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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 

 
A településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény előírása szerint 
Felsőzsolca Város településképi arculati kézikönyve a település esztétikus 
építészeti környezetének kialakítása, illetve védelme érdekében készül. A 
kézikönyv szemléletformáló útmutatásként szolgál nemcsak a szakemberek, a 
települési döntéshozók, de a jelenlegi lakosság és az idetelepülni vágyók 
számára is. 
 
Felsőzsolca karakterét meghatározza az épített környezete, melynek minősége 
meghatározó az itt lakók és az ide látogatók számára. Egy új épület 
megváltoztatja a környezetét, az utcaképet, ezért tervezésekor figyelembe kell 
venni annak hosszú távú hatását környezetére. Egy jó terv törekszik a 
környezettel való harmonikus egységre, tiszteli és ismeri az adott település 
örökségét és hagyományait és mindezeket képes a mai viszonyok között, a mai 
építőanyagokkal és építési technikákkal alkalmazni az adott helyszínen. 
 
Egységes, harmonikus utcaképekből álló városkép csak akkor jön létre, ha a 
lakhatás, a lakókörnyezet feltételez egy csoportot, egy kulturális közösséget, 
amelyben egészséges arányban keverednek az igazodás és a természetesen 
meglévő egyéniség jelei. A Településképi Arculati Kézikönyv bemutatja 
városunk fennmaradt építészeti értékeit, és olyan szabályokat, technikákat 
ismertet, amelyek alkalmazásával a történeti építési hagyományokhoz és a 
tervezett, modern kertvárosi egységes városképhez jobban igazodó, 
arányosabb, esztétikusabb egyéni, de nem egyénieskedő megjelenésű 
épületek építhetők. 
 
A cél a település karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása és 
arra érzékenyen reagáló új gondolatok ösztönzése. A Településképi Arculati 

Kézikönyvet mindenki haszonnal forgathatja, aki érdeklődik városunk építészeti 
öröksége és jövője iránt.  
 
A Településképi Arculati Kézikönyv bemutatja a települést, ismerteti 
történelmének a településszerkezetet is befolyásoló elemeit, a 
településszerkezet kialakulását, számba veszi az épített és természeti örökség 
elemeit, majd a településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű 
területek bemutatásán keresztül ismertet meg a város mára kialakult 
arculatával. 
 

Dr. Tóth Lajos 
Polgármester 
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1. BEVEZETÉS 
 
Korábbi időkben a városiasodás, a munkalehetőségek, a megélhetési 
feltételek a vidéki embereket a városokba tömörítették. Az új évezred 
környékén a városban élő emberek ezt a folyamatot megfordították. 
Megfigyelhető ez a tendencia a nagyvárosokból a természetes és teljesebb 
élet reményében a város környéki településekre költözés folyamatában. 
Felsőzsolca már évtizedek óta a Miskolc városának közelében letelepedők 
egyik fő célpontja, ahol jó közlekedési lehetőségek és jó építési körülmények 
várják őket.  
 
A XX. század végén a rohamos iparosodás, a városba tömörülés, a 
hagyományos falusi életforma változása emberöltők munkájának 
emlékanyagát feledtette el.  

 
A település életében nagy törést jelentett a 2010. júniusi árvíz, amelynek 
következtében a város 70%-ának újjáépítése vagy felújítása történt meg. 
Közel 4000 embert kellett kitelepíteni, több mint 270 db ház dőlt össze, az 
összesen 2200 db épületből 1800 db megsérült. Felsőzsolca épített 
örökségének legegyedibb hagyományos lakókörnyezeti kultúrájú épületeit 
elvesztette. Emléküket a katasztrófa után helyükön nagyobb részben 
típustervek nyomán felépült lakóházak elevenítik fel hagyományokat tisztelő 
formálásukkal. Felsőzsolca lakóterületei és újonnan épült középületei hű 
lenyomatai az elmúlt évtizedek építészeti „történéseinek”. Kis számban még 
találunk a városban a XX. század első éveiben épült, a település 
közösségének építészeti hagyományait követő hagyományos 
lakókörnyezetű lakóházat, nagy számban a közösség lehetőségeit 
reprezentáló, 1950-es évektől épülő kockaházakat, illetve a már nem a 
közösség, hanem az egyén értékrendjét tükröző különböző nagyságú 
kertvárosi lakóházakat. 

 
 

 
 
A város középületeinek nagy része helyes léptékével, jó arányaival és szép 
részletképzésével példát mutat az egész település számára az új épületek 
megfogalmazásának módjáról. A nagyobb középületek a város képének 
meghatározó pontjai és a kézikönyvben ekképp is kerülnek kezelésre. 
 
A Településképi Arculati Kézikönyv célja: 
1. Feltárni és bemutatni, megismertetni a város megmaradt építészeti értékeit. 
2. Egy modern vonzó kertvárosi település képének megteremtéséhez 

szükséges építészeti útmutatás összeállítása. 
3. A településképi célok eléréséhez, az útmutatás alátámasztásaként 

követhető és követendő példák bemutatása a település területéről. 
  

https://www.kozterkep.hu/~/12305/Zsolcai_csata_emlekmuve_Felsozsolca_2000.html/photos/65251
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2. FELSŐZSOLCA BEMUTATÁSA 
 
2.1.  A TELEPÜLÉS FEKVÉSE 

 
Felsőzsolca város Borsod-Abaúj-Zemplén megye középső részén, a Sajó folyó 
bal partján, a megye egyik legfontosabb közlekedési csomópontjában, az M30-
as autópálya, a 3. sz. főút és a 37. sz. főút találkozásánál, a megyeszékhelytől 
mindössze egy kilométerre, keletre fekszik.  
 
A 16,25 km2 kiterjedésű település a Hernád folyó és a Sajó törmelékkúpján 
található. A Sajó folyó vízgyűjtő részéhez tartozó területét sík és enyhén 
hullámos talajfelszín jellemzi. Geológiai felépítettségére jellemző, hogy a 
Pannon beltenger öble volt, kiemelkedett felszínére hullott porból lösz és vályog 
képződött, melyet a Sajó teraszos völgyekkel szegett le. Így a település 
talajképző kőzetét löszös agyag alkotja, mely alapvetően meghatározta 
lakosainak mezőgazdasági tevékenységét, értékes adottságú talajok találhatók 
határában. Az ártéri talajfelszínén zömmel szántóföldi művelés folyik, melyet 
ligetes erdők, zártkertek, legelők tarkítanak. 
 
A három folyó – a Sajó, a Bódva és a Hernád – völgyének egybenyílásánál, az 
Alföld és az Északi-középhegység határán elterülő vidék mindig is vonzotta az 
embereket, mint a Várdombon előkerült leletek is bizonyítják, már az újkőkor 
óta otthont ad emberi közösségeknek. Földrajzi fekvéséből fakadóan már 
évszázadokkal előbb is jelentős közlekedési csomópont volt, hiszen 
Felsőzsolcán haladt át számos fontos kereskedelmi és hadiút. 

 
Ha az ember a település peremein szétnéz, nyugaton a Bükk hegység 
vonulatai, északon a Cserehát dombjai látszanak, délről az Alfölddel határos, 
északkeleten pedig a Zempléni - hegyvidék vonulatai húzódnak a távolban. 
 
A településnek a mai napig legfontosabb meghatározója a Miskolchoz való 
közelsége. 

2.2. A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE 
 
A régészeti és történeti kutatások eredményeinek időrendi áttekintése azt 
bizonyítja, hogy e táj mindig kedvelt lakóhelynek számított, és bár többször 
elpusztult, mindig újjáépült, újraéledt. Az eddig előkerült szórványleletek arról 
tanúskodnak, hogy a település területén és közvetlen környékén már az 
ősidőkben letelepedett az ember.  
 
A legrégebbi írott adat, mely a településsel kapcsolatba hozható, 1281-ből 
származik és a Miskolc és Zsolca közti birtokvitát zárja le azzal, hogy a két 
település határa mindenkor a Sajó folyó legyen. Ez a hajdani egyezség a mai 
napig fennáll. 
 
Régészeti feltárás bizonyítja, hogy a középkori falunak a 13-14. század 
fordulóján már temploma volt (Szt. Mihály templom), amely köré a 17. századig 
temetkeztek az itt élők. 
 
A középkorban Zsolca virágzó település volt, a törökök azonban feldúlták. 
Fejlődését az 1544-es török pusztítás törte meg. 1564-ben került a Rákóczi 
család tulajdonába, később a Dőryek és a Szirmayak birtokolták. 
 
1711-ben, a szatmári béke után megszűnnek a zálogbirtokok, új tulajdonosa 
Dőry András lett, akit második „honalapítónak” neveznek. Későbbi 
tulajdonosok, a Platthy, a Szathmári Király és a Bárczay családok a kultúra, a 
művelődés terén sokat tettek a faluért. Kastélyt, parkot építettek, óvodát 
alapítottak. A ma működő két óvoda egyike Platthy Ida, a másik Dőry Krisztina 
– Krisztina Óvoda – nevét viselte. 
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Az elnéptelenedett faluba az 1700-as években görög katolikus vallású szláv 
nyelvűek csoportos betelepítése történik. 
 
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során veszteségeket szenvedett 
a falu, az oroszok felgyújtották. A zsolcai csata emlékére – az országban 
másodikként – 1867-ben emlékművet emeltek.  
 
A 19-20. század fordulóján a település lakossága nagyjából fele-fele arányban 
foglalkozott mezőgazdasággal és iparral, kereskedelemmel. A 20. században 
Borsod megye jelentős iparvidékké vált, Felsőzsolca népessége is nőtt, főként 
a Miskolchoz való közelsége miatt. 
 
Az 1900-as években nagyarányú letelepedési hullám indult el, melynek 
következménye, hogy Felsőzsolca lélekszáma néhány évtizeden belül 
megduplázódott, 1930-ban már 2532 fő volt. Az 50-es években a közeli 
nagyvárosnak még erősebbé válik a vonzása, de a zsolcaiak csupán dolgozni 
járnak Miskolcra, az otthonaikat nem adják fel.  
 
Felsőzsolca 1971. január 1-jén lett nagyközség. A település nagyarányú 
fejlődése kezdődött meg, amelynek mutatói a városi átlagot is meghaladták. A 
műszaki infrastruktúra teljes körűvé válása közrejátszott abban, hogy a 
település 1997-ben kiérdemelte a városi címet.  
 
Felsőzsolca ebben az évben ünnepelte várossá nyilvánításának 20 éves 
évfordulóját. 
  

A település eredeti emlékoszlopa egy később készült rakott kő 

talapzaton  

https://www.kozterkep.hu/~/12305/Zsolcai_csata_emlekmuve_Felsozsolca_2000.html/photos/65245
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Felsőzsolca családi házas, kertvárosias jellege, az esztétikusan kialakított, 
tiszta, virágos környezet folyamatosan vonzotta a környék letelepedni kívánó 
családjait. 1993-ban a település már 7121 lelket számlált. Felsőzsolca térségi 
társulási formában központi feladatokat lát el az igazgatás, az oktatás, az 
egészségügy és a mezőgazdaság területén. A környező települések 
népességével együtt közel 18.000 ember igényeit szolgálja ki. A város jelenlegi 
lakosságának száma 6864 fő és a 2010. évi árvíz okozta elvándorlás után újra 
növekszik a lakosság száma. 

A település címere 
 
Hegyes talpú pajzs zöld mezejét felső harmadában ezüst hullámos sáv (pólya) 
osztja ketté. Alatta ezüstszínű, hegyével lefelé álló, szembefordított csoroszlya 
és ekevas lebeg. A pajzstartó kiterjesztett szárnyú koronás fekete sas, jobb 
karmában ezüst kardot tartva. A pajzsban a régi mezőgazdasági szerszámok 
(ekevas és csoroszlya) a hagyományos földművelést, az ezüst hullámos sáv a 
Sajót jelképezi. A címertartó sas utal egyfelől a hajdani birtokos Rákócziakra, 
másfelől kifejezi a település harcok dúlta történetét is. 
 
 

 
 

  

A település népességszámának változása 

(függőleges tengely: népesség [fő], vízszintes tengely: idő [év]) 
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2.3. A TELEPÜLÉS SZERKEZETÉNEK KIALAKULÁSA 
 
A település mai határa – kisebb módosulásoktól eltekintve – már több száz éve 
kialakult. Nyugatról mindig a Sajó folyó (Arnóttól Alsózsolcáig) határolta, 
elválasztva Miskolc, illetve délen Szirma és Jenke birtokaitól.  
 
Észak-északkeleten Arnót alatt a Sajó egyik nyugatabbra eső régi medréből 
kiindulva keleti irányban haladva több évszázados emberkéz alkotta garád – 
bokros árok – választja el a szomszédos Arnót területétől. Ez a határjel átmegy 
a mai 3. sz. úton és Onga fölött a „szikszói nagyparton” éri el azt a régen 
országos jelentőségű utat, mely Tornaaljáról, illetve Szikszóról jött és haladt dél 
felé Ónod irányába. 
 
Keletről máig ez a határvonal, annyi változással, hogy a Simárd földje, amely 
ettől az útvonaltól keletebbre esik, és a régi és a már csatornázott Bársonyosig 
terjed, Felsőzsolca területéhez tartozik. Innen, a Simárd délkeleti részétől, a 
Bársonyostól indulva garád jelöli ki évszázadok óta a két Zsolca közötti határt. 
Ez a határjel viszonylag egyenes vonalban, a Bársonyostól nyugatra haladva a 
mai felsőzsolcai vasútállomás fölött keresztülmenve, a Kartácson éri el a Sajó 
kanyargó medrét. 
 
I. katonai felmérés (1766-1785) 
 
Az I. katonai felmérés (1783-84) a várost „Felső Zsolcza” néven említi. 
Ekkoriban még apró település volt, mindössze 3-4 utca alkotta. A település, a 
szabályozatlan Sajó erősen meanderező szakaszán, a folyó bal partján jött 
létre. A folyót többnyire mindkét oldalon töltés követte, árvízvédelmi 
szempontból tehát a település már akkoriban biztosítva volt. A keleti határ azóta 
bővült egy kisebb nyúlvánnyal. Az első katonai felmérésen a megyehatár a 
településtől keletre húzódott. 
A térképen kirajzolódik a település legrégebbi magja, a mai Szent István (régen 
Főutca) utca Sajóig terjedő teleksora (Első sor) és a Rákóczi Ferenc utca (régen 

Templom utca) környékén. A mai Hősök terén (régen Újsor) és a Kassai utca 
(régen Vám utca, Országút utca) nyugati szakaszán már akkor is jelentős 
épületek álltak. A „Vám”-on régen útpénzt szedő vámház és szekérpihenők, 
fogadók, kocsmák álltak. 
A régészeti leletek szerint a Nagyszilvás utca környéke a település középkori 
helye, de a hely ebben az időben beépítetlen terület, a birtokosok 
mezőgazdasági területe volt. 
 
Az akkori településmag déli oldalán út vezetett a ma is a településhez tartozó, 
attól keletre fekvő Simárd településrészhez (ma a 37. sz. főút felől 
megközelíthető bányató és szélkerék területrésze). 
A mai jelentős útvonalak – 3. sz. főút, illetve 37. sz. főút – még nem a mai 
nyomvonalakon futottak, a településen át vezetett a kelet felé vezető fontos 
útvonal, ami az akkori településtől keletre (ma kb. az Ongai utca - Bolyai János 
utca kereszteződése) vált szét a Szikszó, illetve a Szerencs felé vezető útra. 
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II. katonai felmérés (1806-1869) 
 
A település – neve ekkor „Zsolca Felső” – kiterjedése a következő felmérésig 
nem nagyon növekedett, de itt már jól látható a kastély és a hozzá kapcsolódó 
gazdasági épületek rendszere. Megjelennek az első lakóházak a mai Kossuth 
Lajos utca (régen Kissor, Sorik, Posta utca) mellett. Jól látható a régi temető 
területe a Kossuth utca mellett, ma ezen a területen találjuk a Platthy - 
Szathmáry Király család megmaradt, helyi védelem alatt álló kriptáját. 
 
A térképen látszanak a Halmok, amelyek ekkor a „Geszteihegy” nevet viselték. 
A településtől északra látható a „Vár Domb” hely megjelölés, az elmúlt 
időszakban itt 13. századi kisvárat (mottét) tártak fel a régészek. A ma 
Királydombként ismert, szintén jelentős régészeti lelőhely terület ekkor még az 
„Arany domb” nevet viselte. A térkép már kb. a Sajó és a Kis-Sajó mai 
mederállapotait mutatja, a Kis-Sajó a kastély mögött torkollik bele a Sajóba. 
 

III. katonai felmérés (1806-1869) 
 
A település – „Felső Zsolca” – kiterjedése még ezen a térképen is viszonylag 
változatlan, bár már láthatók a kelet felé terjeszkedés jelei: megjelennek az első 
házak a Dózsa György utcában. 
 
Ezen a térképen már részletesebben látszanak a Felsőzsolca környéki utak, 
dűlők, kisebb, mára eltűnt településrészek, és a jelentősebb, településeket, 
településrészeket elválasztó fasorok. Nagyon jól láthatók a Sajó és a Bársonyos 
egykori ágai, holtágai is. A halmok már a mai, Zsolcai halom nevet viselik, és 
megjelenik a Király domb újabb helymegnevezés is. 
A vasútvonal a Kassára vezető kocsiút helyén épült fel. 
A település központi részénél újra feltűnik a temető, amely az első katonai 
felmérésen is látszik, valamint a szikszói út elágazásában is látható a kereszt 
jel. Ez a kereszt a mai napig ott áll. 
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Kataszteri térkép (1891) 

A kataszteri térkép telek szintű információkat tartalmaz a település beépített 
területéről. Látható rajta a mai Kassai utca (Országút utcza) nyugati részének 
beépítése, a Hősök tere (Újsor utcza) épületei, a Szent István utca (Főutcza), a 
Rákóczi Ferenc utca (Templom utca) telkei, illetve a Dózsa György utca 
kialakuló telkei, amelyek ekkor még a Kossuth Lajos utca (Kissor vagy Sorik 
utcza) részei voltak. 

