 625  

FÉMIKSZ Huzalfeldolgozó és 
Szeggyár Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

A huzalfeldolgozói- és szeggyártási tevékenység 
fejlesztése az Ózdi Ipari Parkban 

39 541 224 

Stivas Kft. Innovációs eredmények hasznosítása, újszerű 
technológia bevezetése a termelésbe - innovatív 
saválló csőívek gyártása 

25 000 000 

W-RESIN Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság  

Innovációs eredmények hasznosítása a W-RESIN 
Kft.-nél 

24 960 000 

BanKonzult Vill Kereskedelmi 
Kft 

Innovatív technológiai fejlesztés a BanKonzult 
Vill Kft.-nél 

24 900 000 

BaumArt Asztalos-szakipari, 
Szolgáltató és Kereskedelmi 
Kft 

Újszerű technológia bevezetése a Baumart Kft 
termelési és szolgáltatási folyamataiba 

24 779 950 

HÁK Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Mobil MCHP 50 típusú mikroerőmű beszerzése 
és üzemeltetése a HÁK Kft.-nél 

23 450 000 

BaumArt Asztalos-szakipari, 
Szolgáltató és Kereskedelmi 
Kft. 

Komplex, az esélyegyenlőséget szem előtt tartó 
fejlesztés a BaumArt Kft ózdi telephelyén 

19 990 550 

PIRAMIS Ipari,Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Fémfelület-kezelő és fémmegmunkáló 
gyártócsarnok kialakítása a Piramis Kft.-nél 
Ózdon 

15 996 000 

ÓEKSZ Ózdi Energetikai 
Karbantartó és Szolgáltató Kft. 

Telephelyfejlesztés és műszaki géppark bővítés 
az ÓEKSZ Kft-nél 

15 800 000 

"FELKOR 2000" Ipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kapacitásbővítő eszközbeszerzés- speciális 
félautomata gépek beszerzése finommechanikai 

9 900 000 

http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
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Korlátolt Felelősségű Társaság  alkatrészek gyártásához 

ARCHINVEST 97 Építőipari, 
Szolgáltató, Tanácsadó és 
Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Telephely kialakítása és profilbővítés az 
ARCHINVEST 97 Kft-nél 

  

19 734 600 

B.N.B. Technika Ipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft 

Ingatlanfejlesztés és gépberuházás a B.N.B. 
Technika Kft. telephelyén 

12 767 270 

KB 2001. Általános 
Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

KB 2001 Kft. telephelyfejlesztési projektje Ózdon  11 169 599 

Markoó Munkavédelmi, 
Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft 

Varroda építése a Markoó Kft. Ózdi telephelyén 47 142 631 

OERG Ózdi Energiaszolgáltató 
és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Az energiaellátás és ellátásbiztonság fejlesztése 
az Ózdi Ipari Parkban 

58 754 031 

PHÖNIX-BRV Mérőműszereket 
Gyártó és Forgalmazó 
Korlátolt Felelősségű Társaság  

Telephely, gyártócsarnok DK-i szárny 
rekonstrukciós átalakítása a Phönix -BRV Kft-nél. 

19 115 600 

RANDERS-Hungária 
Kiskereskedelmi és 
Fémszerkezet Gyártó Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

 Gyártócsarnok korszerűsítés az Ózdi Ipari 
Parkban lévő Randers-Hungária Kft-nél 

 

19 356 945 

Forrás: palyazat.gov.hu 

1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 

1.9.4.1 Elérhetőség 

A város több irányból megközelíthető, ezek egy része szerpentines út vagy sűrűn lakott 
terület, amelyeken jelentősek a forgalomkorlátozások. A városon a 25-ös számú 
főközlekedési út halad keresztül, amely összekapcsolja a várost a nagyobb jelentőségű 23-as 
és 26-os főközlekedési utakkal is. A teherforgalom számára akadályozó tényező, hogy 
Sajópüspökinél lévő híd súlykorlátozás alá esik, amely nehezíti Ózd teherforgalmú 
megközelítését. A gazdaságilag nagy jelentőségű M3-as autópálya is nehezen 
megközelíthető, ezen okokból adódóan elengedhetetlenül szükséges Ózd ilyen jellegű 
adottságainak fejlesztése. Ezt erősíti a város országhatárhoz közeli fekvése, amely jelentős 
lehetőségeket teremt a gazdasági kapcsolatok erősítésében, ezek kihasználásához 
ugyanakkor nélkülözhetetlen a megközelíthetőség javítása. A település vasúton is 
megközelíthető a Miskolc-Bánréve-Ózd vonal használatával, melynek jelenleg Ózd a 
végállomása. 
A város elérhetősége tekintetében  fontos változás, hogy a kormány 2015. évben döntött 
róla, hogy az autópályát közvetlenül Egerig meg fogják építeni, amely közvetve pozitívan 
hathat Ózdra is. Másrészt elindult a 23. számú és a 25. számú főutak rekonstrukciója, a 26. 
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számú út mentén meg fog épülni a kazincbarcikai és a sajószentpéteri elkerülő szakasz. 
Egyelőre azonban további elkerülő utak építésére nem látszik realitás, így Kazincbarcika és 
Ózd közötti szakaszon továbbra is jelentős forgalomkorlátozások maradnak érvénybe. 
Szintén némi javulást fog jelenteni az új határ megnyitása Sajórimánál, ezzel a Szlovák autóút 
közelebb fog kerülni.  

1.9.4.2  Munkaerő képzettsége 

Ózd a rendszerváltás előtt országos szinten is kedvező képzettségi mutatókkal rendelkezett, 
amelyet elsősorban az ipart kiszolgáló humánerőforrás igénye indukált. Magas volt az 
értelmiségiek és az ipari szakmunkások aránya. Lakosság iskolai képzettsége az 1970-es 
évektől folyamatosan javult. A város ipari múltjából adódóan jelentős létszámú, jól képzett 
és szellemi kapacitásaiban jórészt kihasználatlan műszaki értelmiség található Ózdon. A 
regisztrált álláskeresők döntő többsége az általános iskolai szakmunkás és szakközépiskolai 
végzettséggel rendelkezik. Az ipari beruházók számára megfelelő képzettségű és elegendő 
számú munkaerő áll rendelkezésre. A képzett munkaerő utánpótlására a városban működő 
szakiskola gondoskodik.  

1.9.4.3 K+F 

K+F igényes tevékenység esetén a Miskolci Egyetem - elsősorban a műszaki fejlesztéshez - 
kutató bázisul szolgálhat. 

1.9.4.4 Üzleti infrastruktúra 

A rendszerváltás a város jellegét meghatározó, 150 éves hagyományokra visszatekintő 
kohászati vállalatot megszüntette, és fokozatosan a szénbányászat is hasonló sorsra jutott. A 
társadalmi változásokkal párhuzamosan nagyarányú gazdasági átalakulás is szükségessé vált. 
Ennek kifutási időtartama több évtizedes nagyságrendű, Ózd ebben nagymértékben 
előrehaladt, de korántsem jutott el a végére. Továbbra is kulcskérdés a modern, rugalmas 
gazdasági struktúra kiteljesítése, a város a népességmegtartási képességének fokozása, a 
stabilitás megteremtése. További kulcskérdés a vaskohászattal megszűnt 13.000 munkahely 
minél teljesebb pótlása, a munkahelyteremtés. Ennek érdekében Ózd önkormányzata 
önállóan működő Gazdaságfejlesztő Irodát hozott létre. Szervezeti szempontból nagyon 
fontos, hogy a város megkapta a Vállalkozói Övezet címet, amely révén speciális helyi 
kedvezményrendszer kínálható a letelepedni kívánó befektetőknek. Jelentős tényező az 
egykori nehézipari ingatlanokon kialakított infrastruktúrával magas szinten ellátott ipari 
park, amely a helyi sajátosságoknak megfelelően az országban egyedülálló módon 
rehabilitációs jelleget is öltött. A vállalkozói szférában az általános vállalkozói kedv és az 
innováció iránti fogékonyság szembeötlő, negatív tényező viszont – ami a korábbi struktúra 
öröksége – a helyi tőkeakkumuláció alacsony foka, a tőkehiány.  
A magas színvonalú üzleti szolgáltatások elérhetősége fontos előfeltétele, a versenyképes 
vállalkozói szféra kialakulásának. Az üzleti infrastruktúrák közé a vállalkozási övezetek, ipari 
parkok, logisztikai és innovációs központok valamint inkubátorházak tartoznak.  
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A hajdani acélipari központ újjáélesztését, újjászervezését szolgáló, rehabilitációs jellegű ipari 
park kialakítására (Ózdi Ipari Park) 1995-ben került sor, amely 1997. évben nyerte el ezt az 
ipari park címet. Az ipari park tulajdonosa Ózdi Ipari Park Kft. és más, betelepült 
magánvállalkozások. Jelenleg 70 hektáros területen működik a város központjában, az M30 
autópályától 55 km-re. Könnyen megközelíthető, hiszen a terület északi határával 
párhuzamosan húzódik a 25. sz. főközlekedési út, a terület északi része határos a Máv Zrt. 
ózdi vasútállomásával és a szlovákiai határátkelőtől (Bánréve) mindössze 13 km-re fekszik. 
A betelepült vállalkozások 1/3-a kohászati másod-, és harmad-termékek feldolgozását 
(szeggyár, acélszerkezetek gyártása stb.) végzi, 1/3-a szakipari tevékenységet lát el (faipar, 
építőipar, mezőgazdasági gépgyártás stb.) de jelentős a szolgáltatást – nyomvonal jellegű 
infrastruktúrás ellátást, jogi-, pénzügy-, műszaki tanácsadást, orvosi ellátást, kereskedelmet - 
végző vállalkozások száma is. Az Ózdi Ipari Park a város központjában az egykori, teljes 
vertikumú acélipari vállalat, az Ózdi Kohászati Üzemek területének egy részén helyezkedik el . 
 

9. táblázat: Az ózdi ipari parkban működő cégek 

Cégnév létszám 

Agrofém 71' Kft. 15 

Bolyok-Box Kft. 10 

EMoGÁ Kft. 2 

Eréval Auditor Kft 8 

Fafel Kft. 20 

FÉMIKSZ Huzalfeldolgozó és Szeggyár Kft. 46 

Hungaro Invest Kft. 49 

ÓEKSZ Kft. 24 

OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi 
Kft. 

46 

Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor 
Alapítvány 

5 

Ózdi Acél-Trans Kft. 28 

Piramis Kft. 10 

Spal Kft. 55 

Stivas Kft. 15 

Vitkó Security Kft. 6 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
 

Az ipari parkban Inkubátorház és több mint 100 vállalkozás működik. A jelenlegi beépítettség 
80%, mintegy 20 ha a szabad, a befektetők számára kiajánlható földterület nagysága. Ezen 
kívül felújítást igénylő csarnokok, üzemi épületek, irodák is rendelkezésre állnak az új 
betelepülők számára. 
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36. térkép: Az Ózdi Ipari Park területe 

 
Forrás:  

 

A hálózati infrastruktúra (villamos energia, földgáz, víz-, csatorna, telefonhálózat, 
iparvágány-hálózat) kiépített, szabad kapacitások állnak rendelkezésre. Az energiarendszerre 
való rácsatlakozás 20-200 m távolságon belül – hálózatfejlesztési hozzájárulás nélkül – 
megvalósítható. A nyomvonal jellegű infrastrukturális szolgáltatásokat az OERG cégcsoport 
látja el, míg a terület iparvágány-hálózatát az Ózdi Acél-Trans Kft. működteti. Az igénybe 
vehető nyomvonal jellegű szolgáltatások díjai (villamos energia, gáz, víz, csatorna, telefon) a 
szolgáltató társaságok mindenkori hatósági árszabályozással megállapított tarifarendszerén 
alapulnak. A nem nyomvonal jellegű szolgáltatások igénybevételéért (pl. őrzés-védelem, 
portaszolgálat, takarítás, stb.) a parkba betelepült vállalkozások a szolgáltatást nyújtó 
vállalkozással történő külön megállapodás alapján kötelesek fizetni.  
Az Ózdi Vállalkozói Központot és Inkubátor Alapítványt 1991-ben alapították. Az alapítvány 
célja kis- és középvállalkozások induló feltételeit biztosító, azokat javító vállalkozói rendszer 
létrehozása a városban. Az Ózdi Vállalkozói Központ kezelésében működik az Inkubátor Ház, 
mely a helyiségbérlet valamint az infrastrukturális háttér biztosításán túl egyéb 
szolgáltatásokat is nyújt partnerei számára. A vállalkozók a vállalkozás hatékony 
működtetéséhez a napi feladatok megoldásához szakmai segítséget vehetnek igénybe.  
Az Ózdi Ipari Park területét fokozatosan próbálják hasznosítani, de csak mindig egy-egy 
szeletet sikerül belőle. A jobb épületekben működnek még kényszervállalkozások, a 
peremterületének a hasznosítása halad, de centruma elhagyatott, és rendkívül szennyezet.  
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1.9.4.5  Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

Ózd lakásállománya 2013-ban 14493 volt, ami a 2001-es adathoz (14909) képest 2,8%-os 
csökkenést mutat. Megfigyelhető – még ha minimálisan is – 2001 és 2004 növekedés volt 
lakásállomány tekintetében Ózdon, majd 2004-et követően lassú csökkenés tapasztalható, 
amelyre jelentős hatást gyakorolt a gazdasági recesszió. 2011-ben csökkent a minden 
eddigiekhez képest a legerőteljesebben a lakásállomány.  
 

29. diagram: A lakásállomány számának alakulása Ózdon 

 

Forrás: KSH, TEIR 

A lakások komfortosságát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy Ózdon a lakások 63 %-a 
összkomfortos. 9 % a lakásállományon belül a komfort nélkül lakások száma, 5 % a 
félkomfortos lakások aránya és 22 %-a komfortos lakás. A szükség és egyéb lakások aránya 
elenyésző, csak 1 %. 
2001 és 2013 között a lakásmegszűnések száma egyeletlenül alakult. Az épített lakások 
száma lassú, egyenletes csökkenést mutat, míg 2002-ben ez a szám 40 volt, addig 2013-ban 
mindössze 1. Egyértelműen kimutatható, hogy a lakásépítések számának csökkenése a 
gazdasági válság óta jellemző.  
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30. diagram: Épített és megszűnt lakások számának alakulása Ózdon 2001-2013 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 

Ózdon a lakások 97 %-a az 1990-es évek előtt épült. Az 1990. évektől kezdve a jelenlegi 
lakásállomány mindössze 3 %- épült. A lakásállomány 14 %-a még 1946. előtt épült, 1946-
1960 között 23 %-a, 1961-1970 között 24%-a, míg 1971-1980 között a 25 %-a, 1981-1990 
között már csak a lakások 11 %-a épült, és 1991. évtől 2011. évig mindösszesen 430 lakás 
épült, mely a lakásállomány 3 %-os növekedését eredményezte. 
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1.10 AZ ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE, 
INTÉZMÉNYRENDSZERE 

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

Ózd Város Önkormányzata a kötelező és önként vállalt feladatait a Képviselőtestület, az 
általa alapított költségvetési szervei, saját tulajdonú gazdasági társaságai, valamint 
önkormányzati társulásban való részvétel útján látja el. Jelenleg az Önkormányzat 11 
költségvetési szervet tart fenn, 5 saját tulajdonú gazdasági társasága működik és két 
önkormányzati társulásnak tagja. Az intézmény-hálózaton keresztül az Önkormányzat széles 
körben lát el humán-közszolgáltatási feladatokat, településüzemeltetési feladatokat és 
biztosítja az önkormányzati igazgatási feladatok ellátását.  
Az Önkormányzat folyamatosan működési hiánnyal küzd, melyet a pénzmaradványok 
igénybevétele mellett működési és felhalmozási hitelekkel sikerült csak áthidalni. 2008. 
évhez képest az Önkormányzat kiadása felére csökkentek, ami önmagában kedvező, azonban 
ezzel egyidejűleg a bevételek is radikálisan majdnem a felére csökkentek. Ez az új 
önkormányzati-modell kialakításának, valamint a finanszírozási rendszer átalakulásának 
köszönhető. Az Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges források között a központi 
költségvetési támogatások folyamatos csökkenése mellett a saját bevételek között a helyi 
adóbevételek is évről-évre kedvezőtlenebbül alakultak, ahogy az átengedett központi adók 
is, mely bevételkiesések hozzájárultak ahhoz, hogy az Önkormányzat a feladat ellátásához 
hitelt vegyen igénybe. Az önkormányzati gazdálkodás számára a legnagyobb jelentőségű 
költségvetési stabilizációt a Magyar Állam által 2012-ben indított önkormányzati 
konszolidáció jelentette. 
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31. diagram: Az ózdi Önkormányzat bevételinek és kiadásainak alakulása e Ft  

 

Forrás: KSH, TEIR 
 

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

10. táblázat: Önkormányzati ingatlan vagyon 

Vagyonelem Ingatlan száma (db) 
Könyv szerinti bruttó értéke 

(e Ft) 

Forgalomképtelen 
törzsvagyon 

1689 9 947 271 

Korlátozottan forgalomképes 199 5 852 243 

Egyéb (forgalomképes) 
vagyon 

3770 3 829 210 

Forrás: KSH,TEIR 
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 Ózd városban a többségi tulajdonosi joggal rendelkező önkormányzati tulajdonú, 
illetve irányítású társasági részesedések a következők: 

 
11. táblázat: Önkormányzati cégek 

Forrás: KSH, TEIR 

 

 Az önkormányzat jelenleg az alábbi névértékű részvények, illetve részjegyek 
tulajdonjogával rendelkezik: 

1. 50.000 Ft névértékű részvény a Borsodvíz Zrt. 

2. 10.000 Ft névértékű részvény ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. 

3. 160.000 Ft névértékű részjegy Ózdi Szociális Szövetkezet  

 Az önkormányzat az alábbi társulások tagja: Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, Ózdi Többcélú Kistérségi Társulás, EGTC 

 

Az elmúlt négy évben alapvetően megváltozott az önkormányzat feladatellátását, 
működését, gazdálkodását meghatározó jogszabályi környezet, ezzel együtt jelentősen 
módosult az önkormányzati feladatok finanszírozásnak rendszere. Az önkormányzati 
feladatok jelenlegi finanszírozásában egyre jelentősebb az önkormányzat saját bevételinek 
mértéke. Az önkormányzat bevételeit költségvetési korlátként kell kezelni, mivel annak 
alakulását lényeges befolyásolni nem tudja, ahhoz csak alkalmazkodni tud. Működési 
bevételeinek 49 %-át teszik ki a saját bevételek (intézményi működési bevételek, közhatalmi 
bevételek, maradvány igénybevételek) és 51 %-át a központi forrásból származó feladat 
alapú támogatások, és átengedett központi adó teszi ki. 

2014. évben az önkormányzatnak 1.099.923 E Ft adókból származó bevétele volt. A város 
szociális kiadásokra jelentős összeget fordított, 2014. évben összesen 810.991.000 Ft-ot.  
Jelentős gondot okoz az önkormányzatnak a közszolgáltatási díjak késedelmes befizetése, be 

Gazdasági társaság 
Önkormányzati 

tulajdoni részarány  
Társaság székhelye 

Ózdi Kommunikációs Nonprofit 
Kft. 

100% 3600 Ózd, Brassói út 1. 

ÓZDINVEST Kft. 100% 3600 Ózd, Október 23. tér 1. 

Ózdi Távhő Kft. 100% 3600 Ózd, Zrínyi út 3. 

Ózdi Vízmű Kft. 100% 3600 Ózd, 48-as út 4. 

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 100% 3600 Ózd, Zrínyi út 5. 
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nem fizetése, illetve ezek behajtása, 2014. december 31.-én az elmaradt adótartozás 
136.373 E Ft volt. 

Ózd önkormányzata a törvény által meghatározott adók közül építményadót és iparűzési 
adót vezetett be. Az építményadó alól a lakások mentesítésre kerültek. Jelentős bevételt 
jelenthetnek a pályázatokon való sikeres részvétellel elnyert összegek, ezek azonban 
kizárólag felhalmozási célt szolgálnak. Gondot jelent az ezekhez szükséges önerő biztosítása, 
mivel az ilyen célú saját forráshoz hitel igénybevétele szükséges, aminek viszont jogszabályi 
korlátja van, döntő többségben kormány engedély szükséges hozzá.  

Az önkormányzat működési kiadásain belül a legjelentősebb tételeket az önkormányzat és az 
irányítása alá tartozó költségvetési intézmények személyi és dologi kiadásai jelentik, ezek 
aránya közel 70 %. Az intézmények működési kiadásainak támogatásán és a kistérségi 
feladatok finanszírozásán kívül 200 millió forintot meghaladóan tesznek ki a működési célú 
támogatások és pénzeszköz átadások, melyek elsősorban nem kötelező önkormányzati 
feladat ellátást finanszíroz. Saját forrás már csak önerő támogatási pályázatok útján vagy 
forgalomképes befektetett eszközök értékesítésével biztosítható.  

Ózd Város Önkormányzata vagyonkezelésbe adott eszközei (Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ kivételével) 2014. december 31-i zárási adatok alapján bruttó 548 M Ft, mely nettó 
értéke az előző évhez képest 1.083 M Ft-tal, bruttó értéke pedig 655 M Ft-tal csökkent. 

A csökkenés oka az, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 
10. § (2) bekezdése szerint a vagyonkezelésbe kapott nemzeti vagyonba tartozó befektetett 
és forgóeszközöket a vagyonkezelő mérlegében kell kimutatni, ezért a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ részére vagyonkezelésbe adott, önkormányzati tulajdonú 
vagyonelemek az Önkormányzat mérlegében 2014. január 1. napjától nem szerepelnek.  

Az Önkormányzat üzemeltetésre átadott eszközeinek értéke 2014. december 31. napján 
bruttó 6.214 M Ft, mely az előző évhez képest nettó 175 M Ft-tal, bruttó értéke pedig 17 M 
Ft-tal csökkent. A csökkenés tényezői között számottevő mértékű az ÓHG Kft. 
üzemeltetéséből elvont gépjármű, valamint az ÓZDINVEST Kft. üzemeltetéséből elvont Sárli-
telep (11513/6 hrsz).  

Növekedett azonban az Észak-magyarországi Regionális Vízmű Zrt. részére üzemeltetésbe 
átadott vagyonelemek mértéke a kombinált csatornatisztító gépjármű átadásával, valamint a 
2012. december 31. napjával megszűnt Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központtól 
átvett vagyonelemek egy része 2014. október 1. napjával a Miskolci Apostoli Exarchátus 
részére átadásra került. 

Ózd Város Önkormányzata befektetett pénzügyi eszközeinek 2014. évi záró állománya 1.019 
M Ft, melyből a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állománya 11 M Ft, a 
részesedések állománya 1.008 M Ft, melyből 1.006 M Ft üzletrész, 1,9 M Ft részvény.  
(Forrás:  Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019-es ciklusra vonatkozó 
gazdasági programja) 
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1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

Az Ózdi Polgármesteri Hivatalon belül a településfejlesztéshez kapcsolódó feladatokat a 
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály látja el. 
Vagyongazdálkodási és fejlesztési feladatai: 

 Előkészíti a Képviselő-testület, a bizottságok és a tisztségviselők hatáskörébe tartozó 
– a térség- és településfejlesztéssel, város-rehabilitációval, gazdaságfejlesztéssel, 
befektetés-ösztönzéssel kapcsolatos döntéseket. 

 Előkészíti Ózd Város Önkormányzatának településfejlesztési stratégiája kialakítására 
vonatkozó döntéseket és ennek figyelembevételével a településfejlesztési 
koncepciót. 

 Közreműködik az Önkormányzat által kialakított stratégia, várospolitikai koncepció 
megvalósításában. 

 Közreműködik a városi és a kistérségi gazdaságfejlesztésben, a település és a térség 
befektetési pozíciójának javításában és részt vesz a gazdaság élénkülését, a 
foglalkoztatási helyzet javulását elősegítő rendezvények, programok szervezésében.  

 Részt vesz az önkormányzatot érintő fejlesztési programok kidolgozásában, 
megalapozásában, véleményezésében. 

 Ellátja az Önkormányzat által megpályázható területfejlesztési-, ill. 
településfejlesztési támogatások pályázatfigyelő rendszerének működtetését, 
amellyel az egyes pályázati kiírások követhetők. Előkészíti a pályázatokkal kapcsolatos 
döntéseket. 

 Ellátja a városba irányuló befektetői megkeresésekkel kapcsolatos feladatokat és 
elkészíti a településen működő, illetve befektetni szándékozó vállalkozások 
pályázataihoz igényelt önkormányzati nyilatkozatok kiadását, ha ez a feltétel a 
pályázati felhívásban is szerepel. 

 Javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonú területek (ipari, szolgáltató, építési telkek, 
stb.) munkahely-teremtési és gazdaságfejlesztési célú hasznosítására, előkészíti a 
befektetési célú megkeresésekkel kapcsolatos döntéseket és részt vesz azok 
végrehajtásában. 

 Részt vesz a környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztésekről, beruházásokról szóló 
önkormányzati döntések előkészítésében, a megvalósítást célzó feladatok 
összeállításában.  

 Javaslatokat tesz az önkormányzati tulajdonú területek (ipari, kereskedelmi, 
szolgáltató, építési telkek, stb.) vevőinek kiválasztására irányuló pályázati feltételek 
meghatározására, elkészítteti a vételár megállapítására szolgáló értékbecsléseket, 
előkészíti az adásvételi szerződések megkötését.  

 A város-rehabilitációs feladatok keretében előkészíti a város-rehabilitációs 
programokat, pályázatokat, továbbá előkészíti az önkormányzat részére 
megvásárlásra felajánlott ingatlanokkal kapcsolatos döntéseket.  
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 Folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyongazdálkodást érintő 
jogszabályi változásokat és gondoskodik az önkormányzati vagyonrendelet 
„karbantartásáról”. 

 
2007-2013 közötti időszakban az Ózd Város Önkormányzata által megvalósított 
településfejlesztési beruházások kerültek összesítésre az alábbi táblázatban. A legnagyobb 
településfejlesztést célzó beruházások az Újváros Téri Általános Iskola fejlesztése, a 
gyártörténeti park és élménykomplexum kialakítása, a Velence telepi beruházások 
folyamatban vannak, az általános iskolák épületenergetikai korszerűsítését, az óvoda 
bővítését és fejlesztését célzó projektek pedig 2014 évben befejeződtek 
Az energetikai fejlesztések során több általános iskola energetikai racionalizálása valósult 
meg. Szintén jelentős nagyságú és hatású beruházások közé tartozik a Hétes és Velence 
telepek rehabilitációja. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése közül az Újváros Téri Általános 
Iskola korszerűsítése volt a legjelentősebb beruházás.  Turisztikai attrakciók és szolgáltatások 
fejlesztése között a gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum emelkedik ki.  
 

12. táblázat: Ózdon megvalósult településfejlesztési beruházások 2007-2015 

Településfejlesztési beruházások megnevezése 
Támogatási 
összeg (Ft) 

Az Újváros Téri Általános Iskola sportcélú és minőségi oktatás 
feltételeit javító fejlesztése (folyamatban) 

513 581 275 

Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása 
(folyamatban) 

496 063 000 

Szociális célú városrehabilitáció Ózd Velence telep és környékén 
(folyamatban) 

338 913 719 

Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola, és 
Katona József Úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése 

256 158 574 

Lakhatási célú beruházások támogatása Ózd Velence telepen 199 625 893 

Ózd, Nemzetőr út 18. szám alatti óvoda bővítése és hiányzó 
kapacitások pótlása 

191 186 531 

"Komplex telep-program Ózd Hétes és Velence telepeken" 135 985 000 

Óvodáink fejlesztése Ózdon 95 673 956 

Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat 
épületének felújítása 

59 376 704 

Szervezetfejlesztés megvalósítása Ózdon a hatékonyabb 
működtetés és a költségcsökkentés jegyében 

39 985 575 

Az ózdi II. János Pál Katolikus Általános Iskola könyvtárának 
informatikai fejlesztése 

5 500 000 

Forrás: palyazat.gov.hu 
 

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

A város gazdasági szerkezetének átalakulása után a város vezetése határozott lépeseket tett 
a helyi gazdaság élénkítésére.  A szerkezetváltást, az üzletfejlesztést, a vállalkozóvá válást, a 
vállalkozás élénkítését és a munkaerő fejlesztést segítő szervezetek: 

 Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ózdi Szervezete,  
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltsége 

 Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány,  

 Ózdi Ipari Park Kft.,  
 Régió Ózdi Szerkezet-fejlesztő Kft.,  

 Atinveszt Kft.,  

 ERÉVAL Auditor Kft.,  

 Archinvest 97 Kft.,  

 Türr István Képző és Kutató Intézet Ózdi Területi Igazgatósága 

 

Ezen szervezetek a következő általános szolgáltatásokat nyújtják:  
- általános gazdasági tanácsadás,  
- munkanélküliek nyilvántartása, munkahely, álláskeresési tanácsadás, 

munkahelyteremtő pályázatok kiírása, támogatások megítélése,  
- mikro-vállalkozói hitelek kihelyezése és tanácsadás,  
- ipari parki szolgáltatások, közműszolgáltatás,  
- pénzügyi-gazdasági tanácsadás, pályázatkészítés, könyvelés,  
- befektetői tanácsadás, illetve pályázatkészítés önkormányzati szféra részére,  
- mérnökiroda, elsősorban tervezés, mérnöki szolgáltatások,  
- képzések, átképzések  

 

A város életében kiemelt jelentőségű a MANDA program, mely megvalósulása után 
átformálná az Ózdról alkotott képet, mivel a projekt megvalósulása után Ózdon számos 
szolgáltató és kutató funkció telepedne meg. A program másrészt hozzájárulna a város 
gazdasági szerkezetváltásának folytatásához, mivel lehetőséget teremtene a kreatív iparágak 
megerősödésére. Továbbá nem lényegtelen szempont, hogy több, magasan képzett 
munkaerőt kívánó munkahely létesülne a városban.  
A program keretében Kulturális Oktatási Központ, Kulturális Térinformációs Rendszer 
Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ kialakítására 1.599.991.000 
Ft-ot nyert el a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 2013. évben. Továbbá 
TÁMOP forrás keretében további 491.216.000 Ft-ot kaptak Egységes Nemzeti Oktatási és 
Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozására. 2014. év végén pedig 927.400.000 Ft 
támogatást ítéltek meg nekik Nemzeti Filmtörténeti Élménypark létrehozására.  
 
A MANDA program keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg a közel jövőben:  
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 Kulturális GPS - Kulturális Oktatási Központ Nemzeti Kulturális Térinformációs 
Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ: Az 
egykori Ózdi Vasgyár Erőmű épületében az átalakítást és a fejlesztést követően 
megkezdődik a digitális tananyagfejlesztés, kialakításra kerül a digitális Kárpát-
medence kiállítás a hozzá kapcsolódó közösségi terekkel. Megindul a digitális 
módszertani oktatás (képzés, továbbképzés, távoktatás), illetve folytatódik a kreatív 
médiafejlesztés és a kreatív tartalomfejlesztés. A létesítmény szolgáltatásai szervesen 
kapcsolódnak az ózdi és az Ózd járási kulturális szolgáltatásokhoz.  

 Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása: A 
konstrukció keretében a közoktatást támogató, a Nemzeti Alaptanterv (NAT) 
struktúráját követő, oktatási és kulturális adatbázis kezelést támogató rendszer jön 
létre, alapszintű kulturális adatfeltöltéssel, amely a formális és non-formális valamint 
az informális tanulást segítő, a már digitális formában meglévő nemzeti kulturális 
értékeket és digitális tartalmakat egységes felületen elérhetővé tevő, speciális 
szempontok szerint kereshető rendszer kialakítását teszi lehetővé.  

 Nemzeti Filmtörténeti Élménypark: Az egykor erőműként funkcionáló létesítmény 
alagsorába belépve a látogató a Digitális Kárpát-medence című kiállítással találkozik 
majd, amely a fényfestés technológiáját alkalmazva mutatja be Magyarország 
történetét a honfoglalástól napjainkig – ismertette a beruházás részleteit az igazgató. 
Mint mondta, az épület földszintjén közösségi teret hoznak létre, amelyet az egyik 
oldalról az egykori monumentális ipari berendezést magába foglaló látványtér fog 
határolni.  
 

Az erőmű rekonstrukciós és átalakítási munkálatainak befejeztével egy olyan központ jön 
létre, amely a digitális kultúra otthonaként és közvetítőjeként funkcionál majd. A beruházás 
várhatóan 2016 év október végére készül el, és 50 közalkalmazotti állást teremt, jellemzően 
magasan kvalifikált diplomások számára.  
Ózd Város Önkormányzata az ipari örökségre alapozva saját projekttel kapcsolódott a 
városközpontban lévő barnamezős, funkcióvesztett iparterületek funkcióváltásához és 
megújításához, amely szintén a gazdaságélénkítését szolgálja. Közel fél milliárd forint állami 
támogatással vette kezdetét az Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum 
kialakítása. A projekt a volt vasgyár területén egy Ipari Skanzen kialakítását és a már meglévő 
OMI Városi Múzeum felújítását, programkínálatának szélesítését kívánja megvalósítani. A 
projekt illeszkedik a MANDA keretében megvalósítandó elemekhez, valamint ahhoz a 
koncepcióhoz, hogy az iparterület folyamatosan alakuljon át funkciókkal ellátott közösségi 
térré. A projekt célja a meglévő ipari örökségre és kulturális hagyományokra épülő kulturális 
turisztikai kínálat kialakítása, munkahelyteremtés, új megélhetési mód biztosítása, a régió 
attraktivitásának növelése.  
 

Ózd korábbi ipari hagyományai napjainkban lehetőségekből erőségekké válva segíthetik a 
település fejlődését. A forráshiány következtében bezárt bányaüzemek kiaknázatlan 
erőforrást jelentenek jelenleg is. A nagyszámban rendelkezésre álló munkaerő elsősorban a 
könnyűipari beruházók számára jelent előnyt. A város földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a 
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logisztikai vállalkozások számára kedvező telephelyeket kínál. Az élelmiszeripari üzemek 
számára a település a magas lakosságszámával állandó keresletet biztosít.  Befektetési 
lehetőségek Ózdon: nehézipar, könnyűipar, élelmiszeripar, logisztika, kreatív ipar, turizmus.  

1.10.4  Foglalkoztatáspolitika 

A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági paraméterek között számottevő 
lehetőséget jelent a halmozottan hátrányos helyzetben élők átmeneti jellegű, határozott 
időtartamú foglalkoztatására. 
Legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú, szociálisan rászoruló 
ember számára biztosítson munkalehetőséget. 
 
A Képviselő-testület meghatározta azoknak a munkáltatóknak a körét, akik számára az 
Önkormányzat biztosította a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerőt. Úgymint: a Gazdasági 
Ellátó Központhoz, majd névváltozás miatt az Alsófokú Oktatási Intézmények 
Gondnokságához tartozó iskolák, óvodák, ill. maga az Alsófokú Oktatási Intézmények 
Gondnoksága, Ózd Város Önkormányzata (Polgármesteri Hivatal), az Ózdi Művelődési 
Intézmények, a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény, Ózd Város 
Önkormányzatának Közterület-felügyelete, az Ózdi Sportszervező Iroda, és az Ózdi 
Kommunikációs és Nonprofit Kft 
A közfoglalkoztatási programok évről-évre kiemelt jelentőségűek Ózd város életében, hiszen 
a munkanélküli lakosság jelentős részének nincs egyéb más lehetősége, hogy munkából 
származó jövedelemhez jusson. Ugyanakkor az Önkormányzat szempontjából is lényeges 
szerepe van ennek a foglalkoztatási típusnak, hiszen az intézmények zavartalan működtetése 
− a korábban végrehajtott költségcsökkentések miatt − sok esetben csak közfoglalkoztatással 
volt biztosítható. 
 
A közfoglalkoztatás 2013. évben országosan az alábbi területeken valósult meg: 

 önkormányzat által szervezett hagyományos közfoglalkoztatás 

 kistérségi startminta programok; 

 országos közfoglalkoztatási programok; 

 közhasznú szervezetek közfoglalkoztatási tevékenysége-közfoglalkoztatás mobilitását 
szolgáló támogatás; 

 vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy 
foglalkoztatásához nyújtható támogatás  

 
2013 márciusa és decembere között a közfoglalkoztatásba bevont személyek a következő 
feladatokat látták el:  

 Energiaerdők és hagyományos erdők gondozása, szociális tüzép működtetése és 
elhanyagolt önkormányzati területek rendezése (191 fő) 

 Téli- és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás – zöldfelület gazdálkodás, 
komposztálás - (100 fő) 

 Téli- és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás – ingatlanok felújítása – (15 fő) 
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 Belvízelvezetés, patakmedrek rekonstrukciója - (100 fő) 

 Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása – (20 fő) 

 Mezőgazdasági utak karbantartása – (20 fő) 

 Önkormányzati közúthálózat karbantartása – (80 fő) 
 Téli- és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás - Ózd város oktatási Intézményeiben 

energia megtakarítást, épület állagmegóvást eredményező feladatok végrehajtása – 
(42 fő) 

 

1.10.5 Lakás- és helyiséggazdálkodás 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (V.7.) számú önkormányzati 
rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó 
területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról rendelkezik. A rendelet célja, hogy az 
önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek, valamint az ezekhez tartozó területek bérleti 
feltételrendszerének, lakbérének és használati díjának helyi szabályozása az 1993.évi LXXVIII. 
törvény felhatalmazása alapján és azzal összhangban. A rendelet a lakbér mértékét a lakás  
komfort fokozatától függően határozza meg, szabályozza az egy lakásban élő személyek 
számát a szoba számának függvényében. 
 
Az önkormányzat nyilvántartása szerint 2014. évben 984 db bérlakást tartottak nyílván. 
2005. és 2014. között folyamatosan csökkent az önkormányzati bérlakások száma, 2014. 
évben 15 %-kal volt kevesebb a 2005. évhez képest. Az önkormányzati lakások közül 6 db 
szükséglakás, a lakások 29 %-a összkomfortos, 20 % - 20 % a félkomfortos és komfortos 
lakások aránya az összes lakásállományon belül, az önkormányzati bérlakások 30 %-a 
komfort nélküli.  
 

32. diagram Önkormányzati bérlakások száma 2000-2014 között Ózdon 

 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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1.10.6 Intézményfenntartás, energiagazdálkodás  

Az Önkormányzat minden évben fejleszti, újítja intézményeit. Az ingatlanok állapota vegyes 
képet mutat, a nagyobb felújítások EU pályázatok segítségével, hazai pályázati forrásból 
valósultak meg. Jellemzően a háziorvosi rendelők 80 %-a, iskolák 40- 50 %-a,  óvodák 50-60 
%-a, kulturális épületek 30-40 %-a, szociális  létesítmények fele lett felújítva. 
A legjelentősebbek az energetikai fejlesztések, amely a működtetés költséghatékonyságának 
javítása érdekében az egyik legfontosabb fejlesztési prioritás volt. Környezet és Energia 
Operatív Program támogatásával valósult meg a legjelentősebb ilyen jellegű fejlesztés, 
valamint a Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola, és Katona József Úti 
Óvoda épületenergetikai korszerűsítése. Folyamatban van az Újváros Téri Általános Iskola 
fejlesztése, mely ÉMOP forrásból valósul meg. Ezeken kívül még a Mekcsey István úti orvosi 
rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása is az Európai Uniós források segítségével 
korszerűsödhetett. 
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1.11 TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

 
A településüzemeltetés az anyagi – műszaki és humán közszolgáltatások, az azokhoz tartozó 
infrastruktúra és szervezeti rendszer, valamint a kapcsolódó szabályozás, a tervezés, 
irányítás és végrehajtás komplex, működő rendszere. A településüzemeltetés feladata a 
településen élő lakosság, valamint az ott működő intézmények, gazdálkodó szervezetek 
egyéni és közösségi közszolgáltatási szükségleteinek, igényeinek elvárható szintű folyamatos 
és zavartalan kielégítése, a települési komfort érzet elősegítése, erősítése, az élhető 
település feltételeinek megteremtése, a fenntarthatóság biztosítása.  
ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. látja el a háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos helyi szolgáltatást. Biztosítja a közszolgáltatás teljes körű és folyamatos ellátását, 
valamint a feladat teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, berendezés, 
eszköz és szükséges létszámú és képzettségű szakember rendelkezésre állását. A háztartási 
szennyvíz ártalmatlanítására az Ózd Város Önkormányzat tulajdonában lévő Ózd Városi 
Szennyvíztisztító telep fogadó műtárgyát veszi igénybe. Ózd, 48-as út 4. szám alatti 
telephelyén ügyfélszolgálati irodát működtet a fogyasztók jobb kiszolgálása érdekében.  
Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 27/KH/2011. (II.17). sz. határozatával 
megalapította a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményt az Alapító Okiratában 
meghatározott közfeladatok és egyéb feladatok ellátása érdekében. Feladatai: 

 Utak, járdák karbantartása 

 Autóbuszmegállók karbantartása 

 Játszóterek, utcabútorok karbantartása 
 Belvízrendezési feladatok 

 Forgalomtechnikai feladatok 

 Hidak, korlátok karbantartása 

 Utak téli tisztítása 

 Utak nyári tisztítása 

 Közvilágítás 

 Gyepmesteri szolgáltatás 
 Település közkutas vízellátása 

 Rágcsáló-mentesítés 

 Zöldfelület-gazdálkodás 
Településüzemeltetés egyéb feladatai: 

- A nemzeti és városi ünnepek lebonyolításában részvétel  
- Az illegális hulladéklerakók megszüntetése 
- A szerviz részleg működtetése: főleg az intézmény tevékenységéhez szükséges gépek, 

járművek, egyéb eszközök, kisgépek karbantartásával és felújításával foglalkozott.  
- A közterületek fellobogózását az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 

végezzük 

 Sportlétesítmény-üzemeltetés: stadion, sportcsarnok és uszoda 
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Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft 100%os tulajdonosa Ózd Város Önkormányzata. Fő 
feladata a távhő szolgáltatás folyamatosságának, zavartalanságának biztosítása, 
színvonalának javítása. 
 
Ózdinvest Önkormányzati Vagyonkezelő és Beruházásszervező Kft. 100 %-ban az Ózd Város 
Önkormányzat tulajdona. Alapfeladata Ózd város vezetékes gázellátásának megvalósítása és 
a gázvagyon kezelési tevékenységének ellátása volt.  Alapfeladati az évek során kiegészültek, 
legfontosabb tevékenységei: 

 Ingatlankezelés 

 Épületépítési projekt tervezése 
 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése 

 Ingatlanügynöki tevékenység 

 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  

 Üzletvezetés 

 Építészmérnöki tevékenység 
 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

 Műszaki vizsgálat, elemzés 

 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 

 Közbiztonság, közrend 

 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás 
 
 

ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 

A társaság tevékenységi köre: 
 erdészeti szolgáltatás 

 zöldterület-kezelés 

 máshová nem sorolt egyéb oktatás  

 erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység  

 egyéb évelő növény termesztése 

 növénytermesztési szolgáltatás 

 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
 egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem  

 közúti áruszállítás 

 egyéb máshová nem sorolt új áru kiskereskedelme 

 zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 

 egyéb, nem évelő növény termesztése 

 fűrészárugyártás 
 növényi szaporítóanyag termesztése 

 egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 
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 betakarítást követő szolgáltatás 

 üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme 

 fakitermelés 

 zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem 
 személybiztonsági tevékenység  

 egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése 

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

 fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése 

 zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 

 dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme 
 

 

Ózdi Vízmű Kft. 
A társaság tevékenységi köre: 

 strandfürdő működtetése,  

 kemping-szolgáltatás,  

 egyéb kereskedelmi szálláshely szolgáltatás  

 

Zöld Völgy Nonprofit Kft. Ózdi Telephelye 
A társaság tevékenységi köre  

 közületi és lakossági hulladékgyűjtés, -szállítás 

 települési szilárdhulladék-ártalmatlanítás 

 szelektív hulladékgyűjtés 

 megrendelésre történő építési, bontási hulladék szállítása 

 gyűjtőedények, zsákok árusítása 
 hulladékátrakó, hulladékudvar üzemeltetése 

 szárazelem-gyűjtőpont üzemeltetése 
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1.12.1  Természeti adottságok  

Ózd Város közigazgatási területe Magyarország természetföldrajzi felosztása szerint három 
kistájat is érint. Teljes közigazgatási területének közel harmad része – belterületének 
nagyrésze - az Észak-magyarországi-középhegység nagytáj Észak-magyarországi medencék 
középtáj Gömör-Hevesi-dombság kistájcsoport Ózd-Egercsehi-medence elnevezésű kistáján, 
annak északi részén helyezkedik el, a város nyugati harmada pedig a Pétervásári-dombság 
kistáj keleti részét képezi. A település keleti harmada a Bükklába kistájcsoport Upponyi-
hegység elnevezésű kistájának nyugati részéhez tartozik.  
 
Domborzati-földtani-talajtani-vízrajzi viszonyok: 
A kistájak felszíne sok esetben szerkezeti vonalak mentén kialakuló völgyekben futó patakok 
szabdalta, 200-250 m átlagos tszf-i magasságú, medence jellegű dombság, néhol emberi 
tevékenység hatására létrejött (antropogén) formákkal (meddőhányó, fejtési tájsebek, 
teraszolások), horizontálisan gyenge, vertikálisan erős tagoltság jellemző. A település 160-
180 m-es magasságon fekszik, körülötte minden irányban a már említett 250-300 m szint-
magasságú dombságokkal. 
Az Ózd-Egercsehi-medence, Pétervásári-dombság kistájat felépítő kőzetek laza kötöttségűek, 
gyorsan pusztuló anyagok. A Darnó-vonaltól Ny-ÉNy-ra főként oligocén képződmények 
(homok, homokkő, agyagmárga), sekély tengeri és tengerparti üledékek, DK-re fiatal, miocén 
kori, szintén sekély tengeri üledékek, laza, puha kőzetféleségek (agyag, homok, homokkő, 
kavics, ezek rétegeiben barnakőszén) találhatók. A fő szerkezeti vonaltól K-re eső felszínt 
alsó- és középső-miocén tengeri és vulkáni képződmények fedik. 
Az Upponyi-hegység kistáj felszínét felső miocén riolittufa építi fel. 
A település domborzati viszonyainak változatossága, a vízrajzi adottságok és az éghajlati 
jellemzőkben mutatkozó kisebb eltérések a talajokban mind-mind visszatükröződnek. 
Harmadidőszaki üledékekből álló hegylábfelszínek és dombvidékek jellemzőek, a terület 
erősen tagolt és erodált, legjellemzőbb talajtípus az agyagbemosódásos barna erdőtalaj, 
ezeken főként erdőterületek találhatók, kiterjedt a földes és a köves kopárok előfordulása a 
domboldalak lejtőin, a patakvölgyekben nyers öntéstalajok is előfordulnak.  
Talajvíz a völgyek alsó szakaszán, 4-6 m közötti mélységben található. A rétegvíz csekély 
mennyiségű a gyakori vízzáró rétegek előfordulása következtében, sokszor magas a 
vastartalommal. 
Vízfolyások, természetes és mesterséges állóvizek:  
A település közigazgatási területét átszelő, vagy azt érintő vízfolyások a Hangony-patak, 
Hódos-patak, Uraj-patak, Szenna-patak, Ózdi-patak, Sajóvárkonyi-patak, Gál-völgye-patak, 
Dobó-patak, Somsály-patak, Ír-patak. 
A terület környezete tavakban szegény, az állóvizek legtöbb esetben a kőbányászat 
eredményeként visszamaradt mesterséges tavak, a természetes állóvizek ritkák. 

1.12 A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 
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A településhez tartozó kisebb tavak a Bolyoki csónakázótó, Hangony-fővölgyi záportározó, 
Szentsimoni-záportározó. 
 
Éghajlat: 
Az Ózd-Egercsehi-medence, Pétervásári-dombság kistáj éghajlata közel azonosnak 
tekinthető. Mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz terület, a napsütés évi összege 1830 óra 
körüli, az évi középhőmérséklet 8,2-8,5 °C. Évente mintegy 600-650 mm csapadék hull. 
Leggyakoribb széljárás a Ny-i, ÉNy-i. 
Az Upponyi-hegységhez tartozó területek klímakaraktere szintén mérsékelten hűvös-
mérsékelten száraz. A napsütés évi összege 1820 óra, az évi középhőmérséklet 8,5-9,2 °C. 
Évente mintegy 600-640 mm csapadék hull. Az ariditási index 1,10-1,15 közötti, leggyakoribb 
széljárás a Ny-i, DNy-i. 
 
Természetes és telepített növénytakaró: 
Florisztikai beosztás: a Pannóniai (Pannonicum) flóratartomány, Ősmátra, vagy Északi-
középhegység (Matricum) flóravidékének Mátra (Agriense), Bükk hegység (Borsodense) és 
Tornai-karszt (Tornense) elnevezésű flórajárásainak találkozásánál található. 
A terület növényzete elsősorban a közeli Bükk és Mátra flórájával mutat hasonlóságot. 
A dombvidék jellegű táj vegetációja mozaikos, elég változatos. A mozaikosság legfőbb oka a 
nagy területeket érintő erdőirtások miatt létrejött irtásrétek, a telepített- és természetes 
erdők váltakozása.  
Legnagyobb kiterjedésű zonális társulása a cseres-tölgyes, kisebb arányban, hűvösebb 
völgyekben és északi kitettségű lejtőkön a gyertyános-tölgyes. Délies kitettségű 
domboldalakon foltokban melegkedvelő tölgyesek és bokorerdők alakultak ki.  
Igen jelentős kiterjedésűek a félszáraz gyepek, a völgytalpi nedves rétek, láp- és 
mocsárrétek. 
Ózd település összefüggő erdőit jórészt kiirtották a 19. században. Később, az erdőtakarótól 
megfosztott laza kőzetű, meredek lejtők erózióját gyorsan növő, kevésbé értékes fafajták 
telepítésével igyekeztek megakadályozni. Ennek megfelelően a környezet arculatát 
napjainkban leginkább a nagy kiterjedésű fátlan vegetációfoltok adják, de jellemző társulás a 
telepített akácos is. 
Özönfajok a zöld juhar, bálványfa, gyalogakác, selyemkóró, tájidegen őszirózsa-fajok, 
kisvirágú nebáncsvirág, japánkeserűfű-fajok, fehér akác, aranyvessző-fajok. 
Az eredményes gazdálkodás feltétele a meszezés, búza, kukorica, napraforgó, burgonya és 
vöröshere a legfontosabb mezőgazdasági kultúra. 
 
(Forrás: DÖVÉNYI Z. (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere. 2. átdolgozott és bővített kiadás, Budapest, 
MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2010.) 
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1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet 

1.12.2.1 Tájtörténeti vizsgálat 

A település tájhasználatának alakulása, változása az I. Katonai felmérés (1763-1787), a II. 
Katonai felmérés (1806-1869), a III. Katonai felmérés (1869-1887), a Magyar Királyság 
területét lefedő, 1:25 000 léptékű (1869-1887) történeti térképek vonatkozó szelvényein, 
illetve a Google Earth közelmúltban készült műholdfelvételein keresztül kerül bemutatásra.  
 

Forrás: Katonai felmérések 

 

37. térkép: I. Katonai felmérés 
(1763-1787) (ARCANUM) 

38. térkép: II. Katonai felmérés 
(1806-1869)(ARCANUM) 

39. térkép: III. Katonai 
felmérés (1869-

1887)(ARCANUM) 
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40. térkép: Ózd műholdfelvétele 

 
Forrás: Google Earth 

 
A város tájalakulása szorosan kapcsolódik a Hangony patak Ny-K irányú völgyéhez. A várost 
ma már csak városrészként alkotó egykori különálló települések (Ózd-Ószd, Bolyok-Bolyoki, 
Szentsimon-Szent Simonyi, Sajóvárkony-Várkony, Uraj, Hódoscsépány-Cseban, Center-
Czenter-Susa-Susa) jól elkülöníthetőek, mind a patakokat övező magasabb domboldalakon 
foglaltak helyet, egy-egy út, nyugat-keleti tengellyel az eger-rozsnyói főútvonal kötötte őket 
össze.  
 
Ózd egykori magja még a Hangony-pataktól távolabb, a mai Petőfi Sándor tér vonalában 
lehetett. A domboldalak magasabb részeit erdők borították, a vízfolyások mentén legelők 
húzódtak, a domboldalak lankásabb részein szántók foglaltak helyet.  
 
A II. katonai felmérésen a vízfolyások mentén elég széles sávban vízállásos területeket 
láthatunk, a lakott területek közvetlen környezetét, ahogy korábban is ekkor is kertes 
területek szegélyezték, a dombok magasabban részein már csak kevés helyen láthatunk 
erdőfoltokat. 1846-ban megkezdődött a községtől északra a vasgyár és később a 
munkáslakások kiépítése is, de megépült a Bánréve-Ózd vasútvonal is. 
 
Az elmúlt cca 250 évet felölelő térképi ábrázolások vizsgálatát követően megállapítható, 
hogy a település fő tengelye a Hangony-patakot követi, a vízfolyás szabályozásával, a vízzel 
borított partmenti részek is beépültek, a település lakott területei a patak É-i oldalán teljesen 
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rátelepültek a vízfolyásra. Az egykor különálló falvak, ma már városrészek teljesen 
összeépültek, legalábbi ami a fő összekötő utak menti területeket illeti.  
 
A Hangony-patak déli oldalát az egykori gyár területe foglalja el. A XX. század elejétől 
kezdődően sorra megépültek a különböző kolóniák, lakótelepek (Tisztisor, Nagy Amerika, 
Újtelep, Velence-lakótelep), kiszolgáló épületek (Tiszti Kaszinó, iskola, gyári kórház, gyári 
közfürdő, sportkomplexum, napjainkban új közigazgatási, illetve településközpont és egy 
tömbbe rendezett rekreációs célokat szolgáló, továbbá az egykori gyár területének 
hasznosítására kulturális célú, a turizmus fejlesztését célzó beavatkozások, városfejlesztések 
zajlanak  

 
1.12.2.2 Tájhasználat értékelése 
A település közigazgatási területén legnagyobb arányban gyep (legelő) és erdőterületek 
foglalnak helyet. A település területének mintegy negyed művelés alól kivett, nagyrészt 
beépült terület. A város környéki dombokat egyenlőtlen területi eloszlásban borítja erdő. A 
teljes közigazgatási terület 35,46 %-át kitevő borítottság mind az országos 20,8, mind pedig a 
megyei 28,8 %-hoz képest is jónak tekinthető. Az erdők hiánya a település központi lakott 
területeit É felől határoló meredek domboldalakon a legszembetűnőbb.  
 
A Szenna-Szentsimon vonaltól északra, valamint Sajóvárkony-Kenderszer vonaltól keletre, az 
Upponyi-hegység ÉNy-i lábánál lévő erdők rendeltetését tekintve többségében gazdasági 
célúak, míg a település központjához közelebb eső, a lakott, beépült területeket övező erdők 
inkább településvédelmi célúak, de előfordulnak talaj-, illetve tájképvédelmi és parkerdő 
(Somsálybánya és Szenna, Hétes telep mellett), gyógyerdő (a Gyári temető déli oldalán) 
rendeltetésű erdőállományok is. A város területének cca negyedét elfoglaló gyepterületek 
főként a település É-i, ÉNy-i részére jellemzők. A mezőgazdasági területek aránya a korábbi 
ipari berendezkedés és a kedvezőtlen domborzati viszonyok (alacsony minőségű 
földterületek) következtében alacsony. 

 
13. táblázat: Földrészlet statisztika fekvésenként 

Fekvés földrészletek 
száma 

összes 
terület (m

2
) 

legkisebb 
földrészlet 
terület (m

2
) 

legnagyobb 
földrészlet 
terület (m

2
) 

átlagos 
földrészlet 
terület 
(m

2
) 

Belterület 13608 21250937 1 252603 1562 

Külterület 4361 70773325 12 1455017 16229 

Zártkert 3046 5313621 15 185928 1744 

Összesen 21015 97337883  

Forrás: TAKARNET 
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14. táblázat: Földrészlet statisztika művelési áganként 

Művelési ág alrészletek 
száma 

összes 
alrészlet 
terület 
(m

2
) 

legkisebb 
alrészlet 
terület 
(m

2
) 

legnagyobb 
alrészlet 
terület (m

2
) 

átlagos 
alrészlet 
terület 
(m

2
) 

művelési ág 
nagysága a 
település teljes 
területéhez 
viszonyítva (%) 

Erdő 958 34513127 12 1198972 36026 35,46 

Gyep 
(legelő) 

1234 21537697 48 338641 17454 22,13 

Gyep (rét) 1319 4523741 16 93933 3430 4,65 

Gyümölcsös 401 576138 15 37050 1437 0,59 

Kert 1777 1608871 55 4350 905 1,65 

Kivett 14377 24667850 1 488806 1716 25,34 

Szántó 1677 9795982 26 199515 5841 10,06 

Szőlő 79 114477 271 4898 1449 0,12 

Forrás: TAKARNET 

1.12.3 Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló, 2003. évi XXVI. törvény, 3/5. mellékletében, 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területként megfogalmazott területek közé 
olyan, az országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a természeti adottságok, 
rendszerek, valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása következtében 
kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és 
megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak.  
 
Ózd Város közigazgatási területének szinte a teljes külterületi része ezen területek közé 
tartozik. 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. térkép: Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
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Forrás: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 
tervezett terület, érték, emlék 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint természeti terület valamennyi 
olyan földterület, melyet elsősorban természetes vagy természet-közeli állapotok 
jellemeznek.  
A természeti területek kiemelt oltalma törvény erejénél fogva – ex lege (láp, szikes tó, 
kunhalom, földvár, forrás, víznyelő, barlangok), vagy egyedi jogszabállyal (nemzeti park - NP, 
tájvédelmi körzet - TK, természetvédelmi terület - TT, természeti emlék - TE, ásványok, 
ásványtársulások, ősmaradványok, mesterséges üregek) történő védetté nyilvánítással jön 
létre.  
 
