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4, ALÁTÁMASZTÓ RAJZI MUNKARÉSZ 

Vizsgálatok: 

V-1  Területfelhasználás M=1:20000 
V-2  Önkormányzati tulajdon vizsgálata M=1:20000 
V-3  Védelmi és korlátozó elemek M=1:20000 
 
Programjavaslatok: 
 
MV-1  Művi értékvédelem, örökségvédelem vizsgálat és javaslat M=1:5000 
SZAB-0  Jelmagyarázat 
SZAB-1  Szabályozási terv – belterület 1  M=1:2000 
SZAB-2  Szabályozási terv – belterület 2  M=1:2000 
SZAB-3  Szabályozási terv – belterület 3  M=1:2000 
SZAB-4  Szabályozási terv – belterület 4  M=1:2000 
SZAB-5  Szabályozási terv – belterület 5  M=1:2000 
SZAB-6  Szabályozási terv – belterület 6  M=1:2000 
SZAB-7  Szabályozási terv – belterület 7  M=1:2000 
SZAB-8  Szabályozási terv – belterület 8  M=1:2000 
SZAB-9  Szabályozási terv – belterület – Apróhomok M=1:5000 
SZAB-10 Szabályozási terv – belterület – Dorkó M=1:5000 
SZERK-1 Településszerkezeti terv – Külterület M=1:20000 
SZERK-2  Településszerkezeti terv – Belterület M=1:10000 
K-1  Közlekedési javaslat közigazgatási területre M=1:20000 
K-2  Közlekedési tervlap – Belváros M=1:5000 
 
 
 
 
Miskolc, 2014 február hó 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT II. 
 

SÁROSPATAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 
SÁROSPATAK TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE 

 
Felelős tervező adatai:  
 Név: RUDOLF MIHÁLY DLA 
 Lakcím: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 13. 
 Kamarai névjegyzék száma: É/1-05-0107 
 Szakképesítése: okl. építészmérnök/vezető tervező 

 
Építtető adatai:   
 Név: Sárospatak Város Önkormányzata 
 Cím: 3950 Sárospatak Rákóczi utca 32. 
 
 

 
Alulírott tervező kijelentem, hogy a fenti ingatlanra vonatkozó tervezés során az építészeti-műszaki 
terveket az alábbi érdekeltekkel egyeztettem:  

– Megbízó, ÉVIZIG, Bányakapitányság, MÁV, Közlekedési hatóság, TIGÁZ, T-com, ÉMÁSZ, 
Forster Intézet, MNM Rákóczi Múzeuma 

 
A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazásra került, - nem került 
alkalmazásra.* 
 
A fentieken túl a tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel: 

- a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet 
- az 1997. évi LXXVIII. törvényben, 
- a 193/2009. (IX.15.)sz. korm. rend. 
- a 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendeletben,  
- a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletben (OTÉK), 
- a 28/2011.(IX.6.) BM rendelettel kiadott OTSZ 
- a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben 
- a 244/2006. (XII.15)sz. Korm.rend 
- a hatályos nemzeti szabványokban 
- a tervezési területre érvényes rendezési tervben, a helyi építési szabályzatban 
- a tervezési és építési munkával kapcsolatos megelőző építésügyi hatósági eljárásokban (pld. 
elvi építési engedélyben) foglaltaknak. 

 
A jogszabályokban foglaltaktól eltérő engedélyezés szükséges/nem szükséges 

 
Egyben kijelentem, hogy a tervezés a tervező és szakértő mérnökök kamarájáról rendelkező1996. évi 
LVIII. törvény és a 192/2009. (IX.15.) sz. Korm. rendeletben foglaltak szerint tevékenységi körömön 
belül végeztem. 
* A megfelelő aláhúzandó! 

 
 
  

Rudolf Mihály DLA 
építész, vezető tervező 

É/1-05-0107 
 
 
 
 
Miskolc, 2014. február hó  
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1.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A 
TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 
 
Kivonat a „Városfejlesztési Koncepció” dokumentumból. 
 
1.1.1.A város térségi szerepe 
 
A város a térségben betöltött szerepét attól kapta, hogy a Kárpátok hágóin keresztül az ország közepébe 
(Budára) haladó utak itt találkoznak a Bodrogon átvezető (hágó, rév, híd) útvonal Erdély felé vezető 
útvonalával. Ez a körülmény jelölte ki a település helyét, és határozta meg fejlődésének (településének) 
lehetőségeit. /Ami évszázadokon keresztül a fejlődés alapját képezte, az mára – lásd kamionforgalom a 
város élhetőségét nehezíti./ 
 

Sárospatak a zempléni hegyek alján a Bodrog folyó partján fekszik. A magyar-szlovák határ a várostól 
15 km-re van. A város Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, mely megyében az életszínvonal 
elmarad az országos átlagtól. A város földrajzi elhelyezkedése ugyanakkor turisztikai szempontból a 
megyén belül kedvezőnek tekinthető. 

 
A város településkörnyezetét a közelben fekvő kisebb falvak, a közeli Sátoraljaújhely, illetve a 
valamivel távolabb, 70 km-re fekvő Miskolc határozza meg. Sátoraljaújhely jelentősebb kisvárosi 
szereppel bír egyrészt közvetlen határszéli város jellege, másrészt magasabb lakosságszáma (17 000 
fő) miatt. Sárospatak közvetlen közelében nagyváros nem található. Miskolc mellett a szomszédos 
megyeszékhely Nyíregyháza szintén megközelítőleg 70 km-re található. A határ túloldalán sincs a 
közelben jelentősebb nagyváros, inkább a falvak, kisvárosok jellemzőek, a legközelebbi nagyváros 
Kassa mintegy 80 km-re fekszik. Ugyanakkor Sárospatak határ menti fekvése a kulturális kapcsolatok, 
illetve különösen a turizmus, a fürdő látogatottsága szempontjából jelent előnyt. 

 

 
 

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén megye területrendezési terv 
 
1.1.2.A város közvetlen vonzáskörzetébe tartozó települések közötti kapcsolatok 
 

Sárospatak közvetlen vonzáskörzete a Sárospataki kistérség. A kistérség 16 településből   áll   
(Bodrogolaszi,   Erdőhorváti,   Györgytarló,   Háromhuta,   Kenézlő, 
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Komlóska, Makkoshotyka, Olaszliszka, Sárazsadány, Sárospatak, Tolcsva, Vajdácska, Vámosújfalu, 
Viss, Zalkod). 

 
A kistérség települései az 5 zempléni kistáj közül Bodrogköz és Hegyalja kistájhoz tartoznak.   
Bodrogköz   kistájhoz   tartozik   Sárospatak,   Bodrogolaszi.   Györgytarló, Kenézlő, Olaszliszka, 
Sárazsadány, Vajdácska, Vámosújfalu Viss és Zalkod, míg Hegyalja kistájhoz Erdőhorváti, 
Háromhuta, Hercegkút, Komlóska, Makkoshotyka, valamint Tolcsva. A kistérség 7 településén lakik 
1000 főnél több lakos, 5-ben 500-1000 közötti, míg 4-ben 500 alatti a lakosságszám.  

 
A kistérségen belül Sárospatak központi jelentőséggel bír szinte valamennyi szolgáltatás ellátás 
területén. A környező falvakban jellemzően a napi élelmiszer beszerzésére van lehetőség, nagyobb 
kereskedelmi potenciállal csak a kistérség egyetlen városa rendelkezik. A kistérségben a humán 
szolgáltatások szervezése tekintetében az országos iránymutatásokhoz illeszkedően egy integrációs 
folyamat indult el. Ennek eredményeként 8 db, az önkormányzatok által részben közösen fenntartott 
oktatási intézmény alakult, az óvodákat és iskolákat számítva mintegy 22 db tagintézménnyel. A kisebb 
településeken (Sárazsadány, Zalkod, Háromhuta, Viss) 
- a Hercegkút és Komlóska nemzetiségi iskolája kivételével - nincs iskolai oktatás és óvoda is csak 
Vissen működik. A középfokú-, szak-, és felsőoktatási intézmény csak Sárospatakon található. Az 
oktatás területén távolabbi térségi kapcsolatok jellemzőek, ugyanis a város két felsőoktatási 
intézményébe a szomszédos megyékből is érkeznek hallgatók. A szociális ellátás szakterületén még 
kezdetlegesek a térségi szintű együttműködések, csupán a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, 
illetve a fogyatékkal élők nappali ellátása működik kistérségi koordinációban. Ennek megfelelően a 
többi szociális alapellátás szervezése a települések saját feladata. Szociális szakellátó intézmény csak 
Sárospatakon működik a megyei önkormányzat fenntartásában.  Egészségügyi  szakellátó  intézmény  
Sárospatakon  működik, miközben a kórházi ellátását elsősorban Sátoraljaújhelyen veszik igénybe a 
kistérség lakosai. 

 
A  kistérség  településeinek  összefogásának  eredményeként  2004-ben  létrejött  a 
Sárospataki Többcélú Kistérségi Társaulás. http://www.spatakikisterseg.hu 

 
A társulás a következő feladatokat látja el: 

 
1.  Közszolgáltatási feladatok 

 
Oktatási feladatok ellátása, mely elsősorban a gyógytestnevelést, a logopédiai ellátást és a 
nevelési tanácsadást foglalja magába. 

 
2.  Szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

 
E feladatkör keretében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, egy támogató szolgálat és a 
nappali ellátás a Társulás feladata. 

 
3.  Egészségügyi feladatok 

 
Sárospatakon kialakításra került egy központi orvosi ügyelet, melyhez a tárgyi eszközöket 
a Társulás biztosítja. Tervezett ennek bővítése egy mentőállomással. 
Az ügyeletet ellátó háziorvosok eszközeiket részben szintén a Társulás biztosítja. 

 
4.  Belső ellenőrzési feladatok 

 
A Társulás keretein belül működő belső ellenőrzési csoport látja el a tagtelepülések 
önkormányzatainál, azok intézményeinél és saját szervezetén belül is. 

 
5.  Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszer 

 
A Társulás a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárral együttműködve vállalja a mozgókönyvtári 
szolgáltatás működtetését. Ennek keretében a szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök 
biztosítása a feladata. 

 
6.  Természet- és környezetvédelmi feladatok 

 

http://www.spatakikisterseg.hu/
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A környezetvédelmi programok összehangolása. 
 

7.  Területfejlesztési feladatellátás 
 

A kistérségen belül az egyek tagtelepülések fejlesztési koncepcióinak összehangolása a 
Társulás feladata. 

 
Emellett közreműködik a szomszédos kistérségekkel a szilárdhulladék- kezelés, az ivóvíz-
ellátás, s szennyvízelvezetés működtetése és a térségi gázhálózat kiépítésének feladatiban. 

 
1.2. A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL (ORSZÁGOS 
TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL ÉS A TERÜLETILEG RELEVÁNS MEGYEI 
VALAMINT TÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓKKAL ÉS PROGRAMOKKAL) 
VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA  
 
1.2.1.Országos területfejlesztési koncepcióhoz való illeszkedés 
 

Az Országos Területfejlesztési Koncepció középtávú céljai alapján Sárospatak és térsége vidékies, 
természeti és kulturális, táji értékekben gazdag területnek számít. Ennek alapján ezen térségekben a 
következő célokat tűzi ki az OTK : 

 
„Helyi természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása: 

A munkahelyteremtést a környezetkímélő ipari beruházások ösztönzése; 
A  megújuló  energiaforrásokon  alapuló  helyi  energiagazdálkodási, valamint az anyag- 
és hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása; 
A környezetbarát ökoturizmus elterjedésének ösztönzése; 
A közeli vagy távolabbi urbanizált területekről érkező vendégekkel való tartós, 
családias vendéglátói kapcsolatok kialakítását, a helyi lakosság és az üdülőnépesség 
gazdasági és kulturális partnerségének ösztönzése; Megteremteni az üdülőhelyi 
funkciókhoz szükséges települési infrastruktúrát és közbiztonságot; 
A helyi termelési, tájhasznosítási, kézműves kultúrákra támaszkodó, a tájkaraktert 
kihasználó termelés, kereskedelem és egyéb szolgáltatások erősítése; 
Ösztönözni  kell  az  erdők  közjóléti,  rekreációs  funkcióinak  az  ökológiai 
szempontoknak megfelelő kialakítását; 
Támogatni kell a környezettudatos gondolkodást, szemléletformálást szolgáló és a helyi, 
táji értékek bemutatására épülő programkínálat kidolgozását; 
A   társadalmi   részvételen   és   széleskörű   partnerségen   alapuló   hazai 
Naturpark hálózat kialakítását, továbbfejlesztését ösztönözni; 
Támogatni az építészeti örökség, a népművészet, a kézműves hagyományok és emlékek 
megőrzését; 
Elősegíteni,  hogy  a  magántőke,  a  közösségi  és  magánszféra  közötti 
partnerség növekvő szerepet kapjon a kulturális örökség épületeinek és tárgyainak 
helyreállításában, a kultúrtájak megőrzésében, fenntartásában és hasznosításában. 

 

Helyi humánerőforrás fejlesztés-szervezés érdekében indokolt: 
Erősíteni a lakosság aktív részvételén és együttműködésén alapuló helyi fejlesztési 
kezdeményezéseket; 
Támogatni a lakosság különböző csoportjai közötti partneri együttműködések 
kialakítását; 
Fejleszteni a helyi fiatalok és felnőttek élményszerű, informális tanulását segítő oktatási-
nevelési tevékenységeket. 

 

Környezeti és kulturális szempontú tervezés érdekében indokolt: 
A táji egységek településcsoportjainak gazdaságfejlesztési együttműködései és a 
faluhálózatok kialakítása; 
A tájsebek, természetkárosítások rehabilitációját elvégezni; 
A  természetvédelmi, tájesztétikai és  tájökológiai szempontokat érvényesíteni  a  mező-  
és  erdőgazdasági  tevékenységek összehangolásával, őshonos fajok telepítésének 
ösztönzésével; 
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A térségek erdőterületeinek természetességét javítani, törekedve a tájak 
erdőtömbjeinek összekapcsolására is; 
A térségeknek fenntarthatósági keretstratégiákat kidolgozni; 
A térségek fejlesztési kezdeményezéseit környezeti és fenntarthatósági szempontok 
alapján megvizsgálni; 
A kastélyok, kúriák, várak, egyedi (kultúr)táji értékek (hidak, emlékhelyek, keresztek, 
emlékfák, stb.) állagmegóvása, környezetük fejlesztése; 
A táji értékek tűz- és katasztrófavédelmének biztosítása.” 

 
1.2.2.Területi fejlesztési tervdokumentumokkal (stratégiákkal, koncepciókkal) való     összhang 
 
 

Kistérségi szintű területfejlesztési program 
 

Sárospataki Kistérségi Fejlesztési Tanácsa és a Többcélú Kistérségi Társulás 2008. novemberében 
fogadta el a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása kapcsán a Sárospataki kistérségi 
fejlesztési programját. Az országos szintű felzárkóztatási célokhoz illeszkedő programban 
meghatározott fejlesztési célok és irányok a következők: 

 
Fejlesztési irányok, célok 

 

Gazdaság élénkítése, munkahelyek megőrzése, új munkahelyek teremtése 
 

A   kistérségeken  belüli  területi,  települési  különbségek,  egyenlőtlenségek mérséklése 
 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, kiemelten a romák helyzetének javítása 
 

Fejlesztések fenntarthatóságának biztosítása 
A helyi együttműködések erősítése 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

 
A Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület 2008-ban készítette el a terület Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiáját. A stratégia fő fejlesztési prioritásai hat pontban foglalhatók össze: 

 
Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés 

 

Élhetőbb   környezet   kialakítása,   térségi   együttműködés   támogatása   – 
örökségvédelem 

Humánerőforrás fejlesztése 

Foglalkoztatás bővítése 

Természeti erőforrások és környezeti értékek védelme, fenntartható hasznosítása 
 

Helyi infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés 
 

A felsorolt célokból látható, hogy az IVS nem csak a városi szintű fejlesztési stratégiákhoz, de a 
térségi fejlesztésére felállított stratégia célrendszeréhez is illeszkedik. Mivel a térség hasonló 
adottságokkal, természeti értékekkel rendelkezik, illetve hasonló problémákkal küzd, mint Sárospatak, 
így az IVS térségi szintű dokumentumhoz való illeszkedése indokolt. Az IVS-ben rögzített fejlődési 
célrendszer koherens  a  HVS-sel  abban  a  tekintetben  is,  hogy  a  kijelölt  célok  egy  nagy  ívű 
fejlődési irányt jelölnek ki, melyek egy társadalmilag, gazdaságilag, turisztikailag, épített és természeti 
környezetében fenntarthatóan fejlődő város képét vetítik előre. 

 
Borsod – Abaúj – Zemplén megye Területrendezési Terve 

 
Borsod – Abaúj – Zemplén megye Területrendezési Terve Sárospatakot városias települési térség 
kategóriába sorolja és ennek alapján a következő ajánlásokat teszi: 

 
A településtervezés és fejlesztés során a jellemző kulturális és települési értékek a helyi 
közösség egyetértésével megtartandók. Meg kell akadályozni az egyes települések strukturális 
erózióját. A településrendezési tervekben a hagyományos városi szövetet pusztító beépítések 
helyett azok megőrzését biztosító városépítészeti megoldásokat célszerű előnyben részesíteni. 
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Nem támogatható hipermarketek, üzemanyagtöltő állomások hagyományos központokba 
betelepítése. 

 
A  településrendezési  tervekben  kiemelten  kell  foglalkozni  a településközpontok 
megújításának, rehabilitációjának rendezési tervi feltételeivel. E területeken olyan rugalmas 
szabályozással kell a városi szövetbe illeszkedést hosszabb távra biztosítani, mellyel a 
kistérség intézmény rendszere és más kistérségi funkciók építhetők. 

 
A településszerkezet alakításával és a szabályozás eszközeivel biztosítani kell a 
vasútállomások térségének megújulását-felértékelődését, intermodális közlekedési 
csomópontként történő fejlesztését, a vasútállomás és a településközpont városszerkezeti 
kapcsolatának javulását, az állomások településszerkezetbe történ5 integrálódását. 

 
A  felhagyott,  alulhasznosított,  leromlott  műszaki  állapotú  gazdasági területeken olyan 
területfelhasználást kell meghatározni és olyan szabályozást kell alkalmazni, amely 
elősegíti városszerkezeti integrálódásukat és ingatlanpiaci felértékelődésüket. 
 
A térségi szerkezeti tervben kijelölt térségi kikötők, kompkikötők és kiszolgáló 
létesítményeik, valamint hidak területét biztosítani kell a települések rendezési terveiben. 
 
A közlekedési infrastruktúra hálózat térségi szerkezeti terv szerinti tervezett nyomvonalait 
és létesítményeit – a közlekedési ágazat által készített tervek alapján kijelölt, vagy a 
településrendezési tervek készítése során elfogadott és pontosított nyomvonalon – kell 
szabályozni a települések szerkezeti terveiben. Ha a megyei szerkezeti tervnél pontosabb 
nyomvonal nincs, akkor a megyei szerkezeti terv szerinti nyomvonal figyelembe vételével 
kell a tervezett közlekedési létesítmény nyomvonalát biztosítani. 

 
Az alábbi  térkép javaslatot tesz Sárospatakot délről  elkerülő út megépítésére és kijelöli 
az út nyomvonalát. Az új úttal biztosítottá válik a település központjában található épített és 
természeti értékeknek az átmenő közúti forgalommal szembeni védelme. A terv továbbá 
helyszínt biztosít egy Bodrog parti hajókikötő létesítésére. 

 

 

 
 

Forrás: BAZ megye területrendezési 
terve 
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Országos 
Területrendezési Terv 

 
A  városfejlesztési  koncepciónak  összhangot  kell  mutatnia  az  Országos Területrendezési 
Tervvel. Ennek alapján a koncepció megalkotása során az e pontban felsorolt törvényi 
szabályokat figyelembe vettük. 
 

 
részlet az OTrT szerkezeti tervéből 

 
A 2003. évi XXVI. Törvény az Ország Területrendezési Tervről (módosítva 2008-ban) VI. 
fejezete alapján Sárospatakot a következő területi besorolások érintik: 

 
Pufferterület övezete 
Emiatt a következő szabály érvényes a városra: 

19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben 
jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, 
biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. (pufferterületet lásd: táj és 
természeti adottságok vizsgálata) 
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Ökológiai hálózat övezete Erdőterületek övezete 
 
 

Kiváló szántóterületek övezete  Tájképvédelmi terület övezete 
 
Sárospatakot érinti az Ökológiai hálózatok övezete, Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete, 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete. 
 
Világörökség és világörökség-várományos terület övezete 
Ennek alapján a 22/a §-ban foglaltak kötelező érvényűek a városra nézve: 
 

Világörökség és világörökség-várományos terület övezetben a terület- felhasználás módjának 
és mértékének összhangban kell lennie a kezelési tervben meghatározott célokkal. 

 
Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű 
bányatelek területe nem bővíthető. 

 
Az övezetben közlekedési infrastrukturális hálózatokat és építményeket a kulturális örökségi 
értékek sérelme nélkül, területi egységét megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve kell 
elhelyezni. 

 

http://www.terport.hu/webfm_send/16
http://www.terport.hu/webfm_send/3535
http://www.terport.hu/webfm_send/20
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Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a 
világörökségi területek védelmét nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - 
beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni. 

 
 
Történeti települési terület övezete 

Sárospatak közigazgatási területén minden telek műemlék történeti táj besorolást kapott.  
 

A történeti települési területekre vonatkozóan a törvény 22/B. §-a határozza meg a betartandó 
szabályokat: 

 
22/B. § (1) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a 
településkép-védelmi terület határát, amely a védendő területegységeket  -  különösen  a  
történeti  településközpontot,  a  történeti kertet, a jelentős régészeti lelőhelyet, az országos és 
helyi védelem alatt álló területeket, valamint ezek környezetét, védőövezetét - foglalja 
magában. 

 
(2) Történeti település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének tartalmaznia  kell  
a  településkép-védelmi  terület  értékőrző  fejlesztését elősegítő, a történeti településkép 
megőrzését, illetve új építmények illeszkedését biztosító szabályokat. 

 
(3) Történeti településkép érvényesülését befolyásoló, a kialakult településszerkezetet, 
településkaraktert megváltoztató, nagy kiterjedésű építmény elhelyezésére vonatkozó építési-
műszaki tervhez a külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni. 
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1.2.3.Az önkormányzat ágazati, vagy tematikus stratégiáival való összhang 
 

A fejezetben a városfejlesztési koncepció szempontjából fontos és hatályos szakterületi programot 
mutatunk be. 

 
Az önkormányzat gazdasági programjába foglalt célkitűzésekkel
 való összhang 

 
Az IVS-ben rögzített célok illeszkednek a város Gazdasági Programjában a 2007-2010 közötti 
időszakra megfogalmazott célokhoz. A Program fő célkitűzései ugyanis a következők: 

 
Bővüljenek a Sárospatak „kitörési pontját” jelentő idegenforgalom összetevői, erősítve 
ezzel a város gazdasági vérkeringését 

 

Növekedjenek a munkalehetőségek, segítve a lakosság életkörülményeinek javítását. 
 

Az IVS-ben a következő 20 évre megfogalmazott jövőkép elemeiben e két pont szintén   prioritást   
élvez.   Az   IVS   idegenforgalommal   foglalkozó   fejezetében   a Gazdasági Programhoz 
hasonlóan megjelenik a végardói fürdő fejlesztése, a várnegyed rekonstrukciója, a belvárosi utcakép 
megújulása illetve, a turisztikai célú marketingtevékenység erősítésének szükségessége. 

 
Az  IVS  munkahelyteremtési  lehetőségeket  feltáró  részeiben  az  Gazdasági Programhoz 
hasonlóan rögzítésre került, hogy a város gazdasági életére kedvező hatást gyakorolhat egy ipari 
övezet kialakítása. Az illeszkedést mutatja, hogy a vállalkozásösztönzés területén is hasonló 
elképzeléseket vázolnak. 

 
Az oktatás, illetve egészségügy területén is látható, hogy az IVS összhangban áll a Gazdasági 
Programmal. Mindkét dokumentum célként jeleníti meg a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
fejlesztését, illetve a városi egészségügyi intézmények fejlesztését. 

 
A városi infrastruktúra fejlesztési szükségei, illetve a városrendezéssel kapcsolatos tervek 
bemutatása során az IVS a Gazdasági Programhoz illeszkedve kitér a csapadékvíz elvezetésének 
problémájára, az elkerülő út kialakításának igényére, illetve az új piaccsarnok kialakításának 
szükségességére. Emellett az IVS a Gazdasági Program  céljaihoz  illeszkedően  jeleníti  meg  a  
járdák  és  útburkolatok cseréjét/javítását, illetve a parkolóhelyek számának bővítésének 
szükségességét. 

 
Összefoglalva látható, hogy az IVS-ben rögzített célok, illetve konkrét fejlesztések mindegyike 
illeszkedik a Gazdasági Programban meghatározott célokhoz, fejlesztési területekhez. Ennek oka, 
hogy gazdasági programban foglalt tervek, célok részben teljesültek, vagy megvalósítás alatt 
vannak, vagy a külső finanszírozási lehetőségek, a gazdasági körülmények miatt csak később 
valósulhatnak meg. Ugyanakkor az IVS céljaihoz kapcsolódó konkrét fejlesztések több ciklus 
Gazdasági Programjának időtávját érintik. 

 
1.3 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 
 

Sárospatak Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája épít Sárospatak Város Környezetvédelmi  
Programjának céljaira,  illetve  az  abban megfogalmazott feladatokra. 

 
Az  IVS  közlekedésszervezési  céljai  között  a  Környezetvédelmi  Programhoz illeszkedően, nagy 
hangsúlyt kap a városi forgalom csökkentése, továbbá az elkerülő út kialakítása, új közösségi terek 
kialakítása, illetve a parkolóhelyek számának bővítése. Az IVS a Környezetvédelmi Programhoz 
hasonlóan kihangsúlyozza, hogy kívánatos a kerékpáros és gyalogos közlekedés előtérbe helyezése 
az autós közlekedéssel szemben. 

 



 

18 
 

Az IVS a Környezetvédelmi Programmal összhangban kitér az épített környezet védelmére. Ennek 
érdekében a Környezetvédelmi Programhoz hasonlóan szükségesnek tartja a kisvárosias jelleg 
megőrzését, illetve a Végardó fürdő fejlesztését. 

 
Az IVS az energiagazdálkodás területén is illeszkedést mutat a Környezetvédelmi Programban 
megfogalmazottakkal, mivel ahhoz hasonlóan olyan célokat jelöli ki a város számára, melyek a 
hatékonyabb energiafelhasználáson keresztül egy gazdaságosabb és környezettudatosabb város 
irányába mutatnak. 

 
Mint az bemutatásra került, a város közműellátottságában 2001-től kezdődően jelentős javulás volt 
megfigyelhető. A csapadékvíz elvezetés azonban továbbra is olyan terület melyben jelentős 
beruházásokra van szükség. Ennek igénye szintén megjelenik az IVS-ben. 

 
Bár a Környezetvédelmi Program mindössze hat éves periódusra készült, világosan látszik 
belőle, hogy olyan hosszú távú stratégiai célokat jelöl ki, melyek jelentősen meghaladják a tervezési 
periódust. A Környezetvédelmi Programban kijelölt fejlesztések inkább az IVS időtávjában 
mérhetők. Emiatt az IVS tartalmának kialakításakor relevánsan tudott építeni a Környezetvédelmi 
Programra. Így az IVS által kijelölt fejlődési irány egy hosszútávon fenntartható módon fejlődő 
város képét vetíti elő. Az IVS-ben megjelölt fejlesztések alapvetően az élhetőbb, környezetbarát 
város kialakulását célozzák. Ennek megfelelően az akcióterületi beavatkozások során felmerülhető 
környezeti károk lényeges kompenzációja nem szükséges. 
 
Az IVS készítése és elfogadása óta eltelt időben változások történtek a szűkebb és tágabb 
környezetben, ennek megfelelően az akkori városi döntések némely tekintetben módosultak és a 
prioritások közötti sorrend is kis mértékben változott, pl.: a vízi közlekedés megítélése.  
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1.4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK – AZ ADOTT 
TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ – VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI. 

 
Sárospatak külterülete összesen 15  településsel határos (Kenézlő, Györgytarló, Tiszakarád, 
Bodroghalom, Vajdácska, Sátoraljaújhely, Alsóregmec, Mikóháza, Kovácsvágás, Nagyhuta, 
Makkoshotyka, Komlóska, Hercegkút, Bodrogolaszi, Sárazsadány). Rendezési tervünk készítéséhez 
felkértük a szomszédos települések önkormányzatát, hogy adjanak javaslatot vagy útmutatást 
munkánkhoz a saját meglévőségeikhez igazodva/figyelembe véve. 
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A felkérésre csak Komlóska Község Önkormányzata válaszolt az alábbi levélben: 
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1.5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA 
 
Megyeterv 
Sárospatak Város Belterület Településrendezési Terve  2002 
Sárospatak Város Településrendezési Terve Külterület településszerkezeti terv 2002 
HÉSZ módosítás készült 2009 januárban: 
Malomkőgyár térsége, beépítésre szánt területek, gazdasági területek, kereskedelmi, szolgáltató 
területek kiegészülnek. 
HÉSZ módosítás történt 2009 februárban: 
1, A Comenius út, a József Attila út, Eötvös út, által határolt tömbre vonatkozólag 
2, Végardó: Herceg Ferenc u., Szabó József u., Harsányi köz, Virág u. által határolt területre. 
Rajzi módosítás készült: 
Bodrog Hotel térsége (2004.05. hó) 
Arany János utca és Illyés Gyula utca közötti területen (2004.06. hó) 
Dózsa György út, Gárdonyi Géza út, Budai Nagy Antal út, által határolt terület (2005.07 hó) 
módosított külterületi szabályozási terv (2007.04. hó) 
Sárospatak Város Településrendezési Terv Módosítása Külterület 0710/1-4 hrsz ingatlanokra; 
(2007.04. hó) 
Wesselényi u., Penny market területére szab. terv (2007.11. hó) 
Herceg utca környéke (2008.01 hó) 
Malomkőgyár térsége (2008.06. hó) 
Településrendezési terv módosítása a Végardói Fürdő térségére (2009.06.) 
 
