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egykori diósgyőri nagyüzemek (LKM, DIGÉP) területén történő megvalósításáról 
XI. sz. függelék:  Kiemelt épületek kép és adatjegyzéke 
XII. sz. függelék: Kép katalógus a miskolci térség érintett épületeiről 
XIII. sz. függelék: A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szervezésében (Kriston Ágnes vezetésével) 

készült "Ózdi projekt" kivonat, illetve javaslat a miskolci adaptálásra 
XIV. sz. függelék: Javaslat Miskolc város „Európa Kulturális Fővárosa 2010” pályázatához 
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Bevezető 
 

A természet- és műszaki tudomány századokon keresztül együtt fejlődött a nyelvvel, a 
kézművességgel, valamint az emberi értelemmel. A régészeti kutatásoknak köszönhetően 
ismerjük a világ első „természettudósainak” munkásságát. Elődeink először kövek és egyéb állati, 
növényi eredetű anyagok használatát sajátították el. Majd mintegy 8000 évvel ezelőtt elkezdték 
használni a fémeket, mert megfigyelték, milyen forró láng kell ahhoz, hogy a vas kiváljon 
ércéből. Fantáziájuk szárnyra kelt az új felfedezésektől. Őseink sokféle módon hasznosították és 
alkalmazták a fémeket, és az egyéb alapanyagokat, majd az ipari forradalom 19-20. századi 
kibontakoztatásával megteremtették a mai civilizációt. Ennek az alapvető történelmi változásnak 
indító áramlata – mint azt az újabb kutatások egyre meggyőzőbben bizonyítják –, keletről érkezett 
Európába, a Kárpát-medencét és ezen belül a mi vidékünket is közvetlenül érintve. A kulturális 
fejlődésünk részeként örökösei vagyunk tehát a termelési, technikai, ipari fejlődés számtalan, 
vidékünkön fellelhető emlékének. Ez azzal a kötelezettségünkkel is jár, hogy jól sáfárkodjunk e 
drága jussunkkal. 

 
Hazánkban ma még nem megszokott dolog – a fejlett európai országokban 

azonban gyakori –, hogy egy-egy tájegység vagy nemzet sajátos termelési-, 
technikai-, ipari örökségét a kulturális hagyatékok között kezelik, megfelelően 
védik, és a jelen, valamint a jövő igényei szerint hasznosítják. Nemzetközi szervek 
jöttek létre és működnek e célból, így például a TICCIH*, vagy a CEITA**, 
amelyeknek ma már mi magyarok is tagjai vagyunk. A szervezetekbe tömörült 
szakemberek általában a mai technikai civilizáció kialakulásának tudományos 
kutatásával, a történeti előzmények feltárásával, a tapasztalatok terjesztésével, 
oktatásával, a megmaradt tárgyi és egyéb relikviák, hagyományok védelmével, 
valamint – egyebek között – turisztikai célú hasznosításuk feltételeinek 
megteremtésével foglalkoznak. A közel két évtizede folyó munka eredményeként 
többek között a német idegenforgalmi irodák a lehanyatlott, nagyfokú környezet-
szennyezéséről egykor híres ipari körzetükben – a Ruhr-vidéken – újfajta 
idegenforgalmi vonzerőt alakítottak ki, és új látnivalókat, kulturális programokat 
ajánlanak a turistáknak. Az osztrák szomszédaink pedig élménybányáikba invitálják 
a lakosságot (1. sz. melléklet). Élenjárnak e téren az angolok, a spanyolok is. Egyre 
több szakmatörténeti kulturális út, technikatörténeti emlékpark, tanösvény, 
játszóház, műszaki múzeum, látogatóközpont jön létre az európai technikatörténet 
és ipari örökség attraktív bemutatása céljából.  

Magyarországon a műszaki múzeumok jelentős hányada az elmúlt 15 évben 
anyagi okokból megszűnt vagy fejlődésében elmaradt, az egyedi ipartörténeti 
emlékeink részben ismeretlenek, részben látogathatatlanok. Az utóbbi években 
végbemenő radikális gazdasági átalakulás során felszámolt, leállított gyárainkban, 
bányáinkban számos kultúrtörténeti értékű egykori üzemépület, munkaeszköz, gép, 
termék, műszaki dokumentum, hagyományőrző írás, fotó, film teljes megsem-
misítésre került vagy kerül még napjainkban is.  

                                                           
* TICCIH =  The International Committee for the Conservation  of the Industrial Heritage (amely az ipari örökség feltárásával, 
kutatásával, megőrzésével és újrahasznosításával foglalkozó szakembereket fogja össze). 
** CEITA = Cooperation of European Iron Trail Associations, vagyis: A Vas Útja Európában Egyesületek Együttműködése, Eisenstrasse 
(céljuk a nagyközönség érdeklődésének növelése az európai vasgyártás története és kulturális vonatkozása iránt, a technikatörténeti 
ismeretek cseréjének elősegítése, és a kultúrtörténeti jellegű idegenforgalom bátorítása) 
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Az észak-magyarországi régiót ez a folyamat különösen súlyosan érinti. Az 
egykori Felvidék területe a középkor évszázadaitól a 20. századig a Kárpát-medence 
legiparosodottabb vidéke volt, gazdag települések, híres városok épültek itt 
mindenekelőtt a bányász és kohász mesterségek jövedelmeiből. Voltak évszázadok, 
amikor a kincstár bevételének több mint ötven százalékát Felső-Magyarországról és 
Erdélyből e két szakma művelői, – az ország lakosságának nem egészen 2 %-a – 
adták. Nemzetközi hírű szakképzés folyt e vidéken. Jelentősek voltak itt a 19. és a 
20. század ipari beruházásai, és az ezek alapján nyert átlagon felüli nemzeti 
jövedelem. De Miskolcon egészen az ősember korára, Rudabányán pedig az 
ősmajom időszakára visszautaló régészeti leleteink is vannak. 

Van tehát itt mit megmutatni a világnak. Az emberi alkotás, a technika 
fejlődéstörténetének helyi tapasztalatai és tanulságai, a ma és a jövő számára is 
hasznosíthatók, és ezekre kulturális utak, jelentős turisztikai centrumok is 
szervezhetők. 

Minden bizonnyal ez a felismerés vezette a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Területfejlesztési Tanácsot, amikor támogatásban részesítette e megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítését. 

Munkánk során tapasztalnunk kellett viszont, hogy valamennyi általunk meg-
ismert eddigi területfejlesztési felmérés, idegenforgalmi fejlesztési koncepció, 
turista útikalauz, statisztikai összeállítás nem is tesz említést (vagy csak nagyon 
szűkszavúan) megyénknek erről a hasznosítatlan, páratlan kincséről. Jellemző példa 
erre Miskolc város legújabb idegenforgalmi térképe is, ahol fehér foltként vannak 
jelezve az egykor híres diósgyőri nagyüzemek, és Lillafüred látnivalói között fel 
sem tüntetik az országban az elsők között létrehozott ipartörténeti gyűjteményt, a 
Központi Kohászati Múzeumot, mint ahogy a Papírgyári Múzeum jelzése is 
lemaradt a térképről (2. sz. melléklet). Még a települések építési hatóságai, a 
regionális örökségvédelmi hivatalaink szakemberei is teljesen tájékozatlanok a 
legutóbbi időben megszűnt ipari tájak, az ott maradt épületek, berendezések, 
kultúrtörténeti értékek valóságos állapotáról. Ezen a területen a néhány éve 
megszületett kulturális örökségvédelmi törvény – a legutóbbi idők néhány jó 
példáját, elsősorban az ózdit kivéve – eddig írott malaszt maradt megyénkben, de az 
ország legtöbb régiójában is. 

A tapasztalt feltáratlan, tulajdonjogilag és szakmailag egyaránt kuszált állapo-
tok, és az elmaradott szemléleti beállítódások munkánk során komoly akadályozó 
tényezőt jelentettek. Szerencsére azonban találkozhattunk az ügyet jelentőségének 
megfelelően kezelő vezetői felfogásokkal és támogató magatartással is. A megyei 
közgyűlés elnöke, Miskolc és Ózd város polgármestere, mint ahogy több más 
település vezetője és a kormányzati szervek megkeresett képviselői is élenjártak 
ebben (3. sz. mellékletek). Munkánk idején szaporodtak térségünkben a témában 
elkötelezett szponzorok is. A legdöntőbb háttér azonban az a társadalmi, civil 
támogatottság volt, amely nélkül ez a mindeddig mostohán kezelt terület nem 
tárulhatott volna fel oly módon, ahogy az a tanulmányunkban szerepel. Külön is ki 
kell emelni a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségébe (MTESZ) 
tömörült kiváló szakemberek önzetlen, önkéntes munkáját, akiknek névsorát 
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hosszan lehetne sorolni. E helyett a 4. sz. mellékletben foglaltuk össze az eddig 
megjelentetett jelentősebb szakmatörténeti ismeretterjesztő kiadványaik egy részé-
nek fotóit. Ezek a munkák e tanulmányunk célkitűzéseit is döntően megalapozzák. 

Végezetül: megvalósíthatósági tanulmányunk összeállításánál – a 
szemléletváltoztatás szándékán túl – kettős cél vezetett bennünket: 

 egyrészt, hogy az érdekelt döntéshozók számára segítséget nyújtsunk a 
lehetőségek és a szükséges lépések számbavételével,  
 másrészt, hogy megalapozzuk az e tárgyban hozott döntéseket. 

Jelen elő-tanulmány – mint a projekt-ciklus első fázisa – azonban, természetesen 
nem elemzi a témát olyan mélységben, mint ahogy az majd a következő ciklusok 
feladata lesz. 
 
 
Miskolc, 2005. október 28. 
 
 
 
 
 
  Drótos László    Prof. Dr. Tóth László 
        program koordinátor          intézet igazgató 
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Összefoglaló 
A tanulmány készítése során nyert tapasztalataink több olyan következtetésre 

juttattak bennünket, amelyek egy hagyományos felépítésű megvalósíthatósági 
tanulmány összeállítására nem adnak módot. Ezért is választottuk munkánk 
„műfajaként” a megvalósíthatósági elő-tanulmány formát.  
A tapasztalatok között meghatározók a következők: 

- Az országban a jelenlegihez hasonló – azaz egy nagytérségre kiterjedő 
(régió, megye, megyei város, több üzem, lakótelep) – ipari örökségvédelmi 
és hasznosítási komplex projekt ez idáig még nem készült. A feladat tehát 
úttörő jellegű. 

- A munka elkezdése – mindemellett, különböző okokból eredően – jelentős 
időveszteséggel indul, így az eltérő szakmai előkészítő feladatok összetorlód-
nak, és a logikusan egymásután következő munkafázisokat többnyire pár-
huzamosan kell majd elvégezni, ha el akarjuk kerülni a kultúrtörténeti értékű 
termelési, technikai és ipari hagyatékunk további rohamos pusztulását.  
Döntőek az elvégzendő szakmai munkafázisok közül az alábbiak:  

• annak hiteles felmérése, hogy megérettek-e hazánkban és régiónkban 
a feltételek a döntést hozó szinteken és a lakosság körében saját 
szakmatörténeti múltunk kellő megbecsülésére és hasznosítására; 

• az egyes városok, települések, gyárak, berendezések, relikviák 
különféle – döntést előkészítő – tervdokumentációjának beszerzése, 
illetve újbóli elkészítése; 

• a projekt kapcsán tervbe vett területek, létesítmények, eszközök 
tulajdonviszonyainak és a tulajdonosok szándékának tisztázása; 

• kulturális örökség-alapú komplex védelem és fejlesztés megalapozása, 
az értékek felismerése, pontos felmérése és értékelése az e 
szempontból kijelölt területeken és létesítményeknél; 

• nemzetközi és regionális jellegű turisztikai beruházásokat megalapozó 
tételes felmérés a térség ipari örökségének hasznosítására; 

• a nemzetközi tapasztalatok tanulmányozása, a jó példák adaptálása, 
hazánk és régiónk bekapcsolása a külföldi szakmatörténeti kulturális 
utak hálózatába. 

Mindezek mérlegelése, valamint jelen tanulmányunk szakértői vélemé-
nyeinek egybevetése alapján egyértelművé vált, hogy  
 egyrészt időszerű és tovább nem halasztható a projekt célkitűzé-

sének megvalósítása, 
 másrészt még számos hatáselemzés, további megvalósíthatósági 

tanulmányok, megoldási alternatívák koncepcióinak a kidolgozása 
szükséges a tervezett fejlesztések konkrét eldöntéséhez.  
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- Munkánk során az is nyilvánvalóvá vált, hogy koncentrálni kell a fejlesztési 
és beruházási célokat térben és tartalomban egyaránt. Az erők koncentrálása 
lehetővé teszi számunkra: 

• a költségtakarékos fejlesztési ráfordítást (beruházást) és a majdani 
üzemeltetést; 

• könnyebbé válhat a fejlesztések értékesítése, nagyobb tömegben 
kereshetik fel a látogatók a térben közel elhelyezkedő és infrastruk-
turálisan megfelelően ellátott létesítményeket, mint amikor azok szét-
szórtan, földrajzilag egymástól távol esően tekinthetők meg. 

Ez a megközelítés erősítette azt a – javaslatban határozottan megfogal-
mazott – állásfoglalásunkat, hogy az egykori Felvidék területén található 
műszaki emlékekre kiterjedően, döntően a jelenlegi észak-magyarországi 
régió határok kereteit figyelembe véve, de az egész országra alapozott 
gyűjtőkörrel  

hozzuk létre a Nemzeti Technikatörténeti Emlékparkot 
(ennek – hálózatba összekötött – tematikus élményparkjait). 

Így esett a választás a Centrum-park helyeként Miskolc térségére, ahol 
egymáshoz közel esően megtalálható, illetve kifejleszthető szinte valamennyi 
hagyományos szakma emlékeinek interaktív bemutatása. Sőt az Egyetem a 
Jövő Házának, a diósgyőri két volt nagyüzem a szakmai tanösvényeknek, 
skanzeneknek, pihenést, kulturálódást, kikapcsolódást, játékot, szórakozást, 
tanulást, sportolást egyaránt nyújtó létesítményeknek tud műemlék jellegű – 
jelenleg üresen álló – épületekben helyet biztosítani. A vasgyári, a perecesi 
kolónia hasznosítható lehetőségei szintén kolosszálisak. A Megyei Herman 
Ottó Múzeum, a Központi Kohászati Múzeum, a Papírgyári Múzeum, a 
Szeleta-, az avasi ásatások leleteire épülő bemutató helyek, az erdei 
mesterségek helyszínei, mindezeknek vasúttal, közúttal összeköthető ideális 
lehetőségei erősítik a helykiválasztást. 

E mellett Miskolctól kb. 60-80 km-es sugarú körben a tervezett önálló 
funkciójú szervezetek, mindenekelőtt Ózd város egésze, a Mezőkövesdi 
Mezőgazdasági Gépmúzeum, a Telkibányai-, Rudabányai-, Borsodnádasdi- 
stb. Múzeumok, a Heves-, Nógrád-, és Borsod megyei egyéb műszaki 
gyűjtemények, kézműves és ipari emlékek, bányász emlékhelyek, az épített 
örökség számtalan hagyatéka, a képzőművészet, az iparművészet, a 
népművészet legértékesebb darabjai szintén integráns részei lesznek a 
Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark egészének. 

- Szólni kell a Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark létrehozása gondolatának 
eddigi fogadtatásáról is. E téren – mint azt a mellékelt dokumentumok is 
bizonyítják – a tanulmány készítői számos előmunkálatot végeztek hazai és 
nemzetközi rendezvények keretében, kiadványok megjelentetésével, kor-
mányzati és térségi vezető szakemberekkel történő egyeztetéssel, pályázati 
projektek kidolgozásával. Az e munka során nyert tapasztalatok és vélemé-
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nyek úgy a célt, mint az annak elérése érdekében felvázolt, tervezett 
feladatokat – köztük e projekt koncepcióját –egyetértéssel, támogatóan 
fogadták. A széles körben végzett előtanulmány és szakmai konzultáció 
számos gondolatát, konkrét ötletét beépítettük jelen munkánkba. 

- Egy ilyen projekt már a 
jövőnek szól. Megvalósítása 
hatalmas feladat, nagy 
költséggel, szerteágazó 
szakmai kihívással jár. 
Sikeres végrehajtása azonban 
európai jelentőséggel bírna, és 
egyben esélyt teremtene a 
régió, valamint Miskolc 
számára már a 21. század első 
évtizedeiben az újra felemel-
kedésre. A Nemzeti 
Technikatörténeti Emlékpark 
(tematikus élménypark) – 
mint intézmény – a helyi revitalizációs és az országos jelentőségű kulturális, 
turisztikai hatásán túl, részévé válhatna az Európai Kulturális Utak hálózatá-
nak, és e mellett kezdeményezője, koordinátora lehetne az „Európa Ipari Em-
lékezete” elnevezésű kulturális-tudományos mozgalom nemzetközi szervezé-
sének. Ez utóbbi Európa és hazánk gazdasági versenyképessége javítását, az 
Európai Unióban tömörült népek nemzeti, és egyben európai kulturális 
identitásának erősítését is elősegíthetné. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Szakértői vélemény 
a megvalósíthatósági elő-tanulmányról 

 
 
 

Készítette: 
Dr. habil. Veres László egyetemi docens, 

 a B.-A.-Z. Megyei Múzeum Szervezet igazgatója 
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SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 
 

a Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdag ipari örökségének idegenforgalmi 
hasznosítására, az „Európai kulturális utak” programjába történő bekapcsolására c. 
megvalósíthatósági tanulmányról 
 
 
 A világos szerkezetű, logikus felépítésű megvalósíthatósági tanulmány 
célkitűzése egyértelmű. Az ipari kulturális javakat, az ipari örökség értékeit kívánja 
turisztikai termékké formálni a megőrzés és a hasznosítás egymástól 
elválaszthatatlan kritériumai alapján. Megőrzésre javasolja azokat az épületeket, 
amelyek mára funkció nélkülivé váltak, de építészeti megoldásaikban, küllemükben 
egy-egy konkrét időszak emlékét őrzik. Megőrzésre javasolja továbbá a termékeket, 
a gyártó berendezéseket és általában az emberi környezetet is, amelyet az egyes 
korszakok ipari termelése kialakított. A megőrzés nem csak a múlt egysíkú 
abszolutizálását jelenti, hanem olyan „áru”-t is eredményez, amely az 
idegenforgalomra építkező gazdasági és politikai közgondolkodás szempontjából is 
döntő fontosságú.  
 A megvalósíthatósági tanulmány nemzetközi és hazai – igen színvonalas 
ugyanakkor tömör és lényegre törekvő – összefüggéseket felsorakoztatva jut el az 
egyik legfontosabb lényegi kérdéséhez, a NEMZETI TECHNIKATÖRTÉNETI 
EMLÉKPARK helyszínének kijelöléséhez, amely az üzemeltetése és működtetése 
szempontjából meghatározó. Alapvető dilemmát kellett feloldani a szerzőknek 
akkor, amikor a centralizáció vagy a decentralizáció között kellett választaniuk. A 
centralizáció mellett számos érv szól. A Miskolc Diósgyőri vasipar viszonylag 
egységesen megmaradt ipari épületegyüttese, kormeghatározó jellege, szerepe 
továbbá még egységes szerkezeti rendszere. E hely kiválasztást indokolná Miskolc 
északkelet-magyarországi központi helyzete, fekvése, valamint a leendő centrum 
területének megközelíthetősége, a társadalmi szerkezet által meghatározott 
elvárások, a működő kiegészítő intézményhálózati rendszer stb. Az egyszerűbbnek 
tűnő megoldás helyett a projekt készítői a nehezebb utat választották, az Ózd-
Miskolc tengelyre felfűzött helyszín kijelölést, de ezen belül – ha nem is 
határozottan kimondva – a miskolci „centrum” központi szerepkörét előtérben 
hagyva. Megítélésem szerint a törekvés a több lehetséges megoldás közül a 
legcélravezetőbb. A Sajó és a hozzákapcsolódó Boldva völgye az Árpád kortól a 
legújabb időkig, az elmúlt évtizedekig az ország – és talán a Kárpát-medence 
területén folytatott – ipari termelésének kiemelkedően fontos színtere volt. A 
területen belül a borsodi szénmedence és Ózd környéke szerepének hangsúlyozása 
legalább olyan fontosságú mint a Szinva völgyének kiemelése. A borsodi 
szénmedence területén és Ózd környékén az idegenforgalom fejlesztése a 
korlátozott mértékű és hatású gazdasági termelés kiegészítője lehet a jövőben, s ily 
módon nem lehet és nem szabad lemondani e hasznosítási lehetőségről az ipari 
örökség jövőbeni sorsának meghatározásakor. 
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 A megvalósíthatósági tanulmány műszaki megoldásokra, a környezeti 
hatásokra és a pénzügyi tervezések kockázat vállalásáig terjedő szakaszai magától 
értetődően sok-sok bizonytalanságot hordoznak. Nyilvánvaló, hogy a filozófiai és 
stratégiai meghatározása a fontos s csak ezek elfogadása után lehetséges a konkrét 
tervezés és a fenntarthatóság pénzügyi feltételeinek pontosítása. Megítélésem 
szerint a tanulmány készítői a behatárolt lehetőségek mellett fontos megállapítások, 
konklúziók sorát tárják fel, amelyek figyelembevétele nélkül a jövőbeni tervezés és 
finanszírozása feladatainak megoldása lehetetlen. 
 Az általános észrevételei megtétele után konkrét javaslataimat teszem meg az 
alábbiakban, amelyek jelentősége a munka szempontjából elhanyagolható ugyan de 
mindenképpen színesíti és talán teljesebbé teszi a projektet.  

