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KÖSZÖNTŐ 
 
Kedves Sajóvámosi Polgárok, kedves Olvasó! 
 
Nagy örömmel ajánlom figyelmükbe szeretett községünk Település-
képi Arculati Kézikönyvét. Elkészíttetése jogszabályban rögzített köte-
lességünk volt, annak érdekében, hogy a Sajóvámoson építkezni, 
épületet átalakítani-korszerűsíteni kívánók segítséget kapjanak ehhez 
a munkához. 
A Kézikönyv egyes fejezetei tematikus összefoglalást tartalmaznak Sa-
jóvámos építészeti hagyományairól, természeti és épített örökségéről. 
A könyv „leltárba veszi” mindazt a gazdag hagyatékot, amelyet ele-
ink hagytak ránk megőrzésre, gondos használatra. Mindazt, ami ezt a 
szép települést egyedivé teszi, megkülönbözteti más községektől; 
amitől úgy érezhetjük, hogy ez a mi otthonunk, a lakásunk falain kívül 
is. 
Ez az örökség felelősséget is ró ránk, meg kell őriznünk az utánunk kö-
vetkező nemzedékek számára is! 
Természetesen ez nem zárja ki az új építést, sőt reményt ad arra, hogy 
a meglévő szép környezet inspirálóan hat az építési kedvre, és egyre 
többen választják otthonuknak Sajóvámost.  
A Kézikönyv abban nyújt segítséget, hogy az Önök építési szándéka 
találkozzon a település jellemzőivel, a régi és új illeszkedjen egymás-
hoz, az utcakép változása mindannyiunk megelégedésére szolgáljon. 
Ehhez kérem az Önök együttműködését, segítségét. Kívánom, hogy 
közösen, együtt-maradva gyarapítsuk, szépítsük településünket, és 
örömmel várjuk az új letelepedni szándékozókat. 
 
Sajóvámos, 2017.                                                                   Váradi Lajos 

                   polgármester 
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BEVEZETÉS 
 
Hazánk történetében először kerül sor olyan átfogó felmérésre, amely 
minden, határainkon belüli település természeti és épített környezeti 
értékeit hivatott bemutatni. 
  
A rövid összefoglalás, ábrázolás célja, hogy rávilágítsunk, milyen hihe-
tetlen gazdagság vesz körül minket, melyeket talán a hétköznapok 
rohanásában nem is veszünk észre. 
  
Legapróbb településeink is kincsekkel vannak tele, melyeket a Termé-
szet adott számunkra, és az emberi kéz értő módon egészítette, egé-
szíti ki napjainkig. Ezekről az értékekről készül ez a „leltár”, hogy bemu-
tassa egy-egy településünk jellegzetességeit, karakterét. 
   
Nem titkolt szándéka a településképi arculati kézikönyveknek, hogy 
az értő kézzel, jó szemmel, a hagyományokat tisztelő szemlélettel ala-
kított környezet követendő példát adjon a jelenben és a jövőben épí-
teni-szándékozóknak. 
  
Tekintsék ezt a kiadványt úgy, mint egy zenemű partitúráját, amibe 
Önök is beleírhatják saját szólamukat. Mindannyiunk örömére szolgál, 
ha a kiegészítés által még szebb, árnyaltabb, gazdagabb lesz a mű, 
harmonikusabbá válik az összhangzat. 
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SAJÓVÁMOS BEMUTATÁSA 
 
FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉS, ADOTTSÁGOK 
 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye                      (Forrás: Google) 

  
Miskolci járás          Sajóvámos   (Forrás: Google) 

Sajóvámos Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolci járásában, Mis-
kolctól 10 km távolságra ÉK-i irányban helyezkedik el. A Sajó és Her-
nád közötti terület egyik szép települése.  A két folyó hordalékkúpján 
létrejött hullámos felszínű síkság üledékes kőzetekből alakult ki, jelleg-
zetes alkotó eleme a folyami kavics.  A település határában három 
patak folyik: a Kis-Sajó, a Diós-patak és a Hosszúvölgyi-patak. 
Sajóvámos éghajlata mérsékelten meleg, száraz, erős vízhiány jel-
lemzi. A Bükk felől áramló szél szárító hatása akadálytalanul érvénye-
sül.  
A település körüli földterületek az éghajlati adottságok következté-
ben szántók, rétek, legelők. 
 
Sajóvámos rendkívül jó közúti kapcsolatokkal rendelkezik. A 3. sz. főút 
arnóti elágazásától Sajópálfalán keresztül közelíthető meg. A 26. sz. út 
irányából, Miskolcról  Szirmabesenyőn át érhető el. Edelény irányából 
Boldván, Borsodszirákon és Sajósenyén áthaladva juthatunk a telepü-
lésre. Kötöttpályás közlekedés nem érinti Sajóvámost. A legközelebbi 
vasútállomások Szirmabesenyőn és Miskolcon találhatók. 
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TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 
 
Sajóvámos nevének írásos említése először 1219-ben történik, a Vá-
radi Regestrumban. Nevét ekkor Vamus alakban írják. Az Ákos-nem-
zetséghez tartozó Bebek család birtoka volt, amely a Vámosi előne-
vet is használta. 1320-ban két falurésze, Bel- és Külvámos volt. 
A település a XIV. sz.-ban fontos vámszedő hely volt, ahol 1343-ban 
és 1353-ban megyegyűlést is tartottak.  
 
Az 1445. évi törvény megengedte a Bebekeknek a vár fenntartását. 
A földvár jelentőségét mutatta, hogy a husziták XV. századi betörését 
Bebek Imre vezetésével el tudta hárítani. 
 
A XV. sz.-ban a Csetneki család a terület birtokosa, majd 1500-ban 
Szapolyai János tulajdonába kerül. 
 
A XVI. sz.-i birtokosa, Mágóchy Gáspár nevéhez fűződik a reformáció 
nagyarányú elterjesztése a településen. Ekkor már mezővárosi rang-
gal rendelkezik a település. Sajóvámos a török időkben hódoltsági te-
rület volt. Az 1599-ben, a település határában lezajlott ütközet után, 
amely a török győzelmével végződött, Sajóvámost lerombolták. 
 
A XVII.-XVIII. sz. idején a Keglevich, a Sisári-Kovács és a Szirmay csalá-
dok voltak a terület tulajdonosai. A XIX. sz. végén és a XX. sz. első fe-
lében az Edelsheim-Gyulai család birtokolta a települést. Edelsheim-
Gyulai Lipót nevéhez fűződik a településen sokoknak munkalehetősé-
get biztosító gyümölcskertészet megalakítása. Az ő birtokossága ide-
jén alakult meg a „Hangya” Szövetkezet és a Sajóvámosi Községi Hi-
telszövetkezet. 
 

Sajóvámos 1996 óta rendel-
kezik mai címerével és zászló-
jával. Címere álló, három-
szögletű arany katonai pajzs, 
melyet kék színű hullámpólya 
harmadol. A pajzsban heral-
dikailag jobbra lépő, jobb 
mancsában ezüst szablyát 
tartó, kettős farkú vörös orosz-
lán lebeg.  A pajzs tetején 
kék színű, szembe néző kato-
nai sisak nyugszik, rajta arany 
korona, amelyben egy zöld 
színű szőlőfürt látható. A fosz-
lányok zöld színűek, ezüst bé-
léssel. A címer alatt lebegő 
ezüst szalagon a település 

neve olvasható.  
(A címert készítette: Dr. Tóth Péter és Kovács Zsolt.) 
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 SAJÓVÁMOS MA 
 
Sajóvámos - a jelenlegi statisztikai adatok szerint - község Borsod-
Abaúj-Zemplén megye Miskolci járásában. Területe 31,13 km2.  A la-
kosság létszáma 2156 fő. A lakások száma 2010-ben 764 db volt. 
 
A településen élők egy része mezőgazdasági tevékenységből él. Az 
önkormányzat is jelentős munkáltató. Ezeken kívül a környező telepü-
lések, közöttük elsősorban Miskolc, biztosítanak munkalehetőséget a 
Sajóvámoson élőknek. A munkanélküliségi mutató 4-5 %-os. 
 