Településfejlesztési koncepció 2010 május 
Integrált Városfejlesztési Stratégia  2010 szeptember 
Antiszegregációs terv 2010 szeptember 
 
1.5.1.  A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó 
megállapításai 
 
Településfejlesztési koncepció 2010 május:  

 
- Új piaccsarnok építése, volt piacterület rehabilitációja, parkolók építés 
- II. Rákóczi F iskola mellett parkoló és buszmegálló építése Erdélyi szakaszon 
- A régi piacot megközelítő utca burkolatának korszerűsítése - Madách u. régi piac előtti 

rövid szakasz 
- Integrált Közösségi Szolgáltató Központhoz (volt járásbíróság épülete) parkolók építése, 

Eötvös utca szakasz átépítése 
- Önkormányzati társaságok irodaházának kialakítása a volt

 ÁFÉSZ 
irodaépületben (Erdélyi János utca) 

- Tudatos termesztés, tudatos fogyasztás ismeretterjesztés, valamint 
városmarketing program. 

A városi szintű fejlesztési célok a közvetkezők: 
- Gazdaságfejlesztés: befektetés-ösztönzés, vállalkozások versenyképességének javítása, 

munkahelyteremtés, szakoktatás-felnőttképzés folyamatos megújítása és a belső egyéni-
közösségi fogyasztás ösztönzése 

- Turizmus fejlesztése: látogatók-vendégéjszakák számának növelése, a turisztikai szezon 
meghosszabbítása, a turizmusból származó jövedelem növelése 

- Életesélyek   javítása   és   társadalmi   felzárkóztatás   a   közszolgáltatások 
esélyegyenlőséget biztosító magas színvonalú ellátásával 

- Települési infrastruktúra fejlesztése, környezetvédelem: magasabb színvonalú, közüzemi, 
környezeti szempontból biztonságos lakókörnyezet megteremtése, energiahatékonyság és 
újrahasznosítás, valamint a kulturális örökség, természeti, táji értékek megóvása 
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Fejlesztési irány által érintett 
földrajzi terület 

 

Fejlesztési irány indokoltsága és 
hosszú távú céljai 

A kistérség minden települése 
 
 

Sárospatakon prioritás az 
iparterület bővítése. 

 
 

Turizmus fejlesztése prioritás 
Sárospatakon, Bodrog mentén, illetve a 

Hegyalja településein. (Háromhuta, 
Komlóska, Hercegkút, Tolcsva, 

Erdőhorváti) 
 

Az elérhetőség kapcsán a kistérség 
elérhetőségének a javítása 

legfontosabb: 
 

a 37-es út mielőbbi kétsávos 
fejlesztése, 

 

Sárospatakot elkerülő út 
megépítése a Bodrogköz 

irányába, valamint 
 

Sárospatak-nyíregyháza közúti 
kapcsolat fejlesztése 

 

a vasútvonal villamosítása. 

A térség foglalkoztatásában meghatározó 
ágaztok: fémfeldolgozás, szőlészet-borászat, 
építőipar, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 

turizmus, mely ágazatok versenyképességének 
javítása a kistérség fejlődésének meghatározó 

alapja. A fejlesztések másik fontos eleme 
különösen a kistérség, illetve a 

kistérségen belüli elérhetőség (utak 
minősége) javítása. 

 

1.1.Mikro-vállalkozások, kkv-k működési 
környezetének fejlesztése, fémipari 

vállalkozások együttműködésének ösztönzése 
(klaszterek) 

 

1.2.A hagyományokra támaszkodva a bor-
szőlő, mezőgazdasági termékek, kézműipar 
fejlesztése, helyben megtermelt alapanyagok 

magasabb szintű feldolgozása 
 

1.3.Turizmus fejlesztése a természeti értékek 
megőrzésével, védelmével, a turisztikai 

szereplők együttműködésének javításával 
 

1.4.A térség és a térségi települések 
elérhetőségének javítása (közlekedés és info-

kommunikáció) 

 
 

 

Fejlesztési irány számszerű 
eredményeinek mutatói 

Kapcsolódás más fejlesztési 
irányokhoz, egyéb forrásokhoz 

Regisztrált munkanélküliek aránya a 
munkaképes népességből: 2013-ban 12% a 

kistérségben 
 

Vendégéjszakák száma összesen 2013-
ban 80 ezer fő a kistérségben 

 
Megépül LHH programból 5,3 km út 

Mind a két fejlesztési irányhoz kapcsolódik, 
hisz a két irányban tervezett projektek 

megvalósítása feltétele, hogy megfelelően 
képzett munkaerő álljon rendelkezésre az 

elsődleges munkaerőpiac számára. 
A fejlesztési irányban tervezett projekteket 

alapvetően a GOP, ÚMVP, ÉMOP turisztikai 
komponense és a KOP támogathatja a jövőben. 
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Integrált Városfejlesztési Stratégia  2010 szeptember: 
 
A tervezett projektek megvalósításának ütemezése 
Integrált beavatkozást igénylő akcióterületek kijelölése 
Részletesebb információk a stratégia megvalósítási módjáról 
 
 
1.5.2 Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések: 
 
A Hadas Építész Kft „Sárospatak teljes közigazgatási területére vonatkozólag településrendezési 
eszközök módosítása” tárgyú szerződése, 2013.07.17 dátummal. 
 
1.6. A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA 
 
1.6.1 A hatályban lévő településrendezési eszközök 
 
Antiszegregációs terv: Az IVS kiegészítő dokumentuma, mely foglalkozik szociálpolitikával, 
lakáspolitikával, oktatáspolitikával, képzési- és foglalkoztatás politikával, a település 
infrastruktúrájával, együttműködési rendszerekkel. Foglalkozik továbbá lakhatási és oktatási 
integrációval, a foglalkoztatási helyzet javításával, egészségügyi programokkal, szociális ellátással, 
partnerségi kapcsolatokkal. 
 
Integrált Városfejlesztési stratégia egy kiegészítő dokumentum a Városfejlesztési Koncepcióhoz, mely 
az alábbiak szerint jellemezhető: 
Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 7. § (4) 
bekezdése alapján „Az integrált településfejlesztési stratégia városok és több 
település közös tervezése esetén a településfejlesztési koncepció kötelezı önálló 
munkarésze.” Amíg a településfejlesztési koncepció egy hosszú távú dokumentum, 
addig az integrált városfejlesztési stratégia (ivs) egy középtávú terv és a 
koncepcióhoz képest többlet információt tartalmaz. 
A fejlesztési koncepcióhoz viszonyítva egy kiegészítı dokumentum készült, ami az 
integrált városfejlesztési stratégia részének tekinthetı. A kiegészítı dokumentum az 
alábbi fı információkat tartalmazza: 
1, A tervezett projektek megvalósításának ütemezése 
2, Integrált beavatkozást igénylı akcióterületek kijelölése 
3, Részletesebb információk a stratégia megvalósítási módjáról 
Az integrált városfejlesztési stratégiának még része egy antiszegregációs terv, 
melynek célja, hogy számba vegye az adott település szegregátumnak számító, 
illetve a szegregációval veszélyeztetett településrészeit és egyúttal beavatkozásokat 
fogalmazzon meg a szegregáció megszőntetésére, vagy a szegregátumok 
kialakulásának megelızésére. 
Az integrált városfejlesztési stratégia elkészítését indokolja, hogy szükséges - többek 
között a piac-korszerősítés és az új városi „agora”-t is tartalmazó - az ÉMOP városrehabilitációs 
célú pályázat benyújtásához. A pályázat benyújtásához továbbá 
szükséges egy un. akcióterületi terv elkészítése is, mely részletesen bemutatja a 
tervezett beavatkozásokat és az érintett városrészt. 
Az IVS tartalma felsorolásszerűen:  akcióterületek kijelölése (városközpont, Várnegyed, Végardó-
fürdő környezete); megvalósítás eszközei (Városfejlesztési feladatok menedzselése, stratégiai jellegű 
feladatok, végrehajtó jellegű feladatok, Városfejlesztési Társaság); Településközi koordináció 
mechanizmusai (a térségi koordináció folyamata, a magánerős fejlesztésekkel  való összehangolás); 
Ingatlangazdálkodási terv. 
 
 
Városfejlesztési Koncepció 
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Egy átfogó dokumentum mely foglalkozik a várossal és környezetével rövid, közép és hossztávon. 
Vizsgálja a településhálózati összefüggéseket, a városfejlesztés lehetőségeit illetve korlátait; elemzi a 
társadalmat (népesség, demográfia, foglalkoztatottság…stb.), a közszolgáltatásokat (oktatás 
egészségügy…stb.), a gazdaságot (ipar, mezőgazdaság…stb.); megvizsgálja a közlekedésszerkezetet, a 
környezetalakítás, környezetvédelem lehetőségeit külön kitérve az épített környezetre és az 
infrastruktúrása. Mindegyik városrészről külön elemzés is készül a fenti címszavak szerint. Bemutatja 
a Város pénzügyi forrásait, aktuális intézményrendszerét. 
Javaslatot tesz fejlesztésekre, beavatkozásokra. 
Városközpont Akcióterületi Terv 
A Városközpont (lenti képen barna alapszínnel jelölve) fejlesztésével külön tanulmány foglalkozik, 
mely 2010-ben készült. Azóta több beruházás is megvalósult (pl.: Makovecz-tér, Piac felújítása és 
átépítése) és több projekt előkészítés alatt áll.  
 
 

 
 
 
A Z Terv 2002-ben készített szabályozási tervet  „Sárospatak Város Belterület Településrendezési 
Terve” címmel és „Sárospatak Város Településrendezési Terve, Településszerkezeti terve Külterület” 
címmel. Rajzi anyag készült M=1:2000 méretarányban és Helyi Építési Szabályzat íródott annak 
mellékleteként. Vezető tervező: Horváth Éva  
HÉSZ módosítás készült 2009 januárban: 
Malomkőgyár térsége, beépítésre szánt területek, gazdasági területek, kereskedelmi, szolgáltató 
területek kiegészülnek. 
 
HÉSZ módosítás történt 2009 februárban: 
1, A Comenius út, a József Attila út, Eötvös út, által határolt tömbre vonatkozólag 
2, Végardó: Herceg Ferenc u., Szabó József u., Harsányi köz, Virág u. által határolt területre. 
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Rajzi módosítás készült: 
 
Bodrog Hotel térsége (2004.05. hó) 
Arany János utca és Illyés Gyula utca közötti területen (2004.06. hó) 
Dózsa György út, Gárdonyi Géza út, Budai Nagy Antal út, által határolt terület (2005.07 hó) 
módosított külterületi szabályozási terv (2007.04. hó) 
Sárospatak Város Településrendezési Terv Módosítása Külterület 0710/1-4 hrsz ingatlanokra; 
(2007.04. hó) 
Wesselényi u., Penny market területére szab. terv (2007.11. hó) 
Herceg utca környéke (2008.01 hó) 
Malomkőgyár térsége (2008.06. hó) 
Településrendezési terv módosítása a Végardói Fürdő térségére (2009.06.) 
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1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 
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Megállapítások: 
Településszerkezeti szempontból 

- Elkerülő út építése a 37-es út- 3804 jelű Cigándra vezető út összekötésével.  
 
Területfelhasználási szenpontból 

- Lakóterület bővítések:  A Szent József utca, Tököly utca, és Szondy György utca térségében 
 Báthori Zsófia utca keleti oldalán 
 A Pécsi Sándor út déli oldalán 
 A Radványi utca környezetében 
 A Béke köztől északra tömbfeltárással 
 Az Illyés Gyula utca keleti oldalán, a Szondy György utca és Jókai 
 Mór utca közötti szakaszon. 
 Végardóban a Bató János köz környezetében 
 Kispatakon meglévő és tervezett utcák által határolt 12 tömbben. 

- Gazdasági területek: 
- A vasúttól keletre eső területen a Széchenyi utcától délre 
- Kereskedelmi gazdasági: A 37-es út déli szakaszán a 1903/3 és 

a 1903/16 hrsz-ú telken  
- A 37-es út keleti oldalán a Wesselényi Miklós utcától keltre a 

Malomkőgyár utcáig terjedő sáv 
- A 37-es úttal párhuzamosan tervezett úttól a Nagy Lajos király 

utcáig terjedő területen ipari gazdasági terület felhasználással 
javasolt terület 

- Kispatakon a Dorkói utcától délre a 3803-mas út kereszteződésénél 
tervezett kereskedelmi gazdasági vásártér, illetve iparterület 

 
-  Településközpont vegyes: 

 
 A Gárdonyi utcától délre és a Budai Nagy Antal utcától keletre eső 
 terület. 
 A Kazinczy utcák és a Tompa Mihály utca által határolt tömb keleti 
 oldala. 
 

- Sétáló utca (KGY): Az Eötvös József utca keleti szakaszán a Comenius Tanítóképző és a 
  Művelődés Háza között. 
 

- Különleges területek: Kispatakon a Bodrog holtág mellett strandterület 
 Végardóban strandterület bővítés nyugati irányban 
 Termál gyógyászati centrum a tervezett strandterülethez nyugatról 
 csatlakozva. 
 Idegenforgalmi hasznosítású terület a Herceg Ferenc utca végén a 
 Harsányi Zsolt útig terjedő területen 
 Különleges sportterület a strandtól felfelé a virág utca és a Szabó 
 József utca között. 
 Különleges sportterület a Harsányi Zsolt uca és a Tárna utca 
 térségében. 
 Különleges Idegenforgalmi terület a Tárna utca nyugati oldalán a 
 Széchenyi utcától a tervezett különleges sportterületig tartó telken. 
 Különleges terület a Herceg Ferenc utca, Virág utca, Harsányi Zsolt 
 utca által határolt tömbben. 
 Különleges temetőterület a Mandulás utcától délre. 
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Megvalósult elemek:  
Településszerkezeti szempontból 

- Elkerülő út építése a 37-es út- 3804 jelű Cigándra vezető út összekötésével. -Nem valósult 
meg.  

 
Területfelhasználási szempontból 

- Lakóterület bővítések: Kispatakon a Budai Nagy Antal utcától keletre eső első és második 
 tömbben. 
 A Hortobágyi utca keleti végétől délre 
  
 Patakon a Baross Gábor utca Bocskai István utca felé eső szakaszán 
 a déli oldalon. 
 A Pécsi Sándor utcától délre eső terület 
A többi nem valósult meg. 
 
 

- Gazdasági területek: A 37-es út déli szakaszán a 1903/3 és a 1903/16 hrsz-ú telken 
 részben megvalósult 

 A 37-es úttal párhuzamosan tervezett úttól a Nagy Lajos király 
 utcáig terjedő területen ipari gazdasági terület felhasználással  
 javasolt terület – részben megvalósult 
  

 
- Településközpont vegyes: - 

 
 

- Sétáló utca (KGY): Az Eötvös József utca keleti szakaszán a Comenius Tanítóképző és a 
  Művelődés Háza között. – megvalósult 
 
 

- Különleges területek: Különleges terület a Herceg Ferenc utca, Virág utca, Harsányi 
 Zsolt utca által határolt tömbben. 

 
 
1.7. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 
 
1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi 
viszonyok, életminőség: 
Magyarország (és ezen belül Sárospatak) demográfiai helyzete  az alábbiak szerint jellemezhető: 
A népesség elöregszik, hosszabbodik az átlagéletkor, a születések száma évről évre kevesebb mint a 
halálozások száma, a lakosság fogy. A KSH adatai szerint Sárospatak Városnak 12991 lakosa volt. a 
2011-es népszámláláskor. 
A nemzetiségi összetétel: 
magyar: 96%; cigány:3%; német:1 %;  
 
Foglakoztatottság (gazdasági aktivitás): 
Foglalkoztatott: 34,6 % 
Munkanélküli: 6,2%  
Inaktív kereső: 32,0 % 
Eltartott: 27,1 % 
 
Megjegyezzük, hogy az 1.7.1 pont alatt említett címszavak mindegyike külön szakterület. Ezekkel 
terjedelmes tanulmányok, értekezések foglalkoznak, a fent leírtak a demográfiai helyzetbe csak 
vázlatos betekintésként szolgálnak. 
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1.7.2. Társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 
Iskolák (Általános, szakképző, szakközépiskola, gimnázium, főiskola, kollégiumok) 
Ipari területen lévő egységek, cégek 
Mezőgazdasági területek és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló, feldolgozó, tároló épületek és telkek  
Kereskedelem  
Vendéglátás, turizmus 
Konfliktusok és érdekviszonyok településtervezési léptékben nincsenek. 
 
 
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet, 
szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, egyházak stb. 
Zemplén Vármegye kulturális öröksége honfoglaláskorig visszavezethető. Szellemi gazdagsága 
megmutatkozik az e tájra jellemző népviseletben (ruházat), lakóházakban (kortörténetenként 
különböző, de koronként egységes építészet), vallási ünnepekben (keresztelő, lakodalom, temetés), 
népi összejövetelek (kukoricafosztás, csűrdöngölő, szüret…stb.), ünnepi szokások, mondák-regék, 
népdalok, babonák, közmondásokban. Külön értelmezzük ezeket a magyar, szlovák és rutén 
nemzetiségekre.  
A Sárospataki  gimnáziumnak  sok híres diákja volt (Tompa Mihály, Gárdonyi Géza…stb.) 
Egyházi felekezetek: római katolikus, görög katolikus, református, Jehova tanúi 
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1.8. HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 
1.8.1. Közszolgáltatások 
Oktatási intézmények:
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Egészségügyi intézmények: körzeti orvosi rendelők találhatók a településen 
 
 
1.8.2. Esélyegyenlőség 
Az Európai Unió nagy fontosságúnak tartja az esélyegyenlőség érvényesülését. A pályázati rendszerek 
egyik alappillére ez a fogalom, így minden program és projekt tartalmazza. Általánosan a 
városépítészetben különösebben nem kell foglalkozni ezzel, konkrét esetekben kötelező! 
 
Kivonat a „Városfejlesztési Koncepció” dokumentációból: 
A települési esélyegyenlőségi és közoktatási terv helyzetelemzése (2009)  alapján 
2008-ban a városban 4 281 háztartás kap rendszeres szociális segélyt. Ez összesen 6 
480 főt jelent. 821 gyermek után igényeltek rendszeres gyermekvédelmi segélyt. Érdekes azonban, 
hogy a 821 főből, csupán 281 gyermek szülei nyilatkoztak arról, hogy gyermekük halmozottan 
hátrányos helyzetű. Miután 66%-os a nem nyilatkozók aránya, rövidtávon szükséges lenne a 
vonatkozó statisztikai nyilvántartást rendezni, ugyanis enélkül nehézségekbe ütközik a hatékony 
felzárkóztatás működtetése. Ennél is jelentősebb problémát jelent a külterületen, illetve a szegregált 
területen élő gyermekek helyzete (közel 100%-uk hátrányos helyzetű és nagyobb részük halmozottan 
hátrányos helyzetű). 
 
Az egyes szociális segítségben részesülők aránya az elmúlt 10-15 évben nőtt, vagy stagnált. A 
legerősebb növekedés a szociális étkeztetés területén tapasztalható, azonban ez is csupán 40 fős 
bővülést takar. Kirívó példa azonban a házi segítségnyújtásban részesülők drasztikus csökkenése. Az 
1997-2007 közötti időszakban felére csökkent e szociális segítségnyújtási forma kapacitása. Azon 
segítségnyújtási formák, amelyek növekedtek az elmúlt években a mai napra elérték kapacitásuk 
felső határát, így ezek bővítése szükséges. 
 
1.9. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 
 
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 
A Sárospataki kistérségben a rendszerváltással összeomló gazdasági és foglalkoztatási 
kapacitások újraépülése lassan  és egyenetlenül megy  végbe. A szerkezetváltás lassúsága a 
kedvezőtlen   közlekedési adottságokkal,  a  településszerkezettel,   a  munkaerő  
alacsony, illetve a munkaerőpiacon nem  értékesíthető, korszerűtlen képzettségi 
színvonalával függ össze, míg az egyenetlenség, vagy  pontosabban egyenlőtlenség a 
hagyományos táji- természeti,  termelési adottságok, gazdasági potenciálok  tartós  
különbözősége, az  egyes települések társadalmi összetétele mentén értelmezhető. A 
kistérség gazdasági és foglalkoztatási kapacitásai a központban, Sárospatakon 
koncentrálódnak – pl. az egyéni és társas  vállalkozások 65%-a a kisvárosban működik, 
egyedül itt található ipari fejlesztésre alkalmas, kijelölt  terület –, és túl a központ  és 
a kistérség  falvai közötti „polarizáltságon”, mind   a  gazdasági  és  foglalkoztatási  
szerkezet,  mind   a  fejlesztési  esélyek  tekintetében tartós  különbségek mutatkoznak  
Tokaj-Hegyalja   és  a  Bodrogköz  települései   között  – utóbbiak jelentős hátrányára. 
 

A  gazdasági ágak  közötti arányeltolódás  ebben a kistérségben is végbement; a 
mezőgazdaság jelentősége radikálisan visszaszorult, az ipar súlya is csökkent, a szolgáltatási  
szektor viszont erősödött. Néhány adat  ennek illusztrálására: 2007-ben a regisztrált társas 
vállalkozások 10,7%-a a mező-, erdő- és vadgazdálkodási, halászati ágazatban, 27,5%-a 
az ipar- és építőipar területén működött, a kereskedelmi és javítószolgáltatási  ágazatban  
22,9% dolgozott, a turisztikai ipar súlyát jelző  szálláshely és vendéglátás  területén  
5,4%  volt  tevékeny, míg a gazdasági szolgáltatás és ingatlanügyletek a társas vállalkozás 
13,7%-ának volt a legfőbb profilja. A foglalkoztatás szerkezete hosszú átalakuláson megy 
keresztül. A  mezőgazdaság eltartó képessége fokozatosan csökken, a korábbinál kevesebb 
munkaerőt foglalkoztat, azt is idényjelleggel. Nő a foglalkoztatottság az építőiparban, a 
kereskedelem, vendéglátás és egyéb szolgáltatások terén. 
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1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 
Sárospatak gazdasági szerkezetében a foglalkoztatottak számát tekintve a legmeghatározóbbak  az  
ipari és mezőgazdasági vállalkozások. A városban 5 vállalat foglalkoztatotti létszáma haladja meg 
a 100 főt. Ötven fő körüli alkalmazotti létszámmal 3 vállalkozás rendelkezik, a többi 
meghatározóbbnak tekinthető foglalkoztató pedig mind 50 fő alatti létszámmal dolgozik. A város 
vállalkozásainak méretét tekintve azonban a mikro vállalkozások dominanciája mutatható ki. 
 
 
A vállalkozások számát tekintve a 2000-2004 közötti időszakban megfigyelhetünk némi 
hangsúlyeltolódást az egyes gazdasági ágazatok között, azonban jelentős szerkezetátalakulás nem 
ment végbe. Szembetűnő, hogy a kereskedelmi és az ipari vállalkozások számában folyamatos 
csökkenést regisztráltak. A gazdasági szolgáltatás és ingatlanügyletek ágazat bővült a vállalkozások 
számát tekintve, igaz, hogy az egyenletes növekedés 2004-ben megtorpant. Hullámzó változás volt 
megfigyelhető az építőipari vállalkozások számát tekintve, azzal az eltéréssel, hogy a trendforduló 
2002-ben volt. A mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő vállalkozások számában minimális 
eltérés volt kimutatható (1999-hez képest 5 db vállalkozással volt több 2004-ben). A teljes 
vizsgált időszakban a szállítással és raktározással foglalkozó vállalkozások száma volt a 
legalacsonyabb. A legmarkánsabb növekedést a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás szektor 
mutatta. 
1999-hez képest 2003-ban volt a legmagasabb ebben az ágazatban a vállalkozások száma. 2004-re 
enyhe csökkenés történt, de még ebben az évben is 40%-kal volt magasabb az érték, mint 1999-ben. 
 

Mezőgazdaság 
 
A Sárospataki kistérségen belül a szántók aránya 35%, míg az erdős területeké 26%. Városi szintre 
vetítve Sárospatakon a kistérségi átlagnál magasabb a szántók aránya (56%), ugyanakkor a kistérségi 
átlagnál alacsonyabb az erdővel borított területek aránya (39%). A szántók mellett szintén magasabb 
az országos átlagnál a gyepterületek aránya. A mezőgazdasági vállalkozások túlnyomó többsége 
egyéni vállalkozás. A szektorban tevékenykedő egyéni vállalkozók korösszetétele a jövőt tekintve 
kedvezőtlen képet mutat, ugyanis 60%-uk nyugdíjas korú 
 
 
Miután  a  Sárospataki  kistérség  része  a  tokaji borvidéknek, a kistérségben az országos átlagot 
meghaladja szőlővel borított terület aránya. Sárospatak híres szőlőtermő és bortermelő vidék. A 
szőlőműveléssel kapcsolatos tudás és gyakorlat óriási tárháza található meg ezen a vidéken. 
Sárospatakon található a tokaji borvidék néhány kiemelkedő pincészete. 
 

Rákóczi Pince 
Terra-Vin Kft. (Kun Lajos pincészete) 
Evinor Pincészet  

 
A borgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységeken kívül a város jelentősebb mezőgazdasági 
foglalkoztató cége a Geo-Milk Kft, a BIOFARM Kft, illetve a Kerchner és Társa Kft. 
 

Ipar  
Sárospatak iparát elsősorban a kisebb mennyiséget előállító különleges szakértelmet igénylő termelés 
jellemzi. Az ipari vállalkozások között a fémmegmunkálással foglalkozók  a   legjellemzőbbek.  E   
vállalkozási   körből   15-20   van   a   városban, jellemzően Kispatak városrészben koncentrálódva. 
Az ipari cégek többségében precíziós fémmegmunkálás folyik. E vállalatok várhatóan tartósan a 
térségben működnek és kevésé számíthatunk az országtól keleti irányú áttelepülésükre. Ennek főbb 
okai: 
 

jellemzően a  rendszerváltás előtti  időszakban  Magyarországon gyártott  és még ma is 
használt termékekhez gyártanak, vagy szükség szerint javítanak alkatrészt 
az üzemekben nem folyik tömeggyártás, speciális szakértelemre van szükség az 
alkalmazott eljárásoknál 
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A város legnagyobb ipari foglalkoztató üzeme a Boss2006 Kft. A vállalat jelenleg mintegy  150  
alkalmazottal  dolgozik.  Profiljuk  annyiban  eltér  az  előzőekben  leírt kisebb vállaltokétól, hogy 
nem alkatrész utánpótlással foglalkoznak. A Dorkói út 1. sz. alatt található üzemben menetfúrófejek 
gyártása folyik. E vállalton kívül csak két olyan ipari üzeme van a városnak, amely 100 főnél több 
alkalmazottat foglalkoztat. Az építőiparban tevékenykedő ÉPSZER Zrt. 120-140 alkalmazottal 
működik, míg a Pataki Ruhaipari Zrt-ben 100-120 fő között, mozog az alkalmazottak száma. 
 
Az 50-100 főt foglalkoztató jelentősebb ipari vállalkozások száma 3. Az épület- és autófóliázással 
foglalkozó Grega Kft-ben 40-80 fő között mozog az alkalmazottak száma. A felületkezeléssel, 
horganyzással foglalkozó Kék és Társai Kft., illetve az építőiparban tevékenykedő Weinberg 93 Kft 
egyaránt 40-60 fővel dolgozik. A felsoroltakon kívül további 7 olyan jelentősebb vállalata van a 
városnak, amelyek legalább 15, legfeljebb 50 főt foglalkoztatnak. A fent említett legjelentősebb 
ipari tevékenységet folytató vállalkozásokon kívül a következő cégek foglalkoztatnak nagyobb 
létszámú munkaerőt: 
 

Rubikon-Text 
Kft. Technometal 
Bt. Fraisa SZKC 
Kft. 
SÁRGÉPSZER 
Kft. FERRO-
TOOL Zrt. 
Sárospataki Kerámia Kft.  

Összességében megállapítható, hogy Sárospatakon a legjellemezőbb ipari tevékenységek: 
szerszámkészítés és alkatrészgyártás, építőipar és ruhaipar. 
 

Telephely kínálat 
 
Sárospatak gazdasági helyzetének javulását jelenleg nagy mértékben korlátozza, hogy a városban 
nem találhatók önkormányzati tulajdonú, megfelelő infrastruktúrával  rendelkező  telephelyek.  A   
város   belterületén  két   olyan   hely található, amelyeken lehetőség van, illetve lehet a 
környezetet nem károsító ipari tevékenység telepítésére, bővítésére: 
 

Nyugati ipari terület: a 37-es út és a vasút közötti rész 
 

A hajdani Csepel Művek területe 
 
A nyugati ipari területen az elmúlt években több vállalkozás is megtelepedett. A terület további 
gazdasági célú hasznosítását gátolja, hogy a jelenlegi infrastruktúra (közművek állapota, feltáró utak 
hiánya) nem ad, illetve csak magasabb beruházási költségek mellett kínál lehetőséget megfelelő 
színvonalú telephelyek kialakítására. A 
37-es út mentén csak megfelelő védősávval elválasztva a borvidéki tájképet nem rontva javasolt 
további telephelyek kialakítása. A volt Csepel művek területén jellemzően kisipari, kereskedelmi 
tevékenységek folynak. Ezen területeken jelenleg, csak korlátozottan javasolt az ipari tevékenység 
bővítése, azért hogy a városon áthalódó kamion-, és egyéb teherszállítási forgalom jelentős 
mértékben ne növekedjen. Ezt a szempontot javasolt a működési engedélyek kiadásánál figyelembe 
venni. A fejlesztésre alkalmas területek jelentős része magántulajdonban van. Emiatt akadályokba 
ütközhetnek az önkormányzat elképzelése szerinti leghatékonyabb   foglalkoztatottság   bővülést   
eredményező   fejlesztések.   A   két fentebb kijelölt, rövidtávon fejleszthető területeken kívül javasolt 
a várost délről elkerülő tehermentesítő út mentén olyan területek elemzése, ahol kedvezőbb 
feltételekkel lehet ipari, logisztikai célú tevékenységhez telephelyeket létesíteni. 
 