A Tvt. , vagy más jogszabály (miniszteri rendelet, önkormányzati rendelet) által védetté vagy 
fokozottan védetté nyilvánított (tehát kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) 
földterület a védett természeti terület. 
 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint a védett természeti területek és 
értékek – a védelem kiterjedtségének, céljának, nemzeti és nemzetközi jelentőségének 
megfelelően – országos vagy helyi jelentőségű oltalom alatt állhatnak.  
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A nemzeti park és a tájvédelmi körzet mindig országos jelentőségű, míg a természetvédelmi 
terület és a természeti emlék lehet országos és helyi jelentőségű.  
 
Ózd Város területén található, kiemelt oltalom alatt álló természeti területek közé tartozik a 
törvény erejénél fogva (ex lege) védett 14 forrás, melyek védettsége az Ózd Város Helyi 
Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 14/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 22/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 1. sz. függelékében is 
rögzítésre került:  
 

 Betonkockás-dagonya forrás, 

 Gyékény forrás,  
 Homokforgató-forrás,  

 Itatós-kúti-forrás,  

 Kis-tó melletti-forrás,  

 Ladány-völgyi-patak forrása,  

 Nádastóból-folyó-forrás, 

 Négy-szilvafa alatti-forrás,  
 Ravaszlyuk alatti-forrás,  

 Remetei-kis-kút,  

 Sűrű-bokros-forrás,  

 Szennai-cső-forrás,  

 Várkony-pusztai-forrás,  

 Vizsla-fürdő,  
 
mint természeti emlékek (TE). 
 
A 2/2002. (I.23.) KöM-FVM együttes rendelet 2. számú mellékletében foglaltak alapján Ózd 
közigazgatási területe a „Heves-Borsodi dombság”, valamint az „Ózd környéke” elnevezésű 
kiemelten fontos ÉTT által érintett területek által érintett (forrás: Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság). 
 
Nemzetközi (közösségi) jelentőségű kategória - mely a természetes élőhely típusok, vadon 
élő állat- és növényfajok védelmét, azon keresztül a biológiai sokféleség megóvását, 
helyreállítását szolgálja - az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 hálózat, mely két 
természetvédelmi irányelve alapján a különleges madárvédelmi (KMT, vagy SPA) és a 
különleges természetmegőrzési (KTT, KJTT, vagy SCI) területeket védi.  
 
Ózd Város területén található Natura 2000 hálózathoz, ezen belül is az Aggteleki Nemzeti 
Park Igazgatóság működési területéhez tartozó terület a város ÉNy-i részén, a Bolyok és a 
Szentsimon városrészektől északra található HUBN20027 azonosítóval ellátott, Ózdi 
Harmaci-dombok elnevezésű kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési terület 
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(KJTT), ahol a meszes alapkőzeten, erdőirtással létrehozott, félszáraz gyepterület a legeltető 
állattartásnak köszönhetően maradt fenn. 

 

42. térkép: NATURA 2000 területek 

 
 Forrás: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

 
A védelem alá tartozó területeket az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló, 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 
tartalmazza.  
 
A tájak karakterének fontos összetevői és védelemre érdemesek az egyedi tájértékek. A 
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény értelmében egyedi tájértéknek minősül az 
adott tájra jellemző olyan természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel 
létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos 
vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van.  
 
Ózd közigazgatási területén a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 
területi felmérések még nem történtek. 
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A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságtól függetlenül Ózd Város közigazgatási területére 
vonatkozóan készített tájérték kataszter eddig 194 db tájértéknek jelölt 
képződményt/létesítményt tartalmaz. Ezek közé többségében emlékművek, szobrok, 
feszületek, barlangok tartoznak, de megtalálható számos forrás, épület, pince is. 
(TÁJÉRTÉKTÁR) 

 

1.12.3.3 Ökológiai hálózat 

A természetvédelmi oltalom alatt nem álló védett természetes és természet-közeli élőhelyek 
fennmaradását, megőrzését a Nemzeti Ökológiai Hálózat biztosítja.  
 
Az ökológiai hálózat funkcionális elemeinek, a kiemelten védendő magterületek, az ezeket 
összekötő ökológiai folyosók, a pufferterületek, rehabilitációs területek hálózatának 
kiemelkedő jelentőségű szerepük van az élőhelyek folytonosságának biztosításában, mely a 
flóra és fauna elemeinek megfelelő életteret biztosítanak. 
 
Ózd Város területén, a Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képező területek közé tartozik a 
korábban már említett Ózdi Harmaci-dombok elnevezésű kiemelt jelentőségű különleges 
természetmegőrzési terület, mint magterület, valamint szinte a teljes külterület, mint 
folyamatos ökológiai folyosó, valamint a Hétesvölgy és a környező dombok, mint 
pufferterület. 
 
Ózd és vonzáskörzete kifejezetten gazdag természeti értékekben, melyek jó alapot 
biztosíthatnak az (öko)turisztikai fejlesztéseknek. 
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43. térkép: A Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képező területek Ózdon 

 
Forrás: Forrás: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

A táj ökológiai, ökonómiai és tájképi értékeit rontó tevékenységek tájhasználati konfliktusok 
forrásaivá válhatnak.  

 
Funkcionális tájhasználati konfliktusokat az egymást akadályozó, egymás területét 
megszüntető, rendeltetését zavaró, egymással konkuráló területhasználatok okoznak.  

 
Tájökológiai tájhasználati konfliktusról beszélünk, az egymást károsító, pusztító, 
megszüntető, egymás létét veszélyeztető területhasználati módok fennállása esetén.  
 
A rendezetlenség, a rendetlenség, a megoldatlanság, a befejezetlenség, a folyamatosság 
érzékelhető megszakadása, hiánya vizuális-esztétikai: tájhasználati konfliktusokat 
eredményez. 
 
A város külterületének nagy részét, a földrajzi, domborzati adottságoknak megfelelően 
erdőterület borítja.  
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Az erdők állapota változó. A korosabb állományok lopások, illegális fakitermelések miatt 
készlethiányosak. Az erdővel nem borított domboldalak laza talajú részein erős az 
erodáltság.  
 
Az ember tájátalakító szerepe, s ezáltal a tájhasználati konfliktusok Ózd környezetében is 
fellelhetők. Az elmúlt 150 évben a korábbiakhoz képest különösen felerősödtek a tájba való 
beavatkozások.  
 
A bányászat által keletkezett tájsebek nemcsak mint negatív formák jelennek meg, hanem 
vizuális, esztétikai konfliktust is okoznak. 
 
A település területén minden eddigi emberi beavatkozás ellenére számos természeti érték 
maradt fenn, vagy honosult meg, aminek megóvása az intézményesült természetvédelem 
feladata.  
 
A jelenleg hatályos természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok szerint Ózd várost több, 
védettséggel járó korlátozás is érinti, melyek ugyancsak tájhasználati konfliktust jelentenek a 
gazdasági szereplők és a természetvédelem (pl. Natura2000 területekre, vagy ökológiai 
folyosókra vonatkozó korlátozások, stb.), illetve a gazdasági szereplők és a város lakossága, 
mint társadalom között. 
 
A város területén nagy kiterjedésben találhatóak ipari eredetű hulladékokat, döntően salakot 
deponáló felületek, ezek a talaj állapotának és a tájkép rombolásán túl még diffúz 
légszennyezést is okoznak (Hétesvölgyben felhalmozott depó, Center településrészen 
salakbánya depó). A talaj szennyezettségét növelik az illegális hulladéklerakó helyek is.
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1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei  

1.13.1.1 Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert 
meghatározó elemek 

A közhasználatú (közpark, közkert, játszókert, közjóléti erdőterület, sétányok, út- és 
térfásítások, kondicionáló és védőültetvények), a korlátozott közhasználatú (zöldfelületű, 
zöldfelület jellegű intézményterületek: bölcsőde, óvoda, iskola, közintézmények: temető, 
fürdő, strand, sportlétesítmények, kempingek) és a közhasználat elől elzárt (magánkertek, 
zárt intézményi, vállalati területek, véderdők, védőterületek) zöldfelületek együttesen 
alkotják a település zöldfelületi rendszerét. 
 
Ózd Város zöldfelületi rendszere az azt alkotó elemek elhelyezkedését vizsgálva szigetes 
elrendeződést mutat, mely sávos, szalagszerű elemekkel (út-menti fasorok, zöldsávok 
vízfolyásokat kísérő zöldsávok) egészül ki.  
 
Az elszórtan elhelyezkedő, kapcsolat nélküli elemek, a város más terület-felhasználású 
egységei által körülzártan helyezkednek el. A település közcélú zöldfelületeivel az Ózd Város 
Önkormányzatának 25/1994. (XII.8.) sz. rendelete foglalkozik. 
 
A központi településrészen, a városmagban találhatunk közhasználatú, korlátozott 
közhasználatú és közhasználat elől elzárt zöldfelületeket egyaránt.  
 
Közhasználatú zöldfelületek 
 
A város zöldfelületi rendszerének legnagyobb, a belterület mikroklímáját alapvetően 
befolyásoló, összefüggő, rekreációt, sportolási lehetőségeket biztosító, kiterjedésének és 
használati értékének köszönhetően fontos szerepet játszó zöldfelülete a Városi Stadionnak 
és a hozzá kapcsolódó sportlétesítményeknek (többek között extrém sportpályának), a 
Városi Thermárium és Tanuszoda épületének, a Városi strandnak és kempingnek, nagy 
méretű csónakázó és horgásztónak is helyet adó, az Ifjúsági parkot is magában foglaló tömb. 
 
A Bolyki főút, a Brassói út, a Március 15. utca és a Pap út által közrezárt zöldfelületi tömbben 
összefüggő faállomány a már említett strand-kemping területén, a csónakázó tó északi és 
keleti oldalán, az Ifjúsági parkban, valamint a stadion közvetlen környezetében található.  
 
A közelmúltban igényesen, a legújabb környezetrendezési, közterület alakítási trendeknek 
megfelelően felújított, átalakított közterekkel, gyalogos sétányokkal találkozhatunk többek 
között a Bolyki főút mentén, az Újváros téren, a Civil ház, a Városi Könyvtár, a Tiszti Kaszinó 
és Rendezvényház előtt, a Gyár út mentén, a Városi Művelődési Központ „Olvasó” körül, az 

1.13 ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 
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új Polgármesteri Hivatal körül, a Vasvár út mentén, a Munkás úti körforgalom és az Európa 
Étterem körüli park közötti szakasz teljes hosszában. 
 
A település zöldfelületi rendszerének szintén fontos elemeit képezik (méretük és a 
lakóterületekhez való közelségük miatt), többnyire vegyes képet mutatnak, a lakótelepes 
beépítettségű városrészek belső közcélú, közterületi tömbjei, parkjai (Bolyki főút, Árpád 
vezér út, Lehel vezér út, Géza út, Szent István út, Vasvár út, Kisamerika sor, Táncsicstelep, 
stb.). 
A településen, az önkormányzat nyilvántartása szerint 65 db (2013. évi adat), kisebb-
nagyobb (20-1500 m2) területű, EU szabványnak nem és 19 db (2015. évi adat) annak 
megfelelő játszótér (többségében a már említett lakótelepek belső zöldfelületi tömbjeiben) 
található. 
 
Nem szabványos játszóterek:  
 

 Nemzetőr út 14-17 sz. 

 Nemzetőr út 5-6 sz. 
 Nemzetőr út 1 sz. 

 Katona J. út 118 sz. szemben 

 Mogyorós völgy 49. sz. mellett 

 Egyházvölgy 

 Gálvölgye út  

 Szentsimon 33 sz. parókia előtt 

 Csépány-Nyárjasalja út  
 Somsályfő telep 

 Center  

 Uraj Sportpálya mellett  

 Susa út 32 sz.-mal szemben 

 Bolyki főút 1-3 sz. között 

 Bolyki főút 3-5 sz. között 

 Bolyki főút 5-7 sz. között 
 Bolyki főút 15-17 sz. között 

 Bolyki főút 17-19 sz. között 

 Bolyki főút 19-21 sz. között 

 Bolyki főút 21-23 sz. között 

 Bolyki főút 29-31 sz. között 

 Bolyki főút 31 sz. mellett 
 Bolyki főút 24 sz. előtt 

 Bolyki főút 16-20 sz. között 

 Bolyki főút 38 sz. előtt  

 Bolyki főút 59-65 sz. előtt 
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 Bolyki főút 71-75 sz. között 

 Bolyki főút 91-97 sz. között 

 Nagy I. út 35-43 sz. között 

 Bulcsú út 7 sz. mögött 
 Bulcsú út 9 sz. mögött 

 Bulcsú út 17 sz. 

 Géza út 6 sz. 

 Géza út 10 sz. 

 Géza út 12 sz. 

 Géza út 16 sz. 
 Szoc.diszkont -Orv. rend között 

 Lehel v. út 25-27 sz. között 

 Lehel vezér út 25 sz. mögött 

 Bibó 2 sz.  

 Bibó 1-3 sz. között 

 Bibó út 3 sz. mögött 

 Bibó 4 sz. mögött 
 Zrínyi út 2 sz. mögött 

 Zrínyi út 8-10 sz.  

 Zrínyi út 10-12 sz.  

 Szent I. út 1-3 sz. között 

 Szent I. út 2-4 sz. között 

 Szent I. út 4-6 sz. között 

 Szent I. út 6-8 sz. között 
 Szent I. út 3-5 sz. között 

 Szent I. út 5-7 sz. között 

 Szent I. út 9-11 sz. között 

 Szent I. út 12-20 sz. között 

 Szent I. út 22-28 sz. között 

 Szent I. út 30-32 sz. között 
 Szent I. út 34-36 sz. között 

 Szent I. út 25-31 sz. között 

 Szent I. út 35-39 sz. között 

 Árpád vezér út 24 sz. mögött 

 Árpád vezér út 20 sz. mögött 

 Árpád v. út 14-16 sz. mögött 

 Árpád vezér út 35, 37 sz. mögött-Lehel v. 16 között 
 Szabolcs köz 5 sz. 

 Vasvár út 69 sz. 
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EU szabványnak megfelelő játszóterek:  
 

 Nemzetőr út 19-22 sz. mögött 

 Nemzetőr út 10-13 sz. mögött 

 Nemzetőr út 4-9 sz. mögött 

 Katona J. út 5 sz. mellett 
 Katona J. út 118 sz.-mal szemben 

 Ifjúsági park 

 Lehel vezér út 5 sz. előtt-volt „CS” területén 

 Nagy Imre út 23-33 sz. mögött 

 Nagy Imre út 13-21 sz. mögött 

 Bolyki főút 18-22 sz. mögött 

 Bolyki főút 59-65 sz. előtt 
 Újváros tér 7 sz. mellett 

 Vasvár út 29 sz. mellett 

 Vasvár út 2 sz. mellett „Bagolyvár” 

 Vasvár út 64-82 sz. mögött 

 Velence telep 29 sz. mellett 

 Damjanich út 168 sz.-mal szemben 
 Búzásvölgy 3 sz.-mal szemben 

 Petőfi út 223 sz.-mal szemben 
 
Korlátozott közhasználatú zöldfelületek, zöldfelület jellegű intézményterületek  
 
Időben és térben korlátozott közhasználattal jellemezhető területek közé tartoznak a 
település fontosabb temetkezési helyei, temetői: 

 a legnagyobb, és a településközponthoz legközelebb eső a Gyári temető, 

 Bolyki temető, 
 Cserdalápi temető, 

 Bánszállási temető, 

 Táblási temető, 

 Somsályi temető, 

 Centeri temető,  
 
a kisebb-nagyobb parkkal, kerttel rendelkező oktatási intézmények:  
 

 Ózdi Béke Telepi Óvodák, 

 Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 

 Ózdi Városkerti Óvodák, 

 Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda, 

 Városközponti Napköziotthonos Óvoda, 
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 Apáczai Csere János Általános Iskola, 

 Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola és Szakiskola, 

 II. János Pál Katolikus Általános Iskola,  

 Bolyky Tamás Általános Iskola,  
 Csépányi Általános Iskola,  

 Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola,  

 Sajóvárkonyi Általános Iskola, 

 Újváros Téri Általános Iskola, 

 Vasvár Úti Általános Iskola, 

 Széchenyi István Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola,  
 Ózdi Árpád Vezér Általános és Szakiskola, 

 Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 

 Bolyai Farkas Szakképző Tagiskola, 
 

művelődési intézmények: 
 Városi Művelődési Központ “Olvasó”, 

 Városi Könyvtár, 

 Muzeális Gyűjtemény, 

 Civilház, 
 Tiszti Kaszinó és Rendezvényház, 

 
és közintézmények, valamint a már említett sportlétesítmények, strand és kempingterületek:  

 Városi Stadion, 

 Városi Sportcsarnok, 

 Városi Thermárium és Tanuszoda, 
 
továbbá a Római katolikus, Görög katolikus, Református, Evangélikus, Magyar Pünkösdi 
egyház templomait, gyülekezeti épületeit övező kertek, parkok.  
Közhasználat elől elzárt nagyobb zöldfelületek. 
 
A jellemzően a lakók által alakított családi házas, lakókertes településrészek, ezeknek is 
főként a hátsókerti zónái jelentősen hozzájárulnak a település klimatikus viszonyainak 
kialakulásához. 
 

 

1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése 
Ózd város zöldfelületi adottságai, elsősorban a domborzati, környezeti (a városhoz tartozó, 
egykor különálló városrészek és a központi városrész völgyi elhelyezkedése, a környező 
domboldalak látványa, a közel 100 %-osan allergénektől mentes, páratlanul tiszta levegő) 
adottságoknak köszönhetően komoly fejlesztési lehetőségeket (elsősorban a turizmus 
területén) hordoznak magukban.  
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A város belterületi, városközponti részein a zöldfelületek nagy része intenzív fenntartású, jól 
gondozott. Az új kialakítású, vagy felújított parkok igényesen kerültek megvalósításra. 
 
A település központi részén, az egykori gyártelep területén, tömegközlekedési 
csomópontokkal (autóbusz állomás, vasútállomás) közrefogva nagy kiterjedésű, ma már 
beépítetlen területek foglalnak helyet. Melyek a szennyezett talaj megtisztítását, a 
védelemre nem érdemes épületek bontását követően a város zöldfelületi rendszerének 
bővítését, rekreációs, idegenforgalmi célokat kiszolgáló, turisztikai vonzerőt fejlesztő 
beruházások (ilyen például a rendszeresen megtartott Ózdi Jazzparádé a Rombauer 
romszínpadon, vagy a már folyamatban lévő Nemzeti Kulturális Dokumentációs Logisztikai 
Központ, MaNDA Kultúrgyár Projekt, vagy a tervezett Magyar Nemzeti Filmtörténeti 
Élménypark, vagy az Ózdi Gyártörténeti Emlékpark és Élménykomplexum megvalósítása) 
színterévé válhat.  

 
1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái  
 

Annak ellenére, hogy a településen található, erdővel borított területek aránya megfelelőnek 
tekinthető nagyobb gondot kell fordítani a beépített területeket határoló közutak, 
közterületek fás borítottságának növelésére.  
 
A Brassói út-Nemzetőr utca találkozásánál elhelyezkedő, kiterjedt garázssor, telep, illetve a 
közeli bevásárlóközpont (Tesco) tömb-takaró fásításának kialakítására főként a komoly 
turisztikai vonzerőt képező, szomszédos már említett zöldfelületi tömb közelségére való 
tekintettel kiemelt figyelmet kellene a jövőben fordítani.  
 
A takarófásítások létesítése mind az egykori gyártelep még meglévő, zavaró megjelenésű, 
városképet rontó, felújításra nem tervezett építményeinek, infrastruktúráinak (amennyiben 
azok nem illeszthetők a település jövőbeni egységes arculatához), mind pedig a város 
fogadóképi, bevezető részein jelenleg látható depók, hulladéklerakó, gyűjtő telepek, 
előnytelen megjelenéssel bíró létesítmények esetében egyaránt fontos feladat lenne.  
 
Előbbieken túl a település központi belterületén több olyan nagy kiterjedésű, burkolat 
nélküli, beépítetlen, kihasználatlan terület található (főként az egykori gyárterületeken), 
melyek akár részleges, kizárólag a telepítendő fa alatti felületeken történő talajjavítást 
követően fásításra, de legalább térhatároló, útmenti fasorok létesítésére alkalmas 
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1.14.1 Terület felhasználás vizsgálata 

1.14.1.1 A település szerkezete, a helyi adottságok vizsgálata 

A településszerkezet alapvető en a települési környezet morfológiája határozza meg.  
A város a Bükk hegység, a Mátra, a Gömör-Szepesi érchegység között elterülő dombvidéken 
az Upponyi szigethegység északnyugati peremvidékén fekszik, a Sajó folyó völgyéhez 
csatlakozó  
Hangony, Ózd és Hódos patakok találkozásánál. A településszerkezet igazodik a földrajzi és 
topográfiai adottságokhoz. A település organikus növekedése a patakvölgyekben és az ahhoz 
csatlakozó mellékvölgyekben lévő hajdani falvak összeépüléséből alakult ki, illetve az ipari 
fejlődés generálta művi beavatkozások (községek becsatolása) tovább terjedelmesedett.  
A völgyekben történelmileg kialakult települések közötti úthálózati rendszer a város 
alapszerkezetének is meghatározója lett, és ma is az. Ezen gerinchálózat mentén lévő 
településrészek a terepadottságok miatt kevés helyen terebélyesedtek többutcás, hálós 
szerkezetűvé, a völgyekbe ékelődve, szinte egymástól elszigetelve funkcionálnak.  
A településszerkezet további meghatározó eleme a hajdani három község - Ózd, Várkony és 
Bolyok - közötti sík, mély fekvésű területre épült Gyártelep, melyet az üzem által előidézett 
fejlődés eredményeként a települések körben nőttek.  
Így a Gyártelep a mai város szívébe került, a városszerkezet egyik legkarakteresebb elemévé 
vált.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forrás: Ózd város örökségvédelmi hatástanulmány 2010 

1.14  AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

44. térkép : Ózd településszerkezete 
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Az ábrán látható a völgyekbe hosszan benyúló egy, vagy egy-két utcás gerinchálózat, melyet 
a mellékvölgyekbe, vagy dombhátakra fölkúszó legújabb beépítések egészítenek ki.  
A várostest közepén, ahol a természetesen organikusan nőtt város településközpontja 
lehetne, van jelen a Gyártelep, mely hajdanán szervezte a településfejlődést, a mai korra 
viszont a településfejlődés akadályává vált. 
 
Ózd kialakulásában a természetföldrajzi és a közlekedés-földrajzi, gazdasági tényezők 
együttesen játszottak szerepet. Az Északi-középhegységhez tartozó Hevesi-Gömöri 
dombvidék egyik jelentős közlekedési tengelye a Hangony-patak völgyében húzódott. Ózd a 
dombvidék különböző völgyeiben megbúvó települések egyesítésével alakult ki. 1940-ben 
Bolyok és Sajóvárkony egyesült Ózddal. 1978-ban további öt települést - Center, Szentsimon, 
Uraj, Hódoscsépány, Susa – csatolnak még Ózdhoz. 
 
Ózd több település összeolvadásából alakult ki, amelynek következtében a város esetében 
több történeti településmaggal is számolni kell.  Az Északi-középhegység vidékének 
településhálózatára jellemző egyutcás aprófalvak sora húzódik a völgyekben. A kis 
települések, mint városrészek alkotják Ózd részét. A XVIII. század végén készült Első katonai 
felmérés térképeihez készült országleírásban Ószd, Csepán, Várkony, Bolyk jelentéktelen 
településekként jelennek meg, ahol gyakorlatilag szilárd épületként csak a templomot 
említik, a templom körül pedig mindössze néhány ház áll, jellegzetes egy utcás 
településszerkezetű települések. Ózd városának egy-egy történeti központját rajzolják ki 
ezek a kis településmagok, amelyek központjában a középkori eredetű templom áll. Sajnos 
ezek a településrészek napjainkban a legszegényebb, legelmaradottabb területek, ahol ma 
már semmilyen központi, adminisztrációs funkció nem létezik. 
 
45. térkép: Ózd az I. Katonai 

felmérés térképén 
46. térkép: Bolyok az I. Katonai 

felmérés térképén 
 

47. térkép: Csepán az I. 
Katonai felmérés térképén 

 

   

Forrás: I.Katonai felmérés 
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A XIX. század első felében készült Második katonai felmérés térképlapján jelentős 
térszervező elemként már megjelenik a vasút, valamint a vasút mellett telepített vasmű. A 
vasútállomás, és a gyár környékén új, szabályos szerkezetű településrész kezd kiépülni, 
megjelennek az első kolónia telepek a gyárépületek mellett. A település súlypontja a kis 
aprófalvak központjaiból fokozatosan a vasmű köré helyeződik át.  
 
48. térkép: Ózd az I. Katonai felmérés térképén 49. térkép Ózd az I. Katonai felmérés térképén 

 

  

Forrás: II.Katonai felmérés     

 

A XIX. század végén a XX. század elején készült térképek alapján jól nyomon  követhető a 
kolónia telepek gyarapodása. A településszerkezet átalakulásában jelentős változást az 1950-
es évek hoznak. A vasmű területén kiépített fejlesztések maga után vonja az új városközpont 
kiépítését. Az új közigazgatási központ kialakulásával párhuzamosan a korábbi 
településmagok teljesen elveszítik jelentőségüket. A településre betelepülők lakásigényének 
kiszolgálására jelentős lakásépítési program indul, többszintes panelépületekből álló 
lakótelepek jelennek meg. 
 
A domborzati viszonyokhoz igazodva alakul ki Ózd nagy  alapterületű, a völgyek futásához 
igazodó, szabálytalan településszerkezete, amelynek központjában a vasmű áll. 
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50. térkép: Ózd településszerkezete 

 

Forrás: Google Earth 

Ózdon a település fejlődése és a településszerkezet alakulása jól elkülöníthető 
településrészeket eredményezett. A város terjeszkedése során több környező kisebb falut is 
magába olvasztott, melyek ma is külön álló településrészek. A város szerkezetéből adódóan 
négy városrész elkülönítése lehetséges. Ezen városrészek magukba foglalják a korábban 
beolvasztott kisebb településeket is, melyek külön városrészként való kezelése nem lett 
volna célszerű. A város történelmi múltja, jelenlegi állapota, településszerkezetének képe és 
fejlesztési céljai alapján négy városrészt lehet elkülöníteni Ózdon. 

1. Központi városrész 
2. Keleti városrész 
3. Északi városrész 
4. Nyugati városrész 

A település egyenletes fejlődésének egyik megalapozó dokumentuma Ózd város 
Településszerkezeti Terve. Ez bemutatja a település természeti és épített környezetének 
védelmi előírásait, a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos 
jogintézményeket és a terület-felhasználási egységek tagozódását. A város fejlődéséhez 
szükséges területi fejlődést biztosítja, további lakó és gazdasági területek kialakítására, 
valamint az ezekhez szükséges infrastruktúra és zöldterületek létesítését segíti elő. 
A városrészek határvonalait többnyire a közlekedési hálózat elemei jelentik. Azonban a 
közlekedés nem csak a lehatárolásban, hanem az egyes városrészek eddigi és jövőbeni 
fejlődésében is fontos szerepet játszik. 
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51. térkép: Ózd településszerkezeti terv 

 

 

 

 

Forrás: Ózd város Településszerkezeti Terve 
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Összefoglalva: A településszerkezet a völgyekbe hosszan benyúló, keskeny beépítettségű, 
gyakran egy utcás, esetleg a mellékvölgyekbe ágasan csatlakozó településrészek összessége, 
mely a településközpontban lévő sík területen elhelyezkedő ipari területhez kapcsolódik. A 
településszerkezet karakterének legfontosabb eleme tehát a völgyek és dombok, az izgalmas 
terep és a dombság megjelenése - mind zöldterület - a város testben. 
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1.14.1.2 Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a 
minőségi osztályok 

 

52. térkép Szántóföldek településenkénti átlagos aranykorona érték 

1.14.1.3 Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

 

A város közigazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre 
osztható. Beépítésre szánt területekhez jellemzően a belterület és a külterületen lévő ipari 
területek tartoznak, melyek jelentős része a belterületi határ mentén helyezkednek el.  
A beépítésre szánt terület az alábbi terület-felhasználási egységeket foglalja magában: 

- Lakóterületek: nagyvárosias-, kisvárosias, kertvárosias- és falusias terület 
- Vegyes terület: településközponti vegyes és központi vegyes terület  
- Gazdasági terület: kereskedelmi szolgáltató és ipari gazdasági terület 
- Üdülőterület: üdülőházas és hétvégi házas üdülőterület 
- Különleges területek 
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53. térkép: A települési térség és a beépítésre szánt területek viszonya 

 

Forrás: Ózd településszerkezeti tervének leírása – 2011.
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A beépítésre nem szánt terület az alábbi terület-felhasználási egységeket foglalja magában: 
- Közlekedési célú terület: közúti és vasúti területek 
- Zöldterület 
- Erdőterület 
- Mezőgazdasági terület 
- Vízgazdálkodási terület 
- Különleges területek 

 

1.14.1.4 Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatok) 
A város viszonylag sok funkciót lát el, alapvetően nagyságából és népességszámából 
fakadóan kell biztosítania ezeket a funkciókat. Ózd által ellátott feladatok, illetve a város által 
biztosított szolgáltatások, funkciók lényegesen gazdagabbak, mint egy kisebb kistérségi 
központ esetében. A város alapvető közszolgáltatások közül szinte mindent biztosít a város 
és a kistérség lakói számára. Így az oktatás terén több óvoda működik a városba, szintén sok 
az általános iskola és a középfokú oktatási intézmények száma is magas. A szociális és 
egészségügyi intézmények terén is gazdagnak nevezhető a város, kórháza és szakrendelő 
intézete van, fejlett a háziorvosi ellátó hálózattal is rendelkezik.  
A városban természetesen közigazgatási ügyintézés is folyik, ezek egy része csak a város 
lakosságát szolgálja, míg bizonyos közigazgatási funkciót a kistérség teljes lakosságát érintik. 
Többek között városi bíróság, ügyészség, okmányiroda, Társadalom Biztosítás, APEH, 
valamint a kistérségi központ is a városban található. Közbiztonsági szervezetek is találhatók 
Ózdon, ilyen a Városi Rendőrkapitányság 
 
A város jelentős foglalkoztató is. A régebbi nagy foglalkoztatók megszűnése után a városban 
és térségében mind a mai napig komoly problémát okoz a munkanélküliségi helyzet, ami 
nehéz helyzetbe hozza az alacsony státuszú rétegeket. Azonban nagyobb cégek (General 
Electric, Saia Burgess, Tesco Global, Interspar) megjelenésével mérséklődik ez a probléma, 
bár még mindig a város és a térség fejlődésének legjelentősebb problémája ez. A legnagyobb 
foglalkoztatók többsége az iparban alkalmazza a munkaerőt. A munkanélküliség 
mérséklődése csak abban az esetben várható, ha egyrészt befektetők által munkahelyek 
létesülnek, másrészt pedig folytatódik az egyes szervezetek által megvalósított átképzések, 
illetve piacképesebb szakmák tanítása. 
 
 
1.14.1.5 Alulhasznosított barnamezős területek 
A kistérségben egy közművesített ipari park található, ez az Ózdi Ipari Park, mely nagyobb 
volumenű ipar megtelepedésére már több szempontból sem alkalmas, mivel a régi törzsgyár 
területét alakították át ipari parkká. Egyrészt rossz minőségű, nagyrészt aszfaltozatlan 
úthálózattal rendelkezik, másrészt nem rehabilitált barnamezős területről van szó és 
jövőbeni rehabilitációjára sincs esély. 
Az ipari park nem önkormányzati tulajdonban van, döntően elaprózódott magántulajdonú 
területekből áll, továbbá igen kedvezőtlenül a város központjához közel helyezkedik el.  



Ózd 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

 

155 

  

 

Jelenleg Ózdon egy 31 hektáros zöldmezős iparterület fejlesztésével nyílna lehetőség az ipar 
kistérségen belüli komolyabb volumenű megtelepítésére. 
 
Barna mezős iparterületek rehabilitációja  
A gazdasági fejlődés egyik kulcsfontosságú tényezője a térségbe áramló működő tőke 
nagysága, amely nemcsak a munkahelyteremtés, hanem a technológiai transzfer és a 
beszállítói kapcsolatok szempontjából is kiemelkedően fontos. A befektetői érdeklődés 
felkeltésének, a befektetés-ösztönzésnek elengedhetetlen előfeltétele az, hogy a kistérség 
olyan telephelykínálattal rendelkezzen, amely képes kielégíteni a befektetői igényeket.  
A telephelyet kereső cégek a barnamezős területek hasznosítására a legtöbb esetben 
kevésbé motiváltak. A városközponthoz közel eső területek telekára magas, ráadásul a 
talajszennyezés elhárításának költsége is jelentős összegeket emészthet fel. A barnamezős 
területek image-e sokkal rosszabb. Általában ezeken a területeken magasabb a bűnözési 
ráta, nagyobb a szegénység, gyenge a lakáspiac, fennállnak környezeti problémák.  
Mindezek miatt a megtérülés bizonytalan, s túl alacsony. Ezért szükséges, hogy 
állami/önkormányzati és a magánszféra közötti együttműködése, mely révén csökkenthető a 
pénzügyi kockázat. Fontos a befektetések ösztönzése. Fejleszteni kell a kistérségi 
infrastruktúrát, javítani a kistérségi környezet minőségét s az ingatlanfejlesztéshez közvetlen 
támogatást kell nyújtani, mely a beruházók számára is ésszerű nyereséget eredményez.  
A barnamezős rehabilitáció segítséget ad a városok környezetbarát módon való 
újjáélesztésére, a zöldterületek megóvására, a környezetvédelmi és a közlekedési 
infrastruktúra fejlesztésére. A rehabilitációt végző vállalkozások számára üzleti lehetőséget 
biztosít, mellyel a helyi vállalkozások megerősödése is segíthető. Eredményeként mérséklik a 
szociális és környezeti problémákat, csökkenhet az elhagyott ingatlanok száma, nő a 
foglalkoztatás és az adóbevételek mennyisége.1 
 
 A barna mezős iparterületek rehabilitációját a kistérség a következő prioritás 
megvalósításán keresztül kívánja megoldani: Elhagyott barnamezős területek funkcióváltása  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Az átalakuló iparú térségek környezeti konfliktusainak fenntarthatósági értékelése Északkelet-Magyarországon. 
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1.14.1.6  Szegregációval érintett területek   

 

 54. térkép: Ózd szegregációval érintett részei 

 

Forrás: Ózd településfejlesztési koncepciója – 2010. 

 
A településrendezési beavatkozást igénylő szegregációval érintett területek: 
1. Bánszállás telep  
2. Debreceni utca- Kölcsey utca térsége  
3. Velence telep és környéke  
4. Petőfi út 2-6. sz.  
5. Zrínyi út családi házas övezet eleje (részleges)  
6. Iparvasút utca  
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7. Hétes telep, Csontalma (részleges)  
8. Kiserdő alja, Új telep és környezete, Bartók Béla utca (részleges)  
9. Örs vezér utca és környezete  
10. Sajóvárkony, Mekcsey út – Dózsa György út – Dobó utca és környezete  
11. Kovács – Hagyó Gyula út vége – Berkenye utca  
12. Tábla városrész (részleges)  
13. Somsály (részleges)  
14. Somsályfő, Akna utca  
15. Karú térsége  
16. Kovács – Hagyó Gyula út eleje 
 

Forrás: Ózd településfejlesztési koncepciója – 2010. 
 

A településrendezési beavatkozást igénylő területek esetében kétféle területet 
különböztetünk meg.  

55. térkép: Településrendezési beavatkozást igénylő, szegregációval érintett területek 
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Azokat a területegységeket, ahol az eredeti terület-felhasználási, rendeltetési szabályozás 
megmarad, illetve azokat ahol rendeltetésmódosításra kerül sor.   
A rendeltetésmódosítással nem érintett, elsősorban a régi kolóniák területein kialakult 
lakóterületek esetében olyan szabályozás kidolgozását kell előirányozni, amely lehetővé teszi 
a területek megújulását, és megakadályozza a szegregációs problémák újratermelődését.  
Ez elsősorban a telekalakítás, illetve a lakásszám bizonyos fokú korlátozásával jár együtt.   
Különös figyelmet igényelnek azonban azok a beavatkozást igénylő szegregációs területek, 
melyek a műemléki jelentőségű területen, vagy helyi területi értékvédelemmel érintett 
területen belül helyezkednek el, mert ott az eredeti építészeti értékek védelmére is 
figyelemmel kell lenni. Azokon a szegregációs területeken ahol a Településrendezési Terv a 
terület rendeltetésének megváltoztatását irányozza elő, már a most hatályban lévő 
területrendezési terv szerint is, csak az új rendeltetésnek megfelelő funkciójú épület 
létesíthető. Ezeken a területeken csak az épületek állagmegóvási és karbantartási munkálatai 
végezhetőek, bővítés nem valósítható meg. Ez hosszú távon a szegregált terület teljes 
megújulását irányozza elő. 
 
1.14.2 A telekstruktúra vizsgálat 
Ózd több település összeolvadásából alakult ki, amelynek következtében a város esetében 
több történeti településmaggal is számolni kell.  Az Északi-középhegység vidékének 
településhálózatára jellemző egyutcás aprófalvak sora húzódik a völgyekben. A kis 
települések, mint városrészek alkották Ózd részét. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Ózd Örökségvédelmi hatástanulmány – 2011. 

56. térkép: Ózd és környéke 1858-ban 
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Az ekkor kialakult úthálózatok ma már nem beazonosíthatók. A település telekstruktúrája, 
folyamatos fejlődésen, növekedésen ment keresztül az idők folyamán. 
A nagyobb kiterjedésű intézményterületek és telkeik jól láthatóan a Hangony patak volt 
medrében és jelenlegi vonala mentén terülnek el, melyhez csápszerűen kapcsolódnak a  
szabályos osztású családi házas lakóövezetek. 
 
 
Jelentős telekstruktúrai hagyományokat, emlékeket őriz a 19. században telepített vasgyár 
és az azt körülvevő munkáskolóniák, illetve középületek alkotta építészeti együttes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Ózd Örökségvédelmi hatástanulmány – 2011. 
 

 
Az iparterület kialakítása mellett jól kivehető a környező települési szövet a hagyományos 
telekszerkezettel.  
 
 
 
 
 
 

57. térkép: Ózd telekszerkezete 
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1.14.2.1 Telekmorfológia és telekméret vizsgálat  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Ózd Örökségvédelmi hatástanulmány – 2011. 

 
Rendezési körzetekre lebontva: 
 
1. Városközpont:  
Ózd város központja a Hangony patak völgyében épült ki, a hajdani Gömöri főútvonal 
mentén az úgynevezett Vasvár pusztán, természetesen nem mai formájában. A 
városközpont a polip alakú városszerkezet középső magja. Területét behatárolja a leromlott, 
részben használaton kívüli iparterületek. A településközpont az 1970-es években épült meg 
mai formájában, kereskedelmi és igazgatási központként a hagyományos beépítési formák 
szanálásával.  
A városközpontot mai napig nem fejezték be, ami lehetőséget ad arra, hogy a mai - a 
hagyományos városépítészeti értékekhez és településszerkezeti elemekkel igazodó, új, 
kiegészített városközpont jöhessen létre. 
A városközpont településszerkezeti fő jellemzője az "egyutcás" központ, melyet az 
intézmény területek előtt utcai térbővületek egészítenek ki.  
Az úthálózati rendszer egyutcás, a városközponthoz méltó hagyományos értelemben vett 
terekkel nem rendelkezik. Az egész városközpontra a műviség jellemző, természetes, 
hagyományos léptékű városi terek - ami minden településközpontra jellemző - hiánya a 

58. térkép: A város településszerkezetének és a városrendezési körzetek 
kialakításának összefüggései 
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legjellemzőbb. A tömbtelkes telepszerű többszintes lakóterület tulajdonképpen 1 sor 10 
szintes panelházból áll, mely a domboldalban erős támfalazással kialakított teraszokon 
helyezkedik el. 
Ózd városközpontjára a lakótelepi és az ipartelepi hangulat nyomja rá a bélyegét, amelyet 
ráadásul még a gyéren jelenlévő növényzet és a kopáran, szabadon rendezetlenül hagyott 
(Gyújtó térsége) zöldterületek jellemeznek. 
 
2. Törzsgyár:  
A Gyár a településkép meghatározó elemévé, jelképévé vált. A monumentális ipari 
objektumok a mai napig meghatározói a városképnek. A Gyár beépítettsége sűrű, néhol 
meghaladja a 70 %-ot, a már lebontott területek (a volt kohók térségében) üresek. A Gyár 
városközpont felé eső területén már megfigyelhetőek a változások, kiépült a városközpont 
folytatása a jelentős közintézményekkel, azok városképi megjelenése rendezett.  
 
3. Sajóvárkony – Istenmező:  
Sajóvárkony valaha önálló település volt, az egyik legkorábbi alkotóeleme a mai városnak. 
Jelenleg az összefüggő várostest keleti peremén helyezkedik el. A beépítés struktúrája az 
úthálózati rendszernek és a telekrendszernek megfelelően alakult, utcás szalagtelkes 
beépítési struktúra a jellemző. A településrész központjában viszonylag keskeny hosszú, 
jellegzetes szalagtelkes, e vidékre oly jellemző soros, illetve kettős soros beépítéssel 
találkozunk. 
A legjellegzetesebb beépítési mód a föntebb említett szalagtelkes soros, illetve kettős soros 
beépítési mód a történeti központi területeken, illetve az újabb osztásoknál az Ózd Város 
Örökségvédelmi hatástanulmánya oldalhatáron álló családi lakóházas beépítés, illetve a 
Kertváros vegyes beépítése, amelyik néhol szabadonálló, néhol ikres beépítési módokat is 
megjelenít. A településrész peremein kolónia jellegű beépítések is találhatók, melynek 
jellegzetes példája a fizikai és társadalmi értelemben is - leromlott Hétesi kolónia. A 
település keleti végén ikres beépítésű, egységes megjelenésű lakóterület található. A 
beépítési sűrűség a falusias családi lakóházas beépítés szokásos arányait mutatja, a beépítési 
sűrűség közepes és alacsony. Kivételt képez a kettős soros szalagtelkes hagyományos 
beépítési forma, ahol a beépítési sűrűség nagyobb. A beépítések döntő mértékben 
földszintesek, illetve az újabb telekosztásoknál földszint és tetőtér-beépítés a jellemző. 
 
4. Tábla: 
A Tábla településrész a város északkeleti részén a vasúttól északra, a 25-ös út mellett 
helyezkedik el. 
Legjellemzőbb beépítési mód az oldalhatáron álló családi lakóházas beépítés, néhol 
szabadonálló és ikres beépítés is megjelenik elszórtan. Valamikor a Kőalja térségében kezdte 
meg működését az első Házépítő Szövetkezet 1898-ban. A beépítési sűrűség a családi házas 
beépítésnek megfelelő, átlagos. A beépítési magasság általában földszintes. 
 
5. Szenna: Szenna településrész valaha önálló település volt, a szennai völgyben helyezkedik 
el. A fejlődés növekedés során a településrész összeépült a várossal a Hangony patak menti 
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lankás területeken. Valamikor Szennát gyönyörű fenyves erdő határolta, mely tűzvészben 
pusztult el. 
A beépítési struktúrát alapvetően a morfológiai helyzetből következő településszerkezeti 
jellemzők, az egyutcás, ágas völgyi fekvésű utcarendszer határozza meg. Kivételt képez a 
Velence telep, ahol tömbtelkes beépítés alakult ki tervezett, rendezett, egységes formában.  
A teleknagyságokat is döntően a völgyi fekvés határozza meg, a szalagtelkek viszonylag 
rövidek, kivételt képez a déli domboldal, ahol több száz méter hosszú telekméret is 
előfordul, melyek megosztása, folyamatos beépítése megkezdődött. A Velence telep 
tömbtelkei nem túl nagyok, ezért a beépítés zárt képet alkot.  
A legjellemzőbb beépítési mód az oldalhatáron álló családi lakóházas beépítés, illetve a  
Velence telepi csoportos kisvárosias beépítési jellegű kolónia.  
A beépítési sűrűség átlagosnak mondható, kivételt képez az óriáskertes lakóterület, ahol 
nagyon alacsony, illetve a Hangony és a 25-ös út közötti lakóterület, ahol az igen rövid 
telekméretek miatt magas.  
A beépítések általában földszintesek, az újabb építéseknél alagsorral. A Velence telep 
egyemeletes magasságú. 
 
6. Ráctag - Kerekhegy: 
A településrész a Hangony patak és az Uraj patak völgye közé benyúló dombon fekszik. 
Úthálózati rendszere rostos, egymással párhuzamos utcákból áll, melyek a terepvonulatot 
követve északnyugat-délkelet irányából kelet-nyugati irányba fordulnak át.   
A telkek jellegzetesen szalagtelkek, a tömbökben a terepadottságok és lejtésviszonyok miatt 
egysorosan, vagy kétsorosan helyezkednek el. A telekméretek átlagosak, rövidebb telkeket 
csak az erősen lejtő terepen az egysoros tömbökben találunk. A beépítési sűrűség átlagos, 
kivéve az erősen lejtő terepen lévő kisebb méretű telkeket, ahol a beépítési sűrűség 
viszonylag nagyobb. 
 
7. Újvárosrész – Bolyok I.: 
A településrész Ózd nyugati térségének szélső egybefüggő, a várostestbe tagozódó része.  
A térrendszerre a lakótelepeken megszokott diffúz terek a jellemzőek, illetve a keretezetten 
épített tömbök belső udvarai jelentenek védettebb teresedéseket. Hagyományos városias 
értelemben vett térforma, tömbtér csak egy van a lakótelepen, az  
Újváros tér. 
A beépítési struktúra tömbtelkes, telepszerű többszintes rendezett lakótelepi környezet.  
Az északi területrészen a régi falu maradványaiban szalagtelkes soros beépítések maradtak 
fönn. A legjellemzőbb beépítési mód a telepszerű többszintes lakótelepi forma és szabadon-
álló intézmények. A beépítési sűrűség a lakótelepi normáknak megfelelően alakul.  
 
8. Meggyes – Cipó: 
Meggyes városrész a Cipó völgyben helyezkedik el. A településszerkezet legfőbb jellemzője a 
völgyen húzódó főutca, mint gerinc, melyhez a mellékvölgyekbe befutó mellékágak 
csatlakoznak. A legjellemzőbb beépítési mód az oldalhatáron álló beépítés. A városhoz közel 
eső régebben beépített területeken sűrűn egymás mellett épültek a házak, így a beépítés 
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képe Ózd Város Örökségvédelmi hatástanulmánya néhol zártsorú jelleget ölt. A távolabbi 
völgyekben a beépítés szintén oldalhatáron álló családi lakóházas, itt a beépítés lazább.  
A beépítési sűrűség is a föntiek szerint alakul. A völgy északi részén a beépítettség értéke 
nagyobb, csak az észak-keleti részen kisebb, mert a keskeny lakóudvarokhoz hosszú 
kertségek tartoznak. A völgy déli részén a beépítettség mértéke átlagos, nincs eltérés a 
hagyományos családi lakóházas beépítések beépítettségi mértékéhez képest. 
 
9. Ózd – Falu: 
A településrész valamikor önálló falu volt, a későbbi várost alkotó három település egyike. 
Északi oldalán teljesen a Törzsgyár területéhez kapcsolódik.  
A térrendszert meghatározó településszerkezeti elemek itt is a völgyi fekvésből adódó egy-
egy utcás településrészek és a völgyi utak becsatlakozásai. A völgyben a két főútvonal között 
utcás teret találunk, melynek közepén fut át az Ózd patak.  A település megjelenése falusias 
képet mutat a szűk völgyi ágakban, de a fő utcák mellett a beépítés besűrűsödött és 
kisvárosias zártsorú jellegű beépítés és hangulat van jelen, melyet a jelentősebb 
intézmények is megerősítenek. 
A teleknagyságok, telekformák egyrészt a településszerkezetből adódnak, valamint 
összefüggnek a beépítési struktúrával is. Így a régi városrészben megfigyelhetőek a 
hagyományos keskeny, hosszú szalagtelkes telekformák a jellegzetes soros beépítéssel, mely 
az utca felé kisvárosi hangulatú, zártsorú jellegű beépítéssé alakult át. A völgyekben a 
későbbi telekalakítások is a szalagtelkes formát mutatják, de itt a telkek már viszonylag 
szélesebbek. A kolóniák telekformái mérnöki munka eredményei, tervezett, rendezett 
telekosztást találunk, részben tömbtelkes kialakítással.   
A városközponti funkcióból adódóan tömbméretű intézményterületek is jelen vannak 
részben tömbtelkes, részben egyedi telkes formában. 
A beépítési sűrűség talán itt a legnagyobb az egész városban, melyet a központi jellegű 
területi fekvése és a sűrű, kis telkes kolóniák megléte alakít. A beépítések döntő mértékben 
földszintesek a peremeken, a városközpont és a gyár felé megjelennek az emeletes házak 
mind a közintézményeknél, mind a lakóterületeknél. 
 
Uraj eredetileg önálló falu volt, jelenleg Ózddal - ha csak egy utcával is -, ami a településrész 
főutcája és annak folytatása összeépült. 
A településrész hosszan elnyúlva patak-völgyben fekszik északkeleten meredekebb, 
délnyugaton lankásabb domboldalak között. A völgyben fekvő településrész fő 
településszerkezeti eleme a patak mentén elhelyezkedő főutca, mely a patak partjával 
párhuzamban haladó két utcaszakaszból áll, a patak a főútvonal közepén folyik.  A beépítés 
struktúráját alapvetően a településszerkezet egyutcás, utcás-teres fő szerkezeti eleme 
határozza meg, melyhez az utcaágak kapcsolódnak. 
A beépítések kora változó, a központi magban folyamatos átépülés figyelhető meg.  
A településrész végein új telekosztások találhatóak.  
Legjellemzőbb beépítési mód az oldalhatáron álló családi lakóházas beépítés, előkertekkel, 
melyek mérete változó. A beépítési sűrűség a falusias beépítésre jellemző, alacsony.  
A beépítések döntően földszintesek. 
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11.Susa: 
Susa eredetileg önálló falu volt, jelenleg Ózd város önálló belterületi egysége. A városhoz a 
fő utcája folytatásaként megjelenő úttal kapcsolódó zsák település.  
A teleknagyságok, telekméretek a főúttól északra eső településrészen nagyméretűek, a 
telkek lakóterületei részéhez jelentős méretű kertek tartoznak, melyek fölkúsznak a 
domboldalra.  
A főút és a patak közötti területen a telekméretek kisebbek. A patakon túl a kertek önálló 
területi egységként jelennek meg. A legjellemzőbb beépítési módok a szabadonálló és 
oldalhatáron álló családi lakóházas beépítés, változó méretű előkertekkel. A beépítési 
sűrűség a falusias beépítésre jellemző, alacsony. A beépítések döntően földszintesek.  
 
12/A. Bolyok II. - Szentsimon: 
Szentsimon eredetileg önálló falu volt, s tulajdonképpen ma is Ózd önálló belterületi 
egysége, főútvonalával Bolyokon keresztül kapcsolódik Ózdhoz. 
Úthálózati rendszerét alapvetően a főutca határozza meg, mely a falu két végén erősen 
kanyarodik. Későbbi korokban szabályos utcákkal és telektömbökkel egészül ki az egyutcás 
település. 
A beépítés struktúrája az út és telekrendszernek megfelelően alakul, utcás, szalagtelkes 
beépítési struktúra a jellemző.  
A teleknagyságok, telekformák szépen mutatják a történetiséget. A településrész 
központjában a főutca mentén viszonylag keskeny, hosszú, jellegzetes szalagtelkes 
telekrendszert találunk. 
A beépítési sűrűség a falusias beépítésre jellemző, alacsony. Kivételt képez a főutcával 
párhuzamos utca rövid telkeinek beépítettsége, mely az átlagosnál nagyobb, illetve a kettős 
soros beépítésnél, ahol a telken több lakóház is található, itt a beépítési sűrűség szintén 
nagyobb.  
A településrész védendő településszerkezeti és beépítési eleme kell, hogy legyen a régi 
telekhasználatot idéző szalagtelek, soros beépítéssel. A szabályozási terv készítése során 
speciális előírások kidolgozása szükséges. A beépítések döntően földszintesek, tetőtér-
beépítéses ház is kevés van. 
 
13. Hódospécsány: 
Hódoscsépány eredetileg önálló falu volt, ma is önálló intézményi ellátással rendelkező 
településrész. A teleknagyságok, telekméretek alakulása a történetiséget is mutatja.  
A településrész valamikori központjában a fő utca mellett keskeny, hosszú, jellegzetes 
szalagtelkes, soros beépítésű telekrendszert találunk, mely a legrégebbi telekhasználati 
módok egyike a városban. A többi utcákon is a szalagtelkes forma a jellemző, a régebbi vagy 
a településszéli beépítéseknél nagyobb lakóudvarokhoz tartozó kertségekkel. Az újabb 
osztású telkek szélesebbek, rövidebbek. 
A legjellegzetesebb beépítési mód az oldalhatáron álló családi lakóházas beépítés, az újabb 
beépítéseknél kockaházas formában a régi beépítéseknél soros beépítési móddal és hajlított 
házas beépítésekkel is találkozhatunk. 
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A beépítési sűrűség a főútvonalak mellett nagyobb, legalábbis a keskeny hosszú telkeken, 
melyet enyhít a szűk lakóudvarokhoz csatlakozó kertségek megléte.  
Egyébként a beépítési sűrűség a falusias beépítésre jellemző, átlagosnak tekinthető.  
A beépítések döntően földszintesek, illetve a terepadottságokhoz igazodóan alagsorral 
egészülnek ki. 
 
14. Somsály: 
Somsály a somsályi völgyben korábban működő szénbánya vonzására kialakult bányászfalu.  
A városhoz Hódoscsépány főutcájának folyatásaként a patak mellett kialakult főutcájával 
kapcsolódik. 
A beépítés struktúrája az úthálózati rendszernek megfelelően és a tervezett rendezett 
formában megépített kolóniák szerint alakul. A kolóniák részben soros formában épültek 
meg a főút mellett, részben a teraszosan kialakított domboldalon egymással párhuzamos, 
egymás fölött lévő sorokban, részben egymással párhuzamosan futó utcákban a 
hagyományos utcák kétoldali beépítését idézve. Az üzemi területek közelében a beépítés a 
hurokszerűen záró főútvonalra szerveződnek. 
A teleknagyságok, telekméretek változóak. Jellemző az egészen keskeny tömbtelek és a 
családi házas lakóterületet idéző hagyományos egyedi lakótelek is. 
A beépítési sűrűség a tömbtelkes lakóterületeknél nagy, a beépítés helyenként zsúfolt.  
Az ikres beépítéseknél a beépítési sűrűség a családi lakóházas beépítésű területek átlagos 
sűrűségét mutatja. A beépítések döntően földszintesek. 
 
15. városkörzet: 
A város ezen része 1994.- ben önálló községgé alakult. 
 
16.Bánszállás: 
A Bánszállás bányatelep a múlt század végén kezdte megműködését. Mindig önálló 
településrészként, később önálló belterületi egységként működött. A városból, a 
Sajóvárkonyból a  25-ös főútvonal felé vezető úton közelíthető meg, igen elszigetelt 
településrész. A település két önálló egységre bomlik, az úgynevezett Felső és Alsó telepre.  
A beépítés struktúrája az egységesen megépített kolónia beépítés a jellemző. A 
telekrendszer szabályos kialakítású, egyforma méretű. Kivételt képez a településrész nyugati 
határán lévő egyedi telkes lakóterület a hozzátartozó nagyméretű kertekkel.  
A legjelentősebb beépítési mód az egyedi telkeken kialakított többlakásos utcával 
párhuzamosan elhelyezett kolóniaépületek sora. A beépítési sűrűség átlagos.  A beépítések 
földszintesek. A településrész nagyon leromlott állapotban van és szociális problémákkal 
terhelt. 
 
17. Center: 
Center a várostól elszakadva elhelyezkedő önálló belterületi egység, valamikor önálló falu 
volt. Kapcsolata a várossal Sajóvárkonyon keresztül Bánszállást érintő főútvonalon történik, 
mely a 25-ös főútra köt ki. 
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A telekrendszert hagyományos szalagtelkes, a lakóudvarokhoz nagyméretű kertek 
csatlakoznak. A legjellemzőbb beépítési mód az oldalhatáron álló családi lakóházas beépítés. 
Egy kisebb területegységen belül fölfedezhetők a szalagtelkes soros - történeti 
hagyományokat tükröző - beépítési mód is.  
A beépítési sűrűség a nagyméretű telkek miatt alacsony. A beépítések földszintesek. 
 