A település önkormányzata sokféle módon segíti a vállalkozások 
megtelepedését és fejlődését. A község infrastruktúrája teljeskörű. A 
közintézmények, a szolgáltatások, a gyermekintézmények, az egész-
ségügyi ellátás színvonala vonzó lehet az itt letelepedni kívánók szá-
mára. 
 
Mindezek mellett nagy gondot fordítanak az épületek és a közterüle-
tek karbantartására, ápolására, a virágok telepítésére, hogy kelle-
mes, barátságos környezetet teremtsenek a Sajóvámoson élőknek és 
az idelátogatóknak. 
 
Sajóvámoson három felekezet temploma található meg: a reformá-
tus, a római- és a görög katolikus egyházé. A településen áthalad a 
Mariazell-Csíksomlyó közötti „Mária-zarándokút.” 
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ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSI KARAKTER 
 
 
 

 
 
 
Sajóvámos belterülete                                                (Forrás:Google) 

Első katonai felmérés 
1763-1787 

 
 
 
 
 
 
Második katonai fel-
mérés 1806-1869 
 
 
 
 
 
 
Harmadik katonai fel-
mérés 1869-1887 
 
 
 
 
 

  
Katonai felmérés 1941. 
(Forrás: MAPIRE) 
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BELTERÜLETI JELLEMZŐK 
 

 

 
Sajóvámos jelenlegi településszerkezetének vázrendszere már a Mo-
narchia-kori katonai felméréseken is felismerhető. Két egymásra me-
rőleges fő feltáró útja, az ÉNy-DK-i irányú, Arnóttól Edelény felé tartó 
út, valamint a DNy-ÉK-i irányú, a jelenlegi 26. sz. út szirmabesenyői 
csatlakozásától a település központjáig húzódó út már ekkor létezett. 
Ugyanígy megfigyelhető a két fő utat délen negyedkörívben össze-
kötő, a Kis-Sajó vonalát követő utca. Ezek a településszerkezet fő ele-
mei, amelyeket alacsonyabb szerepkörű lakóutcák kötnek össze. A 
telekosztás szabálytalan, a házak a hosszú parcellák oldalhatárán áll-
nak. 
 
Az Arnót-Edelény közötti úttól északra csak keskeny beépített sáv he-
lyezkedik el: itt már megjelennek a Borsodi-dombság alacsony domb-
lábai, amelyre a település nem kapaszkodott fel. 
  
A község újabb lakóterületei a lakosság létszámának növekedésével, 
elsősorban a település ÉNy-i sík területén bontakoztak ki. A telekosztás 
szabályosabb, a telkek közel téglalap alakúak, az alapterületük ki-
sebb, mint a régi utcákban. 
Az újabb keletű lakótelkek már nem szolgálnak gazdasági célokat. Új 
lakóterületek kialakulása figyelhető meg a Kiserdő utcával párhuza-
mosan is. 
 
Sajóvámos közintézményei és szakrális épületei a két fő feltáró út met-
széspontjában, vagy annak közevetlen közelében helyezkednek el. A 
római katolikus és a református templom két egymással szemközti té-
ren jelöli ki a település központját.  Mögöttük egy új építésű művelő-
dési központ, valamint kereskedelmi létesítmény nyert elhelyezést. 
A községi adminisztráció, az egészségügyi szolgáltatás, valamint a gö-
rög katolikus egyház temploma és parókiája a centrum közelében, 
lakóterülettel vegyes elrendezésben található. 
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A gyereknevelés új létesítményei az új lakóterületek közelségében, a 
forgalomtól távolabb eső helyen, zöld környezetben épültek fel, csat-
lakozva a település szabadtéri sportpályájához. 
 
Sajóvámos településére a jó értelemben vett falusias beépítés a jel-
lemző: alacsony, leginkább földszintes, fszt. + tetőtérbeépítés magas-
ságú lakóépületek, gondozott kertekkel. Az újabb építésű település-
részeken inkább a kertvárosias jelleg dominál. A település központját 
a két templom tornya jelzi. A közterületek gondosan ápoltak, a tere-
ken, parkokon kívül, a tágas utcák melletti zöldsáv is gondozott, virá-
gokkal gazdagon díszített.  Mindez az itt élőknek a környezet és egy-
más iránti tiszteletét, igényességét, szeretetét mutatja. 
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KÜLTERÜLETI JELLEMZŐK 

 
Sajóvámos beépített belterületét jelentős méretű külterület övezi. A 
külterület legnagyobb része intenzív használatra szánt mezőgazda-
sági terület (szántó), amelyet extenzív használatú rét – legelő foltok 
tarkítanak, elsősorban a Sajó árteréhez közeli sík területeken. 
 
A községtől ÉK-re fekvő, dombosabb vidéken gazdasági és védelmi 
célú erdők, valamint zártkertek, szőlők, gyümölcsösök húzódnak.  
A belterület és a domblábak gyümölcsösei közötti völgyi útra pincék 
és borházak települtek. 
 
Sajóvámos bevezető útjai mellett a mezőgazdasági tevékenységhez 
tartozó telephelyek találhatók; állattenyésztő farm, gabonatároló, 
mezőgazdasági gépállomás. 
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ÖRÖKSÉGEINK 

 

ÉPÍTÉSZETI, MŰEMLÉKI, TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK,  
TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK 
 
Egyedi tájértéket képviselő objektumok Sajóvámoson az ANPI nyil-
vántartása szerint 
 

 

 
 

Ssz. 
Megne-
vezés 

Cím Hrsz. Leírás 

1. 

Római 
katolikus 
temp-
lom 

Kossuth 
tér 17. 

394 
Eredetileg gótikus stílusban épült, majd 
többször átépített "barokk" jellegű temp-
lom. 

2. 

Refor-
mátus 
temp-
lom 

Kossuth 
tér 19. 

661 
Többször átépített, fő vonásaiban gótikus 
jellegű templom. 

3. 

Polgár-
mesteri 
hivatal 
és 
szolgá-
lati lakás 

Mun-
kácsy 
u. 2. 

458 

A polgármesteri hivatal fő épülete erede-
tileg is polgármesteri hivatalnak épült 
egyszerű, fehérre meszelt, cseréptetős, 
földszintes épület. Az eredetileg szolgálati 
lakásnak épült földszintes, fatornácos la-
kóépületben jelenleg gyógyszertár üze-
mel. 

4. 
Szőke-
kastély 

Neve-
lők u. 2. 

103/1 

Egyszerű, cseréptetős földszintes kúria-
épület, díszített betétes ablakokkal. Egy-
kor a környéken nevezetes Szőke család 
tulajdona volt. Ma az iskola napköziottho-
nos konyhája működik benne. 

5. 
Szőke-
féle 
magtár 

Neve-
lők u. 5-
7. 

56/1 

Jellegzetes magtárépület, fehérre me-
szelt, cseréptetős téglaépület sok kis ab-
lakkal. Az egykori Szőke család tulajdona 
volt. 

6. 
Frank-
hegyi ki-
látó 

Frank-
hegy 
teteje 

 

A vasbeton toronyból jó kilátás nyílik a 
Nyugat-Cserehát dombsoraira, a Sajó-, ill. 
Hernád-völgyre, valamint a környező 
hegykeretre és D felé a Miskolci-kapura. 
A torony aljában szintezési alappont ta-
lálható. 
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Római katolikus templom 
Kossuth tér 17. 
 
A Sajóvámos történetéről 
szóló feljegyzések említik a 
XIV. sz. elején, a gótikus stí-
lusú, Szent Katalinról elne-
vezett kápolnát. Miután a 
településen a protestantiz-
mus terjedt el, ezt a kápol-
nát a reformátusok vették 
birtokba. 
 