1. A megvalósíthatósági tanulmány a meglévő adottságok (ipari építészeti 
emlékek, berendezések védelme és azok meghatározott helyszínen való 
koncentrálódása) miatt alapvetően a nagyipar emlékeit állítja előtérbe. A 
nagyipar a 20. század harmadik évtizedétől vált egyre dominánsabbá. 
Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a gyáripar 19. századi 
megjelenéséig és ezt követően is hosszú ideig borsod és közvetlen 
környéke gazdasági életében a kézművesipar is rendkívül fontos volt. 
Gazdasági és társadalmi hatása sokáig egyenrangú volt a gyáriparéval. A 
kézművesség a 15. századtól létező emlékanyagával rendelkeznek 
közgyűjteményeink, amelyek boldogok lennék ha a csizmadiáktól a 
lakatosságig bemutathatnák gyűjteményi anyagaikat.  

2. A vasiparok fontos kiegészítő ágazatait az un. erdei iparokban találjuk 
meg. Fazola kohója, majd az ózdi és a diósgyőri vasgyárak sem 
működhettek volna faszén és égetett mész nélkül. Ez az erdei ipari 
tevékenység néhány év alatt elmúlik. A Borsodi Bükk hegység területén 
jutatták érvényre 1774-ben erdők között a tudatos erdőgazdálkodás elvét 
éppen a kialakuló gyáriparral összhangban. Az erdei iparok bemutatása 
elengedhetetlenül fontos a XIX. századi gyáripari fejlődés megértéséhez. 

3. A szerzők koncepciójuk kibontása során érintik a történelem előtti idők 
iparának bemutatási szándékát is. Ez igen fontos, különösen amiatt, hogy 
e vidék több régészeti kultúra meghatározásához is elsődleges 
szempontokat nyújtott. Elegendő utalnunk a bükkszentlászlói kelta vár 
létére, hiszen a kelták – mint az első igazi páneurópai népcsoport – 
vasművességüknek köszönhetik a térhódításukat. Őket megelőzően a 
neolitikumban a bükk vidék népessége vonaldíszes kerámiával alkotta 
meg a ma már régészeti fogalomkörnek minősülő „bükki kultúrá”-t. A 
több mint hat ezer éves, a neolitikumtól napjainkig terjedő kerámia 
művészet óriási lehetőségeket kínál a bemutatásra. Rendelkezésünkre áll 
szinte minden népcsoport emlékanyaga a honfoglalásig. Az Árpád kor 
gazdag emlékanyaga mellett nemzetközi jelentőségű a diósgyőri királyi 
vár reneszánsz kerámia hagyatéka, amelynek többsége helyi produktum 
volt. A 19. század végéig virágzó népi fazekasság mellett egy-egy 
történelmi időszakban fel-fel tűnnek a fajanszot előállító habánok is, 
majd a 19. század elejétől a porcelán és kőedény termékek gyártása 
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került előtérbe. A Kárpát-medencében aligha található még egy olyan 
vidék, ahol a különféle kerámia típusok készítőinek műhelyei olyan nagy 
számban léteztek volna, mint ezen a tájon.  

4. Az összességében kiváló tanulmány szerzői szinte teljes mértékben 
megfeledkeztek a mezőgazdasági ipari létesítmények bemutatásának 
lehetőségéről. A 19. században az akkor is igen korszerű és 
világviszonylatban egyedül álló magyar újításokat felhasználó Borsod-
Miskolci Gőzmalom teljesítményét tekintve a harmadik volt 
Magyarországon. A Felvidék malomipari központja volt. Azonban 
mellette a malmok különböző típusai is kielégítették a lakosság igényeit. 
Még 1906-ban is az összes malom 65%-a volt vízimalom. 1-1 % körül 
mozgott a száraz- és szélmalmok száma. Az ekkor létező 125 malomnak 
33%-a volt csupán gőzmalom de való igaz, hogy ezek állították elő az 
összes produktum 85%-át. A különböző malomtípusok közül elsősorban 
vízimalmok bemutatásától várható igazi közönségsiker. Ekkor azonban 
nem szabad megfeledkezhetnünk a malmokhoz kapcsolódó, szintén vízi 
energiával működtetett ipari létesítményekről sem. Pl. Kalló-malom, 
kendertörő, fűrészmalom és Diósgyőrben ehhez kapcsolódó hajlított 
bútor (Thonett) gyár. 

A program minél jobb megvalósítását elősegítő konkrét észrevételeim a 
tanulmány általános lényegi kérdéseihez pusztán kiegészítő jellegűek, 
megfontolásra ajánlatosak. A megvalósíthatósági tanulmány egésze tudományos 
igényű és a kulturális örökségvédelem mai modern felfogásával összhangban álló. 
A tanulmányt elfogadásra javaslom bízva annak jövőbeni megvalósulásában.  

 
 

Miskolc, 2005. október 27. 
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1.1. Az előzményekről 
1987-ben az Európa Tanács döntött az Európai Kulturális Utak programjának 

létrehozásáról. Ezek az utak rendeltetésük szerint az egymáshoz tematikusan 
kötődő, ajánlott emlékek – létesítmények, alkotások, hagyományok, események – 
határokon átnyúló sorozata.  
A program célja: 

- az európai identitástudat erősítése 
- a közös európai örökség teljességének megteremtése, lehetőleg valamennyi 
nemzet sajátos értékeinek integrálása 
- színvonalas ismeretterjesztés a turizmus keretében 

A program luxemburgi irodája jelenleg 20 kulturális utat regisztrált, köztük az 
Európai Vaskultúra Útja elnevezésű programot. 

 

1. sz. ábra: Az Európai Vaskultúra Útja földrajzi terjedéséről 
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1.2. Műszaki múzeumok, technikatörténeti élményparkok, turistaútvo-
nalak  

A mai értelemben vett ipari tevékenység a kézműipar megjelenésével 
kezdődött. Mellette több évezredes múltra tekinthet vissza a bányászat és az abból 
sarjadó kohászat. Végül a 19. század folyamán a gyáripar megjelenése és 
kifejlődése tette teljessé az ipart. Az ipar gazdasági hegemóniája azonban a 20. 
század második felében egyre inkább visszaszorult és mindinkább átadta helyét a 
szolgáltató szektornak.  

E kor beköszöntésével leállításra kerültek és egyre inkább muzeális, kultúr-
történeti értékűvé váltak a 19-20. század valamikor virágzó gyáripari üzemei. Több 
helyen, így például a Ruhr-vidéken, a műemlékként, múzeumként megőrzött 
látnivalókból a régió önkormányzatai  400 kilométeren áthaladó turistaútvonalat 
alakítottak ki, mely a környék 150 évnyi szakmatörténetén vezeti végig a látogatót. 
Mind több ország olyan kulturális létesítménnyé, parkká alakítja leállított ipari 
üzemei egy részét, amely egyszerre pihenést, szórakozást, tanulást, sportolást, sőt 
tudományos kutatást is biztosító létesítmény komplexuma a vidéknek. Különösen 
kedveltekké váltak az olyan helyszínek, ahol az ipari üzemek még működő 
munkahelyei is megtekinthetők, látogatási programokon, folyosókon, tanösvé-
nyeken keresztül. Az e szellemben épült létesítmények közül néhánynak a 
világhálón történő elérhetőségét és ajánlott programkínálatát az I. sz. függelékben 
mutatjuk be.   

 
1.3. Általános alapelvek az ipari örökségről Európában 

Az alapelveket a TICCIH rögzítette, és Európa országai szellemi és anyagi 
erejük, valamint a program társadalmi hasznosságának felismerése mértékében 
követik ezeket az ajánlásokat (II. sz. függelék). Ennek a mi esetünkben is mércének 
kell lennie. 

1.3.1. A téma általános megközelítése 
A technikatörténet és az ipari fejlődés dokumentumainak megőrzése és 

tanulmányozása az egész világon alapvető társadalmi és kulturális kötelesség. 
Az ipari tevékenység céljára szolgáló építmények és szerkezetek, a bennük 
használt technológiák, eszközök, és az ezeknek helyet adó települések és tájak 
– társadalmi környezetükkel együtt – alapvetően fontosak számunkra a jelen 
és a jövő megismerése és megértése szempontjából. Tanulmányozni kell őket, 
történetüket oktatni kell, jelentésüket mindenki számára világossá kell tenni. 

1.3.2. Az ipari örökség fogalma 
Az ipari örökséget az ipari kultúra kiemelkedő tárgyi és szellemi emlékei 

alkotják, melyeknek történelmi, technológiai, társadalmi, építészeti vagy 
tudományos értékeik vannak.  
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1.3.3. Az ipari örökség értékei 
- Az ipari örökségben olyan tevékenységek bizonyítékai kapnak helyet, 

melyek alapvető módon megváltoztatták az emberiség történelmét, 
civilizációját. 

- Bár alapvetően tárgyi emlékekből áll ez az örökség, ugyanakkor nagyon 
fontos bizonyítéka az emberi találékonyságnak, alkotókészségnek, ami az 
emberi viselkedés egyik alapvető jellemzője. 

- Az ipari örökség kulturális érték és egyben gazdasági erőforrás is. Ennek 
a forrásnak a mai igények szerinti átalakítása és továbbhasznosítása 
jelentős energia- és befektetett tőke-megtakarításokkal is jár.  

- Ez a hagyaték fontos szerepet játszhat a lepusztult vagy hanyatló területek 
gazdasági fellendítésében és lelkileg is stabilizálja a közösségeket. Az 
örökség megbecsülése és hasznosítása egy adott térségben közérzetjavító 
tényező. 

1.3.4. A kiválasztás és a dokumentálás fontossága 
- A helyszín állapotának és jellemzőinek teljes leírását, dokumen-

tációját el kell készíteni, és nyilvános archívumba helyezni, mielőtt 
bármiféle beavatkozás történne a területen.  

- Fontossági szabályokat kell felállítani a kiemelt jelentőségű tájak, 
telephelyek, települések, épületek, szerkezetek, gépek és folyamatok 
kiválogatására. 

- A kiválasztott helyek és építmények jogi védelmét biztosítani kell. 
- A veszélyben levő helyeket, létesítményeket, tárgyakat ki kell 

jelölni, a védelmükre terveket kell készíteni, s ezzel a megfelelő 
intézkedéseket megalapozni. 

1.3.5. Jogi védelem 
- A fontos ipari helyek jogi védelmének ki kell terjednie az üzem és a 

gépek, a föld alatti létesítmények, az ipari táj, az ipari hulladék stb. 
kérdésére is. 

1.3.6. Fenntartás és megőrzés 
- Az ipari örökség védelmét szolgáló programokat integrálni kell a 

gazdasági fejlesztési politikába, a regionális és országos szintű tervekbe. 
- Az ipari örökségnél – a kulturális javak minden más típusánál – 

fontosabb, hogy a funkcionális integritás is megőrződjön. Egy ipari 
terület értéke jelentősen csökken, ha az eredeti gépezeteket és egyéb 
alkotóelemeket eltávolítják, vagy ha az egyes kiegészítő részeket 
elpusztítják. 
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- Az ipari területek megőrzése alapos ismeretet igényel az eredeti 
folyamatokról és azok céljáról. Ezért is pótolhatatlanok a gyártmány- és 
gyártástechnológiai leírások, az idős szakemberek szakmatörténeti 
visszaemlékezései. 

- Olyan új hasznosítási módokat célszerű keresni, amelyek figyelembe 
veszik az eredeti anyagokat, megőrzik az eredeti tevékenységi mintákat, 
és amennyire csak lehet, összhangban vannak az eredeti fő termelési 
célokkal. 

1.3.7. Oktatás, képzés és kutatás 
- Közép és felsőfokú szakképzésre van szükség az ipari örökség megőrzése 

és kezelése céljára. 
- Oktatási anyagokat kell készíteni az általános és középiskolai tanárok 

számára, melyek bemutatják az ipari múltat. 
- Történelmi kutatási programok kellenek, melyek támogatják az ipari 

örökség megőrzését célzó politikát. Az ipari tevékenységek egymásra 
épülése miatt nemzetközi kutatások kellenek a fontos helyek és típusok 
kiválasztása céljából. 

- A nemzetközi együttműködés különösen hasznos megközelítési mód, 
koordinálni kell a kezdeményezéseket, és meg kell osztani a 
rendelkezésre álló forrásokat. Közös elvek kellenek az értékek 
kiválasztásához, valamint nemzetközi nyilvántartások és adatbázisok 
kialakítása is szükséges. 

1.3.8. Bemutatás és értelmezés 
- A közérdeklődés felkeltése és a közvélemény támogatása, az ipari 

emlékek értékének felismerése és felismertetése a legbiztosabb mód azok 
megőrzésére.  

- A műszaki múzeumok és a helyben megőrzött ipari emlékek egyaránt 
fontos eszközei az ipari örökség védelmének és értékei közkinccsé 
tételének. 

- A közintézményeknek aktív szerepet kell vállalniuk a régi ipari 
emlékhelyek értékének és fontosságának bemutatásában. 

- A turizmus a leghatékonyabban képes az ismereteket széles körben 
terjeszteni. 
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1.4. A turizmus szerepe az ipari örökség hasznosításában, nemzetközi 
tendenciák 

1.4.1. Általános tendenciák 
Nemzetközi felmérések szerint napjaink turisztikai keresletére – a 

teljesség igénye nélkül, a tanulmány tárgyát képező projekt szempontjából a 
legfontosabbakat kiemelve – a következők jellemzők (Részletesebb kifejtést 
lásd a III. sz. függelékben): 

- a turizmusban a lakosság több mint fele részt vesz, a legaktívabb a 
25-39 éves korosztály, akiket a 40-54 évesek és a 25 év alatti fiatalok 
csoportja követ, 

- az utazási intenzitás az iskolai végzettséggel és jövedelmekkel 
egyenes arányban áll, 

- egyre jellemzőbb a szabadság megosztása, melynek egy részét 
aktívan, más részét pihenéssel, regenerálódással töltik szívesen, 

- leggyakoribb közlekedési eszköz a gépkocsi, 
- az úti cél kiválasztás fő szempontjai a biztonság, a természeti kör-

nyezet és klíma, az utazási és szállásköltségek, 
- nő az „all inclusive” ajánlatok népszerűsége, „a maximális élmény 

minimális idő alatt” elve érvényesül, 
- a turisztikai termékek közül a kulturális és kalandturizmus, az 

ökoturizmus, a tematikus parkok és élményfürdők, a wellness- és 
hobbyturizmus, a hivatásturizmus és incentive turizmus iránti 
kereslet fokozódik, nő az egyedi vonzerők iránti igény. 

1.4.2. Miért a turizmus? 
A specifikus témakörökhöz, 

történelmi korokhoz, szokásokhoz, élet-
módokhoz kötődő emlékeket, a népek vagy 
kiemelkedő személyiségek alkotó mun-
kásságának relikviáit egy-egy turisztikai 
termékcsoport köré csoportosító, 
úthálózatba kapcsoló kezdeményezés nem 
új keletű. Mindegyikben közös, hogy a 
benne résztvevő szakemberek (történészek, 
muzeológusok, szociológusok, 
idegenforgalmi szakemberek és a konkrét 
szakterület képviselői) együttesen 
igyekeznek feltárni, bemutatni az adott ország „kulturisztikai” örökségét, az 
érdeklődőket örökségtúrára hívni az emlékek mentén. Ilyen tematikus tur-
isztikai programok a határokon átnyúló Barokk-út, a Borostyán-út, a Selyem-út 
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vagy a jelenleg kidolgozás alatt álló Ipari örökség európai útja ezen belül – a 
hazánkban is sikeresen kibontakozó – Vaskultúra útja projektek. 

A mai posztindusztriális korban egyre több olyan nemzetközi kezde-
ményezés látott napvilágot, melynek célja az elmúlt évszázadok tudomány- és 
technikatörténetének megörökítése, hagyatékának megmentése, terjesztése és 
nem utolsó sorban hasznosítása a turizmus segítségével. 

A fentiekből is kitűnik, hogy a tervezett program megvalósítása egyrészt 
a fogadóterület turizmusának fenntartható, tudatos fejlesztése mellett 
alkalmazkodik a piac és a turizmusban résztvevők differenciálódó igényeihez, 
másrészt az örökség és környezetvédelmet a turizmus fejlesztésével együtt 
képes megfelelő marketing szemlélettel piacképesen, üzletileg is sikeresen 
megvalósítani. 
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2.1. A múlt emlékei, technikatörténeti-, termelési-, ipari örökségünk 
A Kárpát-medence technikatörténeti emlékekben is gazdag vidéke Európá-

nak. A legősibb emlékek egy csoportját a kutatók éppen térségünkben fedezték fel. 
Kiemelkedik a rudabányai őshominida-lelőhely, a felsőhámori Szeleta-barlang 
lelete. A vadászó életmódot folytató neandervölgyi emberek nyomait – a Cserépfalu 
határában lévő – Subalyuk-barlangban találták meg. Most folyik a régészeti feltárás 
a 70 ezer év körüli miskolci avasi kova-kőbánya világszenzációt jelentő ásatásainál 
(IV. sz. függelék). 

A magyar honfoglalás kori időszakról, annak bányászati, vaskohászati 
tevékenységéről is gazdag gyűjtemény áll rendelkezésünkre, és jelenleg is zajlanak 
az ország különböző pontján ilyen irányú kutatások (1. sz. táblázat, 2. sz. ábra).

Bács-Kiskun m. 3
Békés m. 28
Borsod-Abaúj-Zemplén 59
Baranya m. 8
Csongrád m. 8
Fehér m. 7
Győr -Moson -Sopron m. 47
Hajdú-Bihar m. 5
Heves m. 4
Komárom m. 28
Nógrád m. 3
Pest m. 44
Somogy m.. 31
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3
Szolnok m. 4
Tolna m. 3
Vas m. 57
Veszprém m. 25
Zala m. 14
Össz. 381

1. sz. táblázat: Vasipari lelőhelyek megyénként (2000. decemberi állapot) 
 

 
2. sz. ábra A somogyfajszi honfoglalás kori emlékmű a vasgyártó buca-kemencék fölött 
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Jogos nemzeti büszkeséggel gondolhatunk és erőt, bátorságot meríthetünk – a 
jelen időszak feladataink végzéséhez – azoknak az elődeinknek munkásságából, 
akik a középkor idején, majd a 19. és 20. században, a reáltudományok műve-
lésében és annak alkalmazásával hívták fel magukra és nemzetünk alkotókészségére 
a figyelmet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aschner, Lipót Heller, László Petzval József 
Balogh, Thomas lord Hevesi, George de Pfeifer, Ignác 
Bánki, Donát Irinyi, János Polanyi, John Charles 
Bárány, Robert Jánossy, Lajos Polanyi, Michael 
Bay, Zoltán Jedlik, Ányos István Pollack, Mihály 
Békésy, George von Jendrassik, György Pólya, George 
Bél, Mátyás Kaldor, Nicholas lord Puskás, Tivadar 
Bláthy, Ottó Kandó, Kálmán Richter, Gedeon 
Bolyai, János Karmán, Theodore von Riesz, Frigyes 
Bródy, Imre Kemény, John George Schulek, Frigyes 
Csáki, Frigyes Kempelen, Farkas Segner, János András 
Csicsátka, Antal Korach, Mór Selényi, Pál 
Csonka, János Kruspér, István Steindl, Imre 
Déri, Miksa Kürschák, József Szent-Györgyi, Albert 
Eötvös, Loránd Lakatos, Imre Szilárd, Leó 
Erdős, Paul Láncos, Kornél Teller, Edward 
Farkas, Gyula Lechner, Ödön Tihanyi, Kálmán 
Fejér, Lipót Lenard, Philipp von Türr, István 
Fényes,  Imre Mechwart, András Vásárhelyi, Pál 
Forgó, László Mihály, Dénes Wigner, Eugen 
Gabor, Dennis Millner, Tivadar Winter, Ernő 
Galamb, József Neumann., John von Ybl, Miklós 
Ganz, Ábrahám Novobátzky, Károly Zechmeister, László 
Goldmark, Peter Charles O1áh, George Zemplén, Géza 
Hajós, György Ortvay, Rudolf Zipernowsky, Károly 
Harsányi, John Pápai Páriz, Ferenc Zsigmondy, Richard Adolf 
Hauszmann, Alajos Pattantyús, Ábrahám, Géza Zsolnay, Vilmos 
Hell, Miksa Pekár, Imre  

3. sz. ábra: Magyar származású tudósok, mérnökök 
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A 20. században a Nobel-díj Bizottság 12 alkalommal magyar tudósnak adta a 
díjat. (Jellemző, hogy köztük mindössze egy volt /Szent-Györgyi Albert/ aki 
hazánkban végzett kutatásaiért kapta meg az elismerést.)  

Az elmúlt másfél évszázadban olyan jelentősebb találmányok születtek honfi-
társaink munkássága eredményeként, mint: a gyufa, az Eötvös-féle torziós inga, a 
dinamó, a porlasztó, a transzformátor, a telefonhírmondó, a villamos vontatású 
vasúti mozdony, a hengerszék továbbfejlesztése, a helikopter, a golyóstoll, a 
nagyteljesítményű Diesel mozdony, a „Rubik kocka” stb. 