Kiskereskedelem, szolgáltatások  
Sárospatak egyértelműen vezető szerepet játszik a kistérségbeli kereskedelemben. Élelmiszerüzlet a 
kistérség valamennyi településén található, azonban az egyéb árucikkeket árusító kereskedelmi 
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egységek szinte kivétel nélkül a városban lelhetők fel. A városon belül kiemelkedő szerep jut 
kiskereskedelmi szempontból a Rákóczi útnak, mivel itt az átlagosnál koncentráltabban jelennek meg 
az üzletek. A nagyobb üzletek mellett (Bodrog áruház) itt található a ruházati, elektronikai üzletek, a 
gyógyszertárak, bútorboltok nagyobb része. Emellett kisebb méretű, jellemzően a gyors kiszolgálásra 
szakosodott éttermek, büfék, cukrászdák is találhatók az utcában. A település kialakult szerkezetéből 
adódóan a szupermarket-láncok (jelenleg 3 üzlet) a város határában, Újtelep városrészben a 37-es 
számú út és a vasút között telepedtek le. A különböző üzletek mind megjelenésükben, mind a kínált 
áru minőségében nagyfokú különbséget mutatnak. Hiányoznak a városból a turisták számára vonzó 
exkluzív üzletek, melyek megjelenése vélhetően a városban egy év nagy részén jelentkező magasabb 
fizetőképes kereslettel egyidejűleg várható. A városban  jelenleg zsúfolt környezetben, lakóházak 
közé beszorítottan működik a piac nem túl igényes környezetben. Egy turisztikailag frekventált, 
mezőgazdasági hagyományokkal rendelkező településen, térségben jóval nagyobb szerepet kaphatna 
egész évben kulturált, tágas környezetben a helyi mezőgazdasági termékek árusítása. Jelentősebb 
kereskedelmi kapacitások Sátoraljaújhelyen, vannak, ahol nemcsak a hazai, hanem a szomszédos 
szlovákiai területek fogyasztóival is számolnak. A városban magasabb igényeket kielégítő 
kereskedelmi egységek elsősorban a vendéglátás területén vannak jelen, azonban számuk kicsi. 
Erősödő turisztikai érdeklődés esetén az üzletek és vendéglátóhelyek színvonalát emelni szükséges. 
A jelenlegi éttermek kínálata - néhány kivételével - szegényesnek mondható. 
 
KISKERESKEDELMI, VENDÉGLÁT ÓHELYEK SZÁMA 
 

1997. év  2001. év  2007. év 
 

Kiskereskedelmi üzletek száma (db)  187  222  251 
Élelmiszerüzletek és áruházak száma (db)  n.a.  34  28 
Ruházati szaküzletek száma (db)  n.a.  35  37 

Vendéglátóhelyek száma (db)  73  82  74 
Éttermek, cukrászdák száma (db)  n.a.  57  49 
Bárok, borozók száma (db)  n.a.  14  18 
Munkahelyi étkeztetőhelyek száma (db)  n.a.  11  7 

 
Forrás: KSH, Tájékoztatási 

adatbázis 
 
A városban a kereskedelem és szolgáltatás területén 2009-ben három olyan vállalkozás működött, 
amely jelentősebb számú munkaerőt alkalmaz: a  Kispatak 2000. Kft 130 főt, a For-You 2. Kft 82 
főt, a Zemplén Idegenforgalmi Kft. pedig 76 főt. 
 
Turizmus 
 
Sárospatakon 2008-ban 13 kereskedelmi szálláshely volt. A vendégéjszakák számában 2001 és 2008 
között egyedül a 2003-2005-ig terjedő időszakban volt tapasztalható visszaesés. A visszaesés a 
szállodai kategóriában, az üdülőházaknál, illetve az ifjúsági szállásnál jelentkezett. Vélhetően ez 
utóbbi esetében a mintegy ötezres vendégéjszaka csökkenésnek statisztikai jelegű okai vannak. 
Összességében azonban a 2001-től 2008-ig terjedő időszakban a városban eltöltött vendégéjszakák 
száma jelentős növekedést mutatott. A kempingek és panziók kihasználtsága 2007-ig növekedett, 
2008-ra azonban némi visszaesés volt tapasztalható. A város egyetlen szállodájánál 2007-ig javuló 
kihasználtságot tapasztalunk, azonban 2008-ra a vendégéjszakák száma több mint 1550 éjszakával 
csökkent. A panziókban, kempingekben és szállodákban a 2007-ről 2008-ra tapasztalt visszaesést 
ellensúlyozta az üdülőházakban eltöltött vendégéjszakák számának 4000 éjszakás bővülése. Ez 
egyértelműen a turizmus bővülését jelzi. A legtöbb vendégéjszakát az üdülőházakban regisztrálták, 
miközben az összes vendégéjszaka közel 50%-át panziókban és üdülőházakban töltötték a vendégek. 
A kistérség többi településén, elsősorban a falusi turizmusra építő magánszálláshelyek jellemzőek. 
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1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési 
elképzelése. 
 
1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő képzettsége, 
K+F stb.) 
 
1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)  
 
 
1.10. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ ÉS 
INTÉZMÉNYRENDSZERE. 
1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program V.K. 
1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere V.K. 
1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység V.K. ; IVS 
1.10.4. Foglalkoztatáspolitika A.T. 
1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás A.T. 
1.10.6. Intézmény fenntartás A.T. 
1.10.7. Energiagazdálkodás  VK, IVS 
 
 
1.11.TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK  
 
A településen élő lakosság, valamint az ott működő intézmények, gazdálkodó szervezetek, egyéni és  
közösségi közszolgáltatási szükségleteinek, igényeinek folyamatos és zavartalan kielégítése,a 
települési 
komfortérzet elősegítése, erősítése, az élhető település feltételeinek megteremtése, az élhető település 
feltételeinek megteremtése, a fenntarthatóság biztosítása. 
 
1.13. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 
 
1.14. Az épített környezet vizsgálata 
 
1.14.1. Terület felhasználás vizsgálata 
Lásd: V-1 tervlapon A területfelhasználás vizsgálata 
 
1.14.1.1. A település szerkezete, helyi sajátosságok vizsgálata 
A mai Sárospatak történetéből adódóan több település összenövéséből alakult ki. Szerkezetét 
meghatározza az Ország belsejéből a Kárpátok hágóihoz vezető út a Bodrog jobb partján. A középkori 
út közvetlen a Bodrog mellett az év egészében járható nyomvonalon alakult ki (sosem öntötte el a víz), 
ez a mostani Kossuth utca, Szent Erzsébet utca nyomvonala. A vár megépültével kényszerű okból 
északnyugatabbra tolódott az újkori főutca, ez a mai Rákóczi utca. Ez a nyomvonal a későbbiek során 
országútként a mai 37-esként ismert. Közben megépült a vasút, így a település főutcája és az országos 
út közötti kapcsolat pontszerűvé vált.  
Sárospatak helyét többek közt annak köszönheti, hogy az előbb vázolt irányhoz csatlakozott a 
Bodrogközön át Erdély felől érkező útvonal. Mivel a folyók is csak pontszerűen járhatók át ezért 
meghatározó, hogy hol található gázló, rév vagy hídépítésre alkalmas terület. Itt adódott.  
Ez a „T” betű jelenti mindig módosult állapotában a településszerkezet gerincét. A vár megépültével 
települési zárvánnyá vált szintén csak pontszerűen megközelíthetően. A Kispatakkal való kapcsolatot a 
híd, némely időszakban a hidak és a gázlók biztosították. 
 
A kapcsolódó települések (ma településrészek) Végardó és Bodroghalász a középkori főutca északi és 
déli meghoszabbításában lényegében egyutcás faluként alakultak ki. A települések közti területet 
illetve a települések egykori külterületét a megépítésük korára jellemző tömb és telekosztással 
alakították ki egyre kevésbé figyelve a morfológiára. 
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1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi 
osztályok 
(lásd.: 1.12) 
 
1.14.1.3. Beépítésre szánt és nem szánt területek 
(Lásd: Szerk-1; illetve Szerk-2 tervlapon –  Szerkezeti terv) 
 
1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolat) 
(lásd: 1.8.1.) 
 
1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek 
Nincsenek. 
 
1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 
 
Általánosan elmondható, hogy a sárospataki belterületen található telkek és ingatlanok (legyenek 
magán vagy egyéb kézben) rendezettek, karbantartottak. Az utcakép mindenhol szép. 
 
Néhány kivétel mégis található melyeket a szaknyelv konfliktussal terhelt területnek nevez. 
 
Vizsgálataink szerint ezek a következőek: 
Borsi u. 81; hrsz.:1466 
A telken egy romos düledező parasztház áll, életveszélyesnek is nevezhető.  
Javaslat:  
 
Dobó u. 16, 18, 20, hrsz.:719, 720, 718 
A három telek egymás szomszédságában van. A rajtuk lévő épületek erősen leromlott állapotban 
vannak, de láthatóan lakják azokat. Mindegyik udvara lomos, kertjük rendezetlen. Putri. 
Javaslat: 
 
Dobó u. 57; hrsz.: 879 
Láthatóan magára hagyott épület. Udvara gazos, elhanyagolt 
Javaslat: 
 
Habán u. 15; hrsz.:790 
Udvara lomos, építési törmelékkel tele. Putri. 
 
Pipacs u. 2; hrsz.:3898 
A cigánysor végi saroktelek. Rendezetlen udvar, a telken lévő épület nem biztos hogy alkalmas lakás 
funkcióra. 
Javaslat: 
 
Erdélyi 29.; hrsz.: 2350 
Az Erdélyi János utca végi üres telek rendezésre szorul. Egyre több szemét és sitt gyűlik a területen, 
mivel nincs körbekerítve. A telek Önkormányzati tulajdon. 
Javaslat: 
 
hrsz.: 323,324, 298- /5/6/7/15/16/17/18 
A nevezett helyrajzi számú telkek a Művészetek Házától keleti irányban fekszenek, légvonalban ~100 
m-re. Látványukat egy garázssor takarja. 
Rendezetlen terület, viszolyogva sétál arra járókelő. A telkek összevisszasága és értelmetlen osztásai 
tovább nehezítik a probléma megoldását. A 298/18 helyrajzi szám egy közterületi utat jelent. Mivel ezt 
a részt egyszerre és együttesen kell kezelni, az említett közterületnek is lesz vonatkozása. 
Javaslat:  
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További elhanyagolt, nem lakott épületek melyek rontják az utcaképet: 
Fazekas Mihály u. 48; hrsz.: 571 
Habán u. 8; 785 
Kassai u. 17; 965 
Palóczi u. 11.; hrsz.: 949 
Vörösmarty u. 3; hrsz.: 898 
Árpád u. 87; hrsz.: 3747 
Nyíri u. 16; hrsz.: 3869/36 
Viola u. 10; hrsz.: 4244 
Gárdonyi u. 13; hrsz.: 4228 
Iparterület hrsz.: 1851 
Iparterület hrsz.: 1963 
Iparterület hrsz.: 1939 
Csokonai u. hrsz.: 1822a 
 
 
1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 
Az 1.14.1.1. pontban részletezettek miatt a városiasodott Sárospatak, egykor Nagypatak nevű területén 
belül az Európai kultúrára általában jellemző telektípusok alakultak ki. A Kispataki részen 
Végardóban és Bodroghalászon a mezőgazdasági élet telephelyeként is szolgáló falusias telkek a 
jellemzőek. Ezek a telkek az idők során többnyire osztódtak ezért az úrbéli rendezés során 
megállapított jobbágy telek melynek utcafronti szélessége egy bécsi mértékegység szerint 28,80 méter 
volt az úrbéri rendezés után, ennek köszönhetően az osztódás után a mai egykor falusi telkek döntő 
részének szélessége 14-16méter közé esik, és a telek hossza kihasználva a morfológiai adottságokat 
lehetőség szerint alkalmat ad az állattartásra, a virágos és a konyhakertre, gyümölcsösre, stb. 
Ettől eltérően az egyes településrészek között a XX. században, annak is a második felében sakktábla 
szerű kiosztásban, többnyire merőleges utcarendszerrel 16x35-55 méteres telkeket találunk.  
 
 
1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 
1.14.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat 
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A XX. század természetéhez adódik, hogy a települések elveszítették a közösséghez tartozó 
területeiket. Ezt úgy kell érteni, hogy se erdő, se mező, se szántóterület nem maradt a közösség 
birtokában. A fenti ábrán látható, hogy Sárospatak helyzetében a lehetőségek milyen mértékű 
kiüresedését jelenti ez a helyzet. 
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A belterületen belül szintén vizsgálandó az önkormányzati és magántulajdonok aránya, hiszen ha a 
település bármilyen fejlesztéssel kapcsolatosan fogadóképességet kell hogy felmutasson, akkor az 
érkezők számára biztosítani kell a lakhatást.  
 
1.14.3.  Önkormányzati tulajdon kataszter 
 
Mellékletként kiadva. 
 
 
1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 
Lásd: szerkezeti és szabályozási terven 
 
1.14.5. Az építmények vizsgálata 
Az építmények vizsgálata a külön dokumentált Telekvizsgálatok című munkarészben van. 
 
1.14.6. Az épített környezet értékei 
1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 
 
A város a térségben betöltött szerepét attól kapta, hogy a Kárpátok hágóin keresztül az ország 
közepébe (Budára) haladó utak itt találkoznak a Bodrogon átvezető (hágó, rév, híd) útvonal Erdély felé 
vezető útvonalával. Ez a körülmény jelölte ki a település helyét, és határozta meg fejlődésének 
(településének) lehetőségeit. /Ami évszázadokon keresztül a fejlődés alapját képezte, az mára – lásd 
kamionforgalom a város élhetőségét nehezíti./  
Ennek megfelelően a településmorfológiai viszonyaihoz igazodva az első Bodrog mellett vezető 
útvonal a mai Kossuth utca északi és déli folytatása volt. Közbe szólt a történelem és ki kellett 
alakítani a támadások ellen védekező várat. Így áttevődött ez az útvonal az egykori Kovács utca mai 
nevén Rákóczi utca nyomvonalára. A későbbiekben ez az útvonal a motorizáció megjelentével a mai 
néven 37-es országos főközlekedési útra csúszott ki. Ennek a folyamatnak településszerkezetre mindig 
is módosító hatása volt. 
Tehát több lépcsőben alakult ki a ma ismert település magja mely különböző értelmezések szerint vagy 
a várat (szűkebb és tágabb értelemben) vagy a középkori főutca Arad utcától a Szemere utcáig terjedő 
szakaszát jelenti. Ma már tudjuk, hogy a fő útvonalak módosulásával a ma élhető város ettől 
északnyugati irányba elmozdulva a Rákóczi út környezetében találta meg központját. 
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1.14.6.1. A) A VÁROS TÖRTÉNETE TÉRKÉPEKEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Térkép 1573-ból – karlsruhei levéltár 
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Térkép 1776-ból – Planum Regio Cameralis Oppidi Sáros Nagy Patak...- részlet 

 

Térkép 1785-ből – Franc Rőmisch 1 
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Térkép 1785-ből – Franc Rőmisch 2 

 

Az első katonai felmérés térképe  (1782-1785) 
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A második katonai felmérés térképe  (1819-1869) 

 

 

 

 

(A közzétett térképek a Magyar Nemzeti Múzeum Sárospataki Rákóczi Múzeumának tulajdonai) 
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1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület., régészeti érdekű terület 
SÁROSPATAK - RÉGÉSZETI HATÁSTANULMÁNY 
/1 Tárgy: Sárospatak bel- és külterületének régészeti vizsgálata 
 
Sárospatak Város megbízásából a Hadas Építész Mérnöki és Művészeti Kft. végzi Sárospatak szerkezeti 
és szabályozási tervének (Településrendezési eszközök módosítása) készítését.  
Ezért a 2001. évi LXIV. tv.66. § (2) bekezdés alapján a tervezési területre érvényes kulturális 
örökségvédelmi hatástanulmány szükséges, mely a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet 5. § (2) bekezdés 
értelmében az 1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (3) bekezdése alapján a tervek kötelező alátámasztó 
munkarésze. 
A Hadas Építész Kft (Székhelye: 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15.) nevében eljáró Rudolf Mihály DLA 
építész, vezető tervező, ügyvezető a Régészeti Hatástanulmány elkészítésére Jósvainé dr. Dankó Katalin 
régészt kérte fel 
 
/2., A tanulmány célja: 
 
Egységes keretben kezelni és láttatni Sárospatak területére vonatkozó valamennyi régészeti jelentőséggel 
bíró információt (adattári, terepbejárási, topográfiai, stb.) a teljes tervezési területre. Ezek elemzése 
alapján lehetőség nyílik a megelőző kutatások körébe vont területek pontos lokalizációjára, az 
elvégzendő régészeti feladatok szakmai specifikációjára – a különböző besorolású lelőhelyek 
kiterjedésére is tekintettel – a leghatékonyabb elméleti feltárási sorrend megalkotására. Felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy a jelen munkát az 1999. évi LXXVI. tv. alapján szerzői jogi védelem illeti meg. 
 
/3.,Törvényi környezet 
 
A kulturális örökség elemeivel, a régészeti emlékekkel a következő törvények, kormányrendeletek és 
miniszteri rendeletek foglalkoznak, amelyek ebben a tárgykörben jogokat és kötelességeket rögzítenek: 
 
A. Törvények, törvényerejű rendeletek 
2010. évi LXIX. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról 
2005. évi LXXXIX. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 
módosításáról 
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 
2001. évi LXXX. törvény a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról 
2001. évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi 
visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény 
kihirdetéséről 
1997. évi CXL. törvény (különösen a 38-49. §) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről 
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (különös tekintettel a földvárak és kunhalmok néven itt 
védett tájelemként szereplő lelőhelyekre) 
1985. évi 21. törvényerejű rendelet a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az 
Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának 
ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott Egyezmény kihirdetéséről 
1979. évi 2. törvényerejű rendelet a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona 
jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről szóló, az Egyesült 
Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Közgyűlése által Párizsban az 1970. 
évi november hó 14. napján elfogadott Egyezmény kihirdetéséről 
1957. évi 14. törvényerejű rendelet a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme 
tárgyában Hágában, 1954. évi május hó 14. napján kelt nemzetközi Egyezmény, valamint az ahhoz 
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csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején megszállott területről való kivitelének tilalma 
tárgyában) kihirdetéséről 
 
B. Kormányrendeletek 
324/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális 
örökségvédelmi szakigazgatási szervekről és eljárásukra vonatkozó általános szabályokról 
191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet az örökségvédelmi bírságról 
190/2001. (X. 18.) Kormányrendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról 
47/2001. (III. 27.) Kormányrendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról 
149/2000. (VIII. 31.) Kormányrendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa Tanács 
tagállamai között, 1992.január 16-án kelt, Vallettában aláírt, a régészeti örökség védelméről szóló 
Európai Egyezmény kihirdetéséről 
161/1998.(IX.30.) Kormányrendelet a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat és hatásköréről 
196/1996. (XII. 22.) Kormányrendelet a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi 
szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól 
 
C. Miniszteri rendeletek 
5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet 
megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól 
21/2007 (III. 26.) OKM rendelet a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet 
megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályait tartalmazó 18/2001.(X.18.) NKÖM rendeletet 
módosításáról 
10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó 
szabályokról 
4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet örökségvédelmi hatástanulmányról 
17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet kulturális örökség hatósági nyilvántartásáról 
3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól 
18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet 
megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól 
17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól 
18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet a kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és a szakértői 
névjegyzékek vezetéséről 
1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, 
követelményeiről és a képzés finanszírozásáról (módosította a 13/2000 (VII. 11.) NKÖM rendelet) 
20/1999. (XII. 26.) NKÖM rendelet a muzeális intézményekre vonatkozó szakfelügyelet rendjéről 
5/1999. (III. 26.) NKÖM rendelet a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről 
15/1998. (III. 31.) MKM rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásáról 
 
D. Szankcionáló rendelkezések 
BTK (az 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről) vonatkozó paragrafusai: 
D. Szankcionáló rendelkezések 
BTK (az 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről) vonatkozó paragrafusai: 
159.§ - háborús fosztogatás 
160.§ bűnös hadviselés 
216.§ a műemlékek megrongálása (illetve 1997. évi LXXIII. tv 28. §.) 
216/A. § a kulturális javak megrongálása 
216/B. § visszaélés kulturális javakkal 
312.§ csempészet és vámorgazdaság 
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316.§ lopás 
317.§ sikkasztás 
324.§ rongálás 
325.§ jogtalan eltulajdonítás 
326.§ orgazdaság. 
 
218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet az egyes szabálysértésekről vonatkozó paragrafusai: 
144.§ régészeti szabálysértés 
145.§ kulturális javak engedély nélküli másolása 
146.§ kulturális javakkal kapcsolatos kötelességek elmulasztása. 
 
/4.,Régészeti tevékenység: 
 A Beruházások előtt, régészeti érintettség esetén 
A. Megelőző feltárások végrehajtásáról az 5/2010 (VIII.18) NEMFI rendelet 14-20. § rendelkezik 
B. Nagyberuházások  
A Vásárhelyi- terv továbbfejlesztésére a 2004.évi LXVII. tv. A mérvadó. 
Speciális rendelkezések az 5/2010 (VIII.18.) NEMFI rendelet 21-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni.  
Régészeti lelőhelyek esetében általában a 2001.évi LXIV. törv. és az 5/2010 (VIII. 18) NEMFI rendelet 
alapján kell eljárni.  
Régészeti területeket 3 kategóriába lehet besorolni:  
a. fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyek 
b. nyilvántartott 
c. régészeti érdekű területek 
 
/5.,Vizsgálat (Értékfelmérés) 
 
A. Településtörténet, régészeti örökség 
A település földrajzi fekvésénél fogva a paleolitikum óta lakott terület. A természeti környezet, a 
kőeszközök készítésre alkalmas vulkáni nyersanyagok, az obszidián, limno- és hidrokvarcit (amely ritka 
előfordulása miatt kereskedelmi áruvá is vált) és az élelmet adó víz és erdőség az ember megtelepedését 
kedvezően befolyásolta. A középsőkőkorból ismert legkorábbi lelet egy limnokvarcit penge, melyet 
1898-ban Kiss Elek gimnáziumi tanár, Sárospatak-Sötét oldal déli lejtőjén talált. 
 
Az újkőkor emberének telepnyomait a Bodrog folyó mindkét oldalán megtalálták. Patak Alsó határában a 
homokokon, a hegyvidéken, a felső határban Pogánykúton, Hosszúhegy-alján, Szarkakút-patak partján. 
A Szél-dombon, a Várnegyedben alföldi vonaldíszes kultúra és a bükki kultúra emberei telepedtek le. A 
rézkor emberének megtelepedését a bodrogkeresztúri kultúra tárgyi emlékei bizonyítják, a várnegyed 
északkeleti külső árkának átvágásakor kerültek elő, míg temetkezésükre az Olaszbástya keleti területén 
feltárt sír szolgáltat adatokat. A bronzkori kultúra leletei telepekről és kincsleletekből ismertek, 
Sárospatak-Csepel Művek területéről 1983-ban 39 db-ból álló kincslelet (fegyverek, lószerszámok és 
lószerszám tartozékok) került elő. 
A vaskorban a keleti eredetű népcsoportok, szkíták, kelták érték el területünket, temetkezési 
szokásaikról, a halotthamvasztás urnái a bizonyítékok. Sárospatak-Apróhomok szkíta, Bodroghalom-
Medve-tanya, Nagyrozvágy kelta temetői, s Karcsáról előkerült hadi felszerelésük, kard, lándzsahegy, 
ékszerek által ismertek. 
 
Az őskor hosszú időszaka a római csapatok hódításával zárult a Duna vonaláig. Ezzel egy időben Kelet-
Magyarországon megindult a barbár népek bevándorlása. Szarmaták és germánok temetője Tiszakarád-
Inasa lelőhelyről ismert. A hunok és avarok kevés leletanyaga arra utal, hogy lakatlan gyepűsávba esett 
területünk. Embergyepűként, védővonalként szlávokat telepítettek maguk köré az avarok, ez a gyűrű 
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mind a mai napig megvan. Szlávok hagyatékai nemcsak településnyomokból, hanem helynevekből 
ismertek (Karos-Tobajka). 
 
Folyamatos megtelepedés területünkön a honfoglalás korától mutatható ki. Patak határából két 
lelőhelyről, Apróhomokról és Baksa-tanyáról ismert leletanyaguk, melyek a honfoglalók legelső 
csoportjának megtelepedését bizonyítják. A Bodrog bal partján a Bodrogköz biztosította a nagy 
állattartás kedvező feltételét. A Bodrogközt birtokló régi nemzetség a Baksa, nevét őrzi a honfoglalás 
kori temető. A honfoglalás kori temetőink mellett kialakultak az Árpád-kori falvak, pl. Sárospatak-
Apróhomok, a település a későközépkorban is élt. 
Területünket birtokcserével szerezte meg I. András király, mert vadászatra alkalmas volt, és mert 
felesége Anasztázia, a kijevi nagyfejedelem lánya félt a német császár támadásától, s szívesebben lakot 
itt, közel a hazájához. Patak fogalma nem egy település, hanem tágabb territórium volt, amely 
Sátorhalomtól-Hernád-Ronyva közötti vidék, Nagy-Erdő tartozott a pataki ispánsághoz. 
A XI. század közepétől I. András a királyi birtokközpont, az erdőispánság központjává tette, megépítette 
a Szent Mihály titulusa kápolnát, és a capella regia szomszédságában a királyi udvarházat, a XIII. 
században, a piachely is itt alakult ki (szombat napi vására révén), s így ezek alkották a városmagot. A 
településmagtól 2-3 km-re szolgáltató falvak biztosították a királyi központ ellátását. Délre: Szőlőske, 
Halász, északra : Ardó (= erdő óvó). 
 
A település írásos említése 1201-tól megszaporodik, a terület sűrűn benépesült, a XII. század végén olasz 
(vallon) hospesek telepedtek le, miként a szomszédos községek helyneveiben megmaradt: Olaszi, 
Olaszliszka, Tállya. 
A latin telepesek bevándorlása a magyar városfejlődést felgyorsította (demográfiai fellendülés, 
kereskedelem, árutermelés, privilégiumok). A városfejlődés vonzotta a koldulórendek megtelepedését, a 
domonkosok a tatárjárás előtt (1234) a város déli kapujánál, a ferencesek a középkori település északi 
szélén építették fel 1261-ben templomukat, a település egyetlen, Piac utca szélén. Majd 
szomszédságukban a klarisszák (1385). A kolostort északról árok övezte.  
A településünk nevének eredetére Anonymus 1200 körül írt Gesta-jában (14. fejezet) olvashatunk, a 
honfoglaló Ketel vitézről (török eredetű személynév) Ketelpatak, ez egyszerűsödött Potoka-Potok-
Potak/Patok-Patak névalakra, amely sáros(szláv = ingoványos) jelzővel bővült. 1450 után alakul ki a 
Sárospatak névalak.  
 
A település 1390-ig királyi, királynői tulajdon, így támogatásuk révén a város fejlődése töretlen. 
Zsigmond király eladományozta a várost Perényi Miklós szörényi bánnak, főpohárnoknak, majd fiainak, 
s ettől fogva, hogy magánbirtokba került, földesúri oppidummá vált, s maradt a középkoron át. 1429-ben 
a Perényiek kihaltával ismét a királyé, civitas (szabad királyi város), de még ebben az évben 
eladományozza Pálóczi György esztergomi érseknek és fivéreinek, Máté nádornak és Imrének s közel 
100 évig (1526-ig) Magyarország jelentős főúri családjának birtoka. A család két ága, az unokatestvérek 
állandóan harcoltak egymással, más-más erődítményt emeltek a városban  
Pálóczi László kúriája. A város északi, Héce nevű városrészén állt, melyet Mátyás király engedélyével 
vár módjára megerősített (1480-tól az oklevelekben castellum szerepel). 
A felső-vár 1528-ig állt fenn, János és Ferdinánd harcaiban pusztult el. 
Az alsó-vár, melyben Pálóczi Katalin lakott, a Bodrog hídja közelében állhatott (1529). 
 
A mezőváros településformája, telekosztása lényegében máig megőrződött. Egyetlen utcája a Nagy utca, 
Piac utca, észak-déli irányban húzódik a Bodrog folyó jobb partján, két oldalán ún. fésűs beépítési 
móddal épültek a lakóházak a szalagtelkeken, a ház rövid oldala az utcavonalon áll. A nemesek, a 
tehetősebb polgárok házai már kőből épültek, földszintesek, vagy emeletesek voltak, s alattuk a bor 
tárolására boltozatos, kőzetbe vájt pincék. A pincék részletformáikkal, egyszerű kőkeretes ajtóformákkal, 
dongaboltozatos, utcára merőleges águkkal, utcáról nyíló eredeti bejáratukkal, az egykori 
településszerkezetet őrzik (24 pince azonosítása megtörtént). A település fejlődése a párhuzamos utcák 
kialakulását,(Piac utca, Majorok köz) s azokat összekötő közök létrejöttét eredményezte, miként a 
hegyaljai mezővárosoknál is megfigyelhető.  
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A mezőváros népességének növekedése, fellendülése a középkori templom átépítését is szükségessé 
tette. A későgótikus csarnoktemplom kiépítése a Pálócziak kegyúri támogatásával valósult meg, 1492-
ben, déli bejárata elé toronyszerű előcsarnokot emeltek, földszintjén íves bejárat nyílott a templomba, 
emeletét, melyet oratóriumként használtak csillagboltozat fedte. A XVIII. századi bővítésekkel módusult, 
a mai megjelenése a legutóbbi műemléki helyreállítás által létrehozott. 
 