Felhasznált irodalom:  
•  Dobossy László: Ózd utcahálózata (1977)  
•  Fejezetek Ózd történetéből Szerkesztette Dobi Sándor (1975)  
•  Az Ózdi Kohászati Üzemek története Szerkesztette Berend T. Iván (1980)  
•  Budapest Karakterterv Metodika  
  Budapest Karaktertérkép, Értékraszter  
   Szerzők: Építész Stúdió 11 Kft. Budapest  
     Cságoly Ferenc és munkatársai  
•  Magyarország hagyományos lakókörnyezeti kultúráinak feltárása és értékelése a 
továbbfejlesztés szempontjából ÉTE Munkacsoport Dr. Meggyesi Tamás vezetésével (1986)  
•  Magyarország hagyományos lakókörnyezeti kultúráinak tipológiája  
  ÉVM megbízásából a LAKINFORM szervezésében  
   Felelős tervező: Dr. Meggyesi Tamás (1986)  
•  Utcák és terek az alföldi kertes településekben  
   ÉVM Építészeti és Műemléki Főosztályának megbízásából a LAKINFORM szervezésében 
készült (1988) Felelős tervező: Dr. Meggyesi Tamás  
•  Györffy István: Magyar falu magyar ház (1943)  
•  Az Ózdi munkáskolóniák és lakásbérlők kialakulása és története Vass Tibor  
(1984.)  
•  A Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság és társvállalatai jóléti 
intézményeinek ismertetése Budapest (1913.) 
 
1.14.2.2 Tulajdonjogi vizsgálat 

A telkek tulajdoni formája tekintetében eltérő viselkedést a Magyar Állam, az Önkormányzat 
és a magántulajdonban álló ingatlanok mutatnak. 

Az Önkormányzati vagyonkataszter a következő fejezetben részletes kifejtésre kerül.  
A Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanokról részletes adataink nincsenek. Jó néhány 
ingatlantípus állami tulajdona viszont ismert. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
Törvény 4. § (1) bekezdése alapján a Magyar Állam kizárólagos tulajdonába tartoznak az 
alábbiak, melyek a vonatkozó fejezetekben részletesen tárgyaltak.  
- Vízfolyások 
- Vasúti pályák 
- Műemlékek 
- Országos közutak 
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1.14.3 Önkormányzati tulajdoni kataszter 

Az önkormányzat ingatlangazdálkodási tervet eddig még nem készített, de felismerte, hogy a 
fejlesztések megvalósulásához és a tőke érkezéséhez elengedhetetlen az önkormányzat saját 
tulajdonú ingatlanjainak a tervszerű felhasználása. Így a város fejlesztései átláthatóbbakká, 
kiszámíthatóbakká válnak, ezzel is segítve a befektető k eligazodását. Az egyes területeken 
végrehajtott fejlesztések hatására felértékelődhetnek az ingatlanok, míg máshol a 
fejlesztések elmaradásával ennek ellenkezője történhet meg. Természetesen ez nem csak az 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érinti, hanem a lakosságét, a vállalkozásokét is. Ezért 
a város a jövőben tervezi, hogy ingatlanjainak felhasználásáról konkrét tervet készít, jelenleg 
pedig az alábbi rendeletek határozzák meg az önkormányzat ingatlangazdálkodását:  

- Ózd Város Önkormányzatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
34/2004.(XII.30). számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások- és 
helyiségek elidegenítéséről  

- Ózd Város Önkormányzatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
19/2004.(IV.15.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 
helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletér ő l, valamint ezek bérleti díjáról  

- Ózd Város Önkormányzatának módosításokkal (2008. III. 21-én) egységes szerkezetbe 
foglalt 25/1993. (XII.23.) számú rendelete az Ózd Városi Önkormányzat tulajdonáról 
és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól 

Forrás: IVS 2010. 

 

1.14.4 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 
A vizsgálat elkészítéséhez nem állt rendelkezésre hivatalos földhivatali alaptérkép.  
Ahhoz, hogy a település geodéziai állapota rendezett legyen DAT-os alaptérkép beszerzése 
szükséges. 
 
1.14.5 Az építmények vizsgálata 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény fogalom-
meghatározása szerint: 
„Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre 
szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és 
kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a 
terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok felett légtér megváltoztatásával, 
beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).” 
Az építmények vizsgálatát ennél az alfejezetnél a fölhivatali alaptérkép hiánya miatt sem 
lehetett elvégezni. 
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1.14.6 Az épített környezet értékei 

1.14.6.1 Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

Ózd kialakulásában a természetföldrajzi és a közlekedés-földrajzi, gazdasági tényezők 
együttesen játszottak szerepet. Az Északi-középhegységhez tartozó Hevesi-Gömöri 
dombvidék egyik jelentős közlekedési tengelye a Hangony-patak völgyében húzódott. Ózd a 
dombvidék különböző völgyeiben megbúvó települések egyesítésével alakult ki. 1940-ben 
Bolyok és Sajóvárkony egyesült Ózddal. 1978-ban további öt települést - Center, Szentsimon, 
Uraj, Hódoscsépány, Susa – csatolnak még Ózdhoz. 
 
Ózd a gazdag szénlelőhelyeinek köszönheti gazdasági fejlődését. A városban a vaskohászat 
már a XIX. század közepén megindul, de jelentős méreteket csak az 1950-es évek után ér el. 
A szocialista iparosítás következtében Ózd egyike lesz Észak-Magyarország tervszerűen 
kiépített iparvárosainak. 
 
Maga Ózd helynév puszta személynévből keletkezett magyar névadással. Az alapjául szolgáló 
személynév alapszava azonban már vitatott. Valószínű, hogy a szláv zab szó –d képzős 
származéka. Ózd első oklevles említése 1272-ből származik, így településszerkezetének 
legkorábbi rétege az Árpád-korra vezethető vissza. 
 
Ózd több település összeolvadásából alakult ki, amelynek következtében a város esetében 
több történeti településmaggal is számolni kell.  Az Északi-középhegység vidékének 
településhálózatára jellemző egyutcás aprófalvak sora húzódik a völgyekben. A kis 
települések, mint városrészek alkotják Ózd részét. A XVIII. század végén készült Első katonai 
felmérés térképeihez készült országleírásban Ószd, Csepán, Várkony, Bolyk jelentéktelen 
településekként jelennek meg, ahol gyakorlatilag szilárd épületként csak a templomot 
említik, a templom körül pedig mindössze néhány ház áll, jellegzetes egy utcás 
településszerkezetű települések. Ózd városának egy-egy történeti központját rajzolják ki ezek 
a kis településmagok, amelyek központjában a középkori eredetű templom áll. Sajnos ezek a 
településrészek napjainkban a legszegényebb, legelmaradottabb területek, ahol ma már 
semmilyen központi, adminisztációs funkció nem létezik.  
 
 
1.14.6.2  Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 
A XIX. századi lecsapolási munkák megkezdése előtt az ország vízben gazdag táj volt. Számos 
ér, patak, folyás, folyócska kanyargott itt, amelyek vízmentes magaspartjai pedig kiváló 
körülményeket kínáltak a régészeti korokban a megtelepüléshez.  
Ózd a Hangony-patak völgyében jött létre, igen kedvező természeti feltételek mellett. A 
település nem tartozik a régészeti szempontból jól kutatott területek közé. A település 
határában szisztematikus régészeti topográfiai kutatások még nem történtek, így nem került 
feltérképezésre a település teljes határa. A mellékelt lista csak egy reprezentatív 
mintavételnek tekinthető, és nem szabad azt a következtetést levonni belőle, hogy ismerjük 
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a város közigazgatási határában található valamennyi régészeti lelőhelyet. A földmunkával 
járó beruházások tervezése során mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a jelenleg 
lehatárolt területeken kívül is kell régészeti leletek előkerülésére számítani. A fenti 
körülményt ma már a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény is tükrözi, 
hiszen a jogszabály legutóbbi módosítása megkülönbözteti a régészeti lelőhely és a 
nyilvántartott régészeti lelőhely fogalmát. 
A településen komoly örökségvédelmi kockázatot jelenthetnek a zöld mezős beruházások. 
Ahogyan fentebb említettük, Ózd nem tartozik a régészeti szempontból jól kutatott 
települések közé, így újabb régészeti lelőhelyre gyakorlatilag a település határában bárhol rá 
lehet bukkanni különböző földmunkák során. A nagy felületű zöldmezős beruházásoknál 
mindenképpen számolni kell régészeti lelőhelyek előkerülésével, így különösen fontosnak 
tartjuk, hogy a zöldmezős beruházások előkészítésénél nagy hangsúlyt kapjon a régészeti 
örökség felmérése. Javasoljuk, hogy az ilyen típusú beruházások esetén a tervezés legkorábbi 
fázisában készüljön el a próbafeltárást is magába foglaló előzetes régészeti dokumentáció, 
ugyanis csak ennek a dokumentációnak a segítségével lehet csökkenteni a régészeti örökség 
által jelentett kockázatot. Javasoljuk, hogy a vállalkozások telephelyeinek kiválasztása során 
a régészeti örökségvédelmi szempontokat is vegyék figyelembe.  
A régészeti örökségvédelmi kockázat tovább csökkenthető már korábban kialakított 
telephelyek korszerűsítésével, azaz a barna mezős beruházások ösztönzésével.  

 

15. táblázat: Ózd közigazgatási határában található nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

Azonosító Név Helyrajzi szám 

16177 Bánszállás 038/4, 040/5 

16179 Katona József út 7439, 7440, 7441, 7446, 7447, 7448, 7449 

16180 

Nagyverők alja 
dűlő 014/8 

16181 Kajla fő 0575/12 

16182 Borbáseleje dűlő 0535/1 

16183 48-as utca 

5386, 5387/2, 5380/3, 5380/4, 5380/5, 5379, 5378, 5375, 5396, 
5397/1, 5397/2, 5281, 5282, 5285/2, 5285/1, 5288/1, 5290, 5291, 
5293, 5296, 5300, 5304, 5312, 5317, 5315/1, 5318, 5319/6, 6935, 
5374/2, 5374/3, 5374/4, 5374/5, 5253, 5246, 5387/1 
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16185 Madách u. 21. 

2546, 2547, 2548, 2543, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 
2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2533, 2532, 2485, 2484, 
2483, 2482, 2481, 2480, 2479, 2478, 2477, 2476, 2475, 2474, 2473, 
2472, 2452 

16186 

Hámán Kató út 
108. 

2593/1, 2593/2, 2563, 2562, 2558, 2557, 2556/2, 2555/1, 2554, 
2553, 2552, 2551, 2550, 2549, 2543, 2542, 2541, 2540, 2539, 2538, 
2537, 2536, 2535, 2534, 2533, 2532, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 
2491, 2492, 2493, 2623/1, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 
2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 
2641, 2699, 2722, 2721, 2720, 2719, 2718, 2717, 2716, 2715, 2700, 
2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711 

16188 Kenderföldek 066/1 

16189 

Előd vezér utca 
1. 

4493, 4487, 4486, 4485, 4484, 4483, 4494, 4532/1, 4495, 4496, 
4497, 4498 

16190 Bihariék legelője 0447/48 

16191 Pap-földek 8626 

16192 Stadion 
8640/3, 8640/2, 8640/1, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8624/2, 
8625, 8626, 8627, 8628/5, 8628/4 

16193 

Március 15. út 
52. 214, 294, 295, 296, 460/1, 459, 458, 457, 456 

16194 Béketelep 8087/15, 8087/11, 8087/12, 8087/13 

16195 Zrínyi út 1. 8626 

16196 Szálás hegy 

21550, 21634, 21637, 16577/14, 16555/3, 16577/15, 16635/3, 
16635/2, 16563/14, 16577/33, 16577/32, 16577/31, 16577/30, 
16577/29, 16577/28, 16577/27, 16577/26, 16577/25, 16577/21, 
16577/20, 16577/19, 16577/18, 16577/17 

16197 Búzásvölgy-dűlő 0437/1 

16198 

Sajóvárkonyi 
kápolna 4129, 4128, 4127, 4126, 4016/1 

16199 Dobó István út 3738/1 

16201 Kistói dűlő 4286 
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16202 Derítő telep 061 

16203 Csapod alja 9257, 056/2 

16204 Kohászati Művek 4974, 4975, 4976/6 

16206 Biben-völgy 16756/3, 16756/4, 16756/6 

16207 

Szentsimon-
Kenderföldek 04102/7, 04103, 04104/2 

16208 Bika-pad 04013/5, 04012 

16209 Bakortvány-tető 04027/8, 04027/4 

16210 Szilaja 04087, 04088 

16211 Kertmegi-dűlő 17516, 17517, 17518 

16212 Vizslás 0375/130 

16213 Szurdok oldal 0375/69, 0375/70 

16214 Szurdok tető 8833/1, 8830 

16216 Homok dűlő 16786, 16785, 16784, 16783 

16217 Csamasz 04138/7 

16291 

Szentsimon-
Agyagas dűlő 04115/8, 04115/2 

16472 Center 9192 

33205 

Szentsimon, 
Domb-alja 

8912, 0375/185, 0375/184, 0375/183, 0375/182, 0375/181, 
0375/180, 0375/179, 0375/178, 0375/177, 0375/176, 0375/175, 
0375/174, 0375/173 

67415 

Szentsimon, 
Római katolikus 
templom 17004, 17005, 17003, 17002 

67417 

Uraj, Római 
katolikus 
templom 14001, 14414, 14028 
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75133 

Szentsimon, 
Károlyi úttól 
keletre 

17251, 17269/1, 17252, 17267/4, 17267/5, 17253, 17254, 17267/6, 
17274, 17272/2, 17272/1, 17271, 17270/2, 04168/3, 04168/8, 
04168/9, 04168/10, 04168/11, 04168/7, 04168/12, 04169/1, 
04167/5, 04168/13, 04168/16, 04168/15, 04168/14 

35612 Szurdok tető 17478, 17479, 17480, 17481, 17482, 17483, 17497 

 

Ózd közigazgatási határában miniszteri határozattal vagy rendelettel védetté nyilvánított 
régészeti lelőhely  
 
Az 1620-121/1951. számú KM rendelet Kőaljatető nevű régészeti lelőhelyet nyilvánította 
védett régészeti lelőhellyé. 

 

16. táblázat: Miniszteri határozattal vagy rendelettel védett régészeti lelőhely Ózdon 

Azonosító Név Védési Jogszabály Helyrajzi szám 

16184 Kőaljatető 1620-121/1951 KM 

0494/2, 0493/5, 2369, 2364, 2363, 2362, 2361, 
2360/2, 2359, 2358, 2357, 2351, 2350, 2348, 2344, 
2340/1, 2337, 2336, 2335, 2332, 2307, 2329, 2333, 
2334/5, 2338, 2339, 2340/2 

 

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

 
Ózd történeti településközpontjai: 
Ózd több, már a középkorban is létezett aprófalu összeolvadásából alakult ki. A középkori 
oklevelek említik Simon, Várkony, Bolyk, Csépány, Hangony, Ószd, Uraj, Szentsimon 
településeket. A középkori települések középkori központjában a templom állt.  Az Ózd 
részét képező települések esetében sok esetben van adatunk arra vonatkozóan, hogy a 
jelenleg is álló templomnak középkori előzménye van.  A templom helyén, illetve a település 
középkori központjában régészeti kutatás még nem folyt. Ennek következtében nem 
ismerjük a középkori templom és a körötte elhelyezkedő középkori település pontos 
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kiterjedését, és alaprajzát. Az egyes templomok felújítása során is számítani kell a középkori 
templom maradványainak előkerülésére. 
A középkori település maradványait a belterületen modern építési törmelék borítja, 
amelynek vastagságát régészeti kutatás hiányában nem ismerjük, azonban azt 
valószínűsíthetjük, hogy egy-egy építkezés pinceszintjén már lehet számítani késő középkori-
kora újkori településmaradványok előkerülésére. A fentieknek megfelelően a történeti 
településmagban, a mélyebb alapozási síkkal rendelkező építkezések esetén különös gonddal 
kell eljárni. Az építkezések földmunkáihoz pedig javasolt a régészeti felügyelet 
megrendelése.  
 
Ózd határában további régészeti érdekű területeket találunk az egykori élővíz-folyások 
magaspartjain.  A Hangony-patak, Egyház-völgy, Hódós-patak, Uraj-patak teljes Ózd 
közigazgatási határába eső szakasza, illetve annak vízmentes magaspartja régészeti érdekű 
területnek minősül, ahol a kulturális örökség védelméről szóló törvény értelmében régészeti 
leletek előkerülésére kell számítani. 
 
1.14.6.3  Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 
 

Ózd településszerkezetében és településképében archaikus elemek ma már alig fedezhetők 
fel. A város részeit képező egykori aprófalvak azonban még őrzik hagyományos 
településszerkezeti vonásaikat. A város helyi védendő utcaképnek nyílvánította azokat. A 
település első virágkorát a XIX. század második felében élte, ekkor épül ki a vasmű, valamint 
a vasútvonal is. A vasműhöz kapcsolódóan a XIX. századi  építészet jellegzetességei is 
megjelennek mint a kaszinó, olvasó, városi könyvtár, evangelikus templom. A Pázmányi úton 
a polgári építészet további épületei is megtalálhatóak. 
Az 1950-es évek erőltetett iparosítása eredményezte azonban a városképet jelenleg 
meghatározó beépítéseket. Új városközpont épül ki, amely közigazgatási és kereskedelmi 
funkciókat is ellát. Az új adminisztrációs központban többszintes panelépületekből álló 
lakótelepek épülnek. Az ipari és lakótelepi fejlesztések együttesen eredményezték Ózd ipari 
városi arculatának kialakulását. Ózd jellegzetes településképéhez hozzátartoznak a munkás 
kolóniatelepek sajátos, úszótelkes, zártsorú, valamint villaszerű beépítései. 
A 2000-ben épült görög katolikus templom, a városközponti körforgalomban megépült 
városháza a modern építészet érdekes színfoltja a városnak 
Ózd városában igen kevés országos védelem alatt álló műemléképület található, azok egy 
része egyházi épület, a másik része pedig a vasműhöz kapcsolódó beépítésekre vonatkozik.  

1.14.6.4 Világörökségi, és világörökségi várományos terület 

Világörökségi és világörökségi várományos terület Ózd közigazgatási határában nem 
található.  
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1.14.6.5   Műemlék, műemlékegyüttes 

17. táblázat: Műemlékek és műemlékegyüttesek Ózdon 

Törzsszám Cím Név Védési ügyiratok Helyrajzi szám 

10649 Kőalja u. 26. lakóház 4987/1991. OMF 2287 

10649 Kőalja u. 26. melléképületek 4987/1991. OMF 2287 

917 
Dobó István 
utca 2-4. 

Sajóvárkonyi r. k. 
templom 

22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM 4286 

918 
Dobó István 
utca 2-4. 

Nep. Szt. János 
szobor 

22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM 4286 

1261 
SZENTSIMON, 
Barátság út 2. R.k.templom 

1620-58-19/1950. 
VKM, 22509/1958. 
ÉM 120344/1958. 
MM 17004 

1265 
URAJ, Rákóczi 
u. 17. Rk. templom 31828/1963. ÉM 14001 

10649 Kőalja út 26. 
Lakóház és 
melléképületei 4987/1991. OMF 2287 

11132 Gyár út 2. 
Ózdi Tiszti 
Kaszinó 

25/2005. (IX. 16.) 
NKÖM 5267 

11133 Gyár út 4. 

Ózdi Olvasó 
Egylet Székháza 
(Liszt Ferenc 
Művelődési Ház) 

25/2005. (IX. 16.) 
NKÖM 5266 

11134 Gyár utca 24. 

Ózdi Városi 
Múzeum (az 
egykori Ózdi 
Gyártelepi 
Társulati Elemi 
Népiskola) 

25/2005. (IX. 16.) 
NKÖM 5190/3 

11135 
Rombauer tér 
1. 

Ózdi Hivatalház 
(Laborépület) 
főépülete 

25/2005. (IX. 16.) 
NKÖM 5035 

11136 Törzsgyár 
Ózdi Gyári 
Uszoda 

25/2005. (IX. 16.) 
NKÖM 11072/1 
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11137 Törzsgyár 

Ózdi Téglagyár 
épületei (illetve 
az Eckart- és 
Wernicke-
kemencék) 

25/2005. (IX. 16.) 
NKÖM 11020/C, 11020/D 

11138 Törzsgyár Fúvógépház 
25/2005. (IX. 16.) 
NKÖM 11140 

11139 Törzsgyár 

Ózdi 
Finomhengermű 
épülete 

25/2005. (IX. 16.) 
NKÖM 11089 

 

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

Ózd közigazgatási határában a műemlékvédelem sajátos tárgyai közé sorolt történeti kert, 
temető és temetkezési hely nem található. 

1.14.6.7 Műemléki terület, történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet 

Ózd területén műemléki terület, történeti táj nem került kijelölésre.   
 
A 25/2005. (IX. 16.) számú NKÖM rendelet az Ózdi Vasgyár, kolóniák és középületek 
épületegyüttesére vonatkozóan műemléki jelentőségű területet jelöl ki.  
 

18. táblázat: Műemlék jellegű területek Ózdon 

Törzsszám Cím Név Védelem 
Védési 

ügyiratok 
helyrajzi szám 

11151 

Velence-
telep-

Szenna 
patak 

Ózdi MJT, 
Vasgyár és 
Kolóniák ill. 
Középületek 

együttese 

Műemléki 
jelentőségű 

terület 

25/2005. (IX. 
16.) NKÖM 

1191, 1192, 1194, 1195, 
1196, 1197, 1198, 1199, 
1200, 1201, 1209, 1208, 
1207, 1206, 1205, 1204, 
1203, 1212, 1215, 1216, 
1217, 1218, 1230, 7202, 
7203, 7204, 7206, 7207, 
7208/1, 7208/2, 7209, 

7210/2, 7211, 7212, 7213, 
7215, 7216, 7217, 7218/1, 

7218/2, 7218/ 

Forrás: 25/2005. (IX.16.) sz. NKÖM rendelet 

A 2005-ben lehatárolt műemléki jelentőségű terület esetén jogszabály határozza meg 
műemléki környezetét. 
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19. táblázat: Műemléki környezet Ózdon 

Törzsszám Cím Név Védelem 
Védési 

ügyiratok 
helyrajzi szám 

11151 

Velence-
telep-

Szenna 
patak 

Ózdi MJT 
műemléki 

környezete 

Műemléki 
környezet 

25/2005. (IX. 
16.) NKÖM 

5273/12, 5100/1, 7108, 
7118/1, 7109, 7110, 7111, 

7114, 7115, 7116, 7117, 5115, 
5126/2, 5127/2, 5128/2, 5107, 

5103, 5065, 5102, 5128/1, 
5392, 1473, 1472, 1471, 

1470/2, 1470/1, 1469, 1468, 
1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 
1460/4, 1460/3, 1459, 3379, 

3378, 3377 

Forrás: 2001. LXIV. törvény 

 

Az országos műemléki védelem alatt álló további épületek műemléki környezetének 
megrajzolásakor a kulturális örökség védelméről szóló rendelkezései az irányadóak.  

1.14.6.8  Nemzeti emlékhely 

Ózd területén a kulturális örökség védelméről szóló 2001. LXIV. törvény alapján kijelölt 
nemzeti emlékhely nem található. 

1.14.6.9 Helyi védelem 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2011. (V. 20.) számú Önkormányzati 
Rendelete Ózd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről határozza meg a 
helyi értékvédelmi területeket és az egyedi helyi védett épületekre vonatkozó speciális 
építési előírásokat.  
A rendelet 3. számú melléklete ad javaslatokat a helyi védelem kiterjesztésére: Uraj főutcája, 
Szentsimon főutcája, Bolyok főutcája, Hódoscsépány főutcája, Ózd falu főutcája. Helyi 
építészeti védelem alá javasolt területek: Újtelepi kolónia, Kisamerika, Nagyamerika kolónia 
telepei. Egyedi helyi védelem alá helyezésre javasolt épületek: Susa 12045 hrsz, Susa 12019 
hrsz, Susa 12021 hrsz, Petőfi tér Könyvtár épület, Római katolikus templom (Ív út), 
Református templom (Újtelep), Evangélikus templom (Váci Mihály út). 
 
Megfontolásra javasoljuk, hogy azokban az esetekben, ahol az épület egésze nem hordoz 
jelentősebb építészeti értéket, de egyes épületrészei, épületelemei helyi szempontból 
értékesek, akkor csak az értékes épületrészek, épületelemek kerüljenek helyi védelem alá. 
 
Ózd területén igen kevés országos védelem alatt álló műemléképület található, annak is 
jelentős része egyházi épület, így az a település képére jelentős hatással nem bír. Fontosnak 
tartjuk, hogy a helyi településképet, településkarakter befolyásoló, a helyi építészeti 
hagyományokat tükröző épületek helyi védelem alá kerüljenek. Ezek az épületek ugyanis 
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elsősorban a település szempontjából fontosak és értékesek, az országos műemlékvédelmi 
kritériumoknak nem felelnek meg, azonban meghatározó utcaképi jelentőséggel bírnak.  
A helyi, egyedi arculatot biztosító házaknál komoly kockázatot jelent az öreg épületek 
korszerűsítési igénye. Fontosnak tartjuk, hogy a hatályos településrendezési eszközökben 
megfogalmazott helyi építési szabályok tudják biztosítani, hogy a településkép 
szempontjából értékes épületek esetén az örökségvédelmi szempontok teljes körű 
figyelembevételével történhessen meg azok modernizálása. A helyi szempontból értékes 
épületek esetén az egyedi arculatot, eredeti arányokat, homlokzati beosztásokat, 
nyíláskiosztást megtartó korszerűsítések, felújítások valósulhassanak meg. A nem egyházi 
épületek esetén a legnehezebb feladat a mai XXI. századi funkció megtalálása, amely szinte 
az egyedüli biztosítéka ezen régi épületek fennmaradásának. A megtalált funkció mellett 
fontos szerepet játszik még az új funkcióhoz kapcsolódóan az épületek modernizálása, 
esetleges bővítése, amelyet csak az épületek építészeti értékeinek figyelembevételével, 
hangsúlyozásával, megőrzésével lehet megvalósítani. Az igen kevés országosan védett 
értékek mellett jobban kellene tudatosítani a város arculata szempontjából fontos, a 
környezet minőségére kisugárzó hatással bíró építészeti értékeket. 

1.14.7 Az épített környezet konfliktusai, problémái 

A településszerkezet meghatározó elemei a földrajzi adottságokból adódnak, ezek a 
természetes fejlődés eredményei. Tehát a völgyekben a korábban önállóan fejlődő 
települések közötti úthálózati rendszer jelenti a város településszerkezetének organikus 
eleme, jelentős konfliktusok nélkül. 
A másik meghatározó elem a korábban önálló három település (Ózd, Várkony és Bolyok) 
közötti sík terep, melyre a Gyártelep épült. Ezt nőtte körül az ipari termelés okozta 
fejlődéssel a települések közötti még beépítetlen terület. 
A várostest közepén jelen lévő Gyártelep ugyan korábban szervezte a település fejlődését, 
ma azonban alapvetően konfliktus-forrás, mivel akadályozza a település fejlődést, mivel nem 
teszi lehetővé annak városközponti használatát. Megjelenése a belső településképben is 
konfliktust idéz elő, de szintén vizuális szennyezést jelent a városba vezető főút menti 
iparterületek megjelenése. 
A város-központon kívüli természeti környezetével ellentétben az 1970-es években kiépített 
új városközpont nagyon mérnöki, művi megjelenésű. 
Ennek hangsúlyos eleme a telepszerű paneles épületek sora.  
Nincs szerves kapcsolata a természeti környezettel és egyúttal az egyébként kellemes 
dombos környezet látványát is eltakarja.  
Ez kezelendő (humanizálandó) kérdés, feladat a jövőben, melynek során a hagyományos 
utcák, terek karakterének létrejöttét is célszerű biztosítani. 
Ettől kevesebb konfliktussal terhelt Bolyok térségében kialakított lakótelep. Sík területen 
épült és aktív növényzetével, zöldfelületével kellemesebb lakókörnyezetet biztosít, mint a 
városközpontban lévő. 
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1.15 KÖZLEKEDÉS 

1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok  

A város közlekedés-földrajzi szempontból rossz pozícióban van. Helyzetét a regionális 
közlekedési hálózatban a trianoni békeszerződés után kialakult állapot alapvetően 
meghatározta. A döntés megfosztotta Ózdot vonzáskörzetének északi részétől, vagy 
megfogalmazhatjuk a helyzetet megfordítva is; Ózd kikerült Rimaszombat hatósugarából.  

Az új határ együttműködő térséget vágott ketté. A Rimaszombat-Salgótarján-Ózd alkotta 
városháromszög fő gazdasági motorja a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. volt. A terület 
északi fele rekedt a határon kívül, a kelet-nyugati irányú fő közlekedési artériákkal együtt. 
Ennek nyomán Ózd mind gazdasági, mind közlekedési vonatkozásban szeparálódott. 
Megszűnt az Ózd és Salgótarján közötti vasúti összeköttetés, és a Füleken át vezető 
főútkapcsolat. A határ fizikailag vágta át a Susán átmenő Ózd-Rimaszécs utat.  

Ma a város elérhetőségét a 25. sz. Kerecsend-Eger-Ózd-Bánréve és a 26. sz. Miskolc- 
Kazincbarcika-Bánréve másodrendű főutak biztosítják. Mindkét főút a 3. sz. Budapest-
Miskolc- Tornyosnémeti elsőrendű főúthoz csatlakozik. A 26-os Miskolcnál, a 25-ös 
Kerecsendnél. Egyúttal ezek a pontok azok, ahol az autópálya (M3) elérhető. Ózdot ezért 
perifériális szituációba hozza határmenti elhelyezkedése és földrajzi adottságai. Minthogy a 
város a Bükk, illetve az Upponyi hegység északi lábainál fekszik, jelentős kerülővel lehet 
megközelíteni mindkét főúton, a saját és szomszédos megyeszékhely 50 km-nél, az 
autópálya kapcsolat lehetősége 70 km-nél távolabb van. Speciális helyzetet teremt az is, 
hogy a város sok szempontból – kereskedelem, szolgáltatások – nem saját, hanem 
szomszédos megye székhelyéhez gravitál. 

A Bükktől keletre eső Sajó-völgyön át közelíthető meg Miskolc a 25-ös és a 26-os utakon, a 
Bükk nyugati nyúlványain, a 25-ös úton érhető el Eger. Salgótarján főúton a Heves-Borsodi 
dombság déli oldalán a 25-ös, 23-as és 21-es utakon közelíthető meg. Miskolc 62 km, Eger 
55km, Salgótarján pedig 71km Ózdtól. Bár Miskolc 7 km-el messzebb van, mint Eger, az 
elérhetőség időben nagyjából megegyezik a 26-os út jobb vonalvezetése és kiépítettsége 
miatt. A Domaháza- Zabar összekötőút kiépítése óta Salgótarjánba a határ mentén is el lehet 
jutni. Ez az útvonal rövidebb 18 km-el, lényeges időmegtakarítást azonban nem jelent, mert 
vonalvezetése és kiépítettsége rosszabb, és jóval nagyobb a vesztett magasságkülönbség.  

A főváros felé legkedvezőbb a 25-23-21-M3 útvonal, melyen 155 km a távolság, mely 2 óra 
15 perc alatt tehető meg. (Ugyanez Eger-Füzesabony-M3útvonalon 195 km, Miskolc felé 239 
km.) 

Ózd elérhetőségi pozícióját tovább rontja, hogy a 25. sz. másodrendű főút, és annak átkelési 
szakaszai szűkek és kanyargósak. Különösen veszélyesek és kedvezőtlenek a bánrévei és a 
sajópüspöki kis sugarú könyökök, valamint Eger felé a nagy vesztett magasság a 
Borsodnádasd-Szentdomonkos közötti szerpentinen. 
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Ózd vasúti szempontból zsák helyzetű, "életképes" vasúti kapcsolata a három szomszédos 
megyeszékhely közül csak Miskolccal van. Az ózdi mellékvonal a 92-es számú Miskolc-
Kazincbarcika-Bánréve vonalra csatlakozik Bánrévénél. Jelenleg csak kazincbarcikai 
átszállással lehet Miskolcra és újabb miskolci átszállással Budapestre utazni. A fő problémát 
az jelenti, hogy az Ózd-Bánréve-Kazincbarcika vonalszakasz nem villamosított.  

Összességében elmondható, hogy a város gazdasági fejlődésének egyik legnagyobb, ha 
nem a legnagyobb akadálya a rossz elérhetőség. 

A város kistérségi kapcsolatai 

A vonzáskörzet településeit sugárirányban szétfutó összekötőút hálózat kapcsolja Ózdhoz. A 
kistérségi kapcsolatokat biztosító utak az alábbiak: 

- 2508 sz. Ózd-Nekézseny összekötőút 

- 2522 sz. Ózd-Sáta összekötőút 

- 2524 sz. Ózd-Borsodbóta-Uppony összekötőút 

- 2306 sz. Ózd-Domaháza-Zabar összekötőút 

- 25122 sz. bekötőút (Brassói út) 

A főúttól délre, dél-keletre eső Upponyi hegység településhálózata, és ennek megfelelően 
úthálózata is meglepően sűrű. Három összekötőút is teremt kapcsolatot az Upponyi hegység 
és a Bükk közötti völgyben futó Bélapátfalva-Vadnai összekötőúttal, mint a 25-ös úttal 
párhuzamosan futó térségi tengellyel. A 2506-os út Farkaslyukon és Csernelyen át, a 2522. sz 
összekötőút Sátán és Nekézsenyen át, a 2524-es út pedig Borsodbótán és Upponyon 
keresztül. A 2524-es út oldalága Királdon át a 2525-ös összekötőút, amely Putnok felé jelent 
a 25-ös úttal párhuzamos kapcsolatot.  

A felsorolt összekötő utak helyszínrajzi és magassági vonalvezetése túlzottan igazodik a 
hegyvidéki domborzathoz. Kis sugarú helyszínrajzi és magassági lekerekítések jellemzőek, 
kicsik az előzési és megállási látótávolságok, a burkolatok minősége rossz. Ennek 
következménye, hogy igazán egyik összekötőút sem jelent tényleges alternatívát a főutakkal 
szemben a megyeszékhelyekkel való kapcsolatban, viszont elegendően sűrű hálózatot alkot 
az Ózd környéki forgalom és az ózdi célforgalom lebonyolítására. 

Hiányzó összekötőút kapcsolat a Center-Sajónémeti-Hét, és/vagy a Sajónémeti és a 2523. sz. 
Putnok-Borsodbótai út közötti összeköttetés. 

1.15.2 Közúti közlekedés 

A város vasútállomása a Vasgyár területének északi oldalán van. Előtere a Vasút utcáról 
közelíthető meg. Az előtéren Buszmegálló peron és taxi droszt van, a széles burkolaton 
parkolási lehetőség adott. Az előtér kiépítettségének és állapotának színvonala jelzi a vasúti 
közlekedés csekély szerepét. 

A városnak korábban jelentős iparvágány hálózata minimálisra zsugorodott. A korábbi  
kohászati terület és vasgyár hálózatát gyakorlatilag teljes mértékben felszedték. A 
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vasútállomási rendezőhöz kapcsolódik még néhány rövid iparvágány. A Sárli telep iparvágány 
hálózata megszűnt, a Jászi Oszkár út feletti vasúti hidat is elbontották.  

A felszámolási folyamatra térbeli áthelyeződés jellemző, azaz az iparvágány hálózatok 
gócpontjai a rendezők és átrakók súlypontjai észak-kelet felé tolódnak. Fejlődtek a centeri 
gócpontok, a salakfeldolgozó hálózata, az RDH és a centeri rendezők. 

 

Városi úthierarchia 

Ózd forgalmi főtengelye a 25. sz. főút átkelési szakasza, mely a várost észak-kelet - dél-
nyugati irányban szeli ketté.  

A város úthálózatának szerkezete tisztán sugaras-egy gyűrűs jellegű. A gyár területét 
körülfogó útgyűrűhöz csatlakoznak a sugárirányú forgalmi és gyűjtőutak. Jellemző az 
úthálózat szerkezetére, hogy teljesen hiányzanak a völgyek közötti átkötő utak.  

Belterületi főutak (forgalmi utak): 

 Rozsnyói-Vasút-Volny-JásziOszkár-Vasvári-Csépányi útvonal (25. sz. főút átkelési 
szakasza) 

 Brassói út 
 Malom-Zrínyi-Bolyki főút útvonal (2306 sz. összekötőút átkelési szakasza) 

 Munkás út-48-as út-Pázmányi út útvonal (2508 sz. összekötőút átkelési szakasza) 

 Petőfi utca 

 Mekcsey I u. 

 Móricz Zs.-Dózsa Gy.-Dobó I.-Őrs vezér útvonal (2522 sz. összekötőút átkelési 
szakasza) 

 Jánossza völgy (2524 sz. összekötőút átkelési szakasza) 

 Bánszállási út 

Belterületi mellékutak (gyűjtőútak) 

 Damjanich utca 

 Tábla utca, Gál-völgye, Kőalja utca,  

 Hétes telepi gyűjtőút 

 Akácos utca 

 Gyár utca  

 Nemzetőr utca 

 Sárli út 
 Árpád Vezér utca 

 Nagyvölgyi út 

 Szt. István utca,  

 Buzásvölgyi út 

 Március 15. utca 

 Katona József u. 



Ózd 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

 

181 

  

 

 Deák út 

1.15.3 Közösségi közlekedés 

1.15.3.1  Közúti 

Ózd korszerűen kiépített és felszerelt központi autóbusz pályaudvarral rendelkezik. A 
létesítmény a Munkás út mellett helyezkedik el, gyakorlatilag a város közepén. Az autóbusz 
állomás 32 érkező-indító álláshellyel dolgozik. Térségi szerepét az 1.3. pontban ismertettük.  

A helyi tömegközlekedési igények egy részét az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ 
Zrt. (ÉMKK Zrt.) által közlekedtetett helyközi viszonylatok városi megállói látják el.  
Az autóbusz állomásról indulnak a helyi viszonylatok is. Helyi járatok többek között az alábbi 
végállomásokhoz közlekednek:  
Kórház, Szentsimon, Új köztemető, Szenna, Susa, Somsály, Center.  
Ózdd Város Önkormányzata a közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend 
szerinti személyszállítási feladatokat az erre vonatkozó közszolgáltatásra szerződés alapján 
az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. látja el. A helyi közösségi közlekedés 
futásteljesítménye évi 360.000 km. 

1.15.3.2 Kötöttpályás 

Ózd vasúti szempontból zsák helyzetű, "életképes" vasúti kapcsolata a három szomszédos 
megyeszékhely közül csak Miskolccal van. Az ózdi mellékvonal a 92-es számú Miskolc-
Kazincbarcika-Bánréve vonalra csatlakozik Bánrévénél. A pálya alkalmas a 80 km/órás 
sebesség kifejtésére, így Miskolc elvileg 1 óra alatt elérhető lenne. Ugyanakkor két 
körülmény; a bánrévei vasúti delta állapota, és az, hogy a MÁV megszüntette a korábbi IC 
kapcsolatot a vasúti elérhetőséget jelentősen rontotta. Jelenleg csak kazincbarcikai 
átszállással lehet Miskolcra és újabb miskolci átszállással Budapestre utazni. A fő problémát 
az jelenti, hogy az Ózd-Bánréve-Kazincbarcika vonalszakasz nem villamosított.  

A térség másik vasútvonala, az Eger - Putnoki vasút a kis sebesség, nagy utazási idő, a 
gyorsvonati kapcsolat hiánya és a Putnoki átszállás miatt nem alternatívája az Ózd-Eger 
autóbusz viszonylatnak. Átépítését a nagy költségigény miatt nem prognosztizáljuk. A 
programtárgyalások során felmerült az Eger-Putnoki vasút közvetlen ózdi bekötésének 
igénye. Megvalósításának erős domborzati és gazdaságossági akadályai vannak, ezért 
javaslatunkban nem szerepeltetjük. 

Miskolcra 9 vonatpár közlekedik, az eljutási idő (csak személyvonat közlekedik 1 átszállással) 
1 óra 15 perc. Budapestre 8 vonatpár közlekedik, az eljutási idő 3 óra 30 perc (két átszállással 
Miskolcig személy, onnan IC).  
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1.15.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A városban a kerékpáros közlekedés közepes mértékű, mely a város földrajzi adottságaira, 
domborzatára vezethető vissza. Kiépített kerékpárút jelenleg csak Ózd és Arló között van.  
 
1.15.5 Parkolás 
A városban parkolóház és koncentrált, zárt parkoló terület nincsen. Nagy kapacitású 
parkolóhelyek a belvárosban épültek ki, döntően a közintézményekhez és főként a nagy 
kereskedelmi létesítményekhez, áruházakhoz kapcsolt beruházásként.  
 
Összefoglalás, javaslat a közlekedésfejlesztési koncepcióhoz: 
A város és térségének közlekedésfejlesztésében elsődleges prioritást kell, hogy élvezzen az 
elérhetőség javítása, a város perifériális helyzetének oldása. A közúti közlekedési feltételek 
alakulása szoros kölcsönhatásban van az adott térség gazdasági helyzetével, mert a vonalas 
infrastruktúra fejlettsége, ezáltal a térség elérhetősége releváns hatással van a belföldi és 
külföldi befektetések alakulására. 
A potenciális befektetők döntően a gyorsforgalmi utakhoz 30 perces elérhetőségre található 
területeket preferálják. 
 
Az elérhetőség javítása az alábbi fejlesztések révén lehetséges és javasolt:  
 
Budapest: A kormány a 2015-2018 közötti időszakra előirányozta a megyeközpontok 
gyorsforgalmi úttal való bekötését. Ez két beruházás révén is érinti Ózd elérhetőségét.  
  

 M25-ös út, mely az M3 és Eger között teremt gyorsforgalmi kapcsolatot 

 21-es út négy-nyomtávúsítása Bátonyterenyéig, illetve Salgótarjánig 
 
A budapesti kapcsolat szempontjából Ózd számára az utóbbi fejlesztésnek van nagy 
jelentősége, mert a legrövidebb út a Budapest felé a 25-23-21-M3 útvonal. 
Ózd elérhetősége szempontjából azonban további fejlesztés szükséges Bátonyterenye és 
Borsodnádasd között a 23-as, valamint Borsodnádasd és Ózd között a 25-ös úton. Az új 
Kormányprogramban szerepel a rekonstrukció, kb. 53 Mrd Ft értékben  
A 23-25-ös utak korszerűsítése szükséges az alábbi beavatkozásokkal: 
 

 Útszélesítés 2x1 + előző sávokkal 3 sávos kialakításra 

 Kissugarú ívek korrekciója 

 Szerpentin korszerűsítése Szentdomonkos és Borsodnádasd között és/vagy a 
szerpentin kiiktatása alagúttal  

 Arlót és Járdánházát elkerülő 25-ös úti szakasz megépítése 
 
Jelentősen javíthatja a város elérhetőségét Budapest irányából az M25-ös út megépítése az 
M3 autópálya és Eger között. Ez a beruházás azonban csak akkor lesz kedvező Ózd 
szempontjából, ha megvalósul egyúttal a Borsodnádasd és Szentdomonkos között szerpentin 
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kiiktatása. Ebben az esetben Ózd megközelítőleg 30-45 perces távolságra kerülhet 
gyorsforgalmi út végpontjához. 
 
Eger: Elérhetőségének javulása az előzőekben jelzett 25-ös úti korszerűsítéseket igényli. 
 
Miskolc: A megyeszékhely közúti elérhetőségét két fejlesztés jelentősen javítaná:  
 

 26. sz. főút Sajószentpétert és Kazincbarcikát elkerülő szakaszának kiépítése  
 25 sz. főút Sajópüspökit és Bánrévét elkerülő szakasz és/vagy Center-Sajónémeti-26-

os út közötti átkötés megépítése 
 
A két beruházás együttes megléte, mely kiiktatja a legproblémásabb átkelési szakaszokat 
lényeges javulást jelentene Miskolc (illetve Kazincbarcika és Putnok elérhetőségében).  
 
Vasúti közlekedés: 
 
Ózd Miskolcról és Budapestről vasúton történő elérhetőségének javításához szükséges 
fejlesztések: 
 

 Kazincbarcika-Bánréve-Ózd vasútvonal villamosítása 
 Bánrévei delta korszerűsítése 

 Vasútvonal meghosszabbítása a VOLÁN pályaudvarig – intermodalitás létrehozása 

 Vasutat kiszolgáló létesítmények fejlesztése 

 Közvetlen gyorsvonati kapcsolat visszaállítása (InterPici vonatok) 
 
Kistérségi fejlesztések: 
 

 Susa-Rimaszécs közötti közúti kapcsolat visszaállítása a Susa-Jéne út megépítésével 

 az összekötőút hálózat felújítása, korszerűsítése 

 a helyi és kistérségi autóbusz - forgalomban kisebb járművek nagyobb járatsűrűséggel 
való közlekedtetésére való átállás  

 kistérségi kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának megteremtése (turisztikai célú 
kerékpárutak fejlesztése) hálózati struktúrában gondolkodva.  
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1.16 KÖZMŰVESÍTÉS 

 

1.16.1 Víziközművek 

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

Ózd város vízellátását az Északmagyarországi Regionális Vízművek (ÉRV Zrt) végzi. A város 
minden vizet az ÉRV rendszerről kap, az ÉRV tulajdonú Lázbérci tárolóból.  

Az ÉRV rendszerről a 25-ös főút mellett, NA 600 ac vezetéken, a vasút mellett 500-as öv 
vezetéken érkezik a víz. A két cső a Kőalja utcán találkozik, ahol az alsó zóna ellátására 300-as 
vezeték ágazik le Sajóvárkony felé, és egy-egy 100-as az északi területek megtáplálására. 

A déli felső zóna Bányász utcai 2x1000 m3-es, és a kórház melletti 2x300 m3-es tározó-
ellennyomó medencékbe az Akácfa - Alkotmány úti NA 300 acél, valamint a Lejtő és a Gyár 
utcai 200-asokból kiágazó 300-as ac csöveken nyomják fel a vizet. 

Ózd domborzati viszonyaiból adódik, hogy a mellékvölgyek végein nyomásfokozókkal 
és/vagy kisebb ellennyomó medencékkel kell biztosítani a hálózati nyomást. Ilyenek a 
Szennai, a Susai, a Ráctagtetői és az Istenmezői (régi) nyomásfokozók. Nagy tározómedencék 
üzemelnek a Bolyoki lakótelep déli oldalán 1x1000, és 1x600 m3 tározó térfogattal. Kisebb, 
3x50 m3-es medencék látják el Somsályt. 

A városban az ingatlanok 93%-a van bekötve a vezetékes vízellátásba. A fennmaradó 7% 
közkifolyóról veszi a vizet. 

A Svájci-Magyar együttműködési program keretein belül Ózdon jelenleg folyamatban van az 
ivóvízhálózat felújítása és fejlesztése. A projekt az alábbi fejlesztéseket tartalmazza:  

 régi azbesztcement vezetékek rekonstrukciója (26311 fm DN 80-DN 500 vezeték) 

 ivóvízzel el nem látott területek közművesítése (4185 fm bővítés) 
 10 db nyomásfokozó működésének hidraulikai felülvizsgálata 

 Bolyki ivóvíztároló medence 2x500m3 kapacitás bővítése 

 üzemirányító rendszer kiépítése 

A projekt keretében a város ivóvíz-csőhálózata szinte teljes egészében felújításra kerül, az 
ivóvízellátás biztonságát szavatoló városi tárolómedencék száma kettővel növekszik, 
valamint a mechanikai eszközök (pl. szivattyúk, tolózárak) és az irányítástechnikai 
berendezések (mérőműszerek, számítógépes irányító rendszer) is korszerűsítésre kerülnek. 

A csőhálózat felújítására alapvetően azért van szükség, mert a jelenlegi vezetékek elavultak 
és korrodálódtak. Döntően avult azbesztcement csövekből áll a gerinchálózat és ezért egyre 
nagyobb a csőtörések esélye. Egyre több helyen fordulnak elő ilyen törések, amik nem csak a 
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lakosság türelmét tették próbára a szolgáltatás szünetelése miatt, de a talajba elfolyt víz 
nagy anyagi károkat is okozott az Ózdi Vízszolgáltatónak. A hálózati veszteségek 
kiküszöbölése igen fontos szempont, e mellett cél az ivóvíz minőségének javítása is. 

A felújítás mellett a csőhálózat bővítésére is sor kerül azokon a területeken, ahol még nincs 
bevezetve minden utcába az ivóvíz. A projektnek lényeges eleme, hogy a hátrányosabb 
helyzetben lévő ózdi lakosok számára nyújt nagy segítséget a jobb életkörülmények 
kialakításában. 

A projekt második része az új tárolómedencék megépítése, melynek fő célja a vízszolgáltatás 
biztonságának fokozása. A tározók kapacitásának bővítése, azaz a város vízkészletének ilyen 
módon való bővítése lehetővé teszi, hogy a szolgáltatás nagyobb üzemzavarok esetén se 
szüneteljen.  

A projekt harmadik része az irányítástechnikai rendszer felújítása. Ennek során korszerűsítik 
a mérő- és jelzőberendezéseket, valamint a központi irányító rendszert is, így az esetleges 
üzemzavarokat hamarabb lehet észlelni, lokalizálni, és elhárítani. 

1.16.1.2. Szennyvízelvezetés 

A város szennyvízcsatornázásának korszerűsítése és bővítése jelenleg van folyamatban. KEOP 
forrásból folyik a „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” című projekt.  

A projekt keretében kiépülnek az eddig csatornázatlan területeken a helyi gravitációs 
gyűjtőrendszerek, nyomóvezetékek és a hozzátartozó átemelők.  

Ózd város szennyvízelvezető hálózata elemeinek jelenlegi rendszere az 1970-es évek szintjén 
maradt. A programot megelőzően Ózd szennyvízcsatorna hálózatának összhossza 56,6 km 
(1995-ös adat, amely azonban jelentősen nem növekedett). A tekintélyes hosszúságú 
szennyvízcsatorna hálózat azonban igen nyitott közműollót takar. 

 

A jelenlegi állapot szerint az agglomeráció csatornázottsága 60 %-os, ami az ivóvízhálózatba 
bekapcsolt lakások 93 %-os arányához képest nagyon elmarad a kívánatostól. Az alacsony 
életszínvonal, a munkanélküliség táplálta szegénység csak rontja a helyzetet. Van olyan utca, 
ahol egyetlen rákötés van a kiépített gerincvezetékre. Sok az illegális rákötés is, de legtöbben 
elszikkasztják a szennyvizet. 

A központi lakásépítési programhoz kapcsolódóan megvalósított csatornaépítési koncepció 
szerint a belvárosi területeket és a tömblakások alkotta lakótelepeket szinte teljes 
csatornázottság jellemzi, míg a családi házas övezetek és a periférikus lakótelepek általában 
nincsenek a szennyvízcsatorna hálózatra kötve. 
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A meglévő csatornaszakaszon rekonstrukciós munkák is szükségessé váltak, mivel a 
hálózaton található tisztító aknák mintegy cca. 20%-a falazott szerkezetű, tehát a vízzárási 
követelményeknek nem felel meg. 

A most folyó beruházás teljes nettó költsége 4,31 milliárd Ft, melyhez az önrészt az 
Önkormányzat és a Víziközmű Társulat biztosítja. A pályázat teljes összegéből 2,2 milliárd 
forint fedezi a csatornázás költségeit, míg a szennyvíztelep átépítésére, korszerűsítésére 1,6 
milliárd forintot fordítanak. A szennyvíz hálózat projektrész megvalósítása ebben a 
programozási időszakban már nem történik meg, szakaszolással átkerül az új 2014-2020 
programozási időszakban támogatott KEHOP projektek közé.  

A projekt során bővítik a meglévő csatornahálózatot, összesen: 46,5 km gravitációs, 18,5 km 
bekötő, és 1,7 km nyomott csatorna kiépítésével. A fejlesztés 2872 lakóingatlan 
tulajdonosának teszi lehetővé a csatlakozást a szennyvízhálózatra. Szintén a projekt egyik 
elemeként rekonstrukciót végeznek a meglévő szennyvízelvezető rendszeren 1 km 
hosszúságban, többnyire a meglévő, túlkapacitású csövek bélelésével.  
A projekt megvalósulásával a közműolló jelentősen jelentős mértékben zárul, de még 
mintegy 30 km szennyvízcsatorna hiány így is marad a város külsőbb területein. Az ellátatlan 
területek elszennyeződésének megelőzése, az egyedi szennyvízelhelyezés szabályozása 
érdekében a szennyvízcsatorna projektből kimaradt településrészekre a Települési 
Szennyvízkezelési programot. 
 
Szennyvíztisztítás: 
A város szennyvíztisztító telepe az 1960-as évek elején – a kohászat virágzása idején - épült, 
az akkor uralkodó, a város jelentős fejlődését előrevetítő szemlélet alapján meghatározott – 
a jelenlegi igényt jóval meghaladó – kapacitás figyelembe vételével. Mára a szennyvíztisztító 
telep műszaki állapota jelentősen leromlott, a gépek elavultak, tönkrementek.  
A jelenleg folyamatban lévő átépítést megelőzően az RDH térségében a Hangony partján 
lévő szennyvíztisztító telep eleveniszapos és teljes biológiai tisztítású technológiával üzemelt. 
A telep kapacitása 11.850 m3/nap. Jelenleg a tisztított napi mennyiség 2500 - 2600 m3/nap. 
Ez azt jelenti, hogy a szennyvíztisztító telep kapacitáskihasználtsága 21-22%-os. Teljes 
kapacitása akkor sem volt lekötve, amikor legnagyobb volt a terhelése. Ez 1987-ben volt 
9000-9500 m3/napos mennyiséggel. 

A kis leterheltség komoly gondokat okozott, mert a kevés víz miatti alacsony hőmérséklet 
miatt a biológiai tisztítási folyamat nem jól működött.  

A most folyó „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” című projekt 
magába foglalja egy új eleveniszapos technológián alapuló szennyvíztisztító kiépítését is a 
meglévő telep területén. Ennek kapcsán a beruházás keretein belül technológiai  fejlesztéssel 
alkalmassá teszik a meglévő szennyvíztelepet a nagyobb hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is 
megvalósító biológiai tisztításra. Ezáltal a befogadó felszíni víz vízminőségi állapota javulni 
fog. A projekt fontos célja, hogy a jövőben a szennyvíztelepen keletkező fölös iszap 
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kezelésére korszerű és gazdaságos iszapkezelési eljárás valósuljon meg. A projekt 
megvalósulása hozzájárul a szennyvíztisztítási tevékenységek környezetterhelő hatásainak 
minimalizálásához, a környezetszennyezés megelőzéséhez és ezáltal biztosítja a környezet 
védelmét. A beruházás a végéhez közeledik, jelenleg a 6 hónapos próbaüzem folyik. 

A szennyvíztelep fejlesztés utáni kapacitása 33.350 LEÉ és 5.400 m3/nap lesz. 

A tisztított víz befogadója a Hangony patak. A kiengedett víz megfelel majd a 
környezetvédelmi előírásoknak. 

A szennyvíztisztító telep Ózdon kívül további 16 település csövön és beszállítással tengelyen 
érkező szennyvizeit is fogadja. 

Tengelyen való beszállítással ellátott települések: Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, 
Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, 
Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Sajónémeti, Sáta, Uppony. 

1.16.1.2 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A város földrajzi adottságaiból következően nagyon sok az élő vízfolyás. Ózd a völgyek városa 
és minden mellékvölgyben egy, vagy több patak is folyik, melyek a Hangony és a Hódos 
patakokba torkollanak. A vízfolyások nyílt szelvényűek az Ózd patak kivételével, melyet a 
gyár alatti átvezetésben zárt szelvénybe helyeztek. Ezek a vízfolyások a befogadói a város 
csapadékvizeinek. 

A csapadékvizek elvezetése az intenzív beépítésű központi területeken, lakótelepeken és a 
nagy iparterületeken zárt rendszerű, a családi házas beépítésű részeken és a 
peremterületeken nyíltárkos, folyókás. 

Egybefüggő, zárt rendszerű csatornahálózat van a belvárosban a Vasvár utcai, Munkás utcai 
gerincekre csatlakozóan, a Sárli telep helyén megépült kereskedelmi zónában, a Bolyki 
lakótelep és csatlakozó szolgáltató- vállalkozói zóna területén valamint Farkaslyukon. 

A zárt rendszerben csatornázott területeken sok az eltömődött víznyelő, melyek a 
vízelvezetés folyamatosságát – különösen intenzív záporok alkalmával – megakadályozzák. 

A nyílt vízelvezetésű területeken döntően földárkok szállítják a vizet. Az árkok karbantartása 
sok helyen hiányos, a medrek feliszapolódtak. Általános probléma a domboldalak eróziója, 
melyet fásítással lehetne csökkenteni. Az erodálódó területekről lefolyó hordalékos 
csapadékvizek mind a nyílt árkok, mind az élő vízfolyások folyamatos tisztítását igénylik. A 
szegregált és kolóniás területeken a vízfolyások sokszor szemétgyűjtőként használt területek.  

Az elmúlt években elkészült a nagyobb patakok (Hangony patak, Hódos patak) 
mederrekonstrukciója a következő időszakban az árvízvédelmet is biztosító rendezett 
mederállapotok fenntartása a cél. Ezen túlmenően nagyobb figyelmet kell fordítani az 
értékes élővízfolyások tisztaságára, a meder és a partok folyamatos gondozására. 
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1.16.2 Energia 

1.16.2.1  Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, 
távhőellátás és más ellátórendszerek) 

Villamos energia 

A középfeszültségű szabad vezetékek és földkábelek az ÉMÁSZ Nyrt. elosztóhálózatának 
részei, ezek több helyen magántelkeken haladnak. Ezek oldják meg közép/kisfeszültségű 
transzformátorokon keresztül a terület villamos energia ellátását és közvilágítását. 
A meglévő középfeszültségű hálózatok alkalmasak a területek folyamatos energiaellátására. 
 
