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A FELSŐDOBSZAI VÍZI ERŐMŰ GÉPEI,
DUZZASZTÓMŰ ÉS ÉPÜLETE
A villamos áram termelésének hőskorában a 20. század elején épült meg 
az erőmű Bárczay Gábornak köszönhetően. Az erőmű gépei a magyar 
gyártású Ganz gépek eredeti állapotukban több mint 100 évig folyamatosan 
működtek, csupán karbantartási, rövidebb javítási munkálatokat végeztek 
rajtuk. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktárba felvételt nyert, mint 
nemzeti érték, az ipari és műszaki megoldások szakterületi kategóriába a 
Bizottság 2016. szeptember 12. napján hozott döntése értelmében.

A felsődobszai vízerőműből leszerelt áramtermelő generátor kiállítási 
helye a Felsődobsza Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 
Felsődobsza, belterület 312 hrsz., mely természetben Felsődobsza, 
Kossuth u. 1. sz. alatt található. 
Felsődobsza Község Önkormányzatának elérhetőségei:
Tel.: 06/46 474 132  E-mail: felsodobsza.onkormanyzat@gmail.com 

A vízerőmű épülete, duzzasztómű és áramtermelő generátor az Észak-
Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. tulajdonában lévő Felsődobsza 
belterület 39. hrsz., mely természetben Felsődobszán a Deák utca végén 
található.

A gépegység kiállító helyiségben tekinthető meg, mely helyiség régen a 
generátorok működési helye volt.
Látogatásával kapcsolatos információk, és bejelentkezés az alábbi 
elérhetőségeken lehetséges:
Felsődobsza Vízerőmű telefonszáma:  06/46 474 133
E-mail: csaba.kozak@sinergy.hu, felsodobsza.vezenylo@sinergy.hu

FELSŐDOBSZA
A Hernád folyó bal partján, a Szerencsi-dombság nyugati peremén 
található község. A Miskolctól 35 kilométerre, északkeletre lévő település 
elérhető a 3-as főútról Halmaj felé keletre letérve, vagy a 37-es főútról 
Tállyán keresztül. Területe 1519 hektár, a lakosainak száma 950 fő.

A terület az őskortól lakott, ezt a jelentős kőkori lakótelepek bizonyítják. 
Az úgynevezett Várdombon egy védmű, földvár vagy pogányvár 
maradványai tisztán kivehetőek. Területén jelentős bronzkori leleteket 
is találtak, melyeket a Nemzeti Múzeumban őriznek. A falu már a 12. 
században létezett, de első írásos említése későbbi, 1220-ból származik. 

Mint hódoltsági terület, adózott a töröknek, ennek ellenére 1635-ben 
a portyázó csapatok kirabolták, lakója alig maradt. 1715-ben csak 2 
jobbágy és 2 zsellér családot találtak. A 18. század közepén népesedett 
be újra, ekkor jövedelmező malmot is üzemeltettek. 1776-ban nagy 
földcsuszamlás érintette, a Hernád feletti domb a szőlőskertekkel együtt 
a Hernádba zuhant. 1833-ban 118 lakóháza és egy református temploma 
volt. Földesurai a Bárczay és a Máriássy család. A Bárczay család 
tulajdona volt a felsődobszai vízimalom, amelyhez 1906-ban elektromos 
áramot szolgáltató turbinaházat építettek. 

Mára népszerű üdülőhely alakult ki a Hernád-folyó partján, amely alkalmas 
a horgászásra. A náddal, fákkal és bokrokkal szegélyezett folyószakaszon 
csónakázásra, és kajakozásra is adott a lehetőség. Az érintetlen terület 
igazi nyugalmat és kikapcsolódást biztosít, ezt segíti a kibontakozóban 
lévő falusi turizmus, és a lakosság vendégszeretete. 