Hosszú évszázados küzde-
lem, kérelmezés, várako-
zás után, csak az 1800-as 
évek elején alakult meg a 
helyi lelkészség, amelyet 
1887-ben, a plébánia 
megalapítása után köve-
tett a templom felépítése. 
 

A klasszicista stílusú, egyhajós, egytornyú templom Szilvásy Nándor 
rozsnyói építőmester munkája nyomán valósult meg. Az 1889-ből való 
oltárképet Sajósy Alajos egri festő készítette. 
A templomot Szűz Mária tiszteletére szentelték. 
 
 
 
Egyedi tájértéket képvisel. 
Helyi védettséget élvez, melynek megtartása indokolt. 
 

Református templom 
Kossuth tér 19. 
 
A XV. sz.-ban gótikus stí-
lusban épült templom a 
XVI. sz. közepén a refor-
mátusok birtokába ke-
rült. 1599-ben a telepü-
lésen a törökökkel vívott 
csata során a templom 
katasztrofálisan megsé-
rült. A szükséges helyre-
állítási munkákat csak 
1700-ban végezték el.  
1900-ban jelentős átépí-
tésekre került sor: alap-
megerősítés, a falak 
megemelése, új ajtók és 
ablakok beépítése tör-
tént.  
 
A nyolcszög három ol-

dalával záródó, támpilléres, keletelt szentélyt szép diadalív választja 
el a hajótól. A mennyezet sík, vakolt. A faragott szószék-korona barokk 
stílusú, az orgona1882-ből való. 
Jelenlegi 35 m magas harangtornyának sisakja 1900 után keletkezett. 
Előtte galériás, fa toronysisakos volt a templom. A toronyban két ha-
rang lakik.  
 
 
Országosan védett műemlék. 
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Polgármesteri Hivatal 
Munkácsy u. 2. 
 
Eredetileg is községháza 
céljára épült épület. Fény-
képek tanúsága szerint, 
1940-ben már létezett. 
Legutóbbi felújítása 2010-
ben történt. 

 
Egyedi tájértéket képvisel. 
Helyi védelemre javasolt. 

 
Munkácsy u. 2. 
A Polgármesteri Hivatallal közös 
telken álló, egykori szolgálati la-
kás, jelenleg gyógyszertár. Az ol-
daltornácos, fűrészelt fa mellvéd-
del és eresz-támasszal rendelkező 
épület a népi építészet szép pél-
dája. 
Egyedi tájértéket képvisel. Helyi 
védelemre javasolt. 

 

 
Szőke-kastély  
Nevelők u. 2.  
Egyszerű, cseréptetős földszintes kúriaépület, díszített betétes abla-
kokkal. Egykor a környéken nevezetes Szőke család tulajdona volt. 
Ma az iskola és a település közösségi konyhája és étterme működik 
benne. 
Egyedi tájértéket képvisel. Helyi védelemre javasolt. 
 
Szőke-féle magtár 
Nevelők u. 5-7. 
Mezőgazdasági építészeti emlék.  
Egyedi tájértéket képvisel. 
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ORSZÁGOS ÉS ANPI NYLVÁNTARTÁSBAN NEM SZEREPLŐ, 
DE A HELYI ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG RÉSZÉT KÉPEZŐ INGATLANOK 

Görög katolikus templom  
Béke u. 14. 
Sajóvámoson a görög katolikus 
közösség több, mint 100 éves 
múltra tekint vissza.  
1984-ben épült templomát a 12 
apostol tiszteletére szentelték. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helyi védelemre javasolt 
 
Görög katolikus parochia 
Béke u. 14. 
A parochia a templommal közös 
telken álló épület. Eredetileg isko-
laként működött, majd görög ka-
tolikus kápolnaként szolgált. A 
templom felépülése óta tölti be a 
parochia szerepét. 
 
 
 
Helyi védelemre javasolt. 

  
Faoszlopos tornácos népi lakóház 
Kiserdő u. 1 
Helyi védelemre javasolt 

 

 
A Kossuth tér térfalát képező épületek 
Utcaképi védelem javasolt. 
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NÉPI ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEK SAJÓVÁMOSON 
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ÖRÖKSÉGI VÉDELEMMEL ÉRINTETT INGATLANOK  
SAJÓVÁMOSON 
 

Ssz. Hrsz. 
Védettség jogi 
jellege 

Azonosító 
Védett örökségi érték 
neve 

1. 014/29 régészeti lelőhely 92213 Margit-tábla - Sánc 
2. 014/30 régészeti lelőhely 92213 Margit-tábla - Sánc 
3. 014/31 régészeti lelőhely 92213 Margit-tábla - Sánc 
4. 014/46 régészeti lelőhely 92213 Margit-tábla - Sánc 
5. 0141/32 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
6. 0141/33 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
7. 0141/34 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
8. 0141/35 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
9. 0141/36 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 

10. 0141/37 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
11. 0141/38 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
12. 0141/39 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
13. 0141/41 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
14. 0141/42 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
15. 0141/43 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
16. 0141/44 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
17. 0141/48 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
18. 0141/50 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
19. 0141/53 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
20. 0141/60 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
21. 0141/61 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
22. 0141/63 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
23. 0141/67 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
24. 0141/69 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
25. 0141/70 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
26. 0141/71 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
27. 0141/72 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
28. 0141/73 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
29. 0141/74 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
30. 0141/75 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
31. 0141/76 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
32. 0141/77 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
33. 0141/78 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 

34. 0141/83 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
35. 0141/84 régészeti lelőhely 55169 Mézes -mál 
36. 019 régészeti lelőhely 68409 Várdombbal szemben 
37. 02 régészeti lelőhely 16295 Várdomb 
38. 020/7 régészeti lelőhely 68409 Várdombbal szemben 
39. 020/8 régészeti lelőhely 68409 Várdombbal szemben 
40. 030/18 régészeti lelőhely 88839 Ortványtól Ny-ra 

41. 031/11 régészeti lelőhely 
88813 
88873 

Bendóka rét 
Bendóka rét 2. 

 42. 031/17 régészeti lelőhely 88853 Hosszú-tó melletti 
43. 040/10 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
44. 040/11 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
45. 040/12 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
46. 040/13 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
47. 040/14 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
48. 040/15 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
49. 040/16 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
50. 040/17 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
51. 040/19 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
52. 040/20 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
53. 040/23 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
54. 040/4 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
55. 040/5 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
56. 040/6 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
57. 040/7 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
58. 040/8 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
59. 040/9 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
60. 042/1 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
61. 042/11 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
62. 042/2 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
63. 042/3 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
64. 043/1 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
65. 046/7 régészeti lelőhely 88851 Hosszú-völgytől K-re 
66. 053/46 régészeti lelőhely 63300 Bokorszer 
67. 058/4 régészeti lelőhely 63286 Vámosi-Cserák 
68. 059/1 régészeti lelőhely 85719 Szikszói-hegy 
69. 059/3 régészeti lelőhely 63294 Vörös-hát 
70. 059/4 régészeti lelőhely 63294 Vörös-hát 
71. 059/5 régészeti lelőhely 63294 Vörös-hát 
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72. 096/7 régészeti lelőhely 63294 Vörös-hát 
73. 096/8 régészeti lelőhely 63294 Vörös-hát 

74. 299/2 
műemléki környe-
zet 

1217 
(23099) 

Ref. templom ex-lege  
műemléki környezete 

75. 299/3 
műemléki környe-
zet 

1217 
(23099) 

Ref. templom ex-lege  
műemléki környezete 

76. 300/2 
műemléki környe-
zet 

1217 
(23099) 

Ref. templom ex-lege  
műemléki környezete 

77. 33/1 
műemléki környe-
zet 

1217 
(23099) 

Ref. templom ex-lege  
műemléki környezete 

78. 34 
műemléki környe-
zet 

1217 
(23099) 

Ref. templom ex-lege  
műemléki környezete 

79. 3553/1 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
80. 3553/3 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
81. 3553/4 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
82. 3553/5 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
83. 3564 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
84. 3565 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
85. 3566 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
86. 3567 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
87. 3568 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
88. 3569 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
89. 3570 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
90. 3571 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
91. 3572 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
92. 3573 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
93. 3574 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
94. 3575 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
95. 3576 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
96. 3577 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
97. 3578 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
98. 3579 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
99. 3580 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 