A településre közelítve déli irányból a kastély a település első épülete. A térkép 
részletesen ábrázolja a kastély főépülete mellett az uradalmi, majorsági 
épületek elhelyezkedését, valamint a kastély előtt és mögött kialakított 
díszkertet és parkot is. Jól látszik a település akkori temetője a kastélytól keletre. 
Ezen a területen található ma is a birtokos Platthy - Szathmáry Király család 
kriptája. 

A még ma is fennálló hely megnevezések nagy részét már tartalmazza a térkép: 
Szilvás, Rétföld, Kenderföld, Lúdpást, Mester, Margitta, Juhjáró, Királydomb, 
Csepnyik, Berek. A település lehatárolása már majdnem a maival megegyező, 
de délen még hozzátartozik Jenke puszta. 

A falu közlekedési szempontból fontos szerepet töltött be a térségben, hiszen 
három út kereszteződik a település központjában. Felsőzsolcáról csak akkor 
engedték be a kereskedőket Miskolcra, ha vámot fizettek. A „vám” megnevezés 
a mai napig él a helyiek szóhasználatában, a település központi részét az utak 
találkozásánál lévő városrészt hívják így. Ezek az utak a környező településeket 
összekötő szekérutak voltak. Miskolcot, Szikszót, Alsózsolcát és Gesztelyt 
kötötték össze. 
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IV. katonai felmérés (1941) 
 
A település kiterjedése a nagyjából 50 év múlva elkészült következő katonai 
térképen már számottevően nagyobb. Látható a Nagyszilvás és a Kisszilvás, 
illetve a tőle keletre kialakult új lakóterületek ábrázolása. A Lusztig-telep 
kiosztása 1926-tól történik a mai Hunyadi János utca, Szent László utca, 
Mátyás király utca térségében.  
 
A Dózsa György utca mindkét oldala kezd beépülni. Megjelenik a Szent István 
utca és a Rákóczi Ferenc utca összeköttetését megteremtő Kacsa köz a 
településszerkezetben. 
 
A Kossuth Lajos utcai temető mellett már látható az Eperjesi utca (akkor Temető 
köz) mellett létrehozott temető (ma kegyeleti park). 
 
Az uradalmi és major területek felosztása folytatódik, az ún. Kegyelem telepen 
– mai Arany János utca, Széchenyi István utca – kb. 70 telket osztanak ki. 
 
Az útvonalak továbbra is ugyanolyan szerepet töltenek be, mint eddig. Az 
utakat, vasutat jól látható módon fasorok szegélyezik. A településtől északra 
fekvő gyümölcsös helyét átvették a lakóházak.  
 
Dél felé, a vasútállomás és a település közti szakaszon, a Sajó partján immár 
szőlőtermesztés folyik. A fennsíkon egy nagyobb kiterjedésű gyümölcsös 
létesül, amelynek délnyugati sarkában egy kisebb tó található. A Király dombtól 
keletre szintén két kisebb gyümölcsös, valamint több apró szőlőtermesztő 
terület látható. A Bársonyos-patak vizét öntözésre hasznosították, erre a 
kiépített csatornarendszerből következtethetünk. 
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A források alapján a település további növekedésének főbb állomásai a 
következők voltak: 

 
1. Az iparosodó Miskolc munkalehetőségeinek (Diósgyőr gyárai, Drótgyár) 

kihasználására sok ember költözik a város közelébe, így Felsőzsolcára is, 
így új lakóterületek alakulnak ki. 
A II. világháború után kerül kiosztásra az ún. Kenderföld terület, a mai 
Kenderföld utca – Dózsa György utca – Mikszáth Kálmán utca – Mártírok útja 
– Jókai Mór utca – Kölcsey Ferenc utca – Toldi Miklós utca – Ady Endre utca 
– József Attila utca – Kassai utca terület. 

2. Az 1970-es években épül be a Radnóti Miklós utca – Bolyai János utca 
térsége, később a Sport és Mester utca is kialakul. 

3. Olyan területek is beépülnek, amelyeket sokáig funkcióik vagy mély fekvésük 
miatt nem építettek be. Így beépül a kastélytól délre fekvő Szamárlapos 
elnevezésű terület (Kastély utca – Bem József utca – Rózsa utca környéke), 
ami a település legalacsonyabban fekvő része, a Sajó itt közelíti meg 
legjobban a beépített területeket.  

4. Beépült a sokáig a belterületi utak építésénél felhasznált kavicsot adó, majd 
feltöltött bányató területe a Béke utca melletti területen, az egykor iskolai 
tankertként működő Fiszkert végében. 
 
A település akkori beépített területétől déli és keleti irányban, félkörben, a 
meglevő lakóterületekhez csatlakozva alakulnak ki az új lakóutcák. A 
település legújabb lakóterületei a Kazinczy Ferenc utcától keletre, illetve a 
Kodály Zoltán utca térségében jöttek létre. 
 
A település déli, Alsózsolca felé eső oldalát a város lakó- és intézményterületi 
fejlesztési területeként kezeli, a város ebben az irányban fejlődik majd 
tovább. 
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2.4. A TELEPÜLÉS KARAKTERE 
 
A település több fontos út – illetve később fontos utak felé vezető utak – melletti 
szerveződéséből következik, hogy egyetlen, a legfontosabb intézményeit 
tartalmazó, határozott központja nem alakult ki. A jelenlegi településszerkezet 
két legfontosabb útja: a Felsőzsolcától Muhi felé vezető 3606. sz. út és a 37. sz. 
út felé vezető Kassai utca a Miskolcról Felsőzsolcára vezető bekötőút 
településre érkezésénél találkozik és kettéválik egymásra merőleges irányban. 
Csomópontjukban alakult ki a város „nyugati városkapuja”, a Hősök tere, ami a 
település történeti helye, egyetlen tere és a település szolgáltatási központja. 
 
A település déli oldalán, a Sajóval párhuzamosan futó Muhi felé vezető út, a 
Szent István utca mellett települt a város legjelentősebb épülete, a hajdani 
Bárczay kastély, amely ma oktatási, közművelődési feladatokat lát el. A 
kastélytól nem messze került kialakításra a mindenkori Polgármesteri Hivatal és 
kapcsolódó intézményeinek területegysége. A Szent István utcával 
párhuzamos utcában található az Egészségház új épülete. Ebben a térségben 
épült fel az idők folyamán a település görög katolikus és római katolikus 
temploma is.  
 
A 37. sz. főúthoz kivezető Bolyai János utca mellett települt az elmúlt 
évtizedekben a város „északi kaputerülete”, amely a Hősök tere mellett a város 
másik szolgáltatási központja. 
 
A településen csak alapellátást biztosító szolgáltatások települtek, Miskolchoz 
való közelségből következik, hogy Felsőzsolca lakossága a szolgáltatások nagy 
részét Miskolcon veszi igénybe. A település jelentős méretű új lakóterülete 
mutatja, hogy sok Miskolcon dolgozó ember a városközeli, nyugodtabb 
lakókörnyezeti feltételeket biztosító kisvárost választotta lakóhelyéül az idők 
folyamán.  

 

 
 

 
 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijvoO57enXAhXCxqQKHeInCK4QjRwIBw&url=http://www.felsozsolca.hu/index.php?page=galeria_bovebb&name=Fels%C5%91zsolca k%C3%A9pekben&id=5&psig=AOvVaw2pLg4Uk3JMMDRcrb9Bfh0x&ust=1512253447664869
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A város lakóterületeinek legnagyobb részét a tömeges lakásépítések (1950-
1990) idejében készült, egyedi jellemzők nélküli lakóházak alkotják. A város déli 
és északi oldali történeti településrészének eredeti, hagyományos 
lakókörnyezeti kultúrájú épületállományának majdnem teljes pusztulásával a 
település épített környezetének képe majdnem minden utcájában vegyes képet 
mutat. Egységes, hagyományokat közvetítő összefüggő utcaszakasz már nem 
létezik. A vegyes korú, megjelenésű, léptékű, anyaghasználatú családi házak 
látványát a gondos léptékkel, jó arányokkal létrehozott, vagy átalakított 
középületek élénkítik.  

 
A település igazgatási területének északi részén, az Arnóttal közös igazgatási 
határnál telepedett meg a Felsőzsolcai Ipari Park, amely egyre sikeresebben 
működik. A terület a várostól elkülönülő, a 3. sz. út szétvágja a város igazgatási 
területét. A település képét az ipari park nem befolyásolja, az teljesen önálló 
egységként működik. 
 
Az igazgatási határ keleti oldala mezőgazdasági terület, ezen az oldalon a város 
területe egy nyugat-kelet irányú sávban a Bársonyos-patak vonaláig, a 37. út 
melletti Simárdi kavicsbánya tó területegységéig terjed, ahol jelenleg is termelés 
folyik. A tó oldalán, felsőzsolcai területen áll a környék emblematikus, hatalmas 
szélkereke is. 
 
A város közigazgatási határa a vasútig, illetve az attól délre fekvő 
természetvédelmi területig terjed. A vasút szomszédságában egy nagyobb 
iparterület fekszik, amelyhez ikres beépítésű, kolóniaszerű telepítésű 
lakóterület is kapcsolódik. A vasút másik oldala már Alsózsolca területe, ezért a 
város igazgatási területének ez a beépített egysége térben már inkább a másik 
településhez tartozik. 
 
A település legújabb lakóterületei a Kazinczy Ferenc utcától keletre, illetve a 
Kodály Zoltán utca térségében jöttek létre. Ezeken a területeken a ma „divatos” 
lakóépület stílusok mindegyike megtalálható.  

 
 

 
 

 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijk42Qx-jXAhVJbhQKHaiQCkkQjRwIBw&url=http://jarmuipar.hu/2016/06/12-millio-euros-beruhazast-jelentett-sicta-borsodban/&psig=AOvVaw18cJFybMpYPlRRd0ci1prq&ust=1512208780754164
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3. ÖRÖKSÉGÜNK, A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL 

MEGHATÁROZÓ ÉPÍTETT, TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL 
TELEPÜLÉSKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI 
JELLEMZŐK 

 
3.1. ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉRTÉKEK – A VÁROS 

LEGJELENTŐSEBB RÉGÉSZETI LELŐHELYEI 
 

1. Felsőzsolca (a lelőhely Miskolc területén) – Várdomb (Iván-domb) 
A lelőhely Felsőzsolca várostól északra található, határától 200 m-re, Miskolc 
területén. 1992 és 2001 között közel 1500 m2 területen, neolit, bronzkori (Pilinyi-
kultúra), császárkori objektumok mellett egy kora Árpád-kori település 7 házát 
és a lelőhely nevét adó késő Árpád-kori, mesterséges halmon kialakított várat 
sikerült feltárni. (Dr. Wolf Mária és Simonyi Erika)  
 
A 13. században egy kisvárat (mottét) emeltek a mocsaras környezetéből 
kimagasló domb legmagasabb, északkeleti nyúlványán. A dombot az árokból 
kitermelt földdel mesterségesen megmagasították. A domb platója kb. 20 m 
átmérőjű volt, ezen emelték a szárazon rakott köves alapozáson nyugvó 
központi épületet, mely egy faszerkezetes kétosztatú lakóépület lehetett. 
 
2. Felsőzsolca – halmok 
A 053. hrsz. telken található 2 db halom védett régészeti lelőhely. Nagyon 
értékes löszgyepek borítják. A két halom az ország egyik legértékesebb 
kunhalompárja. A II. katonai felmérési térkép alapján még „Geszteihegy”-nek 
nevezett halompár a III. katonai felmérés során már a „Zsolcai-halom” nevet 
viseli. Ez a halompár hivatalos neve napjainkban is. A szántóföldi környezetből 
átlagosan 5,5 méter magasra kiemelkedő ősgyeppel borított ikerhalom 
tájképileg az ország legszebb ilyen objektumai közé tartozik. 
 
Érdekességük a lábuknál húzódó, jól megfigyelhető körárok rendszer. 

Az eredetileg 3-3,5 méter mély árkok anyagkitermelő helyek lehettek, de 
csapadék- és talajvízzel megtelve, mint vizes árkok, védelmi funkciót is 
elláthattak. A halmok formája, valamint a felszínükről és a szántásból előkerült 
régészeti leletek alapján kora bronzkor végi (i.e. 3500-2000) vagy középső 
bronzkori tellekről, lakódombokról lehet szó. 
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3. Templom – Nagyszilvás utca (Belterület) 
Nagyszilvás 19-21-23-25-27. („templomtető” a TRT régészeti adatszolgáltatása 
szerint) és a középkori település temetője 
A pápai tizedjegyzékek szerint 1332-ben a településen Szent Mihály tiszteletére 
szentelt egyház állt, amely 1334-35-ben is szerepel az iratokban. A templomot 
régi helyén nem építették újjá, köveit elhordták, egyes vélemények szerint az 
ehhez a helyhez közel álló mai Pokol csárda történeti épületének pincéjét is 
részben ezekből a kövekből építették meg. 
 
4. Településnyomok – Hunyadi utca 21. (Belterület) 
A lelőhely kapcsolatba hozható a nagyszilvási templommal és temetővel. Azok 
helyétől kb. 400-500 méterre északra az ősi Sajó partján, a Hunyadi János út 
21. sz. telek végében és a szomszéd kertekben feltűnően sok cserépedény-
töredék került, s kerül ma is elő, amelyeket a régészek véleménye szerint a XV-
XVI. században készítettek, tehát a török hódoltságot megelőző időben, illetve 
annak kezdetén. Feltehetően ekkor még épen állott az 1332-ban említett 
templom.  
Valószínű, hogy a késői Árpád-korban a település a mai Nagyszilvás és a 
Hunyadi János utca környékén, a Sajóra támaszkodva terülhetett el. 
 
A település más részein is kerültek elő Árpád-kori településnyomok: a 
vasútállomás és a Sajó közötti részen, a Kartácson (5), valamint a 
vasútállomástól északra a Csepnyikben (6). 
Jelentős lelőhelyek még: Királydomb (7), Simárd (8). 
 
A településen régészeti lelőhelyként védett ingatlanok jegyzékét a településképi 
rendelet függeléke tartalmazza: 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Hatósági 
Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály adatszolgáltatása – 2017. 
október 5. (hivatkozási szám: 513-32/2017.) 
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3.2. ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉRTÉKEK – A VÁROS 
TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL TELEPÜLÉSKÉPET 
MEGHATÁROZÓ TERÜLETEI 

 
Országos védelem alatt álló területek 
 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény erejénél fogva védelem 
alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. 
Területükre az országosan védett természeti területekre vonatkozó 
természetvédelmi előírások érvényesek. 
 
Felsőzsolca közigazgatási területén jelenleg 2 kunhalom ismert: a Zsolcai-
halmok, amelyek a 053 hrsz. területén találhatóak és ex-lege védettséget 
élveznek. A két kunhalmot igen értékes löszgyepek borítják, amelyek 
megőrzése szükséges.  
Mindkét halmon zsályás lösz-pusztagyep található, amelyet eltérő arányban 
borítanak a jellegzetes társulást alkotó fajok. A halmok több mint száz 
növényfajnak adnak otthont, köztük több reliktum fajnak is. Ilyen például a deres 
tarackbúza, a kunkorgó árvalányhaj, a közönséges boróka, a névadó ligeti 
zsálya, a pusztai csenkesz, az élesmosófű, a fenyérfű, a közönséges borkóró, 
a magyar kutyatej, a hengeresfészkű peremizs, az aranyfürt vagy a csillag-
őszirózsa. 
Kis területe ellenére (0,8 hektár) változatos az állatvilága és a vizsgálatok 
alapján számos ritka védett állatfaj is előfordul. A magasabbra növő növények 
között tölti idejét a védett kék futrinka, a lapos kórócsiga, a kis keresztes futrinka, 
a kis és nagy szarvasbogár, a fürge gyík. Nagyobb testű emlősök kis 
populációival is találkozunk.  
 
A település teljes területére vonatkozó adatszolgáltatás az Aggtelek Nemzeti 
Park Igazgatóság részéről: 2017. szeptember 26. (hivatkozási szám: 513-
29/2017.) 
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Természeti területek 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) alapján természeti 
területnek minősül minden: 
a) erdő, gyep, nádas művelésű termőföld, 
b) művelés alól kivettként nyilvántartott földterület, ha nem építmény 
elhelyezésére szolgál vagy nem áll bányaművelés alatt, 
c) mezőgazdasági és erdőgazdasági hasznosításra alkalmatlan 
földterület, amelyet természetközeli állapotok jellemeznek. 
 
Natura 2000 területek 
A települést érinti a Sajó-völgy helyszín (HUAN20006) néven kihirdetett kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési terület (SCI). 
 
Országos Ökológiai Hálózat övezetei 
Felsőzsolca közigazgatási területén az országos ökológiai hálózat övezetei 
közül a magterület (Zsolcai-halmok) és az ökológiai folyosó található meg. 
 