A városfejlődésre az egyetemekre került diákok száma is utal, mely egyben a jelentős iskolázás 
bizonyítéka. A városi plébánia iskola a XV. században a plébánia templomtó nyugatra épült, itt tanult 
Szalkai János, a későbbi főkancellár és esztergomi érsek, a Szalkai kódex ennek emléke.  
Az iskola a városfal építésének útjába került, 1537-39-ben áttelepült a beginák egykori házába, a Piac 
utca északi végén, a klarissza telekkel szemközt, melyet egykor (1503) Pálóczi Imre özvegye, Rozgonyi 
Dorottya építette. Ez a Szentlélekről nevezett kápolna lett a Kollégium ősi fészke, melyet Trójának 
neveztek el.  
 
De ez már az 1526-tól a mohácsi csatavesztéstől Patakot birtokló Perényi Péter városerődítéseinek 
emléke, aki egyben családi rezidenciát is épít. A nagyszabású építkezések a középkori egyutcás 
városszerkezetet teljesen átalakítják. Fallal, árokkal övezik, bástyákkal, sánccal erősítik, a középkori 
város templomtól délre húzódó magját, ez a külső vár, melynek délkeleti részén árokkal és fallal 
körülvett palotatorony (Vörös-torony) és rezidencia alkotja a belső várat.  
Régészeti feltárása még nem zárult le, különösen a nyugati és északkeleti szakaszán, amely bástyáival I. 
Rákóczi György védelmi rendszer kiépítésének, korszerűsítésének emlékei. 
Ezt e védelmi rendszert, melyet a Bretzenheim kastély- és kertépítések során feltöltöttek, nagyrészt az 
1950-től megkezdett műemléki helyreállítás és az évtizedek során feltárták, s bemutatják. 
 
A falakon kívüli terület az Felső- és Alsó Hostát falusias, gyéren benépesült Héce (északi) és Hustác 
(déli, a Bodrog alsó folyásánál), míg a Bodrog folyó bal partján Kispatak. 
 
Héce a XV. században gyéren lakott, a Bábagödörtől északra. Észak-keleti részén a Pálóczi kúria állt. A 
XVII. században I. Rákóczi György ide telepítette a habánokat, közel az agyagkitermelő helyhez. Nevét 
valószínű a hőforrásról nyerte. 
 
Hustác déli városrész, középkorban domonkos kolostor, templom, temető. XVI-XVII.században 
majorságok, kertek, 1700 k. görögkatolikus templom itt épül fel. XVIII. század déli határánál sváb 
telepeseket találunk, Józseffalva 1785-ben Hustác és Petrahó (= Bodroghalász) között közigazgatásilag 
önálló városrészként fekszik. A XIII. században olasz szőlőműveseket telepítettek, majd az ágoston-
rendé. XV. században a pálosoké, a XVI. század váruradalom része. 1895 neve Bodroghalász. 1912-ben 
csatolták Sárospatakhoz. 
 
Kispatak (vagy Újpatak), a pápai tizedjegyzékben 1332-34-ben említik először. Majd 1429-es oklevélben 
szerepel, a Bodrog jobb parti rész, a Tótszer és Magyarszer a két népcsoport falurészének elkülönítésére 
a XVI. századtól szerepel, Perényi a Somogy megyei Babócsáról hozott jobbágyait (horvátokat) ide 
telepíti. Önálló település, külön választott főbíróval. 1883-ban egyesül Sáros- Nagypatakkal.  
 
Bodroghalásszal 1950-ben, Végardóval 1965-ben történt az egyesítés. 
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Bölcsészdoktori disszertáció 1988. Kézirat 
- Détshy Mihály: Sárospatak vára. Sárospatak, 2002.  

A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 43. 
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- Szűcs Jenő: Sárospatak kezdetei és a pataki erdőuradalom.  
In: Történelmi Szemle 35. évf. (1993) p. 1-57. 

- Valter Ilona: A Bodrogköz honfoglalás kori és középkori településtörténete.  
In: Agrártörténeti Szemle XVII. évf. (1974) p. 1-55. 

 
B. Település, táj, tájhasználat, földrajzi, természeti környezet 
Településünk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, hazánk északkeleti határvidékén, két eltérő jellegű 
tájegység, Az Alföld és a Tokaji hegység találkozásánál, a Bodrog folyó két partján, fontos történelmi, 
kereskedelmi útvonalon fekszik. Az Északi-középhegység északkeleti hegycsoportja, az Eperjes–Tokaji-
hegység, általánosan a köztudatban Zemplén-hegység az elnevezése. A belső kárpáti vulkáni öv utolsó 
magyarországi darabja öt, egymással nagyjából párhuzamos, észak-déli irányú hegyvonulat miocén kori 
vulkánosság eredménye. Észak-déli elnyújtottsága (50 km,) kelet-nyugati kiterjedése cca. 30 km, 
magassági tagoltsága: Nagy-Milic 896 m, Nagy-Kopasz 514 m, eltérő klímát eredményez. A 
vulkanikusság eredményei a terebélyes lávatakarók, amelyek 350-400 km hosszan nyúlnak el a 
térségben. Ilyen lávatakaró elszigetelt roncsai alkotják pl. a Patakhoz közeli kis dombokat, sőt maga a 
pataki vár is ilyen lávatakaróra épült.  
Területünkön húzódik a Magyar-középhegység és a Kárpátok flóravidékének határa, ezért védett 
természeti területek, a Zempléni Tájvédelmi Körzet, Bodrogzug őrzi megmaradásukat.  
A hegység délkeleti lejtői, Sátoraljaújhelytől Abaújszántóig a világhírű, nagyrészt a Világörökség (2002 
óta) részét képező Tokaj-Hegyalja területe. Itt terem a tüzes tokaji bor, mely a vulkánikus eredetű 
trachitos és riolitos, málladékos talajjal, lösszel borított napfényes domboldalaknak, hagyományos 
termesztési és kezelési módoknak, kőzetbe vájt pince-érlelésnek köszönheti kiválóságát. 
A Bodrog bal partja síkvidék, az Alföld északi peremterülete, a Bodrogköz, mélyebben fekvő részei a 
folyószabályozás előtt mocsaras, a homokdombok, -hátak nyújtottak szárazulatot, a megtelepedésre 
alkalmas területet. Apró bővizű erek (Tice, Karcsa, Törökér) és tavak tagolják. Dúsan termő növényzet 
miatt földművelésre és állattartásra is nagyon alkalmas terület volt. A Bodrogköz növényzetében nagy 
szerepe volt a Bodrogot és Tiszát kísérő galéria erdőknek. 
A különböző gazdasági jellegű területek találkozása a kereskedelem élénkülését eredményezte. 
Talaja ártéri, földművelésre rossz minőségű. 
 
Irodalom:  
 
- Karátson Dávid (szerk.): Magyarország földje. Kitekintéssel a Kárpát-medence egészére. Budapest, 

2002.  
- Tuba Zoltán (szerk.): Bodrogköz tájmonográfiája. Gödöllő-Sárospatak, 2008.  
- Zempléni-hegység földrajzi lexikona. Szerk. Frisnyák Sándor – Gál András – Horváth Gergely. 

Nyíregyháza-Szerencs 2009.  
 
C. Ismert régészeti lelőhelyek 
A hatástanulmány elkészítésekor a MNM, a MNM Rákóczi Múzeuma és a miskolci Herman Ottó 
Múzeum régészeti adattárait vizsgáltuk, a KÖH (Forster Gyula) Nyilvántartási Osztályának adatai ezeken 
alapulnak. A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeiben őrzött régészeti 
leleteket, leltárkönyvet is áttekintettük. 
 
Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
 

Település Földrajzi/utca név Objektum kora A dokumentálás leírása 
Belső vár 
Sárospatak Vár-Olaszbástya XVI. sz. –XVIII. 1950-től Gerő László, majd 56-

66 között Kovalovszky Júlia, 
1968-tól Molnár Vera, 
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Gömöri János 1968-70, 
Dankó Katalin 1970-től cca 4-5 
m-es feltöltési réteget 
távolítottak el, s közben jelentős 
objektumokat tártak fel: sütőház, 
lőporház, kazamata bejárat és 
küszöb, rézkori sír, 
emésztőgödrök, híd pillér 
alapjai. A rétegek leletanyag 
alapján megállapítást nyert, 
hogy nincs Árpád-kor, a 
pusztulási rétegből reneszánsz 
építészeti faragványok, bokály 
csempetöredékek, kerámia és 
vastárgyak, ágyúgolyók kerültek 
elő. 

Sárospatak  Vár-belső várárok 
Hrsz:169 

XVII. sz. Molnár Vera, a bejárat előtti 
árok kibontása a támpillér 
feltárását, az alsó lőréssor 
kibontását eredményezte. 
Dankó Katalin a belső várudvar 
XVII. sz-i szintjét meghatározta, 
csatorna maradványt kibontott. 

Sárospatak Vörös-torony 
Hrsz:169 

XVI. sz. Feld István – Dankó Katalin –
Simon Zoltán, 1985 Falkutatás 
az építési periódusokat tisztázta, 
másodlagosan beépített gótikus 
faragványok terminus post 
Quemként keltezi a tornyot, a 
II/A szint védőfolyosó korát 
tisztáztuk  

Külső vár 
Sárospatak  R. k. plébániatemplom 

Hrsz : 349/1 
XIV-XVIII. sz. Molnár Vera, 1964. 

MNM Adattár III.20/1965. A 
templom műemléki 
helyreállítását megelőző 
régészeti feltárás a 
templombelsőben mintegy 1,5 
m-es szintsüllyesztést 
eredményezett, a középkori 
templom szintjéig. A 
templomépítési periódusai, 
alaprajzuk, átépítései 
tisztázódtak, feltárás során 23 
kripta és 102 sír kibontásra 
került. A templom körüli 
környezetrendezés során a déli 
előcsarnok, Stahremberg kapu 
küszöbjei kerültek elő. 

Sárospatak  Rotunda XI. sz. közepe Molnár Vera, 1965. 
MNM Adattár XXIII. 393/1965. 
A r.k. plébániatemplom déli 
előterében körtemplom alapjait 
tárta fel, apszisban 
oltáralapozás, szemközt egykori 
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bejárat. Terazzo padozata 
megújított. A korai, 
XI.sz.közepén I.András kir. 
Által épített kápolna, capella 
regia, közelében feltételezzük a 
királyi udvarház maradványát. A 
templom funkciót váltott, s a 
Szent Mihály titulusú rotunda 
temetőkápolnaként működött, 
még a XVII. sz-i vedután is 
látható.  

Sárospatak  R. k. plébániatemplom  
Hrsz: 349/1 

 Molnár Vera, 1968. 
MNM Adattár V.64/1969. A 
templom leletanyaga közül 
kiemelkednek a sírkövek, és a 
kriptaleletek, viseleti 
darabok,stb.  

Sárospatak  Harangtorony, temető, 
cinteremfal, ossarium, 
mészégetők 
Hrsz: 349/2 

XIV-XVI. sz. Gömöri János, 1968. 
RM Adattár 69.95 
XIV. sz-i cinteremfal és 
bejáratai, a XV. sz-i 
harangtorony és ossárium, a 
korai sokszögzáródású szentély 
és a keleti városkapu 
maradványainak, középkori 
szint meghatározása, és a 
templom építéséhez kapcsolódó 
három meszes gödör kibontása. 

Sárospatak  Városi plébánia iskola XV. sz. Gömöri János 
RM Adattár 70.35 A templom 
nyugati előterében alápincézett, 
osztatlan terű épület, két 
keskeny oldalán toldalék 
építménnyel és lejárattal, a 
városi plébánia iskola 
maradványával azonosított, 
melyben Szalkai László a 
későbbi esztergomi érsek írta 
jegyzeteit, melyek Szalkai 
kódex néven a korabeli 
tananyagot őrizték meg. 
(Mészáros István) Az épület az 
északi városfal építésének 
útjában volt, ezért az iskola az 
un. beginaházban nyert 
elhelyezést, melyet 
megreformáltak, s a Kollégium 
ősi fészke lett. Az épület a 
templom építésénél, mint 
kőfaragóműhely működött, de 
rövidesen a várépítés sánca 
befedte.   

Sárospatak  Ásatás a rotunda és a v. 
polg. isk. között 

 Gömöri János, 1970. 
MNM Adattár V.64/1969. A 
3x1 m-es szelvény tisztázta, 
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hogy a körtemplom körül nem 
volt temető, ez amellett 
bizonyíték, hogy kápolna volt az 
Árpád-korban, melyben 
megkeresztelhették 1207-ben 
Erzsébetet. 

Sárospatak  K-i városfal, Vizi kapu 
Hrsz: 352 

XVI-XVII. sz. J. Dankó Katalin, 1971-73,1980. 
RM Adattár 72-12 
Városrendezés szanálta az un 
Retel utcai házakat, 
köztisztasági fürdőt, s a XVI-
XVII. századi védelmi rendszert 
feltárásra került: kapuvédmű, 
bástyák, farkasverem, kövesút 
egy szakasza, külső falövek, 
I.R.György kori vízelvezető 
csatorna. 

Sárospatak  Ény-i sarokbástya 
Ny-i városfal, Kruczik-
gödör 
Hrsz: 364, 202 és 355 

XVI-XVII. sz. J. Dankó Katalin, 1981-82. 
RM Adattár 80-40 
RM Adattár 80-2 Az I. Rákóczi 
György kori ún. Újbástya 
kazamata terének feltárása, 
szint, oldalág, lejárat, szellőzők, 
lőrések. A nyugati városfal 
kutatása, Perényi és Rákóczi 
kori bástyák alaprajzi tisztázása, 
az árokszint meghatározása, 
víznyelő, falszoros kibontása.  

Sárospatak  Borostyán-konyha, 
fűtőház alapozás 
gödrei 

Árpád-kori S. Lovag Zsuzsa 
1966. leletmentés 
MNM Adattár 21. 
286/1966 Árpád-kori gödrök, 
újkori beásások kibontása, az 
építkezést megelőző alapozási 
árkokban. 

Sárospatak  É-i kert 
épületmaradvány 

XV-XVI. sz. S. Lovag Zsuzsa, 1966. 
Leletmentés, a Nagy utca keleti 
oldalán, későgótikus 
ajtószemöldök-párkány 
kibontása 

Sárospatak  É-i kert meszesgödör 
Településnyomok, 
gödrök 

XIV-XV. sz. Gömöri János, 1968. A Nagy 
utca keleti oldalán lévő üres 
telek. Paticsház maradványait 
figyelt meg Gömöri, gödrök 
kibontása. 

Sárospatak  volt trinitárius 
templom 
Hrsz: 172/2 

XVIII. sz. J. Dankó Katalin, 2001. 
Műemléki helyreállítást 
megelőző kutatás a templom 
térben, szint meghatározás, 
mellékoltárok alapozásának 
feltárása, sírok kibontása. Alatta 
kk-i pince ajtó, betöltés 
kibontása, rekonstruálása. 
Kolostor-karzat átjáró kibontása. 
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Sárospatak  K-i városfal, Retel u. 
Kósa f. ház 
bőrfeldolgozó műhely 
Hrsz: 361 

XVII. sz. Ringer István, 2006.”Vizi kapu 
előtti terület fejlesztési terve I. 
ütem” Pinceszint alatt két 
objektum,147 nm, bőrleletek 
alapján XVII. sz. 
csizmadiaműhely.  

Sárospatak  K-i városfal  
szabadtéri színpad 
településnyomok 

kk.és XVII-XVIII. 
sz. 

Ringer István, 2007.II.ütem 800 
nm. Házfolt, kemence XIII-
XIV.sz.-i kerámiatöredékekkel, 
várfalhoz épített kőépület XVII-
XVIII sz., köves út XVI. sz. 

Sárospatak  Szent Erzsébet u.12. 
zeneiskola 
kemencék, (2) patics 
ház 

kk. és kora újkori 
maradványok 

Ringer István, 2007.épület 
alapozás során leletmentés, kk-i 
és korújkori rétegsorok, két 
kemence, kk-i pusztulási réteg 
paticsház omladékával. 

Sárospatak  Várkert Ágyúöntő-ház  XVII sz. Ringer István, 2006-12. A 
nyugati palotaszárny déli 
végével átellenben épült I. R. 
Gy. ágyúöntő műhelye, melynek 
alaprajzi tisztázása tervásatások 
során megtörtént, feltárásra 
került az olvasztó láng kemence, 
az öntőakna és a műhely, 
melyben a formákat készítették, 
illetve, az ágyúcsövet fúrták 
1631-48 között. A Mányi István 
terve alapján bemutató pavilon 
készül. 

Sárospatak  Szent Erzsébet Ház 
udvara városfal 
jezsuita iskola  
Hrsz: 353 és 354 
Koordináták ÉD 
837020 KNY 333521 
Tengerszint feletti m: 
115.350 

XVI-XVIII. sz. J. Dankó Katalin, 2011. A Ház 
környezetének, udvarának 
rendezése, kerítés és lift építése 
előtt  megelőző régészeti 
feltárásra került sor, melynek 
eredményei: Kk-i ház 
pincéjének keleti része 
kibontásra került, eredeti szintig, 
XVI. sz-i falszoros- eddig 
ismeretlen belső falöv kibontása 
(É-D-, a keleti városfallal 
párhuzamos) , gerendával 
megerősített, XVIII. sz.-i 
jezsuita iskola osztálytermének 
alaprajzi feltárása, bemutatása 
az udvarszinten. XVII sz. végi 
pusztulási réteg vizsgálata.  

Külső város 
Sárospatak  Kossuth u.38. Varroda 

éremlelet 
Hrsz: 423/1 

XIV-XV. sz. Gömöri János  
Leletmentés 1970. 

Sárospatak  Gimnázium udvara 
Régi iskola szárnyak 
alapfalai 
Hrsz: 473 

XVII-XVIII. sz. J. Dankó Katalin, 1972. Az 
udvarrendezés 
szintsüllyesztéssel járt, ezt 
megelőzően a régi iskola 
alapfalait feltártuk, s a 
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Régészeti azonosító: 
36051 

járószintre felvetítve 
bemutatásra kerültek, a 
Comenius-kor Nagy 
Auditorium, diákszállások, 
Bibliotéka, stb. 

Sárospatak  Ispotály temető Görbe 
u. 

XVII. sz. Megay Géza 
MNM RM Adattár 62-3. 

Sárospatak  Ispotály XVII. sz. Valter Ilona – Dankó Katalin, 
1989. Az épületet tanári 
szolgálati lakás céljára kívánták 
helyreállítani, ezt megelőzően 
kutatást végeztünk, kertben és 
pincében is- az épület építési 
periódusait tisztáztuk. Ld: 
Vándorutak-Múzeumi Örökség 
Szerk: Viga Gyula Bp. 2003. 

Sárospatak  Görbe u. Kolostor köz kk. ferences Gömöri, 1969. 
RM Adattár 69.93 Csatornázás 
közben árok ásásakor falakat 
vágtak át és faragványok 
kerültek a Rákóczi Múzeumba. 
J. Dankó, 1972. Leletmentő 
ásatás a kk. ferences templom, 
kolostor, attól délre épült 
klarisszák templomának 
feltárása. 

Sárospatak  Kossuth u. 1-3. kk. ferences J. Dankó 1973-74. A középkori 
kolostorhoz is tartozó pincék, 
kerengő, ispotály temető 
maradványának feltárása. 

Sárospatak  Héce – Habán-telep, 
Kövi S. u. 8. 

XVII. sz. 
éremlelet 
2550 gr. 

J. Dankó, 1974.Vízvezeték cső 
fektetésekor két részletben 
került elő, a MNM-ba, mint a 
jutalom kifizetőjéhez kerül. 
Pusztulási réteg XVII. sz. vége, 
a telep elhagyása. 

Sárospatak  Héce, Dobó F. u.28 
habán kút 

XVII. sz. J. Dankó a habán-telek ny-i 
kiterjedése, a ház felújítása előtti 
kutatás. 

Sárospatak  Habán-telep  
Kövi S. u. 8. 

XVII. sz. Ringer István, 2010-13, a terület 
a habán telep legmagasabb 
dombja, szomszédságában, 
pince, kút, itt tételezzük fel a 
nagyméretű kemencét. 
Geofizikai felmérése elkészült, 
24 db 5x5 m-es szelvény 
teljesen még nem került 
kibontásra. Előkerült XVII. sz 
épület alap, kerámiatöredékek, 
selejtek, gödrök, melyek a 
fazekasműhelyre utalnak.  

Sárospatak  Szél-domb 
Pálóczi udvarház 

XV-XVI. sz. Sándorfy – Nováki felmérése 
MNM Adattár 86.2 
Szél domb- Kolozsvári és 
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Fazekassor által körülhatárolt 
terület, 3 pince azonosítása. 

Sárospatak  Dobó Ferenc u. 
Pálóczi udvarház 

XV-XVI. sz. J. Dankó Katalin 
1987 -89, 2010. A Vörös-
tornyot megelőzően a Felső 
Hóstáton építette fel Pálóczi 
László az udvarházát, mely 
egytraktusú, alápincézett volt, 
bejárata nyugatról nyílott, s az 
országút felől fallal, kis 
bástyával erősítette meg-
castellum lett, mely 1528-ban 
pusztult el. Maradványai 
visszatemetve. 

Sárospatak  Hustác, Sallai ma 
Szent József u. Gör. 
kat. templomtól 
délkeletre csontok, 
falmaradványok 
 

 Szórvány. Közmű árok ásásakor 
falakat vágtak ás, s csontokat 
bolygattak. A területre 
lokalizáljuk a középkori 
domonkos kolostort, így a 
maradványok, a szomszédos 
ÁVG sportpályája régészeti 
érdekű terület.  

 
Külterület 
Alsó határ    
Sárospatak- Alsóhatár  őskor Csíkvári, 1940. p. 45 
Sárospatak- Alsóhatár  késő bronzkor 

urna  
Szakácsi J. 1887. 
Ltsz.1887. 9-10. 

Sárospatak- Alsóhatár, 
Füzesér partján 

 újkőkor Oláh I. ajándékozása 1928. 
Ltsz: 1928.1,1928.9 

Sárospatak- 
Halászhomok 

 késő vaskor, urna Fencsik Nikon ajándékozása  
Ltsz: 1904 6 

Sárospatak- Végardó Ardói vadkert 
Végardó-Somlyod, 
szőlőskert 

XVII. sz. Lorántffy Zsuzsanna kertjei 
között szerepel. 

Sárospatak-
Bodroghalász 

37-es elkerülő  Ringer István 2005.ld.Melléklet 

Sárospatak-
Bodroghalász 

raktárlelet 
Ördög aranyosa hegy 

későbronzkor Kállay I. vétel 
Ltsz1902.1-8-5. 

Sárospatak-
Bodroghalász 

 honfoglalás Kertész I. ajándéka 
Ltsz1916. 1 aranygyűrű 

Sárospatak-
Bodroghalász 

 Árpád-kori 
település 

J. Dankó, 1972. 
Kerámiatöredékek, szórvány 

Sárospatak-
Bodroghalász - 
Kengyel 

 Árpád-kori 
elpusztult falu 

Valter, 1964.Terepbejárás 

Sárospatak-
Bodroghalász 

Kutya-hegyi kőbánya 
piroxén andezit 
előfordulása 

  

Sárospatak – Csepel raktárlelet bronzkor  Hellebrandt 
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Művek 1983-ban 39 db bronztárgy ld. 
2005. Melléklet 

Sárospatak-
Apróhomok 

 honfoglalás 1903-ban veretek kerültek elő 
(Valter, 1974.) 

Sárospatak-
Apróhomok 

 szkíta urnatemető Kemenczei T, 1968. ld. 
2005.Melléklet 

Sárospatak-
Apróhomok 

kk-i település XV. sz. Valter, 1974. 

Sárospatak-
Baksahomok 

 honfoglalás 1951: szablya, kengyel 
1956: Bartha Antal 6 sírt, 1957: 
Kalicz Nándor 4 lovassírt tárt fel 
ld.2005.Melléklet 

Sárospatak-
Baksahomok 

 népvándorláskor Ltsz: 1912.1  
Agyagedény 

Sárospatak- 
Páterhomok 

Abaj puszta középkor elpusztult Árpád-kori falu 
Valter, 1964. 

Sárospatak- 
Páterhomok 

Aba homok XVIII. sz. jezsuita birtok 
Valter, 1974. 

Nagy-homok  kk-i Homoki  
Sirály-homok  kk-i település 

nyomai 
Fenékbélyeges kerámia, 
kemencék 5-600 m-es körzetben 

Vajdácska határában Ágócz  elpusztult falu 
Valter, 1964. 135. 

Felső határ 
A pataki határ északi, a Bodrog jobb partján fekvő határrész összefoglaló neve. 
Sárospatak Pogánykút  Hercegkúttól Ny-ra  paleolit, neolit település 

emlékeit gyűjtötte Kiss Elek 
Májvörös jászpisz, kalcedon. 

Sárospatak- Botkő   gejzírkúpja természetvédelem 
alatt áll, huszita vereség 
(1458, Rozgonyi Sebestyén) 
Kovamalomkőbánya XIX. sz.-
tól 

Sárospatak-Cinege 
bánya 

  félopál, kaolin előfordulása, 
kőbánya Király-hegytől délre 
Ún. Rakó bányák, házépítéshez 
használt építőkő 

Sárospatak-Ciróka    a Megyer-hegytől Ny-ra a 
Kútpatka felé kaolintelepét a 
pataki fazekasok is bányászták 

Sárospatak-Király-
hegy 

  Erről nézte Mátyás-kir. 
Rozgonyi csatáját a huszitákkal. 
Hidrokvarcit gejzírkúp, 
kovamalomkő bánya. 

Sárospatak-Király-
hegy 

Lorántffy borház  Balassa, 1991. 

Sárospatak-Kácsárd  középkor Takács Béla gy. 
Sárospatak-Kácsárd  őskor Takács B. 

Ltsz: 1961.4 
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Sárospatak  Hosszúhegy  Neolit 
Sárospatak  Megyer-hegy m: 303 

m. Malomkő tanösvény 
kk. malomkőbánya 

kaolin bánya. A tanösvény 
kezelője a Tokaji 
Természetvédelmi Egyesület 

Sárospatak-Megyer-
hegy 

 XV-XVII. sz. kvarcitból faragott malomkő 
Tengerszem, vulkáni kúp, 
bányató kirándulóhely 

Sárospatak-Megyer-
hegy 

Láczay Dániel borháza XIX. sz.  

Sárospatak  Nyilazói-bánya XV-XVII. sz. Riolittufa bánya, faragványok 
Főként Perényi, Rákóczi Gy. 
építkezéseihez 

Sárospatak  Darnó premontrei 
kolostor 

kk. J. Dankó Katalin,1976. Szarka 
kút feletti erdőben Gömöri tégla, 
malter töredéket gyűjtött. 
Topográfiai meghatározása 
miatt leletmentést végeztünk, 
templom alapfala, téglasírok 
kerültek elő, bronz veretek, 
terrakotta szobortöredék, stb.  

Sárospatak-Mandulás Kőbánya  Kolerás temető az alsó 
sorompónál 1831. 

Sárospatak-Mandulás-
kert 

Hercegkúti határ 
mentén 

XVII. sz. Loránffy-kertjei között szerepel 

Sárospatak-Mandulás-
kert 

  Kastélyhoz tartozott, az Alsó 
Hóstáton 

Sárospatak-Mogyorós-
kert 

 XVII. sz. Kis-Patakon, sulymos tó van 
benne. 

Sárospatak-Berek Long erdő  Bodrog szabályozása előtt 
közvetlenül csatlakozott a 
Hécéhez. Innen ásták a 
fazekasok az agyagot, ma 
zártkert, üdülő övezet, kijelölt 
repülőtérrel.  
Long erdő a Bodrog mindkét 
partját övező ártéri erdő, 
országos jelentőségű védett 
terület.  

Sárospatak-Páncél-
hegy 

Mandulástól délre, 
Hercegkút határában 

 Kövy S. Páncél vármegye, 
Páncél, királyi tábla, kőbánya 

Sárospatak-Potács 
völgy 

Hotyka határában  Üveghuták részére égettek itt fát 
hamuvá. 

    
 
 
Szemince 151 m magas domb Bodroghalásztól délnyugatra, k-i oldalán kőfejtő, déli és nyugati oldala 
szőlővel telepített. Egykori Szent Vince kolostorhoz tartozott, a IV. Béla által megtelepített domonkos 
kolostor, mint prédikáló, kolduló rend nem telepedhetett a városon kívüli területre!  
 
Irodalom: 
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- Balassa Iván – Kováts Dániel: Sárospatak határának helynevei.  

Sárospatak, 1997. A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 33. 
- Balassa Iván: Sárospatak történeti helyrajza a XVI-XX. században.  

Miskolc-Sárospatak, 1994. 
- J. Dankó Katalin – Patay Pál: Régészeti leletek a Sárospataki Református Kollégium Tudományos 

Gyűjteményeiben.  BAZ Megye Régészeti Emlékei 2. Miskolc, 2000. 
- Gervers-Molnár Vera: A sárospataki r. k. plébániatemplom története az 1964-65. évek ásatásainak 

tükrében. Akadémia Kiadó, Budapest, 1972. In: Magyar Műemlékvédelem 1969-70 VI. p. 143-159. 
Gömöri János: Beszámoló a sárospataki r. k. templom mellett 1968-ban végzett ásatásról. In: 
HOMÉ IX. évf. (1970) p. 109-128.  

- Valter Ilona: A Bodrogköz honfoglaláskori és középkori településtörténete.  
In: Agrártörténeti Szemle XVI. évf. (1974) 1-2. sz. p.1-55.  

- Valter Ilona: Régészeti adatok a Bodrogköz honfoglaláskori településtörténetéhez. 
In: HOMÉ IV. évf. (1964), p. 131-142. 

 
D.,Régészeti kutatások összefoglalása 
Tervszerű régészeti feltárások a XX. század közepétől folytak, általában városfejlesztésekhez, 
műemléki helyreállításokhoz kapcsolódóan. A leletanyag  
ezt megelőzően gyűjtésből, vagy szórványként került be a Sárospataki Református Kollégium 
Tudományos Gyűjteményeibe. Az ásatásból származó leletanyag a MNM-ba, a MNM Rákóczi 
Múzeumába, vagy a Megyei Múzeumba került. 
 