100. 3581 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
101. 3582 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
102. 3583 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
103. 3584 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
104. 3585 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
105. 3586 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 

106. 3587 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
107. 3588 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
108. 3589 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
109. 3590 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
110. 3591 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
111. 3592 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
112. 3593 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
113. 3594 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
114. 3595 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
115. 3596 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
116. 3597 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
117. 3598 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
118. 3599 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
119. 3600 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
120. 3601 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
121. 3602 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
122. 3603 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
123. 3604 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
124. 3605 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
125. 3606 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
126. 3607 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
127. 3608 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
128. 3609 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
129. 3610 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
130. 3611 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
131. 3612 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
132. 3613 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
133. 3614 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
134. 3615 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
135. 3616/1 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
136. 3616/10 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
137. 3616/2 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
138. 3616/3 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
139. 3616/4 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
140. 3616/5 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
141. 3616/6 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
142. 3616/7 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
143. 3616/8 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
144. 3616/9 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 



Sajóvámos-TAK-2017 
 

18 
 

145. 392 
műemléki környe-

zet 
1217 
(23099) 

Ref. templom ex-lege  
műemléki környezete 

146. 393 
műemléki környe-

zet 
1217 
(23099) 

Ref. templom ex-lege  
műemléki környezete 

147. 394 
műemléki környe-

zet 
1217 
(23099) 

Ref. templom ex-lege  
műemléki környezete 

148. 562 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 

149. 658/1 

műemléki környe-
zet 
 
régészeti lelőhely 

1217 
(23099) 
75383 

Ref. templom ex-lege  
műemléki környezete 
Dózsa György u. 2. 

150. 658/2 

műemléki környe-
zet 
 
régészeti lelőhely 

1217 
(23099) 
75383 

Ref. templom ex-lege  
műemléki környezete 
Dózsa György u. 2. 

151. 659/1 

műemléki környe-
zet 
 
régészeti lelőhely 

1217 
(23099) 
16296 
65132 

Ref. templom ex-lege  
műemléki környezete 
Kossuth tér 
Református templom 

152. 659/2 

műemléki környe-
zet 
 
műemléki környe-
zet 

1217 
(23099) 
1217 
(23099) 

Ref. templom ex-lege  
műemléki környezete 
Ref. templom ex-lege  
műemléki környezete 

153. 660 régészeti lelőhely 75383 Dózsa György u. 2. 

154. 661 

műemlék 
régészeti lelőhely 
 
műemléki környe-
zet 

1217 
(3079) 
16296 
65132 
1217 
(23099) 

Református templom 
Kossuth tér 
Református templom 
Ref. templom ex-lege 
műemléki környezete 

155. 662 
régészeti lelőhely 16296 

65132 
75383 

Kossuth tér 
Református templom 
Dózsa György u. 2. 

156. 688/1 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
157. 688/16 régészeti lelőhely 63278 Eperfasor melletti part 
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL  
MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK 

 

 

BELTERÜLETI MEGHATÁROZÓ KARAKTEREK 
 

 
 

1. HAGYOMÁNYOS FALUSIAS BEÉPÍTÉS 
2. FOKOZATOSAN ÁTÉPÜLŐ HAGYOMÁNYOS BEÉPÍTÉS 
3. ÁTÉPÜLT, ILL. ÚJ KERTES BEÉPÍTÉS 
4. TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TREÜLET 
5. INTÉZMÉNYI TERÜLET ZÖLDTERÜLETTEL 
6. ZÖLDTERÜLET 

T TEMETŐ 
SP SPORTPÁLYA 
GKSZ GAZDASÁGI TREÜLET 
J JÁTSZÓTÉR 

7. PINCÉS TERÜLET (KÜLTERÜLET) 
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HAGYOMÁNYOS FALUSIAS BEÉPÍTÉS 
 

Sajóvámos eredeti utcaszerkezete mentén, az életforma változása 
miatt, már csak kisebb területeken maradt meg összefüggően ez a 
beépítési mód. Szabálytalan, keskeny telekosztás jellemzi, oldalhatá-
ron álló beépítéssel. A hosszú telek utca-frontján 1,5-2,0 m mély elő-
kerttel épített lakóház mögé gazdasági épületek sorakoztak. A lakó-
udvar mögött a telek hátsó része gazdálkodási célokat szolgált. 
  
Ez a fajta beépítés foltokban a Kossuth tér DNy-i oldalán, a Széchenyi 
utca településre bevezető szakaszán, a József Attila utca-Petőfi utca 
vonalában, valamint a Munkácsy utca mentén található. Ezeken a 
területeken is megfigyelhető azonban a telekstruktúra átalakulása: a 
két utca által határolt hosszú telkeket már sok helyen megosztották, 
az eredeti gazdasági udvar területére is lakóházakat építettek. 
 
A régi telken lévő lakóházak földszintesek, kontyolt nyeregtetővel, 
amelyek gerince az utcára merőleges. A tető sokszor füstlyukas orom-
zatú. A lakóházak általában oldaltornáccal készültek. A tornác kiala-
kítása változatos képet mutat: készült fa oszlopokkal és gerendával, 
de gyakori a falazott oszlopos tornác is. Ezeknél a tető alátámasztása 
lehet egyenes gerendás, íves, vagy háromkaréjos. A szélesebb torná-
cokhoz készülhetett mellvéd is.  
A nyílászárók fából készültek. Jellemző, hogy az utcai homlokzaton két 
ablak van, négy-, vagy hat osztással. A homlokzatképzés és az 
anyaghasználat egyszerű, színeiben visszafogott: a szürke, vagy 
barna lábazat fölött többnyire fehér, vagy világos pasztell-színű vakolt 
falazat található. Napjainkban, a színhasználatban is tapasztalható 
változás. Az ablakok és ajtók általában (sötét) barna színűek, vagy 
vakolatkerettel hangsúlyozottak.  
A tetőfedés anyaga égetett cserép, vöröses színben.  
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FOKOZATOSAN ÁTÉPÜLŐ HAGYOMÁNYOS BEÉPÍTÉS 
 
Sajóvámos központjában, a fő közlekedési utak mellett megfigyel-
hető építési karakter.  
Az eredeti szalagtelkek elvágásával, az egyik utcán új épületsor jött 
létre. Az eredeti lakóházat is sok helyen lebontották, és az adott kor 
szokásainak, típusterveinek megfelelő új épület került a helyére. 
 
Az újabb korban keletkezett épületek mellett fellelhetők a kisebb tö-
megű, hagyományos, oldaltornácos lakóházak is. 
 

 
 
 

 

ÁTÉPÜLT, ILL. ÚJ KERTES BEÉPÍTÉS 
 

 
A település ÉK-i, domb-
lábak alatti térségeiben 
és az ÉNy-i belterületi ha-
tár mellett legjellem-
zőbb karakter.  Az 1980-
as évektől kezdve nap-
jainkig figyelhető meg a 
folyamat. Az új épületek 

inkább kertvárosias karakterűek. Az itt található házak többszintesek, 
nagyobb tömegűek. A tetőformák változatosak, a nyeregtető ge-
rince utcával párhuzamos és utcára merőleges is lehet. A pihenőker-
tek ápoltak, dús növénykiültetés a jellemző.  A gazdasági udvar el-
maradt, a terület egy-két kereskedelmi-szolgáltató funkció megtele-
pedésén kívül, kizárólag lakás céljára szolgál. 
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TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET 
 

Sajóvámos közintézményei, fontos szolgáltatási funkciói a fő útvona-
lak kereszteződésének közelében, de a lakóutcákba beépülve he-
lyezkednek el.  
Az intézmények léptéke, az utcában elfoglalt helyzete illeszkedik a la-
kókörnyezethez. A lakóházak beépítési vonalát, homlokzatmagassá-
gát követik, a telkük nagysága, formája megtartotta az eredeti tele-
pülésszerkezeti osztásrendszert. 
Ebbe a kategóriába tartozik a Munkácsy utca a polgármesteri hiva-
tallal, gyógyszertárral, orvosi rendelővel, tanácsadóval és további in-
tézményekkel.  
Lakókörnyezetbe települt intézményi funkciók találhatók a Dózsa 
György utcában is. 
Bár egy egész utcányi telekhosszúságot foglal el, de a lakókörnye-
zetbe épült intézményi területek övezetébe tartozik a görög katolikus 
parochia és templom is. 
 