Az ÉMÁSZ Nyrt. adatszolgáltatása szerint a települést 102 db 22/0,4 kV-os TR látja el villamos 
energiával. A villamos hálózatok főleg vasbeton és faoszlopon lévő légvezetékekkel vannak 
kialakítva, melyet folyamatosan légkábelre, illetve földkábelre építenek át.  
A meglévő TR állomások leterheltségei és bővíthetőségei eltérőek. Kisebb átlagos 
fejlesztéseket az állomás jelenlegi állapotukban is elviselnek. TR cserével további bővítések 
hajthatóak végre. Nagyobb igények kielégítésére újabb TR állomást kell telepíteni.  
 
A településen beton- és faoszlopokon elhelyezett út és közvilágítás található. A közvilágítási 
feladatokat az ÉMÁSZ Nyrt. látja el, a felépítmény nagyrészt az ő tulajdonukban van, az 
áramszolgáltatás költségét a város fizeti.  
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Forrás: Saját szerkesztés 

 
 

59. térkép: Köf/ Kif hálózat nyomvonal rajza. 
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Forrás: Saját szerkesztés 

60. térkép: Köf/ Kif hálózat nyomvonal rajza.  
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Forrás: Saját szerkesztés 

 
 
 

61. térkép: Köf/ Kif hálózat nyomvonal rajza.  
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62. térkép: Köf/ Kif hálózat nyomvonal rajza 

 
Forrás: Saját szerkesztés 
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20. táblázat: KÖF/KIF TR állomások listája 

TR állomás száma TR állomás megnevezése 
Tr. állomás 

típusa 
Tr. gép 

teljesítménye 

22021 Ózd 21 sz. tr. VOTR  

22010 Ózd 10. Tr. Bibó ÉHTR  

22080 Ózd 80. Tr.Bem út Iskola ÉHTR  

22091 Ózd 91 sz. tr. BOTR  

22024 Ózd 24 sz. tr. BOTR  

22093 Ózd 93. sz. tr. BOTR  

92064 Ózd Kónya kft. BOTR  

22069 Ózd 69. sz. tr. VOTR  

22057 Ózd 57. Tr. Papagájház ÉHTR  

22047 Ózd 47 sz. tr. BOTR  

22081 Ózd 81. sz. tr. BOTR  

22051 Ózd 51. Tr. BHTR  

92423 Ózd OERG TR ÉHTR  

22045 Ózd 45 sz. tr. VOTR  

22046 Ózd 46 sz. tr. VOTR  

22008 Ózd 8. Tr. ABC áruház mögött ÉHTR  

22039 Ózd 39 sz. tr. FOTR  

22095 Ózd 95 sz. tr. BOTR  

22003 Ózd 3. Tr. Árpád Vezér u. ÉHTR  

22085 Ózd 85. sz. tr. BOTR  

22084 Ózd 84 sz. tr. BOTR  

92072 Ózd 819. Tr. SAIA BURGESS ÉHTR  

22015 Ózd 15 sz. tr. BOTR  

92429 Ózd Távhő ÉHTR  

22107 Ózd KTR Ipari állomás   

22004 Ózd 4. Tr. Bulcsú út ÉHTR  

22022 Ózd 22 sz. tr. VOTR  

92070 Ózd Ruhagyár ÉHTR  

22011 Ózd 11. Tr. Bolyki főút ÉHTR  

22044 
Ózd 44. Tr. "Gyújtó" Reuma 

kórház 
ÉHTR  
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22082 Ózd 82 sz. tr. BOTR  

22018 Ózd 18. Tr. Távhő ÉHTR  

22101 Ózd 101 Tr. BHTR  

22017 Ózd 17 sz. tr. VOTR  

22012 
Ózd 12 Tr. Zrínyi út PENNY 

Market 
ÉHTR  

22050 Ózd 50. Tr. Békekert BHTR  

22052 
Ózd 52. Tr. Alkotmány út 

Opelszalon 
VHTR  

22026 Ózd 26 sz. tr. FOTR  

92430 Ózd Sinergy TR ÉHTR  

22077 Ózd 77. Tr. Bolyki főút ÉHTR  

22098 Ózd 98. Tr. Pap út KONTAKTA ÉHTR  

22056 Ózd 56. Tr. Centrum ÉHTR  

22035 Ózd 35 sz. tr. BOTR  

92061 Ózd 41. Tr. Kórház ÉHTR  

22072 Ózd 72. Tr. Nemzetőr út Piac ÉHTR  

22094 Ózd 94. sz. tr. BOTR  

22109 Ózd 107. Tr. Vasköz BHTR  

22020 Ózd 20 sz. tr. FOTR  

22013 Ózd 13 sz. tr. VOTR  

22078 Ózd 78. Tr. Szent István u. ÉHTR  

22042 Ózd 42 sz. tr. VOTR  

22040 Ózd 40 sz. tr. VOTR  

22096 Ózd 96. Tr. MATÁV székház ÉHTR  

22023 Ózd 23 sz. tr. VOTR  

22100 Ózd 100 Tr. ÉHTR  

22090 Ózd 90 sz. tr. BOTR  

22016 Ózd 16 sz. tr. BOTR  

22028 Ózd 28. sz. tr. BOTR  

22088 Ózd 88 sz. tr. BOTR  

22104 Ózd 104 Tr. BOTR  

22037 Ózd 37 sz. tr. FOTR  

92428 Ózd Interspár Tr. ÉHTR  
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22071 Ózd 71. Tr. Városközpont ÉHTR  

22089 Ózd 89 sz. tr. BOTR  

22068 Ózd 68 sz. tr. BOTR  

22073 Ózd 73 Tr. Vasvár út Dómusz ÉHTR  

22036 Ózd 36 sz. tr. FOTR  

22034 Ózd 34 sz. tr. BOTR  

22103 Ózd 103 Tr. BOTR  

22099 Ózd 99 Tr. Pannon GSM BOTR  

22014 Ózd 14 sz. tr. VOTR  

92067 Szálastető Westel BOTR  

22029 Ózd 29 sz. tr. VOTR  

22070 Ózd 70 sz. tr. VOTR  

22031 Hódoscsépány 10. tr BOTR  

22108 Ózd 108 sz. Tr. LIDL árúház BHTR  

22009 Ózd Center 2 sz. tr. VOTR  

22054 Ózd 54. Tr. Kisamerika AHTR  

22055 
Ózd 55. Tr. "Meggyes" Bethlen 

út 
ÉHTR  

22006 Ózd 6. Tr. Lehel Vezér ÉHTR  

22025 Ózd 25 sz. tr. VOTR  

22027 Ózd 27 sz. tr. BOTR  

22092 Ózd 92. sz. tr. BOTR  

22075 Ózd 75. Tr. Nagy Imre út ÉHTR  

22076 Ózd 76. Tr. Nagy Imre út ÉHTR  

22105 Ózd 105 Tr. BOTR  

22102 Ózd 102 Tr. BOTR  

92062 Ózd Stadion BOTR  

92073 Ózd Generál Electric ÉHTR  

22019 Ózd 19 sz. tr. BOTR  

22030 Ózd Center 3 sz. tr. BOTR  

22038 Ózd 38 sz. tr. FOTR  

22007 Ózd 7. Tr. Árpád Vezér ÉHTR  

22001 Ózd 1. Tr. Bulcsú út ÉHTR  

22002 Ózd 2. Tr. Szabolcsköz ÉHTR  



Ózd 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

 

196 

  

 

22005 Ózd 5. Tr. Bolyki főút Kispiac ÉHTR  

22053 Ózd 53. Tr. Vajda János út ÉHTR  

22074 Ózd 74. Tr. Vasvár u. ÉHTR  

22106 Ózd, 106 sz. tr. Kis-Uraj dűlő BOTR  

22049 Ózd 49. Tr. Kiserdő alja BHTR  

22067 Ózd 67 sz. tr. VOTR  

92431 Ózd FÉMIKSZ KFT Tr. ÉHTR  

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

távhőellátás és más ellátórendszerek) 

 

Földgázellátás 

A gázellátási programunkat három tényező együttese alapján kell kialakítanunk. Első 
meghatározó tényezőnek tekintjük a településen a programba vett és fejlesztésre 
alkalmasan felhasználható területegységek nagyságát, valamint elhelyezkedését, 
illeszkedését a közvetlen környezet adottságaihoz, lehetőségeihez, illetve követelményeihez, 
hagyományaihoz. 

Ebből rögtön adódik a másik tényező, amely a fejlesztésben annak felhasználási jellegét 
határozza meg. E téren a lakóterületi felhasználástól a termelő tevékenységek széles 
választékáig terjedő igényekre lehet számítani. 

Végül az erőforrás adottságaiból eredő lehetőségek jellegét és mértékét kell harmadik 
tényezőként megemlíteni. 

Mindezekből következik az, hogy megfelelően kell, hogy illeszkedjenek a különböző tényezők 
egymáshoz, ami a távlatosságból adódó egyik fontos szempontunk. Ugyanakkor nem 
hagyhatjuk említés nélkül e régió jellegzetességének és hagyományainak számító nehézipart, 
amely a bányászat és kohászat központjaként várossá fejlesztette a településeket, s jelentős 
infrastruktúrát és kapacitást hozott itt létre. 

Programunk alapja nem lehet a múltbeli állapotok rekonstruálása vagy teljes elvetése, 
leginkább a jövő következményeinek valós megfelelést tekintjük célnak. A jövő sem tudja 
nélkülözni az anyagokat, a termelési feltételeket, s a növekvő emberi szükségletek 
kielégítését. Ebből a szempontból jelentősnek tarthatjuk a hulladék-feldolgozó, valamint az 
anyagok újrahasznosítására épülő ipar felfejlődését, vagy az energetikában a másod- és 
harmadlagos energiahasznosítás lehetőségét biztosító ipart.  

A program két területre irányoz elő ipari jellegű tevékenységet, Center-Sajóvárkony között, 
valamint Bolyok-Szentsimon között. Az iparterületi jelleg tág értelmű meghatározás, abba 
sok minden beletartozhat a kombináttól az egyéni műhelyig, ami egyben a tömegtermeléstől 



Ózd 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

 

197 

  

 

az egyedi termék előállítása közé esik. A jövőbe tekintve az ipari tevékenység alakulását 
abban tarthatjuk valósnak, hogy a tömegtermelés az elemgyártásban valósul meg, amelyek 
szereldékben válnak késztermékekké. A műszaki élet azonban sohasem fogja nélkülözni az 
egyedi gyártást, az egyedi termékeket. 

Mindhárom gyártási tevékenység más és más igényeket hordoz az emberi erőforrástól az 
energiák és infrastruktúrákon át az anyagokig. Esetünkben nagy létszámú foglalkoztatást 
biztosító, de kevesebb anyagféleséggel dolgozó, főként vas és acélipari gyártás, kommunális 
és ipari hulladék-feldolgozás és hasznosítás telepítésére gondolunk, amelyeknek 
tömegszerűségi foka eléri, vagy meghaladja a minimálisan optimális gazdaságosságot.  

Mindezek mellett az egyedi gyártásnak is lenne tere a vas és acélöntés körében. Így a Center-
Sajóvárkony közötti területen nehézipari centrum létesülhet az előbbiek szerint. 

Néhány telepítésre ajánlható ipari tevékenység:  
 acélgyártás (fémhulladék újrahasznosítás) 

 húzott és hengerelt termékek feldolgozása (rugó-gyártás, acélfelület kezelések)  
 préselt és kovácsolt termékek (alkatrészek, kézi szerszámok, díszkovács termékek 

gyártása) 

 vas és acélöntvény termékek (egyedi és tömegcikk gyártása) 

 porkohászat 
 kohászati gyártóeszköz és szerszámgyártás (faminta, süllyeszték, kézi szerszámkészítés) 

 kommunális és ipari hulladék feldolgozás, újrahasznosításra való előkészítése 

Ezen termékek környezeti hatásait külön kell vizsgálni a terület kijelöléseknél. A Bolyok 
lakótelep közelébe települő iparterület környezetébe illő tevékenységek részére kell, hogy 
alkalmas legyen. Elvileg minden termelő tevékenység szóba jöhet, ami nem a nehézipar 
fogalomkörébe sorolható, másrészt lehet készletezés, raktározás is. Lényeges a 
viszonylagosan kisebb területi egységek adta kötöttség vagy más oldalról lehetőség.  

Az alkatrész-, elemgyártások, kis terület és helyigénnyel rendelkező szerelések, elsősorban az 
ipari vonatkozású tevékenységekkel telepíthetők. 

Végül meg kell említeni az Uraj-patak völgyének nyugati oldalán, családi házas beépítésre 
kijelölt fejlesztési lehetőségeket. Itt legfeljebb 200 db lakótelek kialakítása jöhet szóba. Mivel 
ez a már beépített részekhez kapcsolódik, az infrastruktúrája bővítésként költségkímélő 
módon oldható meg. 

 

Gázenergia ellátási program 

Az előzőekben összefoglaltuk mindazokat az elképzeléseket, amelyek a lehetőségekre 
alapítva megvalósíthatók és gázellátásuk is biztosítható.  
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A keleti iparterület gázprogramja 

Az ország földgázellátását biztosító nagynyomású gázszállító vezeték hálózat északkeleti 
csomópontjaként tekinthetünk az Ózd-Center területén levő gázátadó állomásra, amelyet 
betáplál az északi fővezeték és ide kapcsolódik a szlovák kooperációs vezeték is, ellátást 
biztosít az ózdi nehézipar részére illetve kommunális célokra, de további szakasza 
Kisterenye-Salgótarján felé végez szállítási feladatokat. 

Ezen szállító vezetékek biztonsági övezete 28-28 méter, egyes védelemmel ellátott 
szakaszokon kevesebb. Abból a szempontból jelentőségteljes a nyomvonal és biztonsági 
övezete, hogy a Center - Sajóvárkony közötti szakasza azon területeket szeli át, amely a 
fejlesztésre leginkább alkalmas, kapcsolódva a már itt telepített iparterületekhez /RDH, 
salakfeldolgozó/. Voltak elgondolások, törekvések a múltban a kohászat fokozatos 
áttelepítésére ezen térségbe., de megvalósulására nem került sor. Mai programunkban e 
régi óhaj jelenik meg, amikor nehézipari célokra kívánja felhasználni a Center-Sajóvárkony 
közötti területet. 

Az iparterületen áthaladó nagynyomású gázszállító vezetékek az iparterületek kialakítását 
erősen befolyásolják. Nyomvonal változtatás szükségessége is felmerül, amelyet azonban 
egyetlen lépcsőben célszerű megvalósítani a centeri csomóponttól indulóan, ami azonban 
így is jelentős költség és terhelni fogja az iparterület egészét., egyébként viszont a 
bányaszolgalom miatt a területek értéke csökken.  

Az egyensúlyi helyzet az lenne, ha a területek értékcsökkenéseinek összege és a 
vezetékátépítés költségei megegyeznének. A kérdés döntés-előkészítéséhez szükséges 
dokumentáció elkészítése önálló feladatot képez. 

Az iparterületen elhelyezésre kerülő létesítmények a melegtechnológiái, hulladékhő 
hasznosításon kívül jelentősebb energiafelhasználást igényelnek. Ezért mindenképpen 
szükséges a centeri állomáson egy 25000 köbméter/óra teljesítményű nagyközépnyomású 
gázátadó létesítése, valamint a terület ellátását kiszolgáló célvezeték telepítése. A 
nagyközépnyomású alapvezetékről egy-egy nyomás-szabályozó állomással gázellátást lehet a 
két településrész - Center és Bánszállás - részére biztosítani. A fejlesztési terület a gázellátás 
lehetőségével értékesebbé tehető, ami egy gázátadó és több fogadóállomás, továbbá a 
célvezetékek beruházásával valósítható meg.  

A gázellátó rendszerek felhasználói oldalon középnyomásúak úgy az ipari, mint a kommunális 
szolgáltatásban. A nagyközépnyomású vezeték az átadó és fogadó állomások költségei a 
terület-értékesítéseknél kell, hogy megtérüljenek. 

Nyugati iparterület gázellátási program 

Amint az előzőekben már említésre került, Bolyok lakótelep északi oldalán több kisebb-
nagyobb területegységben olyan ipari, vagy kereskedelmi tevékenységek telepítésére van 
lehetőség, amelyek technológiája gázellátást nem igényel, a telephelyeken kommunális célú 
felhasználásokra lehet számítani. Ezért az egyes telephelyeken önálló gázüzemű kazánházak 
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létesítésére lehet számítani, amelyek a fűtés és használati melegvíz ellátást szolgálják. A 
gázigény nagyságrendje terület-egységenként nem haladja meg a 100 m3/h értéket, ami 
esetünkben a teljes területre vonatkozóan mintegy 1000 m3/h alatt várható.  

Ilyen gázigény kielégítésére alkalmasak a meglévő középnyomású elosztó-hálózati vezetékek, 
amelyek a Bolyoki főúton Szentsimonig, ill. a Március 15. lakótelep területén lévő körzeti 
nyomásszabályozóig épültek meg.  

Az iparterületi egységek gázellátásának részére olyan körösített középnyomású 
elosztóhálózatot kell létesíteni, amely egyrészt a Bolyki főúton haladó vezetékre 
kapcsolódnak, ill. átkötést létesítenek a Március 15. úti vezetékhez.  

A program szerinti terület-felhasználáshoz gázenergia ellátás hálózatbővítés révén 
biztosítható.  

Lakóterületi gázellátás  

Összefüggő lakóterületi egységként alakul ki az Uraj patak jobb partján az a családi  házas 
beépítésű településrész, amely a meglévőhöz szorosan kapcsolódik. Így a meglévő utcák 
továbbvezetésével és a teljes területet körbefogó új utcával minden telektest 
közművesíthető lesz. Minden utcában a meglévő 63KPE középnyomású gázelosztó vezeték 
továbbvezetésével az egyes lakótelkek bekapcsolhatóak lesznek a gázellátásba. A terület kb. 
200 db telek kialakítására elegendő, így a gázigény sem haladja meg a 200 m3/h értéket. 
ennek kielégítésére a meglévő középnyomású elosztó hálózatrendszer alkalmas. 

 

Távhőellátás 

A meglévő forróvíz távhőellátó rendszer felszámolásának nincs realitása hosszabb távon 
sem, mert a szerelt technológiával épült lakóépületek tömbös fűtése műszaki követelmény, 
másrészt a lakásállomány nem nélkülözhető s nem váltható ki.  

Követelmény viszont a városközpont jelenleg magasvezetésű csőszakaszának (2xNÁ400) 
mélyvezetéssel való felújítása köpenycsőben hőszigetelt csőanyag felhasználásával.  

 (Forrás: MOL gázhálózati üzletág) 

 

 

 

A területen jelenleg a TIGÁZ-DSO KFT a földgázszolgáltató engedélyes. 



Ózd 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

 

200 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: TIGÁZ DSO ellátási terület 

 
33. diagram: A gázfogyasztók számának alakulása 2006-2013 

 
Forrás: KSH,TEIR 

63. térkép: A területen illetékes földgázszolgáltató ellátási területe 
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21. táblázat: Az összes gázcsőhálózat hossza és az összes szolgáltatott gáz mennyisége Ózdon 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Az összes 
gázcsőhálózat hossza 
(km) 205 205 205 206 207 207 207 206 

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

36303 40390 51619 51763 24104 36092 24100 19171 

 Forrás: KSH, TEIR 
 

1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 
lehetőségei 

 

A megvalósítandó fejlesztések során elsősorban napenergiára kell gondolni megújuló 
energiaforrás alkalmazásával kapcsolatban, hisz a város fekvését és egyéb adottságait is 
figyelembe véve, szél erőművek telepítése és energiatermelés céljából történő üzemeltetése 
nem lenne gazdaságos. 
 
A villamos energia, mint vezetékes energiahordozó távlatban is csak világításra és 
technológiai célú energiaigények kielégítésére javasolható. Bár alkalmas lenne termikus célú 
energiaigények kielégítésére is, beruházási és üzemeltetési költségigénye miatt ilyen célú 
alkalmazása csak a kis teljesítményű, tartalék (időszaki kiegészítő fűtésre, vagy ahol más 
energiahordozó valamely okból nem alkalmazható, kizárólag a völgyidőszakban) hőtárolós 
fűtésre javasolható. 
 
 
1.16.2.3  Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 
A nem felújított önkormányzati intézmények többségében a világítótestek elavultak, 
üzemeltetésük nem gazdaságos. Ezért javasoljuk azokat lecserélni energiatakarékos izzóval 
ellátott elektronikus előtétű egyedi kompenzálású lámpatestekre. Javasoljuk ezen kívül az 
elektromos hálózat felújítását is. Különös figyelmet kell fordítani a különböző intézmények 
térvilágításának gazdaságos működésére, tehát javasoljuk ezek alkonykapcsolóval történő 
működtetését, de kézi lekapcsolásra való lehetőséggel. 
 
Ezen kívül szem előtt kell tartani az esetleges fényszennyezés elkerülését. Ennek érdekében a 
lámpatesteket úgy kell elhelyezni, hogy:  
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 csak kizárólag a megvilágítandó felületre és annak irányába világítson. 
 csak megfelelő, szükséges időszakban világítson. 

Ennek érdekében megfelelő ernyőzésű és energiafelhasználású lámpákat kell elhelyezni. 
Ezek azok a lámpatestek, amelyek IDA (International Dark Sky Association) minősítéssel 
rendelkeznek. Az IDA nagyon szigorú szempontrendszer alapján választja ki azokat a 
világítótesteket, melyekkel teljesen fényszennyezés-mentes  világítás létesíthető. 
 

1.16.3  Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési 
építmények) 

A telefonhálózat jól kiépített légkábeles, melyet a Magyar Telekom Nyrt. folyamatosan bővít, 
korszerűsít. Több helyen már földkábeles hálózatot is kialakítottak. A településen a T- mobil, 
a Pannon és a Vodafone GSM állomások jól foghatóak. Ózdon szélessávú kommunikációs és 
televíziós műsorterjesztés - szolgáltatásokat a Magyar Telekom Nyrt. és az Ózd Kábelnet 
biztosítja. 
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1.17.1 Talaj 

A mikrobiológiai folyamatok által megindított biológiai, kémiai és fizikai hatások a talajok 
kilúgzását, agyagosodását, elsavanyodását és szintekre tagolódását váltják ki. A talaj 
minőségét ma már a természetes folyamatok az emberi tevékenységekkel közösen 
határozzák meg.  A tagolt felszínű kistáj uralkodó talajtípusa az agyagbemosódásos barna 
erdőtalaj, amely a felszín 88%-át borítja. A főként harmadidőszaki üledékeken képződött, 
vályog mechanikai összetételű, közepesen víznyelő és vízvezető képességű, nagy 
vízraktározó képességű talajok főként erdőterületek. A tagolt felszín miatt meglehetősen 
kiterjedt a földes és a köves kopárok előfordulása (8%), amely főként a patak- és 
folyóvölgyeket kísérő domboldalak nagy eróziós potenciálú lejtőin találhatók. A patakvölgyek 
nyers öntéstalajainak területi részaránya 4%, mechanikai összetételük agyagos vályog.  
Az iparterületeken a talaj szennyezettsége közismert, de az igazolt talajszennyezések 
jellemzéséhez jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő adat.  
A város területén nagy kiterjedésben találhatóak ipari eredetű hulladékokat, döntően salakot 
deponáló felületek. Ezek a talaj állapotán, és a tájkép rombolásán túl még diffúz 
légszennyezést is okoznak. 

1.17.2 Felszíni és a felszín alatti vizek 

 
Felszín alatti vizek 
Ózd település a 27/2004. (XII.25.) KvVM, rendelet szerint felszín alatti víz szempontjából 
érzékeny területen helyezkedik el. A 43/2007. (VI.01.) FVM rendelet, valamint a 27/2006. (II. 
7.) Korm. rendelet szerint, nitrát-érzékeny területek Ózdon nem találhatók. 
A talajvízre elsősorban a bakteriológiai és nitrit-tartalom szerinti szennyezések a jellemzőek, 
ami a kommunális szennyvíz talajvízben való egyértelmű megjelenésére utal. 
A rétegvíz készlet ennek kb. a kétszeresére tehető. Típusa kalcium-hidrogénkarbonátos és 
igen kemény. Felhasználhatóságát a nitrát tartalom is gátolja. A vizsgált területen, a 
medencén kívüli és a hátság és hordalékkúp típusú víztestek dominálnak.  
Nagyobb árvizek alkalmával a talajvízszint jelentős megemelkedése, vagy hosszabb 
csapadékos időszakok után alakulhatnak ki a városban belvízzel borított területek. Térség 
komplex vízrendezése, kezelése segíthet. 
Felszíni vizek 
A térség legjelentősebb vízfolyása a település határában húzódó Sajó. Sajó a Bódvával 
tervezési alegységhez tartozik. A folyó vízjárását a forrásvidék magasabb hegységeinek késői 
hóolvadása és a karsztos vízgyűjtő késleltető hatása miatt elnyújtott hosszú tavaszi nagyvíz 
jellemzi, a legkisebb vizek időszaka szeptember. A Sajó bal parti, fedett karsztos területről 
érkező patakjai a széles, enyhén lejtő völgyoldalú, talpas völgyeikben szeszélyes vízjárásúak. 
Szárazabb időjárású években a medrek egyes szakaszain nem is folyik víz a felszínen. A Sajó 
az ’50-es évek elejéig az ország halban egyik leggazdagabb folyója volt, és mint a Tisza 
halbölcsőjét tartották számon. Az elmúlt évtizedekben, mikor még a szlovák papírgyárak is 
üzemeltek, és Borsod-Abaúj-Zemplén megye az ország legjelentősebb nehézipari központja 
volt, a két főbb magyar iparvároson is átfolyó Sajó nagymértékben szennyezett volt. Azóta 

1.17 KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS) 
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vízkeret irányelv beavatkozásainak köszönhetően jelentősen javult a helyzet a Felvidéken és 
idehaza is, sokat tisztult a víz, inkább az illegálisan partra hordott nagy mennyiségű 
kommunális hulladék okoz gondot. A víz minőségének javulásának hatására manapság egyre 
többen adják fejüket evezős túrákra a folyón 
Egyéb vízfolyások a településen a Hangony-patakon kívül: Hódos patak, Uraj patak, Ózd 
patak, Gál-völgye patak, Dobó patak, Szenna patak, Somsály patak, Ír patak. 

1.17.3 Levegőtisztaság és védelme 

A város környezetének légszennyezettségét jelentősen befolyásolja az a tény, hogy szűk 
környezetében számos, nagy volumenű ipari létesítmény üzemel, vagy évtizedeken keresztül 
üzemelt. A 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet alapján Ózd a Sajó völgye légszennyezettségi 
agglomerációba tartozik. A Sajó völgye légszennyezettségi agglomeráció egyes légszennyező 
komponenseire meghatározott paramétereit, a zónacsoportjait az alábbi táblázat mutatja 
be. 
 

22. táblázat: Sajó völgye légszennyezettségi agglomeráció egyes légszennyező 
komponenseire meghatározott paraméterei 

Légszennyezettségi 
agglomeráció 

Kén-
dioxid 

Nitrogén-
dioxid 

Szén-
monoxid 

PM10 Benzol 
Talaj-
közeli 
ózon 

PM10 

(As) (Cd) (Ni) (Pb) 
benz(a)- 

pirén 

8. Sajó völgye F C D B E O-I E F F F B 

Forrás: 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák 
kijelöléséről, 1. számú melléklete 

Látható, hogy a légszennyezettségi agglomeráció levegője az általános értékelés alapján 
jelentősebben csak szálló porral (PM10) szennyezett, illetve a szálló por benz(a)-pirén 
tartalma mérhető határérték felett. 
A többi vizsgált komponens koncentrációja a légszennyezettségi határértéket nem haladja 
meg. Tűréshatár fölötti koncentrációban van jelen a nitrogén dioxid, a szén-monoxid a felső 
vizsgálati küszöböt haladja meg. A benzol és a szálló por arzén tartalma az alsó és a felső 
vizsgálati küszöb közötti, a kén-dioxid és a szálló por kadmium, nikkel és ólom tartalma pedig 
az alsó vizsgálati küszöböt sem haladja meg. A talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a 
célértéket. A település területén és közigazgatási határain belül jelentős ipari tevékenység 
zajlik, összesen 14 telephely bejelentett pontforrása található. A korábban jellemző 
iparágak gazdasági helyzetének, termelési volumenének gyors visszaesése illetve 
megszűnése következtében a város emissziós szerkezete a ’70-es és ’80-as évekre 
jellemzőktől teljesen eltérő. Szorgalmazni kell a településen gázfűtéses módra való átállást a 
téli füst szennyezés elmaradása érdekében. 
Az iparterület mellett a másik, elsősorban lokális terhelést jelentő légszennyező forrás a 
gépjármű közlekedés. Ennek hatása gyakorlatilag a közlekedési utak közvetlen 
környezetében (belterületen a beépítési vonalig, azaz az első házsorig, külterületen 50-100 
m széles sávban) jelentkezik. A Budapest, Eger, illetve Salgótarján felől közlekedő forgalom 
számára a 25. sz. főút új nyomvonalra helyezése szükséges Szentdomonkos és Borsodnádasd 
között, amellyel a két település közötti szerpentin kiváltása történik meg és ezáltal 
jelentősen csökken a menetidő. További út korszerűsítések és gyorsító sávok kialakítása 
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javasolt a 26-os út mentén Sajószentpéter térségében, illetve a 25-ös és 23-as főúton 
Szentdomonkos és Pétervására között. 

1.17.4 Zaj- és rezgésterhelés 

Ózd zaj- és rezgéshelyzetét az alábbi zajforrások határozzák meg: 
• közúti közlekedés (ill. első és másodrendű főútvonalak); 
• vasútvonalak; 
• ipari vagy ipari jellegű objektumok;  
• egyéb zajforrások: szolgáltató, kereskedelmi, kulturális és sportlétesítmények.  

Az Ózdi kistérséget a 25. és 26. számú főutak érintik: a 26. sz. főút biztosítja a kistérség 
közúti kapcsolatát Miskolccal, míg a 25. sz. fút Eger felé, illetve Nagybátony-Hatvan 
útvonalon (21. sz. főút, M3-as autópálya) Budapest felé biztosítja a közúti elérhetőséget. A 
települések egy részén (Borsodnádasd, Járdánháza, Arló, Ózd, Sajópüspöki, Bánréve) 
keresztülhalad a 25. sz. főút. A kistérségen belül a megnövekedett átmenő teherforgalom 
miatti túlzsúfoltság és az ezzel járó por- és zajszennyezés jelentős gondot okoz ezen 
települések számára. A vasúti közlekedés szerepe igen lecsökkent a város életében, a 
korábbi időkben sem volt igazán jelentős, bár az ipar számára fontos volt a szállítás 
szempontjából. A városrészek lehatárolásánál a vasútvonal határvonalként vesz részt, a 
Keleti és az Északi városrész elkülönítésében. A Bánréve – Ózd vasúti mellékvonal jelenleg 
nem villamosított, viszont villamosítása javasolt. A rendelkezésre álló információk alapján 
lehetséges, hogy a település területén kevés számú üzemi zajforrás található. Ezek helyéről 
az alkalmazott technológiákról pontos információval nem rendelkezünk. Ózdon az egyéb 
zajforrásoknak a szabadtéri, kulturális és sport rendezvények ill. a szolgáltató és 
kereskedelmi tevékenységek zajkibocsátásai tekinthetőek. Az elmúlt években a szórakozó 
egységek zeneszolgáltatására ill. a szórakozóhelyet látogató vendégekre érkezetek be 
lakossági panaszok az önkormányzathoz. A bejelentések utáni helyszíni ellenőrzések során a 
zajszint a megengedett határértéket egyetlen esetben sem lépte át, bírság kiszabására nem 
került sor. 

1.17.5 Sugárzás védelem 

A természetes háttérsugárzás Magyarországon egy embert átlagosan 2,4 mSv/év effektív 
dózissal terhel. A testünket érő sugárzás származhat a világűrből, a talajból, a növényekből, 
élelmiszerekből, környezetünk tárgyaiból vagy akár a saját testünkből is. Az országon belül a 
geológiai viszonyoktól, az időjárástól, a táplálkozástól függően akár két-háromszoros 
különbségek is lehetnek a háttérsugárzás mértékében. Mértéke, hatása települési szinten 
nem befolyásolható. 
Élettani hatás szempontjából, a távvezetékeknek két jellemzőjét kell figyelembe venni a 
villamos és a mágneses terét. A villamos térerősség nagyságát a feszültségszinten kívül egyéb 
körülmények is befolyásolják: 

- a vezetékek föld feletti magassága 
- a fázisvezetők és védővezető geometriai elrendezése 
- magas objektumok pl.: fasor árnyékoló hatása jelentősen csökkenti a térerőséget  
- épületek (a villamos teret 85-90%-ban leárnyékolják) 

A Magyarországon érvényben lévő védőtávolság különböző feszültségszintű 
távvezetékektől: 750 kV - 40 m, 400 kV - 20 m, 220 kV - 10 m, 120 kV - 5 m 
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Ezen védőtávolságok betartását a településrendezési eszközök és az építéshatósági 
engedélyezési eljárások során figyelembe kell venni. Az alacsonyfrekvenciás mágneses tér 
áthatol az épületeken és szemben a villamos térrel kiterjedt objektumoknál nem, vagy csak 
nagyon költségesen árnyékolható. Az alacsonyfrekvenciás mágneses tér ellen a legjobb 
védekezés a megfelelően nagy védőtávolság tartása. Bázisállomások esetén, 
Magyarországon érvényben lévő egészségügyi határértékek: 900 MHz4.500.000 µW/m2 1800 
MHz 9.000.000 µW/m.2 A határértékek megállapításakor a különböző kutatási eredményeket 
vették alapul. A frekvencia növekedésével a behatolási mélység csökken, ezért állapítottak 
meg két értéket. 

1.17.6  Hulladékkezelés 

A települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatást a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. a Sajó-
Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás kizárólagos, 100%-os 
önkormányzati tulajdonában álló nonprofit társaság végzi, melynek feladata a Társulási 
Tagönkormányzatok hulladékkezelési közszolgáltatási feladatainak ellátása.  
A szervezett hulladékgyűjtésbe bevont ingatlanokon felhalmozódó, lom, szervezett 
összegyűjtéséről és elszállításáról évente két alkalommal a közszolgáltató gondoskodik. A 
közszolgáltatást végző társaság a begyűjtött hulladékot - az ISPA projekt keretén belül 
megvalósult – a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum Orbán-völgyi új 2 millió m3 kapacitású, 
szigetelt települési szilárd hulladék lerakójába helyezik el, mely 25 évre megoldja a térség 
településeinek hulladék elhelyezési problémáit. Ózd és a környékbeli települések 
hulladékának a Hulladékkezelő Centrumba történő elszállítása szempontjából meghatározó 
szerepe van az Ózd-Centeri Hulladéktömörítő és – átrakó Állomásnak. Megszűnt a Gál-völgye 
úti hulladéklerakón a települési szilárd hulladék elhelyezése, mivel a Sajó-Bódva Völgye és 
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás pályázott a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029 
programjában hulladéklerakók felszámolása rostálás nélküli technológiával című program 
megvalósításával. A több mint 6 milliárd Ft összköltségű, 100 %-ban támogatott rekultivációs 
projekt keretén belül valósult meg az Ózd, Gál-völgye úti lerakó rekultivációja is.  
 
A lakosságnál keletkező kommunális hulladék szelektív gyűjtésére lehetőséget nyújtó 
hulladékgyűjtő szigetek ellenére, az eddigi tapasztalatok alapján a hulladékok szelektív 
gyűjtésének hatékonysága a lakosság körében nem hatékony. A város kül- és belterületein 
egyaránt található több kisebb nagyobb illegális hulladéklerakó ezek felszámolása 
folyamatos, de sajnálatos módon azok rendszeresen újratermelődnek.  
 
A Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 kódszámú pályázata keretén belül kerül sor a 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére. A pályázat megvalósítása folyamatban van. A 
KEOP-1.1.1/2F/09-11 pályázati konstrukció céljai:  

 hulladék keletkezés megelőzése  

 a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségének növelése,  

 a hulladékok hasznosítása (anyagában történő és energetikai hasznosítás),  

 a lerakásra kerülő hulladékok mennyiségének csökkentése  
 

A projekt részeként sor kerül:  

 szelektív hulladékgyűjtő rendszer fejlesztésére – házhoz menő zsákos gyűjtéshez 
szükséges járművek beszerzése  
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 zöldhulladék gyűjtéséhez szükséges konténerek járművek beszerzése  
 maradék hulladékok mechanikai előkezelését (tüzelőanyag előállítás) biztosító 

kezelőmű kiépítése – Sajókaza Hulladékkezelő Centrum területén)  

 3 db új hulladékudvar létesítése (Ózd II, Borsodnádasd, Bélapátfalva)  

 Új átrakóállomás létesítése a logisztikai rendszer optimalizálására (Szendrő)  

 Új komposztáló kialakítása (a begyűjtendő és lerakótól eltérítendő szerves hulladékok 
hasznosítására Sajókaza Hulladékkezelő Centrum területén)  

 házi komposztálás ösztönzése (6000 db házi komposztáló beszerzése és kiosztása)  

 gyűjtőszigetes gyűjtés fokozása, meglévő lefedettség sűrítése 4 x 62 db új 
gyűjtőedény beszerzése gyűjtőszigetek kialakításához  

 
Cél a lakosság minél nagyobb hányadának bevonása az elkülönített hulladékgyűjtésbe. A 
szemléletformálási célkitűzés a lakosság 100%-nak elérése annak érdekében, hogy minél 
nagyobb arányú elkülönített gyűjtés valósuljon meg. További cél a hulladék keletkezés 
megelőzés különböző formáinak megismertetése a lakossággal, mint a házi komposztálás 
vagy az újrahasználati központok használata. 

1.17.7  Vizuális környezetterhelés 

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

1.17.8 Árvízvédelem 

Fekvése alapján Ózd városa nem tartozik közvetlenül az árvízveszélyes települések közzé. 
Azonban 2010 évben a térség településeihez hasonlóan a megáradt patakok valamint a Sajó 
kisebb árvizeket okozott a térségben. Ezért a jövőben az élővízfolyásokra, befogadókra is 
kiemelt figyelmet kell fordítani. Szakértő jelentések alapján a 2010 évi ózdi árvizek 
egyértelműen az élővízfolyások, meder állapotának elhanyagolt állapota miatt következtek 
be. Kezelőtől függetlenül kijelenthető, hogy az élővízi folyásszintek jelentősen 
megemelkedtek, a zsombékosodás és feliszapolódás már sok helyen komoly problémát 
jelent, a mederkotrás elkerülhetetlen.  
Az érintett térségben, a korábbi években és napjainkban az árvíz mellett komoly problémát 
okoz a lefolyástalan területeken nagyobb esőzések, vagy tavaszi hóolvadások idején 
visszamaradó belvíz. Hatványozottan jelentkezik ez a probléma olyan esetben, amikor a 
belvízveszélyes időszak egybeesik a vízfolyások magas vízállásaival. Fentiek miatt szükséges a 
terület vízügyi szervezetei közötti szakmai együttműködés fokozása, a megelőzésre, ill. a már 
bekövetkezett károk elhárítására vonatkozó tapasztalatok kicserélése.  
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1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák  

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

 

  



Ózd 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

209 

 

1.18 KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLETFELHASZNÁLÁST, BEÉPÍTÉST 
BEFOLYÁSOLÓ VAGY KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK) 

 

1.18.1  Építésföldtani korlátok  

A fejezet célja, hogy a településen lévő katasztrófavédelmi szempontból jelentős tényezők 
meghatározásra kerüljenek annak érdekében, hogy a fejlesztési célok és irányok 
meghatározásakor, az akcióterületek kijelölésekor egy esetelegesen bekövetkező katasztrófa 
települési szintű kockázatát elfogadhatóan alacsony szintre hozhassuk. 

1.18.1.1  Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

64. térkép: Bányaterületek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Állami Ásványvagyon nyilvántartás. 
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1.18.1.2 Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

 

 

 
Ózd város ÉNY-i részén, Rózsavölgyi utcában az ott lévő ingatlanok kertjénél meredek 
partoldal található. A partfal kimosódás és megcsúszás veszélyes. A kimosódás okozója a 
még rendezetlen csapadékvíz elvezetés. Az életveszélyes helyzetek elkerülése érdekében a  
partfal biztosítása szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Forrás: Megyei Környezetvédelmi Program – Ökológiai Intézet 1999. 

65. térkép: Földtani veszélyforrás által érintett 
települései 
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1.18.1.3 Földrengés veszélyeztetett területei 
 
A Kárpát-medence nem tartozik a világ jelentősen szeizmikus területei közé, bár a medence 
külső részein (DK-i Alpok és a Dinári-hegyég, Bécsi-medence és a Ny-i- Kárpátok, Kárpátalja) 
markáns földrengés tevékenység tapasztalható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Magyarország földrengés-veszélyeztetettségi térképe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: www.seismology.hu 

66. térkép: Magyarország földrengés-veszélyeztetettségi térképe 

67. térkép: Magyarország földrengés-veszélyeztetettsége 
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Magyarország földrengés-veszélyeztetettségi térképe a valószínűségi módszer alapján 
készült. A szeizmicitás alapján kijelölt forrászónák földrengés-aktivitásának statisztikus 
jellemzői mellett figyelembe veszik a bizonytalansági tényezőket, az alapkőzetet, valamint a 
talajvízszint helyzetét. 
 
A várost viszonylag ritkán éri földrengés, amelynek bekövetkezése komoly és sok feladatot 
jelenthet. A földrengés bekövetkezésének lehetősége, a szeizmológiai előre jelzések és a 
földrengés zóna térkép szerint sem kizárt. 

1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség  

A település természetes vizekben nem gazdag. Legnagyobb vízfolyása a Hangony-patak, 
melynek belterületi szakasza 5,7 km hosszú és a Sajó folyóba torkollik.  Szükséges 
árvízvédelmi készültséget a patak nem igényel, a várost érintő vízkárok megelőzését a 
Hangony-fővölgyi záportározó biztosítja, melynek korszerűsítése hosszútávon is fontos. 
Ózd külterületén kívül, de a város vízfolyásainak vízgyűjtőterületén további záportározók 
vannak. 
Ezek mindegyike a lakott terület védelmét szolgálja, a Hangony-patak mellékvízfolyásainak 
árvízcsúcs csökkentésére és hordalék-visszatartásra létesültek. 
 

1.18.2.1 Árvízveszélyes területek 

 

 

 

 

(Forrás: MTrT – Melléklet részlet) 

A település közigazgatási területének árvízvédelmi veszélyeztetettsége nincsen.  
 

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



Ózd 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

213 

 

1.18.2.2 Belvízveszélyes területek 

 

 

 

 

(Forrás: 
MTrT – 

Mellékle
t részlet) 

 
A település igazgatási területein nem jellemző a belvíz megjelenése. Az átlagosnál 
csapadékosabb – esős – évszakokban a mély fekvésű területeken jelentkezik belvíz. 

1.18.2.3 Mély fekvésű területek 

A mélyebb fekvésű területeken alakultak ki a város nagy zöldterületi  intézményei és 
legjelentősebb közparkja.  A település dél-nyugati része mélyebb fekvésű, aminek 
következtében belvízzel való érintettség is kialakulhat. 

1.18.2.4 Árvíz és belvízvédelem 

Ózd város vízfolyásainak vízgyűjtőterületén záportározók vannak jelen. Ezek mindegyike a 
lakott terület védelmét szolgálja, a Hangony-patak mellékvízfolyásainak árvízcsúcs 
csökkentésére és hordalék-visszatartásra létesültek. 

1.18.3 Egyéb 

1.18.3.1 Kedvezőtlen morfológiai adottságok 

A település erős domborzati tagoltságú, az Északi-középhegységhez tartozó Gömöri-Hevesi 
dombság völgyeiben terül el, tengerszint feletti magasság átlaga 150-200 méter. Felszíne 
jellemzően tengeri üledék, agyad, homokkő, miocén vulkáni tufa. Magassága és a térség 
morfológiai adottságokból adódóan veszélyeztetett a település.  
 
 
 

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

70. térkép: A megye felszíni mozgásokra érzékeny területei és 
földtani veszélyforrás által érintett települései 
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Forrás: Megyei Környezetvédelmi Program – Ökológiai Intézet 1999. 

 
Ózd város területét érintően az alábbi területeken van nyilvántartott felszínmozgás: 

 0532-000-01 kódszámon, Ózd ÉK-i szélén az új hengermű mögötti domboldal; 
 0532-000-02kődszámon, Sajóvárkonytól K-re a bánszállási út DK-i oldala; 

 0532-000-03 kódszámon, Ózd, DNY-i szélén a hódoscsépányi út DK-i domboldala 

 0532-000-0 4 kódszámon, Ózd, Vöröshadsereg út 95. mögötti rézsű 

 0532-000-05 kódszámon, Ózd-Farkaslyuk közötti autóút K-i oldala. 
 

1.18.3.2 Mélységi, magassági korlátozások 

A település közigazgatási területén nincsenek magassági és mélységi korlátozások. 
 

1.18.3.3 Tevékenységből adódó korlátozások 

Ózd lakosságszámából, kiterjedéséből, a településen folytatott gazdasági tevékenységből 
adódóan területén a civilizációból eredő katasztrófák igen széles skálája előfordulhat. Ezek a 
katasztrófa típusok alapvetően az emberi tevékenységgel függenek össze, amelyek helytelen 
emberi beavatkozás, mulasztás, szándékosság, vagy technikai hibák hatására következnek 
be. A katasztrófák mérete jellemzően helyi, illetve térségi szintet érinthetnek.  
A lehetséges veszélyforrások a következők:  
 

 Küszöbérték alatti veszélyes üzemek, gyárak  
Veszélyes üzemek, gyárak  
A településen alsó- és felső küszöbértékű veszélyes üzem nem található (forrás: 
www.katasztrofavedelem.hu). 
 
Küszöbérték alatti veszélyes üzemek:  

http://www.katasztrofavedelem.hu/
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A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának küszöbérték alatti 
üzemek veszélyes üzemek nyilvántartó adatbázisa szerint Ózdon egy ilyen üzem található. 
Kovács-Hagyó Gyula u. 7. szám alatti üzemben a nehézipari, gépipari, gumiipar, üvegipari és 
műanyagipari termelő tevékenységet folytatnak. 
(Forrás: www.katasztorfavedelem.hu/iparibiztonsag/veszelyesuzemekadatbazisa.hu)  
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1.19 ÁSVÁNYI NYERSANYAGLELŐHELY 

1.19.1 Ásványi nyersanyag lelőhely 

 
A megye alábányászott települései 

 
 

 

 

Forrás: Állami Ásványvagyon nyilvántartás. 

 
 
A település teljes közigazgatási területe érintett alábányászott területek tekintetében.  
A Miskolci Bányakapitányság adatszolgáltatása alapján, a város területén az alábbi, 
kimutatott, ipari készlettel rendelkező ásványi nyersanyag található: 
 
-  05-06-000-03 kódszámon, Szentsimon 04102113 megnevezésű falazó homok előfordulás. 
- 05-06-000-04 kódszámon, Bánszállás megnevezésű falazó homok előfordulás, melynek 

ásványvagyonát a 49 l 3 l 17 l 200 6. számú határozattal megállapított Ózd Ill.-homok 
bányatelek fed le. A bányatelek bányászati jogával Kisbenedek Marica (3600 Ózd, Eötvös u. 
15. rendelkezik. 

- 32183 - Ladány - kutatás megnevezésű szénelőfordulás. 

71. térkép: A megye alábányászott települései 
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Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 
 

72. térkép: A települést érintő bányaterületek 

 
Ózd város ÉK-i részén, Center városrészen található még működő bánya (telek), mely jelenleg 
salakfeldolgozó üzemként működik. A településen barlang nem található. 
 

73. térkép: Bányatelek és megkutatott készletetek ábrázolása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Forrás: Állami Ásványvagyon nyilvántartás. 
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Forrás: Ózd településszerkezeti terv leírás – 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.20 VÁROSI KLÍMA 

74. térkép: Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület és az alábányászott területek viszonya 
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Magyarország éghajlati körzetei 
 
Az egyedi, városi klíma létrejöttének alapja az emberi tevékenység, melynek hatására a 
különböző éghajlati elemek jelentősen módosulhatnak a települést övező természetes 
környezethez képest. E változások nem függetlenek egymástól, hanem szoros ok-okozati 
összefüggésben állnak. 

 
 

Forrás: OMSZ 

 
 

 
 
 
 

 
 

75. térkép: Magyarország éghajlati körzetei 
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5. ábra: Az emberi tevékenység városi klímát befolyásoló tényezői 

 
 

Forrás: Saját szerkesztés 
 
Az egész folyamat kiindulópontja az emberi tevékenység, melynek hatására sajátos, 
mesterséges felszín jön létre. Ennek jellemzője az, hogy igen változatos, kis területen belül 
hirtelen módosulhat, a különféle éghajlati paramétereket pedig jelentősen befolyásolja.  
A városban lehulló csapadék a mesterséges, nem vízáteresztő felszíneknek és a 
csapadékelvezető csatornahálózatnak köszönhetően nagyon gyorsan lefolyik, így a városban 
a párolgás rövidebb ideig tart és kisebb mértékű, mint a városkörnyéki területeken. Ezáltal a 
városban a relatív nedvességtartalom is kisebb lesz. 
 
1.20.1 Ózd városi klímáját befolyásoló tényezők 
A közvetlenül a településről származó hőmérsékleti adatok nem állnak rendelkezésre, így 
azok idősoros összehasonlítása, elemzése, úgynevezett középértékek eredeztetése nem 
lehetséges. 
A város klímáját alapvetően befolyásoló geomorfológiai képződmények, a település 
közvetlen környezete, egybefüggő erdősült területek és nagykiterjedésű vízfelületek 
határozzák meg.  
Az alapvetően érvényesülő kontinentális éghajlat az elhelyezkedésből adódik. Az ország 
mérsékelten száraz területének zónájához tartozik a település.  
A település zöldfelületei klímahatás szempontból jelentősek. A fásított közterületek részben 
összefüggőek, kiterjedésük miatt mikrokörnyezeti hatást tudnak kifejteni.  
Ózd a mérsékelten meleg – száraz éghajlati klíma területén helyezkedik el. 
 
1. A települési klíma vizsgálata 
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A terület elhelyezkedéséből adódóan a kontinentális éghajlati hatás érvényesül 
elsődlegesen, kevés a csapadék, és eloszlása is rendszertelen. A szélsőséges időjárási 
viszonyokkal jellemezhető napok száma a jövőben várhatóan emelkedni fog, gyakoribbá 
és hosszabbá váló nyári hőhullámok, változékonyabb időjárás, a viharok és jégesők 
szaporodása valamint tovább csökkenő, rendszertelenebbé váló éves 
csapadékmennyiség várható.  
A település számára a városi klíma szempontjából kedvező adottság a patakok, illetve 
domborzat közelsége, hiszen a település zöldfelület-rendszerének alapját alkotja.  
A vízfolyások és az azokat kísérő növényzet alkotta zöldfolyosó keresztülhúzódik a város 
több pontján és a város ökológiai adottságainak javításán túl esztétikai értéket is 
képvisel, valamint pozitív pszichikai hatása is érvényesül. Ezek, valamint a nagyobb 
parkok, erdőfoltok és fasorok akklimatizáló hatásuk révén segítik a város légcseréjét is.  
A jövőben az éghajlati szempontokat is hangsúlyosan figyelembe kell venni a 
városfejlesztési és – irányítási döntésekben, kiemelt figyelmet fordítva a kibocsátás-
csökkentésre és – megelőzésre, valamint az alkalmazkodás elősegítésére.  
 

76. térkép: Klimatikus viszonyok eloszlása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: OMSZ 
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Forrás: OMSZ 

 
 

1.20.2 A klímabarát város kialakításának alapvetései, ajánlások  

 
1. Klímapartnerség és többszintű kormányzás a városokban 

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

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

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

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

- A városi klímapolitika kialakításának egyik legfontosabb eszköze lehet a város 
- gazdaságpolitikája, amennyiben az képes a zöld gazdaság céljait és elveit követni, 

valamint erősíteni a helyi erőforrásokra épülő helyi gazdaságot. 
- Európai és nemzeti szinten biztosítani kell a városi és városhálózati klímapolitikai 

kezdeményezések megismerését, és hasznosítani azok tapasztalatait, lehetőleg városi 
hálózatokon keresztül. 

 
2. Klímatervezés az integrált stratégiákban 

Forrás: OMSZ 77. térkép: Hőhullámos napok száma (napi középhőmérséklet >25 °C) az 1980-2009-es 
időszakban 
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A városoknak az alábbi elvek szerint érdemes integrálniuk az éghajlati szempontokat saját 
stratégiáikba: 

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

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

 
3. Klímabarát városszerkezet kialakítása a várostervezés és az övezeti tagolás révén 
A városoknak törekedniük kell: 

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

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

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

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

- a városi zöldterületek bővítésére és minőségi fejlesztésére, hálózatba kapcsolva őket;  
- magánberuházások esetén a barnamezős területek (használaton kívüli ipari területek) 

hasznosítására, és kerülni kell a zöldmezős beruházásokat. 
 
4. Város és vidéke (város és környéke) együttműködései 
A helyi önkormányzatoknak és az érintett társadalmi szereplőknek érdemes 
együttműködniük annak érdekében, hogy:  

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

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

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

 
5. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és társadalmi következmények 
Annak érdekében, hogy a városok segítsenek a hátrányos helyzetű csoportokon, és hogy 
figyelembe vegyék a klímaváltozás társadalmi hatásait, az alábbiakat kell tenniük:  

- Fokozottan figyelembe kell venni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekeit 
és kockázatait, hiszen nekik további erőfeszítésekre van szükségük, hogy 
alkalmazkodjanak a változó körülményekhez. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- A városok sokat tehetnek a klímaváltozás megelőzéséért önmagában már azzal is, 
hogy mint helyi piacok megerősítik a helyi, részben önellátó gazdaságot, amelynek 
célja a helyi igények kielégítése helyi erőforrások által mind a városokban, mind 
annak vidéki környezetében. 

- Klímabarát, fenntartható, alacsony  szén - dioxid‐kibocsátású, de versenyképes és 
biztonságos városi tömegközlekedés kialakítása, előtérbe helyezve a gyalogos és a 
kerékpáros közlekedést, valamint a változó klimatikus viszonyokhoz való 
alkalmazkodást (pl. árnyékolás, légkondicionálás, infrastrukturális elemek). 

- Biztosítani kell a hatékony és energiatakarékos energiagazdálkodást, kombinálva a 
zöld- és a helyi energia-előállítást a helyi gazdaság fejlesztésével, megújuló energiák 
felhasználásával és a városi hulladékból készült biogáz előállításával. 

- Fenntartható, természetközeli városi vízgazdálkodási rendszer kialakítására van 
szükség, szoros együttműködésben a vízgyűjtő terület többi településével. A műszaki 
infrastrukturális szolgáltatásokat fel kell készíteni a változó környezeti feltételekre, 
különösen az árvízvédelem, közlekedésbiztonság szempontjából.  
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- Olyan katasztrófavédelmi intézkedéseket kell tenni és olyan egészségügyi 
szolgáltatásokat kell létrehozni, amelyek az egyre gyakoribb és jelentősebb 
környezeti kockázatokat sikeresen képesek kezelni (árvíz, hirtelen lezúduló nagy 
mennyiségű csapadék, tengerszint-emelkedés, hőhullámok, vízhiány, ipari 
katasztrófák, havária helyzetek). Növelni kell az ezzel foglalkozó intézmények, 
szervezetek felkészültségét és a lakosság tudatosságát.  

(Klímabarát városok, kézikönyv az európai városok klímaváltozással kapcsolatos feladatairól 
és lehetőségeiről – VÁTI 2011) 
 
A jövő városfejlesztési, városrendezési döntéseihez a fenti alapelvek érvényesítése 
szükséges. 
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2 HELYZETELEMZÉS 

2.1 A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE 

A város helye a településhálózatban 

Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén megye második legnépesebb városa, az Ózdi járás központja. Az 
Ózdi járásban összesen 17 település található, összesen közel 53 ezer lakossal. Borsod-Abaúj-
Zemplén megye észak-nyugati részének fontosabb centrumai Miskolc, Kazincbarcika és Ózd. 
Elsősorban Miskolc, mint megyei jogú város térszervező szerepe jelentős, de Ózd és 
Kazincbarcika, mint két meghatározó középváros is számos térszervező funkcióval 
rendelkezik, ebben a térségben. Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye határhoz közel 
fekszik, ezáltal vonzáskörzetet mindkét megyére kiterjed. Ózd fejlődését éppen az indukálta 
évtizedeken keresztül, hogy fejlesztésével egy városhiányos térséget próbáltak urbanizálni, 
melynek eredményeként egy igen jelenetős népességnagyságú középvárossá nőtte ki magát. 
Ózd térszervező erejét a mai napig is elsősorban foglalkoztatási, gazdasági szerepének 
köszönheti, de meghatározóak az intézményi ellátottságból eredő térszervező funkciók is. 

Ózd jelentős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik és intenzív nemzetközi tevékenységet 
folytat. Összesen 7 testvérvárossal rendelkezik, melyek közül a legjobb kapcsolata a határ 
közelsége miatt a Szlovákiai Rimaszombattal van. Szoros partnerkapcsolatokat ápol még a 
Lengyelországi Chorzów, a Romániai Csíkszentsimon, Nyárádszentsimon, Magyarózd, illetve 
a Magyarországi Ózdfalu és Hódmezővásárhely településekkel. A város nemzetközi 
integrációt leginkább Sajó-Rima EGTC segítheti. Ennek tagjai Putnok, Ózd, valamint a Szlovák 
Köztársaságból Rimaszombat és Tornalja. A Csoportosulás általános célja, hogy határ menti 
együttműködés keretében, az Európai Unió és/vagy a két érintett tagállam pénzügyi 
forrásainak bevonásával megerősítse a gazdasági és társadalmi kohéziót a Csoportosulás 
tagjai között. 