/6., Hatáselemzés, örökségvédelmi ajánlások a hatáscsökkentésre, kockázatelemzés 
 A., A terület jelenlegi állapota 
 A terv két területet érint 
 1., sz. belterület 
 2., sz. külterület 

       B., Változtatási szándék ismertetése: terület átsorolás 
       C., Hatáselemzés 
            - A területen nincs nyilvántartott ill. újonnan beazonosított régészeti lelőhely, ezért a változtatási 
szándék kulturális örökség értékeire gyakorolt hatását vizsgálni nem kell. 
            - A területen régészeti lelőhely található, amely a megfigyelések alapján településmaradványokat 
rejt. Amennyiben a régészeti lelőhely területén építenek,ill. a talajréteget 30 cm mélységet meghaladóan 
bolygatják, a kulturális örökség elemei, a régészeti jelenségek megsemmisülnek.  
         D., Régészeti jelenségek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy 
pusztulásának lehetőségei.  
-Ha a területen nincs ismert és nyilvántartott régészeti lelőhely, ezért ennek pusztulása sem tárgyalandó. 
Amennyiben a későbbiek során azonban bármilyen régészeti jelenség, objektum, leletanyag előkerül a 
területen, a tanulmány 4.c. pontjának iránymutatásai a mérvadók.  
- Régészeti lelőhely található- el kell végezni a szükséges mértékű régészeti feltárást. Célszerű először 
próbafeltárást végezni, s ennek ismeretében megelőző régészeti feltárást a területen. Ennek 
finanszírozása arra hárul, akinek érdeke a beavatkozás. 
A jelen hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján készült. A tervezési 
területen időközben előkerülő lelőhelyekről, a fentebb megnevezett lelőhelyen nyilvántartott 
kiterjedésének módosulásáról a KÖH (Forster Gyula Központ) Nyilvántartási Irodája vezet közhiteles 
nyilvántartást. 
Javasolt a beruházás előtt a lelőhelyekkel való érintettségről időben újból meggyőződni. 
 
/7., Összegzés 
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A régészeti jelentőségű területek közül a műemlékileg is védett történelmi városmag, az un. Szentnegyed 
nyilvántartott, bármilyen beruházás folyna meg kell előznie régészeti feltárásnak! (lőportorony és 
környezete, nyugati várárok, sánc, belső vár északi kert, kastélykert, stb területe.)   
A belváros újkori lelőhelyeket rejthet, régészeti érdekű területnek határozható meg –ld. Végardói 
fejlesztések, Bodroghalász vagy a 37-es úthoz nyúló belterület. 
A külterületen a helyi és országos védettségű és a világörökség területét képező Tokaj-Hegyalja 
vonatkozásában is számolni kell régészeti lelőhelyekkel is. 
 
A fentebb meghatározott javaslatok alapján és a jogszabályok betartása mellett elfogadásra ajánljuk 
Sárospatak szerkezeti és szabályozási tervét.  
 
 
Sárospatak, 2014. február 17.                               Jósvainé dr. Dankó Katalin                              
                                                                                           régész 
 
Megjegyzés: A tanulmány nem befejezett! További kutatások eredményei, leltárkönyvek értékelése 
is beépül a befejezés határidejére, április 7.-re.  
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1.14.6.2-B. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 
 
KUTATÁSI MELLÉKLET 
 
A 37. számú főút Sárospatak várost elkerülő szakaszának örökségvédelmi hatástanulmánya, 2005. 
  
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Herman Ottó Múzeuma megbízásából 2005 
augusztusában elkészítette a 37. számú főút Sárospatak várost elkerülő szakaszának építéséhez 
kapcsolódó örökségvédelmi hatástanulmányt. A hatástanulmány célja az volt, hogy összegezze az érintett 
területre, s környezetére vonatkozó és rendelkezésre álló ismereteket és tájékoztassa a Megbízót, továbbá 
a régészeti szakhatóságot (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, továbbiakban KÖH) arról, hogy a 
területen található-e régészeti lelőhely. Az örökségvédelmi hatástanulmány két ütemben készül. Ennek 
oka, hogy a KÖH által elfogadható és a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendeletnek megfelelő örökségvédelmi 
hatástanulmánynak tartalmaznia kell a régészeti helyszíni szemle eredményeit is. A helyszíni szemlét 
azonban nagyban befolyásolja a terület növényzeti fedettsége, így annak eredményes elvégzése kizárólag 
a mezőgazdasági növények betakarítását követő őszi periódusban lehetséges. Mivel jelenleg (2005 
augusztusában) nagyrészt mezőgazdasági növényzettel fedett a kérdéses szakasz, ezért nem vizsgálhattuk 
meg a teljes terület felszíni régészeti jelenségeinek előfordulását. Így az első fázisban a 4/2003. NKÖM 
rendelet 4. § a-ab bekezdésében előírt adattári, szakirodalmi, térképi adatok ismertetését adjuk, emellett 
pedig a helyszíni szemle részbeni eredményeit is mellékeljük, ahol annak eredményes elvégzését a 
növényi fedettség nem akadályozta. A szemle teljes eredményeit ezt követően csatoljuk a jelen 
adatokhoz. 
 
A kutatandó terület elhelyezkedése 
 
A tervezett, Sárospatak várost délről elkerülő útszakasz kezdete a 37. számú főút xxx km szelvényénél 
indul déli irányba, a Szemince-hegy melletti kőbányánál elhaladva keresztezi a Sárospatakról 
Bodrogolaszi irányába vezető 3801. számú utat, s a régi vasúti híd mellett áthalad a Bodrog-folyón. Ezt 
követően a Csere-dűlőn áthaladva keresztezi a Sárospatakot Apróhomokkal összekötő 3803. számú utat, 
majd az Apró-homoki-dűlőn haladva keresztezi a Tízöles-úti-csatornát és a Sárospatakot Dorkóval 
összekötő 3811. számú utat, a Kis-Éri-dűlőn áthaladva pedig a Nagy-Füzes-ért. Végül a Páterhomoki-
dűlő alján csatlakozik a Sárospatakot Cigánddal összekötő 3814. számú út jelenlegi tengelyébe. A 
tervezett elkerülő szakasz teljes hossza 9.200 m. 
Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése során felhasznált források. 
Áttekintettük a Herman Ottó Múzeum és az MNM Rákóczi Múzeuma (Sárospatak) Régészeti 
Adattárának, az éves kutatási jelentéseinek, továbbá a Régészeti Gyűjteményének az érintett területre 
vonatkozó adatait. Ezt követően megvizsgáltuk a területet érintő történeti térképes anyagot, valamint a 
légi felvételeket. 
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A Herman Ottó Múzeum Régészeti Adattári adatai 
 
A Herman Ottó Múzeum Régészeti Adattárának áttekintése során a kutatandó területre és környezetére 
az alábbi bejegyzéseket találtuk: 
 

Településnév Földrajzi 
név/utcanév 

Az 
objektum 

jellege 

Az objektum 
kora 

A dokumentum 
regestája 

Sárospatak Apróhomok település neolitikum 1955. 10. 31-én Kazacsay 
Ferencné Apróhomok 
községbe ment, amikor neolit 
tűzhelyre és edénytöredékekre 
bukkant. A lelőhely 
Apróhomok vasútállomástól 4-
500 méterre a Sárospatakra 
vezető úttól DNy-ra lévő 
gyümölcsös volt. A terület 
facsemetékkel van beültetve. 

Sárospatak Baksahomok temető honfoglaláskor Egy helyszínrajz, sírrajzok és 
sírleírások a Sárospatak-
Baksahomok leletmentésről. A 
lelőhely a Bodrog bal partján 
található homokbánya. Mire a 
múzeum értesült a leletekről, 
néhány sír elpusztult. 1957 
őszén Kalicz Nándor 4 
honfoglalás kori sírt tárt fel. 
Minden sírban megtalálták a 
halott harcos lovának 
koponyáját és lábcsontjait. Az 
előkerült sírokban főleg 
fegyverek, szablyák, bronz 
karperec, zablatöredékek, 
nyílcsúcsok voltak 
mellékletként. 

Sárospatak Apróhomok-
homokbánya 

temető szkítakor Sárospatak-Apróhomok 
területén homokbányászás 
közben urnák kerültek elő. 
1968. 05. 29-én Kemenczei 
Tibor a helyszínre ment. A 
homokbánya a Sárospatak-
Apróhomok közti út bal 
oldalán fekszik. Ahol ez az út a 
töltéstől elkanyarodik, a 
Kossuth Tsz központi 
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majorjával szemben egy tanya 
előtt dűlőút nyílik. Azon 
mintegy 300 métert haladva 
érjük el a homokbányát, egy 
kis akácerdő szélén. Valószínű, 
hogy a temető nagy része már 
évtizedekkel ezelőtt elpusztult 
a homokbányászáskor. A most 
előkerült szkíta korból 
származó urnák az utolsó sírok 
lehettek. 

Sárospatak Dél-
homokbánya 

település őskor Jelentés a Sárospatak-Dél 
fedőnevű homokbánya 
területének megelőző régészeti 
állapotfelméréséről. A 
vizsgálandó terület 
Sárospataktól délre 5 km-re, 
Apróhomok település szélén 
található, a Bodrog K-i 
oldalán, attól 2 km-re. A 
tervezett bányaterületet É-on a 
Csingi-tanya, Vas-tanya, Hódi-
tanya, D-en a Falka-tanya, Ny-
on a Nagy-tanya határolja. A 
felszínt É-D-i irányban, 96-97 
méteres magassági vonalakon 
húzódó lapos homokhátak, 
köztük 2-3 méterrel 
alacsonyabban található 
mélyedések tagolják. A 
helyszíni szemlét Pusztai 
Tamás és Fischl Klára 2000. 
04. 09-én végezték el. A 
bejárás során a leendő 
bányaterület K-i felében őskori 
kerámiatöredékeket találtak. 
Az elhagyott homokgödrök 
egyikében egy őrlőkő 
kisméretű töredéke került elő. 

 
A Herman Ottó Múzeum éves jelentéseinek adatai 
 

Település Dűlőnév Korszak A lelőhely jellege A kutatás éve Kutató 
Sárospatak 
Baksahalom 

honfoglaláskor temető 1957. Kalicz Nándor 
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Sárospatak késő bronzkor szórvány 1983. Hellebrandt Magdolna 
 
 
A Herman Ottó Múzeum Régészeti Gyűjteményének adatai 
 

Település Földrajzi 
név 

Leltárkönyv Leltári 
szám 

Ásató, idő Kutatás, 
ajándékozás éve 

Sárospatak Apróhomo
k 

IX./2 73.13.1. Kemenczei 
Tibor, 1968 

1968 

Sárospatak  XV./2 84.25.1.-
84.25.39. 

gyűjtés, 
Hellebrandt 
Magdolna, 1983 

1983 

 
A kutatandó terület természetföldrajzi leírása 
 
A vizsgált terület tájtagolódás szempontjából nézve a Nagyalföld Felső–Tisza síkságának bodrogközi 
részének a Karcsamellékén fekszik, annak is a keleti részén. Vízföldrajzilag a vizsgált szakasz helyszínét 
a Bodrog folyó jelenlegi és régi, kanyargós medrei, illetve a régen beletorkolló patakok (Nagy-Füzes-ér, 
Tőkés-ér, Kengyel-tó) alakítják. Ez kihat a talajföldrajzra is, hiszen a tervezett elkerülő útszakasz 
Bodrogtól délre eső részén háromfajta talajtípus is található. A mélyebben (96 méter tengerszintfeletti 
magasság alatt) fekvő részeken a folyók és patakok ártereiben, a romtalajok csoportjába tartozó nyers 
öntéstalaj található. Ezzel szemben a magasabban (96 méter tengerszintfeletti magasság felett) fekvő, 
ármentes területeken, a vízhatású talajok kategóriájába sorolható öntés réti talaj található, amelyre több 
helyen futóhomok is lerakódott. A futóhomok által alkotott gerincek észak-déli irányúak, amelyek kisebb 
mélyedések tagolnak. A magasabban fekvő területek mindig is alkalmasak voltak a történelem folyamán 
az emberi megtelepedésre. A Bodrogtól északra fekvő területen az öntés réti talaj mellett a Szemince-
hegyet kőzetét részben takaró agyagbemosódásos barna erdőtalaj is megtalálható. A hegy és környéke 
szintén alkalmas emberi megtelepedésre.  
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PENNY ÁRUHÁZ LÉTESÍTÉSÉHEZ 
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Sárospatak, 2008 
 
A kutatandó terület elhelyezkedése 
A tervezett beruházás Sárospatak északi belterületén (hrsz.: 1873 és 1875), a Wesselényi úton (1. kép), a 
37. számú főút Sárospatak–makkoshotykai körforgalmától délkeletre, mintegy 400 méterre található, és 
összterülete 4.842 m2. 
 
 
Összegzés 
Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése során a jelen kutatás a vizsgálandó területen nem 
határozott meg olyan régészeti lelőhelyet, amelyet a tervezett beruházás közvetlenül érintene. 
Mivel azonban a tervezett beruházás az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésekor nagyobb részben 
fedett volt, valamint a geomorfológiai adatok révén feltételezhető régészeti lelőhely előkerülése, így a 
régészeti örökség hatékony védelme érdekében a földmunkák kezdeti fázisa kizárólag folyamatos 
régészeti szakfelügyelet mellett folytatható. Ez alapján a földmunkák által megbolygatott területeken 
régészeti szakfelügyeletet kell tartani, amely során új, eddig nem ismert régészeti lelőhelyek kerülhetnek 
elő. 
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Sárospatak-Egészségház 
Sárospatak-Végardó 
2008. 
 
A Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság, mint Megbízott Sárospatak Város 
Polgármesteri Hivatala (3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 44.), mint Megbízó megbízásából 2008 
októberében elkészítette a Sárospatak Egészségház bővítésére és a Herczeg Ferenc út nyomvonalának 
kereteire vonatkozó örökségvédelmi hatástanulmányát. 
 
A két tervezett beruházás helye Sárospatak közigazgatási belterületén található, amelynek pontos helyét a 
Megbízó által megküldött helyrajzi számos térkép mutatja. Az egyik a Comenius, Táncsics Mihály, 
József Attila és Eötvös József utcák által határolt, kb. 7,8 hektár nagyságú terület (1. kép), amely az 
Egészségház bővítésével kapcsolatos, míg a másik a Herczeg Ferenc, Szabó József, Virág utcák és a 
Harsányi Zsolt köz által határolt, kb. 5,4 hektár nagyságú terület (2. kép), amely a Herczeg Ferenc út 
nyomvonalának kereteire vonatkozik. 
 
Az adattári, a szakirodalmi, térképészeti adatok, valamint a régészeti helyszíni szemle eredménye alapján 
régészeti jelenségek nem észlelhetők a Sárospatak közigazgatási belterületén található, a Comenius, 
Táncsics Mihály, József Attila és Eötvös József utcák által határolt (9. kép), illetve a Herczeg Ferenc, 
Szabó József, Virág utcák és a Harsányi Zsolt köz által határolt területeken (10. kép). Azonban az érintett 
területek fedettsége és kedvező geomorfológiai helyzetük miatt nem zárható ki teljesen újabb régészeti 
lelőhely előkerülése, ezért „A kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi LXIV. törvény értelmében 
a beruházás által érintett területeken, a beruházáshoz kapcsolódó földmunkákat, csak régészeti 
szakfelügyelet mellett lehet végezni. 
Mindezek alapján, valamint a KÖH Észak-Magyarországi Irodája vonatkozó előírásai/gyakorlata alapján 
azt javasoljuk, hogy a beruházás során érintett területeknél a humuszréteg eltávolítása előtt a Beruházó 
rendelje meg a régészeti szakfelügyeletet a területileg illetékes Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei 
Múzeumi Igazgatóságától. A humuszolás során és a lehumuszolt felszín régész szakember által elvégzett 
szemléje egyértelműen eldönti, hogy van(nak)-e régészeti lelőhely(ek) a területeken, és szükséges-e 
bármilyen régészeti beavatkozás. Amennyiben nem, a kivitelezés nem igényel újabb régészeti 
felügyeletet. 
Amennyiben a beruházás során új régészeti lelőhely kerülne napvilágra, úgy a beruházás által érintett 
rész(eke)t, a máltai konvenció útmutatásainak és a „A kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi 
LXIV. törvény értelmében – a KÖH Észak-Magyarországi Iroda által megadott mértékű, megfelelő 
védőterület meghagyásával – ki kell hagyni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a régészeti jelenségek által 
érintett területeken teljes körű megelőző feltárás végzése szükséges. 
A megelőző feltárás szükségessége esetén – ha a beruházás bekerülési összege meghaladja a nettó 0,5 
milliárd forintos értékhatárt – az oktatási és kulturális miniszter 21/2007. (III. 26.) OKM rendelete „A 
régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének” 
részletes szabályairól szóló 18/2001 (X. 18.) mérvadó. 
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Sárospatak-Végardó fürdő fejlesztése 
2009. 
 
A kutatandó területek elhelyezkedése 
Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése során megvizsgáltuk Sárospatak Város Végardó fürdő 
fejlesztésre szánt területét, a 1121; 1527; 1549; 1566-1567; 1584; 1628-1635; 1733-1735 hrsz-ú 
területeket, valamint ezek közvetlen környezetét. 
 
ÖSSZEGZÉS 
A fentiekben felsoroltuk Sárospatak Végardó fürdő fejlesztési területére vonatkozó jelenlegi régészeti 
ismereteinket az eddigi kutatási eredményeink alapján. A tervezett módosítások által meghatározott 
kutatási terület az alábbi módon érinti a régészeti érdekű területet. 
A régészeti bejárás alapján a vizsgált terület geomorfológiailag régészeti érdekű terület, amely régészeti 
lelőhely meglétére utal. Ennek védelme érdekében, a terület egészén az elsődleges földmunkákat, 
tereprendezéseket csak régészeti megfigyelés mellett javasoljuk elvégezni. 
A régészeti megfigyelésre a 2001. évi LXIV. törvény erre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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1.14.6.3. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 

Sárospatak városa – története, kultúr-, iskola-, egyháztörténete - nagy jelentőségű a kora középkortól 
(vagy talán a népvándorlás korától) kezdve, egészen napjainkig. Patak (terra Potok a Tolcsva pataktól a 
Sátorhegyig) egy észak-déli hadi útra felfűzött területegység a kezdetektől, amibe keletről egy fontos 
csatlakozó vonal (-ra fűzött másik entitás: a Bodrogköz) torkollik. A „T” csomópont végig követhető a 
népvándorlástól. Annak keleti „szára” a gázlón (a későbbi fa, majd kőhídon) kapcsolódik az észak-déli 
„talpához”, ami napjainkig egyre nyugatabbra tolódott. Ez a szár Bodrogolaszi felől Újhely felé vezetett 
mindig is, (a középkorban Via Magnának hívták) és a mai – Bodroghalásznál Illyés Gyula, Hustácnál 
Szent József; a Belvárosnál Szent Erzsébet és Kossuth, Hécénél Dobó utcákon, majd tovább Végardó 
felé Borsi és Széchenyi István utcákon haladt. Ez a vonal az újkorban – a Perényiek várépítésének idején 
- nyugatabbra tolódott a mai Rákóczi utca – Kazinczy utca vonalára. A XIX. század végén megérkezett a 
vasútépítés még nyugatabbra tolva a közlekedési líneát. A XX. század ’50-es éveiben megépítették a 37. 
számú főutat, ami a települések nagy részét kikerüli, így gyorsítja a közúti forgalmat, kevesebb 
problémát és balesetet okoz, azonban el is tereli utunkat és figyelmünket egyéb fontosságokról. Ez a 
méginkább nyugatra eső közlekedési út igazából hadászati célból épült: a tankok gyors felvonulása 
érdekében (Moszkva-Kijev irányából Budapest-Bécs felé). Napjainkban – most már a motorizáció 
gondjait megoldandó – ezt a líneát 2x2 pályára szeretné dúsítani minden e térségben lakó és 
tevékenykedő természetes és jogi személy. Ennek a gondolkodásnak az alapja a józan pragmatizmus, 
példája pedig Felsőzsolcáig vezető (s onnan a tervek szerint Kassa felé tovább haladó) autópályára 
rácsatlakozó 37-es út Hernád folyóig húzódó már megépült 2x2 sávos autóútja. További nyugati irányba 
húzódást a hegyek tesznek lehetetlenné. 

Ahogy a közlekedés, úgy a kultúra is a fent említett „T csomóponton” terjedt, azok ágainak területein 
szemlélhető. Tolcsva és Bodrogolaszi felől valaha érkezhetett Visegrád és Esztergom felől a magyar (s 
azon keresztül az itáliai és germán) középkori kultúra, észak felől – az abaúji központból – Kassáról a 
felvidéki (s azon keresztül a Krakkói) szellemi és lelki életeszmény. A keleti ág kitüntetett szerepű, 
nemcsak a népvándorlás korában.  

A Zemplén keleti szélénél fekvő Patak (Terra Potok; „az egész föld – tota terra”) I. András óta királyi 
erdőbirtok (lásd Végardó helymegnevezés) és szálláshely volt. A terület a „Karos-Karcsa-Patak” nagy 
jelentőségek – kelet-nyugati 9-13. sz-i vonulat legnyugatibb pontja. Míg Karoson a IX. századi 
nagyfejedelmi sírleletek szemlélhetőek (s az ilyen minőségű jelenlét 30 évre tehető), addig Karcsán és 
Patakon rotundák épültek, s az így megszentelt helyek (eltérő módon) fejlődtek. A leghosszabb életű a 
„hármas fokozásból” Patak lett, egész egyszerűen azért, mert királyi erdőbirtokká vált, s mert közepe a 
Bodrog partján a gázlónál egy relatív magaspont: figyelőhely lehetett. A népvándorláskor Ketel vitéz 
nemzetségéé (melyből Koppány származott) lett, kik később a Kincstárral ezt a területet Komáromra és 
Somogyvárra cserélték. I. és II. András királyok tették naggyá a kezdeteknél.  

I. András kijevi származású felesége kedvesebbnek gondolta Patakot Esztergomnál, térbelisége okán. 
Patak közvetlen királyi birtokká vált, plébánosa Esztergomhoz tartozott (Détshy kutatásai szerint 
különös, magas rangú plébánosai is voltak a településnek, mint pl. IV. (Kun) László tejtestvére, néhány 
esztergomi érsek testvére ill. unokaöccse). 

II. András király és neje - meráni Gertrúd várandóssága idején - Leleszről Patakra érkeztek. Az itteni 
királyi központban született Árpádházi Szent Erzsébet a keresztény világ szeretett és nagy tiszteletű női 
szentje. Erzsébet a pataki rotundában lett megkeresztelve és életének első hónapjait minden bizonnyal az 
itteni korai castellumban tölthette. A királyi udvarház eltűnt (régészeti kutatás még nem kereste), a 
rotunda a 17. századig működött (talán keresztelő kápolnává vált), alapfalait az 1965-70-es ásatás 
megtalálta.  

A királyi kápolna soha nem vált plébániatemplommá, azonban tőle északra az akkori domboldalban 
megépülhetett az első hosszhajós városi templom. Egyes történészek egy háromhajós bazilikális 
elrendezésű román kori templomot tételeznek a 13. sz.-ból, mások a 14. század közepi kora-gótikus 
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plébániatemplomot tartják a megszentelt hely további dúsulásának. Ez a templom a rotundát is magában 
foglaló, mintegy 55 m átmérőjű cinteremfal közepére épült. 

Már a középkorban iskola-várossá vált Patak. Az első plébániatemplomtól nyugatra a XX. sz. ’60-as 
éveinek ásatásai megtalálták az iskola épületét. Az iskolakönyvek szerint a diákok nagy része Krakkóban 
és Padovában folytatta tanulmányait.  

A kora középkori város északi szélén megtelepedtek a ferencesek, majd a klarisszák, déli oldalán pedig a 
domonkosok. (Később Darnón a premontreiek, a város közepén pedig a trinitáriusok, majd a jezsuiták.) 
A Klarisszáktól északra megépül a város első ispotálya. 

A középkori vár (terra Potok új helyén) Újhelyen épült – némely történész szerint román kori templom 
is. A Pálócziak azonban újra Patak központjához közel Hécén építkeztek a 15. sz. derekán. Castellumuk 
a Szél-dombon – jól védhető helyen – épült, majd az idők során megerősített falakkal és bástyákkal várrá 
alakult. A XVI. század első harmadában azonban megsemmisült.  

A folyó jobb partján húzódó történelmi városmag a 15. századtól várfallal és száraz árokkal volt védett. 
Azt megelőzően temploma az ún. felvidéki orsós terek mintájára a tér közepén állt. (Erre utal - többek 
közt - a Béla király tér déli oldalán lévő sarki ház /hrsz. 378./ pinceszinti alaprajza – Kormos Gyula egri 
építész közlése.) A Pálócziak - Perényiek építkezése a várfal részévé tették az r.k. templomot, ezzel félbe 
vágva az „orsót”. A Perényiek már az új helvét hitet vallották, így a csarnoktemplom átalakításánál már 
az új liturgia szerinti centrális térben gondolkodtak. A templomot déli bejárattal, oratóriummal, középen 
Úr asztalával, északon a várfalon, nyugaton, délen és keleten pedig konzolosan elhelyezett karzattal 
látták el. Ekkor a cinterem falára campanile-szerű harangtorony épül.  

A ferencesek – kik a Kárpát-medencében nagy számban a megújított hitet vallották, igehirdetésükkel 
protestánsokká váltak. Itt Patakon templomuk és territóriumuk a későbbi Collegium fundusává vált. A 
birtokos családok is az új hitet képviselték, így a Dobók, Lórántffyak és Rákócziak lettek donátorai a 
Református Nagykollégiumnak (Collegium), melynek kisugárzása Heidelbergig, Göttingáig és Genfig 
szemlélhető. 

I. Rákóczi György – a későbbi erdélyi fejedelem – hadászati és reprezentációs központtá építi át 
székhelyét. Nagy jelentőségű ágyúöntő műhelyt létesít. A morvaországi csata után jelentős számú habán 
kézműves népességet hív meg udvarába – szabad vallásgyakorlás biztosításával. A Belvárostól északra a 
Kollégium és a Szél-domb között kerül kialakításra a „Habán-telep”. Lórántffy Zsuzsanna a Kollégiumot 
patronálja, s tudós tanárokat hív (mint pl. Johannes Amos Comenius – nagyapja Szögi János – a csehnek 
mondott magyar rektort). 

A Wesselényi-Nádasdy összeesküvés után a protestánsokat kiűzik a városból. Stahremberg kapitány a 
vártemplomot lőporraktárrá változtatja, a városkapukat befalaztatja, s a templomon üt új kapukat, ahol 
ellenőrzi a külső várba betérő forgalmat. Ezután a kincstár ide telepíti a jezsuitákat és ők kezdenek 
misézni a vártemplom többször átalakított hajóiban.  

II. József őket is elűzi, s a templom újra plébániatemplommá válik. Ekkor az oratóriumot megmagasítják, 
barokkos fedéssel látják azt el, ezzel párhuzamosan a campanilét lebontják. A templomot újraboltozzák 
barokk stílben, a nyugati oldalon nehézkes barokk orgonakarzat épül, s ide kerül egy új barokk orgona is. 
A főhajó szentélyébe a budai Karmelita templomból ideszekerezik a barokk főoltárt, az utca másik 
feléről – a Trinitárius templomból – pedig a Fekete Madonna főoltár és a Szent Anna mellékoltár kerül 
az új titulusú (Szeplőtelen fogantatás) plébániatemplomba.  

A XVIII. - XIX. század fordulóján megépül – a korábbi fatemplom mellett – az új református templom 
barokk stílben. Két évtized múlva tornya is épülhet. A Kollégium új épületei Vay József főgondnok 
intenciói szerint valószínűleg Kun János miskolci építőmester tervei alapján készült. Az ősi református 
temető művelése megszűnik, az új északkeletre húzódik. A felhagyott temető és az attól északra és 
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nyugatra eső terület lesz a későbbi iskolakert, ahol a XX. század elején az angol és a humán internátusok 
megépülnek. Előbbit Schulek János, utóbbit Medgyaszay István tervezték. 

A XIX. század végén és a XX. század elején ún. professzor-villák épülnek az iskolakerttől északra a 
Kazinczy utca két oldalán. Lechner Lajos és Varga László jegyzik a református tanítóképző iskola 
épületeinek 1913-as terveit. Az ONCSA internátust Rácz György építész tervezte 1939-ben. 

A város belterületének telkenkénti vizsgálatát irodánk kilenc területegységre bontotta: 

1. Óváros 
2. Héce 
3. Belváros 
4. Dél-nyugat  
5. Hustác (és Bodroghalász) 
6. Kispatak 
7. Végardó 
8. Iparterület 
9. Peremváros 

A legtöbb műemlék természetszerűleg az Óvárosban van, a Belváros, Héce és környéke, valamint Hustác 
már kevesebb műemlékkel dicsekedhet. Bodroghalász és Végardó református és görögkatolikus 
templomai (utóbbi görögkatolikus parókiája) jelentik ezen területegységeknél a kizárólagos műemléki 
védettséget. Kispatakon 1 népi lakóház műemlék. részletes kimunkálásukat lásd alább. 

A településszerkezet elsődleges osztását a Bodrog folyó adja Nagypatak és Kispatak területre.  

Nagypatak további nyolc egységre bontásánál a prioritást az ősiség adta.  

Az Óváros a Bodrog és az újkori főutca közt terül el az Arad utcától északra, a Szemere utcától délre.  

Héce területét a Szemere utca, Kazinczy utca, Határ utca és a Bodrog öleli. 

A (-z újkori) Belvárost keletről a Rákóczi és Kazinczy utcák, nyugatról a vasút, délről az Erdélyi János 
utca határolja. 

A Dél-nyugati területegység jellemzően újkori és legújabb kori képződmény, kertvárosi területekkel, 
kockaházakkal és lakóteleppel. Keleti lehatárolása a Rákóczi utca – Illyés Gyula utca, északi lehatárolása 
az Erdélyi János utca, míg nyugati oldala a MÁV területe és a régi kisvasúti sín volt nyomvonala. 

