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árvíz és újjáépítés felsőzsolcán

Bevezetés

Különös és kedves megtelepedési hely 
minden mezsgye, ami az Alföld és a 
hegyvidék találkozásánál húzódik. A 
Felsőzsolca külterületén lévő bronz-
kori halmok a legkorábbi hírmondók, 
amelyek alátámasztják ezt az állítást. 
A két látható (és kilenc beszántott, de 
légifotón jól azonosítható) ha talmas 
halomsír jelzi, hogy nem akár kik éltek 
és temetkeztek ezen a vidéken. Az első, 
településünket megnevező írásos em-
lék egy adománylevél az 1200-as 
évekből. Az írás már ekkor jelzi, hogy 
Felsőzsolca és Miskolc határvonala a 
Sajó és a Kis-Sajó (Bódva). Ezek az 
élővízfolyások időről időre változtat-
ták medrüket vidékünkön, ahol szét-
terültek és lelassultak. Zsolca a régi-
ségben Ónod és Szikszó közé volt ki-
feszítve utakkal a Sajó – Kis-Sajó bal 
partján. Gázlók, majd fahidak csak az 
említett helyeken, illetve Sajóvámoson 
voltak. Az első út Miskolc és Felsőzsolca 
közt Mária Terézia idejében épült. 
Rajta 9 fahíd szolgált sok áteresszel 
tiszteletben tartva az öblözetet. Az 
1800-as évek elején a Zsolca határában 
lévő fa híd kőanyagúra épült át. Az 
1849. július 25-én lezajlott csata fő hely-
színe itt volt. Érdekfeszítő irodalmi 
beszámo ló erről Jókai Mór A Zsolcai 
Hős című novellája. 

Az előző nagy árvíz  1974-ben volt. 
Akkor a Kis-Sajó nagyon megáradt, s 
az ugyancsak hatalmassá duzzadt 
Sajóba nem tudott belefolyni, mert 
annak vízszintje túlemelkedett – a Kis 
Sajó visszaduzzadt. Minden irányból 
jött a víz… – mondták az adatközlők. 
Az utolsó 36 évben az emberek – sőt 
a szakemberek is – megfeledkeztek a 
vizekről. A 3-as út rekonstrukciója át-
ereszek nélkül valósult meg. A hat do-

bozáruház, ami hangzatosan a Miskolc 
Város Keleti Kereskedelmi Kapuja ne-
vet kapta, szintén beépült az öblözetbe. 
Nemcsak az áruházak szorítják ki im-
már az öblözetet, de környezetük par-
kolásra szánt területe és minden járu-
lékos építmény. Gyakorlatilag a hat 
áruház teljes telekterülete 2–4 mé ter 
magasságban feltöltötté vált, ezzel 
kiszorítva több százezer m3 víz lehetsé-
ges elterülését. Az M30-as autópálya 
jelenleg Zsolcánál ér véget. Az ártéren, 
öblözeti téren nem lábakkal, de hatal-
mas töltéssel vonul végig, megakadá-
lyozva a vizek terülését.   

A tragédia

Idén nyárelőn többször, több hullám-
ban jött a víz. Elmosta Borsod-Abaúj-
Zemplén megye több településének 
sok-sok házát. Felsőzsolcán – a káro-
sodott utakon, hidakon, vonalas léte-
sítményeken, középületeken túl – 
több mint 1800 káresemény történt 
lakóingatlanokban. Ez nagyon nagy 
szám a 2200 zsolcai lakóházra vetítve. 
A vályog- és vertfalú házak közül 173 
összedőlt, további 27 ház életveszé-
lyessé vált. A megyénket ért kár közel 
kétszer ekkora, tehát mondható, hogy 
Zsolcát az ár különösen súlyos bánás-
módban részesítette. 

Felkészülés az újjáépítésre

A BAZ Megyei Területi Építész Kama-
ránk sok tagja (a helyi mérnökkamara 
statikusaival és a Közigazgatási Hivatal 
építészeivel együtt) június 12–14-én 
kárbecslő kommandókkal járta me-
gyénket. A kárfelmérés adatai – közel 
5000 közlés – június 15-én a kormány 
elé kerültek. A kárenyhítésre vonatko-
zó kormánydöntés értelmében a 
szükséges helyreállítási tervek készít-
tetésének szervezése elindult. Sajnos 
a helyreállítás kormány által elképzelt 
nyomvonala eltért a 2001-es beregi 