Nagyvízi meder 
Felsőzsolca közigazgatási területét a 08.NMT.05. nagyvízi mederkezelési terv 
érinti. A mederkezelési szabályokról a 83/2014. (III.14.) Kormányrendelet 
rendelkezik. A legtöbb védelmi kategória a víz és a mellette fekvő területekhez 
kapcsolódik. A település területe a nyugati részen a 2010. évi árvíz óta sokat 
változott. Új híd épült a Kis-Sajón és megépült a település komplett árvízvédelmi 
rendszere is.  
 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezete 
A település nyugati és déli oldalán található vízfelületeket és környezetüket 
érintő védelmi kategória. 
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét a kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti 
terv pontosítja.  
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Az Aggteleki Nemzeti Park egyedi tájértékekre vonatkozó 

adatszolgáltatása 

2001-ben készült adatgyűjtéssel: (a dőlt betűs megjegyzések a mai állapotra 
utalnak) 
1. Útmenti fasor – A régen jelentős földutat szegélyezi az Onga – 

Felsőzsolca műút északi oldalán – kb. 50-80 éves fákkal – hiányos fasor 
2. Kegyeleti park a régi temető területén – Mártírok útja – Eperjesi utca 

között – régi sírkövekkel, amelyek között 100 évnél régebbiek is vannak. 
– ma helyi védelem alatt áll 

3. Nepomuki Szent János szobor – Felsőzsolcára vezető bekötőút mentén 
– helyi egyedi tájérték 

4. Feszület – a Felsőzsolcára vezető bekötőút mentén – helyi egyedi tájérték 
5. Feszület – az Onga – Felsőzsolca összekötő út szélén – helyi egyedi 

tájérték 
6. Feszület – a Sajó utcán, a Rózsa utca kereszteződéstől délre, 50 m-re – 

helyi egyedi tájérték 
7. Feszület – Szent István utca – Rákóczi Ferenc utca sarka – helyi egyedi 

tájérték 
8. Feszület – Bolyai János utca – Ongai utca sarkán – ma Összetartozás 

Emlékpark, helyi egyedi tájérték 
9. Bárczay-kastély – Szent István utca 2. – felújított, helyi egyedi védelem 

alatt áll 
10. Görög katolikus templom – Szent István utca 41. – helyi egyedi védelem 

alatt áll 
11. Régi lakóház – Petőfi Sándor utca 16. – Vranovics kőműves mester által 

épített lakóház, majd gyógyszertár – ma varroda és lakóház – átépítve 
12. Régi parasztház – Szent István utca (86. hrsz.) – kiemelt jelentőségű 

épített érték – ipari felhasználású, állaga romlik 
13. Településképet őrző utcarészlet – Nagyszilvás utca 15-27. – XX. sz. eleji 

kontyolt parasztházak sora – a 2010. évi árvízben megsemmisült 
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3.3. A VÁROS HELYI ÉRTÉKEINEK VÉDELME 
 

A város nem rendelkezik műemlék épülettel, de a 2015-ben életbe lépett, az 
épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló rendeletében területi és 
egyedi védelmi kategóriákat is létrehozott. 
A helyi értékvédelem alatt álló területi kategóriákat a város meg kívánja őrizni 
az új településképi rendeletében is. A helyi értékvédelem alatt álló területek 
lehatárolása a város településképi szempontból meghatározó, eltérő 
karakterű területeinek lehatárolásánál is meghatározó szerepet játszik. 

 
3.3.1. A VÁROS HELYI ÉRTÉKVÉDELEM ALATT ÁLLÓ TERÜLETEI 
 
Helyi értékvédelmi terület 
 
A város legfőbb értéke a településképi jelentőségű területek és épületek 
védelme mellett településszerkezetének védelmében lelhető fel. A 
településszerkezet megmutatja, hogyan alakult ki, hogyan növekedett a 
település, milyen adottságok, tényezők alakították fejlődését.  
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A város egyes, különböző időszakokban létrejött részeinek majdnem 
mindegyike vegyes karakterű épületekkel beépített, így a városon belüli 
karakterek kialakításánál a településszerkezetből adódó különbségek is 
figyelembevételre kerültek.  
 
Az „Északi” helyi értékvédelmi terület 
A Nagyszilvás utca – Petőfi Sándor utca hosszútelkes és a Hunyadi János utca 
– Szent László utca kistelkes területét magában foglaló terület a történeti 
település legrégebbi beépített területe, amely a török időkben elnéptelenedett 
és csak a XX. sz. elején népesedett be újra. Ez a terület a település északi oldali 
történeti településszerkezetű része, jelenleg is helyi területi értékvédelem alatt 
áll.  
 
A terület külön településképi karakterben került meghatározásra. Leírását a 4.1. 
fejezet tartalmazza. 
 
A „Déli” helyi értékvédelmi terület  
A település történeti magja, történeti településszerkezetű lakó és városközponti 
funkciójú terület, a Hősök terén, a Szent István utca és a Rákóczi Ferenc utca 
mentén kisvárosias karakterű, intenzívebb utcaszakaszokkal, városközponti 
területekkel, intézményekkel. Előfordulnak hézagosan zártsorú beépítésű 
utcaszakaszok is a területen. 
 
A terület külön településképi karakterben került meghatározásra. Leírását a 4.2. 
fejezet tartalmazza. 
 
  

Az „Északi” értékvédelmi terület – Nagyszilvás utca  

A „Déli” értékvédelmi terület egyik kisvárosias utcaszakasza Hősök 

tere – Kassai utca – városközponti intézményekkel 
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Településképi jelentőségű meghatározó útvonalak, közterületek  
 
A városképi jelentőségű útvonalak a településen, illetve környezetében, 
amelyek melletti telkek kedvező településképi kialakításához a városnak érdeke 
fűződik: 

‐ 3. sz. országos főút 

‐ 37. sz. országos főút 

‐ Bolyai János utca és Sport utca 
A Bolyai János utca a 37. sz. országos főút felé vezető városi út. Az út két 
oldalán helyezkedik el a település „Északi Városkapu” városképi 
jelentőségű területe. 
A Sport utca az „Északi Városkapu”-hoz csatlakozó utca, innen nyílik a 
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és a Rendezvények Háza 
városképi jelentőségű területe. 

‐ Ongai utca  
A település keleti oldali, a 37. sz. országos főúti csomópontjához vezető 
útja, amely a város legújabb lakóterületeinek fő feltáró útja, önálló 
kerékpársávval is rendelkezik. 

‐ Kassai utca  
A település történeti utcája, a város átkelési szakasza, – amelyből a Bolyai 
János és az Ongai utca ágazik el – a városi buszjárat útvonalának része, 
önálló kerékpársávval is rendelkezik. 

‐ Nagyszilvás utca és Petőfi utca 
 A település történeti utcái, az „Északi” értékvédelmi terület közlekedési 

tengelyei. 

‐ Dózsa György utca 
 A település nagy forgalmú történeti utcája, a városi buszjárat útvonalának 

része.  

‐ Hősök tere 
 A település „Nyugati Városkapu”-jának tere, a „Déli” értékvédelmi terület 

része, a város egyetlen tere, szolgáltató központja. 

 

‐ Rákóczi Ferenc utca és Kossuth Lajos utca  
 A település történeti utcái, a „Déli” értékvédelmi terület közlekedési 

tengelyei.  

‐ Kossuth Lajos utca (a Dózsa György és a Szent István utca között) 
 A település történeti utcája, a „Déli” értékvédelmi terület része.  

‐ Szent István utca 
 A település nagy forgalmú történeti utcája, a Felsőzsolca - Muhi 3606. sz. 

út városi átkelési szakasza, a „Déli” értékvédelmi terület fő közlekedési 
tengelye. 

‐ Sajó utca 
 A Felsőzsolca - Muhi 3606. sz. út városi átkelési szakasza. 
 
Településképi szempontból meghatározó területek 
 
A település legfontosabb intézményei a jelenleg hatályos településképileg 
meghatározó útvonalak mellett helyezkednek el, és településképi szempontból 
meghatározó területekként kerülnek kezelésre.  
 
A terület külön településképi karakterben került meghatározásra. Leírását a 4.5. 
fejezet tartalmazza. 
 
Településképi szempontból meghatározó zöld területek 
 
A település legfontosabb zöldterületei, zöldterületi intézményei is a 
településképileg meghatározó útvonalak mellett helyezkednek el és 
településképi szempontból meghatározó területekként kerülnek kezelésre.  
 
A terület külön településképi karakterben került meghatározásra. Leírását a 4.6. 
fejezet tartalmazza. 
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3.3.2. A VÁROS HELYI EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM ALATT 

ÁLLÓ ÉS ÉPÍTÉSZETI INSPIRÁCIÓT NYÚJTÓ HAGYOMÁNYOS 
ÉPÜLETEI 

 
HELYI EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK 
 
1. Deák Ferenc utca 5. (46/1 hrsz.) – Hagyományos lakóház 

Eredeti állapotú, építési idejéből (1903.) származó részletképzéssel 
rendelkező lakóépület. A megmaradt egyedi fa tornác oszlopok és az 
ereszdeszkázat díszítése, illetve a faragott ablakkeretek különösen 
értékessé teszik az épületet. Az épület jelenleg használaton kívüli, 
felújítása szükséges lenne. 

 

2. Kossuth Lajos utca (551/4 hrsz.) – Kripta 
A Platthy és a Szathmáry Király család kriptája a település hajdani 
temetője területén. Az építményen emléktábla került elhelyezésre. 
A kövekből épített kripta építmény a nagyhírű és a településért sokat 
tevő család végső nyughelye.  
Az építmény környezetének rendbetétele, kerítésének cseréje, illetve 
az utca felől a védett építményről információs tábla elhelyezése 
szükséges lenne, hogy az arra járók tájékozódhassanak a hely történeti 
értékeiről. 
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3. Petőfi Sándor utca 18. (1030/3 hrsz.) – Hagyományos lakóház 

Épített tornácos lakóház, Vranovics József, a városban korábban 
dolgozó, helyi kőművesmester által készített egyik jellegzetes épület. 
Eredeti állapotú, szépen karbantartott állapotú épület, jelenleg is lakó 
funkcióval. A részletképzések: homlokzati díszek, ablakkeretezések, 
tornácmezők lezáró ívei egy nagy gondossággal, kiforrott stílusban 
alkotó, mindenki által tisztelt kőműves dinasztia képviselőjének 
alkotásai. 
A széles telken álló épület végében, azzal egy tető alatt még 
megtalálható a megmaradt hagyományos gazdasági épület. A telek 
oldalkertjében különálló nyárikonyha áll. Az épület déli szomszédja – 
egykor gyógyszertár épület, ma varroda – is Vranovics épület, 
helytörténeti adatok alapján 1922-ben épült, ami adatot adhat a Petőfi 
Sándor utca 18. alatti lakóépület építési idejére is. 
 

 
4. Rákóczi Ferenc utca 27. (135 hrsz.) – Római katolikus templom 

Római katolikus templom (Keresztelő Szt. János), épült: 1900. 
1900. augusztusában áldották meg az új római katolikus templomot, 
melynek titulusa: Keresztelő Szent János születése. A templom külső 
és belső homlokzatán Szent Péter és Szent Pál szobra látható. 1963-
ban került sor a belső festésre, mely Benke László jászberényi 
festőművész és fia alkotása. 
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5. Rákóczi Ferenc utca 32. (632 hrsz.) – volt római katolikus iskola 

A település történeti épülete, jelenleg felújítás alatt áll. Az 1927-ben 
épült ház udvari bejárati díszítése szépen fennmaradt, az épületnek ez 
az építészeti részlete mindenképpen megtartandó. 
 
Az épület jelenleg használaton kívüli. 

 
6. Szent István utca 2. (173 hrsz.) – volt Bárczay-kastély 

 
A volt Bárczay-kastély, ma Szent István Katolikus Általános Iskola, 
az 1700-as évek végén épült, – az I. katonai felmérési térképen már 
látszik a helyén egy épület – az 1800-as évek végén került 
kiegészítésre. A város egyik emblematikus épülete. 
 
A település korábbi földbirtokosainak kastélya, amely építésekor az 
Alsózsolca felől vezető út mellett a település első épülete volt. A 
kastély háta mögött a gondozott, sétányokkal, különleges fákkal 
beültetett szép park, a Díszkert volt látható. 
 
A Díszkerten túl voltak a cselédlakások, s egy-két különálló lakás, 
ezek után a már bezárt temető helyezkedett el, a területen ma is itt 
található a család kriptája a Kossuth Lajos utca mellett. A kastély 
mögött a fallal körülvett uradalmi központ gazdasági épületei és 
tiszttartók, kertészek lakásai álltak. 
 
Az épület építéstörténetét nem ismerjük pontosan. Feltételezések 
szerint kezdetben a ház inkább kisnemesi kúria volt, földszintes U-
alakú kontúrral. Ez az első ház az 1700-as évek végén, magyarsüveg 
boltozatos termekkel épült, a középrizalit emelete és a 4 db 
kanellurázott oszlop által tartott áttört kőkorlátos emeleti erkély a 
kiegyezés utáni idők bővítése. 
 
Az épület felújítására, új méltó funkcióval – múzeum, könyvtár, kiállító 
terem – való megtöltésére 2002-ben került sor.  
A terveket a Hadas Kft. (Rudolf Mihály építész) készítette.
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26 FELSŐZSOLCA TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE  

 
7. Szent István utca 20. (145/1 hrsz.) – Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 

A hajdani községháza meglevő épületének átépítése és bővítése 
Polgármesteri Hivatallá 1988-ban történt Rudolf Mihály építész tervei 
alapján.  
 
Az épület magában foglalja az itt álló, 1900-as évek elején épült hajdani 
földszintes községháza épületét. (Az északi 7 db ablaktengely.)  
 
Az épület a település 1970-1990 között megindult dinamikus fejlődésének 
szimbóluma.  
 
Az épület északi és nyugati falán I. világháborús és millenniumi emléktáblát 
helyeztek el. 
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8. Szent István utca 41. (48 hrsz.) – Görög katolikus templom 
A görög katolikus közösség 1803-ban történt önállóvá válását követően 
1851-ben szentelték fel a templomot. Ikonosztázának alkotói azonosak 
a máriapócsi ikonok alkotóival. 
A templom titulusa: Istenszülő elhunyta. 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9.  Hősök tere 1. (738/1 hrsz.) – állatorvosi rendelő 
Egykori épített tornácos lakóépület, az épület tornáca azóta beépítésre 
került, mai funkciója állatorvosi rendelő.  
Folyamatos karbantartása, felújítása biztosított. 
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ÉPÍTÉSZETI INSPIRÁCIÓT NYÚJTÓ HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK  
 

Példák a település hagyományos lakóépületeinek képét idéző, a 2010. évi 
árvíz utáni helyreállítás során épült igényes lakóépületek köréből: 
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Megmaradt hagyományos lakóépületek kiemelkedően igényes 
részletképzéssel vagy tömegalakítással: 
 
Nagyszilvás utca 33. (811 hrsz.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nagyszilvás utca 13. (821 hrsz.) 

 
Hunyadi János utca 11. (849 hrsz.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szent István utca 31. (62 hrsz.) 
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Szent István utca (86 és 87 hrsz.) – Vranovics József kőműves mester 
épületei – régebben helyi védelem alatt állt épületek 

 
Igényesen kialakított, értékes részletekkel rendelkező, utcával 
párhuzamos gerincű kisvárosias lakóépületek az utcaképben: 
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3.3.3. A VÁROS HELYILEG VÉDETT EMLÉKMŰVEI, MŰTÁRGYAI 
 

EMLÉKMŰVEK 
 
1. Az 1848-as emlékmű – Hősök tere 

 
1849-ben komoly csatát vívott Zsolca térségében Görgey Artúr az oroszok 
ellen. A Zsolcai győztes csata hőseinek emlékművet állított a város. 
Vác után másodikként emeltek a honvédeknek emlékművet Felsőzsolcán 1867-
ben. A most látható emlékmű másolat egy 2000-ben átadott másolat, az eredeti 
emlékmű képe a 2.2. A település története c. fejezetben látható. 
 
Az eredeti emlékművet Dallströhm József svéd származású miskolci kőfaragó 
(aki a miskolci Kálvária stáció szobrainak is alkotója) készítette 1867-ben. Az 
emlékmű sírhelyként is szolgál. A zsolcai csatában elesett honvédeket 
Szathmáry Király Pál, a későbbi tornai főispán temettette el Felsőzsolca északi 
végén, a töltés mellett, erre a sírhelyre épült az emlékmű.  
 
A 2000-ben átadott emlékmű terveit Rudolf Mihály építész készítette. Az 
emlékműhöz az 1944-ben felrobbantott hajdani Kis-Sajó-híd kőtömbjeit 
használta fel. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.kozterkep.hu/~/12305/Zsolcai_csata_emlekmuve_Felsozsolca_2000.html/photos/65246
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2. Bolgár Emlékmű – A felsőzsolcai bolgár kertészek emlékműve 
 

Szent István utca – Szent István Általános Iskola (Bárczay-kastély) előtti tér 
 
A griffmadaras emlékmű a magyar és bolgár nép közös őstörténeti gyökereire 
emlékezik, valamint emléket állít a 20. század első harmadától itt élő és működő 
bolgárkertészeknek, akik megteremtették a magasabb rendű, termelékeny 
„vizes” kertészetet, az ún. „bolgár-kertészetet” Felsőzsolcán. 
 
Az emlékművet 2005-ben Rudolf Mihály építész tervei alapján Balogh Zsófia 
szobrászművész készítette el, a talapzat és az oszlop Kovács István miskolci 
kőfaragó mester munkája. Az emlékmű anyaga Bulgáriából származó vracai kő. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Harangláb – Szent István emlékmű  
  
Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola (Bárczay-kastély) udvara 
 
Alkotó: Varga Éva, 1990. 
 
  

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjvm_q9gr3XAhUSLlAKHZRlBVwQjRwIBw&url=http://www.zsolcakonyvtar.hu/esemenynaptar/270/Felsozsolca-Augusztus-20----Unnepseg-es-kiallitas-megnyito&psig=AOvVaw1H66fIuJ1mNHmseXNdkucH&ust=1510712774258261
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VÉDETT MŰTÁRGYAK - INTÉZMÉNYEK FALÁN VAGY BELSŐ TERÉBEN 
 

1. Dombormű a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal dísztermében 
(145/1 hrsz.) 
Alkotó: Vincze Ildikó keramikus művész, 1988. 

2. Dombormű a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában  
(1567 hrsz.) 
Alkotó: Varga Éva, 1989. 

3. Dombormű a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda épület falán 
Szent István utca 43-45. (42 hrsz.) 
Alkotó: Varga Éva, 1991. 

4. Dombormű a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda épület falán  
Park u. 3. (1030/1 hrsz.) 
Alkotó: Varga Éva, 1993. 
A dombormű felirata „Az első felsőzsolcai óvoda megalapítója". Az első 
óvoda 1887-es megnyitása Felsőzsolca akkori földesúrnője, Szathmáry 
Király Pálné, született Platthy Ida nevéhez fűződik. 

 
  

https://www.kozterkep.hu/artpiece_photos/42/3b582f529be129c8e262643ec441cc0a_2.jpg
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3.3.4. A VÁROS HELYILEG VÉDETT EGYEDI TÁJÉRTÉKEI – ÉPÍTETT 
ELEMEK 
 

Keresztek, jelek 
 
A település 2015-ben megalkotott helyi értékvédelmi rendelete a település 
igazgatási területén található köztéri kereszteket helyileg védett egyedi 
tájértékként szerepeltette. 
 