Magyarország egyik társadalmi és gazdasági problémákkal küzdő térségének a centruma, 
amelyet a hátrányos helyzet halmozódása jellemez. Ózd és térsége ugyanis egyszerre 
tekinthető külső perifériának, leszakadó ipari válságtérségnek, magas arányú roma 
népességgel rendelkező térségnek és komplex programmal segítendő hátrányos helyzetű 
térségnek. 

 

Társadalmi folyamatok 

Ózd neve másfél évszázadon át egyet jelentett a vaskohászattal és a város, mint a térség 
nehézipari központja, az Ózdi Kohászati Üzemekkel és annak kapcsolódó szervezeteivel, és 
egyéb intézményeivel közel 25.000 embernek adott munkát. Az 1990-es években 
bekövetkezett változások után a város alapját képező iparág, nagyüzem felszámolása, 
megszűnése, sőt fizikai eltűnése mélyen megrendítette a lakosokat és olyan társadalmi 
folyamatokat indított el, amelynek hatásai napjainkban is érzékelhetőek. Emellett a 
társadalmi változások hátterében olyan globális, európai és országos változások zajlanak, 
amelyek alapvetően befolyásolják Ózd társadalmi folyamatait is. Magyarországon (és 
Európában is) egyértelműen negatív demográfiai folyamatok zajlanak le, amelynek 
legszembetűnőbb elemei a gyermekszületések számának csökkenése, az időskori társadalom 
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növekedése és a népességszám folyamatos csökkenése. Ez a tendencia figyelhető meg 
Ózdon is.  

Ózd népessége az elmúlt húsz évben jelentős mértékben, több, mint 22%-al csökkent. A 
népességcsökkenés oka, egyrészt hogy a településre tartósan a vándorlási veszteség 
jellemző, vagyis többen költöznek el a városból, mint amennyien beköltöznek.  A város 
vándorlási vesztesége a 90-es évek második felében, illetve a gazdasági válság első éveiben 
volt a legmagasabb Ózdon, az utóbbi években mérséklődött mértéke. A népességcsökkenés 
másik oka, hogy a természetes fogyás is tartósnak bizonyul, melynek mértéke meghaladja a 
járási, a megyei és az országos átlagot egyaránt. Itt persze azt is meg kell jegyezni, hogy a 
természetes szaporodás már Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyetlen egy járásra sem 
jellemző. A harmadik meghatározó demográfiai jellemző, hogy a város öregszik. Borsod-
Abaúj-Zemplén megye járásai közül az ózdi járás a kedvezőbb korösszetételű járások közé 
tartozik, Ózdon az öregedési mutató folyamatosan nőtt az elmúlt tíz évben, mely jelzi, hogy a 
város fokozatosan öregszik. 

Magyarország területén a 2001-es népszámlálás adatai szerint Ózdon élt a harmadik 
legnagyobb roma közösség. A cigányok lélekszáma Ózdon már 1949-ben meghaladta a 2000 
főt. Lényeges látni, hogy Dél-Szlovákia és Észak-Magyarország ezen határszakaszán az egyik 
legmagasabb a cigány kisebbség aránya az egész szlovák-magyar határszakaszon. Az 
önkormányzati felmérések szerint Ózd lakosságának 30%-a roma lakos, ezzel szemben a 
hivatalos 2011-es népszámlálási statisztika mindössze 11%-os cigány kisebbséget határozott 
meg. A magas létszám miatt egyértelműen kijelenthető, hogy Ózd esetében komolyan 
számolni kell a cigánysággal, hiszen a helyi társadalom jelentős részét teszik ki.  

A városban a 15-64 éves népességen belül a foglalkoztatottak aránya az elmúlt két 
népszámlálás között növekedett, közel 7%-al. A pozitív változás ellenére még mindig elmarad 
az országos aránytól, közel 10 százalékponttal a foglalkoztatottak aránya. Ózd és a legtöbb 
magyarországi település legnagyobb nehézségeit a kedvezőtlen munkaerő-piaci folyamatok 
jelentik. Bár a foglalkoztatottak száma nőtt az ezredforduló óta, a munkanélküliek száma is 
folyamatosan növekedett, sőt a gazdasági recesszió éveiben még jobban felerősödött ez a 
tendencia. A munkanélküliség tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén megye kedvezőtlen 
járásai közé tartozik az Ózdi. Ózdon a regisztrált munkanélküliek száma 2000. és 2009. között 
dinamikusan emelkedett, 2010 óta pozitív folyamatok indultak el és csökkent a 
munkanélküliek száma, amely vélhetően a közfoglalkoztatásnak köszönhető. A 
munkanélküliség helyzetét tovább súlyosbítja, hogy magas a tartós munkanélküliek száma és 
az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező munkanélküliek aránya. A foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya magas. Szintén súlyos problémát jelent továbbá, hogy újratermelődik a 
munkanélküliség az alulképzett roma családok körében (számos esetben több generációs 
munkanélküliség). A közmunka programok hatására javultak a foglalkoztatási viszonyok a 
városban, azonban csak átmeneti eszközt jelent. Jelenleg több mint 1200 embert 
foglalkoztatnak a közmunka programok.  

Ózd városon belül az egyes településrészek között jelentős differenciáltság mutatkozik az 
életminőséget befolyásoló tényezők esetében. Ennek oka többek között, hogy rendkívül 
magas a településen az alacsony státuszú népesség aránya. A 2011. évi népszámlálási adatok 
alapján a városban 21 db szegregátum került lehatárolásra, a lakónépesség közel 15%-a él 
ezeken a területeken. A Keleti városrészben található a legnagyobb számban szegregátum, 
10 db, ahol közel 3000 fő él. A Nyugati városrészben 6 db szegregátum található, de ezek 
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főként kisebbek, az itt élők száma 500 fő körüli. Az Északi városrészben 2 szegregátum került 
kijelölése, a lakónépessége 1100 fő. A Központi városrészben a 3 szegregátum területén élők 
száma 900 fő. 

Ózd társadalmi versenyképessége javult az elmúlt évtizedben, amelynek egyik egyértelmű 
bizonyítéka a lakosság képzettségi mutatóinak javulása. Csökkent az alacsony iskolai 
végzettségűek aránya és nőtt az érettségit szerző és a felsőfokú végzettségűek száma . 
Szintén pozitív társadalmi jelenség, hogy erősödött a városi lakosság identitástudata, 
lokálpatriotizmusa, nőtt a helyi lakosság körében a társadalmi felelősségvállalás és a civil 
aktivitás. A város rendkívül kiterjed közművelődési intézményrendszere nyitva áll a civil 
szervezetek számára is. A városi civil szervezetek ebből eredően jól ellátottak 
infrastrukturális háttérrel. Az önkormányzat is kiemelt figyelmet fordít a civil szervezetekkel 
való együttműködésre és a támogatásukra. 

A kohászat fokozatos leépülése után is megmaradt a sajátos és összetéveszthetetlen ózdi 
regionális kultúra, a még mindig párját ritkító épületvagyonból és kulturális tradíciókból álló 
szellemiség és a szerencsés környezeti adottságok sora, amelyek az alapját képezhetik Ózd 
átfogó megújulásának, mely hozzájárul a város társadalmi versenyképességének javulásához.  

 

Ózd város nevelési-oktatási intézményei nemcsak városi, hanem térségi feladatokat is 
ellátnak. 2012-ben, az általános- és középiskolák állami fenntartásba vételét megelőzően, 
megtörtént az összevont óvodai, iskola intézményegységek szétválasztása. Az óvodai 
intézményegységek immár önállóan – iskolától függetlenül – új intézményi struktúrában 
látják el feladatukat. Az önkormányzat által indított óvodafejlesztéseknek köszönhetően 
2010 óta dinamikus növekedés mutatkozott az óvodai férőhelyek számában, számos 
feladatellátó hely megújult, energetikai helyzete javult. Valószínű, hogy az Országgyűlés 
döntése alapján, miszerint 2015. szeptember 1-jétől a gyermekek három éves korától 
kötelező lesz az óvoda, megnő az igény a férőhelyek iránt, viszont ehhez elkerülhetetlen új 
férőhelyek létesítése, ami jelenleg nem áll rendelkezésre.  

Jelentős változás zajlott le az utóbbi években az oktatási feldatellátás állami átszervezésének 
hatására. Ózd város általános iskoláit a KLIK Ózdi Tankerülete tartja fenn, de tulajdonosa Ózd 
Város Önkormányzata. Az általános iskolai oktatás Ózdon jelenleg 10 feladat ellátási helyen 
zajlik, 8 állami fenntartású iskola és 2 egyházi fenntartású általános iskola található a 
városban. Öt oktatási intézményben folyik középfokú oktatás, ebből egy egyházi, négy pedig 
állami fenntartású. Pozitív változás, hogy több intézmény felújítása és korszerűsítése 
megtörtént az utóbbi években, elsősorban önkormányzati fejlesztési projektek hatására. Az 
alapfokú oktatásban résztvevő, nappali oktatásban részesülő általános iskolai tanulók száma 
az ezredforduló óta 20%-al csökkent, amely a városi és országos demográfiai folyamatokkal 
van összhangban. A középiskolások száma is csökkent az ezredforduló óta, de itt 
mérsékeltebb a csökkenés, mindössze 5%-os.  

Ózd az egészségügy területén is központi szerepet lát el. Az egészségügyi intézmények terén 
is gazdagnak nevezhető a város, kórháza és szakrendelő-intézete van, fejlett háziorvosi ellátó 
hálózattal is rendelkezik. Jelentős egészségügyi beruházások valósultak meg a településen az 
utóbbi években. Ebből kiemelkedő jelentőségű az Almási Balogh Pál Kórház korszerűsítése, 
amely egy több mint 1,6 Mrd Ft értékű beruházás volt. A projekt eredményeként a meglévő 
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struktúra átalakításával a kor igényeihez, az egészségügyi irányelvekhez, a szakmai 
elvárásokhoz igazodó komplex betegellátás jött létre. 

2013. júliusától a város szociális ellátását az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Integrált Intézmény (ÓTSZEGYII) biztosítja, amely 7 alapszolgáltatást és két 
szakosított ellátási formát integrál. Az intézmény ellátási területe több településre terjed ki. 
A központ a városban 8 telephelyen működik, ami megfelelő hozzáférhetőséget biztosít az 
ellátásokhoz. A szociális ellátórendszerben a legnagyobb problémát a szakosított ellátási 
formáknál jelentkező kapacitás problémák jelentik. A másik probléma a bölcsődei 
feladatellátás szintjén azonosíthat, amely kapacitásproblémákkal küzd. A bölcsődébe 
beíratott gyermekek száma 2008-2011-ig jóval magasabb volt, mint a férőhelyek száma. A 
2011-es férőhelybővítés sem oldotta meg tökéletesen a problémát, mert ettől az évtől is 
többen nyertek felvételt, mint a férőhelyek száma. 2012-ben 100 %-os kihasználtság mellett 
működött a két intézmény, 2013-ban 105 gyermek jutott a 108 férőhelyre. 

A város kiépült közgyűjteményi és közművelődési intézményhálózattal rendelkezik, melyek 
gazdag és színes programjaikkal, szolgáltatásaikkal jól szolgálják a város és vonzáskörzete 
kulturális igényeit. Ezek az intézmények kultúraközvetítő feladatellátásukon felül a város 
közéleti centrumai is. A közművelődési és közösségi intézményrendszert a 
túlintézményesítettség jellemzi, amely jelentős fenntartási költségeket generál az 
önkormányzat számára.  

 

Gazdasági folyamatok 

Ózd és térsége gazdasági fejlődésének katalizátorát a nehézipar jelentette, az elmúlt húsz 
évben azonban Ózd fokozatosan veszített gazdasági súlyából. A rendszerváltás utáni 
gazdasági szerkezetváltás, a nehézipar leépülése, a kohászat, acél- és gépipar válságának 
tovagyűrűzése Ózdot és térséget jelentősen megviselte. Jelenleg a város gazdasági szerkezet 
váltásának főiránya a kohászati válság után az elektronikai-összeszerelő ipar felé tolódott, így 
a műszer és elektronikai ipar játszik jelentős szerepet a város életében. Az iparban pozitív 
irányvonalat a két elektronikai cég, a General Electric és Johnson Electric Ózd Kft. 
letelepedése jelentette, e két társaság a térség egyik legnagyobb foglalkoztatójává vált. 
Ózdon továbbra is az ipari, építőipari ágazat foglalkoztatja a legtöbb embert, ezen belül is a 
kohászat, acélgyártás, gépgyártás valamint a textilipar aránya meghatározó a település 
gazdasági szerkezetében. A gazdasági szerkezet átalakulása a foglalkoztatási szerkezeten is 
tapasztalható. Az 1990-es években végzett népszámlálás adatai alapján megállapítható, hogy 
az aktív keresők 33 %-a szolgáltatások területén dolgozott, a 2 %-a a mezőgazdaságban, míg 
az iparban a 64%-uk dolgozott. A 2011-es évi népszámlálási adatok alapján megállapítható, 
hogy a gazdasági szektor szerinti foglalkoztatási mutatókban pozitív változás történt a 
mezőgazdaság és a szolgáltató ipar felé. A foglalkoztatottak 60 %-a a szolgáltatási jellegű 
ágazatokban dolgozik, míg a magas vállalkozási szám ellenére a mezőgazdaságban és 
erdőgazdálkodásban foglalkoztatottak aránya csak 3 %. Az ipar foglalkoztatói szerepe tovább 
csökkent, tíz év alatt újabb 8%-ot. Ennek ellenére továbbra is jelentős Ózdon az ipar 
foglalkoztató szerepe, ebben az ágazatban a foglalkoztatottak 36,5% dolgozik. A térségre 
természeti adottságai miatt a mezőgazdasági tevékenység korábban és jelenleg sem 
jellemző, a városban jelentős az ipari profilú tevékenységek részaránya, rendkívül alacsony a 
mezőgazdasági ágazat részesedése az értéktermelésből. A mezőgazdaságnak azonban fontos 
szerepe lesz a jövőben Ózd életében, ennek a területnek a kiaknázásra és tudatos 
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fejlesztésre komoly energiákat kíván a város fordítani. A szolgáltató szektoron belül a 
turizmus Ózdon és vonzáskörzetében igen alacsony szintet mutat, azonban az Ózdon folyó 
kulturális és turisztikai jellegű beruházások, mint az Ózdi Gyártörténeti Emlékpark és 
Élménykomplexum kialakítása alapot adhatnak a turizmusfejlesztéshez az elkövetkező 
években. A városnak olyan termelő beruházásokra lenne szüksége, amely felszívja a helyi 
munkanélküliséget, de lényeges szegmens lenne az idegenforgalom fejlesztése is, amely 
segítheti Ózd újra pozicionálását. 

Gazdasági szervezetek tekintetében a vállalkozások túlnyomó részét a mikro és kis 
vállalkozások alkotják. Lényeges azonban kiemelni, hogy több nagy és középvállalkozás 
működik a városban, ebből két vállalkozás esetében a foglalkoztatottak létszáma már 
meghaladja az ezer főt. Az Ózdon működő legnagyobb foglalkoztatók a kohászat, acélgyártás 
és az elektronikai szakágazatban működnek. Ezek a vállalkozások rendelkeznek a legnagyobb 
értékesítési nettó árbevétellel is a városban. A gazdasági szektor teljesítményét jelzi, hogy 
jelentős kis és középvállalkozások által megvalósított fejlesztések realizálódta az elmúlt 
években, amely érzékelteti a város vállalkozásainak prosperálását. Ezek a fejlesztések 
igazolják, hogy a helyi vállalkozások bővíteni, javítani szeretnék piaci helyzetüket, 
hozzájárulva Ózd gazdasági fejlődéséhez.  

A város gazdasági versenyképességét befolyásoló tényezők közé tartozik, hogy Ózd kiépített 
és széleskörű üzleti infrastruktúrával rendelkezik. Az egykori nehézipari ingatlanokon 
kialakított ipari park 70 ha területen kínál befektetési lehetőségeket. Az inkubátorház és 
több mint 100 vállalkozás működik. Az ipari park könnyen megközelíthető, hiszen a terület 
északi határával párhuzamosan húzódik a 25. sz. főközlekedési út, a terület északi része 
határos a Máv Zrt. ózdi vasútállomásával és a szlovákiai határátkelőtől (Bánréve) mindössze 
13 km-re fekszik. Az ipari parkban Inkubátorház és több mint 100 vállalkozás működik. A 
jelenlegi beépítettség 80%, mintegy 20 ha a szabad, a befektetők számára kiajánlható 
földterület nagysága. Ezen kívül felújítást igénylő csarnokok, üzemi épületek, irodák is 
rendelkezésre állnak az új betelepülők számára. Az Ózdi Ipari Park területét fokozatosan 
próbálják hasznosítani, de csak mindig egy-egy szeletet sikerül belőle. A jobb épületekben 
működnek még vállalkozások, a peremterületének a hasznosítása halad a legjobban, de a 
terület centruma elhagyatott és szennyezet. Probléma azonban, hogy a jelenleg 
magántulajdonban lévő ipari területek infrastrukturálisan folyamatosan leépültek az elmúlt 
két évtized alatt. Az Ózdi Ipari Park nagyobb volumenű ipar megtelepedésére mára már nem 
alkalmas. Az ipari park döntően elaprózódott magántulajdonú területekből áll, igen 
kedvezőtlenül a város központjához közel helyezkedik el. Egy rehabilitálatlan barnamezős 
területről van szó és jövőbeni rehabilitációjára sincs esély. Szintén problémát jelent, hogy az 
önkormányzati tulajdonban lévő üzleti infrastruktúrák, speciális jellegükből adódóan 
alkalmatlanok befektetőknek történő kiajánlására. Az önkormányzat elképzeléseiben első 
helyen szerepel új ipari területek, egy új ipari park kialakítása, mely kedvező letelepedési 
lehetőséget biztosíthat a potenciális befektetők számára. 

A helyi gazdaságfejlesztés szempontjából az egyik legnagyobb problémát a kedvezőtlen 
közlekedési kapcsolatok jelentik. A város közlekedés földrajzi adottságainak kiaknázását 
nehezítik a rossz közlekedési kapcsolatai, amely nehezíti a befektetők vonzását. A város 
közlekedés-földrajzi szempontból perifériális pozícióban van, helyzetét a regionális 
közlekedési hálózatban a trianoni békeszerződés után kialakult állapot alapvetően 
meghatározta. Az összekötő utak helyszínrajzi és magassági vonalvezetése túlzottan igazodik 
a hegyvidéki domborzathoz, kicsik az előzési és megállási látótávolságok, a burkolatok 



Ózd 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

231 

 

minősége rossz, ezek pedig gátat szabnak a teherforgalom számára. Ózd vasúti szempontból 
zsák helyzetű, "életképes" vasúti kapcsolata a három szomszédos megyeszékhely közül csak 
Miskolccal van.  

A városfejlesztés területén az elmúlt években több olyan projekt is elindult, melynek 
megvalósítása, továbbfejlesztése érinti a következő tervezési ciklust. A vaskohászati 
tevékenység „romjain”, az ipari park területén turisztikai elemként fog 2015. évben 
megvalósulni az Ózdi Gyártörténeti Emlékpark és Élményközpont, a MANDA beruházásában 
a Nemzeti Kulturális Térinformációs rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális 
Módszertani Központ valamint a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark. A MANDA program 
megvalósulása után Ózdon számos szolgáltató és kutató funkció fog megtelepedni, a 
program hozzájárul a város gazdasági szerkezetváltásának folytatásához, mivel lehetőséget 
teremtene a kreatív iparágak megerősödésére. Az erőmű rekonstrukciós és átalakítási 
munkálatainak befejeztével egy olyan központ jön létre, amely a digitális kultúra 
otthonaként és közvetítőjeként funkcionál majd. A beruházás várhatóan 2016 év október 
végére készül el. 

 

Környezeti folyamatok 

Ózd Város területén kiemelt oltalom alatt álló természeti területek, Natura 2000 területek és 
kiemelt jelentősségű különleges természet-megőrzési területek egyaránt tartoznak. A város 
közigazgatási területének szinte a teljes külterületi része tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület és a felszín alatti víz szempontjából is érzékeny területen 
helyezkedik el.  Egyrészt tehát a város és környezete hihetetlenül gazdag természeti 
értékekben, másrészt ez több konfliktusnak is a forrása.  

A jelenleg hatályos természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok szerint Ózd városát több, 
védettséggel járó korlátozás érinti, ezek tájhasználati konfliktust idéznek elő a gazdasági 
szereplők, a természetvédelem, illetve a gazdasági szereplők és a város társadalma között. 
Alapvető probléma Ózd esetében, hogy jelentősek a tájba való beavatkozások. Egyészt a 
várost körülvevő táj vegetációja mozaikos, melynek oka a nagy területekre kiterjedő 
erdőirtások. A környezet arculatát leginkább a nagy kiterjedésű fátlan vegetációfoltok adják. 
Az erdők állapota változó, a korosabb állományok készlethiányosak, az erdővel nem borított 
domboldalak laza talajú részein erős az erodáltság, amelyet a nagy kiterjedésű erdőirtások 
idéztek elő. Másrészt a bányászat és kohászat által keletkezett tájsebek vizuális, esztétikai 
konfliktust okoznak. A város területén a nehézipar számos környezeti konfliktust hagyott 
maga után. A város területén nagy kiterjedésben találhatóak ipari eredetű hulladékok, 
döntően salakot deponáló felületek, ezek a talaj állapotának és a tájkép rombolásán túl 
diffúz légszennyezést is okoznak. Az iparterület talaja erősen szennyezet. A város 
környezetének légszennyezettségét jelentősen befolyásolja, hogy szűk környezetében 
számos, nagy volumenű ipari létesítmény üzemel még ma is, vagy évtizedeken keresztül 
üzemelt. A település területén és közigazgatási határain belül jelentős ipari tevékenység 
zajlik, összesen 14 telephely bejelentett pontforrása található. A táj ökológiai, ökonómiai és 
tájképi értékeit rontó tevékenységek tájhasználati konfliktusok forrásaivá válhatnak. 
Funkcionális tájhasználati konfliktusokat az egymást akadályozó, egymás területét 
megszüntető, rendeltetését zavaró, egymással konkuráló területhasználatok okoznak. A 
város területén nagy kiterjedésben találhatóak ipari eredetű hulladékokat, döntően salakot 
deponáló felületek, ezek a talaj állapotának és a tájkép rombolásán túl még diffúz 
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légszennyezést is okoznak. A talaj szennyezettségét növelik az illegális hulladéklerakó helyek 
is. 

A település közigazgatási területén legnagyobb arányban gyep (legelő) és erdőterületek 
foglalnak helyet. A település területének mintegy negyed művelés alól kivett, nagyrészt 
beépült terület. A város környéki dombokat egyenlőtlen területi eloszlásban borítja erdő. A 
mezőgazdasági területek aránya a korábbi ipari berendezkedés és a kedvezőtlen domborzati 
viszonyok (alacsony minőségű földterületek) következtében alacsony.  

Pozitívum, hogy jelentős kiterjedésűek azok a rekreációs területek, amelyek a város 
zöldfelületi rendszerének legnagyobb elemei, jelentős használati értékkel bírnak és a 
belterület mikroklímáját is alapvetően befolyásolják. A város zöldfelületi rendszerének 
legnagyobb, a belterület mikroklímáját alapvetően befolyásoló, összefüggő, rekreációt, 
sportolási lehetőségeket biztosító, kiterjedésének és használati értékének köszönhetően 
fontos szerepet játszó zöldfelülete a Városi Stadionnak és a hozzá kapcsolódó 
sportlétesítményeknek (többek között extrém sportpályának), a Városi Thermárium és 
Tanuszoda épületének, a Városi strandnak és kempingnek, nagy méretű csónakázó és 
horgásztónak is helyet adó, az Ifjúsági parkot is magában foglaló tömb. Szerte a városban a 
közelmúltban igényesen, a legújabb környezetrendezési, közterület alakítási trendeknek 
megfelelően felújított, átalakított közterekkel, gyalogos sétányokkal találkozhatunk. Ózd 
város zöldfelületi adottságai, elsősorban a domborzati, környezeti (a városhoz tartozó, 
egykor különálló városrészek és a központi városrész völgyi elhelyezkedése, a környező 
domboldalak látványa, a közel 100 %-osan allergénektől mentes, páratlanul tiszta levegő) 
adottságoknak köszönhetően komoly fejlesztési lehetőségeket hordoznak magukban.  
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3 HELYZETÉRTÉKELÉS 

3.1 A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS 

 

3.1.1 A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 
összefoglaló értékelése 

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

ERŐSSÉG GYENGESÉG 

Ózd, mint jelentős észak-magyarországi 
középváros jelentős térszervező funkciókkal 
rendelkezik (1.1.1) 

 

A város kiterjedt és intézményesült 
nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, 
alapító tagja a Sajó-Rima EGTC-nek (1.1.3) 

 

Javultak a lakosság képzettségi mutatói a két 
legutóbbi népszámlálás között (1.7.1.4) 

 

Több városrész önálló identitással is 
rendelkeznek (1.7.3.1) 

 

Magas a civil szervezetek száma, 
infrastrukturális kiszolgálásuk optimális 
(1.7.3.2) 

 

A város jelentős oktatási, egészségügyi és 
szociális szolgáltató centruma a térségnek 
(1.8.1) 

 

A városban jelentős egészségügyi 
beruházások valósultak, az egészségügyi 
ellátás korszerűsödött az elmúlt években 
(1.8.1) 

 

Ózd ma Magyarország egyik legsúlyosabb 
társadalmi és gazdasági problémákkal küzdő 
térségének a centruma, ahol a hátrányos 
helyzet halmozódik (1.1.2) 

 

Ózd és térsége egyszerre tekinthető külső 
perifériának és leszakadó ipari 
válságtérségnek (1.1.2) 

 

A város népessége dinamikusa csökken, 
amelyet a természetes fogyás és a vándorlási 
veszteség magas aránya okoz (1.7.1.1) 

 

A magyar-szlovák határszakasznak ezen a 
részén kiemelten magas a romák aránya, 
Ózd egy romák által magasan lakott 
térségben található (1.2.2) 

 

Magas a kedvezőtlen életkörülmények 
között élő hátrányos helyzetű lakosság 
aránya, rendkívül nagy számban alakultak ki 
a városban szegregátumok (1.7.1.2, 1.2.2). 

 

Bár növekedett a foglalkoztatottak száma az 
utóbbi években, Ózd továbbra is a magas 
munkanélküliséggel sújtott térségek közé 
tartozik, a munkanélküliségi ráta magas 
(1.7.1.3) 
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A város kiterjed alap és szakosított szociális 
ellátórendszerrel rendelkezik (1.8.1) 

 

A humán közszolgáltatások biztosításában 
egyházi és civil szervezetek is szerepet 
vállalnak (1.8.1) 

 

A város kiterjedt közművelődési és közösségi 
intézményrendszerrel rendelkezik, ezek a 
közszolgáltatások városrészi szinten is 
biztosítottak. A városban színes 
programkínálat érhető el (1.8.1.3) 

 

A MANDA programnak köszönhetően 
jelentős források érkeznek Ózdra a kulturális 
örökség fejlesztésére és kulturális 
fogyasztási lehetőségek bővítésére (1.8.1.3) 

 

A humán közszolgáltatások tekintetében 
jelentős fejlesztések valósultak meg az 
utóbbi években, a humán infrastruktúra 
energetikai adottságai sokat javultak (1.8.1) 

 

A városban aktív diák és versenysport zajlik, 
korszerűek a sport gyakorlásához szükséges 
infrastrukturális feltételek (1.8.1.3.) 

 

A város gazdaságában jelentős az ipari 
termelés részaránya, Ózd Észak-
Magyarország egyik ipari centruma (1.9.1) 

 

A város gazdasági szerkezet váltásának 
főiránya a kohászati válság után az 
elektronikai-összeszerelő ipar felé tolódott, 
így a műszer és elektronikai ipar jelentős 
szerepet tölt be a város életében (1.9.2) 

 

Ózdon több nagy és középvállalkozás 
található, amely jelentős foglalkoztatója a 
térségnek (1.9.2) 

 

Magas a tartós, az alacsony iskolai 
végzettséggel rendelkező és a pályakezdő 
munkanélküliek aránya (1.7.1.3) 

 

Magas az alacsony presztízsű foglalkoztatási 
csoportokban foglalkoztatottak aránya, 
magas és növekszik a foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya (1.7.1.3) 

 

Kedvezőtlen a lakosság egészségügyi 
állapota (1.7.1.5) 

 

Az országos és a megyei átlagtól 
kedvezőtlenebb a lakosság jövedelmi 
helyzete (1.7.1.6) 

 

Az egyes településrészek között jelentős 
differenciáltság mutatkozik az életminőséget 
befolyásoló tényezők esetében, a városban 
21 db szegregátum található, a  
lakónépesség közel 15%-a él ezeken a 
területeken (1.7.2). 

 

A szociális ellátórendszerek 
kapacitásproblémákkal küzdenek, több 
intézmény minőségi fejlesztésre szorul 
(1.8.1) 

 

Jelentős a rossz energetikai összetételű 
épületek száma, amely jelentős fenntartási 
költségeket generál (1.8.1) 

 

A város bizonyos területeken 
túlintézményesített, amely jelentős 
költségterheket ró az önkormányzatra 
(1.8.1) 

 

A város gazdaságában rendkívül alacsony a 
mezőgazdasági ágazat részesedése a 
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A nagy kereskedelmi üzletláncok működnek 
a városban, jelentős a szolgáltató szektor 
foglalkoztatási szerepe (1.9.2) 

 

Jelentős a külföldi vendégforgalom 
részaránya, a MICE turizmus jelentős 
keresletet generál (1.9.2) 

 

Több jelentős gazdaságfejlesztési, vállalkozói 
beruházás valósult meg az elmúlt években 
(1.9.3) 

 

A városban fejlett üzleti infrastruktúra 
található (1.9.4.4) 

 

Jelentős állami és önkormányzati 
gazdaságfejlesztési beruházások valósultak 
meg a város területén az elmúlt években 
(1.10.2, 1.10.3) 

 

Jelentős számban működnek emberi 
erőforrás, gazdaság és vállalkozásfejlesztő 
szervezetek a városban (10.1.3) 

 

A város központban lévő barnamezős 
iparterület funkcióváltása elindult (1.10.3) 

 

Jelentős a közfoglalkoztatási programok 
hatása a munka erőpiaci folyamatokban. A 
város fontos értékteremtő közfoglalkoztatási 
programokat valósít meg, amely a város 
energetikai fejlődését is segíti (1.10.4) 

 

Az önkormányzati intézmények energetikai 
korszerűsítése és ezáltal a fenntartási 
költségük mérséklése sokat fejlődött az 
utóbbi években (1.10.6) 

 

értéktermelésből (1.9.2) 

 

A turizmus Ózdon és vonzáskörzetében igen 
alacsony szintet mutat, a vendégforgalom 
alacsony és csökken, a térségben és a 
városban kevés vonzerő található. Ózdnak 
kedvezőtlen a megítélése. Ózdon a 
vendégforgalmat kizárólag az üzleti turizmus 
generálja (1.9.2)  

 

Alacsony a térségben a vállalkozói sűrűség 
(1.9.3)  

 

Az ipar foglalkoztató szerepe dinamikusan 
csökken (1.9.3) 

 

A város rossz közlekedési kapcsolatai 
nehezíti a befektetők vonzását, a város 
gazdasági fejlődésének egyik legnagyobb 
akadálya (1.9.4.1, 1.15.1) 

 

Alacsony fokú a helyi tőkeakkumuláció, a 
tőkehiány jellemzi a helyi vállalkozásokat 
(1.9.4.4). 

 

A jelenlegi magántulajdonban lévő ipari 
terület infrastrukturálisan folyamatosan 
leépült az elmúlt két évtized alatt (1.9.4.4) 

 

Az önkormányzati bevételek csökkennek az 
adóbevételek csökkenése hatására és az új 
önkormányzati modell kialakítását követően 
(1.10.1) 

 

A terület környezete tavakban szegény, a 
természetes állóvizek ritkák (1.12.1) 

 

A város körülvevő táj vegetációja mozaikos, 
melynek oka a nagy területekre kiterjedő 
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Ózd Város területén kiemelt oltalom alatt 
álló természeti területek közé 14 forrás 
tartozik. A város területén található Natura 
2000 hálózathoz, ezen belül is az Aggteleki 
Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területéhez tartozó terület. Ózdi Harmaci-
dombok elnevezésű kiemelt jelentőségű 
különleges természet-megőrzési terület 
(1.12.3)  

 

Jelentős kiterjedésűek azok a rekreációs 
területek, amelyek a város zöldfelületi 
rendszerének legnagyobb elemei, jelentős 
használati értékkel bírnak és a belterület 
mikroklímáját is alapvetően befolyásolják 
(1.13.1.1) 

 

A közelmúltban környezetrendezési, 
közterület alakítási trendeknek megfelelően 
felújított közterületek, gyalogos sétányok 
vannak a város területén, a város belterületi, 
városközponti részein a zöldfelületek nagy 
része intenzív fenntartású és jól gondozott. 
(1.13.1.1, 1.13.1.2) 

 

Ózd több település összeolvadásából alakult 
ki, amelynek következtében a város több 
történeti településmagja van (Ózd, Bolyok, 
Szentsimon, Sajóvárkony, Uraj, Csépány, 
Susa, Center, Szenna) (1.14.1.1) 

 

A város által biztosított szolgáltatások, 
funkciók rendkívül széleskörűek (1.14.1.4) 

 

A város részeit képező egykori aprófalvak 
még őrzik hagyományos településszerkezeti 
vonásaikat, ezek helyi védendő utcaképnek 
lettek nyílvánítva (1.14.6.3) 

 

A városban jelentős ipari műemléki érték 
találhatóak (1.14.6.3) 

erdőirtások, a környezet arculatát leginkább 
a nagy kiterjedésű fátlan vegetációfoltok 
adják (1.12.1) 

 

 Jelentősek a tájba való beavatkozások 
(1.12.4) 

 

A bányászat által keletkezett tájsebek 
vizuális, esztétikai konfliktust okoznak 
(1.12.4) 

 

A város területén nagy kiterjedésben 
találhatóak ipari eredetű hulladékokat, 
döntően salakot deponáló felületek, ezek a 
talaj állapotának és a tájkép rombolásán túl 
diffúz légszennyezést is okoznak (1.12.4) 

 

A városkapuk rendkívül kedvezőtlen 
megjelenésűek (életveszélyes, barnamezős 
építmények találhatóak ezeken a 
városrészeken, nagy része fertőző terület 
(depók, illegális hulladéklerakók) és a 
szegregátumok nagy része is itt 
koncentrálódik (1.13.2)  

 

A várostest közepén, ahol a természetesen 
organikusan nőtt város településközpontja 
lehetne van jelen a Gyártelep, mely 
hajdanán szervezte a településfejlődést, a 
mai korra viszont a településfejlődés 
akadályává vált (1.14.1.1) 

 

Az Ózdi Ipari Park nagyobb volumenű ipar 
megtelepedésére nem alkalmas, rossz 
minőségű, nagyrészt aszfaltozatlan 
úthálózattal rendelkezik, másrészt nem 
rehabilitált barnamezős területről van szó és 
jövőbeni rehabilitációjára sincs esély 
(1.14.1.5) 

 

Az egész városközpontra a műviség jellemző, 



Ózd 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

237 

 

 

A város ivóvíz ellátásának és 
szennyvízelvezetésének jelentős 
korszerűsítése valósult meg (1.16.1) 

 

Az elmúlt években elkészült a nagyobb 
patakok mederrekonstrukciója (1.16.1.3) 

 

A nehézipar kiszolgálása érdekében jelentős 
infrastruktúra kapacitások vannak a 
városban. A település viszonylag jól kiépített 
és jól működő kommunális, műszaki 
infrastruktúrával rendelkezik (1.16.2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

természetes, hagyományos léptékű városi 
terek nincsenek, Ózd városközpontjára a 
lakótelepi és az ipartelepi hangulat nyomja 
rá a bélyegét, amelyet ráadásul még a 
kopáran, szabadon rendezetlenül hagyott 
zöldterületek jellemeznek (1.14.2.1) 

 

A várostest közepén jelen lévő Gyártelep 
korábban szervezte a település fejlődését, 
ma konfliktus forrás, mivel akadályozza a 
település fejlődést, nem teszi lehetővé 
annak városközponti használatát, 
megjelenése a belső településképben is 
konfliktust idéz elő (1.14.7) 

 

Vizuális szennyezést jelent a városba vezető 
főút menti iparterületek megjelenése 
(1.14.7) 

 

Az 1970-es években kiépített új 
városközpont nagyon mérnöki, művi 
megjelenésű, amelynek nincs szerves 
kapcsolata a természeti környezettel és a 
kellemes dombos környezet látványát is 
eltakarja (1.14.7) 

 

A város közlekedés-földrajzi szempontból 
rossz pozícióban van, helyzetét a regionális 
közlekedési hálózatban a trianoni 
békeszerződés után kialakult állapot 
alapvetően meghatározta (1.15.1)   

 

Az összekötő utak helyszínrajzi és magassági 
vonalvezetése túlzottan igazodik a 
hegyvidéki domborzathoz, kicsik az előzési 
és megállási látótávolságok, a burkolatok 
minősége rossz (1.15.1) 

 

Ózd vasúti szempontból zsák helyzetű, 
"életképes" vasúti kapcsolata a három 
szomszédos megyeszékhely közül csak 
Miskolccal van. Csak kazincbarcikai 
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átszállással lehet Miskolcra és újabb miskolci 
átszállással Budapestre utazni. A fő 
problémát az jelenti, hogy az Ózd-Bánréve-
Kazincbarcika vonalszakasz nem 
villamosított (1.15.3.2) 

 

A város külső területein a közműolló nyitott 
(1.16.1.2) 

 

A zárt rendszerben csatornázott területeken 
sok az eltömődött víznyelő, a nyílt 
vízelvezetésű területeken sok helyen a 
medrek feliszapolódtak. A szegregált és 
kolóniás területeken a vízfolyások sokszor 
szemétgyűjtőként használt területek 
(1.16.1.3) 

 

Az iparterület talaja erősen szennyezet. A 
város területén nagy kiterjedésben 
találhatóak ipari eredetű hulladékokat, 
döntően salakot deponáló felületek. Ezek a 
talaj állapotán, és a tájkép rombolásán túl 
diffúz légszennyezést is okoznak (1.17.1) 

 

A város környezetének légszennyezettségét 
jelentősen befolyásolja, hogy szűk 
környezetében számos, nagy volumenű ipari 
létesítmény üzemel, vagy évtizedeken 
keresztül üzemelt. A település területén és 
közigazgatási határain belül jelentős ipari 
tevékenység zajlik, összesen 14 telephely 
bejelentett pontforrása található (1.17.3) 

 

A város kül- és belterületein egyaránt 
található több kisebb nagyobb illegális 
hulladéklerakó ezek felszámolása 
folyamatos, de sajnálatos módon azok 
rendszeresen újratermelődnek (1.17.6) 
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LEHETŐSÉG VESZÉLY 

Miskolc-Kazincbarcika-Ózd közötti 
területeken egy agglomerálódó térség van 
kialakulóban (1.1.1) 

 

Az EGTC szervezetek forrás abszorciós 
képessége erős a határmenti programok 
esetében (1.1.3) 

 

Ózd szabad vállalkozási zóna része (1.2.2) 

 

Ózdon az ipari múltnak jelentős az 
identitásformáló ereje, a városlakók büszkék 
kohászati múltjukra (1.7.3.1) 

 

A civil szféra szerepvállalása a helyi 
közösségfejlesztésben (1.7.3.2) 

 

A MANDA program hozzájárulhat a város 
kulturális, idegenforgalmi és gazdasági 
megújulásához. A program segítheti a város 
újra pozicionálását és imázsának alakítását 
és új iparágak megjelenését (1.8.1.3) 

 

Az aggteleki világörökségi helyszín közelsége 
alapot adhat Ód bekapcsolódására az 
idegenforgalomba. A város 60 km-es 
körzetében jelentős turisztikai 
centrumomvannak (1.9.2) 

 

Rövidtávon Egert közvetlen autópálya 
összeköttetéssel fog rendelkezni (1.9.4.1) 

 

Az állam önkormányzati stabilizációja sokat 
lendített az önkormányzat költségvetésének 
stabilizálásában (1.10.1) 

 

A település területén minden eddigi emberi 

Az Ózdot körülvevő nagyvárosi gyűrű 
(Miskolc, Eger, Salgótarján) erős elszívó 
hatást gyakorol a városra (1.1.3) 

 

Kazincbarcika, mint szomszédos ipari 
középváros erős versenytársa Ózdnak (1.1.3) 

 

A jelenlegi népmozgalmi folyamatok 
előrehaladása esetén a város 
népességszámának további jelentős 
csökkenése prognosztizálható (1.7.1.1) 

 

A város korszerkezete folyamatosan öregszik 
(1.7.1.1) 

 

Az óvodai feladatellátásban rövidtávon 
kapacitásproblémák fognak jelentkezni 
(1.8.1) 

 

Az ipari településeken, így Ózd esetében is 
jellemző, hogy az identitás és a hagyomány 
legfőbb forrása a domináns iparághoz való 
kötődés. Az ipar hanyatlása, leépülése a 
rendszerváltás óta mélyen megrendíti a 
lakosokat, sokaknak korábbi identitásuk 
szinte teljes elvesztését jelenti (1.7.3.1). 

 

A nappali alapfokú és középfokú oktatásban 
résztvevők száma folyamatosan csökken 
(1.8.1) 

 

1990-es évek elején bekövetkező gazdasági 
szerkezetváltás, a nehézipar leépülése Ózdot 
és a térségét is érzékenyen érintette, a város 
és vonzáskörzete egy ipari válságövezetté 
alakult (1.9.1) 

 

A város fontosabb gazdasági iparágak 
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beavatkozás ellenére számos természeti 
érték maradt fenn, vagy honosult meg 
(1.12.4) 

 

Ózd város zöldfelületi, domborzati, 
környezeti adottságai allergénektől mentes, 
páratlanul tiszta levegője komoly fejlesztési 
lehetőségeket (elsősorban a turizmus 
területén) hordoznak magukban (1.13.1.2)  

 

 

 

 

 

fejlődése erősen függ a konjunkturális 
változásaitól (1.9.1) 

 

A városból elvándorolt az értelmiség és 
képzett munkaerő nagy része (1.9.4.2) 

 

Az önkormányzati tulajdonban lévő üzleti 
infrastruktúrák, speciális jellegükből 
adódóan alkalmatlanok befektetőknek 
történő kiajánlására, a befektetés-
ösztönzésre alkalmas ipari infrastruktúra 
magán tulajdonban van (1.9.4.4) 

 

Az ipari park belső területei kihasználatlanok 
és szennyezettek, amely a kiajánlásukat 
nehezíti (1.9.4.4) 

 

Az ipari park nem önkormányzati 
tulajdonban van, döntően elaprózódott 
magántulajdonú területekből áll, igen 
kedvezőtlenül a város központjához közel 
helyezkedik el. A telephelyet kereső cégek a 
barnamezős területek hasznosítására 
kevésbé motiváltak, ráadásul a 
talajszennyezés elhárításának költsége is 
jelentős összegeket emészthet fel, mindezek 
miatt a megtérülés bizonytalan, s túl 
alacsony (1.14.1.5) 

 

A közfoglalkoztatási programok nem 
jelentenek tartós megoldást a helyi 
foglalkoztatási helyzet javításában (1.10.4) 

 

Ózd Város közigazgatási területének szinte a 
teljes külterületi része tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület 
(1.12.3) 

 

Az erdők állapota változó, a korosabb 
állományok készlethiányosak, az erdővel 
nem borított domboldalak laza talajú részein 
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erős az erodáltság (1.12.1, 1.12.4) 

 

A jelenleg hatályos természetvédelemmel 
kapcsolatos jogszabályok szerint Ózd várost 
több, védettséggel járó korlátozás érinti, 
ezek tájhasználati konfliktust jelentenek a 
gazdasági szereplők, a természetvédelem, 
illetve a gazdasági szereplők és a városi 
társadalom között (1.12.4) 

 

A szegregátumok jelentős része műemléki 
vagy helyi területi értékvédelemmel érintett 
területen belül helyezkedik el, ezeknek a 
területeknek a rehabilitálása jelentős 
figyelmet igényel (1.14.1.6) 

 

A település nem tartozik a régészeti 
szempontból jól kutatott területek közé, A 
földmunkával járó beruházások tervezése 
során mindenképpen figyelembe kell venni, 
hogy a jelenleg lehatárolt területeken kívül is 
kell régészeti leletek előkerülésére számítani 
(1.14.6.2) 

 

A talajvízre elsősorban a bakteriológiai és 
nitrit-tartalom szerinti szennyezések a 
jellemzőek, ami a kommunális szennyvíz 
talajvízben való egyértelmű megjelenésére 
utal (1.17.1) 

 

Ózd felszín alatti víz szempontjából érzékeny 
területen helyezkedik el (1.17.2) 

 

A várost érinti felszíni mozgásra érzékeny 
terület (1.18.3.1) 

 

 

3.1.2 A településfejlesztés és - rendezés kapcsolata 

A város jelenleg rendelkezik érvényes településfejlesztési koncepcióval továbbá 
településfejlesztési eszközökkel (településszerkezeti tervvel, helyi építési 
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szabályzattal és a hozzá tartozó szabályozási tervvel). Ezen településfejlesztési –
rendezési dokumentumok egymással összefüggésben kell állniuk. A koncepció a 
településszerkezeti tervvel tartalmi összhangban kell legyen, míg a stratégia a 
koncepcióval összhangban a településszerkezeti terv figyelembe vételével kell 
készüljön. Végül a helyi építési szabályzat is összhangban kell legyen a 
településszerkezeti tervvel. Ezen követelményeknek a meglévő településfejlesztési –
rendezési eszközök tartalmukban megfelelnek. 

Jelen településfejlesztési stratégia (ITS) felváltja a korábbi IVS-t, mely mint a 2014-
2020-as EU programozási és költségvetési időszakra középtávú településfejlesztési 
irányokat jelöl ki. A többi fejlesztési –rendezési eszköz azonban (még) változatlan 
marad. Ez nyilvánvalóan felveti a településfejlesztési koncepció és a 
településrendezési eszközök egyes elemeinek módosítási szükségességét. 

Az ITS-ben felvázolandó fejlesztési irányok már nem állhatnak teljes mértékben 
összhangban a településfejlesztési koncepcióval, illetve a településszerkezeti terv 
szerinti elhatározásokat is pontosíthatja. A jogszabályi környezet is változott 
(változhat még), a tervezett fejlesztések megvalósíthatósági tanulmányai is 
pontosíthatnak egyes szabályozási elemeken. Ez a fejlesztés és rendezés közötti 
iterációs elv, módszer eredményeként a településszerkezeti terv (majd HÉSZ) 
módosításához vezethet. Ezek elsősorban új beépítésre szánt (ipari) területek 
kijelölését és egyes hátrányos helyzetű településrészeken a szociális 
városrehabilitációval összefüggő szabályozási feladatokat jelentik majd. 

A jogszabályi környezet változása további településrendezési döntésekhez kell 
vezessen. A jelenleg érvényes szabályozás szerint a településrendezési eszközök 
már csak 2015. december 31.-éig módosíthatók abban az anyagi jogi környezetben, 
melyben eredetileg is készültek. Ezt követően 2018. december 31.-éig még 
alkalmazhatók ugyan, de már nem módosíthatók a már jelzett eredeti anyagi -jogi 
környezetben. 2019-től pedig a jogszabály erejénél fogva lejárnak, így nem 
alapozhatják meg ezt követően az építés helyi rendjét, illetve az erre épülő 
építésügyi hatósági eljárásokat. 

Ezért az új, 2013-tól érvényes anyagi-jogi szabályozásnak megfelelő 
településrendezési eszközök készítése vélhetően nem lesz mellőzhető. 

Ezt erősíti jelen tervezési folyamat. Ezzel ugyanis a megalapozó vizsgálat teljes 
körűen elkészül, és felhasználható lesz a településrendezési eszközök készítésénél! 
Az EU fejlesztési források elérése érdekében az önkormányzatnak tehát indokolt lesz 
gondoskodni az új településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök 
elkészíttetéséről, jóváhagyásáról. 

 

Az egyes fejlesztések területi korlátai, lehetőségei: 

A területi korlátokat természetes és épített korlátok alkotják. Alapvető természeti 
korlátok a vízfolyások és a dombok, az ökológiai hálózat elemei, melyeket a 
természetes állapotukban kell megőrizni, itt beépítésre szánt területeket nem lehet 
kijelölni. 

A legkézenfekvőbb épített korlátok az infrastrukturális vonalas elemek. Ezek közül a 
legzavaróbb korlát az átjárhatóságot korlátozó funkciók (főutak, vasútvonalak). Ennél 
kisebb a fejlesztéseket érintő korlátozó hatása a védelemre javasolható 
településrészeknek, és egyes olyan területfelhasználásoknak, melyek nem 
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változtathatók meg (pl. temető) További tervezendő korlátozás a település beépítésre 
szánt területei körül kijelölendő – beépítésre nem szánt területekből álló – zöld gyűrű 
is. Ezért a területi fejlesztés lehetősége a kijelölendő zöld gyűrűn belül lehetséges. 
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3.2 PROBLÉMATÉRKÉP/ÉRTÉKTÉRKÉP 

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

 

A város értéktérképi elemei: 
- A településszerkezet, annak karaktere: önálló identitással rendelkező történeti 

településrészek, azonosítható történeti településmagok 
- Jelentős térségi szintű közszolgáltatások 
- Kiterjedt közművelődési és közösségi intézményrendszer  
- Megvalósult barnamezős területek kulturális célú rehabilitációja 
- Jelentős, nagy foglalkoztató ipari termelő vállaltok Ózdon 
- Jelentős kereskedelmi üzletláncok, kereskedelmi csomópontok  
- Kiépült üzleti infrastruktúra és gazdaságfejlesztést támogató szervezetek  
- Természeti értékek, természetvédelmi oltalom alatt álló területek: országos ökológiai 

hálózat magterülete, ökológiai folyosója, NATURA 2000 területek, régészeti lelőhelyek, 
ex-lege védett területek 

- Erdőterületek 
- Felszíni vízfolyások, állóvizek 
- Városi zöldfelületek és rekreációs területek, a települési zöldfelületi rendszer elemei 
- Épített környezet értékei: műemlékek, helyi védett területek, épületek, vagy arra 

javasoltak 
- Értékes termőföldek 

 

A város problématérképi elemei: 
- Vasútvonalak 
- Főutak, mellékutak 
- Szennyező ipari területek, ipari eredetű hulladék deponálók, szennyezet területek 
- Vonalas légvezetékek (elektromos, telefon, hírközlés) 
- Vonalas föld alatti vezetékek (ivóvíz, szennyvíz, gáz) 
- Szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek  
- Illegális hulladéklerakók, hulladéklerakó 
- szennyvíztisztító telep 
- Bányaterületek, felhagyott bányák  
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- Kapacitásproblémák a szociális ellátórendszerben  
- Kedvezőtlen energetikai összetételű intézmények, közszolgáltatások  
- Az erdőirtásokból eredő mozaikos tájvegetáció, nagy kiterjedésű fátlan vegetációk  
- Tájsebek 
- Barnamezős funkcióvesztett területek 
- Városközpont képet deformáló elemek 
- Kedvezőtlen közlekedési kapcsolatok, a város elérhetőségét nehezítő tényezők  
- Közműhiányos településrészek 
- Ipari eredetű légszennyezés pontforrásai 
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3.3 ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

 

3.3.1 Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi 
ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

A korábbi IVS is Ózd településfejlődéséből vezette le a városrészek kijelölését. A város 
ugyanis több környező települést is befogadva alakult ki. Ezek a településrészek ma is 
különállóak, de egyenkénti kezelésük azonos jellegük miatt nem vált indokolttá. Az más 
kérdés, hogy Ózd településszerkezeti terve ezen településrészeket önálló településszerkezeti 
egységnek tekinti, de azt egyéb településrendezési – és nem fejlesztési – szempontok alapján 
határozták meg. A városrészek határvonalait alapvetően közlekedési hálózat elemeihez 
igazította az IVS is, azok változtatása nem vált indokolttá. Ózdon a település fejlődése és a 
településszerkezet alakulása jól elkülöníthető településrészeket eredményezett. A város 
terjeszkedése során több környező kisebb falut is magába olvasztott, melyek ma is külön álló 
településrészek. A város szerkezetéből adódóan négy városrész elkülönítése lehetséges 
Ózdon. 

 

1. Központi városrész  

2. Keleti városrész  

3. Északi városrész  

4. Nyugati városrész  
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78. térkép: Ózd városrészei 
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I. Központi városrész 

 

Ez a településrész a város központi területén található, a legjelentősebb funkciók itt 
összpontosulnak: a kultúra, a kereskedelem, a különböző közszolgáltatások, pénzügyi 
szolgáltatások, közlekedési funkciók, oktatás és közművelődés, továbbá egészségügy, illetve 
egyházi épületek is találhatók a városrészben. 

A 2011-es népszámlálási adatok alapján a város lakosságának 25,62%-a, azaz 8835 fő lakik a 
városrészben, az állandó népesség 14481 fő. A városrészben a 0-14 évesek aránya 16,1 %, ez 
megközelíti a városi átlagot, amely 17,2%, a 15-59 évesek nagyobb arányban vannak jelen, 
mint a város egészében, összesen 60,3 % arányban. A 60 év feletti lakosság aránya a 
központi városrészben 23,5 %. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya 20,4%, ez 4%-al alacsonyabb a városi átlagnál. A felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 
idősebbek arányában a városi átlagnál magasabb: 11,5 %.  

3816 db lakás található ebben a városrészben, mely a város lakásállományának 26,3%-a. 
Ebből az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 10,9 %. A komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül: 10,1%.  

A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül városi szinten 46,5 %, a városi 
átlaggal szinte megegyezik.. Ugyanakkor a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 49,5 %, mely szintén megegyezik a városi 
átlaggal. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya: 47,7%, mely 1 %-al alacsonyabb a 
városi átlagnál. A munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 22,7 %, szintén közelít a 
városi átlaghoz. A tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek 
aránya): 11,9%. A CKÖ becslése szerint a városrészben a romák aránya: 26-32%. A 
városrészben három szegregátum található, a területén élők száma 900 fő. 

Mindezekből megállapítható, hogy a városrész lakosságának társadalmi státusza a városi 
átlaghoz közelít. Magasabb a lakosság iskolai végzettsége és a foglalkoztatási arány.  

Ez a településrész a város központi területén található, a legjelentősebb funkciók itt 
összpontosulnak. Már korábban is ezen a területen működtek a legjelentősebb települési 
funkciók, és ezek átöröklő dtek a jelenlegi városrészre is. A város arculatát is ezek a funkciók 
határozták meg a múltban és a jelenben is. Ezek közé a funkciók közé tartozik a kultúra, a  
kereskedelem, a különböző közszolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások, közlekedési funkciók, 
oktatás és közművelődés, továbbá egészségügy, illetve egyházi épületek  is találhatók a 
városrészben. Itt épült a város autóbusz-pályaudvara is. A Központi városrész alakját tekintve 
több fontos tengely mentén alakult ki, ezek közül a múltban a Gyár út volt a legfontosabb, 
mivel e mentén fejlődött ki a korábbi ipari terület és az azt kiszolgáló létesítményhálózat, a 
Kaszinó, a m ű velő dési ház, vagy a múzeum épülete. A későbbiek során a fejlesztési tengely 
áthelyeződött a Vasvári út irányába, illetve ennek déli irányú folytatása a 48-as út vonalába. 
A jelenlegi városközpontot a Jászai út, a Munkás út és a Vasvári út találkozásánál lehet 
meghatározni, illetve az utóbbi két út mentén találjuk még a legtöbb olyan funkciót, mely 
városközponttá teszi ezt a területet. Némileg ellentmond a városközpont kijelölésének, hogy 
közelében, illetve határai mentén jelent ő s iparterületek találhatók, ez Ózd sajátos 
városfejlődésének következménye. 
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Területhasználata alapján a városrész megfelel a városközpontok kritériumának, az 
beépítésre szánt területek alkotják: különböző lakóterületek, vegyes területek (települések 
vegyes terület, központi vegyes terület), gazdasági terület (kereskedelmi-gazdasági 
szolgáltató terület, ipari-gazdasági terület). Beépítésre nem szánt területek is találhatók a 
városrészben, vagyis közlekedési és közmű területek, zöldterületek, erdő terület.  

 
23. táblázat: A központi városrész főbb statisztikai mutatói 

Mutató megnevezése 
Ózd 

összesen 
Központi 
városrész 

Lakónépesség száma 34481 8835 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 17,2 16,1 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 58,7 60,3 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 24,2 23,5 

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

24,1 20,4 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek 
arányában 

10,3 11,5 

Lakásállomány (db) 14490 3816 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 15,4 10,9 

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

49,2 49,5 

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

18,2 16,5 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül 

46,7 46,5 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya  48,8 47,7 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

47,9 43,4 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya  
lakónépességen belül 

60,8 59,3 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 21,9 22,7 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

11,8 11,9 

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

13,6 10,1 
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Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 10,6 6,9 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2011 

 
II. Keleti városrész 

 

A 2011.-es népszámlálási adatok alapján a lakosság 14,8 %-a lakik ebben a városrészben, 
összesen 5100 fő. A 14 éven aluliak aránya 24%, ez városi szinten itt a legmagasabb a 14 
éven aluli lakosság száma. A lakónépességen belül a 15-59 évesek aránya: 57,4 % a városi 
átlagnál alacsonyabb (57,4%). A 60 év feletti lakónépesség aránya 18,6 %, ez közel 6 %-al 
alacsonyabb, mint a városi átlag és városi szinten a külterületek kivételével itt a 
legalacsonyabb a 60 év feletti népesség száma. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya majdnem duplája a városi átlagnak, 43,7 %. A felsőfokú végzettségűek a 
25 éves és idősebbek arányában mindössze 3,8 %, a városi átlag harmadának tekinthető.  