 

 
 
A közös telken álló Községháza és gyógyszertár 
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Az orvosi rendelő és tanácsadó épületei 
 
 
Takarékszövetkezet Hunyadi u.  

 

 
 

 
 

 
 
Lakóövezetbe települt üzletek 
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A görög katolikus templom és parochia a településképben 
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INTÉZMÉNYI TERÜLETEK ZÖLDTERÜLETTEL 
 
 

Ebbe a karakter-övezetbe azok a 
területek tartoznak, amelyeknél 
az intézmények szabadon álló 
formában, általában parkosított 
környezetben jelennek meg. Ezek 
a területek a Kossuth tér az egy-
házi és művelődési létesítmények-
kel, amelyeket a peremen keres-
kedelmi funkció egészít ki.  
Ugyancsak zöld területbe ágya-
zott intézményi kategóriába tar-
toznak a Nevelők útján lévő okta-
tási épületek is. 
A kifejezett intézményi karakterbe 
tartozó létesítmények általában 
kiemelkednek a lakókörnyezet-
ből: toronnyal, nagyobb szint-
számmal, nagyobb tömeggel, 
szabadabb, egyedi tömegalakí-
tással. A falusias beépítésű tele-
pülés-szövetben szobor-szerű el-
helyezésükkel tűnnek ki. A temp-
lomok esetében ez több évszáza-
dos hagyomány, a torony a leg-
főbb helyszínt jelöli a településen. 
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Kossuth Közösségi Ház                                                    Építész tervező: Révai Tamás
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Szőke-féle  kastély és magtár a településképben 

 
 

 
Általános iskola és óvoda a településen 
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KÖZTERÜLETEK, BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK,  
UTCÁK, TEREK, PARKOK, ZÖLDTERÜLETEK 
 
Sajóvámos különböző karakterű lakóövezetein belül a zöldterületek 
különféle formában, de intenzíven jelennek meg. Az általánosan jel-
lemző falusias beépítési forma egyik sajátossága, hogy a lakóházak 
kertjei, gazdasági udvarrészei fontos alkotóelemei a település zöldte-
rületi rendszerének. 
A közterületeken a burkolt utak és a kerítések között fásítással, vagy 
gyepes, virágos felületekkel több utcában lehet találkozni. 
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A településközpont mellett magánkezdeményezéssel létrehozott ját-
szótér jól kapcsolódik a központi parkokhoz. 

 

 

 
Sajóvámos különleges célú zöldterületi létesítménye a Hunyadi utca 
É-i oldalán fekvő temető, az új ravatalozó épülettel együtt. Dombol-
dali telepítése, miatt, létesítményeivel együtt meghatározó település-
képi elem.  
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TELEPÜLÉSKÉPET MEGHATÁROZÓ MŰALKOTÁSOK, 
UTCABÚTOROK, EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK 

 
Feszület a temetőben 

 
Feszület a római katolikus templom kertjében 
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Feszületek a településre bevezető utak mentén 

Régi sírkövek a temetőben 

A világháborúk áldozatainak emlékműve  
Az 1956-os forradalom emlékműve 
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A KÜLTERÜLET MEGHATÁROZÓ KARAKTEREI 
PINCÉS TERÜLET 

 
A dombok közötti ÉK-i irányú völgyben vezető Déryné utca új beépí-
tésű házait követően, ill. már a központhoz közeli területen is pincék 
és borházak jelennek meg. Keletkezési idejük, formálásuk, használati 
módjuk változó. 
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MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 
 
Sajóvámos belterületét övező külterületei részek gazdasági szem-
pontból a mezőgazdasági térség kategóriájába tartoznak. 
 
A Sajó és a belterület határa közötti síkságon intenzív szántóföldi gaz-
dálkodás folyik, amelyet állattenyésztéshez tartozó rétek, legelők tar-
kítanak. A mezőgazdasági területen kevés épület: farm-rendszerű ál-
lattartó telep, gabonatároló található. 
 
A térség természetvédelmi szempontból rendkívüli figyelmet érdemel: 
megtalálható itt a NATURA 2000 helyszínek közül a HUAN 20006 Sajó-
völgy helyszín kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, az Or-
szágos Ökológiai Hálózat övezetei közül a magterület és az ökológiai 
folyosó területe, és érinti a Sajó nagyvízi meder területe. A terület táj-
képvédelmi szempontból kiemelten kezelendő. 
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A belterülettől északkeletre húzódó dombosabb térség zártkerti öve-
zet gyümölcsösökkel, szőlőskertekkel, zöldséges parcellákkal.  
A területen védő erdősávok húzódnak. 
 
Természetvédelmi objektumok a térségben az ex lege védettséget 
élvező források. Az Országos Ökológiai Hálózat övezeti közül az öko-
lógiai folyosó és a puffer terület található ezen a külterületi részen. A 
dombos terület nagy része tájképvédelmi szempontból kiemelten ke-
zelendő terület. 
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TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL TELEPÜLÉSKÉPET  
MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK 
 
ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ TERÜLET 
 

Sajóvámos közigazgatási 
területén a természetvé-
delmi ügyekben felügye-
letet gyakorló Aggteleki 
Nemzeti Park Igazgató-
sága jelenleg forrás ob-
jektumokat tart nyilván, 
amelyek az 1996. évi LIII. 
törvény (Tvt.) 23. § (2) be-
kezdése értelmében ex 
lege védettséget élvez-
nek. 
 
TERMÉSZETKÖZELI TERÜLE-
TEK 
Az országos településren-
dezési és építési követel-
ményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet (továbbiakban 
OTÉK) 30/A. § (1) bekez-
dés értelmében a mo-
csár, a nádas és a sziklás 

terület természetközeli területnek minősülnek. Ugyanezen § (2) bekez-
dése értelmében a természetközeli területeken épületet elhelyezni 
nem lehet.  

 
 
 
HUAN 20006 SAJÓ-VÖLGY HELYSZÍN, KIEMELT JELENTŐSÉGŰ  
TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET  

 
Sajóvámos község köz-
igazgatási területét az 
európai közösségi jelen-
tőségű természetvé-
delmi rendeltetésű terü-
letekről szóló 275/2004. 
(X. 8.) Korm. rendelet-
ben kihirdetett, az euró-
pai közösségi jelentő-
ségű természetvédelmi 
rendeltetésű területek-
kel érintett földrészletek-
ről szóló 14/2010. (V. 11.) 
KvVM rendelettel közzé-
tett Natura 2000-es terü-
letek közül érinti a 
HUAN20006 Sajó-völgy 
helyszín néven ismert 
természetmegőrzési te-
rület (SCI). 
Kiemelt jelentőségű ter-
mészetmegőrzési terüle-

tek: az Európai Unió Habitat Direktívája alapján különleges, ill. kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési területek kerültek kötelezően kijelö-
lésre, a területükön található élőhelyek, ill. fajok miatt. 
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ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖVEZETEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (to-
vábbiakban OTrT) 13., 17-19. §-ai szabályozzák az országos ökológiai 
hálózatra és annak a magterület, az ökológiai folyosó és a pufferte-
rület övezetekre vonatkozó előírásokat. 
Sajóvámos közigazgatási területén az országos ökológiai hálózat öve-
zetei közül a pufferterület, az ökológiai folyosó és a magterület öve-

zetei is megtalálhatók. 

TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓLKIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLETEK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezete 
az ANPI adatszolgáltatása szerint részben megegyeznek a Sajó árte-
rét érintően a NATURA 2000 és az Országos Ökológiai Hálózat magte-
rületével és az ökológiai folyosó egy részével. 
Az övezetbe tartoznak a közigazgatási terület északi dombvidékének 
területei. 
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NAGYVÍZI MEDER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sajóvámos község közigazgatási területét a 08.NMT.05. (Sajó folyó, fo-
lyószakasz eleje: Sajószentpéteri közúti-híd, folyószakasz vége: Tisza-
torkolat) nagyvízi mederkezelési terv érinti. 
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LEJTŐS TERÜLETEK 
 

 
(MEPAR TÉRKÉP FELHASZNÁLÁSÁVAL) 

ERÓZIÓ-VESZÉLYES TERÜLETEK 
 

 
(MEPAR TÉRKÉP FELHASZNÁLÁSÁVAL) 
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ÁLLANDÓ, ÉRZÉKENY GYEPES TERÜLETEK 
 

 
(MEPAR TÉRKÉP FELHASZNÁLÁSÁVAL) 

ÁLLANDÓ, NEM ÉRZÉKENY GYEPES TERÜLETEK 
 

 
(MEPAR TÉRKÉP FELHASZNÁLÁSÁVAL) 
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BELVIZES TERÜLETEK 
 

 
(MEPAR TÉRKÉP FELHASZNÁLÁSÁVAL) 

 

VÍZVÉDELMI SÁV 
 

 
(MEPAR TÉRKÉP FELHASZNÁLÁSÁVAL) 
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AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

 
LAKÓTERÜLETEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 
 
Egy család számára egy új otthon megteremtése, vagy egy meglévő 
átalakítása, bővítése óriási felelősség. Ez a felelősség a folyamatban 
résztvevő valamennyi szereplőt érinti: az építtetőt, a tervezőt, a kivite-
lezőt, a folyamat szabályozóit.  
  
A leendő építtetőnek tisztában kell lennie azzal, hogy az általa létre-
hozandó, vagy átalakításra kerülő ház nemcsak az Ő és családja szá-
mára meghatározó tett, de a település képének alakulására is jelen-
tős hatással van. Egy új építkezés, építészeti beavatkozás mindenkép-
pen érinti a települési közösség életét is. 
Többek között ezért is fontos, hogy az „első kapavágás” előtt átgon-
dolt, megalapozott döntések szülessenek, mert a fáradságos és jelen-
tős anyagi ráfordítást igénylő építési munka eredménye hosszú évti-
zedekig fennmarad, és hatással van - a benne lakók életén kívül – a 
késői utókorra, az adott település lakóira, az odalátogatókra, átuta-
zókra is.  
 
Mindannyiunk közös célja, hogy az építési tevékenység és annak 
eredménye - az elkészülő új ház, - közmegelégedésre szolgáljon. Ter-
mészetesen elsődleges szempont, hogy azok, akik használni fogják, jól 
érezzék magukat benne. De ugyanilyen lényeges szempont, hogy a 
településkép is gazdagodjon, valóban épüljön, teljesedjék általa.  
 
Ez a kézikönyv a leendő építeni szándékozónak kíván segítséget nyúj-
tani ezekhez a döntésekhez. 
 
 

A tervezés megkezdése előtti legfontosabb kérdések: 
 

 Az együtt-élő családtagok száma, ennek várható, tervezett 
alakulása. 
(Többgenerációs család nagyszülőkkel, szülőkkel, gyerekek-
kel, vagy most induló fiatal pár várhatóan megszülető gyere-
kekkel, vagy a család kinőtte az eddigi otthonát, tágasabb 
élettérre van szüksége…) 

 A család életmódja, életvitele. 
(Az adott településen, vagy annak vonzáskörzetében dol-
gozó felnőttek; a saját telken háztáji mezőgazdasági munkát, 
vagy más gazdasági tevékenységet végzők; kisgyerekkel ott-
hon lévő édesanyák, vagy idős szülőket gondozó, nekik nyu-
godt életteret biztosítani kívánó felnőttek; óvodás-, iskolás 
gyerekekkel rendelkezők, vagy éppen a családi fészekből ki-
repülni készülő fiatal felnőttek a család tagjai.) 

 Milyen épülettípus szimpatikus a család számára: a magyar 
népi építészet hagyományait követő, ú. n. hosszúházas, föld-
szintes épület, vagy inkább a későbbi időkben keletkezett, ki-
sebb - gazdasági tevékenységre nem alkalmas – telken álló, 
zömökebb tömegű, modernebb épület.  

 A szimpatikus épületformák melyik településrészen találhatók 
döntő többségben. Ennek eldöntéséhez nyújtanak segítséget 
a jelen kézikönyv előző fejezetei. A telket azon a területen vá-
lasszuk ki, ahol a számunkra szimpatikus beépítési forma a jel-
lemző karakter. Az adott környezetben többségben lévő épü-
lettípushoz alkalmazkodó új házzal biztosítható az építés leg-
fontosabb szabálya, a környezethez való illeszkedés! A telepü-
léskép alakulása így biztosan harmonikus lesz.  

 Tájékozódjunk az önkormányzatnál a kiválasztott ingatlanra 
vonatkozó építési előírásokról! (A telek maximális beépítési 
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százaléka, a beépítési mód, a kötelező beépítési vonal hely-
zete, a megengedett legnagyobb építménymagasság, az 
előkert mélysége stb.) 

 Forduljunk építész tervezőhöz, vele konzultálva, vázlatok készí-
tésével alakítsuk ki leendő otthonunkat. 

 A telekről, annak közterületi csatlakozásairól, - különösen a lej-
tős területen lévőről, - készüljön részletes geodéziai felmérés, a 
magassági adatok, (rétegvonalak) a közmű-csatlakozások, a 
lombos és tűlevelű fák, az esetleg a telken meglévő objektu-
mok feltüntetésével. (Felszín alatti aknák, kutak, régi alaptes-
tek, pincék stb.) 

 Ne terveztessünk túlméretezett házat! Ez az építésre rendelke-
zésre álló pénzösszegen kívül megterhelést jelent a későbbi 
fenntartásban, az életkor előrehaladtával a használatban is. 
Az utcakép, a település nagysága szempontjából sem kívá-
natos a környezetéhez képest túldimenzionált épület! 

 Ismerjük meg és tartsuk tiszteletben a település építészeti ha-
gyományait, tanulmányozzuk az elődök munkáját, építési te-
vékenységét!  

 Anyag- és színhasználatban javasolt a visszafogott magatar-
tás. A lábazat, - a hagyományokat követve - kaphat egy erő-
sebb vakolatot, szürkés, vagy barnás tónusban. Igényes eset-
ben vágott kőburkolattal is készíthető. Ez ne legyen az elter-
jedt „mediterrán” ragasztott kő!  

 A homlokzat szintén vakolt. A vakolat lehet anyagában színe-
zett, vagy az alapvakolatra készülhet festés. A színhasználat a 
felmenő falakon is világos: fehér, törtfehér, drapp, bézs. Ke-
rülni kell a nagyon élénk, telített színeket. Idegen a hazai, falusi 
építészetben. Utólagos hőszigetelés esetén figyelemmel kell 
lenni a házak vakolatdíszeire. Ezeket feltétlenül meg kell tar-
tani! 

 A tetőfedés általában hornyolt cserép, de készülhet más ége-
tett kerámia fedés is. Alkalmazható kiselemes szálcement fe-
dés is (azbesztet nem tartalmazó pala). Nem alkalmazható la-
kóházon trapézlemez, hullámpala fedés. A hagyományos fa-
lusias beépítésű zónában nem készülhet bitumenes zsindely 
fedés. A lakóházak magastetővel készülnek. 