Több kereszt mellé is vadgesztenyét vagy hársfát ültettek, ez jellegzetes a 
településen, többnyire 4 db fát ültetnek. 
 

A jelenleg védelem alatt álló keresztek: 
1. Kegyeleti park – 682 hrsz. 
2. Hősök tere – 732 hrsz. 
3. Városi köztemető – 2 db kereszt – 068 hrsz. 
4. Északi külterület – 021 hrsz. 
5. Déli külterület – 3096/1 hrsz. 
6. Deák Ferenc utca – 43/3 hrsz. 
7. Miskolc területén, az út mentén található 2 db objektum 
 (Millenniumi kereszt és Nepomuki Szent János szobor 2000.) 
8. Összetartozás Emlékpark – 1592/1 hrsz. – a kereszt helye már az első 

katonai felmérésen is szerepel, az 1780-as évektől már áll itt épített jel, 
kereszt. 

  

Kegyeleti park Összetartozás emlékpark Millenniumi kereszt Nepomuki Szent János szobra 



 

35  

4. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ, ELTÉRŐ 
KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA, A TELEPÜLÉSKÉP ÉS 
AZ ARCULATI JELLEMZŐK BEMUTATÁSÁVAL 

 
A település eltérő településképi karakterű területeinek lehatárolása a 
település teljes igazgatási területén: 
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A település eltérő településképi karakterű területeinek lehatárolása a 
település belterületén 
 
A város egyes, különböző időszakokban létrejött részeinek majdnem 
mindegyike vegyes karakterű épületekkel beépített, így a városon belüli 
karakterek kialakításánál a településszerkezetből adódó különbségek is 
figyelembevételre kerültek. Így külön karakterben kerültek lehatárolásra azok a 
területek, amelyek védett szerkezete, beépítése a településképben is felszínre 
jut. 
 
 

 

 

  

3 
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6 

7 

5 

A településképileg meghatározó városközponti terület sorszáma 

2 

1 
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BELTERÜLET 
 
4.1. TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSSZERKEZETŰ TELEPÜLÉSRÉSZ – 

VEGYES KARAKTERŰ LAKÓHÁZAKKAL 
 
Az „Északi” helyi értékvédelmi terület 
 
A Nagyszilvás utca – Petőfi Sándor utca hosszútelkes és a Hunyadi János utca 
– Szent László utca kistelkes területét magában foglaló terület a történeti 
település legrégebbi beépített területe, amely a török időkben elnéptelenedett 
és csak a XX. sz. elején népesedett be újra. Ez a terület a település északi oldali 
történeti településszerkezetű része. A terület jelenleg is helyi területi 
értékvédelem alatt áll.  
Régebben – de még a 2010. előtti időkben is – voltak olyan utcaszakaszok, ahol 
a hagyományos lakóépületek egységes utcaképi szakasza létezett, néhol soros 
udvarokkal, de ezek ma már nem láthatók, mert a 2010. évi árvíz a legrégebbi, 
eredeti vonásokat tartalmazó épületeket megsemmisítette. 
 

A terület vegyes karakterű lakóházakkal – kevés régi hagyományos lakóház, 
illetve az idők folyamán a régi házak bontásával keletkezett szimpla vagy dupla 
telkeken felépült kockaházak, illetve újonnan beépített kertvárosi jellegű 
lakóházak földszintes, földszint + tetőteres illetve földszint + emelet 
magassággal – beépült. A Nagyszilvás utca és a Petőfi Sándor utca nyugati 
oldalának egyedi, az utcákra nem merőleges telekszerkezete egyedi, 
karakteres fűrészfogas beépítés kialakulásához vezetett. A karakteres 
fűrészfogas beépítés az utcaképet erősen meghatározó jellemző. 
 
Ezen a történeti karakterű településrészen nagyon sok hagyományos 
lakókörnyezetű ház tűnt el. A hosszú és keskeny telkek egy része beépült az 
árvíz után kidolgozott, a hagyományos lakóházak elemeinek felhasználásával 
készült típus-tervek épületeivel, több telek azonban azóta is üresen áll, a 
területnek jelenleg ez is lényeges jellemzője.  
Az utcák keskenyek, így közterületi fasor egyik oldalukon sem alakult ki, de az 
előkertek dús növényállományának, faállományának köszönhetően az utca zöld 
„háttere” biztosított. 
 
  

A Nagyszilvás utca hajdani utcaképe – 2004. Jellegzetes fűrészfogas beépítés vegyes karakterű beépítéssel a Nagyszilvás utcában 
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4.2. TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSSZERKEZETŰ TELEPÜLÉSRÉSZ – 
VEGYES KARAKTERŰ LAKÓHÁZAKKAL ÉS A VÁROSRÉSZBEN 
MEGJELENŐ TELEPÜLÉSKÉPILEG MEGHATÁROZÓ 
VÁROSKÖZPONTI TERÜLETEKKEL 

 
A „Déli” helyi értékvédelmi terület 
 
A település történeti magja, történeti településszerkezetű lakó és városközponti 
funkciójú terület vegyes – falusias, új családi házas és kertvárosias – karakterű 
lakóházakkal.  
 
A Hősök terén, a Szent István utca és a Rákóczi Ferenc utca mentén 
kisvárosias karakterű, intenzívebb, tömörebben beépített utcaszakaszok is 
előfordulnak. Zártsorú kisvárosias beépítés azonban nem fordul elő, nem is cél 
ilyen beépítés megvalósítása, bár a jelenleg hatályos Szabályozási Terv 
lehetőséget adna rá.  
 
A karakter általános területeihez több városképileg meghatározó, városközponti 
intézmény terület kapcsolódik. A karakterhez hozzátartoznak ezek a városképi 
váltások a Szent István utca, Rákóczi Ferenc utca és Kassai utca mentén. 
Mint a település egyik történelmi, történeti épületállománnyal rendelkező 
területe, a Szent István utca – Kossuth Lajos utca – Rákóczi Ferenc utcai 
területen is nagyon sok hagyományos lakóépület semmisült meg a 2010. évi 
árvíz során. A hosszú és keskeny telkek egy része beépült az árvíz után 
kidolgozott, a hagyományos lakóházak elemeinek felhasználásával készült 
típus-tervek épületeivel, több telek azonban azóta is üresen áll, vagy 
megmaradt, megmenthető épületrészek állnak rajta azóta is változatlanságba 
fagyva. 
Keskeny, történeti utcáin fasorok nem települtek, de az előkertek dús 
növényállományának, faállományának köszönhetően az utca zöld „háttere” 
biztosított. 
 

 
  

Hagyományos lakóházak hajdani egységes utcaképe a Kossuth Lajos 

utcában 2004. 

Mai utcakép a Rákóczi utcában 
Mai utcakép a Rákóczi utcában 
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4.3. ÚJ CSALÁDIHÁZAS TELEPÜLÉSRÉSZ – VEGYES KARAKTERŰ 
LAKÓHÁZAKKAL 

 
A település 1960-70-es években bekövetkezett gyors növekedésének 
következményeként a település legnagyobb részét kitevő új, szabályos 
telekosztású családi házas településrész jött létre a település addigi területétől 
keletre. A területek jellemzően „alvóvárosi” funkciót látnak el, gazdálkodás már 
nem nagyon történik a területen, a telek csak az ott lakó család pihenésének 
helyszíne. 
A közvetlenül a történeti településrész mellett, azt körülvéve telepített 
településrész kiterjedéséből adódóan ezeknek az utcáknak a kialakult utcaképe 
meghatározó a településképben. 
 
A történeti településrész melletti területeken a hagyományos lakóépületek még 
fellelhetők az utcákban, bár a 2010. évi árvíz óta csak elvétve. A terület nagy 
része kockaházas beépítésű, de az 1980-90-es években épült nagyméretű, 
tetőtér beépítéses vagy emeletes lakóházak is előfordulnak kisebb számban. 
A karakter területen jellemzően négyzetes alaprajzú, földszintes, sátortetős 
családi házakat (ún. kockaházakat) találunk, melyek típustervek szerint épültek 
az ötvenes évektől egészen a nyolcvanas évekig. Tömeges megjelenésük 
meghatározó az utcakép szempontjából. A kisszámú új építés mellett nagy 
igény és építési kedv mutatkozik a meglévő, jellegzetes háztípust képviselő 
épületek felújítására, energetikai korszerűsítésére és bővítésére – ennek az 
átalakításnak a szemléletére külön ajánlást tesz a Településképi Arculati 
Kézikönyv. A beépítés oldalhatáron álló – illetve az Alsózsolcához közel eső, 
különálló beépítésre szánt területen ikres, illetve néhol szabadon álló. Az 
épületek többnyire típustervek alapján készültek, szinte csak a színükben és 
homlokzati díszítésükben különböző épületek szabályos rendben és ritmusban 
sorakoznak.  
Az utcák változó szélességűek, a szélesebb utcákban a burkolt útfelületeket 
zöldsávok szegélyezik pl. az Ongai úton, ahol kerékpárút is kialakításra került. 
  

Egységes utcakép – Állomás utca – ikres és szabadonálló beépítés 

Egységes utcakép – Ongai utca – oldalhatáron álló beépítés 
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4.4. ÚJ CSALÁDIHÁZAS TELEPÜLÉSRÉSZ – KERTVÁROSIAS 
KARAKTERŰ LAKÓHÁZAKKAL 

 
A lehatárolt településrészen már nem fordulnak elő hagyományos lakóházak, 
de kockaházak is csak elvétve. A település északi részén a Sport utca – Mester 
utca, a déli részén a Bartók Béla utca – Kodály Zoltán utca, illetve a 
nagyfeszültségű oszlopok zöldfelületi védősávjához csatlakozó, a Kazinczy 
Ferenc utca keleti oldalán található területek az 1980-90-es években épültek be 
az akkor kötelező, szigorú előírások szerint. Ennek következtében itt nagyon 
egységes utcakép alakult ki. 
 
Ezen a területen jellemzően nagy tömegű és nagy fesztávú, az utca felé kis 
előkerttel és széles, magas oromfallal forduló, emeletes családi házakat 
találunk. Tömeges megjelenésük meghatározó az utcakép szempontjából. A 
beépítés általában oldalhatáron álló, a tetőgerinc hol párhuzamos, hol 
merőleges az utcára. Megjelenik a vidéki településekre addig nem jellemző 
erkély, loggia alkalmazása is. 
 
A településrész legújabb területe a Kőrösi Csoma Sándor és a Rétföld utca déli 
szakasza (az Almáskert utcától délre a Kossuth Lajos utcáig), ahol a város 
legújabban épült kertvárosias családi házai láthatók. 
 
A telkenként „önálló világ” létrehozására törekvő tömegformálások nem 
kedveznek a harmonikus utcakép és lakókörnyezet megteremtésének. Az 
épületek legtöbbje igényes anyaghasználattal készült, de sok helyen túl sok, 
egymással nem harmonizáló anyag került beépítésre. 
 
Az elmúlt évek egy adott településhez egyáltalán nem kötődő, „divatos” 
irányzatai – mediterrán, minimál art stb. – mind képviseltetik magukat a 
területen. 
  

Egységes utcakép – Kazinczy Ferenc utca 

A város legújabb kertvárosi területének vegyes utcaképe 
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4.5. VÁROSKÖZPONTI TERÜLETEK – TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL 
MEGHATÁROZÓ INTÉZMÉNY TERÜLETEK 

 
A település legfontosabb intézményei a jelenleg hatályos településképileg 
meghatározó útvonalak mellett helyezkednek el, és településképi szempontból 
meghatározó területekként kerülnek kezelésre. 
 
A fontos országos főutak kereszteződésében kialakult Felsőzsolca 
településszerkezetében az utak felé vezető városi utak mellett több kisebb 
központ alakult ki. Olyan központi térről, amely helyet adna a település 
legjelentősebb intézményeinek, nem beszélhetünk.  
 
Az intézmények a Szent István utca, a Hősök tere, Rákóczi Ferenc utca – 
Kassai utca helyileg védett „Déli” értékvédelmi területen és környezetében 
alakultak ki. Ez alól csak a város „Északi kaputerülete”-ként működő, a 3. sz. 
főút és a 37. sz. főút csomópontjához vezető Bolyai utcán megépült „Északi 
kaputerület” és a város déli oldali, majdani „Déli kaputerület”-ként, a város új 
kertvárosias lakóterületeinek városközponti területeként az Alsózsolcára vezető 
Állomás út mellett a jövőben kiépülő intézményterület kivétel.  
 
A település meghatározó intézményterületeinek épületei között újonnan 
megépült, illetve átalakított, bővített épületek is szerepelnek. Az új és felújított 
épületek jól illeszkednek az adott településrészek képébe, a vegyes lakóterületi 
képnek igényes kiegészítői. 
 
Az intézmények kialakítása jó léptékkel, a település régi, hagyományos képével 
összhangban, a hagyományos környezeti kultúra elemeiből merített példák 
alapján került megtervezésre. A néha szinte legyűrhetetlen akadályokkal 
szembe kerülő, az elmúlt időkben itt dolgozó építési szakemberek és 
főépítészek jó munkát végeztek a település képének alakítása során. 

A VÁROSKÖZPONTI SZEREPŰ INTÉZMÉNYTERÜLETEK 
(számozásuk és elhelyezkedésük a 36. oldali ábrán látható) 
 
1. „Déli városkapu” terület – szolgáltató terület a Felsőzsolca - Muhi 

közötti 3606. sz. úton  
Állomás utca – a város déli oldali új kertvárosias lakóterületeinek 
kiépítendő városközponti területe – „Déli városkapu” feladatkörű terület 
 

  

A kiépítendő „Déli városkapu” feladatkörű terület a 3606. 

sz. útnál 

A terület lakóterületek felé eső oldalán megépült első 

társasházas terület 
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2. Kulturális, oktatási és sport központ 
 Szent István utca – Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola – 

Bárczay-kastély, amely jelenleg múzeum és könyvtár (helyileg védett 
épített érték) és az út másik oldalán található sportterület telke  

 
A sportterület városi és iskolai célokat is szolgál. A központ fejlesztésében 
a sport és rekreációs funkciók is helyet kaphatnak. 
 
A terület mellett lejárat található a Sajó természeti területeihez, ami a 
terület távlati hasznosítása szempontjából fontos lehetőség lehet. A 
természeti területek ennek az útszakasznak vagy területnek gyönyörű 
természeti hátteret biztosítanak. A Sajó itt kerül a legközelebb a 
településhez. 
 

  

A kulturális és oktatási központ helye 

Sportterület mögötti lejáró a Sajóhoz 

Látkép a sportterület mögötti Sajó szakaszról 
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3. Közigazgatási központ 
Szent István utca – keleti oldalon: Városháza (helyileg védett épített érték), 
nyugati oldalon: Okmányiroda, Felsőzsolcai GAMESZ épületének területe 

 
A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal funkciót kiegészítő funkciók az 
épülettel szembeni családi házak megvásárlásával, átalakításával kerültek 
elhelyezésre. 
 
Az 1988-ban bővített és átalakított Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 
épület emeletráépítést kapott és egy nagyobb rendezvények megtartására 
is alkalmas nagyteremmel bővült. A létesítmény udvara is rendezvények 
megtartására alkalmas módon került kialakításra. 

 

  
A Polgármesteri Hivatal az utcaképben 

Az egykori családi házakból átalakított Okmányiroda és Felsőzsolcai 

GAMESZ épülete a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatallal szemben 
A Polgármesteri Hivatal bejárata 
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4. Egyházi és egészségügyi központ 
Rákóczi Ferenc utca – a nyugati oldalon a római katolikus 
templom (helyileg védett épített érték) és plébánia, illetve az 
átalakítás alatt álló volt római katolikus iskola (helyileg védett 
épített érték), keleti oldalon a kibővített, átalakított 
Egészségház épülete 
 
A város Egészségháza nagy bővítésen és teljes átalakításon 
esett át, ma körzeti orvosi rendelők, fogorvosi rendelők, 
fizikoterápia és gyermek rendelők, ezenkívül a környék több 
települését ellátó ügyeleti szárny is található benne.  
 
 
 

  

A kibővített, átalakított Egészségház épületének Rákóczi Ferenc utca bejárata A római katolikus templom és az Egészségház 

Az Egészségház belső udvari emeletes szárnya Napóra az udvari homlokzaton 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZw7OZxt3XAhULNxQKHR3HBvoQjRwIBw&url=http://www.felsozsolca.hu/?page=egeszsegugy_bovebb&id=4&psig=AOvVaw0YLdgsFZOtXCaYYwIN_Z-W&ust=1511830603018332
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5. Egyházi és oktatási központ 
Szent István utca – Görög katolikus templom (helyileg védett épített érték), 
plébánia, Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde, Napközi 
Otthonos Óvoda területe 
 
Az óvoda alapítása 1887-ig nyúlik vissza, Felsőzsolca akkori földesúrnője 
Szathmáry Király Pálné, született Platthy Ida nevéhez fűződik. 
 
A Szent Miklós Görögkatolikus Óvodát és Bölcsődét az erre a célra 
felújított, a templom telkén található egykori, az 1830-as években épült 
görög katolikus iskola épületében hozták létre.  
 
Az óvoda 2004-ben, a bölcsőde 2009-ben nyitotta meg kapuit. 

 
  

A Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és 

Bölcsőde 

A Szent István utcai óvoda legrégibb 

szárnya 

A görög katolikus templom 



 

46 FELSŐZSOLCA TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE  

6. „Nyugati városkapu” terület – 3. számú út felőli szolgáltató terület (a 
helybeliek szóhasználatában a „Vám”) 

 
A település utak mentén történő szerveződése és a településfejlődés 
térbelisége miatt a városnak nincsen tényleges központja, illetve központi tere, 
ahol a település fontos intézményei állnak. A központi tér funkcióját a már 
hosszú ideje, de különösen az 1848-as emlékmű és környezetének felújítása 
óta, a Hősök tere látja el. Itt tartják a nemzeti ünnepek megemlékezéseit és 
más közösségi rendezvényeket is. A tér és környéke a település egyik 
legrégebben beépült területe, a „Vám” elnevezés a korábban itt álló, az út 
melletti vámos épületekből ered, Miskolcra a kereskedők csak az itt álló 
vámházak érintésével tudtak bejutni. Régen is itt álltak a település vendéglátó 
épületei, híres kocsmái. A tér – hajdan Ujsor utcza és a nyugatról hozzá 
kapcsolódó terület – északi oldalán álló Pokol Csárda pinceszinti vendéglátó 
terének falai helytörténeti források szerint a tőle északra feltárt középkori Szent 
Mihály templom köveit is rejthetik. 
 