E honi tudásbázis és innovatív készség az ország gazdaságának főbb mutatóit 
az 1910 évek körül a nemzetközi élvonalban tartották, az európai országok között a 
6.-7. helyet tudhattuk magunkénak (3. sz. ábra). 

Szűkebb hazánk, Észak-Magyarország, illetve az egykori Felvidék híressé 
vált a bányász és a kohász szakma művelése területén. A nemesfém- és a vas 
érceinek itteni nagymennyiségű bányászata és feldolgozása, majd később a 
mélyművelésű barnaszén termelés évszázadokon át kiemelt fontosságú térséggé 
tette régiónkat. A diósgyőri, ózdi acélgyárak a hazai vasút építés és iparosodás 
meghatározó alapanyag-termelő bázisai lettek. Diósgyőrben például, a vasgyár 
fennállása óta annyi acélt állítottak elő, hogy ha abból mindből vasúti-sínt 
hengereltek volna, az a földünket másfélszer érné körül. Itt vezették be elsőként 
hazánkban a legkorszerűbb acélgyártási eljárásokat: először a villamos árammal 
gyártott elektro-acél előállítást 1911-ben, majd pedig az oxigénes konverteres 
acélgyártást 1982-ben, valamint a folyamatos acélöntést szintén 1982-ben.  

A vasipar 18. századi megjelenését 
megelőzve, magas szakmai igényességgel folyt 
Diósgyőr térségében az erdőgazdálkodás, és az 
erre épülő különböző erdei ipari tevékenység 
művelése. Megtalálhatók itt továbbá az 
üvegipar, a papíripar, a malomipar, a kerámia-
ipar, stb. megannyi emléke, részben 
„feldolgozott”, a nagyközönség számára is 
bemutatható módon. Rendkívül gazdag e vidék 
a kézműipar hagyatékában is, amelynek 
nagyközönség elé tárása anyagi okokból még 
várat magára. 

Hatalmas emlékanyag gyűlt tehát össze az 
évszázadok során, amelynek ismerete, védelme, 
és hasznosítása az utókornak nem csupán 
erkölcsi kötelessége elődeivel szemben, hanem 
jól felfogott, egyre aktuálisabb generációs 
érdeke, és a térség korábbi versenyképessége 
újbóli visszaszerzésének esélyteremtő lehe-
tősége is. 
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2.2. A hazai és a megyei tapasztalatok az ipari örökség védelme és 
hasznosítása terén 

Hazánk első nagy gyűjteményét, a Műszaki Múzeum teljes anyagát 
Budapestről Kassára szállították át 1938-ban. Azóta – egyedül Európában – nincs 
megfelelően kialakított Országos Műszaki Múzeuma az országnak. A 20 század 
második felében az állami nagyüzemek hoztak létre szakmatörténeti 
gyűjteményeket, amelyeknek egy jelentős része a privatizálás következtében – 
fenntartási és fejlesztési támogatás híján – mind nehezebb körülmények közé került, 
több kénytelen volt bezárni kapuit, nagyon sok érték elkallódott vagy raktárak 
mélyén hever. 

 

4. sz. ábra: A posztindusztriális időszak bekövetkezését szemléltető ábra 

 

Hazánk posztindusztriális (ipar utáni) időszaka az ezredfordulóra esik (4. sz. 
ábra). A leállított, bezárt, lebontásra ítélt üzemek és környékük, az ott élő népesség 
is nagyon sok kultúrtörténeti értéket, emléket őriz az ipari múlt virágzó idő-
szakaiból. A jelenlegi radikális ipari szerkezetváltás és tulajdonosi módosulás, az 
eltorzult, értékválságos hazai szemlélet – ma még legtöbb helyen – nem kíméli ipari 
örökségünket. A kulturális örökség védelmében néhány éve hozott törvény a 
legkevésbé a technikatörténeti értékeinket oltalmazza, bár vannak ma már jó példák, 
ígéretes kezdeményezések is. A jó és rossz példák közül kiemelünk egyet, egyet: 

- Budapesten az elmúlt években létrehozták a Vasúttörténeti Parkot, majd az 
egykori Ganz-gyár területén a Millenáris Parkot. Jelenleg tervezik a volt 
Óbudai Gázgyár területén – az elhelyezési gondokkal küzdő – fővárosi 
műszaki jellegű múzeumok egymás mellé történő telepítését. Ezekben a 
hetekben folyik a Millenárison a nagyütemű továbbfejlesztési munka. Ide 
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költözött 2005. szeptember második felére, – az eszközeit egyharmad részt 
kicserélő – népszerű Csodák Palotája. (A jóval kedvezőtlenebb eddigi Váci 
úti helyszínen is – a kiváló menedzselés eredményeként – 14 millió forintos 
jegybevételük volt az idén júniusban.) Az átköltöztetés 302 millió forintba 
kerül.  A millenáris Parkban decemberre átadásra kerül a Jövő Háza is, afféle 
science múzeum, teli szórakoztató, interaktív, játékos elemekkel. Ennek 
költségelőirányzata mintegy 640 millió forint. 

- A kedvezőtlen, sőt elrettentő – de sajnos nem egyedi – példát éppen 
megyénk szolgáltatta az elmúlt másfél évtizedben. Az egykori Lenin 
Kohászati művek az 1950-es években létrehozta itt helyben a Központi 
Kohászati Múzeumot és Budapesten az Öntödei Múzeumot. A gyár korábbi 
felszámolói ezeket a gyűjteményeket is dobra verték. Megsemmisülésüket 
csak úgy lehetett megakadályozni, hogy a kohászat egyik volt vezetője 
közbenjárásával és minisztériumi segédlettel a kvázi Országos Műszaki 
Múzeumhoz integrálták a két múzeumot, egy kényszeredetten befogadott, 
máig mostohán kezelt fiókszervezetként. A Nemzeti Kulturális 
Örökségvédelmi Minisztériuma tervei között szerepel a nagyhírű Rudabányai 
Érc-és Ásványbányászati Múzeum felszámolása, több hazai műszaki 
gyűjtemény bezáratásával együtt. 

A rendszerváltás okozta helyi társadalmi megrázkódtatás, a megyénkben 
hatványozottan jelentkező depresszió következtében hosszú ideig „szitokszóként” 
emlegették a kohászati, bányászati tevékenységet. Így jutottunk el ide az 
ezredfordulóig. 

Minden gond ellenére a helyzet a megyében sem kilátástalan. Az itt elinduló 
civil kezdeményezés, az utóbbi években kibontakozó kormányzati figyelem és a 
mind több település önkormányzata, valamint a Megyei Közgyűlés vezetőinek 
konkrét támogatása, az ezek segítségével elvégzett munka országos, sőt nemzetközi 
elismerő figyelmet váltott ki. 

 

2.3. Megyénkből elindult kezdeményezések eddigi eredményei 

2.3.1. Kedvező szemléleti változás indult el minden szinten. 
Tapasztalni lehet ezt a lakosság körében éppen 

úgy, mint a települési önkormányzati, valamint a 
megyei, országos szervek vezetői részéről egyaránt. 
Például megszaporodott az érdeklődés és aktivitás 
egy-egy szakmatörténeti rendezvény esetén. Több 
önkormányzat, műszaki múzeum, civil szervezet, – 
mindenekelőtt a MTESZ – vezetői együttműködési 
megállapodást, csatlakozó nyilatkozatot írtak alá az 
ipari örökség védelme és hasznosítása érdekében (3. 
sz. és 5. sz. mellékletek). Külön önkéntes munka-
csoport dolgozik e téren a megyénkben immár hat év 

Őskohó az 1. sz. ipari 
műemlék 
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óta, amely egyebek mellett a 4. sz. mellékletben szereplő kiadványok megje-
lentetését is szervezte. 

2.3.2. Szakmatörténeti emlékek gyűjtése, illetve a 
kultúrtörténeti értékek védelem alá helyezésének 
kezdeményezése indult el. 

A Megyei Közgyűlés Elnökének vezetésével Történeti 
Emlékbizottság alakult a megyei mélyművelésű szénbányák 
emlékeinek védelmére. Civil kezdeményezésre megtörtént 
több száz relikvia megmentése és múzeumba vitele, néhány 
kohászati berendezést ideiglenes műemlék védelem alá 
helyeztek Diósgyőrben, Perecesen. Átfogó műemlékvédelmi 
miniszteri utasítás Ózd város ipari emlékeit helyezi védelem 
alá. (V. sz. függelék) 

 

2.3.3. Publikációk, rendezvények, kiadványok 
megjelentetésének szervezése indult be. 

A korlátozott anyagi esz-
közök ellenére a Megyei Herman 
Ottó Múzeum és több megyében 
működő műszaki múzeumunk 
rendszeresen tart időszaki kiál-
lítást jeles ipartörténeti 
anyagokból. Mint azt a 4. sz. 
melléklet is mutatja, számos 
szakmatörténeti visszaemlékezés 
jelent meg nyomtatásban. Négynyelvű színes útikalauz és hozzá tartozó kilenc 
féle leporelló készült Észak-magyarország és Szlovákia legjelentősebb 46 
határ menti bányászati és kohászati emlékhelyéről. Dokumentumfilmek 
készültek a millenniumi gyárakról, az Európai Vaskultúra Útja magyarországi 
állomásairól kiállítási anyag készült, többnyelvű színes leporelló került 
kiadásra. A megyei kistérségi turisztikai tájékoztatók füzeteinek hátlap 
tasakjába a technikatörténet helyi örökségét bemutató kiegészítő anyagot 
szerkesztettek a szakemberek. Az eddigi, ez irányú előkészítő munka már 
elégséges marketing anyaggal, reklám kiadvánnyal szolgálhat a hazai turizmus 
számára ahhoz, hogy „turisztikai termékként” felvegye idegenforgalmi 
kínálatába. 

2.3.4. Országos és nemzetközi szervezési központ lett B-A-Z 
megye, illetve Miskolc város. 

Egyre több országos és nemzetközi hatású projekt készül az említett 
megyei munkaszervezet részéről, amelyek erősítik a bizalmat a helyi 

 
Bányász emlékpark Sajószentpéteren 

 
Emléktábla a hős 

bányászokról 
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eredményekkel és szakemberekkel szemben. Például itt szerkesztették a 4. sz. 
mellékletben szereplő első országos ipartörténeti térképet és a Területi 
Tájékoztatási Központokról készült leporellót. Több nemzetközi szimpózium-
nak is helyet adott a megye és Miskolc. Számos helyi és országos nyertes 
projekt itt került kidolgozásra és megvalósítását is az itteni szakemberek 
irányították (6. sz. melléklet) 

 
2.4. A műszaki múzeumok, gyűjtemények és ipari emlékek helyzete, 
tervezett jövőjük. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében jelenleg 11 műszaki múzeum és mintegy 
24 települési, részben magángyűjtemény létezik (VI. sz. függelék), amelyek főleg 
helytörténeti és technikatörténeti anyagokkal rendelkeznek. Az ország 1. számú 
ipari műemléke az újmassai faszenes nagyolvasztó, az Őskohó. Számos leállított 
vagy radikálisan átszervezett ipari üzem felszabadult területe és berendezése még 
további sorsára vár. A bezárt szénbánya üzemek szinte mindegyike emléktáblával és 
községi emlékhellyel van megörökítve. A VI. sz. függelékben szereplő elemzés az 
alábbi következtetések összegzésére nyújt alkalmat: 

- Valamennyi műszaki múzeumunk komoly fenntartási és fejlesztési, valamint 
elhelyezési gondokkal küzd; 

- Ebből és bizonyos szemléleti problémákból is fakad, hogy a legtöbb műszaki 
múzeumunk kínálata, infrastruktúrája nem elégíti ki a mai igényeket, a 
látogatók száma viszonylag alacsony; 

- A műszaki múzeumok egymás közötti és más gyűjteményekkel való 
kapcsolata csupán eseti, a hálózati együttműködés lehetősége sem az intézeti 
működtetés, sem a fejlesztés tekintetében ma még nincs kellően kihasználva. 
(Munkánk során a hollóházai polgármester úrtól kaptunk kezdeményezést az 
ottani Porcellán Múzeumra alapított kulturális szakmatörténeti út 
kialakítására); 

- Megérett a helyzet egy átfogó országos műszaki-múzeumi irányítási 
reformra, amelynek úgy a szervezeti struktúrát, mint a mindennapi munka 
részleteit érintenie kellene, a legkisebb gyűjteményektől az Országos 
Műszaki Múzeummal bezárólag. 

Valamennyi meglévő gondra részbeni, vagy végleges megoldást nyújthatna a 
Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark létrehozása, amelynek szakmai koordinációja 
költségtakarékosan, eredményesen tudná orvosolni a jelenleg tornyosuló és 
évtizedek óta magunk előtt görgetett problémákat. 
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2.5. A turizmus néhány hazai összefüggése, a technikatörténeti látvá-
nyosságok hasznosulása 

E téren hazánkban még a kezdet kezdetén állunk, 
a már előzőleg említett okok miatt. Az ipartörténeti 
emlékeink ma még nem váltak valóságos turisztikai 
termékké, sőt – és ez a legnagyobb probléma – a térség 
fejlesztési-koncepciói sem számolnak ezzel 
jelentőségének megfelelően. A III. sz. függelékben 
szereplő elemzések részletesen foglalkoznak a 
turizmus hazai összefüggéseivel. Ezekből emelünk itt 
ki néhány jelentős megállapítást: 

2.5.1. Helyzetkép 
Magyarországon: 

- A nemzetközi turistaérkezések magas száma és az ehhez képest még 
mindig alacsony turisztikai bevételek a jellemzőek. 

- Közép-Kelet Európa turizmusában elfoglalt helyünkről elmondható, hogy 
a nemzetközi turistaérkezésekből kb. húsz százalékkal, a bevételekből tíz 
és fél százalékkal vesszük ki a részünket. Magyarország a világ 13. 
legkedveltebb turisztikai célpontja. 

- A turizmus nemzetgazdaságunk egyik húzóágazata, hiszen a GDP 10 %-
át adja, az abból való részesedése dinamikusan nő. Közel 300 ezer 
embernek ad tartós munkalehetőséget, egyidejűleg alkalmas a gazdasági 
növekedés élénkítésére és a gazdasági egyensúly javítására.  

- A turizmus közvetlen gazdasági haszna mellett nem feledkezhetünk el a 
kvázi externális hozamairól sem, melyek közül legfontosabbak a 
gazdasági struktúra kedvező átalakítása, a befektetői döntések pozitív 
irányba terelése, a termelési-, foglalkozási- és jövedelem-multiplikátor 
hatás a gazdaság teljes vertikumában, továbbá kiemelten fontos az iparág 
ökológiai, társadalmi és kultúrpolitikai hatása. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében:  
- Nemcsak a természet szépségeit kedvelők, de a történelmi emlékek iránt 

érdeklődők, a népművészet és a kultúra szerelmesei számára is a 
turisztikai vonzerők sokaságát kínálja a megye számos térsége 

- Az országos hatókörű turisztikai vonzerők 12,5%-a itt található, a megye 
településeinek mintegy 1/3 része rendelkezik valamilyen idegenforgalmi 
attrakcióval. Sajnos ez a vendégforgalmi adatokban – még az elmúlt évek 
dinamikus növekedése ellenére – sem mutatkozik meg 

- A régió és a megye turizmusban betöltött szerepe évről évre növekszik, 
de még mindig elmarad a kívánt, adottságainak megfelelő kihasználásával 
elérhető szinttől.  

 
Haladás az „ipari örökség 

vágányon” 
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Miskolc Megyei Jogú városban:  
- Turizmusának alapját szintén kiemelkedő vonzerőkínálata teremti meg. 
- Miskolcnak közel 170 feltárt, nagy részben működő turisztikai vonzereje 

van. Ezek 15 %-a elsődleges vonzerő, azaz a turisták e vonzerők kedvéért 
utaznak a városba.  

- A tíz nemzetközi hatókörrel bíró vonzerő mellett az attrakciók mintegy 15 
%-a országos, 20 %-a regionális jelentőségű.  

- A kistérség vonzerőinek 70 %-a a megyeszékhelyen található. Az 
attrakciók ¾-ének állapota jó vagy kiváló. 
Mindezek ellenére a város turista forgalma a korábbi évtizedekhez képest 

visszaesett. Sokirányú szándék és konkrét tett indult el a helyzet változtatása 
érdekében, ezekből azonban ma még nem szerepel jelentőségének és 
esélyteremtő képességének megfelelően a város páratlan technikai, ipari 
öröksége hasznosítása. Ez idáig inkább teherként – és nem a kibontakozás 
egyik kínálkozó lehetőségeként – élték meg ezt az örökséget Miskolc 
mindenkori vezetői, az érintett szakemberek és a lakosság egy része.  

 

2.5.2. A tematikus parkokról általában 
- A tematikus parkok – vidámparkok, szórakoztató parkok, élmény-

parkok, kalandparkok, örökségparkok – Medlik 1996-ban megfo-
galmazott definíciója szerint olyan rekreációs és szórakoztatási céllal 
tervezett és működtetett parkok, amelyek egy vagy több, történelmi vagy 
egyéb témán alapuló attrakciók széles körét kínálják, ide értve az étkezési 
és a vásárlási lehetőségeket is, rendszerint belépődíj ellenében. Általában 
nagy területen kínálnak kikapcsolódási lehetőséget több célcsoportnak.  

- Az örökségpark olyan „turisztikai létesítmény, amelynek alapja egy 
ország történelmi vagy kulturális öröksége” (Dictionary of Hotel, 
Tourism & Cattering Management 1994). Más megközelítésben, Harris & 
Howard (1996) definíciója alapján „olyan turisztikai attrakció, amelynek 
alapja egy terület természeti vagy kulturális örökségének valamely 
összetevője”.  
Az örökségpark létrehozásához tehát olyan kulturális-, természeti-, 
történeti- vagy akár – a jelen tanulmány tárgyát képező – technikatör-
téneti örökség-érték megléte szükséges, amely megfelelő módszerekkel 
bemutatva elsődleges attrakcióként szolgál, és amely köré a látogatók 
által igényelt szolgáltatások kiépülhetnek. Az örökségpark minden 
esetben kötődik az adott terület hagyományaihoz, elválaszthatatlan tehát 
annak helyszínétől. 
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2.5.3.  Következtetés 
- Hazánkban a tematikus park bármely formája teljesen új turisztikai 

terméknek tekinthető, hiszen jelenleg nemhogy Magyarországon, de 
egész Kelet-Európában sincs olyan turisztikai létesítmény, amelyet ebbe 
a kategóriába sorolhatnánk. 

-  A tematikus parkok olyan  önmagában is  regionális ,  nemzeti  
vagy nemzetközi vonzással  bíró,  elsődlegesen szabadtéri ,  
de beltéri  programlehetőségeket is  kínáló turiszt ikai 
attrakciók,  amelyek befogadóképessége nagy,  és több 
korosztály számára is  kínálnak egész napos programot,  
szórakozási  lehetőségeket.  

- Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a Nemzeti Technikatörténeti 
Emlékpark (Élménypark) létrehozása bár igen jelentős beruházást igénylő 
és meglehetősen hosszú megtérülési idővel rendelkező projekt, 
létrehozását mégis a technikai- és ipari örökségünk védelme és a 
turizmus újkori elvárásai együttesen indokolják. Emlékeink megóvása, 
bemutatása, általuk és a turizmus segítségével a kapcsolódó területek 
újrapozícionálása megállíthatja azt a folyamatot, amely nem csupán 
népünk termelési kultúrája értékes hagyatékát veszélyezteti, hanem – a 
részint ennek következményeként kialakult társadalmi szemlélet és 
gyakorlat miatt – hátrányosan befolyásolja nemzetgazdaságunk 
versenyképességét is.  

 
2.6.  A projekt illeszkedése Miskolc 2007-2013 közötti időszakra 
vonatkozó városfejlesztési stratégiai és operatív programjához, valamint 
a Versenyképességi Pólus Programhoz 

Miskolc Megyei Város Közgyűlése elfogadta a megyeszékhely 2007-2013 
közötti időszakra szóló városfejlesztési stratégiáját és operatív programját. (VII. sz. 
függelékben ennek prezentációja látható) 

E szerint Miskolc városfejlesztésének stratégiai célkitűzései az alábbi hat 
programpontban foglalhatók össze: 

- Megújuló innovatív tudás városa létrehozása 
- Kulturális és turisztikai élmények városa kialakítása 
- Megújuló gazdasági vonzerő városa kifejlesztése 
- Megújuló együttműködések, kapcsolatok városa létrehozása 
- Megújuló városkép, városarculat program végrehajtása 
- Egyéni élet megújulásának programja kialakítása és megvalósítása 
E programok akciótervei ma még nem készültek el, az idevonatkozó elgondo-

lások – különböző vezetői szinteken – egyenetlen mélységben vannak kidolgozva. 
A nemzetgazdasági tervezés jelenlegi szakaszában a kormány a Második Nemzeti 
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Tervben is szerepeltethető Versenyképességi Pólus Program kimunkálását várja 
Miskolc vezetésétől. E program megkívánja, hogy a város és környéke pragmatikus 
célokat tűzzön ki, konkrétan definiálja – az elvi irányokon túl – a jövőbeni tervezett, 
meghatározó gazdasági szerkezetét. Ez egyébként Miskolc és régiója újbóli 
felemelkedésének egyedüli záloga is. 