A Hustác-Bodroghalász terület észak-nyugaton szintén fogad egy kisebb lakótelepi zárványt a régi zsidó 
temető mellett, valamint itt van az árpád-vezér Gimnázium és a Medgyaszay Szakközépiskola is. A 
terület észak-keleti része az Arad utca és Bodrog folyó közt (a valamikori „Hóstác” = Hochstadt = „déli 
Hustác”). 1953-ban csatolták Sárospatakhoz Bodroghalászt, mely református népességű településnek 
közepe a templom, keleti oldala a Bodrog, nyugati lehtároltsága a Bodrogolasziba vezető út, északi 
oldalon pedig a Hustáchoz tapad.  

Végardó északról övezi a várost, annak is az általunk Hécének nevezett (és a Szél-domb köré szervezett) 
területegységét. A két terület közt a Határ utca beszédes név. Keletről a Bodrog, nyugatról a vasút és a 
37-es út, északról pedig külterületi egységek övezik. 

Az iparterület a vasút, a 37-es út és a 37-es útról bejövő Wesselényi Miklós utca határolja. 

Peremvárosnak neveztük a Wesselényi utca másik oldalától dél-nyugatra fekvő területet, amit dél-
keletről a vasút, északról pedig a 37-es út határol. 

A területhasználat a fenti leírásból jól követhető: az Ó- és Belvárosban találhatóak a városi közigazgatási, 
oktatási, ellátási, szolgáltatási központi funkciók. Kispatakon, Végardón, Bodroghalászon, Hustácon, 
Dél-Nyugaton (a kertvárosi és lakótelepi részeken) valamint a Héce városrészben elsősorban 
lakófunkciók találhatóak. Az Iparterület szinte kizárólag gazdasági, kereskedelmi és ipari funkciókkal 
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ellátott, míg a Peremvárosi résznél vegyesen ipari-gazdasági-kereskedelmi és lakó funkciók vegyesen 
találhatóak. 

 

1.14.6.4. Világörökségi terület és világörökségi várományos terület 
 
A Tokaj – Hegyalja világörökségi területhez jelenleg a Rákóczi pince tartozik, ami a külső vár területén 
elhelyezkedő 174. hrsz-ú telekről megközelíthető. A Rákóczi a pince a tájképi kert alatt húzódik, igen 
sok pinceággal, más-más magassági elrendezésben.  

A Tokaj-Hegyalja világörökségi területnek javasolt szellemi-lelki központja lehetne Sárospatak (Az 
Óváros erre kiválóan alkalmas). 

 

 
 
 

Fenti térkép ábrázolja a Tokaj Történelmi Borvidék és Kultúrtáj Világörökség és várományos területeit is 
tartalmazza.  
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1.14.6.5. Műemlék, műemlékegyüttes 

TELKENKÉNTI MŰEMLÉK KIMUTATÁS 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1381 1245/1 Végardó, Széchenyi 

utca 8. 
Görögkat. paplak 

Leírás: Késő barokk, XIX. sz. eleje. Átépítve. 
Műemlék: III. 
 

  

 
 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1380 1247 Végardó, Széchenyi 

utca 10. 
Görögkat. templom 

Leírás: Copf, 1800. körül. 
Műemlék: III. 
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Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1342 169 Szent Erzsébet utca Vár 
Vár részei: 
műemlék I. 1342 [18069] ún. Perényi szárny; I. 1342 [18071] olaszbástya; I. 1342 [18070] ún. 
Lórántffy-szárny; I. 1342 [18068] lakótorony; I. 1342 [3098] Rákóczi vár 
Leírás: 
Várkastély, ma Rákóczi-Múzeum. Lakótorony, ún. Vöröstorony, 15. sz. vége; átalakítva reneszánsz 
stílusban 1540 körül, legfelső szintje 1656-1657. Várkastély, késő reneszánsz, 1540-1542, 1563; 
kiépítve a 17. sz.-ban, átalakítva a 18. sz.-ban. A lakótorony körül olaszbástya, 16-17. sz. Kastélypark, 
Henri Cavet 1826. évi angolkert terve alapján 1826-ban telepítve. A kert körül a városfal K-i, Dny-i 
városfalszakasza és földsánc. 
Műemlék: I. 

  

 
 
Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1347 172/2 Szent Erzsébet u. 30. Múzeum 
Leírás: Múzsák Múzeuma, volt (Borostyán) szálloda – átalakítás: Makovecz Imre, korábban trinitárius 
kolostor, kora barokk, 17. sz. közepe. Átalakítva kolostor céljára a 18. sz. első harmadában. Udvarától 
észak-nyugatra a szomszédos telken az egykori lőportorony, nemrég mosoda, 17. sz. telkének Ny-i 
határán a Ny-i városfal vonulat és földsánc, 17. sz. 
Műemlék: I. 

  

  

 
lőportorony (hrsz. 176) 
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Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1346 177. Szent Erzsébet u. 26. Lakóház 
Leírás: Kora barokk lakóház, 17. sz. –i eredetű. Átalakítva. 
Műemlék: III. 
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Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1345 178. Szent Erzsébet u. 22-

24. 
Lakóházak 

Leírás: a 24. sz. alatti lakóház, feltehetően 17. sz.-i eredetű, klasszicista, 1820 körül. 
Műemlék: III. 

 

 

  

  

 
 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
9369 1790 Rákóczi u.2. Tornacsarnok, kert 
Leírás: 1910 körül épült. 
Műemlék: III. 
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Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1343 184 Szent Erzsébet tér 14. múzeum, volt iskola 
Leírás: Képtár, kora barokk épület - 17. sz., átalakítva 1833-ban. 
Műemlék: III. 

  

 
 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1361 2 Szent József u. 2. lakóház 
Leírás: Lakóház, klasszicizáló, 1809. 
Műemlék: III. 

       
 
 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1358 325 Rákóczi u. 24. lakóház 
Leírás: Lakóház, copf, 1780 körül. 
Műemlék: III. 
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Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1357 326 Rákóczi u. 22. lakóház 
Leírás: Lakóház, (ún. Zsarnay-ház) klasszicizáló, eklektikus, 1840 körül. 
Műemlék: III. 

  

 
 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1360 331 Rákóczi u. 14. lakóház 
Leírás: Lakóház, klasszicista, 1830 körül. 
Műemlék: III. 

 

 

 
 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1356 332 Rákóczi u. 12. lakóház 
Leírás: Lakóház, barokk eredetű. Mai alakjában eklektikus, 1850 körül. 
Műemlék: III. 
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Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1338 3366 Bodroghalász, Béke 

köz 2. 
ref. templom 

Leírás: Református templom, késő barokk, 1826. Átépítve 1872-ben. Berendezés: szószék, stallum, 
copf, 1800 körül (a régi fatemplomból áthozva). 
Műemlék: III. 

  

 
 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1334 343 Comenius u. 3. lakóház 
Leírás: Lakóház, ún. Vay-ház, klasszicista, 1820 körül. 
Műemlék: III. 

     

 
 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1355 345 Rákóczi u. 6. napközi/zeneiskola 
Leírás: Napközi otthon/zeneiskola, késő barokk, 19. sz. eleje. 
Műemlék: III. 
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Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1355 349/1 Szent Erzsébet tér r.k. templom 
Leírás: Római katolikus templom, gótikus, 14-16. sz. (I.-, II-, III,- gótikus templom. Először 
háromhajós bazilikális elrendezésű, szentélye a nyolcszög három oldalával záródott, majd a Perényiek 
idejében a helvét lliturgiára átformára csarnoktemplommá vált, körben karzattal.) Barokk boltozata 
1787-ből, nyugati tornya 1802-ből való. Berendezése: főoltár - barokk (a Budai Karmelita 
templomból) mellékoltárok (a Sárospataki Trinitárius templomból), padok - barokk; 18. sz.-i orgona 
1794-ből, készítője Komornik János. 15-18. sz.-i sírkövek. A templom körül középkori 
körítő(cinterem)fal, körtemplom, rotunda alapfal, 11. sz., harangtorony (campanile) és iskola 
falmaradványai. 
Műemlék: I. 
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Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1344 353 Szent Erzsébet tér 15. r.k. plébánia 
Leírás: R.k. plébániaház, volt jezsuita kolostor, gótikus eredetű résszel, késő reneszánsz és barokk 
átépítéssel. Mai alakja a 19. sz.-i eredetű átalakításokkal. Telkének keleti határán a keleti 
várfalvonulat. Déli oldalán kapu, majd gazdasági épület, amitől délre a Vízikapu található. 
Műemlék: III. 

  

  

       
 
  

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1335 383 Szent Erzsébet tér 5. városfalon lakóház 
Leírás: Lakóház, mely a 17. sz.-i vár-/városfal maradványaira épült, udvara a szárazárok egy része 
feltöltve. 
Műemlék: I. 
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Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1335 384  Szent Erzsébet tér 3. „Újbástya” 
Leírás: Vár-/városfal maradványok, 16-17. sz.- várfal északkeleti sarokbástyájának át/visszaépült 
része. Utolsó rekonstrukció: 2006-ban, sajnos csonkán. Kazamata szintje az út alatt folytatódik. 
Műemlék: I. 

 

 

 
 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1335 385 Szent Erzsébet tér „száraz árok” 
Leírás: Vár-/városfal maradványok – a 17. sz. – i várfal külső száraz árkának egy része 
Műemlék: I. 

  
 
 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
10400 389 Szent Erzsébet tér 1. Lakóház/boltok 
Leírás: Lakóház/boltok, volt zsidó fürdő 
Műemlék: III. 
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Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1364 396 Béla király tér 3. Lakóház 
Leírás: Lakóház, barokk, 18. sz. 
Műemlék: III. 

 

 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1350 415 Kossuth Lajos u. 44. Tanácsháza 
Leírás: Tanácsháza, késő barokk, 18. sz. Átalakítva. 
Műemlék: III. 

 

 

 
 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1350 416 Kossuth Lajos u. 44. Tanácsháza 
Leírás: Tanácsháza, késő barokk, 18. sz. Átalakítva. 
Műemlék: III. 
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Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1359 420 Rákóczi u. 33. lakóház 
Leírás: Lakóház, klasszicista, 1820 körül. 
Műemlék: III. 

 

 
 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
9027 4229 Gárdonyi u. 11. népi lakóház 
Leírás: Népi lakóház 
Műemlék: III. 

  

 
 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1348 436 Kossuth Lajos u. 26. lakóház 
Leírás: Lakóház, késő barokk, 1780 körül. 
Műemlék: III. 
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Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1352 455 Lórántffy Zs. u. 1. ref. templom 
Leírás: Református templom, barokk, 1776-1781., 19. sz.-i átalakításokkal. 
Műemlék: III. 

     
 
 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1354 471 Rákóczi u. 1. ref. főiskola tanári 

lakásai 
Leírás: A Református Főiskola, avagy „Kollégium” ősi épületeinek egyik megmaradt tagja, ma tanári 
lakások. 
Műemlék: I. 
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Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1354 472 Rákóczi u. 1. ref. főiskola múzeuma 
Leírás: Református Főiskola udvarán a régi „Kollégium” épületének egyetlen megmaradt darabja, a 
Berna-sor, később az ún. küldöttségi szállás, ma egyháztörténeti és művészeti múzeum, 1773. Bővítve 
a 19. sz. elején. 
Műemlék: I. 

 

 

  

  

 
 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1354 473 Rákóczi u. 1. ref. főiskola 
Leírás: Református Főiskola - nagykollégium, gimnázium, diákotthon, ref. levéltár és könyvtár, 
klasszicista, 1806. Vay József főgondnok intenciói szerint valószínűleg Kun János miskolci 
építőmester készítette. A könyvtár az épület déli szárnyában létesült Pollack Mihály tervei alapján. 
Műemlék: I. 
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Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1337 490 Attila u. 11. lakóház 
Leírás: Lakóház, barokk polgárház, 1750 körül. 
Műemlék: III. 

  

 
 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1336 493 Attila u. 3. lakóház 
Leírás: Lakóház, barokk, 18. sz. vége. (kőkapuzata elpusztult!) 
Műemlék: III. 

  

 
 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1351 495 Kossuth u. 63. lakóház 
Leírás: Lakóház, 17. sz.-i eredetű, 19. sz. végi, eklektikus átépítéssel. 
Műemlék: III. 
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Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1366 531 Kossuth u.1. kolostor romokon 

lakóház 
Leírás: Klarissza apácák középkori kolostorának romjai, 18. század végén a rendet megszűnt, később a 
kolostort már nem veszik birtokba, ma lakóház 
Műemlék: II. 

  

 
 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1366 532 Kossuth u.1. kolostor romokon 

lakóház 
Leírás: Klarissza apácák középkori kolostorának romjai, 18. század végén a rendet megszűnt, később a 
kolostort már nem veszik birtokba, ma lakóház 
Műemlék: II. 
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Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1363 6 Szent József u. 8. görög katolikus 

templom 
Leírás: Gör.kat. templom, copf, 18. sz. vége. Feltehetően a valamikori dominikánus kolostor telkén 
épült. A kolostor kőanyagát a Perényi építkezésekkor másodlagosan felhasználták. A ruténok első 
templom a mai templomtól nyugatra állhatott fatemplomként – lásd F. Rőmisch térképe 1785-ből. 
Műemlék: III. 

       
  

 

 

 
 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
8645 65 Deák Ferenc u. 3. (5?) Lakóház 
Leírás: Népi lakóház 
Műemlék: III. 
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Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
8643 743 Ispotály köz 1. 

(Görbe u. 5.) 
Lakóház 

Leírás: Lakóház, egykori ispotály. 16. sz.-i eredetű. Átépítve. 
Műemlék: III. 

  

 
 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
9868 7630 Sp.- Megyerhegy Borház-villa 
Leírás: volt Láczay féle borház-villa, eklektikus 1870. Már csak a falai állnak a tengerszem felé vezető 
úton, növényzettel sűrűn benőve. 
Műemlék: III. (Megjegyzés: a legfrissebb műemléki listán – adatközlő: Simon Zoltán - már nem 
szerepel) 

  

 
 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
9373 767 Kazinczy u. 35. Lakóház 
Leírás: Lakóház, klasszicista eredetű, átépítve 1900 körül. 
Műemlék: III. 
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Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1341 768 Kazinczy u. 33. Lakóház 
Leírás: Lakóház, késő barokk, 1780 körül. 
Műemlék: III. 

        
 
 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1340 778/1 Kazinczy u. 23. képtár 
Leírás: Képtár, ún. Szinyei-ház, késő barokk, 18. sz. vége. 
Műemlék: III. 
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Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1367 780 Vörösmarty u. 2. Lakóház 
Leírás: Lakóház, ún. Rozgonyi-vár, eredetileg professzorlakás, késő barokk, 1780 körül. 
Műemlék: III. 

 

 
 

 
  

    
 
 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
1339 815 Dobó Ferenc u. 19. Lakóház 
Leírás: Lakóház, késő barokk, 1802. 
Műemlék: III. 
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Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
9368 898 Vörösmarty Mihály u. 

3. 
pinceépület 

Leírás: Pince, copf, 18. sz. vége.  
(Megjegyzés: a legfrissebb műemléki listán – adatközlő: Simon Zoltán - már nem szerepel) 
Műemlék: III. 

        
 
 

Törzsszám Helyrajzi szám Cím Funkció 
4320 164, 168-178, 180-212, 

3011, 347-361, 3609, 
3610, 365, 367-391, 
484-486 

 várfal maradványok 

Leírás:  
Műemlék: I. 

        
 

1.14.6.6. Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely 
 
Történeti kert: 

- iskolakert – hrsz. 1790 
- várkert, tájképi kert – hrsz. 169. 

 
Védett temető és temetkezési emlékhely Sárospatakon nincs nyilvántartva. 
 
1.14.6.7. Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet 
Sárospatak Városhoz tartozó minden helyrajzi szám jelzője a „történeti táj” 
 
Műemléki jelentőségű területek: 
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164 

műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

168 

műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

170 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

171 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

172/1 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

173 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

174 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

175 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

176 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

180 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

181/1 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

181/2 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

183 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 
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185 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

186 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

187 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

188 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

189 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

190 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

191 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

192 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

193 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

194 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

195 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

196 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

197 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

198 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 
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199 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

200 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

201 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

202 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

203 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

204 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

205/1 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

205/2 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

206 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

207 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

208 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

209 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

210 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

211 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 
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212 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

3011 

műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

347 

műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete; 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete; 
1355 [18794] Zeneiskola ex-lege műemléki környezete; 1354 [18793] Ref. Főiskola ex-
lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

348 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

349/2 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

350 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

351 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

352 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

  

354 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

355 

műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

356 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 
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357 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

358 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

359 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

360/1 műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
360/2 műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
360/3 műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
360/4 műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 

3609 

műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

361 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

3610 

műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

365 

műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

367 

műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

368 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

369 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 
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370 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

371 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

372 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

373 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

374 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

375 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

376 

műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

377 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

378 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

379 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

380/1 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

380/2 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

381 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 
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382 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

386 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

387 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

388 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

390 
műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

391/1 

műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

484 

műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete; 1354 [18793] Ref. Főiskola ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

485 

műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

486 

műemléki jelentőségű terület 4320 [3085] Sárospatak műemléki jelentőségű területe 
műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

 
Műemléki környezet: 

1 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

140 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 
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141 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

142 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

150/4 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

163 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1738 

műemléki környezet 1340 [18795] Lakóház, ún. Szinyei-ház ex-lege műemléki 
környezete; 1354 [18793] Ref. Főiskola ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1769 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1770 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1771 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1772 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1773 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1774 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1775 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1776/1 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 
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1776/2 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1777 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1780 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (út) 

1782 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1783 

műemléki környezet 1340 [18795] Lakóház, ún. Szinyei-ház ex-lege műemléki 
környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1784 

műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete; 
1340 [18795] Lakóház, ún. Szinyei-ház ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1785 

műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete; 
1340 [18795] Lakóház, ún. Szinyei-ház ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1786 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1787 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1788 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1789 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1790 

műemlék III. 9369 [18318] kert; III. 9369 [3105] Tornacsarnok épülete 
műemléki környezet 1354 [18793] Ref. Főiskola ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 



 

119 
 

1791 

műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete; 
1354 [18793] Ref. Főiskola ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (út) 

1792 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1793 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1794 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1795 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1796 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1797 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1798/2 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1800 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (út) 

1801 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

213 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

219 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (temető) 

220/1 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 



 

120 
 

220/2 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

222 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

230/3 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (út) 

230/4 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (út melletti 
leválasztás) 

230/6 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

230/7 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (út melletti 
leválasztás) 

2387 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (út) 

243/3 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (Jezsuiták) 

245 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (Bodrog Hotel) 

2824 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

2825 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

2829 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

2830 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

2833/1 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 
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2834 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (út - Sport utca) 

2837/2 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

2852 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

289/2 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

289/6 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

289/7 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

291 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

292 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

293 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

294 

műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (Comenius 
utca) 

344 
műemléki környezet 1355 [18794] Zeneiskola ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

346 

műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete; 
1355 [18794] Zeneiskola ex-lege műemléki környezete; 1354 [18793] Ref. Főiskola ex-
lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1791 

műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete; 
1354 [18793] Ref. Főiskola ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (Táncsics 
Mihály út) 
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1792 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1793 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1794 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1795 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1796 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1797 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1798/2 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

1800 

műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (József Attila 
utca) 

1801 

műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (Autóbusz 
pályáudvar) 

213 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

219 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (katolikus 
temető) 

220/1 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

220/2 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

222 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 
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230/3 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (Erdélyi János 
utca) 

230/4 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (út menti….) 

230/6 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

230/7 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (út menti…) 

2387 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (Martinovics 
utca) 

2833/1 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

392 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

393 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (út) 

408 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (út) 

409 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (út) 

41 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (Szabó József 
utca) 

43 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

44 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

466 
műemléki környezet 1355 [18794] Zeneiskola ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 
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467 

műemléki környezet 1355 [18794] Zeneiskola ex-lege műemléki környezete; 1354 
[18793] Ref. Főiskola ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

468 
műemléki környezet 1354 [18793] Ref. Főiskola ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

469 
műemléki környezet 1354 [18793] Ref. Főiskola ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

470 

műemléki környezet 1355 [18794] Zeneiskola ex-lege műemléki környezete; 1354 
[18793] Ref. Főiskola ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (kollégium köz) 

474 
műemléki környezet 1354 [18793] Ref. Főiskola ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

475 
műemléki környezet 1354 [18793] Ref. Főiskola ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

476 
műemléki környezet 1354 [18793] Ref. Főiskola ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

478 
műemléki környezet 1354 [18793] Ref. Főiskola ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

492 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

494 

műemléki környezet 4320 [19266] Sárospatak műemléki jelentőségű területe ex-lege 
műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

516 
műemléki környezet 1354 [18793] Ref. Főiskola ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

519/1 
műemléki környezet 1354 [18793] Ref. Főiskola ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

519/2 
műemléki környezet 1354 [18793] Ref. Főiskola ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 



 

125 
 

520 
műemléki környezet 1354 [18793] Ref. Főiskola ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

521 
műemléki környezet 1354 [18793] Ref. Főiskola ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

522 
műemléki környezet 1354 [18793] Ref. Főiskola ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

523 
műemléki környezet 1354 [18793] Ref. Főiskola ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

524 
műemléki környezet 1354 [18793] Ref. Főiskola ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

528 
műemléki környezet 1354 [18793] Ref. Főiskola ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

529 
műemléki környezet 1354 [18793] Ref. Főiskola ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

769 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

770/1 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

771 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

772 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

774 
műemléki környezet 9369 [18796] Tornacsarnok épülete ex-lege műemléki környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

777 

műemléki környezet 1340 [18795] Lakóház, ún. Szinyei-ház ex-lege műemléki 
környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

778/2 

műemléki környezet 1340 [18795] Lakóház, ún. Szinyei-ház ex-lege műemléki 
környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 
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779 

műemléki környezet 1340 [18795] Lakóház, ún. Szinyei-ház ex-lege műemléki 
környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (Habán utca) 

784 

műemléki környezet 1340 [18795] Lakóház, ún. Szinyei-ház ex-lege műemléki 
környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

785 

műemléki környezet 1340 [18795] Lakóház, ún. Szinyei-ház ex-lege műemléki 
környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

816 

műemléki környezet 1340 [18795] Lakóház, ún. Szinyei-ház ex-lege műemléki 
környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék (Vörösmarty 
utca) 

899 

műemléki környezet 1340 [18795] Lakóház, ún. Szinyei-ház ex-lege műemléki 
környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

900 

műemléki környezet 1340 [18795] Lakóház, ún. Szinyei-ház ex-lege műemléki 
környezete 
műemlék történeti táj 11575 [18739] Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 
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Helyi védett épületek (hrsz.) megnevezés 

  1784;1785;1786;1787 Lakóépületek (tanárlakások) 
1790 Kollégium (Tompa Mihály u.) 
1788, 1789 Kollégium (Kazinczy u.) 
253 Tanítóképző Főiskola 
257 Művelődés Háza 
398 Posta 
300 Polgármesteri hivatal 
330 Lakóház (Rákóczi u.) 
328 Lakóház (Rákóczi u.) 
327 Lakóház (Rákóczi u.) 
432 Lakóház (Kossuth u.) 
392 irodaház 
183 Óvoda 
466 Lakóház (Rákóczi u.) 
2833; 2837 Lakóház (Rákóczi u.) 
375 Lakóház (Kossuth u.) 

 
Javaslat épületek védetté nyilvánítására: 
354 Szent Erzsébet Ház 
346 Mudrány 

 
1.14.6.8. Nemzeti és történelmi emlékhely 
 
Nemzeti emlékhely Sárospatakon nincs nyilvántartva. 
 
Történelmi emlékhely: 
- Vár – hrsz. 169. 
- Református Kollégium és Könyvtár – hrsz: 471, 472, 473 
 
1.14.6.9. Helyi védelem  

lásd.: 1.14.6.3 pont 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

(Lásd: a külön dokumentált Telekvizsgálatok című munkarészben illetve a 1.14. pontban) 

1.15. Közlekedés 

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok  

1.15.1.1. Sárospatak fő közlekedési irányai a Bodrog-folyó jobb partjának észak-déli irányú Szerencs – 
Sátoraljaújhely iránya illetve az erre  merőleges keleti irány. Az észak-déli irányú 37. sz. országos közút 
nyomvonala a város nyugati oldalán szerencsés helyen – a lakott területeken kívül – vezet. 

1.15.1.2. A keleti irány Cigánd felé - hálózati szerepe szerint mellékút – a Sárospatak-Cigánd-Kisvárda összekötőút 
a Bodrog-közt kapcsolja be az országos vérkeringésbe. Az útvonal jelenleg a várost kelet-nyugati irányban 
kettészelve, a történelmi városrészek hangulatát rontva kanyarog a belvároson keresztül. 

1.15.1.3. A végardói városrész jellemzően üdülő forgalma elsősorban a nyári hónapokban Sátoraljaújhely irányából 
erős célforgalmat generál. A forgalom jelenleg a Szerencs-Sátoraljaújhely vasútvonalat szintben keresztezve, a 37-
es főúthoz szintbeli gyorsítósávval és kanyarodó sávval ellátott 3 ágú (útbecsatlakozás) csomóponttal kapcsolódik. 
A konfliktushelyzeteket a nagymértékű mellékút irányú forgalom miatt épített kanyarodó és gyorsító sávok csak 
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részben orvosolták. 

Javaslatok 

 Az 1.15.1.2. pontban vázolt helyzetet hivatott a tervezett déli elkerülőút megoldani, mely a külterületen haladva (új 
Bodrog-híddal) felfűzi a délről érkező utak forgalmát egészen a keleti kapuig. 

Ennek az útnak a megépülésével a jellemző „T” irányú átmenő forgalom a külterületre helyeződik, lehetőséget adva 
az élhető város kialakítására. 

Az 1.15.1.3. pont forgalmi helyzetének megoldására a Kazinczy F. utcának a volt kisvasút töltésének irányában 
való továbbvezetésével, vasút feletti felüljáró építésével az országos közúton létesítendő körforgalmú csomópont 
kialakítása javasolt. 

1.15.2. Közúti közlekedés 

1.15.2.1. A település átmenő forgalmának a „T” szárára jutó része keleti irányból a Bodrog- folyón átkelve az Attila 
utcán és Kossuth Lajos utcán kettős ellenirányú 90 fokos ívet ír le, a csatlakozó területek forgalmát is figyelembe 
véve jelentős konfliktushelyzeteket teremtve ezáltal. 

1.15.2.2. A Rákóczi út jelenleg észak – déli gyűjtőútként funkcionál, melynek szerepe a déli elkerülő út 
megépülésével is átértékelhető, átterhelhető. 

1.15.2.3. A Malomkőgyár utca északi oldalának ipari létesítményei kiépítetlen csomópontban csatlakoznak az 
országos közúthálózathoz, a jelentős teherforgalom előbb-utóbb komolyabb gondokat okozhat, mely hátráltathatja 
az ide települt vállalkozások fejlődését. 

Javaslatok 

- A forgalmi helyzet finomítására javaslatunk a hídról az Attila utcán át egyenesen, majd kis hajlású bal 
ívvel bekötni a meglévő Rákóczi utcai csomópontba. A felszabadult volt útterületen parkolók kialakítása 
javasolt. 

- Javasoljuk az észak-déli gyűjtőút funkció áthelyezését a József Attila utcára majd ennek folytatása északi 
irányban a vasút mellett a Kazinczy és Határ utcákig az itt kialakítandó körforgalmú csomópontig. Ezzel 
egyidejűleg a Rákóczi utca és Kazinczy utca forgalom-csillapított övezetként való kialakítását. 

- Végül a Malomkőgyár utca csomópontjának áthelyezésével és körforgalommá alakításával az országos 
közút mindkét oldalán lévő ipari övezetek bekapcsolhatók a főúthálózat forgalmába annak zavarása nélkül. 

1.15.3. Közösségi közlekedés 

1.15.3.1. közúti közlekedés – Sárospatakon kimondottan városi autóbuszjárat nem létezik. A közösségi közúti 
közlekedés a helyközi járatok használatával oldódik meg. A vasútállomás előtti téren található a Volán pályaudvar. 
Innen értelmezett az összes környékbeli településre használatos járat. Értelemszerűen a város különböző 
területegységein a távolsági buszok megállnak. 

1.15.3.2. kötöttpályás közlekedés – villamos illetve trolibusz járat Sárospatakon nem létezik. Kötöttpályás 
közlekedés kimondottan a MÁV, ami viszont helyközi viszonylatban értelmezhető. (A ’80-as években megszűnt a 
kisvasút, ami a Bodrogközt kötötte össze a Hegyközzel és több megállóhelye volt Sárospatakon.) 

1.15.3.3. vízi közlekedés – Vízibusz járatok indítását tervezi a város összefogva a MAHART-tal és egyéb turisztikai 
szervezettel. Nem kizárt a teljes tiszai személyhajózáshoz való csatlakozás, így üdvözlendő lenne egy Szeged-
Szolnok-Tokaj-Sárospatak járat. A közeli térségben a Bodrog vízibusz járatát Tokaj-Sárospatak-Alsóberecki 
vonalon meg kívánják valósítani. Vízibusz kikötőt első tervünkön a meglévő kikötőhöz rajzoltunk a Bodrog bal 
partjára a hídfő déli oldalára. Ez a város döntéshozóinak nem igazán tetszett, mivel a turisták gyalogos mozgatása a 
hídon aggályosnak ítéltetett. A városvezetés kérte megvizsgálni a Bodrog jobb parti kikötőjének 
megvalósíthatóságát, a híd déli oldalán. Az ÉVIZIG-gel történt egyeztetésen hamar kiderült, hogy az ott 
megvalósítható ugyan, de csak akkor, ha a másik bejegyzett kikötő felhagyásra kerül, mivel ugyanazon 
folyókilométer két oldalán ilyen szélességű élővíz folyásnál ez a dupla elrendezés nem támogatható. Utoljára 
felmerült az az elrendezés, amit irodánk 6 évvel ezelőtt javasolt (a várkörnyéki fejlesztések kapcsán): az Arad utca 
és a Bodrog folyó találkozásánál kialakított területen, ahol egy gyalogoshíd is indulna, csónak és sportkikötő is lenn 
és a közúti kapcsolat parkolókkal is megoldható. 