A település központi részén, a Hősök terén található egy ivókút, a település 
egyetlen köztéri ivókútja. A jelenlegi, oroszlánfejjel díszített kút új építésű, de a 
második katonai felmérésen már jelölt gémeskút helyén épült. Terméskő 
burkolatú, két oldalán oroszlánfej alakú vízköpő található. Csak ritkán üzemel, 
jelképes, egyedi hagyományőrző emlék. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
.

  

A Hősök tere (Ujsor utcza) területének ábrázolása az 1891. évi 
kataszteri térképen 

 
A tér történetével érdemes lenne alaposabban foglakozni, az új 
fejlesztések során mindenképpen át kell gondolni a tér nagyobb 
hangsúlyának eléréséhez vezető lépéseket. 
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A Hősök tere és a hozzá kapcsolódó meglevő és tervezett intézmények 
területe: 
 
A Hősök tere – Kassai utca északi oldala: A földszintes szolgáltató egységek, 
Pokol Csárda és Művelődési Ház, COOP Áruház, Posta, Iroda és 
Szolgáltatóház új, földszint + 1 emeletes épülete 
 
Hősök tere déli oldala: Kis kereskedelmi és szolgáltató egységek területe, 
állatorvosi rendelő területe, a tér keleti oldalán álló szolgáltatóház területe illetve 
a tervezett Vállalkozás Segítő Központ területe a Hősök tere déli lezárásaként 
 
A város legnagyobb forgalmú szolgáltató és gyülekezési területe, a Hősök tere 
és a hozzá kapcsolódó Kassai utcai szolgáltató épületekkel.  
 
A tér épületeinek rendeltetése régebben is szolgáltató volt: a Pokol Csárda a 
település híres történeti vendéglátó egysége, a Posta épületében régebben 
hús- és fűszerüzlet működött (volt Krakovics-féle bolt). 
  

A Pokol Csárda és Művelődési Ház és a COOP Áruház 

A Hősök tere északi oldali földszintes szolgáltatói 

egységei 

A tervezett Vállalkozás Segítő Központ területe a tér déli 

lezárásánál 

A Posta és az Iroda és Szolgáltatóház új, fsz. + 1 
emeletes épülete 
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7. Szolgáltató terület  
A Kassai utca déli oldala: Takarékpénztár irodaépülete, Rendőrség 
épülete, Családgondozó Központ és hozzá kapcsolódó intézmények 
épületegyüttese 

 
A Takarékpénztár helye bontással került kialakításra. A Rendőrség és a 
Családgondozó Központ meglevő épületek bővítésével, akadály-
mentesítésével és átalakításával jött létre. A két egymás mellett álló épület 
megújítása egymással összehangolva került megtervezésre. 
 

A Rendőrség épülete régen pártház volt, a rendszerváltás után 
könyvtárként működött, a rendőrségi funkciót kapott épületet az árvíz után 
felújították, 2011-ben adták át.  
 
A Családgondozó Központ épülete eredetileg orvosi rendelő volt, majd 
idősek napközi otthonaként használták. Az árvíz után ezt az épületet is fel 
kellett újítani. 
 
   

A Takarékpénztár Kassai utcai bejárata A Családgondozó Központ átalakított épülete  A Rendőrség átalakított épülete 
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8. „Északi városkapu” terület – 3. sz. és 37. sz. főutak kereszteződése 
felől oktatási, kulturális és szolgáltató terület  
 
Bolyai János utca északi oldalán: Napközi Otthonos Óvoda 
Bolyai János utca déli oldalán: Sport öltöző és sportpálya, földszintes 
üzletház kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató egységekkel 
A Bolyai János utcából nyíló Sport utcában: Rendezvények Háza és 
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola  
 
A település legújabb intézmény területe, amely a kelet felé bővülő új 
lakóterületek kiszolgálására jött létre. 
 
A kis üzletekből álló földszintes üzletház és a sportterület lezárásaképpen 
megépített Sport öltöző visszafogott léptékével jól illeszkedik a családi 
házas környezetbe. 
 
Az 1970-es években épült, földszint + 2 emeletes Kazinczy Ferenc 
Református Általános Iskolával szemben megépült és 2008-ban átadott 
Rendezvények Háza a város legújabb, egyedi csarnokszerkezetű 
intézménye. Terveit Rostás László építész készítette. 
Az épület sportcsarnok funkciókat is ellát, de alkalmas akár nagyobb 
területi rendezvények lebonyolítására is. A létesítmény az általános iskola 
sporteseményeit és sport életét is szolgálja. 
 
A sporttelep a város kedvelt gyülekezési helye. Sokan sportolásra is 
igénybe veszik, de itt edzenek a város csapatai is, és itt történnek a 
rangadók is, amikor a lelátók megtelnek helyi szurkolókkal. Itt kerülnek 
megrendezésre a városnapok is június végén. 
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A földszintes üzletház a Bólyai János utcában 
A Sport öltöző épülete a Bolyai János utca felől 

Óvoda, Park u. 3. 

A Rendezvények Háza bejárata a Sport utcában A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 

A Rendezvények Háza egy rendezvény alkalmával A Sport öltöző  

 

Az „Északi városkapu” terület térképe 
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4.6. ZÖLDTERÜLETEK ÉS NAGY ZÖLDFELÜLETTEL RENDELKEZŐ 
KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

 
A település legjelentősebb zöldterületei, illetve zöldterületi intézményei a 
településképileg meghatározó útvonalak mellett, vagy annak közelében 
helyezkednek el, és településképi szempontból meghatározó területekként 
kerülnek kezelésre. 
 
A Kegyeleti Park területe, emlékművei és környezete – a Református 
Templom telke 
 
A település legrégibb temetője a Kossuth Lajos utcában volt, a ma is ott látható 
kripta környékén. Az Eperjesi utcai temetőt 1817-ben hozták létre, 1960-ban 
zárták le, azóta csak az újonnan létrehozott köztemetőben lehet temetkezni. 
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Az 1956-os forradalom emlékére emelt 

hármas kopjafa Pap Jenő, 

nyikómalomfalvi fafaragó alkotása. 

A II. világháborúban „malenkij 

robotra” elhurcoltak emlékműve 

 

A II. világháborúban Miskolc 
védelmében Felsőzsolcának és a 

közeli kistelepüléseknek nagy 
szerepe volt. A Felsőzsolcán 

elesett közel 200 embernek állít 
emléket a Hősi emlékmű.  

 
Az emlékművet Varga Éva 

szobrászművész készítette, 

felavatására 1991-ben került sor.  

A park székelykapu bejárata 
 
Rajta a „Cum deo” és „Pro patria 
et libertate” vésett feliratok 
olvashatóak.  
Felsőzsolca és a Rákóczi 
Szövetség megbízásából Pap 
Jenő és Pap Ferenc 
nyikómalomfalvai fafaragó 
mesterek készítették 
2008-ban. 
 

https://www.kozterkep.hu/~/23452/Hosi_emlekmu_Felsozsolca_1991.html/photos/173629
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A kegyeleti park környezete – a Református Templom telke 
 
A kegyeleti parktól északra fekszik a település református temploma. Az 
elnéptelenedett települést az 1700-as években görög katolikus vallású, szláv 
nyelvű lakosokkal telepítették be, ezért a településnek a mai napig ez a 
legnagyobb felekezete, a római katolikusok száma kisebb, a református 
felekezet pedig a legkisebb létszámú a városban. 
 
1958-ban épült kizárólag a hívők adományaiból a gyülekezeti ház, mellé egy 
fából készült haranglábat is emeltek. A közelmúltban épített kis torony kívülről 
is templom jelleget kölcsönöz az épületnek. 
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A köztemető területe 
 
A város új köztemetője a belterületi határ szélén, már külterületen létesült, ahol 
bővítési lehetőséggel is rendelkezik az elkövetkező időkre. A meghatározó 
zöldterület épületei a település léptékének, hagyományainak megfelelő, 
egyszerű, harmonikus léptékűek és célszerűek. 
 
A temető – különösen a fő gyalogutak mentén – jelentős faállománnyal 
rendelkezik. 
 
A temető bejárat és a kitüntetett pontok zöldfelületekkel, illetve faegyedekkel is 
kiemelésre kerültek. 
 
 
 
  

A temető bejárata a szolgáltató épülettel 

A ravatalozó épülete a temető területén 
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Árvízi Emlékpark 
 
A 2017-ben átadott Árvízi Emlékpark a hajdani Kis-Sajó-hídhoz vezető út mellett 
került kialakításra a település nyugati kaputerületén, a 2010. évi tragédia és az 
összefogás emlékére. A legtöbben Miskolc felől érkeznek a településre, ez a 
park fogadja a településre érkezőket. 
 
Az emlékpark mellett lejárat található a Kis-Sajó természeti területeihez, ami az 
itt elhelyezkedő területek távlati hasznosításának egyik fontos lehetősége. A 
természeti területek a parknak gyönyörű természeti hátteret biztosítanak. A 
területről nagyon szép kilátás nyílik Miskolc felé a Bükk és az Avas látványával. 
 
A helyszín távlatban akár egy természeti területeket feltáró tanösvény 
kiindulópontja is lehet.  
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A Kiserdő az Összetartozás Emlékparkkal, az emlékpark emlékművével 
és emlékjeleivel, illetve a Bolyai János utca másik oldalán található 
parkerdő terület 
 
A ma Kiserdőnek nevezett területen hajdan nem volt erdőterület, ez egy későbbi 
telepítés eredménye. Az 5 ágú útkereszteződésben a település történeti katonai 
térképei alapján az 1780-as évektől már mindenképpen állt egy közterületi 
kereszt, aminek egy idő óta a köré ültetett 4 db hársfa ad gyönyörű keretet. 
 
A kereszt előtti területen az 1919-ben itt elesett katonai vagy civil áldozatok sírja 
található, amit a korábban itt állt emlékmű térburkolatba foglalt felirata jelez. 
A trianoni kopjafás emlékművet 2005-ben adták át. Ekkor kapta a terület az 
Összetartozás Emlékpark nevet. 
A Kiserdő területe a város hangulatos közparkja is lehetne, amely a nyugati 
oldali erdős területen folytatódhatna egy sétánnyal, amely a Platthy Ida Óvoda 
felé vezetne. 
  

A trianoni 

kopjafás 

emlékmű 

A helyileg védett kereszt, négy hársfa ölelésében A Bolyai utca keleti oldala a Kiserdővel és nyugati oldala a parkerdő területtel, folytatásában a Park utcai Óvodával 
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4.7. GAZDASÁGI TERÜLETEK  
 
BELTERÜLETI GAZDASÁGI TERÜLETEK 
A település belterületén csak kereskedelmi–szolgáltató gazdasági területek 
kerültek kiszabályozásra, ezek közül a legnagyobb logisztikai telephely a Béke 
utcában helyezkedik el. Területe feltöltésre épült, hajdan környezetében egy tó 
volt, ahol kavicsot bányásztak a helyi utak megépítéséhez. A hely múltját a 
szomszédos Mocsár utca és Kavicsbánya utca neve őrzi. 
 

 
KÜLTERÜLET 
 
KÜLTERÜLETI ÖSSZEFÜGGŐ GAZDASÁGI TERÜLETEK 
A külterületen a gazdasági területek összefogva, meghatározó útvonalak 
mellett helyezkednek el. 
1. Összefüggő iparterület található a 37. sz. főút mellett, illetve az ahhoz 

vezető utak mellett. 
 

 

 

2. Összefüggő iparterület található a település Alsózsolcához közel eső 
beépített területegységében, amit a hajdani Mezőgép területe és a hozzá 
kapcsolódó húsüzem alkot. 
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3. A legnagyobb kiterjedésű iparterület a Felsőzsolcai Ipari Park területe, 
amely az Arnótra vezető út mellett települt. 
 

A település jelentős nagyságú ipari területei a Felsőzsolcai Ipari Parkban 
helyezkednek el, amelyet délen és keleten a 3. számú főközlekedési út, 
északon Arnót község közigazgatási határa, nyugaton a 3. számú főközlekedési 
út csomópontjából kiinduló, Edelénnyel összekötő út határolja. 
A terület nagysága eredetileg 62 ha volt, de mára 103 hektárra bővült és még 
tovább bővíthető. 
 
A külterületi iparterületek egyike sem befolyásolja a településképet. A működő 
üzemi egységek épületállományát főleg üzemi csarnokok, lapostetős, vagy 
alacsony hajlású magastetős, egyszerű tömegű épületek alkotják. 
 
Bejáratott, sokszor világcégek tartanak fenn itt telephelyet, akiknek kidolgozott, 
az üzletstratégiájuk részét képző épülettípusaik és folyamatosan karbantartott 
arculati tervük, színezési tervük, megjelenési tervük, logójuk kerül 
alkalmazásra. 
Ezeket az elemeket fontos megjeleníteniük az épületük homlokzatán. 
 
 
 
 
  

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTg5CP4OzXAhUNGuwKHa9uD48QjRwIBw&url=http://jarmuipar.hu/2016/06/12-millio-euros-beruhazast-jelentett-sicta-borsodban/&psig=AOvVaw1wa1vSJh88jqrZAtWzgSYh&ust=1512353001245297
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4.8. BÁNYATERÜLET 
 
A hajdan a településhez tartozó Simárd tanya területe ma is Felsőzsolcához 
tartozik. A területet szilárd úton a 37. sz. főúton lehet elérni. A területen működő 
kavicsbánya üzemel. A bányató déli végében áll a 2008-ban átadott, 105 m 
magas „Cervantes szélerőmű”, amelynek 44 méteres szélkereke a környékről 
mindenhonnan látható. A terület keleti határa a Bársonyos-patakig terjed. 
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4.9. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK  
 
A település keleti és déli oldalának terület-felhasználását a nagyüzemi 
mezőgazdasági területek határozzák meg. 
Kiterjedt területek, a külterület részei, a városképi szempontból jelentős 
útvonalak, a 37. sz. főút és a Felsőzsolca-Muhi út mellett találhatók. A kivett 
terület nagysága a település lakóterületének növekedésével megegyező 
mértékben nő.  
 
A vasútállomáshoz vezető út nyugati oldalán lévő egykori gyümölcsös – a 
Csepnyik – mára hobbitelkekké alakult. Hosszú, keskeny telkekre osztották, 
melyeket a helyiek és a környékbeliek vettek meg és zöldség-gyümölcs 
termelésre használnak.  
 
 

  
Mezőgazdasági területek a város 
keleti oldalán az ott elhaladó 
elektromos távvezetékekkel 
 

Mezőgazdasági terület a város déli 
oldalán, a Csepnyikben 
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4.10. ERDŐTERÜLETEK 
 
A település területén kevés erdőterület található, főleg a természeti területekhez 
kapcsolódó erdőterületek településképet befolyásoló hatása jelentős. A 
folyóvizek partján fűz-nyár ártéri erdők megmaradtak egy keskeny sávban, ahol 
a fehér fűz a legmeghatározóbb faj. Az árvíz után a Kis-Sajó mellett a fehér nyár 
és egyéb spontán terjedő telepített fajok is megjelentek. 
 
A település közterületei és a „vizek”, illetve az azt övező zöldterületek és erdők 
azokon a pontokon kapcsolódnak egymáshoz, ahol a történeti 
településszerkezet a Szent István utcáról lejutást biztosít az ártérre. Itt a 
természeti területek, az ártér élő hátterét képzi a főutcának. 
A helyek: 

‐ a Kassai utca folytatásában – a hajdani Kis-Sajó-híd helyén, ma az Árvízi 
Emlékpark és fejlesztési területe, ahonnan szép kilátás nyílik a Bükkre is 

‐ a Rákóczi Ferenc utca Szent István utcához való csatlakozásánál – lejárat a 
Pástra 

‐ a Kastéllyal szemben, a sportterület mellett 
  

A hajdani Kis-Sajó-híd helye, kilátás a Bükkre és az Avasra Az Árvízi Emlékpark zöld háttere Lejárat a Pástra – Rákóczi Ferenc utca és Szent 

István utca kereszteződésénél  

A kastély melletti Sajó menti terület 
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4.11. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK 
 

A térség legmeghatározóbb folyója a Sajó. Ezen a szakaszon veszi fel a 
Hernád-, a Bódva-folyók és a Szinva-patak vizét, valamint Felsőzsolcánál 
torkollik bele a Kis-Sajó is, ami a 2010. évi nagy árvíz fő okozója volt. 
Felsőzsolcát azóta felújított és kibővített védőgátrendszer védi a Sajó és a Kis-
Sajó áradásától. 
 
Felsőzsolca nyugati határa a Sajó és a Kis-Sajó folyók, amelyek értékes 
természetvédelem alatt álló területek. A történeti település életében mindig jelen 
volt a víz és a hozzá kapcsolódó területek védelme. A 3. sz. út kiépítése és a 
nagyáruházak megépülése előtt a Miskolcról Felsőzsolcára bevezető út 
természeti területeken kanyargott és a Kis-Sajó hídján áthaladva érkezett meg 
az ember a településre. A telkek jó része a Kis-Sajó vagy a Sajó melletti rétekkel 
volt határos. A 2010. évi árvíz után megépült árvízvédelmi- és gátrendszer 
védelmi okokból megváltoztatta ezt a kialakult rendszert. 
  A Kis-Sajó – a 2010. évi árvíz fő okozója – jelenlegi mederszakasza 

A Kis-Sajó új hídja a bevezető úttal Horgásztó a Kis-Sajón A régi és az új Kis-Sajó-híd 
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4.12. VASÚT TERÜLET 
 
A vasút területe csak keretezi Felsőzsolca területét, de a város életében nincsen 
aktívan jelen.  
 