Egy ilyen konkrét, óriási lehetőségeket kínáló – adottságainkra épülő és a 
jövőt helyileg, országosan is kiválóan szolgáló – gyakorlati projekt lehet a Nemzeti 
Technikatörténeti Park (tematikus élménypark) megvalósítása. 

Szembesítve a megyeszékhelynek a fenti, elvi szintű fejlesztési céljait a jelen 
projekt tartalmával a következő – egyértelműen kedvező – megállapításokhoz 
jutunk: 

 

2.6.1. Megújuló innovatív tudás városa 
A stratégiai programcsomag célja, hogy más stratégiai programokkal 

szoros összhangban a tudás teremtésének, átadásának és közvetlen 
hasznosításának fejlesztése révén, a város kutatási potenciálja (benne 
kiemelten a technológiai, műszaki K+F), a humán erőforrások minőségének 
képzéssel történő kiemelt fejlesztésével, a város innovációs potenciálja 
tekintetében a következő esztendőkben fordulatszerű javulás következzen be. 
A Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark ezt a célt a 3. pontban meg-
fogalmazott „Tudományos kutatás, oktatás, ismeretterjesztés”, valamint a 
„Játszóház”, a „Csoda-csarnok” interaktív, hands-on tudományos 
bemutatóhely koncepciójával kiválóan szolgálja. Egyben elősegíti a város 
célul tűzött „Techno-polisszá” fejlődését. 
Ez azonban feltételezi mindazoknak oktatási, képzési és nevelési 
elképzeléseknek a realizálását, amelyet a térség közép- és felsőfokú 
tanintézetei, egyetemei programjukban a jövőre vonatkozólag kimunkáltak. 
Igényli többek között a Miskolci Egyetemen is a jelenleginél lényegesen 
konszolidáltabb tárgyi, személyi feltétel megteremtését, a szakképzési létszám 
arányoknak a fejlődő gazdaság, a változó struktúra szükséglethez történő 
alakítását stb. 
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5. sz. ábra: Felsőfokú oklevelet szerzett hallgatók száma főbb tanulmányi területek 
szerint (KSH) 

2.6.2. Kulturális és turisztikai élmények városa 
A stratégiai programcsomag célja – a kultúra korszerű felfogásából 

kiindulóan, napjaink nemzetközi és hazai tendenciáit figyelembe véve – a 
város kulturális értékeinek és hagyományainak őrzése, az új értékek 
létrehozásának segítése, a kultúrához, a kulturális szolgáltatásokhoz való 
hozzájutásban az esélyegyenlőség biztosítása a műveltség, a közösségi 
magatartás, a szórakozás, valamint a gazdasági teljesítmény, turizmus 
fejlesztése érdekében; hozzájárulni ezáltal Miskolc város 
újrapozícionálásához, a kultúra városépítő jelentőségének 
kibontakoztatásához. 

Ezt a célkitűzést komplex módon elégíti ki a tervezett Nemzeti 
Technikatörténeti Emlékpark létrehozása, annak működtetése, és javasolt 
tartalmi programja, amelynek feltételei egyedülállóan Miskolcon és 
vonzáskörzetében a legideálisabbak Magyarországon. 

 

2.6.3. Megújuló gazdasági vonzerő városa 
A stratégiai program célja a város, a térség egészséges gazdasági 

struktúrája kialakításának, a gazdasági hatékonyság, jövedelemtermelő-
képesség erősítésének támogatása, az új, gazdaságot meghatározó 
technológiák (részben az újonnan betelepülő vállalkozások révén történő) 
elterjedésének, a helyi, különösen a kis- és középvállalkozások gazdasági 
hálózatokba történő integrálódásának, az innováció- és a versenyképesség 
kialakulásának segítésével. További cél – a szolgáltatások, a turizmus, a 
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környezetvédelmi ipar fejlődésével – a város telephelyi, kooperációs és 
kereskedelmi/piaci imázsának, vonzerejének javítása. 

Az innováció, a versenyképesség fokozása megfelelő számú, jól 
felkészült szakembereket igényel. Ma ez egyre inkább hiányzik hazánkban és 
régiónkban, amelynek egyik, – ha nem a legdöntőbb – oka e szakmák 
társadalmi presztízsének mély alulértékelése. A Nemzeti Technikatörténeti 
Emlékpark már a létrejöttével demonstrálja, és gyakorlati programjával, az 
egész szellemiségével segíteni kívánja majd a megbomlott egyensúly 
helyreállítását. Ezzel, – és a turizmus jelentős fellendítésével – közvetve 
nagyban hozzájárul a Versenyképességi Pólus Program miskolci bázisának 
sikeres kialakításához. 

 

2.6.4. Megújuló együttműködések, kapcsolatok városa 
A stratégiai programcsomag célja – a Miskolcon élő emberek életmi-

nőségének jobbá válása és a város versenyképességének javulása érdekében – 
a társadalmi kohézió erősítése, a város belső és külső kapcsolatrendszerének, a 
hálózati típusú kapcsolódások formáinak, technikáinak megújítása, az 
együttműködések eredményességének, hatékonyságának javítása. 

A Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark magába integrálhatja a –
jelenleg is Miskolcról szerveződő – „Európai Vaskultúra Útja” kulturális 
turisztikai programot, és az egyéb szakmatörténeti utak koordinálását. 
Tervezhető innen egy olyan kezdeményezés is, amely „Európa Ipartörténeti 
Emlékezete” felkeltését tűzi zászlajára, és ami egyszerre segítheti az EU-
országok népeinek nemzeti- és közös európai kulturális identitásának az 
erősítését, valamint Európa fokozódó gazdasági versenyhátrányának 
fékezését. 

2.6.5. Megújuló városkép, városarculat program 
A stratégiai program célja, hogy Miskolc településszerkezetének, 

területhasznosításának, települési természeti és épített öröksége védelmének 
érdekében szükséges fejlesztések, építészeti beavatkozások megtörténjenek, 
azok eredményeiként Miskolc a jelenleginél komfortosabb, egészségesebb, 
esztétikusabb és szebb város legyen. Cél, hogy a város szerkezete úgy 
változzon, hogy javuljon a gazdasági-, tőkevonzó képessége, turisztikai 
vonzereje, népességmegtartó ereje; valamint mind a működése, mind az 
üzemeltetése gazdaságosabb legyen úgy, hogy közben a fenntartható fejlődés 
elve érvényre juthasson, a táji, természeti adottságok ne sérüljenek.  

A Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark centrum-magjának akció 
területe éppen az a Miskolc központjában több száz hektáron elterülő, 
korábban a várost leginkább szennyező góca, – a máig feltáratlan Diósgyőri 
Nagyüzemek területe és a hozzájuk kapcsolódó lakótelep –, amelyek 
rendezését tovább nem halogathatja a városvezetés. Ez a – több tízezer 
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négyzetméteres, többnyire műemlék jellegű elhagyott csarnokokból, 
épületekből álló ipari táj kínálja magát a hasznosításra és a sürgős 
környezetvédelmi, városképi rendezésre. Ennek a – várostérképeken csak 
fehér foltként jelölt – területi „zárványnak” a szakszerű hasznosítása 
Miskolc teljes arculatát, úthálózati rendszerét, városi funkcióelosztását gene-
rálisan megváltoztathatja. A különböző EU-s pályázati támogatások igény-
bevételének lehetőségét is hordozzák az itt létrehozható kulturális és 
szolgáltatási beruházások tervezhető programjai. 

2.6.6. Egyéni élet megújulásának programja 
A stratégiai programcsomag célja. Miskolc megújulásához, verseny-

képességének javulásához nélkülözhetetlen, hogy az itt élő emberek képesek 
és készek legyenek a megújulásra. Erősödnie kell a saját élet és a világ 
megváltoztathatóságába vetett hitnek; az egyéni habitus részévé kell válnia az 
innovációs készségnek, a vállalkozói képességnek, a cselekvéseket ösztönző 
felelősségtudatnak. A mentalitásbeli és a tettekben megnyilvánuló változáshoz 
a feltételek tudatos megteremtése és a széleskörű meggyőzés, és a jó 
értelemben vett divatteremtés a cél. 

A Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark éppen ezt a tudatformálást és 
köznevelést vállalja fel például az által, hogy bemutatja, és példaként állítja 
az elődök sikeres küzdelmét a koruk nagy akadályai leküzdésében; vagy 
bemutatja a jelen példáit a miénkhez hasonló sorsú európai vidékek 
lakosságának eredményes munkája kapcsán; vagy felcsillantja a tudomány 
ígéreteit a jövőre vonatkozólag, stb. 

 
Mindezek az – alapvetően Miskolc város stratégiai programjához kap-

csolódó – indoklások azonban egyáltalán nem valamiféle provinciális 
megközelítést jelentenek. Ennek bizonyítására az alábbi két, e tárgyban 
hozzánk érkezett kormányzati levélből idézünk (3. sz. mellékletek):   
- „ ...szakmailag igen ígéretes és fontos kezdeményezésnek tartjuk a Nemzeti 
Technikatörténeti Emlékpark létrehozását, amely jól illeszkedik tárcánk műszaki 
múzeumokat érintő modernizációs programjába. .. 

A Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark megvalósítását Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye kulturális és turisztikai fejlesztése szempontjából is kiemelten fontos 
beruházásnak ítéljük meg, valamint egyetértünk a hatás- és megvalósíthatósági 
tanulmány sarokpontjaival... 

Budapest, 2005. június 22.  

        Tisztelettel: 

            Simon Zoltán 
            kabinetfőnök 

             Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma” 

 



Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány 
Logisztikai és Gyártástechnológiai Intézet 

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐ-TANULMÁNY
B-A-Z. megye gazdag ipari örökségének idegenforgalmi hasznosítására, az 

„Európai kulturális utak” programjába történő bekapcsolására
 

 34

- „..A versenyképességi pólusok Budapesten és öt vidéki nagyvárosban 
(Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs és Szeged ) kerülnek kialakításra. A program 
elsődleges célja az innovációra, kutatás-fejlesztésre alapozott, nemzetközi szintű 
gazdasági versenyképesség megteremtése az adott területen. Jelenleg keressük 
azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek alapján közelíthetjük egymáshoz az 
Európai Kulturális Fővárosa 2010 pályázat és a versenyképességi pólusok 
programját. A hazai technikatörténeti-, és ipartörténeti emlékek védelme és 
hasznosítása számos ponton (pl. a tervezett Nemzeti Technikatörténeti Park 
kialakítása) kapcsolódik a versenyképességi pólus programjához... 

Budapest, 2005. augusztus 29.  

        Üdvözlettel: 

              Kovács István Vilmos 
            Nemzeti Fejlesztési Hivatal 
                 Fejlesztéspolitikáért felelős elnökhelyettes”  

 

A fentiekből egyértelműen adódik a jelen projekt megalapozottsága és 
Miskolc város fejlődési esélye szempontjából a megkülönböztetett fontossága. 
Ehhez képest azonban, sajnos – a jelen projekt készítőinek minden igyekezete 
ellenére – csupán csak szerény mértékben szerepeltette a városvezetés az 
„Európa Kulturális Fővárosa 2010” c. benyújtott pályázati programjában 
(XIV. sz. függelék). A pályázatbíráló bizottság arról, ami javaslatainkból 
bekerült a város anyagába, a következőket írja: 
„...az ipari örökség újrafunkcionálására irányuló elképzelések legalább olyan 
megalapozottak, mint a pécsi pályázat esetében. Erénye a pályázatnak, hogy nem 
szégyelli, hanem használja a város ipari örökségét....” 

Amit kihagytak a város pályázatából, javaslataink ellenére, – azaz a helyi 
emlékeinknek európai összefüggésben történő bemutatását, és kreatív, nemzet-
közi hasznosításának kezdeményezését – azt a bírálat az alábbiak szerint 
minősíti: 
„...A regionális aspektusokhoz képest a pályázat erőtlenül vázolja az európai 
összefüggéseket és a rájuk támaszkodó átfogó koncepciót...” 





Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány 
Logisztikai és Gyártástechnológiai Intézet 

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐ-TANULMÁNY
B-A-Z. megye gazdag ipari örökségének idegenforgalmi hasznosítására, az 

„Európai kulturális utak” programjába történő bekapcsolására
 

 36

3.1. Földrajzi terület, telepítési hely 
A park központi helye az egykori Lenin Kohászati Művek (LKM) és a 

DIGÉP, valamint a lakótelep nagy kiterjedésű területen biztosít lehetőséget az 
örökség interaktív bemutatására. Épületeiben (több közülük maga is műemlék, 
műemlék jellegű, vagy országos, illetve helyi védettség alatt áll) a beltéri 
programlehetőségek is biztosíthatóak. 

A park helyszínének kiválasztása a siker szempontjából, több megközelítés 
miatt is kritikus kérdés. Egyrészt fontos a park vonzáskörzetének (a vonzáskörzet 
elsősorban a park körüli, mintegy 150-200 km-es sugarú körön belüli területet 
jelent) népsűrűsége és turisztikai vonzása, másrészt a jó megközelíthetőség, a 
közlekedési hálózatokhoz viszonyított helyzet, a közlekedési csomópontoktól való 
távolság.  

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a tematikus parkok látoga-
tóinak többsége elsősorban gépkocsival, egyénileg érkező vendég, másodsorban 
busszal, a szervezett turizmus keretei között keresi fel az adott parkot. Ebből a 
szempontból Miskolc autópálya-menti elhelyezkedése és a tervezett Élménypark jó 
megközelíthetősége feltétlenül kedvező tényező. Pozitívumot jelent továbbá, hogy a 
város és a projekt-terület vasúti és távolsági autóbusszal való megközelíthetősége is 
biztosított. Bár a tengerentúlról érkező – és a téma érdekessége, valamint utazási 
motivációik miatt célcsoportnak számító – vendégek számára egy közeli repülőtér 
hiánya hátrányként jelentkezik, a témára épülő turisztikai termékcsomagok 
kialakítása és Fly&Drive vagy Fly&Bus túrákba szervezése erre megoldást 
jelenthet. 

A Parkon belüli környezetbarát tömegközlekedést (bérelhető elektromos autó, 
minibusz idegenvezetővel) külön meg kell oldani, továbbá lehetővé kell tenni a 
kerékpárkölcsönzést, illetve a saját kerékpár használatát is.  

 
3.2. A tervezett Park funkciói és látnivalói 

3.2.1.  Emlékhelyek, múzeumok: 
Ipari tájak, települések, üzemrészek, építmények, hagyományok, munka- 

és életkörülmények passzív és interaktív bemutatása. Ez utóbbin belül 
visszaállított munkacsarnokok, (ahol a látogató maga is részt vehet a 
technológiai folyamatokban), egykori munkáslakás bemutatása, ahol (a külső 
megjelenésükben is az adott időszakot bemutató) animátorok fogadják a 
vendégeket, stb. 

3.2.2.  Események: 
Zenei rendezvények, kiállítások, különféle versenyek, vetélkedők, 

vásárok, szakmai találkozók, konferenciák, nonstop technikatörténeti 
filmvetítés, stb. 
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3.2.3. Termékek, találmányok: 
Jellemző magyar termékek, jelentős találmányok és azok gazdasági, 

társadalmi hatásai, világkiállításokon nyertes magyar termékek és üzemek, stb. 
bemutatása. 

3.2.4. A különféle ipari termékgyártás technológiájának 
bemutatása: 

Technológiai leírások, rajzok, makettek, filmek, fényképek, valóságos 
gyártási folyamatok, gyártó gépek, berendezések, emberi egészség- és 
környezet károsítás, stb. Ezeket látogatási központokba szervezve, a veszélyes 
üzemekben külön látogató folyosók kiépítésével biztosítható a leghatásosabb 
bemutatás. 

3.2.5.  Tudományos kutatás, oktatás, ismeretterjesztés: 
- Kutatóhely kialakítása: szakkönyvtár és bibliográfia a műszaki iroda-

lomról, a különböző szakterületek technológiai- és rajztáraiból.  
- Tudósok, feltalálók, az egyes szakmák kiválóságai munkásságának 

bemutató anyaga. Az Élményparkban kaphat helyet egy „Világhíres 
magyarok” állandó kiállítás is, kiemelve természetesen azokat, akik a 
térégben születtek, innen származtak el, és vitték hírét a magyar „szürke-
állománynak”. 

- Innovációs Központ működtetése. 
- Kihelyezett tanszéke, kutató intézete, laboratóriuma, kísérleti műhelye a 

műszaki egyetemeknek, főiskoláknak.  
- Gyakorlati óra lehetőség közép- és általános iskolások, szakiskolák és 

szakmai továbbképző intézetek számára. 
- Természettudományos ismeretekre alapuló interaktív játszóház 

(„Technikavalkád”) színes, változatos laboratóriumi kísérletekre is 
alkalmas bemutató terme. 

3.2.6. Szabadidő eltöltés, szórakozás, sport, bevásárlás: 
Nagy, zöld területen kialakított pihenő park különféle rekreációs és 

vendéglátó szolgáltatásokkal, szabadtéri skanzenek, állandó- és időszaki kiállí-
tások (nagytétényihez hasonló Szoborpark, vasszobrászat emlékei, 
ipartörténeti emlékek a festészetben stb.). Korabeli mozi, koncertek, 
sportpályák és termek, vásárlási lehetőségek (korabeli emléktárgyak, 
képeslapok, könyvek, videók, ruhaneműk, stb.), működő gőzmozdony a 
területhez tartozó vasútállomás és az egykori Martin-kemencék csarnoka 
között (az igénybevevő oklevelet, fotót kap). 

Az egykori gyáróriás területén jelenleg ugyan 70-nél több kisebb- 
nagyobb vállalkozás működik, de számos egykori építészeti emlék, főleg 
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üzemcsarnokok állnak kihasználatlanul. 2003-ban a város az egyik ilyen 
épületet – az egykori Csavargyárat – az extrém sportok csarnokává alakította. 
A kezdeményezés jónak bizonyult, a hasonló folytatás pedig a városfejlesztési 
tervek között szerepel. A sportcsarnok egyediségével is jól illeszkedik a 
programba, hiszen regionális szempontból feltétlenül, de - a fővárost nem 
tekintve – országosan is egyedülálló skatepark, trails és falmászó terem 
különleges szórakozási, sportolási lehetőségeket biztosít. 

3.2.7. Művésztelep és iparművészeti iskola működtetése: 
A kő-, fa-, fém-, üveg- kerámia- stb. művészi megmunkálása 

lehetőségeinek megteremtése és oktatásának bevezetése. 

 
A fenti funkciók közül az extrémsport tehát már helyet talált a kohászat 

volt csavargyári épületében. Ugyancsak évek óta működik a 
„METÁLCONTROL” a Miskolci Egyetem kihelyezett tanszékeként. A 
kohászat egykori tervező irodája a Miskolci Bölcsész Egyesületnek (magán 
egyetemnek) ad helyet. A 8 emeletes volt irodaház jelenleg van átalakítás 
alatt, középiskolai kollégiummá. 

A jelen projekt készítése során érdeklődés jelentkezett egy olyan 
alkalmas csarnok igénybevételére, amely a hazánk tulajdonában lévő antik 
szoborgyűjtemény másolatainak adna állandó helyet. Tárgyalás indult a 
Miskolci Operafesztivál vezetőivel, egy-egy nagy számú közönséget vonzó 
műsornak a volt üzemi csarnokokból átalakított színházi nézőtéren történő 
bemutatására. 

 
3.3. A „Játszó-Ház”, a „Csoda-csarnok”, interaktív, hands-on tudomá-
nyos bemutatóhely koncepciójának főbb elemei 

Miskolc ipari és egyetemi múltja magától értetődően kínálja a lehetőséget, 
hogy egy olyan interaktív, hands-on tudományos bemutatóhely jöjjön itt létre, 
amely a műszaki tudományokhoz szervesen kapcsolódik. (Lásd a I. sz. függeléket). 

  
- Jó előképe lehet ennek a Nagy-Britanniában, Rotherhamban létre hozott Magna, 

ahol egy öntöde szolgál helyszínül egy ilyen bemutatónak. 
Hasonlóképpen valamelyik nagy ipari csarnok szolgálhatna, megfelelő felújítás 
után ilyen helyszínül. Egy ilyen környezet, – mint helyszín –egyedülálló 
hangulatot és arculatot adhat, ezért javasoljuk az ipari környezet valamiféle 
legalább stilizált helyreállítását, és ebben helyezkedhetnének el a bemutató 
egyes egységei.  

- A berendezések, a bemutatott eszközök részben – az általában ilyen helyeken 
látható – természettudományi jelenségek, a legfőbb elemek (víz, levegő, föld) 
játékos tanulmányozására szolgáló eszközökből állnának, részben viszont olyan 
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tárgyakat, szerszámokat, termékeket lehetne bemutatni, amelyek kapcsolódnak 
a helyszínül szolgáló ipari környezethez. A látogató egyfajta „kirándulást” 
tenne a helyszínen az egyes „szigetek” között, amelyek témájukban mintegy 
végigvezetnék a látogatót Miskolc ipari és tudományos múltjának történetén, 
miközben természetesen mindenütt a „megfogható”, kipróbálható, 
működtethető eszközökkel találkozna.  

- Sajátos hangulatot adhatna a bemutatónak, ha olyan épületben helyeznénk el, 
amelynek a közelében valamilyen működő ipari üzem található. Ebben az 
esetben egyfajta „tanösvény” kivezethetne az épületből, és átvihetne a tényleges 
ipari helyszínre, ahol a látogató tanúja lehetne, – megfelelően kialakított, 
biztonságos módon – a valóságos ipari tevékenységnek. Ezeken a helyszíneken, 
jól elhatárolva, olyan interaktív eszközök is lennének, amelyekkel a látogató 
maga is részese lehet ennek a tevékenységnek, egyszerűsített módon 
kipróbálhatja azt, amit a tényleges üzemben lát, pl. fémöntés, hengerlés, 
kovácsolás, stb. 