1740 db lakás található ebben a városrészben, mely a város lakásállományának 12 %-a. Ebből 
az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 38,5 %. A komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 34 %. A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül városi szinten 36,4 %, mely jóval a városi átlag alatt marad (46,7 %). 
Ugyanakkor a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül 60,9 %, mely jóval magasabb a városi átlagnál (49,2 %) és a külterületek 
kivételével itt a legmagasabb a városban. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya: 52,4%, 
mely városi szinten a legmagasabb a külterületek kivételével.  A munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta) 29,9 %.  

A keleti városrészben található a legnagyobb számú szegregátum, összesen tíz a 
szegregátumok száma, melyek területén összesen 3000 fő él.  

A Keleti városrész a Központi és az Északi városrésszel határos. Ipari funkciója jelentős, de 
ezen felül az egyes településrészeken működő közintézmények miatt jelentősebb közfunkciói 
is vannak. Különböző  oktatási intézmények (általános iskola, óvoda) működnek itt, de 
Sajóvárkonyban művelő dési ház is van. Egyházi épületek is találhatók a városrészben, illetve 
különböző kereskedelmi egységek és szolgáltatások, például gyógyszertár, posta, 
sportlétesítmények. Két vasúti megállóhely (Ózd-Alsó megállóhely és a Centeri vasúti 
megállóhely) található itt. A városrész főként lakófunkcióval rendelkezik, de emellett az 
iparnak is jelent ő s területeket biztosít. A Keleti városrészben - az ipari területek közelsége 
miatt - magas a lakóterületek aránya is. A lakóépületek északról és keletről körbefogják az 
ipari területet, melyet délről és nyugatról pedig a Központi városrész hasonló funkciójú 
területe határolja. Az iparterület tehát beékelődik a város magjába, ezért fejlesztése a 
jövőben elengedhetetlen. A Keleti városrészben tehát egyrészt az ipari dominál, másrészt 
pedig lakóterületek, olyan településrészekkel, mint Sajóvárkony, Tábla, Bánszállás, Center. A 
városrész tengelye pedig a Miskolc irányába tartó 25-ös fő út, illetve az ezzel párhuzamosan 
haladó vasút, melyek haladási irányát a Hangony-patak jelölte ki a múltban. 

Területhasználata alapján a városrész megfelel az ipari és lakó funkcióval rendelkező 
városrész kritériumának. A beépítésre szánt területtípusok közül a következők találhatók 
meg benne a város Településrendezési Terve alapján: különböző lakóterületek, vegyes 
területek (településközponti vegyes terület, központi vegyes terület), gazdasági terület 
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(kereskedelmi-gazdasági szolgáltató terület, ipari-gazdasági terület), különleges területek 
(bányaterület, nagy bevásárló központnak kijelölt terek, stb.), valamint különleges 
mezőgazdasági területek. Beépítésre nem szánt területek is találhatók a városrészben, vagyis 
közlekedési és közműterületek, zöldterületek, mezőgazdasági rendeltetésű területek és 
erdőterület.  

 
24. táblázat: Keleti városrész főbb statisztikai dokumentumai  

Mutató megnevezése 
Ózd 

összesen 
Keleti 

városrész 

Lakónépesség száma 34481 5100 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 17,2 24,0 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 58,7 57,4 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 24,2 18,6 

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

24,1 43,7 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek 
arányában 

10,3 3,8 

Lakásállomány (db) 14490 1740 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya  15,4 38,5 

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

49,2 60,9 

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

18,2 32,5 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül 

46,7 36,4 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya  48,8 52,4 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

47,9 62,7 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya 
lakónépességen belül 

60,8 67,4 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 21,9 29,9 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

11,8 16,9 

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

13,6 34,0 
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Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 10,6 13,0 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2011 

 
III. Északi városrész 

Az északi városrész lakossága 7280 fő. A 2011.-es népszámlálási adatok alapján a lakosság 
21,11 %-a lakik ebben a városrészben. A 14 éven aluliak aránya 17,8 %, ez a városi átlaggal 
csaknem megegyezik. A lakónépességen belül a 15-59 évesek aránya: 59,1%, alig magasabb a 
városi átlagnál (58,7%). A 60 év feletti lakónépesség aránya 23,0 %, ez is alacsonyabb a 
városi átlagnál (24,2%). A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya: 25,6 
%. A felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában városi szinten itt a 
legmagasabb 12,4%.  

2783 db lakás található ebben a városrészben, mely a város lakásállományának 19,2 %-a. 
Ebből az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 22,1 %. A komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 19,5 %.  

A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül városi szinten 46,8%, a városi 
átlaggal (46,7%) majdnem azonos. Ugyanakkor a rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 47,5 %, mely nem sokkal 
magasabb a városi átlagnál. (49,6 %). A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya: 46,7%.. A 
munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 22,5 %. A városrészben kettő szegregátum 
található, összesen 1100 fő él ezek területén.  

Az Északi városrész mind a három másik városrésszel határos, a település központi részének 
északi részét foglalja magába, továbbá Uraj és Szenna településrészeket, illetve benyúlik a 
város déli felébe is, ezáltal magába foglalja a város ipari területeit is, a régi gyárterület helyén 
található Ózdi Ipari Park formájában. Emellett fő ként lakófunkcióval rendelkezik, de egy pár 
oktatási intézmény és egyéb közintézmény is található itt. A távolabb eső Uraj 
településrészen posta és művelődési ház is működik. Jelent ő s a zöldterületek nagysága is. A 
városrészben található a vasútállomás is, mely kissé távolabb van a központtól, 
megközelítése is nehézkes. A városrész fejlődését főként a múltban Ózdon működő ipari 
létesítmények határozták meg. A Keleti városrész egyik magja a volt Ózdi Kohászati Üzemek 
helyén kialakított Ózdi Ipari Park. A korábban jelentős acélgyártás hatására számos kisebb 
üzem épült ki a nagy gyár környékén, illetve a fejlett ipar különböző, közvetlenül nem a 
termeléshez köthet ő  épületeket is eredményezett. Utóbbi épületek nagyobb része, bár a 
gyár közelében alakult ki, jelenleg nem ehhez a városrészhez tartozik. Az Olvasó és a Tiszti 
Kaszinó jelenleg inkább a városközpont része, mivel ipart kiszolgáló funkciójuk már nincsen. 
A városrészt tehát leginkább a korábban itt működő acélgyártás határozta meg, és az ipar 
jelenleg is fontos a településen. Egyrészt befolyásolja a városrész külső megjelenését, 
másrészt az itt működő vállalkozásokkal értékes része a városnak. A régmúlt iparfejlesztése a 
település lakosságszámát is jelentősen növelte, ami lakóterületek kiépítését vonta maga 
után.  

A városrész három tengely mentén alakult ki. Közlekedési szempontból a legfontosabb a 
Volny József út és az ebből kiágazó Brassói utca. Ezekből ágaznak ki észak felé a Szenna és az 
Uraj felé vezető utak, melyek mentén alakult ki a városrész lakókörnyezetének legnagyobb 
része. A két településrészt dombok választják és az ezek által határolt völgyekben futnak a 
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településrészeket felfűző utak. A városrésznek igazából központi része nincs, déli részén 
található az Ipari Park, ahol nem alakult ki igazi alközpont, többek között a városrészt 
kettészelő dombok, illetve a lehetséges városrész központ helyén álló Drótos-tető miatt. A 
városrész szerkezetére hatással volt még az Uraj-patak is, mely a Susa felé vezető  út 
nyomvonalát jelölte ki. 

Területhasználata alapján a városrész megfelel a döntően lakó funkcióval rendelkező 
városrész kritériumának. A beépítésre szánt területtípusok közül a következő k találhatók 
meg benne a város Településrendezési Terve alapján: különböző lakóterületek, vegyes 
területek (településközponti vegyes terület, központi vegyes terület), gazdasági terület 
(kereskedelmi-gazdasági szolgáltató terület, ipari-gazdasági terület), különleges területek 
(bányaterület, nagy bevásárló központnak kijelölt terek, stb.), valamint különleges mez ő 
gazdasági területek. Beépítésre nem szánt területek is találhatók a városrészben, vagyis 
közlekedési és közmű területek, zöldterületek, mezőgazdasági rendeltetésű területek és erdő 
terület. 

 
25. táblázat: Az északi városrész főbb statisztikai mutatói  

Mutató megnevezése 
Ózd 

összesen 
Északi 

városrész 

Lakónépesség száma 34481 7280 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 17,2 17,8 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 58,7 59,1 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 24,2 23,0 

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

24,1 25,6 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek 
arányában 

10,3 12,4 

Lakásállomány (db) 14490 2783 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya  15,4 22,1 

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

49,2 49,6 

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

18,2 19,8 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül 

46,7 46,8 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya  48,8 46,7 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

47,9 47,5 
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A gazdaságilag nem aktív népesség aránya 
lakónépességen belül 

60,8 60,2 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 21,9 22,5 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

11,8 12,3 

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

13,6 19,5 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 10,6 6,8 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2011 

 
IV. Nyugati városrész 

A nyugati városrész népességszáma 13184fő. A 2011.-es népszámlálási adatok alapján ez a 
leglakottabb városrész, a lakosság 38,23 %-a lakik itt. A 14 éven aluliak aránya 14,9 %, ez 
alacsonyabb a városi átlaggal, mely 17,2 %. A lakónépességen belül a 15-59 évesek aránya: 
57,7%, alig alacsonyabb a városi átlagnál (58,7%). A 60 év feletti lakónépesség aránya 27,4 %, 
városi szinten a legmagasabb a 60 év felettiek száma. A legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya: 18,1 %, városi szinten ez a legjobb arány. A felsőfokú 
végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában megegyezik a városi átlaggal: 10,5 %.  

6119 db lakás található ebben a városrészben, mely a város lakásállományának 42,23 %-a. 
Ebből az alacsony komfortfokozatú lakások aránya csak 8,3 %. A komfort nélküli, 
félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül is a legalacsonyabb városi 
szinten, 7,2%. A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül a legmagasabb 
városi szinten 50,9 %, a városi átlag ugyanis 46,7 %). Ugyanakkor a rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 44,1 %, 
mely a legjobb mutató városi szinten. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya: 49,2%, 
mely városi szinten majdnem a legalacsonyabb. A munkanélküliek aránya (munkanélküliségi  
ráta) 18,4 %, a legalacsonyabb városi szinten. A városrészben hat szegregátum található, 
ezek főként kisebbek, az itt élők száma 500 fő körüli. 

A városrész a régebben különálló Bolyok településrész körül szerveződött, mely mellett 
később az Újváros nevezet településrész is kiépült. További két kisebb településrész 
(Szentsimon és Somsályfő ) is része a Nyugati városrésznek, melyek a városrész külső 
területin helyezkednek el. A városrész két tengely mentén fejlődött ki, a Salgótarján irányba 
haladó Bolyki főút mentén, a másik tengely pedig az Eger irányába haladó Vasvár út és 
Csépány út volt.  

A városrész a Központi városrész intézményi túlsúlyát ellenpontozza, mivel ebben a 
városrészben is sok funkció van. Több oktatási intézmény (óvoda és iskola), kereskedelmi és 
szolgáltató intézmények is találhatók itt, illetve a város sportéletének központja is a 
városrészben van, valamint rekreációs és zöldterületek is nagyobb arányban vannak jelen, 
továbbá egyházi épületekkel is rendelkezik. A városrész bizonyos területe alközpontként is 
értelmezhető, bár jelentő sége lényegesebb kisebb, mint a Központi városrész. Jelent ős 
lakóterületekkel is rendelkezik a Nyugati városrész, délről családi házas övezet szegélyezi, két 
jelentősebb településrészén (Hódoscsépány és Szentsimon) pedig kizárólag családi házak 
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találhatók. A Bolyki fő út menti területeken paneles lakótelepszerű területek vannak, 
melyhez északról és délről családi házas övezet kapcsolódik. A fő út mentén találhatók a 
különböző intézmények is. 

A városrész karaktere szerint leginkább lakóterület, fő ként kisvárosi, kertvárosi és falusias 
lakóterület jellemzi, de nagyobb lakótömbök is találhatók benne, melyek többsége jelentős 
szociális problémákkal küzd. A jelen lévő funkciók és intézmények miatt központi vegyes 
területi jellege is van. Gazdasági területek ebben a városrészben csak kismértékben vannak 
jelen, ez fő ként kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület. A városrészben jelentős 
területen települési intézményrendszer zöldterületi intézményei vannak jelen, ezek főként 
sportlétesítményeket jelent, úgymint sportcsarnok, uszoda, camping, ifjúsági tábor, de 
emellett ezen típusú területek közé tartozó temetők is jelen vannak.  

 

26. táblázat: A nyugati városrész főbb statisztikai mutatói  

Mutató megnevezése 
Ózd 

összesen 
Nyugati 

városrész 

Lakónépesség száma 34481 13184 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 17,2 14,9 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 58,7 57,7 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 24,2 27,4 

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

24,1 18,1 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek 
arányában 

10,3 10,5 

Lakásállomány (db) 14490 6119 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya  15,4 8,3 

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

49,2 44,1 

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

18,2 12,7 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül 

46,7 50,9 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya  48,8 49,2 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

47,9 47,0 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya 
lakónépességen belül 

60,8 59,4 
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Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 21,9 18,4 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

11,8 9,7 

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

13,6 7,2 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 10,6 13,5 

 

3.3.2 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi 
ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 

Magyarországon a területi- és társadalmi egyenlőtlenségek növekedés a rendszerváltást 
követően felgyorsult. A települések között nemcsak a népességszám tekintetében, hanem a 
lakosság társadalmi összetételére, munkaerő-piaci helyzetére vonatkozóan is jelentős 
eltérések mutatkoztak.  
A településeken belüli szegregáció bizonyos tekintetben spontán jelenség, melynek 
kialakulásáért és fennmaradásáért számos társadalmi, gazdasági és kulturális tényező felelős. 
A szegregáció irányába mutató globális tendenciákat hazánkban tovább erősíti:  

 az alsó középrétegek jelentős részének lecsúszása, ezzel párhuzamosan pedig az 
egyharmados társadalom kialakulása és a mélyszegénység, mint tartós életforma 
elterjedése és fennmaradása; 

 az országon belüli regionális különbségek növekedése, az ország jelentős részének 
társadalmi-gazdasági leszakadása, valamint az ezzel járó növekvő munkanélküliség, az 
iskolázatlan népesség foglalkoztatottságának megoldatlansága. E folyamat a 
leszakadó területeken belül, hatékony antiszegregációs intézkedések hiányában új 
szegregátumok kialakulásához, és a régiek fennmaradásához vezethet;  

 a szegregációs folyamatokat súlyosbító tényező a többségi társadalom és a roma 
kisebbség közötti konfliktusok halmozódása és megoldatlansága. E konfliktusok 
fontos szerepet játszanak a szegregáció konzerválódásában és újratermelődésében.  

Az antiszegregációs terv helyzetelemzése elsősorban területi dimenzióban, a szegregációs 
folyamatok szempontjából vizsgálja az esélyegyenlőségi problémák meglétét. Az Anti-
szegregációs terv célja, hogy felmérje azon területeket, ahol a szegregáció már megindult, 
illetve ahol előrehaladott állapotban van, és a fentiek szellemében kidolgozza a szegregáció 
oldására irányuló programokat. 
Az antiszegregáció terv két részből áll; az első a helyzetelemzés, a második a stratégiai 
program. A helyzetelemzés keretében sor kerül a szegregált területek lehatárolására, 
társadalmi-gazdasági szempontú elemzésére. A fejezet követi a Városrehabilitáció Kézikönyv 
a városok számára által meghatározott szempontrendszert. Az elemzés során felhasznált 
adatok egyrészt a KSH által rendelkezésre bocsátott 2011. évi népszámlálási adatok, 
másrészt az önkormányzat saját adatai, információi. Ezen kívül interjú készült az 
önkormányzat, a roma kisebbség képviselőjével, az oktatási, szociális intézmény 
munkatársával, valamint háziorvosokkal, gyermekorvossal, védőnőkkel.  
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3.3.2.1 A szegregátumok, illetve a szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása 

A KSH 2011. évi népszámlálási adataiból előállított szegregációs mutató alapján Ózd 

városban 21 db szegregátum került lehatárolásra. Ezek azok a területek, ahol a legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív korúakon belül meghaladja a 35%-ot, illetve a népességszám 

eléri az 50 főt. 
79. térkép: Ózd szegregátumai 

 

Forrás: KSH 

 

Szegregációval veszélyeztetett terület, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 

belül meghaladja a 30%-ot, illetve a népességszám eléri az 50 főt. A szegregációval 

veszélyeztetett terület 26 db került kijelölésre a városban.  
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80. térkép: Ózd város szegregációval veszélyeztetett területei 

 

 

3.3.2.1.1 A KSH által lehatárolt szegregátumok helyzetelemzése 

Magyarországon az 1990-es évek elejétől kezdődött rendszerváltást követő társadalmi-

gazdasági változások Ózd várost rendkívüli mértékben érintette. A város életét meghatározó 

vaskohászat felszámolásának eredményeként radikális átszerveződés indult meg a város 

lakosságában. A nagymértékű, tartós munkanélküliség elszegényedési folyamathoz vezetett, 

átalakult a város lakónépességének összetétele. A munkavállalás céljából a fiatalok, a 

szakképzett munkaerő elvándorolt, a súlyos szociális problémákkal küzdő családok a 

városban maradtak, magas lett a halmozottan hátrányos helyzetű családok száma.  A 

tartósan fennálló munkanélküliség felszámolta a családok megélhetésnek jövedelmi alapját. 

A lakónépesség összetétele drasztikusan megváltozott: a fiatalok, kvalifikáltabb szakemberek 

elköltöztek, növekedett az idős, egyedül élő, ellátatlan emberek száma, illetve a munka 

nélkül maradt, alacsony képzettségű roma lakosság aránya. A munkanélküliek száma 1996. 

évtől kezdett ugyan csökkent,  két nagy multinacionális cég a városba való letelepedése 

jelentett némi változást, viszont nem sikerült jelentős mértékben javítani az alacsony 

státuszú lakosság helyzetén.  
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Ózd városban a KSH által 21 db szegregátum került lehatárolásra, melyek mutatói között 

jelentős eltérések mutatkoznak. A KSH által rendelkezésre bocsátott adatok alapján készített 

helyzetelemzés szegregátumonként külön-külön kerülnek ismertetésre.  

1. szegregátum: Rózsadomb utca és környéke 

A szegregátumot a következő utcák által határolt terület alkotja: a Rózsadomb utca – 

Rózsadomb utca északi része második keresztutcától – Cser utca mindkét oldala – Tölgyfa 

utca mindkét oldala – névtelen utca – Rendelő utca. 

81. térkép: 1. szegregátum – Rózsadomb utca és környéke 

 

A lakónépessége 2011. évben 94 fő, mellyel a kisebb szegregátumok közzé tartozik. 

Korcsoportos megoszlása alapján ezen a területen élnek – a Hétes telep után – a 

legmagasabb arányban a gyermekkorúak (43,6%). Ezzel közel azonos a 15-59 évesek aránya, 

46,8%, amely a szegregátumok tekintetében – a 3. szegregátummal azonosan – a 

legalacsonyabb.  A 60 év felettiek aránya 9,6%, amely a városi aránynak csupán a 40%-a.  

A szegregátum az iskolázottság és a munkaerő-piaci mutató alapján is az egyik 

legkedvezőtlenebb helyzetű terület. Rendkívül magas, 81,8% az aktív korúakon belül a 

legfeljebb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya, amely a szegregátumok között itt a 2. 

legmagasabb. Felsőfokú végzettséggel rendelkező lakos nincs a területen.  
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A lakónépesség munkaerő-piaci helyzetét tekintve szintén kiugróan negatívak az adatok: a 

15-64 éveseken belül a foglalkoztatottak aránya mindössze 8,5%, akik 100%-ban alacsony 

presztízsű foglalkoztatási csoportokban dolgoznak. A rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 90,9%, azon háztartások aránya, amely 

foglalkoztatott nélküli, 89,3%. A munkanélküliek aránya 2011. évben 77,8%, a tartós 

munkanélküliek aránya 22,2%.  

A lakásállomány a területen 30 db, amely alapján átlagosan 3-4 fő él együtt. A 

lakáskörülmények jóval elmaradnak a városétól, a lakások 80%-a alacsony komfortfokozatú, 

illetve döntő többségében egyszobás lakások (85,2%) vannak a területen, itt találhatóak a 

legnagyobb arányban a szegregátumok között.  

2. szegregátum: Somsály út 

A szegregátum területét a Somsály út keleti része alkotja a Rózsadomb utcától a Deák útig.  

82. térkép: 2. szegregátum – Somsály út 

 

A szegregátum területén a 2011. évi adatok alapján 125 fő él, ahol közel kétszer nagyobb 

arányban élnek a 0-14 évesek (33,3%), mint a város egészében. A 15-59 évesek aránya 

(56,8%) 1 százalékponttal marad el a városi aránytól, míg a 60 év felettiek aránya két és 

félszer kevesebb, 9,6%.  

A lakónépesség iskolai végzettsége alacsony, az aktív korúakon belül a legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 67,6%, felsőfokú végzettséggel rendelkező nincs a 

területen.  

A 15-64 évesek közel egyharmada foglalkoztatott, akik alacsony presztízsű foglalkoztatási 

csoportokban dolgoznak. Az aktív korúak kétharmada nem rendelkezik rendszeres 
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munkajövedelemmel, a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 63,4%. A munkanélküliségi 

ráta 31,4%, illetve a tartós munkanélküliek aránya 8,6%, amely itt a legkevesebb a többi 

szegregátumhoz viszonyítva.  

A lakásállomány 37 db, amely szerint átlagban 3-4 fő él együtt. A lakások teljes mértékben 

alacsony komfortfokozatúak, melynek döntő többsége, 83,8%-a egyszobás.  

3. szegregátum: Pál gazda köz 

A szegregátumot a Pál gazda köz mindkét oldala alkotja.  

83. térkép: 3. szegregátum – Pál gazda köz 

 

 

A lakónépesség alapján ez a szegregátum – a 21. szegregátummal együtt – a legkisebb. A 

lakónépesség korcsoportos megoszlására itt is jellemző a gyermekkorúak magas aránya 

(33,3%). A 15-59 évesek aránya 46,7%, amely a szegregátumok között a legalacsonyabb 

arány. A 60 év felettiek aránya (20%) 4 százalékponttal elmarad a városétól, viszont a 

szegregátumok között magasnak tekinthető, a harmadik legmagasabb arányban élnek itt 

idősek.  

Az iskolai végzettség vonatkozásában magas, 71,4% a legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül. Ezen a területen sincs felsőfokú 

végzettséggel rendelkező a 25 éves és idősebb népességen belül.  

A foglalkoztatottak aránya 16,1%, amely még a szegregátumok között is alacsonynak 

mondható. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 

belül szintén magas, 82,1%, ez a szegregátumok tekintetében a 4. legmagasabb arány. 
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Rendkívül nagyarányú azon háztartások aránya, amely foglalkoztatott nélküli (76,5%), ez a 

szegregátumok között a 2. legmagasabb arány.  

2011. évi adatok alapján a munkanélküliek aránya a területen 68,8%, amely a 3. 

legmagasabb a többi szegregátumhoz viszonyítva, illetve kiugró a tartós munkanélküliek 

aránya, ami 62,5%, itt a legmagasabb.  

A lakásállomány a területen 16 db volt 2011. évben, amely alapján átlagosan 4 fős 

háztartások jellemzőek. A lakások 68,8%-a alacsony komfortfokozatú, a lakások egynegyede 

egyszobás.  

4. szegregátum: Zrínyi Miklós utca 

A szegregátum területét a Zrínyi Miklós út északkeleti része Gyergyó utcától – Zrínyi Miklós 

út nyugatra forduló szakasz déli része alkotja.  

84. térkép: 4. szegregátum – Zrínyi Miklós út 

 

 

A szegregátum területén a 2011. évi adatok alapján 114 fő él, melynek korcsoportos 

megoszlása alapján a városhoz viszonyítva magas ugyan a gyermekkorúak aránya (21,9%), a 

szegregátumok tekintetében viszont jóval kevesebb. A 15-59 évesek aránya meghaladja a 

61%-ot, amely 3 százalékponttal magasabb a városi aránytól. Az időskorúak aránya 16,7%, ez 

a szegregátumok tekintetében középmezőnybe sorolható, a városi aránytól közel 8 

százalékponttal elmarad.  
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Az aktív korúak fele legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, illetve a 25  éves és 

idősebb népességen belül a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 2,7%, amely alapján 

kedvezőbb iskolai végzettségű szegregátumok közé tartozik.  

A lakónépesség munkaerő-piaci és jövedelmi helyzete a szegregátumok között itt a 

legkedvezőbb. A lakónépesség foglalkoztatottsága – a városi aránytól 10 százalékponttal 

ugyan elmarad – ezen a területen a legmagasabb, 38,2%, illetve itt a legalacsonyabb a 

foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, amely 46,2%, ez a városétól is pozitívabb, 2 

százalékponttal. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 

korúakon belül szintén itt a legalacsonyabb, 58,6%.  

A munkanélküliségi ráta a 2011. évi adatok alapján 14,7%, amely jóval kevesebb a többi 

szegregátumhoz képest, közel a fele, illetve a városi aránytól is 7 százalékponttal 

alacsonyabb. Szintén alacsony a tartós munkanélküliek aránya, 11,8%, amely megegyezik a 

városéval.  

A területen 40 db lakás található, amely alapján átlagosan 2-3 fő együttélését jelenti. A 

lakások 37,5%-a alacsony komfortfokozatú, illetve közel 17%-a egyszobás.  

5. szegregátum: Vasvári Pál utca  

A szegregátum területét a Vasvári Pál utca Csákány utcától keletre lévő része alkotja.  

85. térkép: 5. szegregátum – Vasvári Pál utca 

 

A terület lakónépessége a 2011. évi adatok alapján 89 fő, a korösszetétele alapján közel 40%-

a gyermekkorú, amely a szegregátumok között a 3. legmagasabb arány. A lakónépesség fele 

15-59 éves korosztályba tartozik, illetve 10% a 60 év felettiek aránya.  
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Az iskolai végzettsége tekintetében az aktív korúakon belül a legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya 62,2%, felsőfokú végzettségű lakos nincs a területen.  

A 15-64 évesek foglalkoztatottsága 23,9%, amely a többi szegregátumhoz viszonyítva 

közepesnek mondható, ugyanúgy, mint a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, ami a 

területen 63%.  Rendkívül magas a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 

75,8%-os, ettől 6 szegregátum esetében magasabb az arány.  

A 2011. évi adatok alapján a munkanélküliek aránya 54,2%, amely szintén a 7. legmagasabb a 

szegregált terültek között. A munkanélküliekre jellemző, hogy tartósan kirekesztődnek a 

munkaerő-piacról, arányúk 30% körüli a területen, amely a többi területhez képest 

magasnak mondható.  

A területen 24 db lakás található, ez 3-4 fős háztartásokat feltételez. Az alacsony 

komfortfokozatú lakások aránya 62,5%, az egyszobásoké 37,5%, ezek alapján a 

szegregátumok között közepesnek tekinthetőek a lakáskörülmények.  
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6. szegregátum: Óvoda utca – Kiserdő alja környéke 

A szegregátum a következő utcák által lehatárolt területet jelenti: Óvoda utca mindkét oldala 

– Kiserdő alja mindkét oldala – váci Mihály utca keleti oldala – Szabó Lőrinc utca Újtelep utca 

sarkától északra a negyedik utcáig, keletre az első utcáig.  

 

86. térkép: 6. szegregátum – Óvoda utca – Kiserdő alja környéke 

 

A terület a lakónépesség alapján a 3. legnagyobb szegregátum a városban, az itt élők száma 

709 fő.  

A lakónépességének korösszetétele tekintetében a többi szegregátumhoz viszonyítva: a 

magas gyermekkorú arányúak közé tartozik, viszonylag magasabb a 15-59 évesek aránya 

(60,5%), illetve alacsonyabb az időskorúak aránya, ezen a területen él a 3. legkevesebb 60 év 

feletti lakos.  

A szegregátumok között az alacsony iskolai végzettségű területek közé tartozik: az  aktív 

korúak közel 67%-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, ez a hetedik 

legmagasabb arány. A felsőfokú végzettségűek aránya nem éri el az 1%-ot.  

Az itt élők foglalkoztatottsága alacsony, a 15-64 évesek 17,4%-a foglalkoztatott, ettől négy 

szegregátum esetében alacsonyabb az arány. A háztartások jelentős része, 72,7%-a nem 
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rendelkezik foglalkoztatottal. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 

meghaladja a 80%-ot, amely szintén magas a szegregátumok között is.  

A munkanélküliségi ráta – a 2011. évi adatok alapján – 60%-os, a munkanélkülieken belül 

magas a tartós munkanélküliek aránya (33,8%).  

A területen lévő 164 db lakás döntő többsége, 65,9%-a alacsony komfortfokozatú, illetve 

több mint egynegyede egyszobás.  

7. szegregátum: Karu utca és környéke 

A szegregátum területét a Toldi Miklós utca nyugati része – Szondi György utca déli része – 

Karu utca mindkét oldala alkotja.  

87. térkép: Karu utca és környéke 

 

Az alacsony státuszú területen élők száma 109 fő. A lakónépesség korösszetétele 

tekintetében a 0-14 évesek aránya 34%, a szegregátumok tekintetében közepesnek 

mondható a 15-59 évesek aránya (54,1%), a 60 év felettieké közel 12%. 

Az aktív korúak 57,6%-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, felsőfokú 

végzettséggel rendelkező lakos nincs a területen.  

A szegregátumok között is a kedvezőtlen területek közé tartozik, mivel a foglalkoztatottság 

alacsony, 15-64 éves népesség mindössze 17,6%-a foglalkoztatott. A háztartások döntő 
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többsége (72,7%) nem rendelkezik foglalkoztatottal. A rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya meghaladja a 81%-ot, ettől öt szegregátumban magasabb ez az arány. A 

2011. évi munkanélküliségi ráta 66,7%, amely a 4. legmagasabb. 

A területen lévő 38 db lakásban átlagosan 2-3 fő él együtt. A lakásokat az alacsony 

komfortfokozat jellemzi, aránya 71,1%. Az egyszobás lakások aránya 15,2%. 

8. szegregátum – Velence telep és környéke 

A 8. szegregátum a következő utcák által körülhatárolt területet jelenti: Sziklás tető mindkét 

oldala – Kőalja út északi része – Szilás tető Damjanich út között – Akácos út – Velence telep 

első keresztutca nyugatra – Velence telep első keresztutca északra – Petőfi Sándor utca – 

Velence telep – Volny József út – Vasút utca – névtelen utca – Kőalja út. 

88. térkép:  8. szegregátum – Velence telep 

 

 

A 2011. évi adatok alapján a szegregátum területén 750 fő él, amely lakónépesség alapján a 

2. legnagyobb szegregátum a városban. A lakosság korösszetételét tekintve itt is jellemző a 

gyermekkorúak – városhoz viszonyított – magas aránya (26,1%), a 15-59 évesek aránya 5 

százalékponttal magasabb a városi aránytól, illetve a szegregátumok között is viszonylag 

magas, 63,2%. A lakónépesség egytizede 60 év feletti.  



Ózd 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

268 

 

Az aktív korúakon belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya közel 

60%, amely két és félszer magasabb arány a városéhoz viszonyítva.  A felsőfokú 

végzettségűek aránya 1,7%.  

A kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzetet mutatja, hogy a  munkaképes korú népesség közel 

negyede foglalkoztatott, akiknek közel 70%-a alacsony presztízsű foglalkoztatási 

csoportokban dolgozik. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 73%, a 

foglalkoztatott nélküli háztartásoké 58,4%. 2011. évi adatok alapján a munkanélküliségi ráta 

45%-os, magas a tartós munkanélküliek aránya, 26%.  

A területen található lakásállomány 2011. évben 236 db, amely alapján átlagosan 3 fő él 

együtt. A lakások több mint a fele (55,5%) alacsony komfortfokozatú, 16,6%-a egyszobás.  

 

A szegregátumon belül ki kell emelni a Velence-telepet, amely a szegregátum döntő részét 

alkotja, ez a kohászat működése idején gyári kolóniának számított. A jellegzetes arculattal 

tervezett házakban évtizedeken keresztül munkáscsaládok éltek, a telepet külön bejárattal 

látták el, amely a Sóhajok hídja nevet kapta. A terület jelenleg főként romák által lakott. A 

Velence-telepen és a Petőfi utca egy részén valósult meg a „Szociális célú városrehabilitáció 

Ózd Velence-telep és környékén” projekt, melynek keretében 22 lakás került sor a minőségi 

lakókörnyezet biztosításához. Ezek az épületek műemléki védelem alatt állnak.  
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9. szegregátum: Mekcsey István út és környéke 

A szegregátum az alábbi utcák által lehatárolt területet: Mekcsey István út – Istenmező utca- 

Csontalma utca – Hétes telep – Akácos út 

89. térkép: 9. szegregátum – Mekcsey István út és környéke 

 

A szegregátum lakónépessége a 2011. évi adatok alapján 96 fő, mellyel a kisebb területű 

alacsony státuszú területek közé tartozik. A korösszetétele alapján  magas a gyermekkorúak 

aránya, 32,3% - ez a szegregátumok között is a magasak közé tartozik – a 15-59 évesek 

aránya 58,3%, amely a szegregátumok tekintetében közepes, közel megegyezik a városi 

aránnyal. Az idősek aránya 10% alatti, amely az átlagos értéke ezeknek a területnek.  

Az aktív korúak iskolai végzettségét tekintve magas (62,5%) a legfeljebb általános iskolai 

végzettségűek aránya, amely közepes arány a többi szegregátumhoz viszonyítva. A felsőfokú 

végzettségűek aránya 2,4%.  

A foglalkoztatottak aránya megközelíti a 30%-ot (29,3%), amely viszonylag kedvezőbb a 

szegregátumok között. Itt a legalacsonyabb a foglalkoztatottakon belül az alacsony presztízsű 

foglalkoztatási csoportban dolgozok aránya, nem éri el az 50%-ot (47,1%). 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya magas, még a szegregátumok 

tekintetében is, majdnem 70%. Szintén kedvezőtlen a helyzet a foglalkoztatott nélküli 

háztartások esetében, melynek aránya 60%, ez közepesnek tekinthető.  
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A munkanélküliek aránya 39,3% volt 2011. évben, amely szintén középmezőnyben van a 

szegregált területek között, ugyanúgy, mint a tartós munkanélküliek arányát tekintve, amely 

21,4%.  

A területen 30 db lakás található, amely alapján átlagosan 3 fő él együtt. A lakások döntő 

része (66,7%-a) alacsony komfortfokozatú, illetve jellemzően egyszobás lakások vannak, 

arányúk 65,4%.  

  

10. sz. szegregátum: Hétes telep  

A szegregátumot a Hétes telep és Hétes völgy területe alkotja.  

90. térkép: 10. szegregátum – Hétes telep 

 

A terület lakónépessége 359 fő, amely alapján a 4. legnagyobb szegregátum. A lakónépesség 

korcsoportos megoszlása alapján ezen a területen élnek a legmagasabb arányban a 

gyermekkorúak, arányúk 43,7%. A 15-59 évesek aránya 52,6%, míg az időseké viszonylag 

alacsony, 3,6%. A terület romák által lakott.  

A szegregátum az egyik legkedvezőtlenebb mutatókkal rendelkezik. Rendkívül magas a 

legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya, a 15-59 évesek közel 90%-a, amely ezen a 

területen a legmagasabb. A munkaképes korú lakosság mindössze 12,4%-a foglalkoztatott, a 

foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 68,7%, amely viszonylag alacsonyabb a 
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szegregátumok között. (Ennek oka, hogy nagyfős háztartások jellemzik a területet.) Az aktív 

korúak 87,3%-a nem rendelkezik munkajövedelemmel. (A foglalkoztatottság és a munkaerő-

piaci mutatók alapján csupán az 1. szegregátum esetében kedvezőtlenebb a helyzet, ez 

azonban a 94 fő lakónépességével jóval kisebb.) 

A munkanélküliségi ráta 66,7%, amely a 4. legmagasabb a szegregátumok között. A 

munkanélküliek közel 30%-a tartós munkanélküli.  

A területen mindösszesen 53 lakás található, amely alapján átlagosan 6-7 fő él együtt, amely 

kiugróan magas. A lakások 100%-ban alacsony komfortfokozatúak,  34%-a egyszobás.  

 

11. szegregátum: Kőalja út és környéke 

A szegregátum területét az alábbi utcák határolják: Kossuth Lajos utca- Achim András utca- 

Tábla út – Madách Imre utca – Kőalja út.  

91. térkép: Kossuth Lajos út és környéke 

 

A terület lakónépessége nem éri el a 100 főt. A korösszetétele alapján a szegregátumok 

tekintetében viszonylag alacsonyabb a gyermekkorúak aránya 26,5%,  viszonylag magas a 15-

59 éveseké 64,3%, míg a 60 év felettieké a szegregátumokra jellemző átlagos 10% alatti.  

Az iskolai végzettséget tekintve viszonylag pozitívabb a helyzet: az aktív korúak általános 

iskolai végzettségűek aránya 57,1% - ez a 8. legalacsonyabb -, illetve ezen a területen él a 2. 

legmagasabb arányban felsőfokú végzettségű.  

A foglalkoztatottság esetében szintén a viszonylag kedvezőbb szegregátumok közé tartozik. 

A munkaképes korú lakosság 31,3% foglalkoztatott – ettől 5 szegregátum esetében 
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magasabb az arány –, illetve ezen a területen a legalacsonyabb – még a városi aránytól is 6 

százalékponttal – a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (42,9%).  

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya a 6. legalacsonyabb a területen, 

66,7%. A munkanélküliség ráta 32,3%, amely 4. legalacsonyabb a szegregátumok között, a 

tartós munkanélküliek aránya nem érte el a 20%-ot.  

A területen található 40 db lakásban áltagosan 2-3 fő él együtt. A lakások komfortfokozata 

tekintetében szintén kedvezőbb a helyzet, 35%- alacsony komfortfokozatú, amely a 4. 

legalacsonyabb a szegregátumok között. A lakások egytizede egyszobás.  

12. szegregátum: Szőlőkalja út és környéke 

A szegregátum a Munkácsy Mihály út – Május 1. utca – Szőlőkalja út – belterületi határ – 

Lyukó völgy által körülhatárolt terület.  

92. térkép: Szőlőkalja út és környéke 

 

A szegregátum a lakónépessége alapján – 210 fő a 2011. évi adatok alapján – a 7. 

legnagyobb a városban. Korcsoportos megoszlása alapján középes arányú a szegregátumok 

között a 0-14 évesek aránya 28,1%, a 15-59 éveseké 59%, az időskorúaké 12,9%.  

Magas a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon 

belül, 67,7%, ez a 6. legmagasabb. A területen a felsőfokú végzettségűek aránya 1,6%.  
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A foglalkoztatottság szempontjából szintén középmezőnyben van. A 15-64 éveseken belül a 

foglalkoztatottak aránya 24,6%, amely a 9. legalacsonyabb. Szintén magas a foglalkoztatottal 

nem rendelkező háztartások aránya, 64,3%, ettől 6 szegregátum esetében magasabb.  

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 70% feletti (73,4%), amely 

közepes arány a többi területhez viszonyítva. 2011. évi adatok alapján a munkanélküliek 

aránya 46,8%, a tartós munkanélkülieké 22,6%, amelyek szintén közepesnek mondhatóak.  

A lakásállománya 62 db, ez alapján 3-4 fő háztartások jellemzik áltagban a területet. 

Komfortfokozat szempontjából a lakások 64,5%-a alacsony komfortfokozatú, a lakások 

egynegyede egyszobás.  

13. szegregátum: Rozsnyói út - Móricz Zsigmond utca  

A szegregátum a Rozsnyói út és a Móricz Zsigmond utca által körülhatárolt területet foglalja 

magában.  

93. térkép: 13. szegregátum – Rozsnyói út - Móricz Zsigmond utca 

 

Az alacsony státuszú terület lakónépessége 81 fő. A korösszetételét tekintve viszonylag 

alacsonyabb a gyermekkorúak aránya (23,5%), a 15-59 éveseké 60,5%, míg a 60 év felettieké 

16%.  
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Az iskolai végzettséget tekintve a kedvezőbb szegregátumok közé tartozik. Az aktív korúakon 

belül a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya nem éri el az 50%-ot, amely a 2. 

legalacsonyabb a többi területhez viszonyítva. A felsőfokú végzettségűek aránya 4,2%.  

A munkaerő-piaci helyzete szempontjából középmezőnybe tartozik. A 15-64 évesek 

egynegyede foglalkoztatott, amely közepesnek számít, ugyanúgy, mint a foglalkoztatott 

nélküli háztartások aránya, amely 56%. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 

aránya megközelíti a 70%-ot. A munkanélküliségi ráta 34,8%, a tartós munkanélkülieké 13%.  

A szegregátum területén 24 db lakás van, ez átlagosan 3-4 fő együttélését feltételezi. A 

lakások egynegyede alacsony komfortfokozatú, ettől csupán a 20. szegregátumban 

alacsonyabb. Szintén alacsony az egyszobás lakások aránya, amely 4,3%. 
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14. szegregátum: Sajóvárkony 

A szegregátum területét lehatároló utcák: Dózsa György út mindkét oldala vasúttól délre – 

forrás utca mindkét oldala – névtelen utca – Kovács-Hagyó Gyula út mindkét oldala – Dobó 

István utca keleti része Jánossza völgyig – dobó István utca nyugati oldala – Huba vezér utca 

– Előd vezér utca – Tétény vezér utca – Álmos vezér utca – Ond vezér utca – Előd vezér utca 

– Zsolt vezér utca – Mekcsey István út – Mekcsey István út északi része Tinódi utcától Dózsa 

György útig.  

 

94. térkép: 14. szegregátum: Sajóvárkony 

 

A lakónépesség alapján ez a legnagyobb szegregátum, területén 1150 fő él. A gyermekkorúak 

aránya meghaladja a 30%-ot, ez magasnak tekinthető. A 15-59 éveseké viszonylag 

alacsonyabb, 55,2%, míg a 60 év felettieké 11,3%.  

A területen élő aktív korúak 61,4%-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, 

amely közepesnek tekinthető a szegregátumok között. A felsőfokú végzettségűek aránya 

2,5%.  

A foglalkoztatottság szempontjából szintén közepes mutatókkal rendelkezik. A 15-64 éves 

népességen belül a foglalkoztatottak aránya 27,5%. A háztartások 58,7%-a foglalkoztatott 

nélküli. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 70,9%, amely szintén 
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közepes arány. A munkanélküliek aránya 37,2%, ez a 9. legalacsonyabb, míg a tartós 

munkanélkülieké 20,3%.  

A terület 379 db lakásában átlagosan 3 fő él együtt. A lakások jelentős része, 61,7%-a 

alacsony komfortfokozatú, az egyszobás lakások aránya viszonylag alacsony, közel a lakások 

egynegyede.  

 

15. szegregátum – Őrs vezér utca 

A szegregátumot magába foglaló terület: Őrs vezér utca leágazó szakasza délkeleti része – 

Őrs Vezér utca leágazó szakasza nyugati része első keresztutcától délre.  

 
95. térkép: 15. szegregátum – Őrs vezér utca 

 
 

 

A lakónépessége alapján a kisebb szegregátumok közé tartozik, az itt lakók száma 80 fő. 

Korösszetételét tekintve magas a 15-59 éves korúak aránya, 66,3% - ezen a területen élnek a 

3. legnagyobb arányban -, a lakónépesség egynegyede gyermekkorú, míg viszonylag alacsony 

az idősek aránya, 8,8%.  

Az iskola végzettséget vizsgálva a középmezőnyben helyezkedik el: az aktív korúak 58,5% 

rendelkezik legfeljebb általános iskolai végzettséggel, míg a felsőfokú végzettségűek aránya 

2,3%.  



Ózd 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

277 

 

A foglalkoztatottsági mutatói kedvezőtlenek, a munkaképes korú népesség csupán 14,3% 

foglalkoztatott, amely a 3. legkevesebb a szegregátumok között. A foglalkoztatott nélküli 

háztartások aránya 68%, amely szintén magasnak mondható.  

Rendkívül magas a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők aránya, amely közel 85%, 

ettől csupán 2 szegregátum esetében magasabb. Szintén magas a munkanélküliségi ráta, 

68%, illetve a tartós munkanélkülieké, 36%.  

Lakásállománya 2011. évben 25 db volt, ez alapján 3-4 fős háztartások jellemzik a területet. 

A lakások 64%-a alacsony komfortfokozatú, illetve 17,4%-a egyszobás.  

16. szegregátum – Bánszállás telep 

96. térkép: 16. szegregátum – Bánszállás telep 

 

A szegregátum a város külterületén található, ahol romák élnek, elkülönülten. A 2001. évi 

adatok alapján 656 fő élt ezen a területen, amely 2011. évre közel a felére, 318 főre 

csökkent, vélhetően a más szegregátum területére költöznek a külterületi jellege miatt.   

A lakónépesség korcsoportos megoszlása alapján magas a gyermekkorúak aránya (38,7%), a 

15-59 évesek aránya (58,5%) a városi arányhoz közeli, viszont rendkívül alacsony a 60 év 

felettiek aránya, még a 3 százalékot sem éri el (a szegregátumok között itt a legalacsonyabb).  

Alacsony az itt élők iskolai végzettsége, az aktív korúakon belül 84,9% legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel rendelkezik. A kedvezőtlen jövedelemhelyzetet mutatja, hogy a 
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munkaképes korú lakosság közel negyede foglalkoztatott. Alacsony presztízsű foglalkoztatási 

csoportokban a foglalkoztatottak aránya 83%.  

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 74,7%. A 

háztartások több mint fele (56,6%) foglalkoztatott nélküli. A munkanélküliségi ráta 2011. évi 

adatok alapján 30,9%, amely a középmezőnyben van a szegregátumok között. A tartós 

munkanélküliek aránya – legalább 360 napos munkanélküliek aránya - 19,1%, amely jóval 

alacsonyabb a többi területhez viszonyítva.  

A területen 113 db lakás található, amely átlagosan 3 fő együttélését feltételezi. (2001. évi 

adatok alapján a lakásállomány 200 db volt.) A lakások döntő többsége, 88,5%-a alacsony 

komfort fokozatú, amelyek közel negyede egyszobás.  

Az itt található lakások korábban bányászlakások voltak, amelyek lelakott, elhanyagolt 

állapotúak, műszaki állapotúk rossz minőségű.  

 

17. szegregátum: Semmelweis utca 

A szegregátum területét a Semmelweis utca észak-déli szakasza alkotja.  

97. térkép: 17. szegregátum: Semmelweis utca 

 

A területen a 2011. évi adatok alapján 74 fő él. Korösszetétele tekintetében ezen a területen 

él a legmagasabb arányban az 15-59 éves korcsoport (70,3%), viszonylag alacsonyabb a 

gyermekkorúak aránya a szegregátumok viszonylatában, 21,6% és az időseké, 8,1%.  
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Az iskolai végzettség alapján kedvező helyzetű, mivel az aktív korúakon belül a legfeljebb 

általános iskolai végzettségűek aránya, 53,8% - ettől 7 szegregátumban kevesebb – a 

felsőfokú végzettségűeké 2,4% 

A foglalkoztatottsági adatok szintén kedvezőbbek a többi szegregátumhoz viszonyítva. A 15-

64 éveseken belül a foglalkoztatottak aránya 32,8% ez a 4. legmagasabb, illetve a 

háztartások Rendszeres munkajövedelemmel az aktív korúak 63,5%-a nem rendelkezik, ez a 

4. legalacsonyabb arány.  

A munkanélküliségi ráta 2011. évben 34,5%, amely a 6. legalacsonyabb, a tartós 

munkanélküliek aránya 10,3%.  

A szegregátumban 19 lakás található, amely alapján átlagosan 4 fő él együtt. Komfortfokozat 

tekintetében viszonylag jó a lakások helyzete, csupán 26,3%-uk alacsony komfortfokozatú. 

(Ezen a területen található a 3. legkevesebb alacsony komfortfokozatú lakás).  A területen 

egyszobás lakás nem található.  

 

18. szegregátum: Bolyok 

A bolyki szegregátum a következők utcák által körülhatárolt területet foglalja magában: 

Bolyky Tamás utca északi része Kölcsey utcától – névtelen utca – Nagy Imre út –Bolyki főút – 

Lehel vezér út – névtelen utca. 

98. térkép: 18. szegregátum - Bolyok 
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A lakónépesség alapján a kisebb szegregátumok közé tartozik, 2011. évi adatok alapján a 

lakónépesség 62 fő. A korösszetételét tekintve ezen a területen is jóval magasabb a 0-14 

évesek aránya (25,8%) a városhoz viszonyítva, a 15-59 évesek aránya közel 3 százalékponttal 

magasabb a várostól, a szegregátumok tekintetében középmezőnyben van. A 60 év felettiek 

aránya (12,9%) közel fele a városi aránynak, a szegregátumok között magasabbnak 

tekinthető.  

Az aktív korúak fele legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, felsőfokú 

végzettségűek aránya 6,1%. A foglalkoztatottak aránya 31,0%, az alacsony presztízsű 

foglalkoztatási csoportokban 76,9% dolgozik.  

Az itt élők kedvezőtlen jövedelmi helyzetét mutatja, hogy a  rendszeres jövedelemmel nem 

rendelkezők aránya 68,4%, a háztartások közel 60% foglalkoztatott nélküli.  

2011. évi adatok szerint a munkanélküliségi ráta 50%, viszonylag magas a tartós 

munkanélküliek aránya, 26,9%.  

A lakásállomány 17 db volt 2011. évben, amely átlagosan 3-4 fős háztartásokat jelent. A 

lakások fele alacsony komfortfokozatú, illetve közel 6%-a egyszobás.  

 

19. szegregátum: Honvéd – Tinódi utcák 

A szegregátum az alábbi utcák által körülhatárolt terület: Tinódi utca – Etele utca – Honvéd 

utca – Mekcsey István út. 

99. térkép: 19. szegregátum: Honvéd – Tinódi utcák 
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A terület a 21 kijelölt szegregátum között a lakónépesség alapján az 5. legnagyobb, 2011. évi 

adatok alapján 223 fő él itt. Ezen a területen magas a 15-59 évesek aránya, 66,8%, amely a 

szegregátumok között a második legmagasabb. A lakónépesség egyötöde gyermekkorú, ami 

kevesebb a többi szegregátumhoz viszonyítva. A 60 év felettiek aránya 13%.  

Az iskolai végzettsége alapján a kedvező helyzetű szegregátumok közé tartozik. Az aktív 

korúak 49,7%-a rendelkezik legfeljebb általános iskolai végzettséggel (ez a 2. 

legalacsonyabb), illetve közel 4% a felsőfokú végzettségűek aránya.  

Ezen a területen a második legmagasabb a foglalkoztatottak aránya, 37,5%, a foglalkoztatott 

nélküli háztartásoké 46,3%, amely a 3. legalacsonyabb.  

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 60,4%, ez viszonylag 

alacsonynak tekinthető a szegregátumok között. Ugyanúgy, mint a munkanélküliek aránya, 

amely 2011. évben 40,8%. A tartós munkanélkülieké viszonylag magasabb, 26,2%. 

Lakásállománya 81 db, amely alapján 2-3 fő él együtt. A lakások 37%-a alacsony 

komfortfokozatú, illetve 9%-a egyszobás.  

Ezen a területen martinsalakos házak épületek az 1970-es és ’80-as években. Az acélgyártás 

melléktermékeként kikerülő kohászati salakkal helyettesítették a kavicsot. Az idő során ezek 

a lakások tönkrementek, egy részük bontásra került, míg a kevésbé rossz állapotúak 

felújítása történik meg állami szerepvállalással.  

 

20. szegregátum: Mátyás király – Hunyadi János utcák 

A szegregátum az alábbi utcák által körülhatárolt területet foglalja magában: Tábla út – 

Hunyadi János utca – Kőalja út – Mátyás király utca.  

100. térkép: 20. szegregátum: Mátyás király – Hunyadi János utcák 

 

Forrás: KSH 
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A lakónépesség alapján a kisebb szegregátumok közé tartozik, 68 fő él ezen a területen. A 

korösszetétele alapján a gyermekkorúak aránya nem éri a 20%-ot (19,1%), a 15-59 évesek 

aránya 57,4%, a 60 év felettiek aránya magas, 23,5%, a szegregátumok között itt élnek a 

második legmagasabb számban az idősek.  

A lakónépesség iskolai végzettsége alapján itt a legalacsonyabb az aktív korúakon belül a 

legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya (43,6%), illetve a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők aránya a második legmagasabb, 9,1%.  

A foglalkoztatottság szempontjából szintén pozitívabb helyzetű szegregátumok közé tartozik: 

a 15-64 éves népesség közel 35% foglalkoztatott (ez a 3. legmagasabb arány), illetve itt élnek 

legkevesebb arányban azon aktív korúak, akik nem rendelkeznek rendszeres 

munkajövedelemmel (59%). 

A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 57,1%. A  munkanélküliségi ráta 2011. évben 

36%, illetve a tartós munkanélküliek aránya 28%, mindkettő középértéknek számít a 

szegregátumok között.  

A lakhatási feltételek jók a területen: 25 db lakás található itt, amely alapján 2-3 fő él együtt 

áltagosan. A lakások mindössze 4%-a alacsony komfortfokozatú, ezek többszobások, 

egyszobás lakás nincs.  
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21. szegregátum: Sajó utca – Center út 

A szegregátum területét a Sajó utca – Center út – belterületi határ közötti rész alkotja.  

101. térkép: 21. szegregátum – Sajó utca – Center út 

 

Lakónépessége alapján ez az egyik legkisebb szegregátum a városban, összesen 60 fő él  ezen 

a területen. A korcsoportos összetétele alapján a lakónépesség 60%-a 15-59 éves 

korosztályú, illetve – a többi szegregátummal ellentétben – magas az időskorúak aránya, 

28,3%, a gyermekkorúak aránya alig haladja meg a 10%-ot.  

Az aktív korúak fele legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, illetve ezen a 

területen – a szegregátumok között - a legmagasabb az aránya, közel 10% a felsőfokú 

végzettségűeknek.  

A munkaképes korú lakosság (15-64 évesek) negyede foglalkoztatott. Az itt élők kedvezőtlen 

jövedelemhelyzetét mutatja, hogy magas a rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya 72,2%, szintén ugyanilyen arányú a foglalkoztatott nélküli háztartások 

aránya is.  

A munkanélküliek aránya 2011. évi adatok alapján 33%, amellyel a szegregátumok 

tekintetében „középmezőnyben” helyezkedik el. A tartós munkanélküliek aránya viszonylag 

alacsony, 13%.  
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A lakások száma 27 db, ez alapján átlagosan 2 fő él együtt, amelynek oka többek között, 

hogy a területen nagy számban élnek idősek, akik főként egyedül, vagy ketten élnek, 

ellentétben a többi szegregátummal, ahol főként nagycsaládosok laknak.  

 

3.3.2.1.2 A szegregációval veszélyeztetett területek helyzetelemzése 

A városban 25 db veszélyeztetett terület került lehatárolása, melyen összesen 6124 fő él. A 

veszélyeztetett területek jelentős része megegyezik a szegregátumok területével, melynek 

elemzésére az előzőekben sor került.  Ebben a részben azok a veszélyeztetett területek 

kerülnek bemutatásra, melyek esetében eltérés van a lehatárolás tekintetében.  

 

3. veszélyeztetett terület: Csépány út – Pál gazda köz 

A veszélyeztetett területet a Csépány út keleti része Deák út elágazástól Pál gazda közig –  

Pál gazda köz mindkét oldala alkotja.  
 

102. térkép: 3. veszélyeztetett terület: Csépány út – Pál gazda köz 

 

A veszélyeztetett terület a Csépány út egy részével egészül ki, amely jelentősen 

megváltoztatja a terület mutatóit.  A lakónépessége 206 fő, amely 146 fővel nagyobb, mint a 

szegregátum esetében. A korösszetétele alapján is jelentősen átalakul a terület: míg a 
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szegregátum esetében magas a gyermekkorúak, illetve idősek aránya, a 15-59 éveseké 

alacsony, a veszélyeztetett területen a gyermekkorúak aránya 30% alatti, a 15-59 éveseké 

közel 10 százalékponttal magasabb, a 60 év felettieké 15,5%, amely 5 százalékponttal 

alacsonyabb.  

A lakónépesség iskolai végzettség szintén kedvezőbb helyzetet mutat: az aktív korúak 50,9%-

a rendelkezik legfeljebb általános iskolai végzettséggel (a 3. szegregátum esetében 

meghaladja a 70%-ot) a felsőfokú végzettségűek aránya 3,5%. 

A foglalkoztatottság szempontjából még a Pál gazda köz (3. szegregátum) esetében a 

munkaképes korú lakosság 16,%-a foglalkoztatott, a Csépány út érintett részével kiegészült 

területen ez közel a duplája, 31,3%. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya is kevesebb, 

közel 14 százalékponttal.  