A vasút inkább Alsózsolcához, az ottani településszerkezethez, illetve az 
alsózsolcai iparterületekhez kapcsolódik szorosabban. 
 
 
  

A vasútállomás épületének megközelíthetősége Felsőzsolca felől  

A vasútállomás épülete az alsózsolcai területek felől 
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5. A TELEPÜLÉS MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ 
AJÁNLÁSOK: ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, KÖZTERÜLETEK 
TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA – UTCÁK, TEREK, KÖZPARKOK 

  
5.1. ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ EGY MODERN VONZÓ 

KERTVÁROSI ARCULAT KIALAKÍTÁSÁHOZ 
 

Felsőzsolca az 1970-es évektől dinamikus fejlődésen ment keresztül. Miskolc 
intenzív iparfejlesztése időszakában az ott dolgozók és a településen 
letelepedők tömeges lakásépítése volt jellemző. Sajátos tény, hogy mára a 
történelmi épületállomány nagy részének pusztulásával a legegységesebb 
utcakép ezeken a területeken, illetve az 1980-90-es évek szigorú helyi építési 
szabályzatának érvényessége időszakában született kertvárosias 
lakóterületeken található. 
 
A városnak meg kellene találnia saját új arculatát, egyéniségét, amit a régebbi 
arányok, jellemzők és egységes anyaghasználat alkalmazásával, a települési 
hagyományok „megőrizve újjáteremtésével” lehetne létrehozni. A 
meghatározott közös építési szabályok alkalmazása a település jelenleg 
nagyon vegyes utcaképeinek egységesedését segíthetné elő.  
A cél egy MODERN, VONZÓ KERTVÁROSIAS ARCULAT kialakítása lenne. 
 
A település egységes településképének kialakulását a jelenleg is vegyes 
karakterű beépítések összehangolása, a közterületek hasonló kezelése, a 
növényzet szakszerű, tervezett fejlesztése, valamint az épület arányok és a 
meghatározó anyaghasználat kidolgozott szabályai szerinti „keret előírások” 
betartása alapozhatná meg. 
 
Fontos településfejlesztési, településrendezési feladat lenne a város 
kaputerületeinek hangsúlyosabb kialakítása.  
1. Északi kaputerület a 37. sz. út és a 3. sz. főút kereszteződése felől – 

Bolyai János utca térsége 

 Feladat: információs táblák, információk kihelyezése a városról 
2. Nyugati kaputerület – a 3. sz. főút, Miskolc felől – Hősök tere térsége 
 Feladat: információs táblák, információk kihelyezése a városról, 

egységes mikroarchitektúrális rendszer kialakítása, amely a város 
egyetlen, gyülekezési feladatokat is ellátó tere – Hősök tere – súlyát 
növeli 

3. Déli kaputerület – Alsózsolca felől – kiépítése csak most indult meg, a 
dél felé terjeszkedő lakóterületek központja lesz a jövőben kiépülő 
szolgáltató területeivel 

 Feladat: információs táblák, információk kihelyezése a városról 
 
ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK, KÖZÖS ÉPÍTÉSI SZABÁLYOK A TELEPÜLÉS 
EGÉSZ TERÜLETÉN: 
 
Új épület építése, vagy meglévő épület átalakítása, bővítése esetén igazodni 
kell a kialakult városszerkezethez és az adott területen lévő építészeti 
karakterhez.  
Az illeszkedés szempontjából az épületek fő tömeg- és tetőformája, külső 
homlokzata, az alkalmazott anyag, azok színe, felületképzése meghatározó 
jelentőségű. 
 
A településkép védelme érdekében a település bármely területén, ahol a 
jellemző települési karaktertől eltérő szintszámú épület, vagy eltérő magasságú 
építmény megvalósítását tervezik, településképi vizsgálat szükséges. 
 
Műtárgyakat, közterületi burkolatokat és berendezéseket (utcabútorok, 
hirdető berendezések, világítótestek, autóbuszvárók, stb.) az utcakép 
jellegzetességének megtartásával szükséges megvalósítani. Törekedni kell 
arra, hogy azok egy tárgy-együttest alkossanak, azok a környezetük építészeti 
karakterébe illeszkedő típusúak, időtálló kivitelűek és lehetőleg egyedi 
hangulatúak legyenek. 
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Építmények elhelyezésénél törekedni kell a lehető legnagyobb összefüggő 
zöldfelület kialakítására. 
 
A fényszennyezés megakadályozása, valamint a kellemes fényérzet 
érdekében törekedni kell a 3000K színhőmérsékleti érték alatti fényforrások 
alkalmazására a kültéri világítás esetén. Fényforrások elhelyezése és tervezése 
esetén kerülendő a felfelé irányuló fény alkalmazása, talajszintbe épített 
fényvetők telepítése nem javasolt. 
 
Jó példa más településről 
 
2011-ben Miskolc városa a Makón megrendezett Magyar Urbanisztikai 
Társaság (MUT) Konferenciáján dicséretet kapott „Lakókörnyezet közterei” 
kategóriában a Szinva terasz kialakításáért. A „Köztérmegújítási Nívódíjat” 
ebben a témában ekkor Nagykovácsi kapta meg közterületeinek 
átalakításáért.  
 
A Felsőzsolcához hasonlóan agglomerációs település Nagykovácsi új, 
egyszerű eszközökkel megvalósult közterület fejlesztései példaként 
szolgálhatnak a városnak is. Új, egységes koncepció alapján megtervezett 
(Budapesti Corvinus Egyetem Kert- és Szabadtértervezési Tanszék) különböző 
funkciójú burkolt terek jöttek létre zöldfelületekkel, amelyek átalakították a 
település arculatát. 
 
Felsőzsolcán a Hősök tere példaszerűen megújult az elmúlt időszakban az 
1848-as emlékmű felújítása kapcsán. Ebben a szellemben kellene a város 
további, jelentős városközponti területeinek közterületeit is megújítani 
lépésenként.  
 

  

Nagykovácsi 

Nagykovácsi 

http://epiteszforum.hu/galeria/egy-falusi-foter-arculata-a-xxi-szazadban-nagykovacsi/92202
http://epiteszforum.hu/galeria/egy-falusi-foter-arculata-a-xxi-szazadban-nagykovacsi/92211
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Beépítési módok, az épületek elhelyezése a telken 
 
1. Új épület építése, vagy meglévő épület átalakítása, bővítése esetén 

igazodni kell a kialakult városszerkezethez és az adott területen lévő 
építészeti karakterhez. A telkeken javasolt az új épületek kialakult 
beépítési módhoz igazodó elhelyezése, figyelembe véve a kialakult 
előkerti méretet. 
A meglévő építményeket fenntartani, bővíteni, átalakítani, valamint új 
építményeket létesíteni, csak a meglévő építményekkel összehangoltan, 
a jellegzetes településkép, valamint az épített és természetes környezet 
megjelenését megőrző és azt fejlesztő módon lehet. Az illeszkedés 
szempontjából az épületek fő tömeg- és tetőformája, külső homlokzata, 
az alkalmazott anyag, azok színe, felületképzése meghatározó 
jelentőségű. 
 

 

 

2. Az utcakép meglevő ritmusának megőrzése, fenntartása fontos 
feladat. Ehhez fontos a jelenlegi telekosztás szélességi méretének 
fenntartása. Ha telkek összevonására kerül sor, akkor a hagyományos 
telekosztás figyelembevételével olyan megfelelően tagolt tömegű épület 
megépítésére kell törekedni, amely a hagyományos utcaképi ritmus 
fenntartását biztosítja. 

 

 

 
 

3. A városban a történeti településszerkezetű karakterterületeken 
nagyon markánsan jelentkezik a fűrészfogas beépítési jelleg az 
utcaképben. Ennek követése ezeken a területeken a kedvező, egyedi 
településkép fontos feltétele, bármilyen épülettípusról legyen is szó. 
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4. A kiszolgáló épületek inkább a főépület mögé, annak vonalába 
kerüljenek. 

 

  
 

5. A gépkocsitároló inkább a telek hátsó részébe kerüljön, ne az utcára, 
(az „istálló” mindig a telek hátsó részén volt az idők folyamán).  

  
 Kialakulhatnak olyan utcaszakaszok, ahol szinte garázs bejáratokból áll 

az utcakép, pedig egy kertvárosias lakókörnyezetben inkább az áttört 
kerítéseknek, zöldfelületeknek kellene érvényesülni.  

 
 Ha a telek kis szélessége nem teszi lehetővé a garázs telek belsejében 

való elhelyezését, akkor a homlokzatot úgy kell kialakítani, hogy a 
tömegalakításban ne a garázs bejárata kapja a legnagyobb hangsúlyt. 

  

  
 

Épületmagasság 
 
A maximális építési magasságot 4,5-6,0 m-ben célszerű meghatározni a 
település jellemzően lakóterületein. Ettől nagyobb magasságot csak a 
városközponti területeken, főleg a Kassai utca Hősök teréhez közeli, 
településképileg még ahhoz csatlakozó, már eddig is földszint + 1 emeletes + 
tetőtér beépítéses magasabb épületekkel beépített szakaszán, illetve a most 
kialakuló déli kaputerületnél, – ahol a megépült lakóházak földszint + 2 emelet 
+ tetőtér beépítés magasak – javasolt meghatározni. 
 

Tervezett bővítést inkább a meglevő szintszám keretei között kell megoldani, 
ha lehetséges, akkor a telek további területének igénybevételével. 
 
Ha az intézményterületek bővítése, fejlesztése keretében épületmagasság 
növeléssel járó beruházás valósul meg, akkor előtte településképi vizsgálat 
elvégzése szükséges. 
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Anyaghasználat, színezés 
 

‐ Természetes, szépen öregedő anyagok használata, tégla, kő, fa 
alkalmazása javasolt, de kő vagy kőnek látszó lemezek felragasztása nem 
ajánlott. Kerüljük a lapos hulladékkőből csemperagasztóval felragasztott 
lábazat vagy nyíláskeretezés díszítéseket. 

‐ A homlokzaton háromnál több anyagféleség ne legyen, mert ezek 
egymás hatását gyengítik. 

‐ Egy vakolt homlokzati felület is lehet olyan nemes és elegáns, mint 
egy kő vagy tégla felület. 

‐ A homlokzat színezésénél figyelembe kell venni a környezet, a kerítés, 
a nyílászárók és a homlokzaton szereplő egyéb szerkezetek színeit, a 
rikító színeket el kell kerülni, leginkább a lágyabb árnyalatok és földfesték 
színek (kerülve a műanyag festésekre jellemző kék, zöld, lila és egyéb erős 
vagy rikító neon színeket) alkalmazása ajánlott. 

‐ Nem ajánlott a mű antikolt vagy egyéb mintázatú, nem természetes 
színű cserepek,vagy egyéb anyagú héjazatok alkalmazása. 

 

 
 

 

 
Tömegformálás, homlokzati kialakítás 
 
Átgondolt, gazdaságos alaprajzi rendszerrel – jó tájolás, jó helyiség szervezés, 
az építőanyagok, épületszerkezetek optimális megválasztásával, 
hőszigeteléssel, árnyékolással, az épülethez kapcsolódó fedett-nyitott terekkel, 
tornác alkalmazásával is komfortos épületet hozhatunk létre. 
 
Alkalmazzuk a régi épületek változatos, jól használható tornác vagy fedett-
nyitott terei kialakításának megoldásait. 
  
Bővítés esetén – ha a telek megengedi – inkább a földszinten bővítsünk, egy L 
vagy T alakú tömeg kedvező tömeg vagy homlokzati megoldásokat hordozhat. 
A következetes, egy utcában sok helyen alkalmazott megoldások kedvező 
utcaképet is eredményezhetnek. 
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Nem javasolt a település épületeinek tömegformálásától idegen, bonyolult 
tömegformálású, nem a hazai viszonyokhoz illeszkedő épületszínezésű és 
épülettömegű épület megépítése. Azok a házak más helyen, éghajlaton, más 
arányú és nagyságú telkek beépítésének jelentik az optimális megoldását. 
 

 

 

 

 

 
Homlokzati nyílászárók cseréje esetén az épület homlokzatán alkalmazott 
nyílászárók színét és jellemző osztását szükséges megtartani, kivéve, ha a 
homlokzaton minden nyílászárót egyidejűleg kicserélnek. 
 

 

Tető hajlásszöge 
 
Ajánlott, hogy a tetőhajlásszög a hagyományosan kialakult 40 fok körül kerüljön 
kialakításra. A 25 foknál kisebb tetőhajlásszög („mediterrán”) – bár már jelen 
van a település újonnan beépített területein – és a 40 foknál nagyobb tető 
hajlásszög nem a településen kialakult harmonikus rendbe illeszkedik, idegenül 
hat, nem ajánlott. 
 

 
 

Tetőidom formálása 
 
Törekedni kell az épület tömegének egészét egyszerű tetőformával lefedő 
tetőzet kialakítására, a hagyományos arányú tetőképzésre. 
 
A kontyolt, az oromzatos nyeregtetők és a sátortető egyaránt elterjedt, a 
tetőformát úgy alakítsuk ki, hogy kerüljük a nagy felületű utcafronti oromzat 
használatát. 
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Kerítések: 

‐ A település minden lakótelkét be kell keríteni, köré kerítést kell építeni, ez 
alól felmentés nem adható. 

‐ A településen jellemző az igényes anyagokból készült kerítés használata, 
maradék építőanyagokból (csempe, fonott vagy hegesztett drótháló) készült 
kerítés a település egyik részén sem építhető. 

‐ Kerülni kell a tömör fém és a tömör beton kerítés elemek alkalmazását. 

‐ Az áttört kerítések használata növény futtatással vagy az utcaképben a 
kerítéssel együtt látható sövény telepítéssel javasolt. 

‐ Törekedni kell az utcában már meglevő magasság – lábazat és kerítésmező 
– alkalmazására. 

‐ Szerencsés, ha a kerítésekben visszaköszönnek a telken álló épület egyes 
részletei, építészeti elemei (szín, anyag, minta stb.), amelyek a harmonikus 
utcaképhez hozzájárulnak. 
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Ajtók, ablakok: 

‐ A település egyedi képének kialakításánál kimagasló szerepet játszanak a 
nyílászárók. A nyílászárók anyagát, színét, méreteit, a homlokzaton való 
elhelyezkedésüket mindig az adott korok lehetőségei illetve igényei 
határozták meg. 

‐ Napjaink energetikai korszerűsítési törekvéseire tekintettel a vonatkozó 
pályázati anyagokban szereplő műanyag nyílászárók miatt, ezek az elemek 
megkerülhetetlen elemei a nyílászáró piacnak. 

‐ A fa az első anyag, amelyből ilyen szerkezet készül, ma már minden 
változatát gyártják, lakó és közintézményeknél mindenütt alkalmazható, 
előnye, hogy nem kell feltétlenül gyakori vagy gépi szellőzés a beépítésekor, 
ellentétben a műanyag nyílászáróval. 

‐ Ügyelni kell arra, hogy a különböző anyagú nyílászárók tok- és 
szárnyszerkezetei más-más arányúak. A modern nyílászárók szerkezetei 
keskenyebbek, amit a homlokzatképzésnél figyelembe kell venni.  

 

  

 

‐ Külső zsalugáter alkalmazása ajánlott, de meg kell vizsgálni a hatását a 
homlokzatra. 

‐ A nyílás keretezés esetén a napjainkban szokásos, részlegesen 
megjelenő ragasztott polisztirol elemek helyett inkább teljesen körbefutó 
vakolat díszt alkalmazzunk. 
 

Közműhálózat 
 
Új közművek elhelyezése, valamint a közműhálózat fejlesztése során a 
közművek elhelyezése föld alatt javasolt. 
 
Szellőzők, klímaberendezések elhelyezése: 
 
Szellőzőt és klímaberendezést a településképi szempontból meghatározó és 
egyedi védelem esetén, utcafronti homlokzatra elhelyezni nem, vagy csak 
rejtetten ajánlott. 
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5.2. ÉPÜLET ÉPÍTÉS VAGY ÁTÉPÍTÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI 
 

A TELEK – ÁTÉPÍTÉSNÉL VELE AZ ÉPÜLET – KIVÁLASZTÁSÁNAK 
SZEMPONTJAI  
 

A településképi szempontból eltérő karakterű területek lehatárolásánál – 4. 
fejezet – a településképi elemek bemutatásával nyilvánvalóvá vált, hogy a 
városnak egymástól elkülönülő adottságú területein más–más arculatú, arányú 
épületek építése célszerű. 
 

Az új építkezések mellett sokan vannak, akik a már meglevő lakóházuk 
átalakítását határozzák el, illetve egy már kész épületet vásárolnak meg és ezt 
alakítják át a család új otthonává. Ezzel az építkezési tevékenységgel is 
foglalkozni kell, mert a végeredménynek ugyanazon elveknek kell megfelelnie, 
mint az új építés esetében. 
 

Olyan helyet válasszunk, amely életmódunknak, és az általunk összeállított 
építési programnak is megfelel. Más szempontokat kell figyelembe venni egy 
történeti településszerkezettel, beépítéssel rendelkező területen vagy egy új 
parcellázás esetén.  
 

Meghatározza lehetőségeinket a telek beépíthető részének helyzete, a 
beépítés mértéke. Egyeztessünk az Önkormányzattal, illetve a Főépítésszel, 
tisztázva, hogy a területre érvényes előírások biztosítanak-e lehetőséget az 
általunk elképzelt épület megvalósítására. Erre lehetőséget ad az újonnan 
bevezetésre kerülő „szakmai konzultáció” intézménye, amely keretében a 
Főépítésznek felvilágosítást kell adnia: 
 

‐ építési helyen belüli építmény elhelyezésről,  

‐ építési helyen belüli melléképület elhelyezésről,  

‐ az illeszkedés szabályainak megállapításáról,  

‐ egy építési telken több épület elhelyezéséről,  

‐ tetőidomok, tetőhajlásszögek, és tetőablakok megállapításáról  

‐ védelem alatt álló területen lévő épület felújítása, átalakítása során, 
reklámok, feliratok, közművek homlokzaton való elhelyezéséről, annak 
érdekében, hogy az épület eredeti formavilágának megtartása biztosított 
legyen,  

‐ az épületek homlokzati színezésének, tetőformájának és tetőhéjazatának 
kialakításánál, változtatásánál, anyagának, színezésének 
meghatározásáról. 