- Mindenképpen fontos, hogy amikor a kiállítás konkrét kivitelezése elkezdődik, 
elkezdődjön a működtetés megszervezése is, amihez viszont nagyon jó 
lehetőséget kínál a Miskolci Egyetem. A bemutató személyzetének a nagy 
részét ezért az egyetemi hallgatókból meg lehet szervezni, és ez egyben állandó 
utánpótlást is jelent ebből a szempontból. Ez azért fontos, mert egy ilyen helyen 
nemcsak felügyelni kell a helyszínt, hanem értő módon segítni a látogatókat az 
eszközök használatában, megértésében.  

(Kezdeményezésünkre lehetőség kínálkozik a Budapesti Csodák Palotája utazó 
kiállításának miskolci bemutatására, a mintegy 400- 500 m2-es teremben átmeneti 
játszó-csarnok kialakítására.) 

 
3.4. Szervezeti feltételek, a Park irányítása és vezetése 
- A projekt megvalósításában jelentős szerep hárul a turizmus és a 

technikatörténeti örökségvédelem különböző döntéshozói és végrehajtói 
szintjeire. Elengedhetetlen az együttműködés a köz- és magánszektor között 
(PPP). 

- Helyi szinten a turizmus fő irányítói az önkormányzati törvény alapján a 
települési önkormányzatok. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatán belül 
a turizmus irányítása az egyik alpolgármesterhez tartozik.  

- A turizmus marketingért, a vendégek tájékoztatásáért a városi Tourinform 
felelős.  

- Megyei szinten a turisztikai és kulturális értékek megőrzése, a programkínálat 
összeállítása, és a turisztikai marketing a B-A-Z Megyei Közművelődési és 
Idegenforgalmi Intézetet feladata. 
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- A tervezett Park regionális jellege miatt az Észak-Magyarországi Regionális 
Idegenforgalmi Bizottság (RIB) és a Regionális Marketing Iroda (RMI) is 
érintett.  

- A tanulmány tárgyát képező projekthez kapcsolódó civil szervezetek között – a 
teljesség igénye nélkül – említést érdemel a Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége (MTESZ), a Megyei Mérnök Kamara, a Diósgyőr 
Fejlesztéséért Alapítvány, a Városszépítő Egyesület, az Összefogás Miskolcért 
Egyesület, az Itthon Miskolcon Egyesület, és az Új Miskolcért Egyesület, de a 
TIT, vagy a Miskolci Akadémiai Bizottság is fontos szerephez jut a 
megvalósításban. 

- Az Élménypark értékesítési tevékenységének fontos letéteményesei lesznek 
természetesen a beutaztatással is foglalkozó 
utazási irodák.   

- A Park közvetlen irányító, igazgató 
szervezetére a hazai és külföldi tematikus 
parkok jellemző szervezeti konstrukciója 
lehet irányadó (I. sz. függelék) Például a 
hazaiak közül az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékpark KHT., vagy a 
Százhalombattai „Matrica” Múzeum és 
Régészeti Park Alapítvány. E szerint a 
kínálat, illetve fejlesztési programok alap-
elemeinek a meghatározása, az üzemeltetési 
feladatok egységes management irányítása 
alá tartoznak, míg a kiegészítő (étkezési-, 
vásárlási-, szórakoztató) lehetőségek és 
egyéb kiegészítő szolgáltatások szerződéses 
konstrukcióban is működhetnek.  

Tekintve a jelen projektnek – a fenti 
példáktól eltérő – sajátosságaira valószínű, 
hogy a legjobbak kombinációját kell majd a 
hazai Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark 
irányításának és vezetésének megszervezé-
sénél alkalmazni. 
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4.1. Célmeghatározás 
Miután a Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark (tematikus élménypark) 

országos hatáskörű kulturális intézményként jönne létre, és közelebbről az észak-
magyarországi régiót, ezen belül is Borsod-Abaúj-Zemplén megye létesítményeit 
kapcsolná össze egy tematikus kulturális turisztikai útként (lásd a 4. fejezet 4.3. 
pontját), így a műszaki megvalósítás gyakorlati feladataira is e szerint kellene 
alternatívákat, illetve konkrét javaslatokat kidolgozni. Ez a teljes körű feladat – a 
Megyei Területfejlesztési Tanács határozata értelmében – némileg beszűkült. A 
jelen projekt a módosított „Egyszerűsített üzleti terve” alapján kellő részletességgel 
csak a Miskolc környéki teendőket vizsgálja. Viszont ez nem jelenti azt, hogy a 
munkánk során ne lettünk volna figyelemmel az egész térség összefüggő majdani 
kapcsolatrendszerére, funkció megosztására stb. Ennek megfelelően e 
munkafázisban kiemelten foglalkoztunk az ózdi lehetőségekkel (VIII. sz. függelék), 
de áttekintettük a Heves-megyei, Nógrád-megyei állapotokat is, és több Borsod-
megyei potenciális térséget, ipartörténeti gyűjteményt is számításba vettünk jelen 
tanulmányunkban.   

 
4.2. A térség minősítése, a hasznosítás elvei 

4.2.1. A gazdasági szerkezet átalakítása (transzformálás) 
Észak-Magyarország a 20. század második felére jutott el – az előző 

évszázadokban kialakult termelési szerkezetén belül – teljesítményének 
csúcsára. Ennek a fejlődésnek az életgörbéje az 1980-as években irányt váltott, 
majd az 1990 évektől – az összes, ez időre eső gazdasági, politikai 
konstelláció hatására – meredeken esett vissza. E radikális változás megfelelő 
kezelésére sem tapasztalattal, sem anyagi eszközökkel, sem pedig józan, 
ideológia mentes válságkezelési tervvel nem rendelkeztek az azóta regnáló 
kormányzatok, és a helyi vezetés. Mindössze átmeneti, feszültség-kezelő, 
sokszor kapkodó, egymásnak ellentmondó, „tűzoltó” programok kialakítására, 
és végrehajtására jutott a hatalom erejéből. Ez a körülmény természetesen 
olyan óriási anyagi veszteségekkel párosuló, súlyos társadalmi 
megrázkódtatással járt, amely a régiót szinte minden statisztikai mutatójában a 
korábbi, országosan első helyről az utolsóra szorította le.  

4.2.2. A hátrahagyott ingatlanok állapota, tulajdonviszonyai 

4.2.2.1. Az ingatlanok fizikai állapota: 
A gazdasági transzformálás 

mindenekelőtt a térséget meghatározó mély-
művelésű szénbányákat, a vas és acélipart, a 
gépipart, az agrár ágazat jelentős részét 
érintette negatív értelemben. A térség 
villamos-erőműveinek és vegyipari nagy-
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üzemeinek érintettsége szintén jelentős, de az előzőekhez képest inkább 
pozitív hatású volt. Miután az 
időközben megjelenő új gazdasági 
szereplők, a fejlesztéseket 
végrehajtó kereskedő hálózatok, a 
többnyire külföldi ipari befektetők 
főként zöldmezős területeket 
igényeltek és kaptak a helyi 
hatóságoktól, így ezer számra 
maradtak hátra elhagyott, többnyire 
romos, kifosztott, egykor termelési célokat szolgáló telepek, csarnokok, 
különféle célú ingatlanok. Ezek nagy részét már felszámolták, jelentős 
csarnok állományt (főleg amelyeknek az acél anyagát könnyen, jó áron, 
hulladékként értékesíteni tudták) lebontottak. Az egykori termelő 
eszközök, gépek, berendezések nagy részét szintén – mint beolvasztandó 
alapanyagot – értékesítették.  

4.2.2.2. A muzeális értékű eszközök sorsa 
Az eddig megsemmisített, 

lerombolt eszközök között sajnos 
voltak nagyszámban kultúrtörténeti 
értékű épületek, gépkomplexumok, 
szerszámok, technológiai előírások, 
rajzok és egyéb dokumentumok is. 
A múzeumi célra történő 
megmentés szinte minimális volt. 
Több anyag szétszóródott, egy 
részük magángyűjtőkhöz, vagy 
külföldre került. A volt szakszer-
vezeti könyvtárak jelentős állományát például 
több helyen zúzdába vitték, a műalkotások 
(festmények, szobrok) nagy része elveszett. 
Az egyes tárgyak ideiglenes műemléki 
védelem alá helyezése is – amelyet civil 
szervezetek kezdeményeztek – csekély ered-
ményt hozott.  

Mindezek ellenére ma még feltalálhatók 
olyan területek, ingatlanok, gépek, műszaki 
dokumentumok és egyéb anyagok, – valamint 
élnek még olyan személyek, akik ezekben és 
ezekkel dolgoztak, tapasztalattal 
rendelkeznek – és hasznosíthatók a jelen, a 
jövő számára. 

 

15 t-ás kovács gőzkalapács maradványa 
(Gyártották Diósgyőrbe)

A lebontásra került ózdi 
gyárkémények 
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4.2.2.3. Az egyes térségek területrendezési helyzete, és 
tulajdonviszonyaik 
E téren van a legnagyobb káosz, amely minden további 

kibontakozást alapvetően megnehezít, sőt a helyzet kellően alapos 
ismeretét is lehetetlenné teszi.  
- Különösen igaz ez a volt ipari nagyüzemekre, és ezen belül is Miskolc 

vonatkozásában. Itt például a két diósgyőri egykori nagyüzemről, és 
főleg a kohászat területéről a városi hatóságok alig rendelkeznek 
információval. Az elmúlt 15 év alatt az egykori precíz, belső vállalati 
rajztár anyaga is gyakorlatilag megsemmisült, szétszóródott.  
• A városi térképen fehérfoltként vannak jelölve a volt nagyüzem 

területei. 
• Sem rendezési, sem építmény, sem közmű térkép nem áll 

rendelkezésre az üzemek belső területéről. 
• Nincs kellő ismeret a földalatti állapotokról, sem a talaj-

szennyezés, sem a vonalas műtárgyak tekintetében. 
• Teljesen kuszák a tulajdonviszonyok. A felszámolók az egykori 

Lenin Kohászati Műveket (LKM), mint osztatlan közös tulajdont 
értékesítették hazai és külföldi vevők számára. Vannak ingat-
lanok, amelyek már 5-10 alkalommal is gazdát cseréltek.  

• A volt LKM állami vállalat területén ma közel száz tulajdonos, 
társaság tevékenykedik, és az eredeti kohászati szakmáktól 
kezdve, a kutyaeledel kiszerelésig a legkülönbözőbb munkát 
végzik. Legtöbbjük kényszervállalkozó (7. sz. melléklet). Vannak, 
akik csupán tőkebefektetésként vásároltak vagyonrészt. A 
meghatározó tulajdonos a Kohászatnál jelenleg a DAM 2004” Kft, 
amely ukrán érdekeltségű vállalkozás (ötödik tulajdonosa a 
cégnek 15 év alatt). A koordinálatlan, ellenőrizetlen vállalkozások 

A diósgyőri vasgyári lebontás előtt álló fürdő 
épülete 

A lebontástól megmentett diósgyőri volt 
Csavargyár homlokzata 
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egy része, – illegálisan – erősen környezet szennyező munkát is 
végez (kábel-, gumi-égetés, motorolaj csere stb.) 

• Kivételt képez a fenti megállapítások nagyobb része alól a Városi 
Önkormányzat tulajdonába vett, és kulturális, valamint sport célra 
használt volt Csavargyár csarnoka és a Vasgyári Közösségi Ház. 

- A DIGÉP-nél lényegesen rendezettebbek a viszonyok. 
• Rendelkeznek aktuális közműtérképpel (a víz, szennyvíz teljes, a 

gázvezeték 80 %-os, a villanyhálózat 50 %-os); 
• Van geodéziai felmérés a beépítésre; 
• Elkészült a rendezési-terv általános része, a szabályozási terv 

munka alatt van, amelybe beintegrálható a Nemzeti Technika-
történeti Emlékpark programja 

• A kihasználatlanul álló egykori üzemi épületek, csarnokok 
viszonylag rendben, megtekinthető állapotban vannak és várják 
további sorsukat. 

• A gyár területén Ipari Park működik, több, hosszabb távra 
berendezkedett ipari tevékenységet kezdtek meg az új tulaj-
donosok (névsorukat a 8. sz. melléklet mutatja) 

 
- A vasgyári és perecesi munkáskolóniák 

jelenlegi helyzetéről azt lehet 
megállapítani, hogy 
• Részben helyi védettség alatt állnak 

az épületek, bár ennek előírásait 
gyakran következmények nélkül 
megsértik a tulajdonosok. 

• A perecesi bányászkaszárnyák nagyobb részét lebontották, a még 
megmaradt három épület szintén romos, bár még laknak egy-egy 
helyiségében. 

• A megmaradt bányaüzemi 
emlékekből a volt irodaház magán-
tulajdonba került. Erre, valamint a 
Gépházra, a Ventilátorházra és az 
Aknatoronyra, valamint az egykori 
Öltözőre (Fürdő épületére) országos 
védettséget adtak (V. sz. függelék). 

- Külön kell szólni a Miskolci Egyetem Science Múzeum építésének a 
törekvéséről, amely a volt egyetemi Erőmű épületében jönne létre. 
• Az épület építészetileg feltárt, üresen álló, tulajdonviszonya 

rendezett. 
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• Tervezett funkciójára elő-terv készült. 
- Az Egyetem és a Városi Önkormányzat közös 

összefogásával nagyszabású régészeti kutató 
munkák folynak, és hozzátartozó beruházásokat 
terveznek a környékbeli emberősök technikai és 
technológiai emlékeinek feltárására.  
• Elkészült a bükki Szeleta-barlang látogató 

központjának megvalósíthatósági 
tanulmánya. 

• Tervezik az avasi 70 000 éves leletanyag 
alapján a szerszámalapanyagot adó kova-kőbányát sajátos látogató 
központtá kiképezni mintegy 2000 m2  -es területű bemutató 
csarnokban. 

- Reménykeltők a viszonyok Ózdon, sőt bizonyos mértékig példaérté-
kűnek is tekinthető az elmúlt két esztendő előrehaladása. 
• A Kulturális Örökségvédelmi 

Hivatal 2003. márciusában indí-
totta el hároméves Ózd projektjét, 
amellyel a funkcióját vesztett 
ózdi ipari régió kulturális 
örökségre alapozott revitalizációs 
programját kívánta előkészíteni. 

• A projekt során a Hivatal 
elkészíttette – az egykori törzsgyárat, a középületsort és a 
körülöttük lévő lakótelepeket magába foglaló központi területnek 
valamint nyolc épületnek védési dokumentációjával, továbbá a 
lakótelepeknek építészeti és értékfelmérésével együtt – Ózd 
örökség-alapú városrehabilitációjának előkészítő tanulmányait: 
 a városrehabilitáció stratégia-tanulmánytervét, amelyben fog-
laltakkal Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
elviekben egyetértett, azt határozatával elfogadta, 
 Ózd központi területének örökségvédelmi hatástanulmányát a 
„Vizsgálat” és a „Változtatási szándékok – Hatáselemzés” ré-
szekkel valamint az utóbbi mellékleteként a szabályozás irány-
elveivel és a helyreállítás (kezelés) szakmai alapelveivel. 

- A stratégia-tanulmányterv alapján Ózd városa 2003-ban pályázatot 
nyújtott be az Európai Unió ROP Pályázatelőkészítő Alap támo-
gatásának elnyerésére. A pályázat sikeres volt, de az Önkormányzat a 
végrehajtást – saját erő hiányában – nem vállalta. Az újabb pályázási 
lehetőségekre továbbra is potenciálisan esélyes Ózd városának 
projektje. 
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Az ózdi projekt tartalmi lényegét, az Ózd környéki települések 
ipartörténeti értékeinek általunk készített összefoglalóját – kiemelt 
fontosságára való tekintettel – a VIII. sz. függelék részletesen 
tartalmazza. 

A megye többi érintett településein, mindenekelőtt Telkibányán, 
Rudabányán, Mezőkövesden stb., de Heves és Nógrád megyében is 
viszonylag rendezettebb helyzettel találkozhatunk az ipari örökség 
létesítményeinek a helyi, települési rendezési tervekkel való összehan-
golásánál, és a megváltozott tulajdonviszonyok tekintetében. 

4.3. A tervezett Nemzeti Technikatörténeti Park (tematikus élménypark) 
egészének tér- és funkcióbeli javaslata (X. sz függelék) 

E projekt célkitűzése és annak megoldására tett gyakorlati javaslatunk több te-
kintetben is eltér a hasonló funkciókra létrehozott hazai és nemzetközi emlék-, 
illetve tematikus élményparkoktól (I. sz. függelék). Ez megítélésünk szerint számos 
előnyt hordoz, de kétségtelenül néhány területen, – például az irányítás 
vonatkozásában – a feladatokat is szaporíthatja. A lényeges eltérések a következők: 

- Földrajzilag kiterjedően, több önálló, egymástól távol eső Park-részletet fog 
össze a mi javaslatunk, szemben a gyakoribb, egy jól körbehatárolt, kisebb 
helyszínnel. Ebből adódóan szélesebb a kínálati lehetőség, több az attrakció, 
jobban megoszlanak az anyagi és irányítási terhek. 

- Előnyt jelent, hogy főleg Diósgyőr-Vasgyárban, – de Ózdon és más helyeken 
is – oly módon alakítható ki a történeti- és élménypark, hogy közvetlen 
közelében élő, működő üzem is van, amelyet tanösvényeken, látogató 
folyosókon keresztül a park látogatói megtekinthetnek. Ez külföldön is a 
különlegességek közé tartozó lehetőség. 

- A Centrum-park magjának óriási kiterjedése szinte korlátlan lehetőséget 
kínál egyéb, tömegeket vonzó létesítmények kialakítására: Pihenő parkok, 
vízfelületek, koncerttermek, bevásárló központ, sport-aréna, uszoda, 
játszótér, skanzen stb. telepítésére. 

- Előny a kisebb működtető apparátusi szükséglet, amely az üzemeltetéshez, 
kisebb fejlesztésekhez és a berendezések karbantartásához szükséges. 

- A szokásosnál szélesebb „kínálati paletta” és a tervezett helyszínek 
lehetőséget nyújtanak több pénzügyi támogatási forrás megpályázására 
(barnamezős beruházás, környezetvédelem, turisztikai fejlesztés, munkahely-
teremtés, versenyképesség növelés, informatikai programok stb.) 

4.3.1. A térbeli elhelyezkedés tekintetében 

4.3.1.1. A Park tágabb térsége 
Javaslatunkban a több helyszínen működő, mintegy 60 - 80 km-es 

sugarú körön belül lévő, alapvetően műszaki, tudományos 
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gyűjteményekre, emlékekre terjed ki a Park térségi elhelyezkedése. A 
következő települések, illetve intézmények érintésével számolunk: 

 
A tervezett Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark területi elhelyezkedése 
Miskolcon és közvetlen 

környéke 
Miskolctól távolabb eső  

megyei települések 
Társult megyék, 

települések 
Határon túli 
települések 

Miskolci Egyetem Ózd város és környéke Heves megye és érintett 
települései, kiemelten 
Eger városa 

Kassa város és 
környéke 

Herman Ottó Megyei Múzeum 
érintett részlegei 

Bükkszentkereszt, Bükkszentlászló 
Répáshuta 

Nógrád megye és érintett 
települései, kiemelten 
Salgótarján város 

Selmecbánya 

A volt LKM gyár- és lakótelepe, 
(az egykori kolónia, gyarmat) 

Rudabánya, Telkibánya Szabolcs-Szatmár megye 
és érintett települései, 
kiemelten Nyíregyháza 

Rohnic, Dobsina, 
Oláhpatak, Alsósajó 

Az egykori Digép területe Kazincbarcika Hajdú-Bihar megye és 
érintett települései, kie-
melten Debrecen 

Rozsnyó  

 

Pereces, Lyukóbánya Tiszaújváros, Mezőcsát  Mecenzéf 

Ómassa, Újmassa, Felsőhámor Mezőkövesd   

Avasi ásatás, Szeleta barlang Tokaj, Szerencs, Sárospatak   

Központi Kohászati Múzeum Szilvásvárad és környéke    

Papírgyári Múzeum A Bükki Nemzeti Park, és az Észak-
Erdő nevezetes termelés- technika és 
ipartörténeti emlékei 

  

Kisebb üzemi gyűjtemények 
(Alsózsolcai Csavar-gyár, Posta stb.) 

Hollóháza   

Szentléleki Pálos Kolostor (Diósgyőr- 
Ózd-Salgótarján közötti kohászösvény 
egyik állomása) 

Kisebb megyei gyűjtemények, (pld. 
Jósvafő, Edelény stb.) 