példától. Nem jelöltetett ki központi-
lag tervező, kivitelező és mű szaki le-
bonyolító. A kormány az újjáépítés 
le bonyolítását a kárvallott önkormány-
zatok kezébe adta, Felső zsol cának 
javasolta a Kós Károly Egyesülés köz-
reműködését. Ma ko vecz Imre, Zsig-
mond Lász ló és Csernyus Lőrinc levél-
ben for dult a kormánybiztoshoz újra 
javaslatot téve az újjáépítés központi 
levezénylésére a beregi minta alapján 
(lásd: Ország építő 2001/2., 2010/2). Az 
országos fő építész építészeti tervpá-
lyázatot hirdetett a katasztrófa sújtot-
ta területekre építendő lakóházakra,  
BAZ megyére téve a hangsúlyt. A KKE 
építészei, vándorai – egyetemistákkal 
és két miskolci építész iroda szakem-
bereivel  kiegészülve – helyszíni felmé-
réseket végeztek Felsőzsolcán a 201 
kritikus portán. Szándékuk az volt, 
hogy +az általános és lehetséges 
tervi segítség helyett konkrét telkekre 
tervezzenek házakat, zsolcai hagyo-
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mányok szerint. Felsőzsolcán a 2005-
ben készült településrendezési terv 
helyi védelemre javasolt 84 lakóházat. 
Az elképzelt értékmentés alapja egy 
fotódokumen táció a 84 ház tér- és 
tömegformáiról, részletképzéseiről. A 
Kós Károly Egyesülés és a miskolci Ha-
das Műterem épí tészei ezt használták 
első vázlataiknál, majd a konkrét ter-
veknél is. A Mányi Stúdió – amely a 
beregi árvízi újjáépítésnél a KKE mel-
lett több tervvel is jelen volt – hason-
lóan gondolkozott. Kilenc évvel ez-
előtti terveit átírta borsodi háztípusra. 
Az országos tervpályázatra száz pálya-
mű érkezett be a 2010. július 15-i határ-
időig, melyből a kijelölt zsűri ötvenet 
kiválasztott, és ajánlott tervnek minő-
sített. Felsőzsolcán az Újjáépítési Mun-
kabizottság ebből az ötvenből válasz-
tott 22 (majd 16) tervet, me lyek igazod-
nak az itteni hagyományok szerinti 
háztípushoz, s melyek építése ütemez-
hető, adaptálása és kivitelezése köny-
nyen kezelhető. Erre azért is szükség 
volt, mert időközben elindultak a le-
hetséges kivitelezőkkel történő tárgya-
lások. A kivitelezők konkrét kérése – a 
megvalósíthatóság miatt és a zűrzavar 
elkerülése érdekében – a minél kisebb 

számú ajánlati terv szerinti építkezés 
volt. Az 50 zsűrizett terv fele, a 16 vá-
lasztott terv mindegyike a Kós Károly 
Egyesülés, a Mányi Stúdió vagy a Ha-
das Építész Kft munkája.

Tizenöt kivitelezővel kezdődött tár-
gyalás július végén az újjáépítésről. Az 
árakat (hogy a pici lakásalaprajzok 1–2 
m2-rel növelhetőek legyenek) mérsé-
kelniük kellett a kivitelezőknek. A 
160–180 eFt/m2 indu ló ajánlatok 137 
eFt/m2-es nettó árakra zsugorodtak. A 
tervi előírások szerint beton alapra, 
téglafalra, hagyományos ácsszerke-
zetre, cserépfedésre és fa nyílászárók-
ra kellett hogy vállalkozzanak a térség 
kivitelezői. A csökkentett fajlagos árat 
már csak 8 kivitelező vállalta.

A fenti tervezői és városi főépítészi 
szempontok szerinti újjáépítés mellett 
elindult egy másik elképzelés is az új 
lakóházak építésével kapcsolatosan. 
Fa és fémvázakkal jellemezhető szerelt 
és készházakat ajánlott a kárvallott 
lakosságnak az építési piac. A készhá-
zak mellett csak az építési gyorsaság 
szól, meg talán a száraz építési mód. 
Ez is szempont, mert már beköszön-
tött az ősz. A kárvallott lakosságnak 
mielőbb fedél kell a feje fölé – ez min-

den segítőnek, közreműködőnek kö-
zös akarata. Aggályos ugyanakkor ez 
a szerkezet olyan területre, ahova újra 
jöhet sodrásban nagy víz. A Bódva 
felső szakaszára a Vízügyi Hatóság már 
előírt hat nagyméretű tározót, de azok 
kivitelezése – figyelembe véve a szük-
séges terveztetést, kisajátítást és a 
költséges vízépítési munkálatokat – 
valószínűleg csak a távoli jövőben lesz 
megoldható. El készültükig ajánlato-
sabb lenne téglaházakat építeni. A 
júniusi árvízzel a téglaházak dacoltak, 
károsultak ugyan, de össze nem dől-
tek. Sajnos a döntéshozó – Felsőzsolca 
Város Képviselő Testülete – liberalizál-
ta az újjáépítés módját, szakmánk 
ajánlásait figyelmen kívül hagyva. Az 
állami kárenyhítési pénzeszközt keze-
lő önkormányzat nem foglalt állást a 
kérdésben, mint ahogy Minisztériu-
munk képviselői sem álltak szakmai 
elképzelésünk mögé.