1.15.3.4. légi közlekedés – A meglévő repülőtérnek bejegyzett Sárospatak-Bereg térségében a Belvároshoz közel 
holtággal körülhatárolva található füves kifutópálya. 1938-ban nyitották meg. Az érvényben levő megyeterven 
piktogram jelzi ennek a repülőtérnek a fejleszthetőségét. Tervünk a meglévő közúti kapcsolathoz parkolót rendel, a 
repülőtér fejlesztéshez építési helyet irányoz elő. A reptér jellemzően sport, mezőgazdaság és üzleti célokra 
használatos kisrepülőket tud fogadni. 
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1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés – A teljes város területén évtizedek óta megoldott a kerékpáros és 
gyalogos közlekedés, viszont a gépjármű forgalom fejlődésével és intenzitásának növekedésével egyre nagyobb 
gondot kell fordítani a gyalogos és biciklis közlekedés biztonságára, a különböző hálózatok lehetőség szerinti 
elkülönítésére. 

1.15.5. Parkolás – A lakó és intézményi parkolók részben megvannak, részben az új építések kapcsán az OTÉK 
szerinti kiépítésük kötelezettséget jelent. A városi vasútállomás kijárati oldalánál meglévő jól méretezett 
személygépkocsi várakozó parkoló jól méretezett. Vannak azonban lökésszerű dömping-parkolási igények is. 
Ilyenek a különböző iskolai évnyitók, évzárók, ilyenek a nagyrendezvények esetei (pl. Zemplén fesztivál, Vár 
napok) és ilyen az utolsó tíz év zarándokturizmusa is Árpádházi Szent Erzsébet okán (Pünkösd, Szent Erzsébet 
nap). Tervünk a fentiek miatt parkolókat irányoz elő: a Szent Erzsébet általános iskolánál, a Vártemplomtól északra 
a park mellett, a Kucik gödörtől északra a nyugati várfal mellett. 

 

 1. Eötvös, Csokonai, Erdélyi és Szabó Gy. utcák csomópont kialakításához közlekedési tervezői 
vélemény 

A javaslat szerinti körforgalmú csomópont kialakításának lehetőségei: 

1.1. Az Eötvös utca a 3814.sz. Országos közút átkelési szakasza és mint ilyen jellegű útra kötelezően vonatkozik az 
Útügyi Műszaki Előírások alkalmazása. 

1.2. Az ÚT 2-1.201:2008 sz. Közutak tervezése (KTSZ) című Útügyi Műszaki Előírás 4.8.5. (Vasutak keresztezése) 
fejezetében az alábbiakat kell figyelembe venni: „A vasúti átjárók közelében közúti csomópontot nem, 
illetve csak meghatározott feltételekkel szabad létesíteni.” - A meghatározott feltételek között jelen helyzetre 
a csomópont torlódása miatt a vasúti jelzővel összhangban működő jelzőlámpás forgalomirányítás 
szükséges. 

1.3. Előző pontból adódóan a szabályozatlan körforgalom nem alkalmazható. 

Jelzőlámpás szabályozású csomópont kialakításának lehetőségei: 

1.4. ÚT 2-1.201:2008 sz. Közutak tervezése (KTSZ) című Útügyi Műszaki Előírás 13. sz. tervezési útmutatója 
(Szintbeni közúti csomópontok tervezése és méretezése) alapján az Eötvös utca irányába méretezett 
csomóponti ág szükséges hossza (sávváltási, lassítási, felállási szakasz): 

 1. sávváltási szakasz: => 54,0 m 

 2. lassítási szakasz (4.9. táblázatból) => 10,0 m 

 3. felállási szakasz fázistervből számítandó de min. 20,0 m 

teljes helyszükséglet minimum 84,0 m > helyszínrajzi távolság ~ 80 m 

1.5. Számításokból adódóan, feszítetten megvalósítható lehet de csak a minimális értékekkel nézve a 
forgalomnagyságok és fázisterv hiányában. A tapasztalatok szerint ez egy állandó probléma forrása 
lenne ezért nem javasolt. 

1.6. A jelzőlámpás forgalomirányítás ezen kívül csak abban az esetben valósítható meg – mivel a vasúttal 
összehangoltan szükséges – ha a periódusidő maximum 120 másodperc (ennyi ideig lehet zárva a sorompó) 

 2. Autóbusz pályaudvar áthelyezése 

2.1. e-UT 03.07.24:2009. sz.  Útügyi Műszaki Előírás alkalmazása helyi közutak esetén (Csokonai utca) erősen 
javasolt.  

2.2. Az autóbusz állomás áthelyezésével a vasútállomási előtér kettévágásra kerül, ezáltal sérül a hivatkozott 
műszaki előírás 7.2 pontjának utolsó bekezdése:  

„Az állomás város felőli előtere a megközelítést szolgáló várakozó- és fogadóterület. Az állomási utak elsősorban 
az állomás célforgalmát elégítsék ki, az átmenő forgalomtól mentesíteni kell azokat.” 

Ezért ez a változtatás nem javasolt  



 

130 
 

EMLÉKEZTETŐ 
 
mely készült: 2014 február 20-án a MÁV Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyiségében Miskolcon tartott 
egyeztetésről. 
 
jelen voltak: Dr. Gere István kirendeltség vezető – MÁV Vagyonkezelő Zrt. 
  Rudolf Mihály DLA építész, vezető tervező – Hadas Építész Kft 
  Szőke László település tervező 
 
Tárgy: Sárospatak Város településrendezési terv módosításának egyeztetése 
 
Az egyeztetés során a tervezők bemutatták  a rendezési terv módosításának azon részeit melyek érintik a 
vasúti területeket, illetve hatással lehetnek a közösségi közlekedés alakulására. 
MÁV képviselője közölte, hogy készséggel állnak az egyeztetésre de jelezte, hogy a MÁV csak kezelője 
az állami vagyonnak melynek tulajdonosi jogait az MNV Zrt. látja el, a döntések egy jelentős része is ott 
születik.  
A vasúti pályatestet érintő legfontosabb módosítási javaslatok a település déli oldalán külön szintű 
csomópont kiépítése az elkerülő út számára. Az északi oldalon Végardó környezetében szintén külön 
szintű vasúti kereszteződés épülne az egykori kisvasúti nyomvonalon. E két javaslatot MÁV képviselője 
támogatta. 
A település központjában meglévő szintbeli vasút kereszteződés és a vasútállomás környéki területen 
jelentős beavatkozásnak kell történnie amennyiben a város meg akarja valósítani a Rákóczi utca központi 
szakaszán a belváros tehermentesítését az átmenő forgalomtól így gépjárművek által korlátozottan 
igénybe vehető elsősorban gyalogos zóna alakulhatna ki a nemrég átadott Makovecz térhez 
kapcsolódóan. Ez az egyik első példa Sárospatakon a városi térré átépített egykori közlekedési területre.  
Ez a beavatkozás megköveteli hogy a vasút területtől keletre új északi-déli forgalmi tengely alakuljon ki. 
Ennek a nyomvonalnak a keresése a tervezés egyik feladata.  
Az alternatívák egyike az érintett szakaszon a József Attila utcán és annak meghosszabbításán keresztül 
meglévő nyomvonalakra tesz javaslatot.  
A másik alternatíva az Eötvös József utcát a sorompó mellett keresztezve a jelenlegi Csokonai utcán és a 
szabályozási szélesség miatt a MÁV terület egy sávját igénybe véve haladna északra, majd a 
vasútállomás térségét elérve a meglévő buszpályaudvar területén térne vissza a másik alternatívával 
azonos további északi nyomvonal vezetésre.  
Az első alternatíva a MÁV területét, és érdekeit nem sérti, ezért képviselőjük ezt nem is észrevételezte. 
A második alternatíva a tömegközlekedés szempontjából megkérdőjelezhető, hiszen a buszpályaudvar 
kényszerű kitelepítése miatt megszűnne a környezetünkben legpéldamutatóbban kialakított vasút, busz 
intermodális csomópontot. Ez sem a lakosság, sem az üzemeltetők számára kívánatos. A vasút területek 
közösségi – közlekedési célra való igénybevételétől a MÁV általában nem zárkózik el, de a vasútállomás 
melletti északi és déli néhányszáz méteres terület az üzemeltetés számára feltétlen fontos, értékes terület. 
Városi igény esetén MÁV kész egyeztetni az üzemeltetés változása során funkcióját vesztett vasúti 
területek átengedéséről.  
A vasútállomás és a buszpályaudvar kapcsán egyeztetők kölcsönösen felhívták a figyelmet a területen 
kialakult építésjogi helyzet tisztázásának szükségességére. Arról van szó ugyanis, hogy a vasútállomás 
épülete a jogi telekhatárt átlépve részben önkormányzati területen áll  ugyanakkor a buszpályaudvar 
hasonlóképpen a telekhatárt átlépve részben MÁV területen van. A három érintett fél egyeztetése 
szükséges e probléma feloldásához. 
A MÁV képviselője tájékoztatta a tervezőket arról, hogy az ingatlanok felhasználására vonatkozó 
konkrét szándék esetén a felhasználási javaslatot a MÁV Zrt. illetékes szervezeti egységei véleményezik, 
és álláspontjuk a hasznosítás megvalósítása során nem mellőzhető. Ebben az egyeztetési folyamatban a 
MÁV Vagyonkezelő Zrt. koordinációs, egyeztető szerepet tölt be.  
 
k.m.f. 
 
Az emlékeztetőt összeállította: Szőke László 
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1.16. Közművesítés 
1.16.1 Viziközművek 
 

 
 
 



 

132 
 

 
Vízellátás: 
Sárospatak város vízellátása egy térségi rendszer része.  A város a vezetékes ivóvizet Sátoraljaújhely 
felöl kapja, innen kerül elosztásra a környező településekre, pl  a Bodrogközbe. 
A települések külön ipari vízhálózat nem került kiépítésre. 
Sárospatak város vízfogyasztásának alakulása a 2012 évben 490.574 m3, míg a 2013 évben ~455.000 m3 
(jelenleg összesítés alatt) volt. 
Az ivóvízzel ellátott ingatlanok száma: 3770 db (~75%)   
A települési ivóvíz hálózat adatai az alábbiakban ismertetjük: 

Ivóvíz gerincvezeték 

Dimenziója DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 Összesen 

A
ny

ag
a 

Acél cső (a) 90 fm 231 fm 89 fm 102 fm 612 fm 66 fm 1 190 fm (2%) 

Műanyag cső 
(KPE,KM-PVC) 1 987 fm 16 480 fm 2 678 fm 280 fm 1 727 fm 359 fm 23 511 fm (41%) 

Azbesztcement cső 
(ac) 6 214 fm 17 946 fm 4 821 fm 759 fm 526 fm 3 100 fm 33 366 fm (57%) 

Ivóvíz gerincvezeték összesen:   58 067 fm 

 
A fenti táblázatból egyértelműen kitűnik a vízellátó rendszer gyengesége, a korszerűtlen, egészségre 
káros és öreg azbesztcement gerincvezeték hálózat. A település vízhálózatának több mint a fele a 
korszerűtlen azbesztcement anyagú. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a települést (és az egész régiót) ellátó 
regionális vezeték is a korszerűtlen csőfajtából van kialakítva. 
Az elkövetkezendő évek egyik legfőbb fejlesztési feladata az ivóvízzel kapcsolatosan, hogy az elavult 
csőrendszer kicserélése kerüljön, azaz a települési vízhálózaton belül az azbesztcement anyagú 
gerincvezetékek arányát minél jobban vissza kell szorítani. A rekonstrukció során minimum DN100-as 
gerincvezeték kiépítése javasolt. A rekonstrukcióval egyszerre nő a rendszer üzembiztonsága és 
csökkenthető a hálózati veszteség. 
Az alábbi utcák nem rendelkeznek vezetékes ivóvízzel: 
Belváros : Martinovics utca (4 ingatlan),  
Kispatak városrészben: Nyíri I. utca, Búzavirág utca, Pipacs utca, Hortobágyi utca, Szabó E. utca; 
Déli városrész: Kinizsi P, Hunyadi, Benczur Gy. utcák a Körösi Csoma S. utcától D-re eső szakaszai, 

Pécsi Sándor utca. 

A település másik fontos feladata a még ivóvízzel nem rendelkező utcákban a vízhálózat kiépítése. 
Az ivóvíz vezeték védőtávolsága 1-1 m minden irányban. ami védőcsővel vagy egyéb védelemmel 
csökkenthető. 
 
 
 
Szennyvíz csatorna: 
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Sárospatak város önálló szennyvíz gyűjtő és rendszerrel rendelkezik, ami egy regionális rendszer része. 
A településen lévő II. fokozatú (nincs foszfor eltávolítás) szennyvíz tisztító telepen kerül megtisztításra a 
települési szennyvízzel együtt a régió szennyvize is. 
A települési szennyvízelvezető hálózat adatai az alábbiakban ismertetjük: 
 
Szennyvízelvezetéssel nem rendelkező utcák: 
Belváros: Vörösmaty utca, Bezerédi utca, Ispotály köz, Kövi S. utca, Szuhai utca, Kolopzsvári utca,  
Fazekas M. sor,  Habán utca, Szondi Gy. utca, Szondi Gy. utca, Thököly utca, Szent József  utca eleje 
(68sz-ig), Perényi utca,  Pósaházi utca, Szántó K. utca vége, Honvéd utca, Mátyás kir. Utca, Egressy 
utca, Jókai utca, Kisfaludy utca, Zója utca. 
 
 
Csapadékvíz elvezetés 

Sárospatak városa a BODROG folyó vízgyűjtőjén fekszi. A város felszíni és csapadék vizeit az 
elválasztott rendszerű csapadékvíz hálózattal és jelentős nyílt árok rendszerrel vezetik a befogadóba 
(Bodrog folyó). 
A Bodrog folyó É-D irányban húzódó nagy vízfolyás, amely az állandó és időszakos vízfolyásokkal, 
árokrendszerrel és a kiépített zárt csapadékvíz hálózattal összegyűjtött vizek befogadója. 
A vízi-közművek terén a legtöbb probléma Sárospatakon is (mint általában a Magyarországi 
településekre jellemzően) a csapadékvíz elvezetése okozza. A nem megfelelő csapadékvíz elvezetés a 
városi ingatlanok vagyonbiztonságát is veszélyezteti. 
A burkolt felületek arányának utóbbi időben történt növekedése megnövelte az elvezetendő csapadékvíz 
mennyiségét. A burkolatok miatt a csapadék lefolyási és gyülekezési idő lerövidült, aminek 
eredményeként a nagyobb záporok vagy gyors hóolvadás esetén a vízelvezető rendszer terhelése 
jelentősen megnövekszik. A korábban kiépített vízelvezető rendszer elvezetési kapacitása nem követte a 
megnövekedett terhelés állította igényeket, ezáltal a rendszer egyre gyakrabban túlterhelté válik. A 
helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a globális felmelegedés hatására egyre gyakoribbak a szélsőségesen 
nagy záporok. Általános probléma, hogy a felszíni vízelvezető rendszert (zárt és nyitott) kellő szinten 
tartó karbantartások is elmaradtak, vagy nem elégségesek voltak. Az előző három tényező együttese 
(nagyobb elvezetendő vízmennyiség, intenzívebb csapadék, karbantartás hiányosságai) egyre gyakrabban 
vezetnek a rendszer túlterheléséhez, ami elöntéseket okoz. 
A város belterületén a beépítésre szánt területein, az új fejlesztési területen valamint a még csapadékvíz 
elvezetéssel nem rendelkező területein a csapadékvíz elvezetésére már csak zárt csapadékvíz csatorna 
létesítése javasolható. A jelenleg belterületen lévő szikkasztós földmedrű nyílt árkos felszíni vízelvezetés 
rendszere az útburkolat kiépítéséig, illetve az útburkolat soron következő rekonstrukciójáig tartható fenn. 
Az útépítés csatolt beruházásaként kell a vízelvezetést megoldani. A sűrű beépítettségű belvárosi részen 
csak a zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése elfogadható. A kertvárosi részeken a burkolt nyílt 
vízelvezető árok is megoldás lehet. Az új vízelvezető rendszer kialakításánál valamint a rekonstrukciók 
során kialakítandó vízelvezető rendszernél az alábbi felsorolt főbb szempontokat kell figyelembe venni: 
megfelelő vízszállító képesség és zavarmentes bevezetés a befogadóig.  
A Suta és Hercegkúti patakok megfelelő és folyamatos karbantartásának biztosítása védett a szükséges 
parti sávot (10m) szabadon kell hagyni. 
A megfelelő vízszállító képességű és karbantartott vízelvezetési rendszer kialakításával az extrém 
csapadékok által okozott káresemények elkerülhetők. 
 
 
1.16.2 Energia 

 

1.16.2.1 energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás) 
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Sárospatak település villamosenergia-ellátásának főelosztó hálózati háttere megfelelő 
üzembiztonságú, tekintettel a Károlyfalva 120kV-os állomás közelségére, de ez magával hozza azt az 
adottságot, hogy a település közigazgatási területét 120kV-os távvezeték hálózat is érinti. A főelosztó 
hálózatról táplált károlyfalvi transzformátorállomások szekunder oldali feszültségszintje középfeszültség: 
20kV, névleges teljesítménye 80MVA. Az induló 20kV-os középfeszültségű hálózat szerelési módja 
légvezetékes, a városi belterületen részben légvezetékes, részben földkábeles. Jellemzően azokon a 
szakaszokon légvezetékes a hálózat, ahol a létesítésekor hosszú távon sem tervezték a terület beépítését, 
illetve az építéskor ez a szerelési mód a kor műszaki elvárásának megfelelt. Most ezeknek a területeknek 
a beépítésekor városképi, élet-, vagyon- és üzembiztonsági, valamint terület kihasználhatósági 
szempontok alapján valósulhat meg, illetve kerülhet fejlesztési tervcsomagba a szigeteletlen légvezeték 
földkábeles kiváltása. Ipari zónák kijelölésének, új ipari park létesítésének a villamos energia ellátás 
akadálya nem lehet, középfeszültségű szinten a szolgáltatás alapjaiban rendelkezésre áll. 

A fentiekből adódóan a település közigazgatási területén 120kV-os nagyfeszültségű, valamint 20kV-
os középfeszültségű szabadvezetékes hálózati rendszerek találhatók. Ezek biztonsági övezetét, illetve 
az új építészeti létesítésekre vonatkozó korlátozásokat jogszabályok határozzák meg az alábbiak 
szerint: 

A biztonsági övezet terjedelme a vezeték mindkét oldalán a szélső nyugalomban lévő 
áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért biztonsági távolságokra állított 
függőleges síkokkal van határolva, ahol ez az érték 120kV névleges feszültségszint esetén 18m, 20kV 
névleges feszültségszint esetén 5m, illetve belterületen a fokozott biztonságra vonatkozó szerelési 
előírások megtartása esetén 2,5m. A 120kV-os nagyfeszültségű, valamint a 20kV-os középfeszültségű, és 
itt nem tárgyalandó egyéb feszültségszintű szabadvezetékes és földkábeles hálózatok biztonsági 
övezeteire a 2/2013.(I.22.) NGM rendelet, a környezeteik beépítésére az MSZ 151-1:2000 Erősáramú 
szabadvezeték; 1kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai című 
szabvány, valamint 1kV feszültségszintig további műszaki előírást megfogalmazó szabványlapok 
vonatkoznak. 

Általános étvényű előírások: 
- szabadvezeték A és B tűzveszélyességi osztályba sorolt épületet oszlopmagasságánál kisebb 

távolságra ne közelítsen meg a szabadvezeték kilendült áramvezetőjének figyelembe vételével; 
- szabadvezeték A és B tűzveszélyességi osztályba sorolt épületet ne keresztezzen; 
- egyedül álló épület keresztezését kerülni kell; 
- szabadvezetéket a keresztező oszlopközben fokozott biztonsággal kell létesíteni; 
- épületet keresztező nagyfeszültségű szabadvezeték oszlopaival az épülettől legalább 8m 

távolságot kell tartani, a pontos távolságot egyedileg, méretezéssel kell meghatározni. 
A város belső, lakó- és intézményi területén a középfeszültségű hálózat már földkábeles, de szintén 
20kV-os feszültségszintű. Tipikus hálózatképe íves vagy gyűrűs sugaras üzemmódban. A 
közép/kisfeszültségű transzformátorállomások a fővezetékre behurkolással csatlakoznak. A nagyobb 
fogyasztókat a rendszer felfűzi, az egy fogyasztóhelyes lakóingatlanok pedig sugaras csatlakozó 
vezetéket kapnak közterületi elosztószekrényből. 
A fejlesztések során az elosztó hálózati transzformátorállomások városképbe illeszkedő, esetenként 
egyedi építészeti megoldású, vagy térszint alá süllyesztett objektumok legyenek, a szekunderoldali 
kisfeszültségű áramkörök pedig minden esetben földkábelesek. Figyelmet kell fordítani az elosztó 
hálózat berendezéseire is: a közterületi villamos elosztó szekrényekre. 

A település jelentős részén a kisfeszültségű elosztó hálózat szabadvezetékes. Itt is törekedni kell 
a földkábeles hálózat kiterjesztésére mind városképi, mind üzembiztonsági, mind biztonságtechnikai 
szempontból. 

A település közvilágításának műszaki állapota azt mutatja, hogy a hazai gyakorlatnak és 
lehetőségeknek megfelelően felújítása folyamatos, az aktuális műszaki trendeknek megfelelő. 
Jelenleg a lámpatest állomány döntően nagynyomású nátriumlámpa és kompaktfénycső 
fényforrásokkal üzemel, a napirenden lévő korszerűsítés pedig LED fényforrással történik. 
A közvilágítás korszerűsítésének egyik eszköze a rendszer aktív elemének cseréje magas 
fényhasznosítású fényforrásokat üzemeltető kiváló hatásfokú lámpatestekre, a másik eszköz pedig a 
mindenkori tényleges igénynek és funkciónak megfelelő látási komfortot biztosító szabályozott 
világítás kialakítása. Akkor és ott világítsunk amikor és ahol szükséges. 
A műemlékileg védett terület határán belül a kiemelő és díszvilágítás, valamint a közvilágítás aktív és 
passzív elemei - úgy nappal, mint éjszaka - feleljenek meg a városképi elvárásoknak. 
A gépjármű- és gyalogosközlekedés területein túl, - a jövőben egyre több helyen megjelenő, - az 
előbbiektől külön futó kerékpárutak megvilágítására is gondot kell fordítani. 
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1.16.2.2 megújuló energiaforrások alkalmazása 
 
Megújuló energiák közül, a villamos szakág vonatkozásában megkülönböztetett figyelmet érdemel a 
napelem nyújtotta lehetőség. Telepítése, alkalmazása eddig nem jellemző a településen. 

A napelemes rendszer lehetővé teszi az áramszolgáltatóval történő szerződéskötést villamos 
energia visszatáplálására. A kiválasztott rendszernek minden esetben az előírt engedélyekkel és 
előzetes áramszolgáltatói elfogadó nyilatkozattal kell rendelkeznie. Ezek birtokában telepítés előtt le 
kell folytatni a telepítési eljárást. Az adott földrajzi és éghajlati viszonyok mellett 1kWp 
csúcsteljesítményű napelem egységtől évi átlagos ~1.200kWh energiahozam várható, amit 
természetesen az időjárás, a napsütéses órák száma, annak intenzitása nagymértékben meghatároz. 
A műemlékileg védett terület határán belül telepítése nem javasolt városképi szempontból. 

 
 

1.16.2.3 az önkormányzati intézmények energiahatékonysága 
 

A önkormányzati intézmények műszaki állapota épületvillamossági, villamos energetikai 
szempontból vizsgálva vegyes: a korszerű, új létesítmények mellett megtalálhatók azok is, melyekben 
az utóbbi években, de talán 25-30 éve korszerűsítés nem történt. Ennek megfelelően a berendezés, - 
beleértve először is a világítást - elavult, sem energetikai, sem ergonómiai, sem biztonságtechnikai 
szempontból nem felel meg a kor követelményeinek, a jogszabályi előírásoknak. 
Energiahatékonysági szempontból a villamos fogyasztók közül a világítási rendszer a legjelentősebb. 
A felújításra váró létesítmények általános világítása jellemzően fénycsöves, kompaktfénycsöves és 
izzós lámpatestekkel üzemel. A lámpatestek optikai rendszere - refraktor és reflektor - rossz 
hatásfokú, anyagában elöregedett, nem teljesíti a helyiségek megvilágítására vonatkozó káprázási 
követelményeket sem. A fénycsöves lámpatestekben a mágneses előtétek nagy 
teljesítményfelvételűek és a fénycsövek a hálózati frekvenciából adódóan villognak, helyenként 
zavaróan zugnak, a világítási komfort nem megfelelő. A takarékos üzemeltetés lehetősége nem 
biztosított. Azokban a felújítás előtt álló létesítményekben, ahol a megvilágítási szint eléri a 
megkívánt értéket, ott ennek az ára a szükségesnél másfészer – kétszer magasabb beépített 
teljesítmény. 
A világításkorszerűsítés egyik eszköze a rendszer aktív elemének cseréje magas fényhasznosítású 
fényforrásokat üzemeltető kiváló hatásfokú lámpatestekre, a másik eszköz pedig a mindenkori 
tényleges igénynek és funkciónak megfelelő látási komfortot biztosító szabályozott világítás 
kialakítása. Akkor és ott világítsunk amikor és ahol szükséges. 
A felújítás során energiatakarékos fényforrások és korszerű világítási berendezések alkalmazásával 
jelentős, akár 50%-os beépített teljesítmény megtakarítás érhető el úgy, hogy közben az előírásoknak 
is megfelelünk. 
 

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

Vizsgálat : 
Sárospatak  város és  külterületeinek  domináns  vezetékes  távközlési szolgáltatója  a  Magyar  
Telekom  Nyrt.  Vizsgálatunk  ezen  szolgáltató tulajdonában és üzemeltetésében lévő hálózatra terjed 
ki. 
Sárospatak város és a hozzá tartozó külterületi településrészek távközlési ellátását az alábbi 
jellemzőkkel rendelkező Távközlési főközpont biztosítja: 
Főközpont típusa: Siemens EWSD DLU 
számkapacitása:   4266 analóg előfizető 

736 ISDN előfizető 
 Hálózat : 

1.   Optikai  hálózat:  
A főközpont a Miskolc-Szerencs-Sárospatak optikai gerinchálózaton keresztül 
csatlakozik az országos és nemzetközi hálózathoz. 
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A város belterületén a nagysebességű adatátviteli igényeket is helyi optikai hálózat 
biztosítja. ( pld: Comenius Főiskola ) 

2.   Föld alatti hálózat : 
2/a Alépítmény hálózat: 

 
A főközpont környezetében, és a város belterületén az optikai hálózat, és a helyi hálózat 
törzskábelei föld alatti, PVC-T csöves alépítményben haladnak, megszakító létesítményekhez 
( akna, betonszekrény) csatlakozva. 
 2/b  Rézvezetőjű  hálózat  
 Törzskábel hálózat : 

 
A főközpontból kiinduló törzskábel hálózat tápterületekre osztva, nagyelosztókban, a családi 

házas területek határain oszlopelosztókban végződnek, mely kifejtési pontokról van kiépítve az 
intézmények és a lakossági előfizetői igényeket kiszolgáló elosztó hálózat. 

 
3/a Elosztó hálózat: 

A város belterületén az elosztó hálózat jelentős része a föld alatti alépítmény hálózatban halad a 
végponti kifejtési pontokig. 
A város külső területein, közvetlenül földbe fektetve haladnak a kábelek, a föld feletti hálózatként 
tovább haladó, oszlopsoron épített Ql típusú önhordó légkábel hálózat kiinduló pontjáig. 

 
 3 / előfizetői hálózat  : 

Az előfizetői hálózat a város külső területein oszlopsoron, Ql önhordó légkábel hálózaton halad. 
Az előfizetői leágazások az önhordó légkábel elágazási pontjaitól ( légkábel búrák ) az előfizetői 
csatlakozási pontig 1x2-es bronz huzalpárral, vagy Ql 1x4 légkábellel épültek. 
Sárospatak külterületi térségei: 

1.  Optikai hálózaton csatalakozó területek: 
Makkoshotyka, Hercegkút,Bodrogolaszi, Bodroghalász, Tiszakarád 

2.  A további külterületi települések réz erű kábellel ( DM tip. Qv tip. ) 
csatlakoznak a főközponti hálózathoz. 

Sárospatak kistérség alábbi települései nem tartoznak távközlési hálózat szempontjából 
Sárospatak főközpont ellátási területéhez: 

 
1.  Nagyhuta, Kovácsvágás, Vágáshuta – Sátoraljaújhely központ ellátási területe. 
2.  Komlóska - Tolcsva központ ellátási területe. 

 
Program javaslat: 
A  város  fejlesztésre  kijelölt  területein  a  távközlési  igényt  jelezni  célszerű  a 
Magyar Telekom Nyrt felé. 
A távközlési igényt a Magyar Telekom Nyrt. saját költségén, saját beruházásban elégíti ki. 
A bontásra / szanálásra kijelölt területen lévő, az üzemeltetést gátló építés esetén a kiváltás 
költsége építtetőt / megrendelőt terheli. 
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1.17. KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS) 
 
1.17.1. Talaj 
lásd.: 1.12. pont 
 
1.17.2. Felszíni és felszín alatti vizek 
 

 
 
 
 
Az Országos Településrendezési Terv ábrázolása szerint Sárospatak térségében a felszín alatti vizek nem 
jelentősek.  
A város a Bodrog partjára települt és a felszíni vizek életében nagy jelentőséggel bírnak. A Suta és a 
Hercegkúti patak között a település életének egy részében nagy élet folyt. A folyam szabályozások 
jelentős változást hoztak, melynek emlékeit őrzik az egykori medrek, a tiszalöki duzzasztógát eltűntette a 
vár alatti gyönyörű homokos partot. Mára feliszaposodott terület lett. 
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1.17.3. levegőtisztaság és védelme 
 

 
 
Sárospatak és környéke levegőminősége a fenti térkép szerint értelmezhető. Ezen a területen a 
légszennyezés minimális. 
 