 

A HÁZ ARCULATÁNAK MEGVÁLASZTÁSA 
 
A települések hagyományos építészeti arculatára jellemző elemeket tartalmazó 
házak helyett az elmúlt évtizedekben a „modern házak” építése terjedt el, mert 
ezt tekintik az építtetők az egyéniségüket és vágyaikat kifejező építészeti 
megnyilvánulási formának. 
 

Egykor minden ház hasonlatos volt a többihez: a környéken beszerezhető 
építőanyagokból, az általános életkörülményekhez igazodva épült, a méreteket, 
nyílásrendeket a meglévő formák és szokások után alakították, az építtető és a 
ház rokonságot vállalt a többi építtetővel és házzal.  
Az építtetők nem különb emlékműveket akartak építeni, hanem a hagyományos 
lakókörnyezeti elvek szerint együtt kívántak élni a környezetükkel. Ugyanakkor 
két egyforma ház nem volt egy településen sem. Építtetője azt a maga lelkéhez, 
szükségleteihez alakította. A különbség főként a homlokzati díszítésben, 
részletmegoldásokban volt megfigyelhető. 
 

Házunk a magunk és családunk számára épül, általában életünk egyik 
legnagyobb vállalkozásaként. A jó épület nem csupán ízlés kérdése. Egy 
értékálló ház titka az adott telken való jó telepítésben, az arányok 
harmóniájában, a valós igényeknek megfelelő ésszerű alaprajzi szerkesztésben 
és az átgondolt, tartós, szépen öregedő anyagválasztásban rejlik. 
 

Ha egy településen vagy településrészben minden ház különböző, s közöttük 
gyenge esztétikai minőség is akad, illetve a minőséget idegen építészeti divatok 
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– mediterrán, alpesi, vagy minimal artos formák „színesítik” – a településkép 
érdektelenné válik, s a hagyományok megtagadásával a település lakosainak 
önérzete és köztudata sérül, azaz elveszti közösségi identitását. Az 
„egyénieskedő” épületek közt az egységes esztétikai értékrend hiányában nincs 
harmónia, nincs kontextus, nincs településképileg értékes utca vagy tér. 
 

Az egységes elvek szerinti építés nem jelent egyforma építést: alapszituációk, 
arányok betartása mellett is végtelen számú, csak az építtetőre jellemző 
variáció dolgozható ki. 
 
Jó példák egyéni, de a település hagyományaiból építkező arculat 
kialakítására a város középületei közül:  
 
 

„Északi kaputerület” – a Sport öltöző a sportpálya felől 

„Északi kaputerület” – a COOP Áruház 

„Északi kaputerület” – A COOP Áruház és a Sport öltöző a Bolyai János utca felől 



 

74 FELSŐZSOLCA TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE  

 

5.3. AJÁNLÁSOK AZ EGYES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEN FEKVŐ 
KARAKTEREK TERÜLETÉRE 
 

5.3.1. AJÁNLÁSOK A TÖRTÉNETI, VÉDENDŐ 
TELEPÜLÉSSZERKEZETŰ VÁROSRÉSZEK TERÜLETÉRE – 
HAGYOMÁNYOS LAKÓHÁZAK ÉS CSALÁDI HÁZAK 
KÖRNYEZETÉRE (4.1. ÉS 4.2. KARAKTER) 

 

Az „Északi” és „Déli” értékvédelmi területek 
 

‐ A területeken csak az eredeti telekosztás és a sajátos fűrészfogas beépítési 
mód maradt változatlan, az épületek tömege, tetőformája, homlokzatainak 
szerkesztése, az anyaghasználat szabályai átalakultak. A hagyományos 
telekosztást, illetve speciális beépítési módot mindenképpen meg kell őrizni. 

‐ Hagyományos lakóházak melletti beépítésnél az új épület nagysága csak 
kb. 20%-kal legyen nagyobb (ha szükséges), mint a szomszédos 
hagyományos épület. A történeti területen javasolt a hagyományos 
lakóházak tömegarányát megidéző épületek létrehozása. 

‐ A régi épületek a telek hosszanti irányában terjeszkedtek, ez a rendszer 
lehetőséget nyújt a későbbi szakaszos bővítésre, az emeletráépítés helyett 
inkább ezt a bővítési módot válasszuk. 

‐ Az utcai homlokzaton célszerű a helyi formákhoz és arányokhoz 
ragaszkodni. 

‐ A tetőfelépítményeket kerülni kell, a tető kialakítása ne legyen tördelt, 
egységes, a teljes épület formálását figyelembe vevő módon történjen a tető 
megtervezése. 

‐ Az áttört kerítések használata növény futtatással vagy az utcaképben a 
kerítéssel együtt látható sövény telepítéssel javasolt. 

‐ Kerti építményt, műtárgyat a hátsókertben kell elhelyezni. Közmű 
csatlakozási műtárgy növényzettel fedetten az előkertben és oldalkertben 

elhelyezhető. Antenna csak a nem a településképi jelentőségű útvonal felőli 
homlokzatra rögzíthető. 

‐ Csak a környezetbe illő, stílusában a települési hagyományokon alapuló 
mikroarchitektúrális elemek helyezhetők el. 

 

Az „Északi” helyi értékvédelmi területen a kerítések meglevő vonalának az 
épületek vonalába, annak folytatásába történő áthelyezése kezdődött el. Ilyen 
beavatkozás esetén a jelenlegi előkert közhasználat céljára megnyitott területté 
válik. Ezt a területet egységes, igényes burkolatokkal és zöldfelületekkel kell 
kialakítani. A kerítés áthelyezéséhez településképi véleményezési eljárást kell 
lefolytatni. 
 

5.3.2. AJÁNLÁSOK TÖRTÉNETI, VÉDENDŐ TELEPÜLÉSSZERKEZETŰ 
VÁROSRÉSZ TERÜLETÉRE – INTENZÍVEBB, KISVÁROSIAS 
LAKÓTERÜLET VAGY INTÉZMÉNYTERÜLET ESETÉBEN (4.2. 
KARAKTER) 

 
A „Déli” értékvédelmi terület 
 
A Helyi Építési Szabályzatban a Vt-1 (kisvárosias településközponti vegyes 
területek) esetében zártsorú beépítés került előírásra. Az Lk-1 (kisvárosias 
lakóterület) esetében a zártsorúsítás keskeny telkek esetében alkalmazható 
megoldás. Zártsorú beépítésnél a teljes zártsorúsítás nem kötelező, helyette 
tömör kerítés építésével hézagosan zártsorú beépítés is megvalósítható. 
 
Zártsorú és oldalhatáron álló – zártsorú beépítésű övezetekben összetett 
tetőidomú magas tető építendő utcára merőleges jelleggel, az utcaképen belüli 
jellegnek megfelelően vagy oromfalasan, vagy teljes kontyolással valósuljon 
meg. A hajlított (L alakú) beépítések esetében a tetőformát a zártsorú 
beépítéseknél megadott szempontok szerint kell kialakítani. 
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5.3.3. AJÁNLÁSOK AZ ÚJ CSALÁDIHÁZAS TERÜLETEKEN – 
KOCKAHÁZAS VAGY KERTVÁROSIAS – LAKÓHÁZAK 
ÁTALAKÍTÁSÁRA VAGY ÉPÍTÉSÉRE (4.3. ÉS 4.4. KARAKTER) 

 
1. „Kockaházak” átalakítása és korszerűsítése: 
 
A négyzetes alaprajzú, földszintes, sátortetős családi házak (ún. kockaházak) 
típustervek szerint épültek az ötvenes évektől egészen a nyolcvanas évekig. 
Az energetikai korszerűsítés indokolt az alacsonyabb fenntartási költségek és a 
jobb komfortérzet miatt. Ennek során azonban a technikain túl településképi 
szempontokat is figyelembe kell venni. 
 
A bővítés során jogos igény, egyben értéknövelő, a tömegformálásra is kedvező 
hatású átmeneti terek (fedett terasz, tornác, veranda) építése, a tetőtér 
hasznosítása. E szimmetrikus megjelenésű épülettípus átalakítása esetén 
lehetőség nyílik oromzat kialakítására is, mely a hely karakteréhez igazodó, 
egyedi arcot ad az eredetileg a táji jellegzetességeket figyelmen kívül hagyó, az 
ország egészére nézve szinte csak a színükben és homlokzati díszítésükben 
különböző, típusterv szerint megépült házaknak. Mai, jó minőségű, nemes 
anyagokkal történő homlokzat burkolásuk is a fejlesztés egy módja. 
 
Átalakításuk megtervezését a jelenleg hatályban levő új előírások ellenére is 
mindenképpen bízzuk építész tervezőre.  
 
Nagy tömegű kertvárosias lakóház átalakításra jó felsőzsolcai példát ismertet a 
Településképi Arculati Kézikönyv a 6.1. fejezetben. 

 
2. Nagy tömegű kertvárosias házak átalakítása: 
 
A 80-90-es évek tipikus, terjengős tömegű, széles fesztávú családi házát mára 
sok esetben szeretnék átalakítani, korszerűsíteni a tulajdonosaik. 
  
A kisebb beavatkozási szint rendszerint csak a homlokzatokat, és a héjazat 
cseréjét érinti. A héjazat (általában palafedés) cseréje esetén lehetőleg 
természetes színű égetett agyagcserepet használjunk. A szimpla 
hőszigetelésen túl, jó alkalom a homlokzat újragondolására. Javasolt a 
természetes, szépen öregedő anyagok és a földszínek használata.  
 
A vakolatugrások és a színváltások alkalmazásával optikailag csökkenthetjük 
az eredeti méreteket. Kerüljük a műanyag habból készült stukkók alkalmazását 
a homlokzaton díszítés vagy ablakkeretezés gyanánt. Időt állóbb és 
egységesebb hatás érhető el finom vakolatugrásokkal, párkányokkal. 
Kerülendő a ragasztott, csempeszerű kőutánzatok használata. 
 
 
A nagyobb beavatkozás a tető teljes szerkezetének átalakítása, új homlokzati 
nyílásrendszer kialakítása. Ha mód van rá, akkor indokolt a tető nagy 
tömegének megtörése, párhuzamos és merőleges gerincű tetőrészek 
alkalmazása. Az így kialakuló keskenyebb fesztávú oromzat léptékében 
kellemesebb, a hely karakteréhez igazodó, egyedi arcot ad az épületnek. 
Lehetőség nyílik a tömeget tagoló bővítmények, átmeneti terek – terasz, tornác 
stb. – építésére. A homlokzatokon új helyre kerülhetnek az új arányú és 
osztású, esetleg összefogott nyílászárók. 
 
A tető alakítása 
A tetőhéjalás cseréjével párhuzamosan, a meglévő ácsszerkezetre ráépítve 
alakulhat ki az utcai oromzat táji jelleget tükröző tetőformája. A toldott tornác 
tetőszerkezete a falazatra és különböző (fa, tégla, kő) anyagú pillérekre 
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támaszkodhat, a tornác enyhébb lejtéssel kerül kialakításra, fedésénél a 
fémlemez fedés is elképzelhető. 
 
Átalakításra jó felsőzsolcai példát ismertet a Településképi Arculati Kézikönyv 
a 6.1. fejezetben. 
 
Homlokzatképzés, nyílászárók 
A felújítás, a szimpla hőszigetelésen túl, jó alkalom a homlokzat 
újragondolására. Javasolt a lábazat minőségi felújítása. Javasolt a természetes, 
szépen öregedő anyagok és a föld színek használata. A nyílászárók cseréje 
esetén lehetőség nyílik új ablakosztás kialakítására. Az árnyékoló szerkezetek 
számbavételénél vizsgáljuk meg egy zsalugáter elhelyezésének lehetőségét is. 
 
3. Új „divatos” épületek építése 
 
Az építtetők manapság leginkább a nevükben „divatos”: „mediterrán”, 
„minimalart”, „amerikai” stb. stílusú házak építése, azaz a település 
hagyományától idegen irányba mozdulnak el. Fontos lenne azonban azt 
tisztázni, hogy mi is az az életvezetési illetve térprogram, amit az építtető és 
családja szeretne megvalósítani.  
 
Lehet, hogy a hagyományos épületekhez jobban közelítő építészeti formákkal, 
térszervezéssel is megvalósíthatók azok a térprogramok, pl. tágas belső és 
külső fedett-nyitott terek kialakítása, ezek egymásba nyithatósága, a tágas 
teraszon jó időben külső konyha használhatósága, természetes anyagok, 
színek használata, amelyek településképben idegenül ható bonyolult tetőzetű 
épületek építésére sarkallják az építtetőket. 

 
Új kertvárosi lakóépület építésére jó felsőzsolcai példát ismertet a Településképi 
Arculati Kézikönyv a 6.1. fejezetben. 

 
5.3.4. AJÁNLÁSOK A  TELEPÜLÉSKÉPI JELENTŐSÉGŰ 

VÁROSKÖZPONTI INTÉZMÉNYTERÜLETEK KIALAKÍTÁSÁRA, 
ÁTÉPÍTÉSÉRE, ILLETVE KÖRNYEZETÜK KÖZTERÜLETEINEK 
KIALAKÍTÁSÁRA (4.5. KARAKTER) 

 
Épületek 
 
Ezeken a területeken új épület vagy épületrész építését, az épületek felújítását, 
átépítését mindig az adott épületek jellegzetességeit figyelembe véve kell 
megoldani. A település ilyen fajta területei mind más karaktert képviselnek.  
 
Új épület elhelyezése esetén követelmény a fokozott illeszkedés az arányosság 
gondolatát szem előtt tartva. A városképi jelentőségű településközponti 
területeken lévő épületek rekonstrukciója csak egységes koncepció alapján 
történhet. Helyi védelemmel érintett épület felújítása során törekedni kell az 
eredeti állapotot tükröző építészeti kialakításra. Az igényes és értékes építészeti 
részletek feltétlenül megőrzendők, a megőrzés érdekében folyamatos 
karbantartásukról gondoskodni kell. 
 
Energetikai korszerűsítések alkalmával törekedni kell a teljes homlokzat egy 
időben történő felújítására. Helyi védelemmel érintett épület energetikai 
felújítása során kerülendő a műanyag ablakok használata. 
 
A tetőfedés során kerülendők a harsány, természetes fedési módoktól eltérő 
színű és anyaghasználatú technológiák (bitumenes zsindely, hullámpala, 
cserepes lemez vagy hasonló műszaki tulajdonságú építőanyagok). 
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Közterületek 
 
Igen fontos a térburkolás egységesítése, a kertészeti felújítás és a térburkolás 
összehangolása, a közlekedési rendszerek racionalizálása. Ahol lehetséges, ott 
a kiemelt intézmények környékén díszburkolatos, forgalomcsillapított területek, 
illetve igényes zöldfelületek létrehozása ajánlott. 
Célszerű az utcabútorok, a közterületi építmények, a hirdetési felületek 
kialakításának, anyaghasználatának az összehangolása is. 
 
Növény kiültetésekre, igényesen kialakított virágágyásokra, virágtartó 
állványokra a településközponti területeken található jó példák, a 
kezdeményezés folytatása és kiterjesztése a többi városrészre ajánlott. Az 
ültetésre alkalmas és nem alkalmas fajok listáját a településképi rendelet 
tartalmazza. 
 
A közterületek és zöldfelületek fejlesztése, kialakítása, fasorok ültetése, 
valamint közterületi burkolatok, utcabútorok, lámpatestek cseréje, felújítása 
csak egységes koncepció alapján történjen. 
 
Kiemelt figyelmet kell fordítani az intézmények környezetében a megfelelő 
parkoló-szám esztétikus kialakítására.  
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5.3.5. AJÁNLÁSOK ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDTERÜLETI 
INTÉZMÉNYEK KIALAKÍTÁSÁRA, ILLETVE ÁTALAKÍTÁSÁRA 
(4.6. KARAKTER) 

 
Beállt faállomány fokozott védelme és fejlesztése fontos városfejlesztési 
szempont kel, hogyl legyen.  
 
Építmények kialakítása és átalakítása, új sportpályák telepítése, a meglévő 
épületek átépítése, gyalogos forgalom számára kialakítandó új sétányok 
megvalósítása csak közterületi terv alapján javasolt.  
 
Közterületi burkolatok, utcabútorok, lámpatestek cseréje, felújítása és 
kialakítása egységes koncepció alapján történjen.  
 
Új közparkok kialakításakor a kialakítandó zöldfelületek legalább 40%-át a 
tájkarakterhez illeszkedő növényállománnyal, fásítottan szükséges kialakítani.  
 
A területen játszó- és pihenőszerek, kerti építmények, szobrok, emlékművek 
és a területet kiszolgáló épületek elhelyezése egyedi építészeti 
megoldásokkal ajánlott.  
 
Zöldterületi intézményterületeken a közösségi célú zöldterületi intézmények 
kialakítása, felújítása és átalakítása, valamint az építmények telkeinek, 
udvarainak rendezése során a közterületeknek megfelelő színvonalú 
környezetalakítási, zöldterületi terv készítése szükséges.  
 
Temetők telkeinek, udvarainak rendezése során, valamint új építmények 
elhelyezésekor, a meglévő épületek felújítása, bővítése alkalmával a 
közterületeknek megfelelő színvonalú környezet alakítási, zöldterületi terv 
készítése szükséges.  
 

 
5.3.6. AJÁNLÁSOK A GAZDASÁGI TERÜLETEK KIALAKÍTÁSÁRA, 

ILLETVE ÁTALAKÍTÁSÁRA (4.7. KARAKTER) 
 
Az új technológiát képviselő új gazdasági területeken a vállalkozás súlyát növeli 
egy korszerű, új, magas minőségű, fejlett technológiával készülő gyártócsarnok 
vagy irodaépület megépítése. 
Csarnoképületek tetőzetének kialakítása során a trapézlemez-fedés 
megengedett, azonban kezeletlen felületek használata nem ajánlott. 
Az épületek létesítése során kerülni kell a nagy felületen alkalmazott erős 
színek használatát, ez alól csak a vállalkozás jelképe, logója lehet kivétel. 
 