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya csak a Pál gazda köz, mint 3. 

szegregátum esetében az egyik legmagasabb, 82,1%, a veszélyeztetett területen ez 17 

százalékponttal kevesebb, 65,8%.  A munkanélküliek aránya szempontjából szintén jelentős 

csökkenés mutatkozik: a fele a szegregátumhoz viszonyítva, a tartós munkanélkülieké 40%-

kal alacsonyabb.  

A veszélyeztetett terület lakásállománya 69 db, melynek 43,5%-a alacsony komfortfokozatú, 

illetve az egyszobás lakások aránya 13,6%.  
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8. veszélyeztetett terület: Sziklás tető – Petőfi Sándor út – Velence telep és környéke 

 

A veszélyeztetett területet a Sziklás tető mindkét oldala – Kőalja út északi része Sziklás tető 

damjanich út között – Petőfi Sándor út – Velence telep harmadik keresztutca délre – Velence 

telep első keresztutca nyugatra – Velence telep – Volny József út – Vasút utca – névtelen 

utca – Kőalja út által körülhatárolt terület alkotja.  

 
103. térkép: 8. veszélyeztetett terület: Sziklás tető – Petőfi Sándor út – Velence telep és környéke 

 
 

A terület a Velence telep egy utcájával egészül ki. Lakónépessége – a szegregátumhoz 

viszonyítva – 94 fővel magasabb, összesen 844 fő. A 8. szegregátum mutatóihoz képest 

átlagosan 1-2 százalékponttal kedvezőbbek a mutatók a veszélyeztetett területen. A 

korcsoportos összetétele tekintetében viszonylag alacsonyabb a 0-14 évesek aránya – a 

lakónépesség közel egynegyede -, magasabb a 15-59 éveseké, 64%, a 60 év felettieké 11,1%.  

Az aktív korúakon belül a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 56,7% - ez közel 3 

százalékponttal alacsonyabb a 8. szegregátumhoz viszonyítva –, míg a felsőfokú 

végzettségűeké 1,5%.  

A munkaképes korú népesség 26,9% foglalkoztatott, a háztartások 56,8%-a foglalkoztatott 

nélküli. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya a területen magas, 

71,9%. A munkanélküliségi ráta 2011. évi adatok alapján 44,%, a munkanélküliek egynegyede 

tartósan nem tud elhelyezkedni.  
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A lakásállomány a területen 279 db, ez 43 db lakással jelent többet a 8. szegregátumhoz 

viszonyítva. A lakások több mint fele (55,6%) alacsony komfortfokozatú, valamint 17,3%-a 

egyszobás.  

 

12. veszélyeztetett terület: Földes Ferenc utca – Tábla út és környéke 

 

A veszélyeztetett terület lehatárolása: Földes Ferenc utca – Tábla út – Lyukó völgy – Munkács 

Mihály út – Május 1. utca – Szőlőkalja út – belterületi határ – Lyukó völgy. 

 
104. térkép: 12. veszélyeztetett terület: Földes Ferenc utca – Tábla út és környéke 

 
 

A veszélyeztetett terület a 12. szegregátumhoz képest a Földes Ferenc utca és a Tábla út egy 

részével egészül ki. A terület lakónépessége 240 fő, amely 30 fővel több a szegregátumhoz 

képest. A lakónépesség korösszetétele alapján viszonylag alacsonyabb a gyermekkorúak 

aránya (26,3%), a 15-59 éveseké 60%, illetve a 60 év felettieké is kissé magas, közel 14%-os.  

Az aktív korúak 63,9%-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a felsőfokú 

végzettségűek aránya 1,4%.  

A 15-64 éves népesség közel egynegyede foglalkoztatott. A háztartások jelentős része 

(61,7%) nem rendelkezik foglalkoztatottal. A rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya magas, meghaladja a 70%-ot. A munkanélküliségi ráta közel 50%-os, a 

tartósan álláskeresőké 21,9%.  
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A területen 75 db lakás található, melynek 57,3%-a alacsony komfort fokozatú, az egyszobás 

lakások aránya 22,4%.  

 

 

13. veszélyeztetett terület: Móricz Zsigmond utca és környéke 

 

A területet a Rozsnyói út – névtelen utca – Móricz Zsigmond utca – Sümeg utca – 

Szövetkezeti utca – Móricz Zsigmond utcák határolják.  

 
105. térkép: 13. veszélyeztetett terület: Móricz Zsigmond utca és környéke 

 
 

A veszélyeztetett terület – a 13. szegregátumhoz képest – a Sümeg és a Szövetkezeti 

utcákkal egészül ki. A terület lakónépessége 123 fő, ez 42 fővel több a szegregátumhoz 

viszonyítva.  

A terület korcsoportos összetétele szempontjából a gyermekkorúak és az idősek aránya a 

lakónépességen belül közel azonos, 22% körüli, míg a 15-59 éveseké 56,9%.  

Az iskolai végzettség alapján kedvező a helyzet: az aktív korúak 44%-a rendelkezik legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel, a felsőfokú végzettségűek aránya 2,7%.  

A foglalkoztatottak aránya 24,7% a 15-64 éves népességen belül, a háztartások 59%-a nem 

rendelkezik foglalkoztatottal.  A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 

magas, 70%.  
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A területen található 39 db lakás csupán 17,9%-a alacsony komfort fokozatú, illetve alacsony 

az egyszobás lakások aránya, mindössze 2,7%.  

 

 

14. veszélyeztetett terület: Dózsa György út – Dobó István – Őrs vezér utcák és környékük 

 

A terület az alábbi utcák által határolható le: Dózsa György út mindkét oldala vasúttól délre – 

Forrás utca mindkét oldala – névtelen utca – Kovács-Hagyó Gyula út mindkét oldala – Dobó 

István utca mindkét oldala – Őrs vezér utca – belterületi határ – névtelen utca – Huba vezér 

utca – Előd vezér utca – Tétény vezér utca – Álmos vezér utca – Ond vezér utca – Előd vezér 

utca – Álmos vezér utca – Várkonyi út – Etele utca – Honvéd utca – Mekcsey István út – 

Mekcsey István út északi része Tinódi utcától Dózsa György útig.  

 
106. térkép: 14. veszélyeztetett terület: Dózsa György út – Dobó István – Őrs vezér utcák és környékük 

 
 

A város legnagyobb területű szegregátumaként azonosított 14. szegregátuma kiegészül a 

Dobó István utcával, a – 15. szegregátumként azonosított  – Őrs vezér utcával,  a Várkonyi 

úttal, az Etele és a Honvéd utcákkal. A veszélyeztetett terület lakónépessége 1754 fő, ez 604 

fővel magasabb a 14. szegregátumétól.  

A lakónépességen belül a gyermekkorúak aránya 30,6%, a 15-59 évesek aránya közel azonos 

a városi arányhoz, 58,3%, a 60 év felettiek aránya 11,1%.  
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Az aktív korúakon belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 

57,5%, a felsőfokú végzettségűeké 2,7%. 

A foglalkoztatottak aránya 30,3%, a háztartások fele nem rendelkezik foglalkoztatottal. A 15-

59 évesek 68%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A munkanélküliek 

aránya 37,3%, míg a tartós munkanélkülieké 21,4%. 

A terület lakásállomány 574 db, melynek 55,9%-a alacsony komfortfokozatú.  A lakások 20%-

a egyszobás.  

 

 

17. veszélyeztetett terület: Bolyky Tamás utca és környéke  

 

A veszélyeztetett terület a Bolyki főút – Lehel vezér út – névtelen utca – Papp út – Bolyky 

Tamás utca – névtelen utca – Nagy Imre út által lehatárolt területet jelenti.  

  
107. térkép: 17. veszélyeztetett terület: Bolyky Tamás utca és környéke 

 
 

A terület lehatárolása a 18. szegregátum területe egészül ki a Pap út, Bolyky Tamás utcák 

általi területtel. A veszélyeztetett terület lakónépessége 81 fő. Az itt élők korcsoportos 

megoszlása szerint alacsony a gyermekkorúak aránya a szegregátumokhoz viszonyítva, 21%, 

illetve magas a 15-59 évesek aránya, amely 63%. Az időskorúak aránya 16%.  

Az aktív korúak 47,1% legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a felsőfokú 

végzettségűek aránya magas, 10,2%.  
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Szintén kedvezőbb a jövedelmi helyzetre vonatkozó mutatók a területen. A munkaképes 

korú népesség 35,6%-a foglalkoztatott, ez viszonylag magasnak számít, illetve a háztartások 

fele foglalkoztatott nélküli, ami alacsonynak tekinthető a szegregált területek között.  

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 60,8%, ez közepesnek számít 

ugyanúgy, mint a munkanélküliségi ráta, amely 40%-os a területen.  

A területen 26 db lakás található, melynek zöme alacsony komfort fokozatú (53,8%). A 

lakások 11,5%-a egyszobás.  

 

20. veszélyeztetett terület: Akna utca  

 

A területet az Akna utca Temetőtő délre eső része alkotja.  

 
108. térkép: 20. veszélyeztetett terület: Akna utca 

 
 

A területen a 2011. évi adatok alapján 64 fő él. A lakónépességen belül – a szegregátumok 

tekintetében – magas a 15-59 évesek aránya 68,8%, alacsony a gyermekkorúak aránya 

10,9%, ennek közel kétszerese az idősek aránya.  

Az iskolázottság szempontjából kedvező a területen élők helyzete: a legfeljebb általános 

iskolai végzettségűek aránya az aktív korúakon belül 43,2%, felsőfokú végzettséggel a 25 

éves és idősebb népesség 2,1%-a rendelkezik.  

A foglalkoztatottak aránya megközelítőleg 30%, amely közepesnek számít, viszonylag 

magasabb a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, ami 63,6%.  
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A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 68,2%, ami szintén a 

középmezőnyben van. A munkanélküliség ráta 12,5%, ez a legalacsonyabbak közé tartozik. 

Tartós munkanélküli – a 2011. évi adatok alapján – nem volt a területen. 

Lakásállománya 26 db, melyben jellemzően 2-3 fő él. A lakások  közel a 40%-a alacsony 

komfortfokozatú, illetve az egyszobás aránya 18,2%. 

 

 

21. veszélyeztetett terület: Deák út 

 

A veszélyeztetett területet a Deák út nyugati része képezi.  

109. térkép: 21. veszélyeztetett terület: Deák út 

 
 

A terület lakónépessége 61 fő, így a kisebb alacsony státuszú területek közé tartozik. 

Lakónépességének 60,7%-a 15-59 éves korosztály, viszonylag alacsony a 0-14 évesek aránya 

(23%), az idősek aránya 16,4%.  

A 15-59 éveseken belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 

43,2%, amely kedvezőnek számít a szegregátumok között.  

Ugyanígy kedvező a foglalkoztatottsági helyzet: a 15-64 éves népességen belül a  

foglalkoztatottak aránya 42,9%, ez magasnak számít. A foglalkoztatott nélküli háztartások 

aránya 51,9%.  A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aránya az aktív korúakon 

belül 54,1%, amely szintén alacsonynak tekinthető. A munkanélküliek aránya 21,7%, 

alacsony a tartós munkanélküliek aránya, amely 8,7%.  
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A területen 24 db lakás található, átlagosan 2-3 fő él együtt. A lakások 37,5%-a alacsony 

komfort fokozatú, illetve jellemzően több szobás ingatlanok, mindössze a lakások 4,8%-a 

egyszobás.  

 

 

22. veszélyeztetett terület: Csépány út 

 

A veszélyeztetett területet a Csépány út keleti része, a Domb utca Márton utca közötti 

terület alkotja.  

 
110. térkép:: 22. veszélyeztetett terület: Csépány út 

 
 

 

2011. évi adatok alapján a terület lakónépessége 149 fő. A terület lakónépességének 

egynegyede 60 év feletti, míg a gyermekkorúak aránya 16,8%. A 15-59 évesek aránya 

viszonylag alacsony, 57,7%.  

Az iskolázottsági mutatók tekintetében itt az egyik legalacsonyabb a legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel rendelkező aktív korúak aránya, 40,7%. A felsőfokú végzettségűek 

aránya 4,8%.  

Szintén kedvező mutató jellemzi a foglalkoztatottságot: a 15-64 éves népesség közel 40%-a 

foglalkoztatott. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 

korúakon belül közepes arányú, 58,1%.  
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A munkanélküliségi ráta 33,9%, amely szintén közepesnek számít a szegregátumok között. A 

munkanélküliek egynegyede tartósan kiszorult a munkaerő-piacról.  

A területen 63 lakás található, melyben átlagosan 2 fő él együtt. A lakások kevesebb, mint 

fele (49,2%) alacsony komfort fokozatú. A lakásállomány 16,4%-a egyszobás.  

 

 

23. veszélyeztetett terület: Nyárjasalja – Fenyő utcák  

 

A területet a Nyárjasalja utca – névtelen utca – Fenyő utca által körülhatárolt rész alkotja.  

 
111. térkép: : 23. veszélyeztetett terület: Nyárjasalja – Fenyő utcák 

 
 

A terület lakónépessége 70 fő. A lakónépességére jellemző az időskorúak magas aránya 

(25,7%), a gyermekkorúaké megegyezik a városi aránnyal, 17,1%, míg a 15-59 éveseké 1,6 

százalékponttal elmarad (57,1%).  

A terület a kedvező helyzetű szegregátumok közé tartozik. Az aktív korúak 32,5%-a 

rendelkezik legfeljebb általános iskolai végzettséggel – ez a legalacsonyabb a szegregátumok 

között.  

A foglalkoztatottak arányát tekintve szintén a legmagasabbak között van a 35,4%-os 

arányával. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 51,9%. A rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya a munkaképes korú népességen belül 57,5%, 
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amely alacsonynak tekinthető. A munkanélküliségi ráta 37%-os, amely közepesnek számít. A 

munkanélküliek 18,5%-a tartós munkanélküli.  

A területen található 30 db lakásra átlagosan 2 fős háztartások jellemzők. A lakások 23,3%-a 

alacsony komfort fokozatú, amely alacsonynak számít, illetve kevés az egyszobás ingatlan, a 

lakások mindössze 7,7%-a.  

 

24. veszélyeztetett terület: Radnóti Miklós utca 

 

A veszélyeztetett terület a Radnóti Miklós utca – belterületi határ által határolt rész. 
 

112. térkép: : 24. veszélyeztetett terület: Radnóti Miklós utca 

 
 

A terület lakónépessége 63 fő, melynek korösszetételét tekintve az idősek magas száma 

jellemzi, arányuk 22,2%.  A gyermekkorúak aránya 17,5%, míg a lakónépesség 60%-a 15-59 

éves korcsoportba tartozik.  

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 36,8% az aktív korúakon 

belül, a felsőfokú végzettségűeké 2,4%, amely alapján kedvező iskolai végzettségű területek 

közé tartozik.  

Szintén – a szegregátumok tekintetében – kedvezőnek tekinthető a foglalkoztatottság, mivel 

a munkaképes korú népesség 36,6% foglalkoztatott. Az aktív korúak 40%-a rendelkezett 

jövedelemmel a 2011. évi adatok alapján, a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 57,7%.  
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Közepesnek tekinthető a munkanélküliségi ráta, amely 40,7%-os. A munkanélküliek 

egynegyede tartósan álláskereső.  

A lakásállomány 21 db, melyben átlagosan 3 fő él együtt. Viszonylag kevés az alacsony 

komfortfokozatú lakás, összesen 23,8% az aránya. Az egyszobás lakások aránya 4,8%.  

 

25. veszélyeztetett terület: Pázmányi út – Cserdalápa utca  

 

A veszélyeztetett területet a Pázmány út keleti része a körforgaom és a Kenderszer út között 

– Cserdalápa utca mindkét oldala alkotja.  

 
113. térkép: : 25. veszélyeztetett terület: Pázmányi út – Cserdalápa utca 

 
 

A terület lakónépessége alapján – 156 fő – közepes méretű alacsony státuszú területnek 

számít. Lakónépességének korösszetétele alapján magas a 15-59 évesek aránya, 61,5%, míg 

a gyermekkorúaké és az időseké közel azonos, 19% körüli.  

Az aktív korúakon belül a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 47,9%, a felsőfokú 

végzettségűeké 8%, kedvezőnek tekinthető az iskolázottsági mutató.  

A munkaképes korú népesség 30,8%-a foglalkoztatott, amely közepesnek számít, ugyanúgy, 

mint a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, ami 56,4%. 

Rendszeres munkajövedelemmel az aktív korúak kétharmada nem rendelkezik. A 

munkanélküliségi ráta 38,5%-os, ami szintén középmezőnyben van, viszonylag magasabb a 

tartós munkanélküliek aránya, amely 23,1%.  
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A terület 60 db lakásában átlagban 2-3 fő él együtt. A lakások 35%-a esetében alacsony a 

komfortfokozat, illetve 18,5%-a egyszobás.  

 

3.3.2.1.3 A szegregátumok helyzetelemzésének összegzése 

A KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján lehatárolt 21 db szegregátum  területén a 

város lakosságának 14,3%-a él.  A 2001. évi népszámlálási adatok alapján lehatárolt 

szegregátumok száma ugyan kevesebb volt, 16 db, viszont akkor a lakosság 16,8%-a élt 

szegregált területeken. 

A legnagyobb szegregátum a 14. számú, az itt élők száma 1150 fő, ami a szegregátumok 

összlakosságának 23,3%-át jelenti.  A 6. és a 8. szegregátum területének lakónépessége 700 

fő feletti. 100 fő alatti a lakónépesség száma 11 szegregátum esetében.  

A korcsoportos megoszlást tekintve jóval magasabb a szegregált területek esetében a 

lakónépességen belül a gyermekkorúak aránya – kivétel a 21. szegregátum -, de a 

szegregátumok között eltérések vannak. Míg a város egészében 17,2% a 0-14 évesek aránya, 

a szegregátumok esetében 20-44% közötti. A legmagasabb az 1. szegregátum esetében, ahol 

43,6%, a 10. szegregátum esetében szintén 40% feletti a gyermekkorúak aránya.  A 15-59 

évesek aránya tekintetében kettőség tapasztalható; a város lakónépességének 58,7%-a 

tartozik ebbe a korcsoportba, a szegregátumok felénél ettől kevesebb, míg a másik fele 

esetében kisebb-nagyobb százalékponttal, de meghaladja a városi arányt. Ezek a 

szegregátumok: 4.  6. 8., 11., 13., 15., 17., 18., 19. és a 21. A 60 év felettiek arányát tekintve 

szintén változatos a szegregátumok helyzete. A városi arány az időskorúak esetében 24,2%. 

Egy szegregátum kivételével – a 21. szegregátum, itt 28,3% -  elmarad a városi aránytól, de 

eltérő mértékben. Tíz szegregátum esetében a 10%-ot sem éri el (legalacsonyabb a 16. 

szegregátum esetében, ahol csupán 2,8%), 9 területen 10-20% közötti, kettőnél meghaladja 

a 20%-ot.  

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező aktív korúak aránya szintén jelentősen 

eltér a városhoz viszonyítva (24,2%). A legmagasabb az arányúk – 80% feletti – a 1., 10., 16., 

szegregátumok esetében, míg a legalacsonyabbnak tekinthető a 13., 20. szegregátumok 

esetében (43-49% között van), de még ez is közel a duplája a városhoz képest.  (A többi 

szegregált területen 50% és 71,4% közöttiek). A felsőfokú végzettségű 6 szegregátumban 

nincs, 10 területen 5% alatti. A legmagasabb a felsőfokú végzettségűek aránya a 20. és 21. 

szegregált területen, arányúk megközelíti a 10%-ot.  

Ezeknek a területeknek a kedvezőtlen munkaerő-piaci és jövedelmi helyzetét mutatja, hogy 

rendkívül alacsony a foglalkoztatottak aránya, illetve magas a munkajövedelemmel nem 

rendelkezők száma. A 15-64 éves népességen belül a foglalkoztatottak arányát tekintve 

jelentős különbségek vannak az egyes szegregált területek között is. A legrosszabb a helyzet 

az 1. szegregátum esetében, ahol a munkaképes korú népesség mindössze 8,5%-a dolgozik. 

A többi terület esetében a foglalkoztatottak aránya 5 terület esetében 10-20% közötti, nyolc 
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20-30% közötti, illetve hét esetben 30% feletti, a legmagasabb a 19. szegregátum esetében 

37,5%, de még ez is közel 10 százalékponttal a városi érték alatti. Az alacsony iskolai 

végzettség következményeként a foglalkoztattak jelentős része alacsony presztízsű 

foglalkoztatási csoportokban dolgozik, átlagosan a foglalkoztatottak 67,8%-a tölt be ilyen 

munkakört, szemben a városi 47,9%-kal.  

A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya szintén az 1. szegregátum esetében a 

legmagasabb, amely közel 90%-os. A többi terület esetében is jellemzően magas, csupán 4 

szegregátum esetében nem éri el a városi 48,8%-os arányt (4.,  10.,  17. és 19. sz.). 

A 15-59 éveseken belül a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők száma rendkívül 

magas, minden területen jóval meghaladja a városi 49,2%-ot. Legmagasabb az 1. 

szegregátum esetében, ahol 90%-os az arány, szintén rendkívül magas a 3. 6., 7. 10., 15., 

területek esetében, ahol meghaladja a 80%-ot.  

A szegregátumokra jellemző gyermekkorúak magas aránya, illetve az alacsony 

foglalkoztatotti arány következtében a gazdaságilag nem aktív népesség aránya ezeken a 

területeken magasabb (átlagosan 70,1%) a városhoz viszonyítva.  

A lakhatási körülmények vonatkozásában szintén rendkívül kedvezőtlen a helyzet a 

szegregátumok területén. A város lakásállományának 10,2%-a található ezeken a 

területeken, legnagyobb lakásállomány, 379 db a 14. szegregátumban van. Jellemzően 

magasabb az átlagosan együtt élők száma ezeken a területeken, kiugróan magas a 6. és 10. 

szegregátumok esetében. Komfortfokozat szempontjából jelentős eltérések vannak a 

területek között; legkedvezőbb a helyzet a 20. szegregátumban, ahol mindössze 4%-os az 

alacsony komfortfokozatú lakások aránya, illetve vannak olyan területek, ahol teljes 

mértékben alacsony komfortfokozatú lakások találhatóak (2., 10. szegregátum). A 

szegregátumok lakásai átlagosan 58%-ban alacsony komfortfokozatúak. Az egyszobás 

lakások arányát vizsgálva szintén különbségek mutatkoznak: az 1. és 2. szegregátumok 

esetében meghaladja a 80%-ot az arányúk.  Szintén magas a 9. és 16. szegregált területek 

esetében, ahol 60% körül az egyszobás lakások aránya. Tíz százalék alatti a 13., 18., 19. és 21. 

területek esetében, illetve a 20. szegregátumban nem található.  

Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások 43,9%-a ezen a területen koncentrálódik. A 

lakások döntő többsége önkormányzati tulajdonú az 1., 2., 8., 10. szegregátumok területén. 

Ezen kívül a 6., 7., 16. szegregált területek esetén van nagyszámú önkormányzati lakás, itt 

közel 40%-os az önkormányzati tulajdonú lakások aránya. Az önkormányzati lakások fele 

komfort nélküli, közel 40%-a félkomfortos, illetve 4 db szükséglakás is van. 

A helyi önkormányzati, szociális, egészségügyi szakemberek véleménye alapján a 21 db 

szegregátum között jelentős különbségek mutatkoznak. A kijelölt szegregátumok közül a 

szakemberek szerint 11 terület esetében valós szegregátumokról van szó, ezek: az 1., 2., 4., 

5., 6., 7., 8., 9., 10., 15., 16. szegregátumok. Ezen belül három kritikus helyzetű, a Somsály 
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(2.), a Hétes telep – Hétes völgy (10.), illetve a Bánszállás telep (16.). Öt szegregátum a 

szakemberek szerint vegyesnek tekinthető, mivel vannak olyan utcák a lehatárolásban, 

amelyekre nem jellemző a hátrányos helyzet. Ezek a szegregátumok a 11., 12., 14., 18. és 20. 

számú. Szintén öt szegregátum esetében álláspontjuk szerint nem jellemző, hogy ezek 

alacsony státuszú területek, ezek a 3., 13., 17., 19., 21. szegregátumok.  

 

3.3.2.1.4 A szegregátumok területén élők egészségi állapota 

A szegregált területeken élők egészségi állapota rossznak minősíthető, amelynek több oka 

van: az alacsony iskolázottság, rossz szociális körülmények, mélyszegénység, illetve az 

alacsony egészségügyi intelligencia következményeként nem az egészség megőrzése, az 

egészséges életmód kerül előtérbe, inkább a káros szenvedélyek: az alkohol, a cigaretta és a 

drog. Így sokszor az alapvető élelmiszereken kívül nincs anyagi lehetőség a gyermekek 

egészséges táplálására, esetenként a gyógyszerekre sem. Ebből következik, hogy az ellenálló 

képesség csökken, sokkal gyakoribbak a megbetegedések, illetve rosszabb az egészségi 

állapot. Nem tudják test-lelki egészségüket megtartani, betegség estén orvosi javaslatokat, 

utasításokat maradéktalanul betartani, hiszen alapvető terápiák végrehajtása (pl. 

lázcsillapítás, gyógyszeradagolás) is nehézségekbe ütközik.  

A szegregátumok között az egészségi állapot tekintetében nincs különbség, az egészségtelen 

életmód, káros szenvedélyek, hiányos táplálkozás, orvosi utasítások be nem tartása, illetve a 

felírt gyógyszerek ki nem váltása, vagy a helytelen, nem megfelelő adagolása valamennyi 

területre vonatkozik. Jellemző betegségek: a légzőszervi, az asthma, emésztőrendszeri, a 

gyakori infectiók, szövődményfrekvencia, kardiovaszkuláris, fertőző betegségek, 

mozgásszervi betegségek, illetve hiányos higéniából adódó betegségek (bélférgesség, rüh, 

pediculosis, ótvar).  A felnőttek körében gyakori az állandó gyógyszerfogyasztás, 

rendszeresen szednek antidepresszánst.  

A gyermekek egészségi állapota tekintetében kiemelten rossz egészségügyi állapotú 

szegregátum nincs, azon belül változó, függ a szociális helyzettől. A gyermekekre főként a 

felső légúti megbetegedések az abból adódó szövődmények, asztmajellemzőek. Ezeknek okai 

a rossz lakáskörülmények, a dohos, nyirkos levegő, rossz nyílászárók, a fűtés hiánya, illetve 

megléte esetében a fűtőkészülék rossz műszaki állapota, esetenként az ivóvíz hiánya, a 

közkútról hozatala. A felső légúti megbetegedések ellen már a hosszan tartó anyatejes 

táplálás sem ad védelmet, nem küszöböli ki az allergiás és asthmás megbetegedéseket. A 

gyermekek esetében a helytelen, egysíkú táplálás, a vitamin, fehérje hiányos ételek 

fogyasztása szintén betegségekhez vezethet. Komoly problémát jelent a folyamatosan 

megjelenő fejtetvesség. A szülők főként anyagi okok miatt nem tudja megoldani a 

problémát, így előfordul, hogy kezeletlenül visszaküldi az iskolába a gyereket, amely felett 

nincs orvosi kontroll, az iskola sem tilthatja ki. 

A 16 év alatti terhességek száma egyre magasabb, előfordul, hogy a 6., 7., osztályból 

kimaradva vállalnak gyermeket a teljes bizonytalan helyzetre.  



Ózd 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

300 

 

Szintén problémát jelent a kiskorúak drogfogyasztásának emelkedése, akik főként az olcsó, 

rossz minőségű, gyakran mérgező, káros anyagokból készült hallucinogén szereket 

használják.  

A védőnői munka alapfeladata az egészségnevelés, felvilágosítás, így a kisgyermekes 

családoknál ez mindennapos. A szülők hajlandósága a tanácsok megvalósításában a szociális 

helyzetűkből adódóan korlátozottak. A gyermek esetében a szűrés legalább évente egyszer 

megtörténik. Fontos lenne a kisgyerekes családok támogatása a fűtési szezonban a 

fűtőkészülékek felülvizsgálatával, esetenként javításával. Azokban a lakásokban, ahol nincs 

bevezetve az ivóvíz, több közkút létesítése szükséges.  

A tanácsadásokba, kötelező szűrővizsgálatokban való részvétel tekintetében megoszlanak a 

vélemények. Egyes területeken az elmúlt években jelentős eredményt sikerült elérni. A 

kötelező szűrővizsgálatokon 90%-ban megjelennek, próbálják betartani a tanácsokat, a 

védőoltásokat beadatják. Ezzel ellentétes vélemény, hogy az egészségügyi felvilágosítás az 

alapellátásban folyamatosan működik, viszont nem sok eredményt sikerül elérni az érintett 

lakosság esetében. Ennek oka nem az egészségügyi dolgozók munkáján múlik, mivel 

társadalmi problémáról van szó. Mindenképpen szemléletváltásra van szükség, amely egy 

széleskörű összefogást igényel. Megoldás lehetne az egészségügy, oktatás, szociális szféra és 

kiemelten a cigány kisebbségi önkormányzat összefogása ezen a területen.  

 

3.3.2.1.5 Infrastrukturális ellátottság 

A szegregátumok területén a vezetékes ivóvíz, villanyáram, közvilágítás kiépített. A 

szennyvízcsatornázás részben vagy teljesen hiányoznak ezeken a területeken, illetve a 

gázellátás területén is hiányosságok vannak, 4 szegregátum 5 utcájában nem megoldott. A 

pormentes út hiánya 11 szegregátum esetében jelentkezik, ez 15 utcát érint.  

A hulladékszállítás szempontjából problémát jelent, hogy egyes területeken a lakosság nem 

veszi igénybe, itt konténeres szállítással próbálják biztosítatni a szemét elszállítását, amelyet 

nem mindig vesznek igénybe. Néhány területen komoly gondot jelent az illegális 

hulladéklerakó jelenléte, illetve annak újratermelődése.  
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27. táblázat: : Infrastrukturális ellátottság (szegregátumok és veszélyeztetett területek együtt) 

 
Azon utcák, ahol részben, vagy 

egészben nem találhatóak 

Szegregátum, ahol az utcák 

találhatóak 

Vezetékes víz -  

Áram -  

Közvilágítás -  

Szennyvíz-

csatorna 

Alkotmány út, Cserdalápa u., Füredi u., 
Karu u.,   Pázmány u., Szondi Gy. u., Toldi 
M. u.,  Vasút u., Vasvári P. u.  

Akna u.,  Bolyky T. u., Csépány út, Cser 
u., Deák út,  Domb u., Fenyő u., Kölcsey 
u., Márton u., Nyárjasalja u.,  Páfrány u., 
Pál gazda köz, Rendelő u., Semmelweis 
u.,  Csontalma u., Damjanich út, Hétes 
tp., Honvéd u., Istenmező u., Sziklás 
tető, Áchim A. út, Álmos v. u., Bánszállás 
tp., Center út, Dobó I. u., Előd v. u., Etele 
u., Forrás u.,  

Földes F. u., Huba v. u., Hunyadi J. u., 
Kossuth L. u., Kovács-Hagyó Gy. út, 
Lyukó völgy, Madách I. u, Május 1. u., 
Mátyás K. u., Mekcsey I. út, Móricz Zs. u., 
Munkácsy M. u., Ond v. u., Őrs v. u.,. 
Sajó u., Somsály u., Sümeg u, Szőlőkalja 
u., Szövetkezeti u., Tábla u.,  Tétény v. u., 
Tinódi u., Zsolt v. u.  

6., 25. veszélyeztetett terület, 24. 

veszélyeztetett terület (érinti), 7., 25. 

veszélyeztetett terület, 7., 7., 8., 5., 20. 

veszélyeztetett terület, 18., 22. 

veszélyeztetett terület, 1., 2., 22. 

veszélyeztetett terület, 23. 

veszélyeztetett terület, 18., 23. 

veszélyeztetett terület, 23. 

veszélyeztetett terület, 1., 3., 1., 17., 9., 

8., 10., 19., 9., 8., 11., 14., 16., 21., 14., 

14., 19., 14., 

 

12., 14., 20., 11., 14., 12., 12., 11., 20., 

14., 13., 12., 14., 15., 21, 2., 13. 

veszélyeztetett terület, 12., 13. 

veszélyeztetett terület, 20., 14., 19., 14. 

Gáz 

Kiserdőalja tp., Kölcsey u., Hétes tp., 
Szőlőkalja u., Földes F. u.  

6., 18., 10., 12., 12. 

Pormentes út 

Cserdalápa u., Akna u., Cser u., Kölcsey 
u., Márton u., Páfrány u., Pál gazda köz, 
Rendelő u., Semmelweis u., Szép u., 
Tölgyfa u.  

Hétes völgy,  

Dobó István u. mellékútja, Forrás u., 
Kossuth L. u., Lyukó völgy, Móricz Zs. u., 
Sümeg u., Szőlőkalja u.  

25. veszélyeztetett terület, 20. 

veszélyeztetett terület, 18., 22. 

veszélyeztetett terület, 1., 3., 1., 17., 1., 

1., 10.,  

 

14., 14., 11., 12., 13., 13. veszélyeztetett 

terület, 12. 
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3.3.2.1.6 Közszolgáltatások elérhetősége 

A város egészségügyi alapellátása megfelelő ellátást biztosít a szegregátumok területén élők 

számára. Az egészségügyi intézményeket tömegközlekedési eszközökkel is igénybe veheti a 

lakosság, még a külterületen lévő szegregátumok lakói is.  

A 18 védőnői körzet 7 székhelyen működik (Csépány út, Alkotmány út, Rozsnyói út, 

Nemzetőr utca, Lehel vezér út, Mekcsey István út, Újváros tér), ezek szintén 

megközelíthetőek, illetve jellemzően a szegregátumok területén vannak.  

 

3.3.2.1.7 Szociális intézményrendszer és ellátási formák 

A szociális ellátást az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált 

Intézmény biztosítja, melynek székhelye az Október 23. téren található, illetve intézményi 

egysége a Szent István úton, a Bolyki főúton, illetve a Bulcsú úton.  

Támogató szolgálat, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés, házi segítségnyújtás 

székhelye a Bolyky Tamás úton van. Szintén ezen intézmény keretében vehető igénybe az 

idősek klubja. A szenvedélybetegek közösségi ellátás, illetve nappali intézménye és a nappali 

melegedő a József Attila úton biztosított. Átmeneti szállás és éjjeli menedékhely az Óvoda 

úton van. Családsegítés a Petőfi S. úton áll rendelkezésre. Három bölcsőde működik a 

városban, a Katona József úton, az Újváros téren, illetve a Lehel vezér úton. A szociális 

alapellátási formák a település minden részén, a szegregátumok területéről  elérhetőek, 

főként a családsegítést és a gyermekjóléti szolgálatot veszik igénybe.  

Ózd város adatai alapján az LFT-ben részesülők száma 2325 fő, a rendszeres szociális 

segélyben 360 fő részesült. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 4442 gyermek 

esetében, 2 233 család vett igénybe, akik döntően a szegregátum területén élnek, mivel ezen 

a területen magas a hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

száma. A szegregátumok kedvezőtlen jövedelmi, munkaerő-piaci helyzetével összefüggésben 

magas a lakásfenntartási támogatásban, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesülők száma.  
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28. táblázat: A szegregátumok segélyezési mutatói2 

A városrészek és 
szegregátumok3 

neve 

Lakónépessé
g száma 

(jelenlegi 
népesség-

nyilvántartás
i adatok 
alapján) 

Lakások 
száma 

(jelenlegi 
népesség-

nyilvántartás
i adatok 
alapján a 
lakcímek 
száma) 

LFT4-ben részesülők 
aránya a lakások 

számához viszonyítva 

Rendszeres 
szociális 

segélyben 
részesülők 
aránya a 
lakások 

számához 
viszonyítva 

Rendszeres 
gyermekvédel

mi 
kedvezményb
en részesülők 

aránya a 
lakások 

számához 
viszonyítva 

Romák 
aránya a 

lakónépessé
gen belül5 
Nem kötelező 

Szegregátum 1.   
Rózsadomb utca             16 fő 
Cser utca                           0 fő 
Tölgyfa utca                      0 fő 
Rendelő utca                     5 fő 
Összesen:                       21 fő 

3 fő 
0 fő 
0 fő 
2 fő 
5 fő 

12 fő 
0 fő 
0 fő 
6 fő 

18 fő 

 

Szegregátum 2.    
Somsály út                      21 fő 4 fő 23 fő  

Szegregátum 3.   
Pál gazda köz                    7 fő 3 fő 12 fő  

Szegregátum 4.    
Zrínyi Miklós út               7 fő 1 fő 7 fő  

Szegregátum 5.   
Vasvári Pál utca                6 fő 
Csákány utca                    4 fő 
Összesen:                       10 fő 

2 fő 
0 fő 
2 fő 

7 fő 
1 fő 
8 fő 

 

Szegregátum 6.   
Óvoda utca                      16 fő 
Kiserdő alja                    23 fő 
Váci Mihály utca            13 fő 
Szabó Lőrinc utca             0 fő 
Újtelep utca                    28 fő 
Összesen:                       80 fő 

12 fő 
4 fő 
1 fő 
0 fő 

12 fő 
29 fő 

27 fő 
21 fő 
14 fő 

0 fő 
40 fő 

102 fő 

 

Szegregátum 7.   
Toldi Miklós utca             6 fő 
Szondi György utca        18 fő 
Karu utca                          8 fő 
Összesen:                       32 fő 

0 fő 
1 fő 
2 fő 
3 fő 

4 fő 
15 fő 

5 fő 
24 fő 

 

Szegregátum 8.   
Sziklás tető                     11 fő 
Kőalja út                         62 fő 
Akácos út                          7 fő 
Velence telep                  86 fő 
Petőfi Sándor utca          29 fő 
Volny József út                 0 fő 
Vasút utca                         5 fő 
Összesen:                     200 fő 

2 fő 
6 fő 
0 fő 

10 fő 
3 fő 
0 fő 
0 fő 

21 fő 

11 fő 
68 fő 
10 fő 
67 fő 
21 fő 

0 fő 
4 fő 

181 fő 

 

Szegregátum 9.   
Mekcsey István út           78 fő 
Istenmező utca                12 fő 
Csontalma utca               17 fő 
Hétes telep                      14 fő 
Akácos út                          7 fő 

15 fő 
3 fő 
4 fő 
1 fő 
0 fő 

71 fő 
17 fő 
17 fő 
33 fő 
10 fő 

 

                                                   
22

 A KSH által történő lehatárolás alapján nem lehetett házszám alapján beazonosítani a 
szegregátumok területét, így az érintett utcákra vonatkozóan a teljes adatok kerültek feltüntetésre.  

3
 Valamennyi szegregátumra vonatkozóan. 

4
 LFT-be beletartozik a normatív, helyi és adósságkezelési LFT egyaránt. 

5
 Amennyiben a városnak rendelkezésre áll ilyen jellegű adat (pl. felmérésekből, CKÖ becslése stb.) 
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Összesen:                     128 fő 23 fő 148 fő 

Szegregátum 10.   
Hétes völgy                       3 fő 1 fő 10 fő  

Szegregátum 11.   
Kossuth Lajos utca         11 fő 
Achim András utca           1 fő 
Tábla út                           26 fő 
Madách Imre utca             5 fő 
Összesen:                       43 fő 

2 fő 
0 fő 
5 fő 
1 fő 
8 fő 

14 fő 
5 fő 

15 fő 
14 fő 
48 fő 

 

Szegregátum 12.   
Munkácsy Mihály út       20 fő 
Május 1.utca                     5 fő 
Szőlőkalja út                   20 fő 
Lyukóvölgy                    12 fő 
Összesen:                       57 fő 

2 fő 
1 fő 
3 fő 
1 fő 
7 fő 

17 fő 
4 fő 

23 fő 
12 fő 
56 fő 

 

Szegregátum 13.   
Rozsnyói út                       6 fő 
Móricz Zsigmond utca     5 fő 
Összesen:                       11 fő 

1 fő 
0 fő 
1 fő 

5 fő 
1 fő 
6 fő 

 

Szegregátum 14.   
Dózsa György út             21 fő 
Forrás utca                      13 fő 
Kovács-Hagyó Gyula út 17 fő 
Dobó István utca             54 fő 
Huba vezér utca              17 fő 
Előd vezér utca                 6 fő 
Tétény vezér utca             3 fő 
Álmos vezér utca            12 fő 
Ond vezér utca                  0 fő 
Zsolt vezér utca                1 fő 
Összesen:                     144 fő 

9 fő 
2 fő 
3 fő 

14 fő 
2 fő 
0 fő 
0 fő 
1 fő 
0 fő 
1 fő 

32 fő 

29 fő 
13 fő 
27 fő 
87 fő 

4 fő 
5 fő 
1 fő 
7 fő 
0 fő 
6 fő 

179 fő 

 

Szegregátum 15.   
Őrs vezér utca            20 fő 1 fő 22 fő  

Szegregátum 16.   
Bánszállás telep         40 fő 7 fő 69 fő  

Szegregátum 17.   
Semmelweis utca         1 fő 0 fő 10 fő  

Szegregátum 18.   
Bolyki Tamás utca     11 fő 
Nagy Imre út              26 fő 
Bolyki főút               132 fő 
Lehel vezér út            60 fő 
Összesen:                229 fő 

1 fő 
3 fő 

14 fő 
5 fő 

23 fő 

5 fő 
22 fő 
95 fő 
48 fő 

170 fő 

 

Szegregátum 19.   
Tinódi utca                   3 fő 
Etele utca                     5 fő 
Honvéd utca                 6 fő 
Összesen:                  14 fő 

0 fő 
0 fő 
2 fő 
2 fő 

4 fő 
7 fő 

10 fő 
21 fő 

 

Szegregátum 20.   
Hunyadi János utca    18 fő 
Mátyás király utca     13 fő 
Összesen:                  31 fő 

1 fő 
0 fő 
1 fő 

7 fő 
17 fő 
24 fő 

 

Szegregátum 21.   
Sajó utca                      1 fő 
Center út                    15 fő 
Összesen:                  16 fő 

0 fő 
0 fő 
0 fő 

3 fő 
9 fő 

12 fő 

 

Város egészére az 
adott segélytípus 
száma 

  
 
összesen:  2325 fő 

 
összesen:   
360 fő 

összesen: 4 442      
gyermek,  
2 233 család 
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3.3.2.1.8 Nevelési és alapfokú oktatási intézmények 

Óvoda 

Ózd Város Önkormányzatának fenntartásában és működtetésében 5 összevont óvodai 

intézmény biztosítja az óvodáskorúak nevelését. Az 5 központi és 8 tagóvodában összesen 

1285 férőhely biztosítja a feladatellátást. A 13 óvodai intézmény közül a szegregátum  által 8 

intézmény érintett. A 2015. szeptemberétől a teljes körű óvodáztatás bevezetésével 2 óvoda 

esetében férőhely problémák merülhetnek fel. A bánszállási óvoda esetében szükséges az 

óvodai férőhely bővítése, melyre megoldási lehetőségként felmerül, hogy más óvodába 

fogják átvinni a gyerekeket.  

Az óvodákban magas a hátrányos helyzetű gyerekek aránya, 50,7%. Az óvodák között vannak 

eltérések, melyek összefüggésben vannak a körzetbe tartozó szegregátumok számával,  

nagyságával, mivel a szülők a legközelebbi intézménybe viszik a kisgyermeküket. Nyolc 

intézményt veszik igénybe a legnagyobb számban a szegregált területen élők, ezekben az 

intézményekben a HH, illetve HHH gyerekek aránya meghaladja az 50%-ot. (A Bánszállási 

tagóvodába 100%-ban HH-s gyerekek járnak, illetve a Somsályi tagóvodában is közel hasonló 

a helyzet, a gyerekek 97,1% HH-s.). Ezekben az intézményekben kiemelt szerepet kell 

fordítani a hátrányos helyzetű gyerekek nevelésére, felzárkóztatásra. Kisebbségi nevelést 6 

intézmény biztosít, a résztvevők száma 371 fő.  

29. táblázat. táblázat: Ózdi óvodák adatai a 2014/2015-ös nevelési évre 

Intézmény Gyermekek 

száma (fő) 

Csoportok 

száma 

(db) 

Hátrányos 

helyzetű 

gyerekek 

aránya (%) 

Ebből 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

gyerekek aránya 

(%) 

Kisebbségi 

nevelésben 

résztvevők 

száma (fő) 

Ózdi Béke Telepi Óvodák  190 9 22,6 9,5 0 

Árpád Vezér Úti Tagóvoda 90 4 40,0 26,7 0 

Ózdi Petőfi úti-Csépány 

Összevont Óvoda 

79 4 50,6 43,0 0 

Csépányi Tagóvoda 55 3 67,3 63,6 27 

Damjanich úti Tagóvoda 45 2 57,6 51,1 0 

Somsályi Tagóvoda 34 1 97,1 97,1 33 

Ózdi Városkerti Óvodák 70 3 28,6 28,6 0 

Alkotmány úti Tagóvoda 91 4 85,7 84,6 91 

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai 

Összevont Óvoda  

123 6 87,8 80,5 123 

Bánszállási Tagóvoda 30 1 100,0 96,7 30 

Virág úti Tagóvoda 67 3 79,1 58,2 67 

Ózdi Városközponti Óvoda 102 4 30,4 21,6 0 
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Nemzetőr úti Tagóvoda 169 9 27,2 11,6 0 

Óvodák összesen: 1145 53 50,7 41,3 371 

Általános iskola 

Ózd városban 1 egyházi fenntartású, 8 állami fenntartású általános iskola, 1 zenei tagiskola 

és egy összetett gyógypedagógiai intézmény működik.  

A 9 általános iskola közül a Bolyky Tamás Általános Iskola, az Újváros téri Általános Iskola, 

illetve a Vasvár Úti Általános Iskola körzetéhez kisebb szegregátumok tartoznak, ezért 

ezekben az iskolákban kedvezőbb a helyzet. A szegregátumok iskoláskorú gyermekei 6 

intézményben koncentrálódnak, amelynek oka elsősorban városszerkezeti tényezőkre 

vezethetőek vissza, az intézmények a lakókörnyezetükhöz való közelségének szerepe van az 

iskolaválasztásban. Ezekben az intézményekbe a város halmozottan hátrányos helyzetű 

iskolásainak 84,5%-a jár. A legkedvezőtlenebb a helyzet a Sajóvárkonyi Általános Iskola 

esetében, itt a tanulók 89,5%-a HHH-s gyermek, ide jár városi szinten a HHH-s tanulók 

23,2%-a. Sajátos nevelési igényű tanulók száma az általános iskolákban 75 fő, melynek 57,3% 

szintén az érintett 6 iskolába jár. Ezekben az intézményekben kiemelt figyelmet kell fordítani 

a tanulók felzárkóztatására, mentorálásukra. 

A 2013/14-es tanévtől az iskolai körzethatárok kialakítása a B-A-Z Megyei Kormányhivatal 

feladatkörébe tartozik, 2013 első felében a Kormányhivatal átrendezte a városi iskolai 

körzeteket, úgy, hogy a HHH tanulók körzeten belüli aránya kiegyenlítettebb legyen.  

30. táblázat: Ózd általános iskoláinak tanulói adatai 

Általános iskola neve 

Tanulólétszám 

Összesen HHH 

száma 

HHH 

aránya 

SNI 

Bolyky Tamás Általános Iskola 507 33 6,5 9 

Ózdi Apáczai Csere János Általános 

Iskola 

206 158 76,6 6 

Sajóvárkonyi Általános Iskola 381 341 89,5 12 

Újváros Téri Általános Iskola 510 54 10,6 12 

Vasvár Úti Általános Iskola 762 140 18,4 11 

Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola 330 214 64,8 4 

Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola 196 124 71,6 8 

Csépányi Általános Iskola 173 127 73,4 5 

II. János Pál Katolikus Általános Iskola 405 276 68,1 8 

Összesen 3470 1467 42,3 75 

Forrás: általános iskolák adatszolgáltatásai 



Ózd 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

307 

 

Az elmúlt néhány évre jellemző volt, hogy a kompetenciamérések tekintetében a városi átlag 

az országos átlaghoz közeli, vagy kismértékben alatta lévő volt. Jól megfigyelhető 3 iskola 

(Bolyky Tamás Általános Iskola, Újváros Téri Általános Iskola és a Vasvár Úti Általános Iskola) 

kiemelkedő eredménye a többihez képest. Az eredményekbeli jelentős eltérés az említett 

iskolák infrastrukturális feltételeinek különbözőségével, valamint a HH és HHH tanulók 

arányának különbségével hozható összefüggésbe. A legutóbbi évben a Sajóvárkonyi 

Általános Iskolában kellett intézkedési tervet foganatosítani a jobb kompetenciamérési 

eredmények érdekében. 

A délutáni kötelező foglalkoztatás bevezetése lehetőséget biztosít a tanulók számára a 

különböző foglalkozásokon, programokon való részvételre, amely egyrészt hozzájárul a 

felzárkóztatáshoz, illetve képességfejlesztéshez. 2013/14-es tanévben a 16 óráig tartó 

foglalkoztatásban 1961 tanuló veszt rész, ez jelentősen emelkedett az előző évhez képes, 

akkor 977 fő vett részt napköziotthonos ellátásban. Az egész napos ellátás igénybe vevő 

tanulók aránya az elmúlt két tanév alatt megduplázódott.  

Az intézmények jelentős része részt vesz olyan iskolán kívüli programokban (pl. Útravaló-

Macika Ösztöndíjprogram, Arany János tehetséggondozó program), amely a hozott 

hátrányokkal küzdő tanulók felzárkóztatását, képességeik kibontakozásának elősegítését és 

iskolai tanulmányaik eredményességét szolgálják. Ezekben a programokban a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók aránya meghaladja az iskolai szintű átlagértéket.  

A városban működő intézmények esetében a hátrányos helyzetű tanulókra vonatkozó 

adatok kérdőív formájában kerültek kitöltésre, melyek összegzését az alábbi táblázatok 

tartalmazzák:  

 

1. Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola 

 

A halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók 

oktatásban való részvétele  

A tanulók kb. 8%-a nem végzi el a 8 általánost a 

tankötelezettségen belül. Az intézményben a magántanulók 

száma – a szigorítások miatt – lényegesen csökkent, évi 3-4 

fő, a szülői igény ettől lényegesen magasabb. A délutáni 

kötelező foglalkoztatásban 60%-os a részvétel, amely csak 

erős pedagógiai ráhatással érhető el. A végzősök 1-2 fő 

kivételével jelentkeznek tovább tanulni, jellemzően 

szakiskolába, kisebb arányban szakközépiskolában tanulnak 

tovább.  

Hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű, illetve 

sajátos nevelési igényű 

A hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű gyerekek 

felzárkóztatása érdekében megvalósítás alatt van a 

„Köznevelés az iskolában” (TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-001) 
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gyerekekre vonatkozó 

programok 

című pályázat. Valamennyi alsó tagozatos csoport 

iskolaotthonos szervezeti keretek között működik. Egyéni és 

kiscsoportos fejlesztő foglalkoztatás szakemberrel, illetve a 

Fejlesztő Központ adottságai között működik.  Hagyományos 

korrepetálások, személyiségfejlesztő programok a tanórán 

kívüli időkeretben.  

Lehetséges jövőbeni 

programjavaslatok 

Az SNI tanulókkal való rehabilitációs foglalkozások óraszámát 

több szakember bevonásával emelni indokolt. Önálló státuszú 

fejlesztőpedagógus, logopédus, iskolapszichológus 

biztosítása, a gyógypedagógiai rendszerű tankönyvcsaládok 

biztosítása szükséges. A Lépésről Lépésre program helyi 

adaptálása.  

 

2. II. János Pál Katolikus Általános Iskola 

 

A halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók 

oktatásban való részvétele  

Az iskola tanulóinak döntő többsége a 6-10. szegregátum, 

ezen kívül néhány tanuló a 2., 14., 16. szegregátum területén 

él.  Az intézményben a 10%-os a lemorzsolódási arány a 

hátrányos helyzetű tanulók esetében. A magántanulókként 

való részvétel az oktatásban nem jellemző, nincs 

magántanuló az intézményben, csak rendkívül indokolt 

esetben támogatják a szülő ilyen irányú kérelmét. A tanórán 

kívüli programokon a részvételük kb. 60%-os, főként a 

sporttal kapcsolatos foglalkozásokon magas a részvétel, 

illetve itt valósítják meg a különböző rajzpályázatokra való 

felkészülést az otthoni feltételek hiányában. A 2013/14 évi 

továbbtanulási adatok: gimnáziumban 4 fő (12,5%), 

szakközépiskolában 14 fő (43,75%), szakiskolában 11 fő 

(34,37%), 3 fő (9%) nem tanul tovább, tankötelezettségük 

megszűnt. Más településen 6 tanul tovább. A továbbtanulók 

80%-ánál a pályaválasztás reális.  

 

Hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű, illetve 

sajátos nevelési igényű 

gyerekekre vonatkozó 

programok 

Az intézménynek a hagyományosan alkalmazott napközi, 

tanszobai és fejlesztő (rehabilitációs) foglalkozásokon túl több 

pályázat keretében valósít meg felzárkóztatást és integrációt 

segítő, elsősorban tanórán kívüli tevékenységeket:  

 Útravaló Macika ösztöndíjprogram 

 Út a szakmaválasztáshoz ösztöndíjprogram (TÁMOP 

2.2.7.) 
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 Informatikai infrastruktúra fejlesztés (TIOP 1.1.1-12.) 

 „JÓT s JÓL”  - a TKKI alaptevékenységére és fejlesztési 

koncepciójára épülő Multifunkcionális Oktatási és 

Kulturális Központ kialakítása Ózdon a Kiserdőalja 

telep és környezete komplex fejlesztéséhez nyújt 

segítséget (TIOP-1.2.6-14/1-2014-0003) 

 Hazai testvériskolai kapcsolatok kialakítása (TÁMOP-

3.3 14.A-12) 

 Nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása  

(TÁMOP-3.3. 14.B-14/1) 

 Eötvös József Program: célja egy méltányos, befogadó 

oktatási rendszer megteremtésére irányuló komplex 

programcsomag 

 Partneri kapcsolat a „Van helyed alapítvány” HHH-s 

tanulók készségfejlesztő projektjével 

 

 

Lehetséges jövőbeni 

programjavaslatok 

Komplex programok, amelyek nemcsak a tanulási 

képességeket fejlesztik, hanem a családok bevonásával, 

egészségügyi felvilágosítással kiegészülve.  

 

 

3. Csépányi Általános Iskola 

 

A halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók 

oktatásban való részvétele  

A hátrányos helyzetű tanulók 10-12%-a évismétlő. A 

magántanulókén való részvétel az oktatásban nem jellemző. 

A tanórán kívüli programok esetében szívesen vesznek részt a 

sportkör, tanulószoba, táncszakkör, dekorkör, judo edzés, 

kompetenciafejlesztés programokon. A továbbtanulást 

illetően valamennyi tanuló jelentkezik valamelyik 

középiskolába.  

 

Hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű, illetve 

sajátos nevelési igényű 

gyerekekre vonatkozó 

programok 

Az intézményben több tantárgyból felzárkóztató foglalkozást 

tartanak a tanítók, szaktanárok. a beszédfejlesztő pedagógus 

fejlesztő órákat tart hetente több alkalommal. Mozgáskultúra 

fejlesztése folyik alsó és felső tagozaton egyaránt. 

Tanulószobai foglalkozásokon többnyire a hátrányos helyzetű 

tanulók vesznek részt.  

A sajátos nevelési igényű tanulókkal délutánonként 
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gyógypedagógusok foglalkoznak, illetve tanórákon 

gyógypedagógiai tanterv szerint, számukra megfelelő 

tankönyvekből tanulnak.  

 

Lehetséges jövőbeni 

programjavaslatok 

A hátrányos helyzetű tanulók, valamint az SNI gyerekek 

felzárkóztatása érdekében a tanulásukat segítő taneszközök, 

játékok, segédanyagok szükségesek, amelyekkel a délutáni 

kiscsoportos foglalkozásokon történő fejlesztésekhez.  

 

4. Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola 

 

A halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók 

oktatásban való részvétele  

A hátrányos helyzetű gyerekek lemorzsolódási aránya 

elenyésző, kb. 0,5%-os. Magántanulóként az oktatásban való 

részvétel nem jellemző. A tanórákon kívüli programokon 85%-

os a részvétel. Valamennyi végzős tanuló továbbtanul.  

Hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű, illetve 

sajátos nevelési igényű 

gyerekekre vonatkozó 

programok 

A felzárkóztatásra az alsó tagozaton az iskolaotthon 

megvalósítása, ettől a tanévtől már a harmadik évfolyamon is. 

4-8. évfolyamokon tanulószoba működik. Az SNI tanulóknak 

fejlesztő foglalkozásokat tartanak. A 2014/2015-os tanévben 

a TÁMOP 3.1.4.B-13 pályázat keretében szabadidős 

tevékenységek szervezése történik.  

Lehetséges jövőbeni 

programjavaslatok 

A felzárkóztatás, integrálás érdekében a magas 3H-s létszám 

esetén az osztálylétszám drasztikus csökkentése, vagy 

csoportbontás megvalósítása.  

 

5. Vasvár Úti Általános Iskola 

 

A halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók 

oktatásban való részvétele  

A lemorzsolódási arány a hátrányos helyzetű tanulók 

esetében elenyésző, illetve sok tehetséges tanuló is van 

közöttük. Az intézményben 5 fő magántanuló van, akik nem 

HH vagy HHH-s gyerekek. A tanórán kívüli programokon 

többségükben részt vesznek. A továbbtanulás tekintetében 

jelen tanévben a 8. osztályos tanulók közül 14 fő HH-s vagy 

HHH-s, közülük 3 fő szakmunkásképzőben, 11 fő érettségit 

adó középiskolában tanul tovább.  