 A hagyományos falusias beépítésű zónában törekedni kell a 
meglévő épületek ablak-falfelület arányainak megtartására. 
Új ablakok beépítése, vagy cseréje esetén a régi osztásrend-
szer megtartására kell törekedni. A nyílászárók az épület hang-
súlyos elemei. Színezésük meghatározó szerephez jut. Lehető-
leg a hagyományos fa ablakok színvilágát kell visszaidézni új 
épület, vagy felújítás esetén is. A redőnytok ne jelenjen meg 
szabadon a homlokzaton. Vagy belső-, vagy kávával eltakart 
redőnyszerkezet készüljön.  

 Tetőtérbeépítés esetén, a hagyományos falusias beépítésű 
övezetben álló tetőablak az utcáról látható tetőfelületen ne 
épüljön. A tetőtéri helyiségek megvilágításához tetősíkban 
fekvő ablak készüljön. 

 Az utcai telekhatáron az előkertes beépítésnél, a magyar ha-
gyományok szerint, kerítés épül. Az építendő kerítés áttört le-
gyen, ne alkosson külön falat az épület előtt. A lábazat, ha 
készül, legfeljebb 80 cm magas lehet.   A teljes kerítésmagas-
ság a hagyományos beépítésű területen 160 cm lehet. 

 Parabola-antennák az épület utcai homlokzatára nem kerül-
hetnek. Napelemeket, napkollektorokat az utcára merőleges 
homlokzat és a hátsó kertre néző homlokzat tetőfelületein le-
het elhelyezni. Az egyéb épületgépészeti berendezések, va-
lamint a közművek mérő-szekrényei lehetőleg épületszerkeze-
tek takarásában, vagy falba süllyesztett megoldással helyez-
hetők el.  
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Beépítési javaslatok, kívánatos és nemkívánatos elrendezések: 
 

 Hagyományos beépítésű területen az előkertek mélysége, a 
beépítési vonal azonos.  

 A ház oldalirányú bővítéses az utcai homlokzattól jelentősen 
visszahúzott. 
  

                                             
 

 Az átépült karakterű övezetekben az előkertek mélysége, a 
beépítési vonal azonos, az épületek az oldalhatárhoz igazod-
nak. 
 

                    
       
  
 
 

 Szélesebb telek esetén a tömeg tagolásával igazodhatunk a 
környezetben lévő épülettömegek léptékhez. 

                               
 
Épületek kívánatos és nemkívánatos magassága: 
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Az épületek tető-hajlásszöge a 35° - 45° közé essen. 

      

 
Kerüljük az összetett, bonyolult tetőformákat! 

            
 
A homlokzatok színezése a magyar hagyományok szerint a fehér és a 
világos földszínek: bézs, drapp.  
A homlokzatszínezésben kerülni kell a harsány, telített színek használa-
tát. 

       

Ajánlások homlokzati színhasználathoz a lakóövezetekben 
 
Hagyományos, falusias beépítés     Új és átépülő lakóterület 
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ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK 
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Ajánlott a hagyományos „hosszúházak” tömeg- és homlokzati arány-
rendszerének megtartása, az utcai homlokzat két ablaka, az oldaltor-
nác, a kontyolt nyeregtető.  

 
TÖMEGFORMÁLÁS, HOMLOKZATI ARÁNYOK 

A változatos megformálású tornácok az épület felújítása során fel-
tétlenül megtartandók, új építés esetén átértelmezett formában tör-
ténő megépítésük ajánlott. 

 
 

 
TORNÁCOK 
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ABLAKOK 
A lakóépületek ablakai ha-
gyományosan fából készül-
nek. Szerkezetük kapcsolt 
gerébtokos, vagy pallóto-
kos. Általában egy felső víz-
szintes fix osztással, alul pe-
dig középen felnyíló két 
szárnnyal készültek. A kö-

zépső ütköző lécen faragott díszítés került. Az utcai homlokzaton az 
ablakokat párosával helyezték el. Helyreállításnál az ilyen ablakrend-
szer megtartása szükséges, új építésnél a követése javasolt. 

 

   

   

KÉMÉNYEK, OROMDÍSZEK 

  

 
A legegyszerűbb falazott kémények építése javasolt, burkolat nélküli 
fém kémények létesítése nem javasolt. 

A csonkakontyos nye-
regtető oromzata fű-
részelt mintával, (épí-
tési dátummal) díszí-
tett. Felújítás esetén a 
megtartás kötelező, új 
építésnél az előkép 
alapján a motívum al-
kalmazása javasolt. 
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KERÍTÉSEK 

   
 

   
 
A kerítések a településkép meghatározó elemei. Javasolt, hogy áttört 
formában, alacsony lábazattal, vagy lábazat nélkül készüljenek. 
Anyaguk lehet fa, fémrács, a lábazat beton, tégla, kő. Nem javasolt 
a tömör beton, vagy falazott, a térfalat leszűkítő, az átláthatóságot 
nem biztosító kerítés építése. 
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KERTEK 

 
A hagyományosan oldalhatáron álló lakóépületek elő- és oldalkertjei 
az áttört kerítések jóvoltából a településkép fontos, meghatározó ele-
mei. A gondosan ápolt, jól összeválogatott növényállomány kiemeli 
az épület szépségét, összeköttetést jelent a magán- és a közterületek 
zöldfelületei, valamint az épített és a természeti környezet között. Az 
esztétikai élményen túl jelentős szerepe van a levegő minőségének 
alakításában, az árnyékolásban, a páratartalom-szabályozásban. 
Többszintű növénytelepítés javasolt: a gyepfelülettől az egynyári és 
évelő virágokon és cserjéken át a lombos fákig. Az alacsonyabb nö-
vények kerüljenek az utcai homlokzat elé, a nagyobb helyigényű lom-
bos fák az oldalkertbe.  

 
 
A falusi kertekbe hagyományosan ültetett virágok, cserjék gazdag 
választékot nyújtanak az otthonok díszítéséhez. Kerüljük a tájidegen, 
más éghajlaton őshonos növényfajták telepítését. 
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KERT-KÉPEK FORRÁSA: INTERNET; www.kertlap.hu; „Anyám kertje” 
 

 
A hátsókertek növény-állománya a család igényeit kielégítő zöldség- 
és gyümölcstermesztés területe. A konyhakertek megtartása feltétle-
nül javasolt.  
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INTÉZMÉNYI TERÜLETRE VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ 
 
Sajóvámos kialakult intézményei a településközpontban, zöldterü-
letbe ágyazottan jelennek meg. A meglévő épületállomány bővítése 
a közeljövőben nem várható. A meglévő szoborszerű épületek állag-
megóvása, folyamatos karbantartása elengedhetetlenül szükséges. 
Műemléki védelem alatt álló épület esetében az örökségvédelmi ha-
tóság szakvéleményét ki kell kérni a felújítási munkákhoz. Amennyiben 
új közintézmény létesítésére kerülne sor, azt az érvényes szabályozási 
tervnek megfelelően, a település szerkezeti szövetébe illesztve kell 
megvalósítani. Törekedni kell a minél nagyobb, összefüggő zöldfelület 
megtartására. 
Új épület a legjellegzetesebb templomtornyok magasságát nem ha-
ladhatja meg. A tömeg a meglévő épületek nagyságrendéhez iga-
zodjon.  
Kialakult arculati képpel rendelkező üzlethálózat egyes elemeinél, új 
épület, vagy felújítás esetén a hálózat képviselőivel egyeztetve töre-
kedni kell a településképhez, a környező épületek léptékéhez, színvi-
lágához történő alkalmazkodásra. 
Intézményi területen is kívánatos a magastető alkalmazása, 35-45° kö-
zötti hajlásszöggel.  
A tetőhéjazat égetett agyag cserépfedés, kiselemes szálcement, kor-
colt fémlemez fedés lehet. Nem alkalmazható hullámpala, trapézle-
mez, bitumenes zsindely fedés. 
Törekedni kell arra, hogy a településközpontban az elektromos légká-
beleket földkábelre lehessen kiváltani. 
Településképi szempontból rendkívül lényeges az épületek környeze-
tének ápolása, a zöldterületek gondozása, a térburkolatok igényes 
kialakítása. Javasolható az épületek előtt és között kieselemes dísz-
burkolattal ellátott gyalogos terek, pihenőhelyek kialakítása, növényi 
árnyékolással.  
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PINCÉS TERÜLETRE VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ 
 