  

  

4.3.1.2. Centrumpark 
Miskolc és közvetlen környezete Centrum-park néven lenne 

megkülönböztetve, és maga is több helyszínből áll majd. A Centrum-
park „magja” a két diósgyőri gyár és a közöttük elhelyezkedő lakótelep  
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4.3.2. A tervezett funkciók vonatkozásában 
Mint azt a 3.2. sz. bekezdés hét alpontjában ismertettük a Park tervezett 

funkciói sokfélék. Ezek a funkciók a különböző helyszínekre lesznek 
kizárólagos feladatul lebontva, de e mellett fenn maradhatnak – a szükséglettől 
függően – párhuzamosan végzett, bemutatott, gyakorolt tevékenységek is. 
Táblázatosan, példaként, az alábbiak szerint tervezzük ezt megvalósítani:   

 
A Centrum Park esetében: 

Miskolc 
kistérség 

 

Emlék-
helyek 

1 

Esemé-
nyek 

2 

Termékek, 
találmányok

3 

Technoló-
giák 

4 

Tudomány, 
oktatás 

5 

Szabadidő, 
vásárlás 

6 

Művészetek 

 
7 

Miskolci 
Egyetem * * * * * * * 
Megyei 
Múzeum * * - - * * * 
A volt LKM és 
lakótelep * * * * * * * 
Az egykori 
Digép * * * * * * * 
Pereces, 
Lyukóbánya * * * * - * * 
Ómassa, 
Újmassa, 
Felsőhámor 

* * * * - * - 

Avasi ásatás, 
Szeleta-barlang * * * * * * - 
Kohászati 
Múzeum * * * * * * * 
Papírgyári 
Múzeum * * * * * * - 
Kisebb üzemi 
gyűjtemények - * * * - - - 
Szentléleki 
Pálos Kolostor * * - - - - - 
 
1. Emlékhelyek, múzeumok: ipari tájak, települések, üzemrészek, építmények, hagyományok, munka- és életkörülmények passzív és 

interaktív bemutatása. 

2. Események: zenei rendezvények, kiállítások, különféle versenyek, vetélkedők, vásárok, szakmai találkozók, konferenciák, nonstop 
technikatörténeti filmvetítés stb. 

3. Termékek, találmányok: jellemző magyar termékek, jelentős találmányok és azok gazdasági, társadalmi hatásai, világkiállításokon 
nyertes magyar termékek és üzemek stb.  

4. A különféle ipari termékgyártás technológiájának bemutatása: technológiai leírások, rajzok, makettek, filmek, fényképek, 
valóságos gyártási folyamatok, gyártó gépek, berendezések, emberi egészség- és környezet károsítás stb. Ezeket látogatási 
központokba szervezve, a veszélyes üzemekben külön látogató folyosók kiépítésével biztosítható a leghatásosabb bemutatás. 

5. Tudományos kutatás, oktatás, ismeretterjesztés: Természettudományos ismeretekre alapuló interaktív játszóház 
(„Technikavalkád”) színes, változatos laboratóriumi kísérletekre is alkalmas bemutató terme. 

6. Szabadidő eltöltés, szórakozás, vásárlás: nagy, zöld területen kialakított pihenő park különféle rekreációs és vendéglátó szolgáltatá-
sokkal, szabadtéri skanzenek, állandó- és időszaki kiállítások  

7. Művésztelep és iparművészeti iskola működtetése: a kő-, fa-, fém-, üveg- kerámia- stb. művészi megmunkálása lehetőségeinek 
megteremtése és oktatásának bevezetése. 
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További bontásokat lehet végezni szakmánként (pld. bányászat, 
kohászat, gépészet, papír, üvegipar, malomipar stb.) Hasonlóan lehet majd 
Miskolc-Kassa, Diósgyőr-Ózd tekintetében a meghatározó látnivalók között 
szelektálni, a bemutatott attrakciókban szereposztást végezni. Lesznek olyan 
egyedi érdekességek, mint pld. a Megyei Múzeum ásványgyűjteménye, a 
mezőkövesdi Mezőgazdasági Gépmúzeum anyaga stb., amit sehol máshol nem 
lehet látni csak az adott helyen. 

 

4.3.3. A szervezés, irányítás tekintetében 
Várható, hogy a magyar múzeumi hálózat a közeljövőben alapvetően 

átszerveződik. Az önálló múzeumok száma csökken, és ez által közelítjük 
majd az EU-s országok gyakorlatát, amelyet most – a múzeumok számát 
tekintve –, fajlagosan messze meghaladunk. Ez különösen érzékenyen 
érintheti a kisebb műszaki, technikai gyűjteményeket, múzeumokat me-
gyénkben is. Változatlanul, több évtizede megoldatlan az Országos Műszaki 
Múzeum elhelyezése, funkciójának megfelelő gyakorlása – egyedül 
Európában – amely ügy szintén mielőbbi rendezést kíván. (Ezt esetleg 
Budapesten kívül is el lehetne helyezni!) 

Mindezekre a gondokra bizonyára hamarosan megoldást találnak majd az 
illetékesek, amelyet azáltal lehetne segíteni, hogy a megyénkbe telepített 
Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark Műszaki Múzeumi önálló blokkja 
felvállalhatná ezeket a rendezetlen feladatokat, országos koordinációt 
végezhetne. 

Ennek eldöntése szintén több változat szerint lehetséges, annak függvé-
nyében, hogy a Nemzeti Park létrehozása ügyében milyen egyértelmű 
állásfoglalás születik. 

4.3.4. Kommunikációs program, marketing koncepció 
A IX. sz. függelékben foglaltuk össze azokat a javaslatainkat, amelyeket 

a Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark létrehozásának előkészítő fázisától 
kezdve a működés belépéséig, sőt azt követően is el kell végezni a siker 
érdekében.  

A legközelebbi ez irányú lobby tevékenység tartalmára a 10. fejezetben 
utalunk. E célra – a Területfejlesztési Tanács egyetértését kérve – külön 
„összesítő” anyagot készít a szakértői munkacsoport, amelyet eljuttat a 
különböző szervezetekhez. 
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5.1. Cél meghatározás 
A fejlesztés területi és kultúrtörténeti (melybe az ipartörténet is beletartozik) 

alapja egy 19. század második feléből származó, – a kialakítása korában ideális –, 
komplex, a világ élvonalába tartozó és iránymutató ipartelep, a hozzá tartozó 
kolóniával. 

Itt kell kialakítanunk egy 21. századi modern (amibe beletartozik a 
hagyományok integrálása is), élő városrészt, melybe szervesen illeszkedik a 
Technikatörténeti Emlékpark (tematikus élménypark) is funkcionálisan és 
épületállomány tekintetében egyaránt. 

Minden mai igényt kielégítő módon kell idetelepíteni olyan funkciókat 
(oktatás, kutatás, szolgáltatás, kereskedelem, kulturális, sport, szabadidő), melyek 
biztosítják a városrész 24 órás életét. 

 

5.2. A terület minősítése, a hasznosítás elvei 
A terület látszólag nagy, de ha minden olyan hiányt itt kívánnánk pótolni, 

amelyet a városlakók  igényelnének és itt kielégíthető, ha minden olyan funkciót ide 
kívánunk telepíteni, melynek itt helye lehetne, akkor a terület máris kicsinek 
bizonyul. 

A romos, használaton kívüli, vagy csak részben használatos épületek száma 
látszólag nagy, de ha a területet rendezzük és a tervezett funkciókra alkalmas, vagy 
alkalmassá tehető épületeket, épülettorzókat számba vesszük, kiderül, hogy az 
épületállomány már talán nem is elégséges. 

A terület rendezésének elveit kell tisztázni, egyelőre az egykori két (LKM és 
DIGÉP) gyár területére korlátozva, hiszen ezek fejlődése (ismételten életre keltése) 
maga után vonja a kapcsolódó lakótelep életének felpezsdülését és az ezzel való 
foglalkozás igényét. 

Csak a legfontosabb objektumok realizálhatóságával kell foglalkoznunk és a 
többi helyének, megközelíthetőségének, kiépíthetőségének, működési feltételeinek 
biztosíthatóságával, hiszen a meghatározó funkciók majd vonzzák a többit 
(várhatóan és reményeink szerint a lakosságot is, mert akkor kialakul a tovább-
fejlesztés természetes igénye). Olyan fejlesztési elképzelés szükséges, mely 
lehetőséget ad az időbeli, térbeli változásokra, tehát a terület a kulturális, 
intellektuális igények és a pénzügyi lehetőségek változásával egyidejűleg alakítható. 

 
5.3. A megvalósítás feltételei 

Olyan rendezési terv kell, mely biztosítja a területfejlesztés rugalmasságát és a 
mi igényeink, ötleteink figyelembevételével készül, nem egy kívülálló (és nem is a 
városban élő, tehát a helyi lakosság lelkületét, hangulatát kevéssé ismerő) szervezet 
által. 

A területen biztosítani kell az úthálózatot a tömegközlekedéshez, a lakosság 
személygépkocsi forgalmához (korlátozva), az intézmények kiszolgálásához, 
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ugyanakkor arra kell törekedni, hogy minél kisebb legyen a belső benzingőzös 
forgalom, nagy zöldterületek maradjanak gyalogutakkal, kerékpárutakkal, 
vízfelülettel, és ha technikailag lehetséges, akkor néhány csatornával a Szinva 
patakhoz kapcsolódva. 

A gerinc úthálózatot ki kell alakítani az Avas felől és szükséges a területet 
megnyitni északi és nyugati irányban. Tömegközlekedési eszközzel gyorsan és 
közvetlenül elérhető legyen a középpontja a legnagyobb létszámú lakótelepek felől 
(Avas, Kilián, Győri kapu) és az idegenforgalmi szempontból leglényegesebb városi 
intézményektől, műemlékektől (Avas, Belváros, Vár felől).  

Lényeges, hogy legyen átmenő tömegközlekedés a Park területén, ne csak 
célforgalmat vonzzon a terület. 

A területen működhessen az ipar, de az ne legyen környezetkárosító. 
Olyanok legyenek a betelepítés építésügyi és pénzügyi feltételei (kevesebb 

költséggel a jelenleginél), ami kedvet ad idetelepülésre. 

 
5.4. A megvalósítás alapvető térbeli és gyakorlati feltételei: 

A fejlesztés, hasznosíthatóság szempontjából alapvető feltétel, hogy a 
stratégiai helyen lévő területekkel (ingatlanrészekkel, épületekkel) egységes 
program szerint rendelkezhessen a majdani tervező. A teljes területre kiterjedő 
egységes koncepció szerint legyen elhatározható a hasznosítási idő, mód, a 
megmaradás, illetve átalakítás. 
Ilyen stratégiai pontok 

A kohászat területén: 
- Hivatalház (A Vasgyári út mentén végig) 
- A Vasgyári Közösségi Ház épülete 
- A volt Csavargyár épület és a hozzátartozó földterület, 
- Raktárépület-sor a már hasznosított régi csavargyári épület mellett, 
- A volt Tűzálló Téglagyár egyes csarnokai és berendezései, 
- Belső út a Gózon Lajos utca felőli bejárattól az „Egyedi Gépgyár” 

épületéig, az utóbbi épülettel együtt, 
- A fentebbi épületeket, ill. környezetüket összekötő fő út, ill. 

területrész, melyen legalább egy nagyobb csarnok található. (Pl. a volt 
Durvahengermű csarnok), 

- A volt Martin-acélmű fedett és szabadtéri darupályával ellátott 
csarnokai és területei, 

- A Nagykovácsmű (Hámor Rt.) egyes üzemrészei, 
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- A dupla vasbetondongás csarnoképület (a volt Schlömann, közép-
hengerműi csarnok) a mellette lévő és az előtte lévő beépítetlen, ill. 
romos földterülettel, 

- A vasútállomás és környezete a hozzá vezető utakkal és vágányokkal, 
- A volt Keleti Erőmű épülete és közvetlen környezete, 
- A volt Kompresszor Gépház, 
- A Hideg sor felől levezető (majdani) út és a fentebbi objektumok 

összekötését biztosító ingatlanrész, 
- A DAM 2004 vezetői által felajánlott szabadterület muzeális értékű 

kohászati nagyberendezések kialakítására,  
- Kedvező, ha rendelkezünk a volt központi fürdőépülettel és a 

mozdonyjavító csarnokkal, ugyanis ezek biztosíthatják a nyugati 
oldalról történő célszerű feltárást az egyéb hasznosítási lehetőségek 
mellett. 

A Digép területén: 
- A volt Nagy-edző, hőkezelő üzem 
- A volt erőmű épületkomplexuma 
- A turbó-gépház 

A gyári lakótelepen: 
- A 19. század végén, a 20. század elején épült közintézmények, 
- Jellegzetes utcák, terek, 
- Az egykor meghatározó különféle beosztáshoz járó családi házak, 

lakások, munkásszállások. 
A Miskolci Egyetem területén: 

- A volt kazánház épülete és környezete 
A területnek és a rajta lévő épületeknek, funkcióknak térben és időben 

fejleszthetőnek kell lenni. 
A működő ipar megtartása fontos szempont. Ehhez a biztonságos működtetés 

feltételeit térben biztosítani kell. Nem maradhat meg viszont a  kohászati Halna a 
mai funkciójában. A Halna felülete növényzettel betelepíthető, gyalogos forgalomra 
alkalmas, nem beépíthető terület. Használaton kívüli állapotban való megléte nem 
lehet akadálya fejlesztésnek, de a környezetszennyező hatását meg kell szüntetni. 

 
5.5. Mikor lesz élő (ismét) a városrész jelenleg haldokló ipari területe? 

- A terület nyitott, bárki által bármikor látogatható legyen. Ezen belül a 
működő ipari egységek biztonságosan körbekerített és a közlekedést, más 
funkciót nem zavaró módon működhetnek. A működő ipari objektumokat 
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is látogathatóvá kell tenni (szervezett módon, esetleg más intézmények 
programjához kapcsolódva, bizonyos napokon). 

- Előnyös, ha a területre minél több, de egymást nem zavaró funkció 
költözik (ill. ilyen telepítését lehetővé tesszük). Annál élőbbé válhat a 
városrész, minél több funkcióval rendelkezik. 

- Az élő ipari funkció mellett az ipartörténet tanulmányozási lehetőségének 
is meg kell jelenni a területen. Ehhez kapcsolódhatnak kutatási és oktatási 
funkciók (intézmények).  

- Be kell települni a kereskedelmi – vendéglátó - szabadidő funkcióknak is a 
kulturális mellett.  

- Ha a területre rendezvényekre, oktatási és szabadidő funkciók létesít-
ményeihez jár az ifjúság, akkor biztosítva van a hosszabb távú, élő 
működés lehetősége, hiszen ezek kiszolgálására már önként települnek ide 
kapcsolódó funkciók. 

- Kellenek a területen munkahelyek és szállás jellegű létesítmények is. 
Ilyen: pl. a kollégium (már lesz ilyen a terület peremén) és kellenek 
szolgálati (gondnoki) lakások, melyek kapcsolódnak majd a kolóniához és 
vonzani fogják a kereskedelmi funkciót. 

- A terület legyen biztonságos, ellenőrizhető, de soha ne legyen zárt. (Csak 
az ipari objektumok és az egyes épületek.) 

- A közpark, a központi részen lévő vízfelület, az utak (tömegközle-
kedéssel) a város mindennapi életébe integrálódjanak.  

Ezért kellenek, pl. játszóterek és pihenőparkok minden korosztály 
számára. Ez kapcsolódhat játszóházakkal, kisebb gyermek és ifjúsági 
intézményekkel (klub, napközi otthon, iskolán kívüli oktatás 
helyszínei, stb.) 

- Fontos, hogy az egyetem és az egyetemi ifjúság is tudja majd hasznosítani 
a területet.  

Ilyen lesz az Aréna a könnyűzenei rendezvényekhez, a kísérleti ill. 
amatőr színházak, képzőművészeti csoportok helyei, kollégiumi 
lehetőségek, szabadidő- és sportolási lehetőségek biztosítása. Az 
oktatáshoz integrálható technikatörténeti bemutató helyek, múzeumi-, 
ipari-, levéltári kutatóhelyek, kísérletek lefolytatásának és régi gépek 
bemutatásának lehetséges helyszínei (interaktív technikatörténeti 
múzeum) a területre telepítendők, ill. erre lehetőség van. 

- Élővé tehető a vasúti személyforgalom a Tiszai pályaudvar – az Egyetem 
– az Avasi Lakótelep – Vasgyár kolónia (kórház, ill. temető előtti egykori 
rendező pályaudvarig) között, mely lehet tömegközlekedési eszköz (városi 
vasút) és egyúttal nosztalgia, ill. turista látványosság. (Mint a LÁÉV 
kisvasút, melynek sínhálózata egykor szintén idáig, a Ládi telepig ért.) 
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- Szakmai partnerség elismertetésével el kell érnünk, hogy ne konku-
renciaként, hanem egymást kölcsönösen elősegítő módon működhessünk 
együtt olyan intézményekkel, melyek hasonló profilúak esetleg, vagy pl. 
nincs megfelelő területük a raktáraikban lévő anyagaik bemutatására. 

 
5.6. Példák az itt kialakítható, illetve telepítésre javasolt intézményekre: 

- „Európai Vaskultúra Útja” bázispontja Magyarországon. 
- Közép-Európa (Kárpát medence) technikatörténeti bemutatásának 

központi helye. Egy helyszínen informatikai, kutatási, tárolási, bemutatási 
lehetőségekkel. 

- Az Országos Műszaki Múzeum raktárában lévő anyagainak bemutató 
helyei lehetnének itt. 

- Helyi közlekedési múzeum a MÁV, LÁÉV, MKV, valamint az egykori 
bányavasutak kiszuperált járműveinek bemutatásával. Itt elhelyezhetők és 
bemutathatók akár működés közben is az ezekhez kapcsolódó gyártó és 
karbantartó gépek. Kapcsolódhatna, pl. egy szabadtéri bemutatótér a 
mozdonyjavító csarnok épületéhez a régi állomás 18 pár vágányát 
felhasználva. Célszerűen kapcsolódhat ezekhez a bemutató funkciókhoz 
oktató és kutatóhely is. 

- Gyermekfoglalkoztató is létesülhet a területen. Erre kiválóan alkalmas 
lenne, pl. a régi (és romos) központi fürdőépület. 

- Idősek napközi otthona kialakítható, pl. a Vasgyári Főtér körüli bármelyik 
épületben. 

 
5.7. Az igénybevételre tervezett ingatlanok és javasolható funkciók 
Miskolcon 
(Az egyes épületek fontosabb jellemzői a XI.–XII. függelékben szerepelnek) 

A két diósgyőri volt nagyüzem területén: 
A kohászat területén (6. sz. ábra) 

5.7.1. A MÁV gyári vasút-állomás és környezete   
 

Ide telepíthetők: 
- A jelenlegi forgalomirányítói szerepén túl, 

a vasúttörténeti emlékek anyaga. A 18 
meglévő vágány-pár nagyobbik részén 
kialakítható a mozdony és vasúti 
kocsipark skanzen. 
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6. sz. ábra: Eligazító térkép a Kohászat területéről 

5.7.2. A Vasgyári Közösségi Ház  
 
Ide telepíthető: 

- A „Makett-gyárváros”, amely a két diósgyőri 
gyárat és a környező, egykori mélyművelésű 
szénbányákat, az itt kialakult munkás lakó-
telepeket, jellegzetes építészeti stílusait, a 
térség jelentős történeti eseményeit, a 
munkás hagyományokat mutatja be, 

- Közösségi ház, többféle kulturális 
rendezvénnyel. 
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5.7.3. A vasgyári egykori közösségi fürdő épülete 
 

Ide telepíthető: 
- Gyermek foglalkoztató 
- Helytörténeti múzeum 

 
 

5.7.4. A Volt Csavargyár épülete 
 

Ide telepíthető: 
- az extrém sportok edző és verseny pályái, a 

nagyrendezvényei 

 
 

5.7.5. A volt Egyedi-gépgyár 
 

Ide telepíthetők: 
- Kiváló helye lehetne az antik szobor-

parknak. Az előtte lévő tér növénytele-
pítéssel, szabadtéri bemutatóval kapcsolódik 
hozzá, 

- Helyet adhat az Opera-fesztivál egyes műso-
rainak 

 

5.7.6. A volt Durvahengermű fedett csarnokai és szabadtéri 
területei 

 
Ide telepíthetők: 
- Aréna. Lehet benne rock koncert, de 

rendezhető itt bármilyen nagyobb 
tömegigényű rendezvény. Kapcsolódhat 
funkciójában a majdani lillafüredi rock-
múzeumhoz. 

- Természetesen rendezhető itt sportesemény, 
vagy egyéb kulturális esemény is. Ebben lehet elhelyezve a progresszív 
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„színházüzem”, több játszóhellyel, szabad belső térszervezési 
lehetőséggel és nagy kiállító felületekkel. 

- Alkalmassá tehető levéltárak, kutató helyek, könyvtárak elhelyezésére is. 

 

5.7.7. A volt Martin-acélmű fedett csarnokai és szabadtéri 
darupályái 

 
Ide telepíthetők: 
- Különösen nagyterű fedett pályás sport-

létesítmények elhelyezésére alkalmas. 
- Lehet benne rock koncert, de rendezhető itt 

bármilyen nagyobb tömegigényű 
rendezvény. 