 

Hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű, illetve 

A hátrányos helyzetű tanulók alsó tagozaton napköziben, 

felső tagozaton tanulószobán kaphatnak segítséget a másnapi 
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sajátos nevelési igényű 

gyerekekre vonatkozó 

programok 

felkészüléshez. Ezen kívül matematikából, illetve magyar 

nyelv és irodalomból felzárkóztató foglalkozásokon, illetve 

tehetséggondozó foglalkozásokon vehetnek részt. Az SNI 

tanulók heti 4 órában egyéni vagy csoportos foglalkozásokon 

zárkózhatnak fel. Az intézményben működik az Útravaló-

Macika ösztöndíjprogram.  

Lehetséges jövőbeni 

programjavaslatok 

A HHH, valamint az SNI gyerekek felzárkóztatása 

szempontjából egyéni fejlesztések, illetve a délutáni tanórán 

kívüli programok skálájának bővítése a fejlesztés és a 

tehetséggondozás területén egyaránt.  

 

6. Újváros Téri Általános Iskola 

 

A halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók 

oktatásban való részvétele  

Az intézményben a hátrányos helyzetű gyerekek esetében 

nem jellemző a lemorzsolódás. Magántanulóként nem 

vesznek részt az oktatásban. A tanórákon kívüli programok 

részt vesznek, illetve továbbtanulnak.  

Hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű, illetve 

sajátos nevelési igényű 

gyerekekre vonatkozó 

programok 

A hátrányos helyzetű tanulók, illetve a sajátos nevelési igényű 

gyerekek felzárkóztatására irányuló programok, 

tevékenységek: fejlesztő órák, korrepetálások, tanulószoba, 

napközi, egyéni felzárkóztatások, szakkörök, közösségi házban 

lebonyolított foglalkozások.  

Lehetséges jövőbeni 

programjavaslatok 

A felzárkóztatás segítése érdekében az eddig jól működő 

foglalkozások körének bővítése olyan foglalkozásokkal, 

melyeknek eszköz- és anyagigényét jelenleg nem tudja 

finanszírozni az intézmény.  

Egyéb Problémát jelent, hogy számos programon való részvételt az 

utaztatás (akár városon belül is) megoldatlansága akadályoz.  

 

7. Sajóvárkonyi Általános Iskola 

 

A halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók 

oktatásban való részvétele  

Az intézményben évek óta három első osztályt indítanak, 

azonban csak egy 8. osztály van. A 381 tanuló közül 5 fő 

magántanuló, akik HHH-sok. A tanórán kívüli programok 

tekintetében a sportprogramokon a tanulók nagy számban 

vesznek részt, 2 napközis csoport, 1 tanulószobai csoport 

működik, ezekben főleg HHH-s tanulók vesznek részt. A 8. 

osztályt végzett HHH-s tanulók szinte kivétel nélkül 
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jelentkeznek és felvételt nyernek szak- vagy 

szakközépiskolába, illetve gimnáziumba.  

 

Hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű, illetve 

sajátos nevelési igényű 

gyerekekre vonatkozó 

programok 

A hátrányos helyzetű, illetve a sajátos nevelési igényű 

gyerekek felzárkóztatására az 1-6. évfolyamon magyar és 

matematikai tantárgyakból korrepetálást szerveznek. A 

sajátos nevelési igényű tanulók szakszerű ellátása (heti 3 

órában gyógypedagógus foglalkozik velük). A TÁMOP 3.1.4.B 

pályázat keretében kompetenciafejlesztés történik a 6. 

évfolyamon.  

Lehetséges jövőbeni 

programjavaslatok 

A nagyszámú BTM-es, SNI-s tanulói létszám miatt 

függetlenített gyógy- és fejlesztő pedagógusra, illetve 

szakemberre (pl. logopédus) lenne szükség. A hátrányos 

helyzetű tanulók érdeklődési körének megfelelő szakkörök, 

tanórán kívüli programok folyamatos (nemcsak időlegesen, 

pályázatból megvalósuló) biztosítására lenne szükség 

(háztartási, barkácsolási ismeretek, kézműves foglalkozások 

stb.).  

 

8. Ózdi Apáczai Csere János Általános Iskola 

 

A halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók 

oktatásban való részvétele  

A 2014/15-ös tanév I. félévében az iskola tanuló létszáma 206 

fő volt, A HHH tanulók száma: 158 fő, mely az összlétszám 

76%-a. Félévkor 1-2 tantárgyból 23, 3 vagy több tantárgyból 

19 fő teljesített sikertelenül, ez az iskola létszámának 20%-a. 

HHH arányt tekintve ez 10%.  

Magántanulóként az oktatásban résztvevő tanuló nincs az 

intézményben. A tanórán kívüli programokon a részvételi 

arány 85%. A 8. osztályosok között a továbbtanulási arány 

100%-os.  

Hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű, illetve 

sajátos nevelési igényű 

gyerekekre vonatkozó 

programok 

- csoportos felzárkóztató foglalkozás 

- SNI tanulók egyéni felzárkóztatása gyógypedagógus 

segítségével 

- szabadidős és kulturális foglalkozások 

- délutáni tanulást segítő foglalkozások 

- TÁMOP 3.1.4.B programban való részvétel, illetve 

fejlesztő foglalkozások gyógypedagógus segítségével  

- az angol nyelv tanítása 1-3. évfolyamon 1-1 órában a 

további évfolyamokon felmenő rendszerben plusz 1 
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óra. A jelenlegi Esélyegyenlőségi tervben, mint emelt 

óraszámú nevelésben, oktatásban valósítják meg ezt a 

tanulókkal.  

Lehetséges jövőbeni 

programjavaslatok 

- iskolai pszichológus alkalmazásával fejlesztő 

foglalkozások keretében 

- több szaktárgyi (reál, humán és angol) 

csoportbontásban 

- alsó tagozaton teljes iskolaotthonos ellátás.  

 

9. Bolyky Tamás Általános Iskola 

 

A halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók 

oktatásban való részvétele  

Az intézményben tanulók esetében a lemorzsolódás nem 

jellemző. Magántanuló nincs az iskolában. A tanórán kívüli 

programokon a részvételi arány 100%-os, illetve a 

továbbtanulás tekintetében szintén 100%-os az arány.  

 

Hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű, illetve 

sajátos nevelési igényű 

gyerekekre vonatkozó 

programok 

A hátrányos helyzetű, illetve a sajátos igényű gyerekek 

felzárkóztatása érdekében korrepetálás, felzárkóztató 

foglalkozás, tankerület által foglalkoztatott fejlesztő- és 

gyógypedagógusok, szakkörök működnek.  

 

Lehetséges jövőbeni 

programjavaslatok 

A hátrányos helyzetű tanulók, illetve az SNI gyerekek 

felzárkóztatásának, integrálásának erősítése érdekében 

szükséges az eddig bevált formák folytatása, kiszélesítése 

(több pedagógus, több óraszámban).  

 

3.3.2.2 A szegregátum területén megvalósult fejlesztések 

A 2010. évben készült IVS, illetve antiszegregációs programot követően 3 program valósult 

meg a városban, amelynek célterületét közvetlenül a szegregátumok területe képezte. Eezek 

jelentősen hozzájárultak az ott élők életkörülményeinek javításához. Ezen kívül több olyan 

program is megvalósult, amely közvetetten érintette a szegregált területen élőket.  

1. Szociális célú városrehabilitáció Ózd Velence telep és környékén  

 Pályázati azonosító: ÉMOP-3.1.1-12-2013-0010,  

 Megvalósítási időszaka: 2014.01.01. – 2015.05.31. 

 A pályázatban kijelölt akcióterület: Velence telep teljes területe és a Petőfi utca egy 

része. 
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A lakófunkciót erősítő tevékenységek célja, hogy a szociálisan hátrányos lakóterületeken a 
minőségi lakókörnyezet biztosítása megvalósuljon. A lakófunkció megújításában összesen 22 
lakás érintett, melyek közül az összes műemléki védelem alatt áll. 

A közszféra funkciók megerősítését szolgáló fejlesztések célja a közszféra-szolgáltatások 
elérhetőségének biztosítása. Ezen funkcióban egy Közbiztonsági pont kerül kialakításra. 

A közterületek fejlesztésének célja az élhető városrész központi területeinek megteremtése, 
az épített környezet minőségének fejlesztése. A funkció elemei az alábbiak szerint tevődnek 
össze: közösségi tér kialakítása, kamerarendszer és átjátszó pont kiépítése, valamint 
csapadékvíz rendszer- és útfelújítás. 

Az infrastrukturális beruházások az akcióterületen élők lakhatási és életkörülményeit, 
valamint a város gazdaságába való bekapcsolódásukat hivatottak elősegíteni, ehhez 
elengedhetetlen az akcióterületi lakosság szemléletformálása, munkához, bűnözéshez való 
hozzáállásának javítása, valamint az, hogy az akcióterületi lakosság megtanuljon saját 
lakókörnyezetére, környezetére vigyázni. 

A pályázat soft tevékenységei 3 témaköré csoportosíthatóak: munkaerő-piaci integráció, 
bűnmegelőzés, környezettudatosság.  

 

A munkaerő-piaci integráció 

- vasszerelő, vasbetonszerelő képzés (15 fő részére 350 órás képzés)  

-  újraorientáló csoportfoglalkozás (30 fő munkanélküli személy részére kiscsoportos 

foglalkozás keretében)  

- munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos 

foglalkozás (30 fő részére 

Bűnmegelőzés: 

- bűn és baleset-megelőzési kisfilmek 

- bűn és baleset-megelőzési előadások 

- bűn és baleset-megelőzési információs táblák 

- „Kapinfo” megjelentetése 

- Jogi tanácsadás 

Környezettudatosság keretében 3 akciónap a célterületen, melynek témái: a szelektív 
hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás, a környezettudatos életmód. 
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2. Lakhatási célú beruházások támogatása Ózd Velence-telepen 

 Pályázati azonosító: TIOP-3.2.3-A-13/1-2014-0003 

 Megvalósítás időszaka: 2014.08.13. – 2015.04.30 

 A pályázatban kijelölt akcióterület: Velence-telep teljes területe 

A lakófunkció megújításában Velence telep 9. és Velence telep 10. épületekben 14 lakás 
érintett, melyek közül az összes műemléki védelem alatt áll. A felújított lakásokba olyan 
családokat költöztetnek vissza, akik a Komplex telep programban tevékeny részt vállalnak, és  
jövedelmi viszonyaik úgy alakulnak, hogy a felújított lakások bérleti díját folyamatosan tudják 
vállalni. A telepen belüli költözés, az életkörülmények fokozatos javítása figyelembe 
vételével a kiköltöző családok által hátrahagyott ingatlanokban tisztasági festés és nem 
engedélyköteles felújítás után a bérleményekbe új lakók költöztetése. A Velence telep 11. 
épület teljes lebontása, helyén közösségi tér kialakítása. Az épület állaga oly mértékben 
rongálódott meg, hogy életveszélyes, helyreállítása már nem lehetséges. A felújítással 
érintett bérlakások felszerelése kártyás vízmérő és árammérő órákkal. 

A pályázat szorosan kapcsolódik a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0009 „Komplex telepprogram 
megvalósítása Ózd Hétes és Velence telepeken" című projekthez.  

3. Komplex telepprogram Ózd Hétes és Velence telepeken 

 Projektazonosító: TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0009 

 Megvalósítás időszaka: 2013.01.01. – 2014.12.31. 

A komplex program keretén belül humán, egészségügyi szolgáltatásfejlesztés, felnőttképzés, 
foglalkoztatás elősegítése, illetve kapacitásfejlesztés valósult meg. 

 Humán-szolgáltatások, tréningek: 

- Adósságkezelés (40 óra, 5x8 óra, 8 csoportban 160 fő részére) 

- Konfliktuskezelő tréning (24x3 óra, 1 csoportban 20 fő részére) 

- Konfliktuskezelő és mediációs tréning (40 óra, 5x8 óra, 8 csoportban 160 fő részére) 

- Álláskeresési tréning (72 óra, 9x8 óra, 8 csoportban 160 fő részére) 

- Családtervezés, szerepek és feladatok (5x8 óra, 4 csoportban 80 fő részére) 

 Bizalom és Munka Program 

A TKKI Ózdi Igazgatóságának megvalósításában Ózd Hétes és a Velence telepének lakói 

kerültek a Bizalom és Munka programba. Az Intézet helyi munkatársai a többi helyszínen már 

bevált kiskert program, felzárkóztató képzések és a szociális bérlakások felújítása mellett az 

Alkotóházat is létrehozták az egyéni és közösségi kompetenciák fejlesztésére. 
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- Létrejött a TKKI pont, amely közösségi háznak, gondnoki lakásnak, a városőrség és a 

rendőrség munkatársainak ad majd helyet, tovább a Velence Egyesület dolgozóinak, 

akik állandó jelenlétükkel segítik majd a telepen élők napjait. A munkálatokat az Ózdi 

Igazgatóság korábbi projektjében, a „Munka+Tanulás”programban végzettek 

irányították, az épületeken pedig a Bizalom és Munka programba bekerült Velence- 

és Hétes telepiek dolgoztak, akik a TKKI pont mellett két szociális bérlakást is 

felújítottak, amelyekben több család lel majd otthonra. Lakhatási feltételeik javításán 

a Hétes telep lakói is sokat dolgoztak. Harmincuk részvételével kártyás villanyórákat 

szereltek fel, amellett, hogy a festő és az építőipari képzésekben tanul takat 

hasznosítva maguk újították fel szociális bérlakásaikat. 

- A képzési palettában szerepelt a digitális íráskészségek fejlesztése, amely a Bizalom 

és Munka program alapüzenetét, a részvevők munkaerőpiaci integrálódását 

erősítette, hiszen a gép elé ülők megtanultak önéletrajzot szerkeszteni, amellyel 

lényegesen növekedett álláskeresési esélyük.  

- A felnőttek közösségi életét a TKKI pont hivatott biztosítani, a telepiek együtt élő 

szociális munkások azonban gondoskodtak róla, hogy a gyerekek se maradjanak 

program nélkül. Létrehozták az Alkotóházat, amelyben naponta változatos 

tevékenységet kínáltak a Velence és Hétes telepi kicsiknek. A Bizalom és Munka 

program azon részében, amikor még iskolaidő volt, tanulószobában írhatták meg házi 

feladataikat. Az önkifejezés másik eszköze volt az ifjúsági klub, amely a szünidőben 

sem hagyta a gyerekeket program nélkül.  

 

3.3.2.3 Ágazati politikák 

3.3.2.3.1 Szociálpolitika 

A 2015. március 1. napjától megváltozott a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

rendszere, amelyek következtében az önkormányzatok szerepe és feladatköre is átalakult. Az 

új feladatokhoz igazodva Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (II.20.) 

önkormányzati rendelete szabályozza a pénzbeli és természetben nyújtott települési 

támogatásokat. A rendelet tartalmazza azokat jogosultsági kritériumokat, melyek 

megfelelése esetén a szabályozott összegek igényelhetők.  

Települési támogatás igényelhető: 

(1) az egészségügyi segédeszköz, valamint egészségügyi szolgáltatás díjának 

kifizetéséhez, 

(2) kiskorú részére gyógyszer kiváltásához, 

(3) az orvos által igazolt havi rendszerességgel szedett gyógyszerek költségeihez,  

(4) kiskorú részére szemüveg kiváltásához. 
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Rendkívüli települési támogatás vehet igénybe, az a személy: 

- váratlan többletkiadás miatt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 

került, 

- diagnosztizált, súlyos megbetegedésben szenved, vagy súlyos közlekedési balesetet 

szenvedett, vagy tartós, legalább egy hónapot meghaladó betegsége/kórházi kezelés 

jelentős jövedelem kiesést okoz, 

- Elemi kár bekövetkezése miatt súlyos kár keletkezett a lakásában,  

- a gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való 

kapcsolattartáshoz, 

- az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás. 

 

Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás  

 

Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás elsősorban TÁVHŐ díjra, tüzelőre, 

önkormányzati lakás bérleti díjára, másodsorban egyéb közüzemi díjakra nyújtható. 

 

3.3.2.3.2 Lakáspolitika 

Ózd városban 2014. évi adatok szerint 984 db önkormányzati bérlakás segíti a szociálisan 

rászorult családok lakhatását, melyből 296 db szociális bérlakás. A lakások komfortfokozatát 

tekintve szinte azonos a komfortnélküli (29,5%), illetve összkomfortos (28,7%) lakások 

aránya. A komfortos lakások, és félkomfortos lakások száma 200 db, ezen kívül 6 db 

szükséglakással rendelkezik az önkormányzat. A lakások jellemzően egyszobásak (43%), 

illetve kétszobásak (36%).  

31. táblázat: Önkormányzati bérlakások paraméterei 

Önkormányzati bérlakások 

komfortfokozata db mérete db 

összkomfortos 288 1 szobás 422 

félkomfortos 199 1,5 szobás 121 

szükséglakás 6 2 szobás 355 

komfort nélküli 291 2,5 szobás 45 

komfortos 200 3 szobás 32 

 3-nál több szobás 9 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (V.7.) számú önkormányzati 

rendelete szabályozza az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletét. A 

bérbeadói jogokat és kötelezettségeket az Ózdinvest Önkormányzati Vagyonkezelő és 

Beruházásszervező Kft. gyakorolja. Az önkormányzati rendelet alapján bérbeadás történhet:  



Ózd 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

318 

 

1. Szociális helyzet alapján 

 

Határozott időre, legfeljebb 3 évre történhet, amely legfeljebb 3 évvel meghosszabbítható, 

amennyiben a bérlőnek nincs bérleti, közüzemi díj tartozása. A szociális bérlakások azzal a 

feltétellel adhatók bérbe, hogy a bérlakásban az egy főre jutó alapterület a 8m2/főt 

meghaladja.  

A szociális helyzet alapján bérbe adható bérlakások bérleti díja (alaplakbér): 

a) összkomfortos lakás esetén:   198,- Ft/hó/m2 

b) komfortos lakás esetén:   170,- Ft/hó/m2 

c) félkomfortos lakás esetén:    88,- Ft/hó/m2 

d) komfort nélküli lakás esetén:   55,- Ft/hó/m2 

 

Az uniós forrásból felújított, magasabb komfortfokozatú bérlakások esetén jogosultsági 

feltételek kiegészülnek, illetve legfeljebb 1 évre történhet a bérbeadás. Ezeknek a lakásoknak 

a bérleti díja (alaplakbér): 

a) komfortos lakás esetén:   225,- Ft/hó/m2 

b) félkomfortos lakás esetén:   116,- Ft/hó/m2 

 

2. Piaci alapon történő bérbeadás 

 

Az összkomfortos, komfortos és félkomfortos bérlakást pályázati eljárást követően kerül 

bérbeadásra. A piaci alapon meghatározott lakbérű bérbeadás esetén bérlőnek a bérleti 

szerződés megkötésekor óvadékot kell fizetnie.  

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő pályázati eljárással, szolgálati lakásként, illetve bérlő-

kiválasztási jog alapján bérbe adott lakások bérleti díja (alaplakbér): 

a) összkomfortos lakás esetén:   326,- Ft/hó/m2 

b) komfortos lakás esetén:   280,- Ft/hó/m2 

c) félkomfortos lakás esetén:   143,- Ft/hó/m2 

d) komfort nélküli lakás esetén:    90,- Ft/hó/m2 

 

3. A 35 év alatti fiatal házasok lakáshoz jutásának elősegítése 

 

A 35 év alatti, házasságban élő kérelmezőknek nem kell bérleti díjat fizetniük a 

szerződéskötéstől számított 5 évig, illetve óvadékot, amennyiben  megfelelnek a rendeletben 

rögzített feltételeknek.  

4. Költségelven történő bérbeadás 

A Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében létesített, költségelven meghatározott 

bérlakások bérleti díja (alaplakbér): 

a) Ózd, 48-as út 5-7. szám:  426,- Ft/hó/m2 
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b) Ózd, Bartók Béla út 2. szám:  439,- Ft/hó/m2 

 

5. Bérlő-kiválasztási jog alapján történő bérbeadás 

 

Az Önkormányzat gazdasági társaságai és intézményei részére feladataik ellátásához a 

korábban általuk szolgálati lakásként használt bérlakásokra többszöri bérlő-kiválasztási jogot 

biztosít.  

 

6. A nyugdíjasok házában lévő bérlakások bérbeadása 

 

A Nyugdíjasok Házában (Bolyki Tamás út 15/c) lévő bérlakások ózdi lakosú nyugdíjas, illetve 

az öregségi nyugdíjkorhatárt elért személyek határozatlan ideig tartó elhelyezésére 

szolgálnak.  

 

3.3.2.3.3 Oktatáspolitika 

Ózd Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének alapvető célja, hogy biztosítsa 

a városban a szegregáció- és diszkriminációmentesség, valamint az egyenlő bánásmód 

elvének teljes körű érvényesülését. A nevelési-oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

egyenlőségének biztosításán túl célul tűzi ki az esélyteremtést, támogató lépések, 

szolgáltatások megvalósítását a városban élő hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók 

hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében – a következő 

területeken: 

 a felvételi eljárás, a beiratkozás folyamatában, 

 az ismeretközvetítő eljárásokban, 

 a gyermekek/tanulók egyéni fejlesztésében, 

 a személyiségfejlődés és az egyéni teljesítmény értékelésének gyakorlatában,  

 a tanulásvezetésben, a tanulói előmenetel lépéseiben,  

 a fegyelmezés és a megalapozott büntetés gyakorlatában, 

 a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében  

 a pályaorientáció során, a továbbtanulási irány(ok) és helyszín(ek) kiválasztásában, 

 a közoktatási intézmények humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai 

továbbképzésében 

 a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és 

társadalmi környezettel.  

 

 

A jelenleg érvényes Közoktatási Esélyegyenlőségi terv 2010-2016 időszakra fogalmazza meg 

a célokat, melyek jelentős számban megvalósultak az elmúlt időszakban:  
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Megfogalmazott középtávú célok:  

 Az integrált nevelés-oktatás rendszerbe állítása 

 Az általános iskolai számítógép-park és nyelvi laboratóriumi ellátottság további 

fejlesztése, a különbségek mérséklése 

 Tornaszoba-kialakítás folytatása az óvodákban 

 Az óvodák játszóudvarának felújítása 

 Az óvodai férőhelyek számának felülvizsgálata, a valós igényekhez történő igazítása, 

szükség szerinti bővítése 

 A HH illetve HHH gyerekek óvodán belül és óvodák (tagóvodák) közötti 

aránykülönbségeinek csökkentése. 

 A térségi szintű szakképzés szervezési társulás létrejöttének előkészítése, 

bekapcsolódás a központi képzőhely(ek) működtetésébe 

 A telepszerű, szegregált lakókörnyezetben élő általános iskoláskorúak szocializációs 

deficitjének kompenzálására komplex beavatkozások tervezése.  

 A módszertani, tantárgy-pedagógiai kultúra bővítése 

 A pedagógiai értékelés korszerűsítése 

 A lemorzsolódás mértékének csökkentése 

 A továbbtanulás irányainak és arányainak javítása 

 Az idegen nyelvek és az informatika oktatásának további erősítése.  

 Az önkormányzati támogatottságú táborokban a városi intézmények erdei iskola 

programjainak támogatása 

 A gyógytestnevelésre járó tanulók szakmai foglalkoztatása hatékonyságának javítása 

 A szegregált csoportokban foglalkoztatott gyerekek részleges integrációjának 

megvalósítása. 

 Együttnevelést célzó hosszú távú deszegregációs oktatásszervezés kialakítása.  

 Az Árpád Vezér ÁMK és a Bem Úti Általános Iskola körzethatárainak módosítása azzal 

a céllal, hogy eggyel kevesebb első osztály induljon ezekben az intézményekben. 

Egyidejűleg a Vasvár Úti Általános Iskolában kettővel több osztály induljon az első 

évfolyamon. 

 SNI tanulók integrált nevelése. 

 Az országos minimum alatt teljesítő intézmények kompetencia eredményeinek 

javítása.  

 Jelentős mértékű eltérések visszaszorítása a város azonos típusú intézményeiben a 

továbbtanulási és lemorzsolódási mutatókban.  

 Közoktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés bővítése.  

 A HHH tanulók legalább ugyanolyan arányban vegyenek részt az iskola tanórán kívüli 

programjaiban, mint a nem HHH tanulók. 

 A HHH tanulók iskolai sikerességének érdekében valamennyi HHH tanuló 

kapcsolódjon be az állami és civil továbbtanulást segítő programokba.  
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 A HHH tanulók ne morzsolódjanak le a szakiskolai képzésből. 

 A középfokú oktatási intézményekben több iskolán kívüli program szervezése.  

 A pedagógusok felkészültek legyenek a HHH tanulók integrált nevelésére. 

 A folyamatos visszacsatolással és értékeléssel az egyenlő bánásmód és 

esélyegyenlőség elveinek folyamatos érvényesítése.  

 

3.3.2.3.4 Foglalkoztatáspolitika 

 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019-es ciklusra vonatkozó 

gazdasági programja 

Az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott gazdasági programja 3 

területen fogalmaz meg feladatokat a munkahelyteremtés elősegítése érdekében:  

 

Ipar és kereskedelem  

Olyan gazdasági környezet megteremtésére van szükség, amely hozzájárul ahhoz, hogy   a 

jelenleg legnagyobb munkaadók új munkahelyeket tudjanak létrehozni. A kisebb 

vállalkozások segítése szintén fontos, részükre klaszter alapítását kezdeményezi a 

önkormányzat. További feladatként jelöli meg a program a szoros együttműködés kiépítését 

az ózdi inkubátorházzal, melynek célja, hogy a mikro- kis-, és középvállalkozások 

fejlődésének és új munkahelyteremtés elősegítése.  Az Ózdi Nagyáruház létesítésével a helyi 

termelők és gyártók termékeinek árusítására nyílna lehetőség.  

 

Könnyűipar, mező- és erdőgazdálkodás 

A jelenlegi növénytermesztés, illetve állattenyésztés, továbbá az erdőgazdálkodás tovább 

bővítése lehetőséget ad az élelmiszer- és a könnyűipar beindítására. Ebben a folyamatban a 

város szociális szövetkezet aktív közreműködése szükséges. Cél, hogy meghatározó mérető 

és termékskálájú könnyűipar, valamint mezőgazdasági feldolgozóipar jöjjön létre, saját 

márkanévvel.  

 

Közfoglalkozatás 

 

Annak érdekében, hogy az Önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatott lakosok részére 

minél nagyobb számban segély helyett munkát tudjon biztosítani, folyamatosan továbbra is 

részt kíván venni a kormányzat foglalkoztatáspolitika elképzeléseit megvalósító Nemzeti 

Közfoglalkoztatás Programjában. Ennek keretében vállalja a közfoglalkoztatásban való 

részvételt, maximálisan kihasználva a központi költségvetésből erre a feladatra 

rendelkezésre álló forrásokat. 

 



Ózd 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

322 

 

A 2015. évi Startmunka program öt programelemét a korábbi évektől eltérően Ózd Város 

Önkormányzata nyújtotta be, annak végrehajtására Startprogram Irodát hozott létre. A 

Startprogram Iroda a következő öt programelem megvalósítására kapott lehetőséget:  

 Bio- és megújuló energiafelhasználás;  

 Mezőgazdasági programok;  

 Helyi sajátosságokra épülő programok;  

 Közút karbantartás,  

 Mezőgazdasági utak rendbetételét célzó feladatok.  

 

 

 A közfoglalkoztatás eredményei az elmúlt években 

 

Ózd Város esetében nagy számban vannak jelen a településen és az ózdi kistérségben az 

alacsony iskolázottságú, munkanélküli lakosok. Kiemelt jelentőségűek közfoglalkoztatási  

programok, hiszen a térségben nincs más lehetőség arra, hogy a munkanélküliek munkából 

származó jövedelemhez jussanak. Ugyanakkor az Önkormányzat szempontjából is lényeges 

szerepe van ennek a foglalkoztatási típusnak, hiszen az intézmények zavartalan működtetése 

sok esetben csak így volt biztosítható.  

 

2011. január 1-jétől megváltozott a közfoglalkoztatás rendszere. A közfoglalkoztatási 

rendszert a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program határozta meg, amelynek legfőbb célja, 

hogy minél több munkára képes, aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson 

munkalehetőséget. 

A program négy pillérre épül:  

 országos közfoglalkoztatási program; 

 rövid időtartamú (napi 4 órás munkaidőben történő) közfoglalkoztatás;  

 hosszabb időtartamú (napi 8 órás munkaidőben történő) közfoglalkoztatás;  

 vállalkozók számára nyújtott támogatás, amely a bérpótló juttatásban részesülők 

foglalkoztatására irányult. 

 

Ózd városban 2011. évben az alábbiak szerint került sor közfoglalkoztatási programok 
megvalósítására.  

- Hagyományos közhasznú foglalkoztatás: 177 fő 

- Munka + Tanulás – Velence telepi program keretében: hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás, átlagosan 14 fő foglalkoztatására került sor 

- Téli átmeneti közmunka pályázat: Összesen 37 fő foglalkoztatására kapott az 

Ózdszolg Nonprofit Kft. támogatást, melyben 8 fő ózdi álláskeresőnek volt lehetősége 

munkavégzésre 
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- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás: Ózd Város Önkormányzata három alkalommal 

adott be pályázatot e foglalkoztatási formára, ill. biztosította az ahhoz szükséges 

önerőt.  

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: A megítélt támogatáshoz viszonyított 

keretfelhasználás mértéke 99,7 % volt, amely azt mutatja, hogy erre a 

közfoglalkoztatási típusra – a 8 órás munkaidő lehetősége miatt – nagy volt az igény 

mind a foglalkoztatók mind a foglalkoztatottak körében.  

- Értékteremtő közfoglalkoztatás – Munka+Tanulás program – Ingatlan felújítás 

A projekt alapvető célja volt a halmozottan hátrányos helyzetű lakosság 
munkalehetőségének javítása, motivációjának és elhelyezkedési lehetőségének 
növelése, munkavállalásra való felkészítése. A projekt másik fontos célkitűzése volt, 
hogy a foglalkoztatottak értékteremtő, értéknövelő munkájukkal az önkormányzat 
tulajdonában lévő épületek állapotát javítsák. 

- Szociális földprogram 

- A cél szociális földprogram működtetése az állam közfoglalkoztatásra irányuló 

törekvéseivel összhangban: a háztartás - mint szociális és gazdasági egység – 

jövedelemszerző képességének erősítése, a szociálisan hátrányos helyzetű inaktív, 

vagy tartósan alacsony jövedelmű emberek gazdasági aktivizálása, tevékenységük 

bővítése értékteremtő munka lehetőségének biztosításával. A program végrehajtása 

15 fő közfoglalkoztatott bevonásával került megtervezésre.  

- Startmunka-program 

E programra Ózd város vonatkozásában a Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető 
Intézmény, valamint az Ózdszolg Nonprofit Kft. nyújtottak be a legtöbb pályázatot, 
összesen 7 feladatkörre: önkormányzati és mezőgazdasági utak karbantartása, 
hulladékkezelés, téli közfoglalkoztatás, vízelvezetés, patakmeder rekonstrukció, 
leendő ültetvények földterületeinek előkészítése, biomassza alapú 
energiatermeléshez  

 

A legnagyobb létszámban a Város- és Sportlétesítmény- üzemeltető Intézmény alkalmazott 

közfoglalkoztatottakat, elsődlegesen segédmunkás munkakörben.  

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében sor kerülhetett pl. a következőkre:  

- csapadékvíz elvezető árkok burkolása, felújítása, 

- patakmeder tisztítása, 

- járdafelújítás, 

- parkosítás, 

- iskolai, óvodai vizesblokkok felújítása, 

- tantermek tisztasági festése, ablakok, ajtók, táblák mázolása, stb. 

- Munka+Tanulás programban a Damjanich úti rendelő és a Csépányi úti rendelő felújítása, 

és az Október 23. tér iskolafogászati rendelő kialakítása 

- értékteremtő ingatlan felújítás keretében az Alkotmány úti rendelő, ill. további Velence 

telepi lakások felújítására kerülhetett sor. 
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A közfoglalkoztatás 2012- évtől kezdődően országosan az alábbi területeken valósult meg:  

 önkormányzat által szervezett hagyományos közfoglalkoztatás;  

 kistérségi startminta programok;  

 országos közfoglalkoztatási programok;  

 közhasznú szervezetek közfoglalkoztatási tevékenysége-közfoglalkoztatás mobilitását 

szolgáló támogatás;  

 vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy 

foglalkoztatásához nyújtható támogatás.  

 

Ózd Város Önkormányzata 2012. évben az alábbi programelemekben való részvétellel 

biztosította a közfoglalkoztatást:  

- Hagyományos közfoglalkoztatás 

A hagyományos közfoglalkoztatás révén 2012. évben, ill. a 2013. évre áthúzódó 
kérelmeket is figyelembe véve 372 fő foglalkoztatására volt lehetőség, melyből 149 fő 
6 órás, továbbá 223 fő 8 órás napi munkarendben dolgozhatott. 

- Startmunka-program 

A Startmunka-program súlyát 2012. évben is a bér+járulékainak 100 %-os 
támogatottsága mellett a tervezett munkához szükséges anyag és eszközigény 100 %-
os mértékben igényelhető közvetlen költség jelentette. 

- Startmunka mintaprogram − Bio- és megújuló energia felhasználás (Kazán-program) 

2 fő közfoglalkoztatott részvételével. A program keretében a gázfűtés kiváltási 
folyamatának részeként 1db 100 kW hő teljesítményű faapríték üzemű kazán 
beépítése történt. 

- Szociális földprogram 

E program nemcsak szociális szempontból segítette az embereket, hanem azért is 
hasznos volt, mert egy gondozatlan, évtizedek óta műveletlen terület bevonására volt 
lehetőség, erősítve ezáltal a mezőgazdasági és a háztáji gazdálkodást. 

 

Az előző évhez hasonlóan a legnagyobb létszámban a Város- és Sportlétesítmény- üzemeltető 
Intézmény alkalmazott közfoglalkoztatottakat, elsődlegesen segédmunkás munkakörben. A 
közfoglalkoztatás keretében sor került − a teljesség igénye nélkül − pl. a következőkre:   

csapadékvíz elvezető árkok burkolása, felújítása, patakmeder tisztítása, járdafelújítás, parkosítás, 
iskolai, óvodai vizesblokkok felújítása, tantermek tisztasági festése, ablakok, ajtók mázolása, stb. 
értékteremtő ingatlan felújítás keretében a Rozsnyói úti védőnői rendelő, valamint a Református 
Imaház felújítására. 

Összességében 1472 fő regisztrált álláskereső került bevonásra közfoglalkoztatásba, amelynek révén 
lehetőséget kapott arra, hogy életkörülményein változtathasson, a munkával szerzett jövedelemből 
biztosítsa saját és családja megélhetésének egy részét, ill. bebizonyítsa, hogy dolgozni akar.  

 

Ózd Város Önkormányzata 2013-tól az alábbi programelemekben való részvétellel 

biztosította a közfoglalkoztatást:  
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- Hagyományos közfoglalkoztatás 

A hagyományos közfoglalkoztatás révén 2013. évben 440 fő foglalkoztatására volt 
lehetőség, melyből 109 fő 6 órás, továbbá 331 fő 8 órás napi munkarendben 
dolgozhatott. 

- Téli közfoglalkoztatás 

A téli időszakban a szabadban végezhető tevékenységek száma jelentős mértékben 
lecsökken, így az álláskeresők munkajövedelemhez – és nem szociális jellegű 
támogatáshoz – juttatása csak komplex, foglalkoztatási és képzési elemeket 
tartalmazó program keretében oldható meg. Ózdon e közfoglalkozatási forma 
keretében 33 fő államilag elismert OKJ-s tanfolyamra járt, valamint akkreditációs 
tanúsítvánnyal rendelkező betanító képzésen 167 fő vett részt. Az alacsony iskolai 
végzettséggel, vagy végzettséggel egyáltalán nem rendelkezők jelentős száma miatt 
váltak szükségessé az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére irányuló, ún. 
felzárkóztató képzések szervezése, amelyen 17 fő, ill. alapkompetenciákat elsajátító 
képzések biztosítása, amelyen 409 fő vett részt.  

- Startmunka-program 

A Startmunka program keretében Téli- és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatási 
projektek, és az Egyéb közfoglalkoztatást célzó projektek megvalósulása során Ózd 
városban 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. között: 

o önkormányzati pályázatok megvalósítása keretében 568 fő 

közfoglalkoztatására nyílt lehetőség,  

o társulási pályázatok megvalósítása keretében 41 fő közfoglalkoztatására nyílt 

lehetőség  

- Szociális földprogram 

A program 1. részében kialakításra került a terület, valamint megtörtént a tervezett 
bogyósnövény állomány beültetése. A 2. és 3. részben a további gondozás, ápolás. A 
programban új elemként jelenik meg a gyümölcsfák telepítése, egynyári növények 
ültetéséhez fóliasátor kialakítása.  

- Egyéb közfoglalkoztatási program-elemek  

o Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet digitalizációs 

közfoglalkoztatási programja 

Az alap megállapodás szerint 50 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására nyílt 

lehetőség, mely kiegészült további 65 fővel, így összesen 115 fő dolgozhatott a 

program keretében.  

o Kulturális közfoglalkoztatási program 

Az NMI modellprogramként kezdte el ezt a programot, melynek során olyna 

közösségi hálózat megvalósulását indította el, amelyben az egyének tudása, 

képessége, valamint a helyi társadalom összetartó ereje egyaránt gyarapodik.  A 

Kulturális közfoglalkoztatási program az NMI-nél, mint munkáltatónál foglalkoztatott, 

és az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Művelődési Központjában dolgozó 3 fő 

által elvégzett tevékenység jelentette. A foglalkoztatottak, mint közösségi munkások, 
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ill. koordinátor hajtották végre feladatukat. Mindhárom fő részt vett az NMI által 

indított 50 órás kulturális közösségszervezés alapjai képzésen.  

 

A munkaerő-piacra jutást segítik elő azok a képzések, amely szakmai ismeretek szerzésére 

irányulnak. A városban az elmúlt négy évben több képzés biztosította az alacsony iskolai 

végzettségű, hátrányos helyzetű munkanélküliek számára a szakmaszerzést, ezáltal 

lehetőséget biztosít a reintegrációjukra a munka világába. Ezek közül a legjelentősebbek:  

A „Támpillér – építőipari képzés és tranzitfoglalkoztatás Ózdon” (TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-

0013) projekt 2013.12.01.-2015.06.30. időszakban valósul meg. A projekt keretében 

foglalkoztatási jogviszonnyal egybekötött kötött gyakorlatorientált képzéseken 9 fő festő, 

mázoló-tapétázó, illetve 12 fő kőműves és hideg burkoló szerzett OKJ-s bizonyítványt.  

„Tanulj Ózdon, hogy újra dolgozhass” (TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0019) – 2010.10.01.-

2012.07.31. A projekt fő célja, hogy hozzájáruljon az LHH ózdi kistérségi program céljainak 

megvalósításához, ezen belül a foglalkoztathatósági feltételek fejlesztése révén a kistérség 

felzárkóztatásának előmozdítása. A projekt megvalósítása során 75 fő programba vont 

munkanélküli embernek - ezen belül fókuszálva az ózdi kistérségben az alacsony iskolai 

végzettségűekre, elavult, nem piacképes szakmával rendelkezőkre, romákra, pályakezdő 

fiatalokra, 50 éven felüliekre és a GYED-ről, GYES-ről visszatérő nőkre - nyújtott segítséget 

komplex munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásával a munkaerőpiacra való visszakerüléshez. A 

projekt résztvevői közül 60 fő OKJ képzésen vesz részt, ebből 48 fő került alkalmazásra a 

képzés utolsó 3 hónapjában, majd az oklevél megszerzését követően további 3 hónapig. A 

program során az alábbi szakmákban OKJ képzés került lebonyolításra: Bútorasztalos, CNC 

gépkezelő, Minősített hegesztő, Varrómunkás. 

Erdőművelő OKJ-s képzést és kisgépkezelő betanító képzést, valamint foglalkoztatást valósult 
meg (2011.01.-2012.09.) a TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0019 pályázat keretében. A projekt 
megvalósítása során 90 fő hátrányos helyzetű programba bevont munkanélküli vett részt 
kisgépkezelő betanító képzésben, illetve 30 fő az erdőművelő OKJ-s képzésben. 
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A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők  és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 35% feletti és a 
területen élő népesség száma eléri az 50 főt  

Mutató megnevezése 

1. szegregátum 

(Rózsadomb utca - 
Rózsadomb utca 

északi része 
második 

keresztutcától - 
Cser utca mindkét 

oldala - Tölgyfa 
utca mindkét oldala 

- névtelen utca - 
Rendelő utca) 

2. 
szegregátum 

(Somsály út 
keleti része 
Rózsadomb 
utcától Deák 

útig) 

3. 
szegregátum 

(Pál gazda köz 
mindkét oldala) 

4. szegregátum 

(Zrínyi Miklós út 
északkeleti része 
Gyergyó utcától - 
Zrínyi Miklós utca 
nyugatra forduló 

szakasza déli 
része) 

5. 
szegregátum 

(Vasvári Pál 
utca Csákány 
utcától keletre) 

6. 
szegregátum 

(Óvoda utca 
mindkét oldala - 

Kiserdő alja 
mindkét oldala - 

Váci Mihály 
utca keleti 

oldala - Szabó 
Lőrinc utca, 
Újtelep utca 

sarkától 
északra a 

negyedik utcáig, 
keletre az elős 

utcáig) 

7. szegregátum 

(Toldi Miklós 
utca nyugati 

része - Szondi 
György utca déli 
része- Karu utca 
mindkét oldala) 

8. szegregátum 

(Sziklás tető 
mindkét oldala - 
Kőalja út északi 

része Sziklás tető 
Damjanich út között 

- Akácos út - 
Velence telep első 

keresztutca 
nyugatra - Velence 

telep első 
keresztutca északra 
- Petőfi Sándor utca 

- Velence telep - 
Volny József út - 

Vasút utca - 
névtelen utca - 

Kőalja út) 

Lakónépesség száma 94 125 60 114 89 709 109 750 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 43,6 33,6 33,3 21,9 39,3 32,3 33,9 26,1 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 46,8 56,8 46,7 61,4 50,6 60,5 54,1 63,2 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 9,6 9,6 20,0 16,7 10,1 7,2 11,9 10,7 

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

81,8 67,6 71,4 50,0 62,2 66,9 57,6 59,1 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,6 0,0 1,7 

Lakásállomány (db) 30 37 16 40 24 164 38 236 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 80,0 100,0 68,8 37,5 62,5 65,9 71,1 55,5 

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

90,9 66,2 82,1 58,6 75,6 82,1 81,4 73,0 

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

72,7 45,1 57,1 41,4 48,9 59,2 52,5 47,9 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 8,5 32,0 16,1 38,2 23,9 17,4 17,6 25,8 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 89,3 63,4 76,5 46,2 63,0 63,6 72,7 58,4 

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

                

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya  100,0 100,0 100,0 55,2 54,5 83,3 50,0 68,8 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 80,9 72,0 73,3 70,2 73,0 72,5 67,0 68,8 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)  77,8 31,4 68,8 14,7 54,2 60,0 66,7 45,3 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 22,2 8,6 62,5 11,8 29,2 33,8 27,8 26,1 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 81,5 100,0 73,3 38,9 62,5 65,4 66,7 52,7 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 85,2 83,8 26,7 16,7 37,5 26,9 15,2 16,6 
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A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők  és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 35% feletti és a 
területen élő népesség száma eléri az 50 főt  

Mutató megnevezése 

9. szegregátum 

(Mekcsey István út - 
Istenmező utca - 
Csontalma utca - 

Hétes telep - 
Akácos út) 

10. szegregátum 
(Hétes telep - Hétes 

völgy) 

11. szegregátum 

(Kossuth Lajos utca 
- Achim András 
utca - Tábla út - 

Madách Imre utca - 
Kőalja út) 

12. szegregátum 

(Munkácsy Mihály 
út - Május 1. utca - 

Szőlőkalja út - 
belterületi határ - 

Lyukó völgy) 

13. szegregátum 

(Rozsnyói út - 
névtelen utca - 

Móricz Zsigmond 
utca) 

  

15. szegregátum 

(Őrs vezér utca 
leágazó szakasza 

délkeleti része - Őrs 
vezér utca leágazó 
szakasza nyugati 

része első 
keresztutcától 

délre) 

Lakónépesség száma 96 359 98 210 81 1150 80 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 32,3 43,7 26,5 28,1 23,5 33,5 25,0 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 58,3 52,6 64,3 59,0 60,5 55,2 66,3 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 9,4 3,6 9,2 12,9 16,0 11,3 8,8 

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

62,5 89,9 57,1 67,7 49,0 61,4 58,5 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában  2,4 0,0 8,5 1,6 4,2 2,5 2,3 

Lakásállomány (db) 30 53 40 62 24 379 25 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 66,7 100,0 35,0 64,5 25,0 61,7 64,0 

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

69,6 87,3 66,7 73,4 69,4 70,9 84,9 

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

46,4 79,9 39,7 56,5 42,9 49,3 54,7 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 29,3 12,4 31,3 24,6 25,0 27,5 14,3 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 60,0 68,7 42,9 64,3 56,0 58,7 68,0 

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

              

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya  47,1 83,3 47,6 81,8 46,7 64,5 87,5 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 70,8 79,9 68,4 70,5 71,6 74,3 68,8 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)  39,3 66,7 32,3 46,8 34,8 37,2 68,0 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 21,4 29,2 19,4 22,6 13,0 20,3 36,0 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 73,1 100,0 25,0 64,3 21,7 57,9 60,9 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 65,4 34,0 10,7 26,8 4,3 24,1 17,4 



Ózd 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

329 

 

 

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők  és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 35% feletti és a területen élő 
népesség száma eléri az 50 főt 

Mutató megnevezése 

16. szegregátum 

(Bánszállás 
telep) 

17. szegregátum 
(Semmelweis 

utca észak-déli 
szakasza) 

18. szegregátum 
(Bolyki Tamás 

utca északi része 
Kölcsey utcától - 

névtelen utca - 
Nagy Imre út - 
Bolyki főút - 

Lehel vezér út - 
névtelen utca) 

19. szegregátum 
(Tinódi utca - 
Etele utca - 

Honvéd utca - 
Mekcsey István 

út) 

20. szegregátum 
(Tábla út - 

Hunyadi János 
utca - Kőalja út - 

Mátyás király 

utca) 

21. szegregátum 
(Sajó utca - 
Center út - 

belterületi határ) 

Lakónépesség száma 318 74 62 223 68 60 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 38,7 21,6 25,8 20,2 19,1 11,7 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 58,5 70,3 61,3 66,8 57,4 60,0 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 2,8 8,1 12,9 13,0 23,5 28,3 

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

84,9 53,8 50,0 49,7 43,6 50,0 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában  0,0 2,4 6,1 3,8 9,1 9,8 

Lakásállomány (db) 113 19 17 81 25 27 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 88,5 26,3 52,9 37,0 4,0 51,9 

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

74,7 63,5 68,4 60,4 59,0 72,2 

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

62,9 36,5 44,7 37,6 35,9 41,7 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 24,4 32,8 31,0 37,5 34,8 25,0 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 56,6 47,6 58,8 46,3 57,1 72,0 

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

nem 
            

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya  83,0 84,2 76,9 67,2 37,5 60,0 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 78,6 60,8 58,1 53,8 63,2 75,0 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)  30,9 34,5 50,0 40,8 36,0 33,3 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 19,1 10,3 26,9 26,2 28,0 13,3 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 85,4 26,3 52,9 25,4 4,0 50,0 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 57,3 0,0 5,9 9,0 0,0 4,2 
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32. táblázat: Ózd - Szegregátumok adatai 

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők  és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) 
értéke az érintett területen 30% feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt 

Forrás: 2011. évi népszámlálás 

Mutató megnevezése Ózd összesen* 

1. szegregátum 
(Rózsadomb utca - 

Rózsadomb utca északi 
része második 

keresztutcától - Cser 
utca mindkét oldala - 
Tölgyfa utca mindkét 

oldala - névtelen utca - 
Rendelő utca) 

2. szegregátum 
(Somsály út keleti része 

Rózsadomb utcától 
Deák útig) 

3. szegregátum 
(Csépány út keleti része 
Deák út elágazástól Pál 
gazda közig - Pál gazda 

köz mindkét oldala) 

4. szegregátum 
(Zrínyi Miklós út 
északkeleti része 

Gyergyó utcától - Zrínyi 
Miklós utca nyugatra 
forduló szakasza déli 

része) 

5. szegregátum 

(Vasvári Pál utca 
Csákány utcától keletre) 

Lakónépesség száma 34481 94 125 206 114 89 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 17,2 43,6 33,6 29,1 21,9 39,3 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 58,7 46,8 56,8 55,3 61,4 50,6 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 24,2 9,6 9,6 15,5 16,7 10,1 

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

24,1 81,8 67,6 50,9 50,0 62,2 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában  10,3 0,0 0,0 3,5 2,7 0,0 

Lakásállomány (db) 14490 30 37 69 40 24 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 15,4 80,0 100,0 43,5 37,5 62,5 

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

évesek) belül 
49,2 90,9 66,2 65,8 58,6 75,6 

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

18,2 72,7 45,1 38,6 41,4 48,9 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 46,7 8,5 32,0 31,3 38,2 23,9 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 48,8 89,3 63,4 62,7 46,2 63,0 

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

36044           

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya  47,9 100,0 100,0 70,0 55,2 54,5 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 60,8 80,9 72,0 68,4 70,2 73,0 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)  21,9 77,8 31,4 38,5 14,7 54,2 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 11,8 22,2 8,6 26,2 11,8 29,2 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 13,6 81,5 100,0 39,0 38,9 62,5 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 10,6 85,2 83,8 13,6 16,7 37,5 
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A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők  és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) 
értéke az érintett területen 30% feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt 

Forrás: 2011. évi népszámlálás 

Mutató megnevezése 

6. 
szegregátum(Óvoda 
utca mindkét oldala 

- Kiserdő alja 
mindkét oldala - 

Váci Mihály utca 
keleti oldala - Szabó 
Lőrinc utca, Újtelep 

utca sarkától 
északra a negyedik 
utcáig, keletre az 

elős utcáig) 

7. 
szegregátum(Toldi 
Miklós utca nyugati 

része - Szondi 
György utca déli 
része- Karu utca 

mindkét oldala) 

8. 
szegregátum(Sziklás 
tető mindkét oldala - 

Kőalja út északi 
része Sziklás tető 

Damjanich út között 
- Petőfi Sándor út - 

Velence telep 
harmadik 

kersesztutca délre - 
Velence telep első 

keresztutca 
nyugatra - Velence 
telep - Volny József 

út  - Vasút utca - 
névtelen utca - 

Kőalja út) 

9. 
szegregátum(Mekcsey 

István út - Istenmező 
utca - Csontalma utca 
- Hétes telep - Akácos 

út) 

10. 
szegregátum(Hétes 
telep - Hétes völgy) 

11. 
szegregátum(Kossuth 

Lajos utca - Achim 
András utca - Tábla 

út - Madách Imre utca 
- Kőalja út)  

Lakónépesség száma 709 109 844 96 359 98 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 32,3 33,9 24,9 32,3 43,7 26,5 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 60,5 54,1 64,0 58,3 52,6 64,3 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 7,2 11,9 11,1 9,4 3,6 9,2 

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

66,9 57,6 56,7 62,5 89,9 57,1 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában  0,6 0,0 1,5 2,4 0,0 8,5 

Lakásállomány (db) 164 38 279 30 53 40 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 65,9 71,1 55,6 66,7 100,0 35,0 

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

82,1 81,4 71,9 69,6 87,3 66,7 

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

59,2 52,5 45,9 46,4 79,9 39,7 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 17,4 17,6 26,9 29,3 12,4 31,3 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 63,6 72,7 56,8 60,0 68,7 42,9 

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

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya  83,3 50,0 69,7 47,1 83,3 47,6 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 72,5 67,0 67,8 70,8 79,9 68,4 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)  60,0 66,7 44,1 39,3 66,7 32,3 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 33,8 27,8 26,5 21,4 29,2 19,4 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 65,4 66,7 52,7 73,1 100,0 25,0 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 26,9 15,2 17,3 65,4 34,0 10,7 
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A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők  és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az 
érintett területen 30% feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt 

Forrás: 2011. évi népszámlálás 

Mutató megnevezése 

12. szegregátum 
(Földes Ferenc utca - 
Tábla út - Lyukó völgy 
- Munkácsy Mihály út 

- Május 1. utca - 
Szőlőkalja út - 

belterületi határ - 
Lyukó völgy) 

13. szegregátum 
(Rozsnyói út - 

névtelen utca - Móricz 
Zsigmond utca - 

Sümeg utca - 
Szövetkezeti utca - 
Móricz Zsigmond 

utca) 

14. szegregátum 
(Dózsa György út mindkét oldala vasúttól délre 
- Forrás utca mindkét oldala - névtelen utca - 

Kovács-Hagyó Gyula út mindkét oldala - Dobó 
Itsván utca mindkét oldala - Őrs vezér utca - 
belterületi határ - névtelen utca - Huba vezér 
utca - Előd vezér utca - Tétény vezér utca - 
Álmos vezér utca - Ond vezér utca - Előd 

vezér utca - Álmos vezér utca - Várkonyi út - 
Etele utca - Honvéd utca - Mekcsey István út - 
Mekcsey István út északi része Tinódi utcától 

Dózsa György útig) 

15. 
szegregátum 
(Bánszállás 

telep) 

16. szegregátum 
(Semmelweis 

utca észak-déli 
szakasza) 

17. szegregátum 
(Bolyki főút - 

Lehel vezér út - 
névtelen utca - 
Pap út - Bolyki 
Tamás utca - 

névtelen utca - 
Nagy Imre út) 

18. 
szegregátum 

(Tábla út - 
Hunyadi János 
utca - Kőalja út 
- Mátyás király 

utca) 

Lakónépesség száma 240 123 1754 318 74 81 68 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 26,3 22,0 30,6 38,7 21,6 21,0 19,1 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 60,0 56,9 58,3 58,5 70,3 63,0 57,4 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 13,8 21,1 11,1 2,8 8,1 16,0 23,5 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon 

(15-59 évesek) belül 
63,9 44,3 57,5 84,9 53,8 47,1 43,6 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 1,4 2,7 2,7 0,0 2,4 10,2 9,1 

Lakásállomány (db) 75 39 574 113 19 26 25 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 57,3 17,9 55,9 88,5 26,3 53,8 4,0 

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

72,9 70,0 68,0 74,7 63,5 60,8 59,0 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 
52,8 40,0 44,8 62,9 36,5 41,2 35,9 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 24,8 24,7 30,3 24,4 32,8 35,6 34,8 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 61,7 59,0 54,0 56,6 47,6 50,0 57,1 

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

              

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 82,1 61,9 68,9 83,0 84,2 76,2 37,5 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 69,6 73,2 69,6 78,6 60,8 56,8 63,2 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)  46,6 36,4 37,3 30,9 34,5 40,0 36,0 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 21,9 18,2 21,4 19,1 10,3 22,9 28,0 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 56,7 16,2 51,2 85,4 26,3 53,8 4,0 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 22,4 2,7 20,5 57,3 0,0 11,5 0,0 
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A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők  és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon belül) értéke az érintett területen 30% feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt 

Forrás: 2011. évi népszámlálás 

Mutató megnevezése 
19. szegregátum 

(Sajó utca - Center út 
- belterületi határ) 

20. szegregátum 
(Temetőtől délre eső 

része az Akna 
utcának) 

21. szegregátum 
(Deák út nyugati 

része) 

22. szegregátum 
(Csépány út keleti 
része Domb utca 

Márton utca között) 

23. szegregátum 
(Nyárjasalja utca - 

névtelen utca - Fenyő 
utca) 

24. szegregátum 
(Radnóti Miklós utca - 

belterületi határ) 

25. szegregátum 
(Pázmány út keleti 

része a körforgalom 
és a Kenderszer út 
között - Cserdalápa 
utca mindkét oldala) 

Lakónépesség száma 60 64 61 149 70 63 156 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 11,7 10,9 23,0 16,8 17,1 17,5 19,9 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 60,0 68,8 60,7 57,7 57,1 60,3 61,5 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 28,3 20,3 16,4 25,5 25,7 22,2 18,6 

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

50,0 43,2 43,2 40,7 32,5 36,8 47,9 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 9,8 2,1 0,0 4,8 0,0 2,4 8,0 

Lakásállomány (db) 27 26 24 63 30 21 60 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 51,9 38,5 37,5 49,2 23,3 23,8 35,0 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 

korúakon (15-59 évesek) belül 
72,2 68,2 54,1 58,1 57,5 60,5 66,7 

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

41,7 36,4 32,4 32,6 30,0 34,2 36,5 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 25,0 29,8 42,9 39,6 35,4 36,6 30,8 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 72,0 63,6 51,9 61,4 51,9 57,7 56,4 

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

              

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak 

aránya 
60,0 85,7 61,1 56,8 41,2 43,8 62,5 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 75,0 75,0 62,3 62,4 61,4 57,1 66,7 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)  33,3 12,5 21,7 33,9 37,0 40,7 38,5 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek 
aránya) 

13,3 0,0 8,7 25,0 18,5 25,9 23,1 

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

50,0 45,5 33,3 43,6 19,2 23,8 35,2 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 4,2 18,2 4,8 16,4 7,7 4,8 18,5 
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3.3.3 Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és 
helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 

 

Nem releváns 

 