 
A város légszennyezettségéről immissziós mérési adatokkal az elmúlt évekre visszamenőleg nem 
rendelkezünk. 
Az immissziót városunkban két tényező befolyásolja: 
a)        háttérszennyezettség 
b)        légszennyező anyag kibocsátások 
A háttérszennyezettség hatására vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésünkre, de elmondható, hogy a 
megyében nincs olyan mérőállomás, amellyel a méréseket végre lehetne hajtani. 
A városban működő intézmények, vállalkozások által kibocsátott légszennyező anyagokról az éves 
bevallások, illetve az esetenkénti mérési eredmények alapján kapunk információkat. 
 
A közlekedésből származó szennyezések közül a kipufogó gáz okozta légszennyezés a domináns, kisebb 
jelentőségű a felkavart porból adódó légszennyezés, illetve az üzemanyag veszteségek okozta 
légszennyezés, főleg a megnövekedett tehergépjármű forgalom miatt. 
 
Az elkerülő út megépítése érdekében a B-A-Z Megyei Állami Közútkezelő Kht. elkészítette az 
engedélyezési terveket, szorgalmaznunk kell a mielőbbi megvalósulását. 
 
1.17.4. zaj- és rezgésterhelés 
 

A két jelentősebb ipari övezetbe települt üzemek zajvédelmi szempontból gyakorlatilag 
problémamentesek. A lakóövezetbe ékelődött telephelyek esetenként a jelenleginél nagyobb zajterhelést 
idézhetnek elő. A lakossági panaszbejelentés nem számottevő, bár az elmúlt időszakban a volt  
„CSEPEL”  területén  működő  egyik  cég  miatt  érkezett  hivatalunkhoz panasz, amely elsősorban a 
Nyíri utca lakóinak nyugalmát zavarta. 
 
A várost a 37. számú főközlekedési út elkerüli, ezért a 37. számú úton történő közlekedésből származó 
zajterhelés nem zavarja a város lakosságát, viszont a város zajvédelmi szempontból kedvezőtlen 
adottságú, mert a Bodrog-köz irányába áramló közúti forgalom a városon keresztül, a Bodrog-hídon 
bonyolódik le. 
 
A mérési eredmények alátámasztják, hogy az elkerülő út megépítésére zaj- és rezgésvédelmi 
szempontból is szükség van. 
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1.17.5. sugárzás védelem 
 
A település esetében nem szignifikáns.  
 
1.17.6. hulladékkezelés 
Városunkban több évtizede van szervezett települési hulladékgyűjtés, melyet korábban az önkormányzat 
Kommunális Szervezete végzett, 2003. évtől  a szilárd kommunális hulladék. 
gyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató 
Kft. – mint kötelező közszolgáltatást – végzi. 
Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás kötött Közszolgáltatási 
Szerződést a Zempléni Z.H.K. Kft.-vel 2013. január 1-jétől kezdődően, mely közszolgáltatási szerződés 
szabályozza az önkormányzat, a lakosok és a szolgáltató jogait és kötelezettségeit. 
A központi jogi szabályozás következtében  a közszolgáltató  Z.H.K.  Kft.-ből  kiválással történt 
szétválással 2 Kft. alakul, melyből  az egyik lesz a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft, mely Kft. fogja 
végezni a közszolgáltatást várhatóan 2014. február 1-jétől. 
 
A korábbi műszaki védelemmel nem rendelkezik cinegei hulladéklerakó-telep megtelt, 2002. év  végével  
bezárásra  került.  Az új hulladéklerakó  Bodrogkeresztúron,  a  Führer-bánya területén található, 
környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, műszaki védelemmel ellátott. A bezárt cinegei hulladéklerakó 
telep rekultivációjának a kivitelezése az ősszel megkezdődött, várhatóan 2014. nyarára befejeződik. 
 
Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázott műszaki 
fejlesztésre, mely két fordulós pályázat, jelenleg a második forduló elbírálásra vár. A pályázat tartalmaz 
egy hulladékudvar, valamint közel 20 db. szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítását. 
 
1.17.7. vizuális környezetterhelés 
A településen eltekintve a 37-es út környezetétől nem jellemző. 
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1.17.8. árvízvédelem 
 

 
 
A Bodrog jobb partján a hídtól északra és délre eső területek melyek az egykori Kis utcától a 
szennyvíztelepig terjednek, az árvízvédelmi gát kiépítése nem történt meg.  
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1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 
 
Környezetvédelmi konfliktusok nem jellemzőek a település életében, azonban a szennyvíztisztító 
környékén élők számára a technológiai problémák miatt érzékelhető szaghatások problémát okoznak. 
 
1.18.  KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLETFELHASZNÁLÁST, BEÉPÍTÉST, BEFOLYÁSOLÓ VAGY 
KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK) 
 
1.18.1. Építésföldtani korlátok 
1.18.1.1. Alábányászott területek, barlangok és pincék területei
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A Bodrog jobb partja magaspart és Hegyaján természetes módon a pincék itt találták meg helyüket. Nem 
véletlen, hogy a Rákóczi pince mely a világörökség része is itt található az egykori vár testén belül. Ezen 
kívül számtalan pince található az egykori Kovács ma Rákóczi út mentén. 
 
 
Eszterhás István írása: 
A SÁROSPATAKI MANDULÁS ÉS BARLANGJAI 

A hegység legkeletibb részének egyikén, Sárospatak Újtelep városrészének közvetlen szomszédságában, 
a Radványi-patak mentén van a Mandulás /150 m/. Sárospatak belvárosából az Eötvös utcán haladjunk 
kifelé, menjünk át a sorompóval biztosított vasúti síneken, majd forduljunk balra a sínekkel párhuzamos 
Esze Tamás utcába, innen az első jobbra kiágazó egykori Ságvári utcában, annak a végén találjuk a 
Mandulást. A Mandulás savanyú piroxénandezit kúpját valamikor kőbánya fejtette. A bányaudvart 
jelenleg sportlőtérnek használják. Kérjünk engedélyt a lövészklub vezetőitől, hogy a bekerített 
bányaudvarból kialakított lőtérre bemehessünk /ha ők nincsenek a helyszínen, úgy a klubépületet 
megkerülve a hiányos kerítésen átbújhatunk/. Az egykori bányaudvar keleti falának felső részén fölfestett 
hatalmas „MHSZ” betűk mutatják, hogy jó helyen járunk. A fal déli részén vannak a bányászat által 
feltárt barlangok. 

 

Tokaji-hegység, Sárospatak, Mandulás barlangjai A Kartográfiai Vállalat 1978-as kiadású 
várostérképén 
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Alsó-barlang 

A fal alján összegyűlt kb. 2 m magas törmeléksáv tetején észak felé néz a szerény méretű barlangocska 
szája. Az 1,25 m széles, 0,68 m magas barlangszájat egy háromágú kis barlangtér követi. A középső 1,95 
m hosszú ág meredeken fölfelé tart, a két szélső ág alig emelkedve vezet befelé nagyjából 1-1 m-t. A 
bejárat környéke és a két szélső ág alját vastag kőtörmelék borítja, a középső ág minden fala repedezett 
szálkőben van. Az üregben található jelentős mennyiségű kőtörmelék miatt a barlang keletkezését 
pontosan nem tudtuk megállapítani. Az biztos, hogy másodlagos keletkezésű, de, hogy tektonikus 
repedés megnyílásával, vagy a bányászati aláfejtés átrendeződésével alakult-e, vagy esetleg más 
tömegmozgásos módon, azt nem tudjuk. 

Tokaji-hegység, Sárospatak, Mandulás, Alsó-barlang Felmérte Eszterhás István 1993. július 10-én A 
barlang összhossza 3,30 m, magassága 0,40 m mérték: 1:25 

Felső-barlang 

Az egykori bányaudvar déli részén, az alapszinttől 13 m-rel magasabban /a fal tetejétől 3,5 m-rel lejjebb/ 
sötétlik a barlang szája. Megközelíthető alulról óvatos szabad sziklamászással, vagy felülről kötéllel 
leereszkedve. /A kötélbiztosítás mindenképpen ajánlott!/ Az észak felé néző mandulaformájú 
barlangnyílás mindössze 42 cm magas, 78 cm széles. A barlangnyílás szelvényével párhuzamos gyűrűs 
elválás figyelhető meg a bányafalban, mely már utal a barlang szingenetikus keletkezésére. A bejárat 
után enyhén lejtős csőfolyosón kúszhatunk be mintegy 2,5 m-t. A folyosó még folytatódik, sőt a további 
részen melyül is, de az alját borító kőtörmelék miatt nem volt elég tér a továbbhaladásra. A kőtörmelék 
hagymahéjszerűen vált le a mennyezetről és az oldalfalakról valószínűleg az egykori robbantások 
hatására. Ahol az eredeti falfelület még megmaradt, mint 2 m-re a bejárattól a bal oldalon, ott narancs 
színű ásványi bevonat található azon, ez utóbbi szintén a szingenetikus keletkezésre vall. A csőszerű 
kúszójárat 2,30 m-es pontjánál összeszűkül a folyosó és oldalfalain vízszintes bordakitüremlések 
lávapárkányra emlékeztetnek. A barlang bejáratának közelében sportfegyverek lövedékei, növényi 
szálak, toll és bagolyköpet található még. A lőtér gondnokától megtudtuk, hogy néhányszor láttak is 
baglyot a barlangszájban. Érdemes lenne az üreget a törmeléktől megtisztítani /így további rész is 
hozzáférhetővé válik/, valamint ásványi bevonatát analizálni. 

Sárospatak, Mandulás, Felső-barlang Felmérte Eszterhás István és Szamorjai Ferenc 1993. VII. 10-én A 
barlang hossza 4,44 m, magassága 0,40 m, mérték 1:50  
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Sárospatak belterületén kijelölt alábányászott terület (kaolinbánya), tárna rajával. 
 
A Zempléni hegység vulkánikus eredete miatt rengeteg kincset rejt magában. Természetes, hogy e 
kincsek feltárása az idők során megtörtént. Az alábbi ábra mutatja, hogy a településen belül mely 
pontokon történt ez. 
 
Nem véletlen, hogy Rákóczi György amikor a habánokat Morvaországból ide telepítette akkor biztosan 
tudta, hogy mesterségük űzéséhez megfelelő alapanyagot találnak új lakóhelyükön. Ezeknek a 
bányáknak a helyei szintén láthatók az alábbi térképen. 
A bányászkodás sajátos formája a külszíni kőbányászat, melynek messzeföldön híres produktuma volt a 
sárospataki malomkő. Ez a tevékenység egyedülállóan vonzó környezetet hozott létre tengerszemével, 
mely a környezetvédelem oltalma alatt áll.  
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A bányaművelés helyszíne Sárospatak területén 
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1.18.1.2. Csúszás, süllyedésveszélyes területek 
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1.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett terület 
 

 
 
 
 

 
Jelzések: 1 = a természeti veszélyek megjelenése kivételes, 2 = kismértéko természeti veszélyeztetettség, 
3 = gyengén közepes természeti veszélyeztetettség, 4 = közepes természeti veszélyeztetettség, 5 = 
jelentos természeti veszélyeztetettség, 6 = súlyos természeti veszélyeztetettség. 
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1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség  
1.18.2.1. Árvízveszélyes területek 
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A belvízzel közepesen veszélyeztetett térség (3. zóna) az előbbiek környékére terjed ki, de jóval nagyobb 
területet, összesen 11 800 km2-t ölel fel. Ez a teljes síkvidéki terület 26%-a. Az ide sorolható térségek az 
Alföldön: mindenekelőtt a Felső-Tisza környéki tájak (Bereg, Tisza-Szamos köz, Szamos-Kraszna köz, 
Rétköz, Bodrogköz, Taktaköz), továbbá a Hortobágy melléke, a Jászság és a Nagykunság tekintélyes 
része, a Körösök vidéke, az Alsó-Tisza völgye, valamint a Duna-völgyi főcsatorna menti sáv. A 
Kisalföldön a Fertő-Hansági táj tartozik ide, míg a Dunántúl többi részén csak egészen kis területek, pl. a 
Sárvíz mentén.  
 
1.18.3. Egyéb 
1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 
1.18.3.2. mélységi magassági korlátozások 
1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások 
 
Sárospatak közigazgatási területén nem ismertek a felsorolt tényezőkből adódó korlátozások.  
 
1.19. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY 
 
(lásd: 1.12 és 1.18.1.1 pont) 
 
1.20 VÁROSI KLÍMA 
 
(lásd: 1.12) 
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
 
2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 
 

Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 
Természetesen a településhálózati összefüggések az időben lassan változnak, mégis megemlítendő hogy 

korunk változásai, melyek az általánosnál jelentősebb és mélyrehatóbb következményekkel járnak nem 
maradhatnak nyom nélkül e tekintetben sem. Itt elsősorban a NATO-hoz való csatlakozásra, az elmúlt tíz éven 
belül az Európai Unióhoz való csatlakozásra kell gondolni, ebből adódóan a Schengeni határok megjelenésének 
hatását és azokat az irányelveket, melyeket e szervezetek keretében harmonizáció címen végre kellett vagy kell 
hajtani mind a hálózati összefüggések mind a területfelhasználás mikéntjében meg kell jeleníteni. Ezek részben 
meg is jelentek, a változásból adódóan nem ritkán feszültséget okozva. Csupán néhányat kiemelve ezek közül: a 
közlekedési hálózatok részleges kiépítettsége a térségben nem teszi lehetővé a részben nyitottabbá vált határok 
és a kötelező szabadkereskedelem miatti kamionforgalom drasztikus megnövekedésének kezelését, a vasúti 
hálózat fejlesztésének több évtizedes elmaradása miatt az áruszállítás döntő többségének vasútra terelését, az 
ebből adódó környezetszennyezést, a közúti hálózat erodálódását, stb. Mindezek előtt kell megemlíteni, hogy az 
elmúlt negyed században a tőke szabad áramlása és a privatizáció átrajzolta az addig megszokott foglalkoztatási 
térképet, nem kevés feszültséget teremtve a munkanélküliség és a részben ebből adódó e térség számára kevés 
pozitívumot hozó migráció kialakulásával. Jelenleg a régiónk és ezen belül B-A-Z Megye és a kistérség a 
legtöbb összehasonlításban a hátrányos helyzetű, lemaradó területek közé tartozik. 

 
A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg releváns 
megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések vizsgálata 
Az Európai Uniós ciklusok általában az irányelvek módosulásával járnak, a 2014-2020-as időszak az 
előzőekhez képest jelentős változásokat hozott legalábbis az irányelvek tekintetében. Jelen terv javaslat 
támaszkodik a releváns dokumentumokra.  
 
A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
A magasabb szintű tervekkel az összhang nem minden esetben teremthető meg, hiszen az egyre nagyobb 
léptékű tervek egyre nehézkesebben reagálnak a változásokra és ennek megfelelően sokáig kötelezővé teszik 
az alacsonyabb szintű tervek számára megszületésük korának értékítéletét. 
Ennek ellenére a vizsgálati anyagból látható, hogy az így keletkezett feszültségek nagy része kezelhető. 
 
A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott település fejlesztését befolyásoló 
- vonatkozó megállapításai 
A sokszor hiányos archiválás, esetlegesen a tervek hiánya megnehezítette a szomszédos települések 
vonatkozó terveinek megismerését. Ezt a hiányt részben lehetett pótolni a megyei terv segítségével ez 
azonban természetesen nem teljes értékű megoldás. A terv tájékoztatási szakaszában sajnálatosan a környező 
települések közül csak Komlóska vette a fáradtságot, hogy válaszoljon. Sárospatakot is érintően a 
nyomvonalában ma is meglévő erdei útként, szőlőhegyen átvezető útként használt irányt szeretné országos 
közútként megvalósítani, ezzel megszüntetve Komlóska zsáktelepülés helyzetét. Az út kiépítésével 
párhuzamosan ugyancsak ezen az útvonalon szeretné megvalósítani a település egészséges ivóvízellátását 
Olaszliszkából kiindulva, valamint településük kétoldali elektromos ellátásának kiépítését. 

 
 

A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai 
- Új piaccsarnok építése, volt piacterület rehabilitációja, parkolók építés 
- II. Rákóczi F iskola mellett parkoló és buszmegálló építése Erdélyi szakaszon 
- A régi piacot megközelítő utca burkolatának korszerűsítése - Madách u. régi piac előtti rövid szakasz 
- Integrált Közösségi Szolgáltató Központhoz (volt járásbíróság épülete) parkolók építése, Eötvös utca 

szakasz átépítése 
- Önkormányzati társaságok irodaházának kialakítása a volt ÁFÉSZ 

irodaépületben (Erdélyi János utca) 
- Tudatos termesztés, tudatos fogyasztás ismeretterjesztés, valamint 

városmarketing program. 
A városi szintű fejlesztési célok a közvetkezők: 

- Gazdaságfejlesztés: befektetés-ösztönzés, vállalkozások versenyképességének javítása, 
munkahelyteremtés, szakoktatás-felnőttképzés folyamatos megújítása és a belső egyéni-közösségi 
fogyasztás ösztönzése 

- Turizmus fejlesztése: látogatók-vendégéjszakák számának növelése, a turisztikai szezon 
meghosszabbítása, a turizmusból származó jövedelem növelése 
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- Életesélyek   javítása   és   társadalmi   felzárkóztatás   a   közszolgáltatások esélyegyenlőséget biztosító 
magas színvonalú ellátásával 

- Települési infrastruktúra fejlesztése, környezetvédelem: magasabb színvonalú, közüzemi, környezeti 
szempontból biztonságos lakókörnyezet megteremtése, energiahatékonyság és újrahasznosítás, valamint a 
kulturális örökség, természeti, táji értékek megóvása 
 

 
 
2.2. A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, folyamataik 
elemzése 
 
A rendelkezésre álló adatok szerint a város jelenleg érvényes rendezési terve a jóváhagyása óta elmúlt 
idő és a műfaj jellege miatt rendkívül „mozaikossá” vált, valamint az időközben megváltozott 
szabályozásoknak értelemszerűen nem tud megfelelni, beleértve ebbe az időközben megváltozott 
magasabb szintű terveket is. Mindenképpen indokolttá vált felülvizsgálata, korszerűsítése.  
Megjegyzendő, hogy a 3.14/2012 sz. kormányrendelet szerint készülő rendezési terv módosítás néhány 
esetben nélkülözi a fenti rendelet szerinti előkészítő munkarészek naprakészségét (IVS-ITS).  
Településszerkezeti szempontból az egyik legfontosabb a közlekedési problémák minél szélesebb körű 
oldása, ezek közül is kiemelkedik az évtizedek óta vajúdó elkerülő út kiépítése, e probléma feltétlen 
megoldandó vélhetően első ütemben a híd és a Rákóczi utca közötti szakasz nyomvonalának 
módosításával. Ehhez a problémakörhöz kapcsolódik a belváros és a vasút közötti területen a Rákóczi 
utca észak-déli forgalmának kiváltása. Ez tenné lehetővé a szűken vett belváros élhetőbbé tételét a 
jelentős forgalomkorlátozás segítségével. A kiváltó út másik fontos szerepe az lenne, hogy Végardó 
környezetében a 37-es útról illetve útra áramló forgalom külön szintű csomópontban keresztezné a 
vasutat.  
A gyalogos és kerékpáros forgalom számára a belváros területén belül elsőbbséget kell biztosítani, 
utóbbit pedig a kistérségi és azon keresztül az országos hálózatba kell kapcsolni. E szempontból fontos 
az Aradi utca meghosszabbításában gyalogos, kerékpáros híd építése a Bodrogon. 
Területfelhasználás szempontjából jelentős ipari-gazdasági területek kijelölése a foglalkoztatási 
problémák, és a város gazdasági fejlődése reményében. E területek döntően a vasút és a 37-es út között 
lettek kiépítve.  
Ugyancsak lényeges foglalkoztatáspolitikai szempontból a tanyás térségek fenntartása és fejlesztési 
lehetőségük biztosítása. Ez a tájgazdálkodás szempontjából is lényeges elem. 
Hangsúlyozottan fontos Sárospatak életében a turisztika lehetőségeinek és létesítményeinek erőteljes 
fejlesztése, ez egyszerre jelenti a már meglévő létesítmények és programok minőségi javítását (lásd: pl. 
Várnegyed, egyházi turizmus, fürdő turizmus, bakancsos turizmus) és újak vagy alig létezők 
hangsúlyosabbá tételét. Ilyen például a vízi turizmus melynek a legfontosabb elemei: vízibusz kikötő, két 
csónakkikötő a hozzátartozó infrastruktúrával. A 37-es úttól északra a természetvédelem, a mező és 
erdőgazdálkodás és a turisztika szempontjait összeegyeztetve javasoljuk a fejlesztéseket megvalósítani.  
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ  
 
3.1 A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 
A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben támasztott 
általános követelményeknek ellentmondó problematikus témakörök  kiemelése. A település 
adottságainak lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a település-veszélyeztető hatások 
alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével. 
 
3.1.1.  A folyamatok értékelése 
 
3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló 
értékelése 
 
3.1.3. A településfejlesztés és rendezés kapcsolata 
Lásd előző munkarészekben. 
 
3.2. Problématérkép/ értéktérkép 
A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi lehetőségek és 
korlátok térképi korlátozása. 
A településfejlesztést befolyásoló, olykor korlátozó, vagy a mikéntjét meghatározó tényezők közül 
kiemelendő az árvízvédelmi, a környezetvédelmi és a katasztrófavédelmi elemek sora. 
Az árvízvédelem főleg korunk hektikus időjárási viszonyai mellett a lakosság különleges figyelmét 
vonzza, hiszen nehéz elfelejtkezni főleg itt a Bodrogköz környékén az elmúlt évek tapasztalatairól. Az itt 
élők természetes élménye a Bodrogköz nagy részének évenkénti elöntése és ebből adódóan például a 
gólyák hangsúlyos jelenléte a településen. A mellékelt térképi ábrázolás az élővíz folyások mellett a 
nagyvízi meder képét is mutatja.  
 
A természetvédelem törvényekben is rögzített védelmét a Natura 2000 egyre bővülő területén minden 
település köteles betartani és betartatni. A Zempléni Tájvédelmi Körzet (ZTK) területén belül jellemző 
konfliktus típus egyik eleme például Sárospatakon a Megyer hegyi tengerszem, melyet lehetne 
ipartörténeti bemutatótérként, különleges turisztikai attrakcióként vagy zárt természetvédelmi területként 
kezelni. Nyilván a helyes megoldás az ésszerű kompromisszum keresése. A Bodrog környezetében és a 
Bodrogközben a rendkívül gazdag vizi élővilágot e munka 1.12. A táji és természeti adottságok 
vizsgálata című munkarész részletezi. 
 
Az alábányászott területeket a Miskolci Bányakapitányságtól kapott GPS koordinátákat tartalmazó lista 
alapján tüntettük föl. Nyilvánvalóan ismétlődik az előzőekben leírt konfliktuslehetőség például a 
természetvédelmi területen belül a felhagyott külszíni bánya szemétlerakóként és tájsebként egyaránt 
szemlélhető. Ugyancsak feszültség forrása lehet a beépített területekben lévő részben alábányászott 
bányatelkek helyzete elsősorban Végardón a strandkörnyéken és Kispatakon a téglagyár környezetében. 
 
A vonalas közlekedési létesítmények a vasút és a jelentősebb közutak szintén védőterülettel 
rendelkeznek, melyek elsősorban a belterületen belül okozhatnak problémát (mármint az előírások 
betartása).  
 
Sárospatak területi lehetőségei kivált természeti és történeti, kultúrtörténeti adottságai miatt szinte 
korlátlanok de az ismert gazdasági, demográfiai körülmények között extenzív területfejlesztést nem 
igényel, ettől csak néhány új közlekedési nyomvonal szükséges megépítése különbözik. 
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3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 
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3.3.1. Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása, a 
lehatárolt településrészek rövid bemutatása 
 
 
A településrészek lehatárolását a településszerkezet tagolását az eltérő történeti múlt, ebből adódóan a 
szerkezet eltérő rajzolata tehát szakmánk szempontjai szerint végeztük figyelembe véve és igazodva a 
különböző Sárospatakon megszületett eddigi dokumentumok illetve tervek például a Városfejlesztési 
Koncepció Antiszegregációs munkarészének területfelosztásához.  
Ez alapján a következő településrészeket különböztettük meg: 
 
 
 
Városközpont: 
1- belváros Várkörnyék 
2- belváros Héce 
3- belváros nyugat 
 
 
Déli Városrész: 
4- déli városrész nyugat 
5- a,Hostácz,  
    b,Józseffalva 
    c, Bodroghalász 
 
Kispatak 
6- Kispatak   
 
Északi városrész és Végardó 
7- a, északi városrész  
    b, Végardó 
 
Újtelep és ipartelep 
8 - Ipartelep  
9 - Újtelep 
 
 
 
A külterületek részletes tagolását nem végeztük el, de a morfológiai viszonyokból adódóan meg kell 
különböztetni a Bodrogtól jobbra fekvő domb és hegyvidéki területet, valamint a Bodrogtól balra fekvő 
síkságot.  
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3.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek  lehatárolása, térképi ábrázolása és 
helyzetelemzése (potenciális akcióterületek). 
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A Városfejlesztési Koncepció Antiszegregációs melléklete részletesen tartalmazza e problémakör 
megjelenését a nevelésben, oktatásban ily módon utalva e probléma térbeli megjelenésére is. Feltűnően 
magas a külterület déli részén a Kispataki és a Bodrogközi területen a szegregáció veszélyes területek 
aránya. A belterületi problémák megjelenését az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
 
Borsi u. 81; hrsz.:1466 
A telken egy romos düledező parasztház áll, életveszélyesnek is nevezhető.  
 
Dobó u. 16, 18, 20, hrsz.:719, 720, 718 
A három telek egymás szomszédságában van. A rajtuk lévő épületek erősen leromlott állapotban vannak, 
de láthatóan lakják azokat. Mindegyik udvara lomos, kertjük rendezetlen. Putri. 
 
Dobó u. 57; hrsz.: 879 
Láthatóan magára hagyott épület. Udvara gazos, elhanyagolt 
 
Habán u. 15; hrsz.:790 
Udvara lomos, építési törmelékkel tele. Putri. 
 
Pipacs u. 2; hrsz.:3898 
A cigánysor végi saroktelek. Rendezetlen udvar, a telken lévő épület nem biztos hogy alkalmas lakás 
funkcióra. 
 
Erdélyi 29.; hrsz.: 2350 
Az Erdélyi János utca végi üres telek rendezésre szorul. Egyre több szemét és sitt gyűlik a területen, 
mivel nincs körbekerítve. A telek Önkormányzati tulajdon. 
 
hrsz.: 323,324, 298- /5/6/7/15/16/17/18 
A nevezett helyrajzi számú telkek a Művészetek Házától keleti irányban fekszenek, légvonalban ~100 m-
re. Látványukat egy garázssor takarja. 
Rendezetlen terület, viszolyogva sétál arra járókelő. A telkek összevisszasága és értelmetlen osztásai 
tovább nehezítik a probléma megoldását. A 298/18 helyrajzi szám egy közterületi utat jelent. Mivel ezt a 
részt egyszerre és együttesen kell kezelni, az említett közterületnek is lesz vonatkozása. 
 
További elhanyagolt, nem lakott épületek melyek rontják az utcaképet: 
Fazekas Mihály u. 48; hrsz.: 571 
Habán u. 8; 785 
Kassai u. 17; 965 
Palóczi u. 11.; hrsz.: 949 
Vörösmarty u. 3; hrsz.: 898 
Árpád u. 87; hrsz.: 3747 
Nyíri u. 16; hrsz.: 3869/36 
Viola u. 10; hrsz.: 4244 
Gárdonyi u. 13; hrsz.: 4228 
Iparterület hrsz.: 1851 
Iparterület hrsz.: 1963 
Iparterület hrsz.: 1939 
Csokonai u. hrsz.: 1822a 
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3.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és 
helyzetelemzése (potenciális akcióterületek). 
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A – A Vár, a Várkörnyék és a Bodrog komplex fejlesztése a régészeti kutatástól a létesítmények 
kivitelezéséig.  
 
B – A sportcsarnok, vagy valamely közintézmény lehetséges területe, a belvárost tehermentesítő út 
megépítéséhez szükséges kisajátítások, telekkorrekciók után. 
 
C –  A református kollégium és Nagytemplom tömbjének fejlesztése. 
 
D – Az Iskolakert tömbjének fejlesztése elsősorban sportolási célú létesítményekkel.  
 
E – A sportcsarnok, vagy valamely közintézmény lehetséges területe. Szükséges néhány beépítetlen telek 
kisajátítása. 
 
F – Az egykori Habán telep bemutatásának területe 
 
G – A Hécei Pálóczy udvarház feltárásának és bemutatásának területe.  
 
H – A víziturizmushoz is kapcsolódó kemping területe a Bodrogparton. 
 
I   – A Végardói strand fejlesztése a kapcsolódó telken wellness-fittness szálló kiépítésével. 
 
J – A vasút és a 37-es út közötti iparfejlesztés potenciális területe 
 
K – A vasút és a 37-es út közötti iparfejlesztés potenciális területe 
 
L – A 37-es úttól északra fekvő iparfejlesztés potenciális területe 
 
A víziturizmus fejlesztésének létesítményei: 
M1 – Vízibusz kikötő kihasználandó a víziturizmus és a történeti turizmus szinergiáját. 
 
M2 – Északi csónakkikötő kapcsolódóan a H jelű kempingterülethez. 
 
M3 – Déli csónakkikötő és kapcsolódó vendéglátási és szálláshely létesítmények.  
 
N – Gyalogos és kerékpáros fahíd a Bodrogon az Aradi utca meghosszabbításában Kispatakra. 
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	Fenti térkép ábrázolja a Tokaj Történelmi Borvidék és Kultúrtáj Világörökség és várományos területeit is tartalmazza.