- Telepíthető bele kereskedelmi létesítmény 

 

5.7.8. A volt Keleti-erőmű és környezete 
 

Ide telepíthetők: 
- Koncertterem 
- Kiállítási csarnok 
- Teremsport 
- Megvalósítható benne az egyetemi volt 

kazánházra telepített „Erőmű” művészeti 
program 

 

5.7.9. A „DAM 2004” hivatalház mögötti térség 
 

Ide telepíthető: 
- Az ukrán tulajdonosok által tervezett szabadtéri gép-skanzen 
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5.7.10. A volt Turbó-kompresszor-gépház  
 

Ide telepíthetők: 
- Koncertterem, kiállítási csarnok 
- Teremsport, vendéglátó egység 

 

5.7.11. I. és II. sz. volt Irodaház 
 
Ide telepíthetők: 
- A nagy teret nem igénylő kiállítások (állandó 

és időszakos jelleggel), 
- A városban található és kiállító hellyel még 

nem rendelkező kis gyűjtemények, 
- Más városban élő gyűjtők felajánlásai, 
- A művelődési házak bezárásával megszűnt szakkörök, 
- Nyugdíjas vasgyáriak klubja, 
- A terület működését biztosító irodák, 
- A Vaskultúra Útja (és egyéb ipartörténeti kiállítások) teljes tablóanyaga 

és egyéb kiállítási anyagai, irodái, 
- Ipartörténeti, várostörténeti jellegű, vagy bármely más motiváltságú fotó 

és képzőművészeti gyűjtemény, 
- Helytörténeti, ipartörténeti tárgyak bemutatóhelyei. 

 

5.7.12. A működő Nagykovácsmű  (Hámor Rt )egyes üzemei 
 
Ide telepíthetők: 
- A speciális  kovácsműi hidraulikus, 

pneomatikus erőgépek működő  muzeális 
darabjai, 

- Látogató folyosó kialakítása 
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5.7.13. A volt vasúti felépítménygyártó üzem (raktár épületsor) 
Ide telepíthetők: 
- múzeum és levéltár helyi irodái, 

kutatóhelyei és tárolóhelyei, 
- múzeumi tárolóhely, mely kapcsolódhat  

bemutatóhelyhez, munkahelyhez, oktató 
helyiséghez. Ehhez funkcionálisan kapcso-
lódik egy nagy csarnokba telepített raktár, 
mely több évtizedre megoldhatja a Megyei Múzeumok és a Megyei 
Levéltár tárolási problémáit. 

 

5.7.14. Az egykori Középhengermű üzem-csarnoka és szabadtéri 
területei 

 
Ide telepíthetők: 
- Bemutató helyek, 
- Sportpályák, 
- Szolgáltató funkciók 

 

5.7.15. A volt Tűzálló-téglagyár épületei és keverő üzeme  
 

Ide telepíthetők: 
- Tégla-gyári gépek, 
- Bemutatóhelyek, 
- Szolgáltató funkciók, 
- Az agyagbánya helyén kialakítható cross-

pálya 
 

5.7.16. A Mozdonyjavító (mozdonyszín) 
 

Ide telepíthetők: 
- Eredeti funkcióval meghagyni, 
- Bemutatóhely, 
- Szolgáltató funkció. 



Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány 
Logisztikai és Gyártástechnológiai Intézet 

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELŐ-TANULMÁNY
B-A-Z. megye gazdag ipari örökségének idegenforgalmi hasznosítására, az 

„Európai kulturális utak” programjába történő bekapcsolására
 

 63

5.7.17. A Konzum-sor 
 

Ide telepíthetők: 
- Bemutatóhelyek, 
- Kereskedelmi, 
- Szolgáltató funkciók 

 

5.7.18. A gyár és kolónia teljes területe, mint jellegzetes ipari táj 
 

(Eligazító térkép a 7.sz. ábrán) 
Ide telepíthetők: 
- Különféle lakossági szolgáltató funkciók 
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7.sz. ábra: Eligazító térkép a kolónia területéhez 
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5.7.19. A 8 emeletes új irodaház 
 

Ide telepíthetők: 
- Diák-kollégium 

 
 

5.7.20. A kohászat volt tervezőirodája 
 

Ide telepíthetők: 
- Bölcsész Magán-egyetem 

 

5.7.21. A Halna (salakfeldolgozó) területe 
 

Ide telepíthetők: 
- Részben marad salakfeldolgozó, 
- Létrejön egy térburkoló elemgyártó üzem, 
- Logisztikai csarnokok épülnek, 
- Városi mentesítő közút épül rajta 
- Zöld-övezet alakúl ki rajta 

 

5.7.22. Üzemen kívüli hűtő-tornyok 
 

Ide telepíthetők: 
- Ezek hasznosítását keressük 
- Elképzelhető: 

- mászófalnak, 
-  filmvetítésre, 
- festő felületnek hasznosítani 
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A Digép területén: 
(Eligazító térkép a 8. sz. ábrán) 

 
8.sz. ábra: Eligazító térkép a DIGÉP területéről 
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5.7.23. A Digép volt Nagy-edző-csarnoka és környezete 
 

Ide telepíthetők: 
- Avantgárd színház, 
- Mozgás és előadó-művészeti stúdió  

 

5.7.24. A Digép Nyugati Erőmű  
 

Ide telepíthetők:  
- Előadó termek, 
- Történeti, ipartörténeti, művészettörténeti 

múzeumok  
- Környékén fásított pihenő park és gyermek 

játszótér 
 

5.7.25. Sülyesztékes kovács-mű 
 

Ide telepíthetők: 
- A termelő üzem megtekintését szolgáló 

látogatási folyosó, 
- A régi termelő-berendezéseket és 

technológiát bemutató gép-skanzen 
 

5.7.26. Hűtőtorony  
 

Ide telepíthetők: 
- Ennek hasznosítását keressük 
- Elképzelhető: 

- mászófalnak, 
-  filmvetítésre, 
- festő felületnek hasznosítani 
- körszínháznak 
- víztározónak 
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- reklámfelületnek 
- találkahelynek, közlekedési csomópontnak (magassága miatt) 

Pereces területén 
 

5.7.27. Az egykori szénbánya gépháza, 
aknatornya, ventilátorháza 

 
Ide telepíthetők: 
- Bányászati emlékek kiállítása 
- A tanbánya megnyitása esetén valóságos bánya 

bemutatása 
 

5.7.28. Egykori bányaigazgatóság 
irodaháza 

 
Ide telepíthetők: 
- Perecesi helytörténeti kiállítás 
- Városrészi közösségi épület 

 
 

5.7.29. A volt öltöző és fürdő épület 
 

Ide telepíthetők: 
- Bányászati emlékek kiállítása 

 
 
 

5.7.30. Bányász lakótelep 
 

Ide telepíthetők: 
- Jellegzetes bányász-táj bemutató helye, 
- Jellegzetes építészeti stílusok, lakossági 

szokások bemutató helye. 
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Miskolci Egyetem területén 
 

5.7.31. Egyetemi kazánház 
 

Ide telepíthetők: 
- A tervezett „Jövő Háza” (Science Múzeum), 

mint a javasolt Park kiemelten fontos 
együttese.  

A Miskolci Egyetemmel közösen a város a műszaki-tudományos 
eredményeknek, korszakoknak, és a jövőkutatásnak kíván látványos 
kiállító és bemutató intézményt létesíteni, ahol a gépeket a látogatók 
hozzák működésbe. A kiállítás a vegyészet, a bányászat, a kohászat és 
a gépészet fejlődését mutatja be, külön fejezetet szentelve annak a 
különleges munkának, mely jelenleg is folyik az egyetemen. A 
NASA-val kötött szerződés alapján, a Miskolci Egyetemen fejlesz-
tették ki azt az űrkemencét, mely méltán szerzett hírnevet az intéz-
mény kutatóinak.  
A múzeumot magántőke bevonásával és az illetékes kormányzati 
szervek támogatásával építjük. 
 

5.7.32. A Központi Könyvtár és Múzeum épülete 
 

Ide telepíthető: 
- Ez jelenleg is működő intézmény, amelyen belül a Selmeci könyvtár 

műemlékgyűjteményét, a hagyományos egyetemi diákélet relikviáit, és 
időszakos kiállításokat mutatnak be. Ez kisebb fejlesztésekkel, 
felújítással maradna tovább. 

 

5.7.33. Az Egyetem parkjaiban, a közösségi tereken és tanszé-
keken: 

 
Ide telepíthető: 
- A parkokban, aulában, folyosókon, és egyéb helyeken (irodákban, 

tanácstermekben, szaktantermekben, laboratóriumokban, műhely-
csarnokokban) jelenleg is vannak elhelyezve ipartörténeti emlékek, 
relikviák, szobrok, festmények, amelyek egyben ízléses dekorációi is az 
adott térnek.  Ezek további szaporítása lehetséges és várható.  
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A Központi Kohászati Múzeum kezelésében 
 

5.7.34. Kancellária épülete (műemlék) 
 

Ide telepíthető: 
- A vaskohászat nemzetközi fejlődésének 

bemutató anyaga, 
- A Diósgyőri gyártörténet anyaga, 
- Szakkönyvtár, archív íratok levéltára, 
- Időszaki kisebb kiállítások 

 

5.7.35. Újmassai Múzeum és faszenes nagyolvasztó (ipari műemlék) 
 

Ide telepíthetők: 
- Az 1770-es gyáralapítás relikviái 
- Faszenes nagyolvasztó (őskohó)  
- Hámor kovácsműhely 

 

5.7.36. Újmassai skanzen 
 

Ide telepíthetők: 
- A kohászat muzeális jellegű termelő nagyberendezései 
- A szénbányászat muzeális jellegű termelő nagyberendezései 

 

5.7.37. A múzeum számára szükséges és lehetséges további területek 
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Egyéb miskolci és közvetlen környéki gyűjtemények: 
 

5.7.38. Papírgyári Múzeum (működő) 
 
- A papírgyártás fejlődése 
- A Diósgyőri Gyár történetének relikviái 
 
 

5.7.39. Bükkszentkereszti üveg-gyűjtemény 
 

- Itt kerül bemutatásra az üveg-ipar bükki 
kialakulásának és fejlődésének néhány 
emléke, 

- Készül egy működtethető üveg-huta. 
 

5.7.40. Garadnai erdészeti gyűjtemény 
 

5.7.41. Alsózsolcai Csavargyári skanzen 
 

5.7.42. Drótgyári üzemi gyűjtemény 
 

5.7.43. Szakiskolák műszaki eszköz-gyűjteménye 
 

5.7.44. Posta-gyűjtemény 
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E vonatkozásban külön is ki kell emelni a megye két városát, Miskolcot és 
Ózdot. Míg a megyeszékhelyen, Miskolcon az ipari kulturális örökségvédelem csak 
szerény mértékben került a korábbi években a városvezetés figyelmébe, Ózdon e 
közben több kezdeményezés is elindult. Az összehasonlítás, és ebből a 
következtetések, tapasztalatok levonása jelen tanulmányunk szempontjából is 
lényeges. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal irányításával 2002-től folyó Ózdi-
projekt több vonatkozásban is példaértékű (XIII. sz. függelék) 

Jelen tanulmányunk szempontjából az Ózdon kipróbált örökség-alapú 
komplex védelem- és fejlesztés követett szemlélete és munkamódszere is figyelmet 
igényel. Ezt követve – ahol arra a gyakorlatban szükség van – a következő 
fejezetekbe csoportosíthatjuk össze a teendőket:  

 
6.1.  A jelenlegi helyzet értékelése az örökségvédelem szempontjából 

E téren több azonosság és különbség is fellelhető a két ipari térség között, 
amelyeket a munka során figyelembe kell és lehet venni. 

 
6.2. Kulturális örökség-alapú számbavétel 

6.2.1. Az elsődleges számbavétel: 
Az adott térség Általános Rendezési Terve, Településrendezési 

Szabályzat, a konkrét létesítményekre vonatkozó vizsgálat stb.  

 

6.2.2. Kulturális örökség-alapú felmérés: 
Ez az ÁRT kereteit messze meghaladó dokumentáló, elemző, feltáró 

munka elvégzése. Ez a munka, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2002. 
évi munkatervében szereplő Ózd topográfiai alapkutatása elkezdésével 
megindult. A tervek szerint Ózd teljes várostörténete elkészül. A műemléki 
védelem alá helyezett létesítményeket, területeket a nemzeti kulturális 
örökség miniszterének a 25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelete határozza meg 
(V. sz. függelék). 

 

6.2.3. Kulturális örökség-alapú értékelés: 
Ennek indokoltsága – az ipari örökség esetében – hazánkban tévesen 

vita tárgya volt a reál- és a humán beállítottságú értelmiség körében. 
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6.3. Az értékek tudatosítása: nyilvántartás, ismertetés 
A munka minden szakaszát, a felmérést, annak eredményét, az értékelést a 

helyi közösséggel és azon túl is ismertetni kell.  
Mindez az ismertetésen túl már átvezet – a helyi településpolitika részeként 

meghatározható – kulturális turizmus fejlesztésének körébe is.  

 
6.4. Az értékek jogszabályi védelme 
E téren meglehetősen kusza helyzet alakult ki. 

Általános az a kép, hogy még azokon a helyeken is, ahol van ÁRT helyi 
értékvédelmi javaslat és elfogadott Településrendezési  Szabályzat, még ott sem 
adtak ki helyi rendeletet a védelemre.  

 
6.5. Az értékek állapotának felmérése 

E téren az ózdi példát és tapasztalatokat különösen érdemes követni. Itt az 
elkészített topográfiai felmérés részletessége mellett az állapotfelvétel és a használat 
módjának, illetve hiányának megjelölését is elvégezték a további tervezés 
elősegítése céljából. 

 
6.6. A veszélyeztetett épületek listája elkészítése 

A kiemelt középületek és ipari épületek műemléki védelem alá helyezésének, 
a védetté nyilvánítási eljárásnak során szükséges ezen – többnyire használaton kívül 
álló – épületeknek a „Veszélyeztetett épületek kezelésének straté-giája és 
listakészítés” c. program szerinti vizsgálatának elkészítése.  

 
6.7. A védelemre méltó területek kezelése (menedzsment)  
(Lásd a függeléket) 

 
6.8. A védett területek helyreállítási/fejlesztési terveinek szakmai 
alapelvei 

A részletes értékvizsgálat elkészülte után határozhatóak meg azok a szakmai 
irányelvek, amelyek a védett területen tervezett helyreállításokhoz, felújításokhoz, 
fejlesztésekhez szükségesek. Az alapelveket a helyi építési rendeletben vagy építési 
szabályzatban rögzíteni kell. 
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7.1. A környezetterhelés kedvező változása 
A nehézipari üzemek számának, termelési kapacitásának jelentős csökkenése 

valamennyi korábbi környezetterhelést lényegesen mérsékelte, különösen a megye 
volt ipari városaiban, bányavidékein. Ennek már jelenleg is megmutatkozik a 
látványos hatása. Példaképpen említhető a diósgyőri kohászat esete: 

Itt a nyersvasgyártás teljes megszüntetésével (a három kohó és konverter 
lebontásával), az acélgyártás és hengerelt termékek egyötödére történő 
csökkentésével, (a nyolc Martin-kemence és négy hengersor lebontásával), és több 
más technológiai folyamat abbahagyásával, illetve mérséklésével, a gyár 

• salak és hulladék kibocsátása kb.  95 %-al 
• levegő szennyezése kb.  98 %-al 
• élővíz és talaj szennyezése  kb. 97 %-al 
• zaj-kibocsátása kb. 88 %-al  
• a dolgozók és a környékben lakók egészségügyi károsodása kb. 90 %-al  

csökkent, illetve mérséklődött. 

 
9.sz. ábra: Miskolc vasterhelése 

A vasterhelést elsősorban a Halnán levő salakban található magas vastartalom 
okozza. 
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Jellemző példa, hogy a Szinva-patak belvárosi szakaszán, – amelyben évtize-
deken át a fenol, az ércpor és egyéb szennyezés töményen hömpölygött – hama-
rosan pisztráng-horgász versenyt rendez a város vezetése. 

Ellene hat a kedvező változásnak néhány betelepült új tulajdonos olyan 
ellenőrizetlen ipari tevékenysége, mint például a gumi- és kábelégetés, gépolaj és 
egyéb veszélyes hulladék kibocsátása. 

 
10. sz. ábra: Miskolc proterhelése 

 

Adatszerűen is szemléletes példát mutatnak a város légterében mért NO2 és 
SO2 koncentráció változások, amelyek még mindig jelzik, hogy működnek-e, vagy 
állnak a megmaradt kohászati üzemek. 
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2. sz. táblázat: A térség NO2 terhelése 

 

 
3. sz. táblázat: A térség SO2 terhelése 
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7.2. A javasolt projekt több térségben átfogó területi rehabilitációt 
jelentene 

Az elhagyott bányák, a bezárt és több 
tulajdonosi váltást megért megszűnt ipari 
üzemek területe általában lepusztult, 
kritikán aluli állapotban van. Különösen 
feltűnő ez Miskolc Megyei Jogú város 
központjában, ahol a Halna, azaz az 
egykori kohó- és acélsalak kiöntés, 
valamint szemétlerakás területe volt 
korábban, és maradt mára is különösen 
riasztó. Jó fejlemény, hogy ez utóbbi 
ügyben Miskolc város vezetése és a Halna 
tulajdonosai egy konstruktív tervet 
alakítottak ki és elkezdődött annak végrehajtása (9. sz. melléklet szerint). 

A szennyezett talaj és a felszín alatti vizek kármentesítésénél a vonatkozó 
rendeletek szerint kell eljárni. Ezt egy átfogó környezetállapot felmérés kell, hogy 
megelőzze. 

 
7.3. Az új, tervezett létesítmények környezetvédelmi hatása 

7.3.1. Talajszennyezettség 
Az ipari termelésből kivont, lobontott, vagy újrahasznosításra tervezett 

ipari csarnokok helyén és környezetükben vizsgálandó a talaj jelenlegi 
szennyezettségnek mértéke. Kimutatható szennyezettség esetén az újbóli 
beépítés, vagy parkosítás előtt talajcsere szükséges.  

 

7.3.2. Közműhálózat 
A volt LKM területén új épülethasznosításokhoz, új épületekhez új 

közműhálózat is épül, így az ellenőrizhetővé válik és függetlenítjük a termelő 
üzemek által használt feltáratlan hálózattól a Technikatörténeti Emlékpark 
közműhálózatát. Az új víz-, szennyvíz-, gáz közműhálózat kiépítését 
gazdaságosabbnak és sokkal biztonságosabbnak tartjuk, mint a bizonytalan 
korú és minőségű, közműtérkép nélküli meglévő hálózat feltárását és 
felújítását. A régi hálózat felhagyásával a feltáratlan hálózat okozta esetleges 
talajszennyezés is megszűnik. Távlatban a megmaradó ipari üzemek 
közműveit is a kiépítendő új hálózatra kell rácsatlakoztatni.  
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7.3.3. Egyéb környezeti és tájvédelmi intézkedések 

7.3.3.1. A volt LKM területén 
A volt LKM területén mesterséges tavat, patakokat, nagy felületeken 

parkosítást tervezünk és teljesen meg kívánjuk szüntetni a Halna 
porterhelését, az ezt okozó anyag elhordásával és a teraszosan rendezett 
telep teljes felületének parkosításával.  

7.3.3.2. A volt DIGÉP területén 
A volt DIGÉP területén kialakításra tervezett Kulturális Központ 

területét le kívánjuk választani attól a területtől, ahol az ipari termelés 
megmarad. A hasznosításra tervezett terület a Szinva-patakig, ill. a 
DVTK sportligetig parkosításra kerülne, megszűntetve ezzel a 
gondozatlan felszín környezetterhelő hatását.  

 
A tervezett kulturális funkcióknak nincs semmiféle veszélyes-anyag 

kibocsátása. Az „ipari szafari” által érintett termelőüzemeknek önmagukban 
kell kielégíteniük a környezetvédelmi követelményeket, a környezetüket 
veszélyesen nem terhelő kibocsátással. Látogatófolyosók csak olyan 
üzemben építhetők, ahol a dolgozók és látogatók nem veszélyeztetettek, 
nincs sem munkavédelmi ok, sem szennyezőanyag. 
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8.1. A projekt becsült költségvetése   
 

Projektelemek áttekintő felsorolása 
Projektelem 

megnevezése 
Rövid tartalmi leírás Időtartam 

[hónap] 
Lehetséges indítás  

[év. hónap] 
Becsült beruházási 

költség 
[1000 Ft ÁFÁ-val] 

1. A revitalizálásra 
kijelölt térség mű-
szaki előkészítése 

Az akció terület teljes felmérése, terület- és 
tulajdon rendezése, közművek felújítása, 
talajcsere és rekultiváció 

 
 

18 

 
 

2006. év 06. hó.  