A kivitelezési munkák

A fotók mutatják, hogy 2010. szeptem-
ber 25-én (három héttel a kivitelezői 
szerződéskötések után, és 35 nappal 
a tervezett átadások előtt) milyen 
stádiumban voltak az építkezések.

bata tibor

arnoczki balázs

hadas építész kft.

mike diána

gerencsér judit

pintér dániel

zsigmond lászló

TÍPUSTERVEK ALAPRAJZAI ÉS HOMLOKZATAI



6 7

mányok szerint. Felsőzsolcán a 2005-
ben készült településrendezési terv 
helyi védelemre javasolt 84 lakóházat. 
Az elképzelt értékmentés alapja egy 
fotódokumen táció a 84 ház tér- és 
tömegformáiról, részletképzéseiről. A 
Kós Károly Egyesülés és a miskolci Ha-
das Műterem épí tészei ezt használták 
első vázlataiknál, majd a konkrét ter-
veknél is. A Mányi Stúdió – amely a 
beregi árvízi újjáépítésnél a KKE mel-
lett több tervvel is jelen volt – hason-
lóan gondolkozott. Kilenc évvel ez-
előtti terveit átírta borsodi háztípusra. 
Az országos tervpályázatra száz pálya-
mű érkezett be a 2010. július 15-i határ-
időig, melyből a kijelölt zsűri ötvenet 
kiválasztott, és ajánlott tervnek minő-
sített. Felsőzsolcán az Újjáépítési Mun-
kabizottság ebből az ötvenből válasz-
tott 22 (majd 16) tervet, me lyek igazod-
nak az itteni hagyományok szerinti 
háztípushoz, s melyek építése ütemez-
hető, adaptálása és kivitelezése köny-
nyen kezelhető. Erre azért is szükség 
volt, mert időközben elindultak a le-
hetséges kivitelezőkkel történő tárgya-
lások. A kivitelezők konkrét kérése – a 
megvalósíthatóság miatt és a zűrzavar 
elkerülése érdekében – a minél kisebb 

számú ajánlati terv szerinti építkezés 
volt. Az 50 zsűrizett terv fele, a 16 vá-
lasztott terv mindegyike a Kós Károly 
Egyesülés, a Mányi Stúdió vagy a Ha-
das Építész Kft munkája.

Tizenöt kivitelezővel kezdődött tár-
gyalás július végén az újjáépítésről. Az 
árakat (hogy a pici lakásalaprajzok 1–2 
m2-rel növelhetőek legyenek) mérsé-
kelniük kellett a kivitelezőknek. A 
160–180 eFt/m2 indu ló ajánlatok 137 
eFt/m2-es nettó árakra zsugorodtak. A 
tervi előírások szerint beton alapra, 
téglafalra, hagyományos ácsszerke-
zetre, cserépfedésre és fa nyílászárók-
ra kellett hogy vállalkozzanak a térség 
kivitelezői. A csökkentett fajlagos árat 
már csak 8 kivitelező vállalta.

A fenti tervezői és városi főépítészi 
szempontok szerinti újjáépítés mellett 
elindult egy másik elképzelés is az új 
lakóházak építésével kapcsolatosan. 
Fa és fémvázakkal jellemezhető szerelt 
és készházakat ajánlott a kárvallott 
lakosságnak az építési piac. A készhá-
zak mellett csak az építési gyorsaság 
szól, meg talán a száraz építési mód. 
Ez is szempont, mert már beköszön-
tött az ősz. A kárvallott lakosságnak 
mielőbb fedél kell a feje fölé – ez min-

den segítőnek, közreműködőnek kö-
zös akarata. Aggályos ugyanakkor ez 
a szerkezet olyan területre, ahova újra 
jöhet sodrásban nagy víz. A Bódva 
felső szakaszára a Vízügyi Hatóság már 
előírt hat nagyméretű tározót, de azok 
kivitelezése – figyelembe véve a szük-
séges terveztetést, kisajátítást és a 
költséges vízépítési munkálatokat – 
valószínűleg csak a távoli jövőben lesz 
megoldható. El készültükig ajánlato-
sabb lenne téglaházakat építeni. A 
júniusi árvízzel a téglaházak dacoltak, 
károsultak ugyan, de össze nem dől-
tek. Sajnos a döntéshozó – Felsőzsolca 
Város Képviselő Testülete – liberalizál-
ta az újjáépítés módját, szakmánk 
ajánlásait figyelmen kívül hagyva. Az 
állami kárenyhítési pénzeszközt keze-
lő önkormányzat nem foglalt állást a 
kérdésben, mint ahogy Minisztériu-
munk képviselői sem álltak szakmai 
elképzelésünk mögé.

A kivitelezési munkák

A fotók mutatják, hogy 2010. szeptem-
ber 25-én (három héttel a kivitelezői 
szerződéskötések után, és 35 nappal 
a tervezett átadások előtt) milyen 
stádiumban voltak az építkezések.

bata tibor

arnoczki balázs

hadas építész kft.

mike diána

gerencsér judit

pintér dániel

zsigmond lászló
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