A nagytömegű ipari jellegű épületek és összefüggő nagykiterjedésű burkolt 
felületek sivárságának ellensúlyozására és a terület emberközelibbé tételére 
összefüggő, tömbszerű, 3 szintű zöldfelületek, védőfásítások létesítése 
javasolt. A funkciók egy tömegben kezelése nem javasolt, a fő funkció mellett 
funkciójában elkülönülő kisebb egységek telepítése javasolt. 
Kiemelt fontosságú a főút mentén elhelyezkedő üzemi területek 
növényállományának rendezése, védő növénysávok kialakítása, fenntartása. 
Külterületi gazdasági területeken nagyon fontos szempont a természetbe 
illesztés, ezért a terület technológiát nem zavaró fásítása, valamint a 
megközelítését biztosító út fasorral való szegélyezése ajánlott.  
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5.3.7. AJÁNLÁSOK AZ EGYÉB KÜLTERÜLETI KARAKTEREK 
ESETÉBEN FELMERÜLŐ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEKHEZ 
(4.8. – 4.12. KARAKTER) 

 

A védett vagy védelemre tervezett területeken fokozott körültekintéssel kell 
minden beavatkozást (bármilyen nemű építést és területhasználatot) 
megvalósítani. Javasolt a területek beépítetlen jellegének megtartása.  
 
A védett területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló építmény, 
felszíni elektromos hálózati vagy hírközlési elem vagy építmény elhelyezése 
nem ajánlott. 
 
A külterület védelem alá nem eső részein sem jellemző az építmények 
elhelyezése, az alacsonyfokú beépítettség megtartása fontos. A tájkép védelme 
érdekében egyszerű tömegképzésre való törekvés és nyeregtetős tetőforma 
kialakítása ajánlott.  
 
Külterületi pihenőhelyek telepítése során ajánlott azok egységes arculat szerinti 
kialakítása, valamint  fontos a természetes építőanyagok használata. 
A tájképbe kizárólag az egyszerű tömegképzésű, nyeregtetős épületek 
illeszkednek. 
 
5.4. AJÁNLÁSOK KÖZTERÜLETEK KIALAKÍTÁSÁRA 
 
A lakosság az utóbbi időben saját telke zöldfelületeinek kezelése mellett nagy 
hangsúlyt fektet arra, hogy a családi házuk előtti területrészt is ápolja és így 
egységesebb, jobb megjelenést nyújtson a település egésze számára.  
 
A kertvárosi jelleg elérése miatt kívánatos lenne több utcai fasor létesítése és 
igényes utcai kerítések építése. A kertvárosi jelleghez jobban illeszkedik az 
áttört kerítés építése. Javasoljuk, hogy az áttört kerítés telek felé eső oldalán 

sövény telepítésével vagy zöld futtatásával kerüljön egységesítésre a 
településkép. 
 
Felsőzsolcán a lakóutak nagy része viszonylag keskeny, a burkolt útfelület 
egysávos, járda kialakítása is csak a szélesebb és forgalmasabb utcák 
esetében alakult ki (Kassai utca, Szent István utca, Dózsa György utca, 
Kazinczy utca, Béke utca), legtöbb helyen csak az egyik oldalon.  
 
A lakóutcákban szembe jövő forgalom esetében mindkét irányban a padkára 
kell húzódni. A padka mellett pedig kezdődik a szikkasztó árok. Az árok másik 
oldalán pedig általában csak egy keskeny sáv – vagy az sem – található a telek 
kerítéséig. Ahol nem épült ki járda a házak előtt, ott ezeket a sávokat lehet 
felhasználni növényültetésre. Egy-egy karakteres, jó tűrőképességű évelő vagy 
cserje használatával lehet szép utcaképet elérni. Ilyen forgalmat, terhelést jól 
tűrő növények pl. az alábbiak: 
 
Alacsonyabbra növő díszfák: 

‐ Gömb juhar, gömb kőris, gömb meggy, gömb akác 

‐ Dísz galagonya, japán díszcseresznye, díszalma, díszkörte, vérszilva 
 

Díszcserjék: 

‐ Rózsalonc, viráglonc, jezsámen 

‐ Gyöngyvessző, boglárkacserje 

‐ Hólyagvessző, fagyal 

‐ Nyári orgona, madárbirs, tűztövis 

‐ Hóbogyó, pimpó, díszsom 
 
Kerüljük a tuják és egyéb tűlevelű örökzöldek alkalmazását. A kézikönyv 
készítésekor az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatásában 
listát adott azokról az inváziós növényfajokról, amelyek telepítése nem ajánlott 
a településen. Ennek betartása szükséges. Az épületek elé ültetett magas 
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örökzöldek takarják a házat, télen elzárják a napfényt, a lombhullatók télen 
beeresztik az értékes napfényt, nyáron védenek a tűző naptól.  
 
A szikkasztó árkok fontos településképi elemek, ne hagyjuk gondozatlanul. Az 
árkokat átszelő gépkocsi behajtók és hidak egységes kialakítása hozzájárul az 
egységes, esztétikus településképhez.  



Az adott utca, közterület fasorral történő beültethetőségét az ott futó közművek 
alapvetően befolyásolják. Fa ültetés előtt a közmű vizsgálatok elvégzése 
feltétlenül szükséges! 



Új utcák kialakítása során a zöldfelület-rendezését minden esetben biztosítani 
kell, legalább egyik oldalon fasor ültetése javasolt, a közmű terveknek ebben a 
szellemben kell elkészülniük. 
 
Kiemelt területek közterületi tervének készítésekor az alábbi szempontok 
figyelembevétele szükséges:  

‐ a területen csak a környezetbe illő, stílusban nem idegen elemek, és 
építmények elhelyezése támogatott, 

‐ a burkolt felületek kialakításánál kombinált burkolatfelületek megjelenése is 
támogatható (aszfalt, beton, kis-elemes, nagy-elemes beton),  

‐ szükséges, hogy a mikroarchitektúra elemei és az utcabútorok egy 
területegységen belül egy tárgy-együttest alkossanak,  

‐ a védett területeken a stíluskeveredés, az épített környezethez és a terek, 
közterületek karakteréhez nem illő tárgyak elhelyezése kerülendő. 

 
Növény kiültetésekre, igényesen kialakított virágágyásokra, virágtartó 
állványokra a településközponti területeken található jó példák, a 
kezdeményezés folytatása és kiterjesztése a többi városrészre ajánlott. 
A közterületek és zöldfelületek fejlesztése, kialakítása, fasorok ültetése 
valamint közterületi burkolatok, utcabútorok, lámpatestek cseréje, felújítása 
csak egységes koncepció alapján történjen. 

A város két legforgalmasabb kaputerületének kezelése külön gonddal kell, hogy 
kezelésre kerüljön. Az északi (Bolyai János utca), de legnagyobb hangsúllyal a 
nyugati kaputerületének (Hősök tere) közterületeit külön koncepció alapján 
tervezett utcabútorokkal és információs táblarendszerrel kell ellátni az ide 
érkezők, illetve az itt élők kiszolgálására. 
 
5.5. AJÁNLÁSOK LAKÓTERÜLETI KERTEK KIALAKÍTÁSÁRA 
 
A településen egyre kevesebb helyen találkozhatunk hagyományos 
kerthasználattal. A kisebb telkeken és a legújabb beépítésű telkeken csak 
díszkertek, díszfák fordulnak elő az udvarokon. Egy szépen fenntartott kert 
áttört kerítések esetében javíthatja az utcaképet. 
A gondozott előkert és oldalkert a ház dísze. A közterületről látható képe a 
harmonikus utcaképhez hozzájárul. 
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Az udvar zöldfelületeinek növelése érdekében – és esetlegesen a szomszéd 
oldalhatáron álló épület falának takarása miatt – alkalmazhatunk futtató 
rácsokat.  
 
Az áttört kerítés telek felé eső oldalán sövény telepítésével vagy zöld 
futtatásával a településkép tovább gazdagodik zöldfelületekkel. 
 
A lakóterületek jellemző utcaképi arculatot befolyásoló eleme a házak kerítése 
előtt kialakított utcakertek látványa. Ez dupla előkertet eredményez, a 
gondozott virágágyások vagy növénytelepítések részeivé válnak az útmenti 
területeknek, színesítve, látványában gazdagítva azokat. 
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5.6. AJÁNLÁSOK SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK, MŰTÁRGYAK 

ELHELYEZÉSÉRE 
 
A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus 
hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére az alábbi területek nem 
alkalmasak: 
a) a helyi értékvédelmi területek, 
b) a településképi jelentőségű meghatározó területek,  
c) a településképi jelentőségű meghatározó útvonalak és a mellettük fekvő 

teleksorok, 
d) zöldterületek és zöldterületi intézmények,  
e) a természetvédelemmel érintett területek, az országos ökológiai hálózat 

területei, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek.  
 
A mobiltelefon szolgáltatók antenna tornyait nem lehet belterületen elhelyezni. 

 
A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus 
hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére az alábbi területek 
alkalmasak: 
a) a gazdasági területek, 
b) különleges közmű területek, 
c) a közlekedési- és közműterületek. 
 
Szélerőmű, szélerőmű-park a település belterületi határától D-re, 
mezőgazdasági területen környezeti hatástanulmány alapján, illetve a 
szakhatóságok által előírt védőtávolságok betartása mellett helyezhető el a 
város közigazgatási területén. 

 
5.7. AJÁNLÁSOK REKLÁMHORDOZÓK ÉS EGYÉB MŰSZAKI 

BERENDEZÉSEK ELHELYEZÉSÉRE 
 
Reklám 
 
Az épületek homlokzatain elhelyezhető cégérek, cégtáblák és cégfeliratok 
kialakításánál biztosítani szükséges, hogy azok szervesen illeszkedjenek a 
homlokzatok meglévő, vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a 
nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy együttesen összhangban 
legyenek az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti 
hangsúlyaival. 
 
Feliratok 
 
Javasolt az intézmény nevek, feliratok homlokzaton történő közvetlen 
elhelyezése tömbbetűkkel vagy mozaik betűkkel, amelynek megvilágítása is 
kedvezően kezelhető. Üzletfelirat esetében a térbeli betűk plasztikussága 
önmagában is figyelemfelkeltő, ezért nincsen szükség egyéb erőteljes elem 
használatára. 
 
A feliratokat a nyílászárók osztásrendjének megfelelően kell elhelyezni a 
homlokzaton. 
 
Ahol a feliratok cégfeliratként, meghatározott rend szerint, esetleg megvilágított 
– dobozszerű – táblaként kerülnek elhelyezésre, ott annak elhelyezése 
mindenképpen szigorúan kövesse az épület nyílászáró osztásrendjét, 
tengelyeit. Javasolt az egyes kisebb üzletek esetében a feliratokon kívül az 
épület homlokzati síkjából merőlegesen kiálló cégér kihelyezése is. 
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Egyéb műszaki berendezések 
 
Közművek 
Vezetékes elektronikus hírközlési hálózatot föld alatt vagy meglévő oszlopsoron 
szükséges vezetni, új oszlop létesítése nem támogatott. 
A transzformátorok épületekbe vagy épített elemekbe helyezése fontos feladat 
lenne. 
Közműlétesítmények elhelyezése csak a városképi megjelenés szabályainak 
teljes figyelembevételével lehetséges. 
 
Klímaberendezések 
A klímaberendezések iránt nagyon megnövekedett az igény. Ezek kültéri 
egységét semmiképpen sem az utcai homlokzaton helyezzük el. Keressünk 
számukra kevésbé hangsúlyos, takart vagy növényzettel takart helyet. 
 
Napkollektor, napelem 
A pályázati lehetőségek megnövekedésével egyre több, főleg tetőfelületre 
felszerelt napkollektorral és napelemmel találkozhatunk, főleg 
közintézményeken, de lakóházakon is. 
 
Az utcakép védelme miatt ezeket a felületeket – persze itt a tájolás döntő 
jelentőségű – lehetőség szerint az utcafronttól minél távolabb kell elhelyezni, 
egy felületben. A lépcsőzetes vagy több felületen történő elhelyezés a tető 
egységes képét zavarja. Védett utcakép esetén meg kell fontolni a kertben való 
elhelyezés lehetőségét is. 
  

A Rendezvények Háza déli tetőfelületén elhelyezett napelemek 

Lakóház délnyugati tetőfelületén 
elhelyezett összefogott napelem 
felület 

A római katolikus plébánia 
udvarán felállított, délre tájolt nagy 
napelem felület, zöldfelületi 
elemekkel körbevéve 
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6. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK, 
KÖZTERÜLETEK, ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSA 

 
A jó példaként szereplő épületek mindegyike Felsőzsolcán található. 
 
6.1. JÓ PÉLDÁK ÉPÜLETEK KIALAKÍTÁSÁRA 

 
MEGLEVŐ HAGYOMÁNYOS LAKÓHÁZ ÁTÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA 
 

Hagyományos lakóépület átalakítása a kerítés áthelyezésével, átépítésével, 

az épület előtti közterület igényes burkolásával 

 

  
Eredeti állapot Átépített állapot 

Igényes közterületi kialakítás a ház előtt 
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MEGLÉVŐ, TELEPÜLÉSRE JELLEMZŐ LAKÓHÁZ ÁTÉPÍTÉSE, 
FELÚJÍTÁSA 
 
A településre jellemző tipikus, kisvárosias lakóépület típus eredeti utcai 
homlokzattal történő felújítása és a meglevő tömeghez és tetőformához 
illeszkedő bővítése a telek belseje felé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEGLÉVŐ KOCKAHÁZ ÁTÉPÍTÉSE 
 

Meglévő kockaház bővítésének, átépítésének jó példája 
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MEGLÉVŐ KERTVÁROSI LAKÓHÁZ ÁTÉPÍTÉSE 
 

A kertvárosias lakókörnyezet meglévő épületének példaszerű, összefogott 

átalakítása új homlokzati és tetőfedő anyagok beépítésével, nyílászáró 

cserével 

 

  

Eredeti állapot Átépített állapot 
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ÚJ KERTVÁROSI LAKÓHÁZ ÉPÍTÉSE 
 

Hagyományos lakóépületek településképi megjelenésével és 

részletképzésével rokon új épület megjelenése a kertvárosias 

lakókörnyezetben 
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Hagyományos lakóépületek településképi megjelenésével rokon új épület 

megjelenése a kertvárosias lakókörnyezetben 

Hagyományos lakóépületek településképi megjelenésével rokon új épület 

megjelenése a kertvárosias lakókörnyezetben igényes közterületi kialakítással 

és kertkialakítással 
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Vidéki kúriára emlékeztető lakóépület igényes anyaghasználattal, 

részletképzéssel, közterületi burkolatokkal, kerítéssel és kert kialakítással 
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6.2. JÓ PÉLDÁK ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETKÉPZÉSEKRE  
 

HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK SZÉP 
RÉSZLETKÉPZÉSEI 
 
Az épületek megjelenését a nyílászárók nagyban befolyásolják. A homlokzaton 
történő elhelyezésük módját, arányaikat, számukat a történeti példák 
visszaidézésének indokoltságát, vagy egyszerűsített formájukat mind – mind az 
adott épület funkciója, helye, nagyságrendje dönti el.  
 
A hagyományos finom vakolat architektúra több épületen megfigyelhető a 
városban. A nyílászárók körül és a homlokzat szélső mezőiben is alkalmazott 
volt visszafogott mértékben. 
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KÖZÉPÜLETEK IGÉNYES, INSPIRÁLÓ RÉSZLETEI 
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LAKÓÉPÜLETEK IGÉNYES, INSPIRÁLÓ RÉSZLETEI 
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JÓ PÉLDÁK HÁZSZÁMOK JELÖLÉSÉRE 
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JÓ PÉLDÁK KERÍTÉSEK LÉTESÍTÉSÉRE, ÁTALAKÍTÁSÁRA 
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6.3. JÓ PÉLDÁK KÖZTERÜLETEK KIALAKÍTÁSÁRA, KÖZTERÜLETI 
ÉPÍTMÉNYEK, MIKROARCHITEKTÚRÁLIS ELEMEK 
ALKALMAZÁSÁRA, ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSÁRA 
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7. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, 
REKLÁMHORDOZÓK, FELIRATOK, INFORMÁCIÓS TÁBLÁK 
KIALAKÍTÁSA 

 
FELIRATOK 
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Jelenleg a településen nem nagyon vannak információs táblák az ide érkezők 
útbaigazítására. Az információs táblák rendszerét egységes elvek szerint 
javasolt kidolgozni és kihelyezni.  
 
Jó példa a városban megvalósult, utcák helyét jelző, kereszteződések előtt kitett 
egységes, a címer alakját és motívumait felidéző információs tábla rendszer és 
az egységes, az utcák sarkain kitett utcanév tábla rendszer. 
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IMPRESSZUM 
 
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Cím: 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20.  
Honlap: www.felsozsolca.hu 
Telefon: 06-46-613-000 
Polgármester: Dr. Tóth Lajos 
Megbízott Főépítész: Bodonyi Csaba DLA 
 
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV KÉSZÍTÉSÉBEN RÉSZT VETT: 
MŰÉPÍTÉSZ Építészeti Tervezőiroda Kft – 3525 Miskolc, Déryné utca 2. 
Puskás Péter   okleveles építészmérnök, építész vezető tervező 
Szöveg, ábrák, fotók: 
M. Bacskai Andrea  okleveles építészmérnök 
Hocza Lilla  okleveles építészmérnök 
Macsuga Eszter  okleveles építészmérnök 
 
FELHASZNÁLT IRODALOM, ADATOK, KÉPEK: 

‐ Zsíros Sándor: Felsőzsolca története 

‐ A kiadványban felhasználásra kerültek a google maps és mapire.eu 
térképei továbbá a Lechner Tudásközpont ábragyűjteménye. 

 
Minden jog fenntartva! 
 

Felsőzsolca, 2017. december 27. 

 

 