 
 

1, 800.000 
2. Kolónia revita-
lizálása 

A gyári lakótelep korhű korszerűsítő fel-
újítása, a volt közösségi funkciók (konzum, 
fürdő, iskolák, templomok, kultúr- és 
sportlétesítmények, parkok stb. rendeltetés-
szerű rekonstrukciója. (Egyes területek 
skanzen formájában) 

 
 
 
 
 

36 

 
 
 
 
 

2007. év 01. hó 

 
 
 
 
 

2, 300.000 
3. Volt ipari üzemi 
termelő és kiszol-
gáló területek 
revitalizálása 

Itt élő ipari üzemek, kereskedelmi, és kü-
lönféle szolgáltató vállalkozások egyaránt 
helyet kapnak, részben a megőrzendő, 
védett épületek korhű felújításával, részben 
újak építésével. Ezen túl korszerű úthálózat 
és kulturált közlekedési feltételek 
megteremtése szükséges a területen 

 
 

 
 

36 

 
 
 
 

2007. év 01. hó 

 
 

 
 

3, 800.000 

4. A Nemzeti Tech-
nikatörténeti Emlék-
park működési 
struktúrájának kiala-
kítása 

A tematikus élménypark elsősorban a tech-
nikatörténet hazai és nemzetközi öröksé-
gének kiemelkedő alkotásait, interaktív 
eszközök segítségével fogja bemutatni. A 
park e mellett a sport, kultúra, pihenés, 
játék lehetőségeire, sőt oktatási, valamint 
tudományos-kutatási funkciók ellátására is 
berendezésre kerül  

 
 

 
 

24 

 
 
 
 

2007. év 01. hó 
 
 

 
 

 
 

2, 900.000 

5. Kapcsolódó re-
gionális fejlesztések 

A kapcsolódó intézmények egyidejű 
fejlesztése is fontos követelmény. Ezek 
között kiemelten: a Herman Ottó Megyei 
Múzeum, az Egyetem, a Központi 
Kohászati Múzeum, a Papíripari Múzeum, 
a Bükkszentkereszti Üveg-múzeum, az 
avasi ősember-bánya, a Szeleta-barlang, 
Pereces és Lyukóbánya, a Mezőkövesdi 
Gépmúzeum, a Rudabányai és az Ózdi 
Múzeumok, és egyéb környékbeli, valamint 
a Heves és Nógrád megyei gyűjtemények 
önálló fejlesztési projekteket készítenek. 
Külön program készül a határon túli ipari 
örökségünk, mindenekelőtt a kassai 
gyűjtemény (1938-ban ide szállított 
Országos Műszaki Múzeum) gazdag anya-
gának közkinccsé tételére 

 
 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 

2007. év 01. hó 

 
 
 
 
 
 

2, 100.000 
 
 
 
 

6. Projekt előkészítő 
általános feladatok 
 
 
 
 

Az egyes projektelemek megvalósíthatósági 
tanulmányainak az elkészítése, a tulajdonvi-
szonyok felmérése és a kiemelt fejlesztés 
jogi feltételeinek, műszaki előkészítettségé-
nek (előtervek, hatósági egyeztetések stb.) 
elvégzése 

 
 

18 

 
 

2006. év 06. hó 

 
 

   350.000 

 
Összesen 

 
 

   
13, 250.000 

 

 
A költségbecslés a tervezett szerint – a rendelkezésre álló első három év alatt – 

elvégezhető munkákra vonatkozik. Ez mintegy 1/3-a a teljes program várható 
költségigényének. 
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8.2. A projekt beruházási összegének köz- és magánforrások közötti 
megoszlása   

A költségek forrásszerkezetét csak alaposabb felmérő munkával lehet megha-
tározni, de becsülni 2/3 -1/3 arányban lehet az állami, illetve EU-s finanszírozás, 
valamint a magán tőke között. Ennek megfelelően, előreláthatólag: 
 EU-s forrás        kb. 4, 000 000 eFt 
 Hazai kormányzati forrás    kb. 4, 750 000 eFt 
 Helyi önkormányzati és magánforrás   kb. 4, 500 000 eFt 

összesen:       ~    13, 250 000 eFt 

 
8.3. A projekt tervezett bevételei 

A projekt bevétele éves tervét csak a jóváhagyás feltételrendszerének isme-
retében lehet elkészíteni. E mellett a „bevételt”, az eredményt, a hasznot a közvetlen 
pénzügyi hozamon túl, más fontos paraméterekkel, indikátorokkal is mérni kell. 

Indikátorok 
Indikátor neve, 
mértékegysége 

Kiindulási érték Célérték Célérték 
elérésének éve 

Alátámasztás 

1. A régió volt ipari területének 
bekapcsolása a település újra 
élesztésébe 

   

2. Új munkahelyek jönnek létre  + 6000 -
8000 fő 
számára 

Az építés meg-
kezdésétől folya-
matos 

A beruházásokon résztvevők, majd a létesítményeket 
üzemeltetők, valamint az ezeket ellátó szolgáltatók kb. 
ennyi új munkahelyet teremtenek 

3. A turizmus fellendülése  1-1,5 millió 
fő turista 

 
2008-2009 

Minimálisan ennyi fővel megemelkedik évente a 
környékbe látogató turisták száma, akik a jelenleginél 
két-háromszor több vendégéjszakát töltenek majd a 
régióban. 

4. stb. stb.   
Valamennyi jelző mutató kellő pontosságú megbecsülése csak az egyes projektelemeknek az alaposabb kimunkálása után lehetséges. 

 
8.4. Becsült megtérülési idő 

Nemzetközi tapasztalatok szerint a hasonló élményparkok a belépésük utáni 4 
-5. évtől válnak nyereségessé. Ezt követően további 4 - 5 év alatt termelik ki a 
befektetett tőkét. E nagyprojekt esetében – jellege folytán – azonban, a 
jövedelmezőség nem csupán a tőkemegtérülésen keresztül mérhető, hanem 
mindazoknak a társadalmi, tudományos és gazdasági hatásoknak a figyelem-
bevételével, amelyek programunk kapcsán létrejönnek, és amelyek minden 
bizonnyal jelentősen növelik majd a régió és az ország európai felzárkózásának 
esélyét, és gazdasági versenyképességét. 

8.5. Előkészítés költségigénye 
Mint azt az áttekintő táblázatban jeleztük az előkészítés igénye, mintegy 350 

MFt, ami a teljes bekerülési költség kb. 3 %-a.  
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9.1. Amit az elkészült megvalósíthatósági elő-tanulmány biztosít 
- Mindenekelőtt megalapozza Miskolc város és a megye turisztikai 

beruházásának egy jelentős, új "termékcsomag"-ként megjelenő, össze-
hangolt fejlesztési programját, segíti a megfelelő döntések meghozatalát, a 
befektetői tőke idevonzását, elhagyott, lepusztult, korábban ipari célú 
ingatlanok, térségek revitalizálását, ezzel a régió felzárkóztatási célkitűzését.  

- A javaslatként részletesen kimunkált Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark 
(tematikus élménypark) létrehozásának gondolata teljes mértékbe 
összhangban van: 

• Miskolc város 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó érvényes 
városfejlesztési stratégiai és operatív programjával; 

• A Miskolc-Technopolisz koncepcióval; 

• A megyeszékhellyel, – mint az ország egyik Versenyképességi 
Pólusával – szemben támasztott követelményekkel; 

• Miskolc által benyújtott "Európa Kulturális Fővárosa 2010" 
pályázatnak a – a nemzetközi zsűri által – kiemelt elismeréssel 
fogadott programjával, az ipari örökségvédelem és hasznosítás 
esélyteremtő lehetőségével; 

• A megye-, a régió-, az országos érintett szervek szakmai koncep-
ciójával és támogatási szándékával. 

- A elő-tanulmány javaslatokkal él a térség kulturális turisztikai úthálózatának 
fejlesztésére és annak a megfelelő európai programokba történő 
beintegrálására, új nemzetközi mozgalom, az "Európa Ipartörténeti 
Emlékezete" kezdeményezésére, és ennek Miskolcról történő koordinálására. 

 
9.2. E projekt jelentős multiplikáló hatást fejt ki, többek között  

• A térség turizmusára, amellyel szinte valamennyi – a pályázati kiírásban 
megfogalmazott – elvárásnak és követelménynek eleget tesz:  
- Az elő-tanulmány ajánlásainak megvalósítása eredményeként már a 

kezdeti időszakban évente mintegy 400-500 ezer fővel megnövelheti 
Miskolc és a megye turistaforgalmát, fokozza az itt eltöltött éjszakák 
számát. Később ez a szám többszörösére növekedhet; 

- A megvalósíthatósági elő-tanulmány: nagy beruházási értékű, 
nemzetközi és hazai vonzerővel rendelkező, a Nemzeti Fejlesztési 
Tervben támogatható turisztikai fejlesztések életképességét, megté-
rülési lehetőségét vizsgálja; 

- A hosszú távú célkitűzésével: kiemelt, turisztikai vonzerőt jelentő, 
európai hagyományokkal összefüggő rendezvényt, új turisztikai 
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kínálati elemet valósít meg, attraktív programok szervezését teszi 
lehetővé; 

- Nagyszámú résztvevőt mozgató, szezontól független, a nemzetközi 
turizmus számára is értékesíthető, garantált programot biztosít; 

- A beruházások tárgyai újszerű megoldásokat alkalmazó egyedi 
fejlesztések; 

- A tervbe vett beruházások hozzájárulnak majd az észak-magyar-
országi régió turisztikai image-ének növeléséhez; 

- A tanulmány a támogatási szerződés megkötését követően, határidőre, 
egy éven belül elkészült. 

• Az épített kulturális örökség védelmére és hasznosítására, mindenekelőtt a 
termelési-, technikai- és ipari hagyatékunk ápolására és korunk igényei 
szerinti értékesítésére. 

• A környezet- és tájvédelemre, a felhagyott ipari tevékenység térségében 
kulturális célú revitalizálására, barnamezős beruházásokra. 

• A térség gazdasági versenyképességének növelésére, az oktatás, a 
reálszakmák presztízsének emelése, a helyi műszaki tudományos munka 
kibontakoztatása segítése révén. 

• Miskolc városszerkezetének, belső úthálózatának korszerűsítésére, a város 
újrapozícionálására annak révén, hogy a Centrum-park több száz hektár, 
ma halódó területet újra aktívan bekapcsol a nagyvárosi rendszerbe.  

• A helyi lakosság közérzetének javítására, a lokálpatriotizmus erősítésére, 
és szélesebb körben a nemzeti és európai kulturális identitás fejlődésére. 

  
9.3. A projekt általános "haszonelemzése" 

 

9.3.1. Az eszmei haszon. 
A múltunk értékeinek megőrzéséből származó szellemi, öntudati 

gyarapodás, közvetve gazdasági haszonként is kimutatható. Ez elsősorban az 
idegenforgalomban és a hozzá kapcsolódó ágazatokban jelentkezik. 
(Szállásadás, személyszállítás, könyv- és lapkiadás, vendéglátás és 
kiskereskedelem, közvetve az építőipar és közműszolgáltatás, kapcsolódva a 
személyi és kulturális szolgáltatás, stb.)  

 

9.3.2. Munkahelyteremtő hatás.  
Az építés, vagyis már a projekt megvalósítási szakasza jelentős 

mennyiségű munkahelyet teremt. A tervezett projekt egyik speciális és 
kedvező foglalkoztatási haszna, hogy az építéshez jelentős mértékben kell 
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foglalkoztatni szakképzetlen fizikai munkaerőt is, mely az érintett települési 
környezetben a munkanélküliek többségét teszi ki. (Halna tereprendezése, 
talajcserék, közmű és útépítés, bontási munkák, kézi föld- és parképítési 
munkák, stb.) A projektek megvalósítása az építőipar teljes spektrumát 
igényli (mély- és magasépítés, közlekedésépítés), a hozzá kapcsolódó 
kiegészítő (kertészeti, kézműves, díszítő) ipari és szolgáltató tevékenységgel.  

A tervezett projekt egyetlen munkahelyet sem kíván megszüntetni a 
működő ipari üzemekben. Ellenben a megmaradó ipari üzemeket is 
felújításra, bemutathatóságra ösztönzi, ami egyrészt ezen a területen is 
munkahelyeket teremt, másrészt növeli a termelőüzemek ismertségét, ezáltal 
növelheti piaci szerepüket is.  

Az ”ipari szafarik” az utak, a vasút, a látogatófolyosók építésével új 
munkaerőt igénylő gazdasági tevékenységet indukálnak, szakképzett 
vezetőket, kiszolgáló személyzetet foglalkoztatnak, és közvetve visszahatnak 
az ipari termelés színvonalára is. Már feltétlen megvalósítandó igényként 
jelentkezik a program megindíthatóságához a munkahelyi rend és tisztaság, a 
fegyelem, a bemutatható állapotú épületek és eszközök megléte, melyek 
esetleges elmaradásának negatív visszahatása a termelő üzem hírében 
azonnal érzékelhető, miként közvetett gazdasági hatása lehet a pozitív 
visszajelzésnek is.  

A megvalósult projekt működtetése azonnal és közvetlenül jelentős 
mennyiségű munkahelyet teremt a kulturális szolgáltató, a kereskedelmi, 
vendéglátó szektorban, közvetve az üzemeltetést kiszolgáló termelő és 
szolgáltató ágazatokban is. (Ilyen: pl. közlekedés, gépjavítás, 
díszítőkovácsolás, kertészeti fenntartás, közmű-üzemeltetés, nyomda, stb.) 
Külön előnye a foglalkoztathatóság struktúrájának, hogy olyan rétegeket is 
képes felvenni, akik jelenleg nehezen tudnak elhelyezkedni. (Így pl. az 
idősebbek, vagy nyugdíjasok is foglalkoztathatók a múzeumokban, 
levéltárakban, kutatóhelyeken. A fiatal munkaerők foglalkoztathatók, pl. a 
vendéglátásban, szórakoztatóiparban, ifjúsági foglalkoztatókban, informa-
tikai szalonokban, információs központokban, sportlétesítményeknél. 
Szakképzetlen munkaerő alkalmazható a parkfenntartásban, kertészetben, a 
kulturális intézményeket kiszolgáló fizikai munkásaiként, stb.) 

 

9.3.3. Városrendezés, szerkezeti korszerűsítés 
A projekt megvalósításának Miskolc város számára kétségtelenül 

legnagyobb hatású haszna az, hogy megszűnik a térképén két olyan fehér 
folt, mely diszkréten takarta a teljes rendezetlenséget, a környezetvédelmi, az 
igen jelentős társadalmi és szociális problémákat és azok önmagukat tovább 
erősítő hatását. A legnagyobb haszon a város számára egy élő városrész 
létrehozása a város szerkezetében áthatolhatatlan idegen testként haldokló, 
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de a város szerkezetének központjában elhelyezkedő rendezetlen és 
elhanyagolt területén.  

Meg kell szüntetni a két ipari üzem körbezártságát, belső 
területrészeinek megközelíthetetlenségét, a megszűnő és bomló ipar nyomát 
úgy eltüntetve, hogy értékei megmaradjanak, a megmaradó ipari tevékenység 
korszerűsíthetősége mellett. A volt LKM elzárt üzemi területéből egy élő 
városrész jön létre, melyben az új út- és közműhálózat, a tömegközlekedés és 
gyalogosforgalom átszövik a meglévő ipari épületek felhasználásával 
létrehozott új „városi” funkciójú építményeket (sportcsarnokok, színházak, 
szórakoztató központok, kereskedelmi és vendéglátó létesítmények, 
múzeumok, oktató és kutatóhelyek, stb.), a parkokat, valamint a megmaradt 
és megújult (többségükben megtekinthető termelési tevékenységet folytató) 
ipari létesítményeket.  

Ez a hagyományokat megőrző és arra épülő új városrész a vele 
szervesen összenövő, az egykor (és reményeink szerint ismét) Európa hírű 
Vasgyári Kolóniával, a volt DIGÉP területén a nagyszerű ipari építészeti 
emlékek megmentésével kialakítandó Kulturális Központtal nyit Diósgyőr 
felé, kapcsolódik az Avashoz és a történelmi belvároshoz, jótékonyan 
megváltoztatva ezzel Miskolc városszerkezetét.  
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10.1. A megvalósíthatósági elő-tanulmány javasolt céljainak, mindenek-
előtt a Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark (tematikus 
élménypark) létrehozásának elfogadása és elfogadtatása. 

10.1.1. További konzultációk, egyeztetések végrehajtása, ezek 
lezárása 
- Az érintett regionális szervekkel (Területfejlesztési Tanács, RIB. 

stb.) 
- Az érintett megyei szervekkel, a társ megyék vezetőivel 
- Az érintett települési önkormányzatokkal, mindenekelőtt Miskolc 

Megyei Jogú Város vezető testületeivel 
-  Az érintett kormányzati szervekkel 
- Az érintett civilszervezetekkel 
- Az érintett szakmai szervekkel és intézményekkel 
- Az érintett tulajdonosokkal, befektetőkkel 
Ennek végrehajtása szervezésére célszerű egy felelős személy megje-

lölése a B.-A.-Z Megyei és Miskolc városi önkormányzati apparátusból. Az 
eddigi előkészítő munkában részt vett személyek, szakemberek bevonása és 
igénybevétele e munkában szintén ajánlatos. 

 

10.1.2. A program beillesztése a lehetséges, tervezhető pénzügyi 
források kereteibe 
- Hazai források: 

• Közvetlen kormányzati 
• Decentralizált, önkormányzati 
• Magán befektetői, vagy tulajdonosi források 

- Külföldi: 
• EU. források 
• Külföldi befektetők 
• Társult külföldi partnerek 

 

10.1.3. A szükséges testületi állásfoglalások kialakítása 
- Az érintett települési önkormányzatok szintjén, mindenekelőtt 

Miskolc Megyei Jogú Város vezető testületeinél 
- A regionális és megyei testületeknél 
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- Kormányzati szinten 
- Az érintett civilszervezeteknél 

 

10.2. Kiemelten fontos általános feltételek, illetve feladatok 

10.2.1.  Legyen meg a fejlesztésnek megfelelő társadalmi támoga-
tottsága! 
- A fejlesztés ne legyen kormányfüggő, vagy vezető személyektől 

kizárólagos függése ne lehessen,  
- A lakosság értsen vele egyet és akarja.  
Ehhez az kell, hogy az elképzeléseket szakmailag hiteles, autentikus 

emberektől ismerje meg és a tájékoztatás ne felületes, vagy személyes 
propaganda legyen, hanem valóban a lakosság érdekében történjen. 

 

10.2.2. Legyenek szakmailag alkalmas és hatáskörrel is 
rendelkező vezetői a terv megvalósításának 

- Mindenki hozzászólhasson, adhasson ötletet, támogathasson, de 
látszódjon a döntési hierarchia, mely párhuzamos legyen a 
személyi felelősség mértékével. 

10.2.3. Hozza meg idejében a Város a szükséges döntéseket  
- a rendezési-terv elveiről és  
- a szabályozás szabadságáról, valamint 
- a stratégiailag szükséges volt ipari épületek megvételéről 
- az úthálózat és új közműhálózat mielőbbi megépítéséről. 

10.2.4. Műemléki védelem elrendelése 
- Ózdon, Perecesen befejeződött ez a munka 
- Miskolcon, és mindenekelőtt a két diósgyőri egykori nagyüze-

meknél ezt sürgősen pótolni kell 
 
 
10.3. A program kerüljön beillesztésre a Magyar Köztársaság 

tudomány-, technológia- és innovációpolitikai középtávú stratégiai 
célkitűzései közé 

A Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark létrehozását, és annak tervezett for-
mában történő működtetését az innovatív gazdaság igényeinek megfelelő munkaerő 
képzésének a követelményei, a K+F társadalmi aspektusai kiemelten indokolják. A 
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feladatot a reálszakmák kellő megbecsülésétől mindinkább elforduló, ezek 
megtanulását és gyakorlását egyre kevésbé vállaló társadalmi felfogás változ-
tatásával, mindenekelőtt a fiatalok megfelelő pályaorientálásával kell kezdeni. 
Ennek megfelelően: 

10.3.1. Támogatást kap a társadalmi-gazdasági kihívások, 
nemzeti értékek kutatása 
- A kormány támogatni kívánja a társadalmi-gazdasági kihívások, 

valamint a nemzeti értékek, hagyományok, örökségek kutatását, az 
eredmények jobb hasznosítását az oktatásban, a művelődésben és a 
társadalmi-gazdasági élet egyéb területein.  

- Ösztönözni kívánják a globális témák nemzetközi kooperációban 
való kutatását. 

- Foglalkozni kell az új tudományos eredmények egy részének (pl. 
klónozás, génkezelt élelmiszerek, információs hálózatok) 
társadalompolitikai, filozófiai és etikai kérdéseivel, és ezek 
társadalmi hatásával. 

Valamennyi fenti célt jól szolgálhatja a Nemzeti Park programja 

10.3.2. A K+F és az innováció társadalmi elismertsége. 
- A kormány tervezi erősíteni a K+F és az innováció társadalmi 

elismertségét a közvélemény formálásával, felhasználva az 
ismeretterjesztés minden eszközét (média, kiállítások, konferenciák, 
kiadványok, fórumok stb.) 

- Az oktatás minden szintjén tudatosítani kívánják a kutatómunka 
társadalmi-gazdasági jelentőségét. 

- Díjak, kitüntetések adományozásával kívánják fokozni a reálszféra 
állami elismertségét. 

- A tudomány és technológia népszerűsítésében ösztönözni fogják a 
kutatók aktív szerepvállalását. 

- A fiatalok érdeklődésének felkeltése érdekében támogatni kívánja a 
kormányzat a tudomány és technika népszerűsítésének interaktív 
eszközeit (Csodák Palotája, múzeumok stb.). 
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A mi javaslatunk éppen ezt a feladatot ragadja meg és realizálja a tervezett 

NEMZETI TECHNIKATÖRTÉNETI EMLÉKPARK 
(TEMATIKUS ÉLMÉNYPARK) 

létrehozásának ajánlásával. 
Ennek földrajzi helyéül – a történelmi előzményeket, a jelenleg kínálkozó kedvező 
összes lehetőséget figyelembe véve – az észak-magyarországi térséget lehet 
kijelölni. A Centrum Parknak, a volt diósgyőri nagyüzemek alkalmas területei és 
felszabadult csarnokai, valamint a 20. század elején mintaszerűen megépített 
munkáskolóniája ma is meglévő ingatlanai adhatják a legideálisabb helyet 
 
 
Miskolc, 2005. október 25. 
 
 
         Drótos László 
             program koordinátor 