Sajóvámoson közvetlenül a belterülethez kapcsolódó, külterületen, 
völgyi út két oldalán helyezkedik el a pincés, borházas terület.  
A beépítési mód változatos: találhatók itt csak a domboldalba vájt 
pincék, melyeket csak a bevezető ajtó jelöl, készült a pincelejárat 
előtti földszintes borház, valamint a pince és borház fölötti társasági 
tartózkodó szinttel kialakított emeletes épület is.   
A kisméretű épületek falazott kialakításúak, általában magastetősek, 
a domb lejtésirányára merőleges nyeregtetővel, fa nyílászárókkal.  
A meglévő épületek között előfordulnak lapostetős, vagy alacsony 
lejtésű tetős megoldások is.  
A pincés terület fenntartása településképi szempontból indokolt. A 
meglévő épületek és környezetük karbantartására fokozott figyelmet 
kell fordítani. Felújítás esetén javasolható, hogy a lapostetős borhá-
zakra készüljön a hagyományos épületekre jellemző magastetős fa 
fedélszék. 
A hagyományos anyaghasználat (falazott, vakolt homlokzati és térel-
határoló falak, fa ajtók és ablakok, oromzatos nyeregtető) megtar-
tása kívánatos. 
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KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ 
 
Sokszor nem gondolunk rá, hogy egy-egy településen élők közérzete 
számára milyen fontos tényező a közlekedési felületek kialakítása, ál-
lapota. A település képének formálásában játszott szerepük látszólag 
elhanyagolható az épített térfalak, vagy a természeti környezet mel-
lett. Az összképet mégis jelentősen befolyásolják, különösen akkor, ha 
rossz műszaki állapotukkal hívják fel magukra a figyelmet.  

 
Az átutazók, a településen lakók közérzete, a biztonságos közlekedés 
feltételeinek megteremtése miatt rendkívül fontos az utak, utcák, te-
rek folyamatos karbantartása: a kátyúk, burkolatrepedések megszün-
tetése, az aknafedlapok megfelelő szintbe állítása, a szegélyek hatá-
rozott vonalvezetésének kialakítása.  
 
Ugyancsak lényeges szempont a közlekedési jelzőtáblák állapotának 
folyamatos megfigyelése. Az esetleges sérülést, kidőlést azonnal je-
lezni és javítani szükséges! Gondot kell fordítani arra, hogy a növény-
zet, a fák lombja ne takarja el a táblákat, a közúti jelzések megfelelő 
távolságból észlelhetők legyenek.  Az utak mentén nem helyezhetők 
el olyan reklámok, melyek zavarják a biztonságos közlekedést! 
 
Az elektromos vezetékek tartóoszlopait – lehetőség szerint – az utca 
egyik oldalán kell elhelyezni. A településkép szempontjából rendkívül 
fontos lépés lenne, amennyiben az anyagi erő ezt lehetővé teszi, az 
elektromos és hírközlési kábelek földbe helyezése! 
 
A gépjármű közlekedésre szolgáló területek általában aszfalt-burko-
lattal készülnek. A gyalogos felületek, díszterek burkolataként javasol-
ható kiselemes, színes kövek, beton burkolólapok alkalmazása. 
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A közlekedési felületek mentén biztosítani kell a csapadékvíz megfe-
lelő elvezetését. Útrekonstrukció esetén zárt, földben elhelyezett csa-
padékcsatorna építése a kívánatos, nyílt árok esetében biztosítani kell 
annak karbantartását. Az árokrézsűk gyepesítése, talajtakaró növé-
nyekkel történő beültetése, a folyamatos gyomtalanítás megoldása 
szükséges. 

 

A vidéki településképben nagy jelentősége van az ú. n. utcakertnek. 
Ez az ingatlan szélességében a közterületen, az utcai kerítés és a (gya-
logos) közlekedő sáv közötti terület, melyet általában az ingatlan tu-
lajdonosa gyepesíti, ülteti be számára kedves virágokkal, bokrokkal, 
és gondoskodik a karbantartásáról is. Ez a sáv átmenetet biztosít a 
közterület és az ingatlan magánkertje között.  
 
A gondozott utcakert jó példát teremt, általában követőkre talál, se-
gít a közösségformálásban is. Esztétikus kialakítása az ott élők szép kör-
nyezet iránti igényességét mutatja, kellemes lakókörnyezet kialakulá-
sához, az egész településkép javításához vezet. Az utcakertek fenn-
tartása, létesítése feltétlenül javasolható. 
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A közlekedés vonalvezetését hangsúlyozza, árnyékolást, az oxigén-el-
látás javítását, a por megszűrését, a páratartalom szabályozását biz-
tosítja az út melletti fasor. Azokban az utcákban, ahol ez még nincs 
meg, és a megfelelő szélesség, a közművektől, épületektől szükséges 
távolság biztosított, ott a telepítése feltétlenül javasolt. A fák ültetésé-
nél az őshonos magyar fajtákat kell előnyben részesíteni. Ezek megta-
lálhatók az Orlóczi Lajos szerkesztésében készült: Közterületi sorfák 
jegyzéke c. kiadványban. (Magyar Díszkertészek Szövetsége 2015.) 
Kerülni kell az inváziós fajokat, melyek listája a településképi rendelet-
ben olvasható. 
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A közterület meghatározó 
elemei az utcabútorok: pa-
dok, tájékoztató táblák, 
irány-mutatók, szemétes-
edények, kerékpár-tárolók, 
virágtartók, stb.  
Javasolható, hogy azonos 
karakterhez tartozó területen 
azonos típusú utcabútorok 
kerüljenek letelepítésre. Ezek 
időtálló anyagból készülje-
nek, egy egyszerű, de igé-
nyes termékcsalád tagjai, - 
kereskedelemben kapható, 
vagy egyedi tervezésű – tár-
gyak legyenek. 
 

 
 
(Városszépítő Kft. termékei) 

 

                         (ABA-SZER Kft. termékei) 
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HOMLOKZATI FELIRATOK, CÉGÉREK 

 
Az üzletek, vállalkozások tevékenységének ajánlására, figyelem-felhí-
vásra ősidők óta alkalmaznak cégtáblákat, cégéreket. Az igényesen, 
átgondoltan megtervezett és elkészített üzleti feliratok, logók emelik 
a vállalkozás rangját, időállóságot sugároznak, és jó hatással vannak 
a településképre is.    
A feliratok feltétlenül igazodjanak az épület szerkezeteihez, legyenek 
tekintettel a vízszintes és függőleges tagozatokra, a nyílászárók elhe-
lyezkedésére. A cégfeliratok és cégérek nem roncsolhatják az épüle-
tek jellegzetes homlokzati osztásrendszerét.  
Előnyös, ha a feliratok a homlokzat síkjából kiugró, térbeli elemekből 
állnak. A lemezre, címfestő munkával készülő feliratot lehetőleg ke-
rülni kell.  

 

 

 
 
A homlokzat síkjára merőleges konzolra rögzített cégérek az OTÉK és 
a HÉSZ vonatkozó előírásainak figyelembevételével helyezhetők el.  
A feliratok és cégérek készülhetnek háttér- és élvilágítással. Kerülni kell 
a villogó, futó fényeket! 
 

 (Miskolci példa) 
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MESTERSÉGES VILÁGÍTÁS, FÉNYEK 

 
A település képéhez, annak nagyságától függetlenül, feltétlenül hoz-
zátartozik az esti kivilágítás is. Ez különböző elemekből tevődik össze: 
a legfontosabb a közlekedést, tájékozódást segítő közvilágítás, de 
ugyanilyen lényeges az épületekből kiszűrődő fény is. A vállalkozások, 
üzletek kirakati fényei, világító feliratai szintén hozzájárulnak az esti te-
lepüléskép megformálásához. 
 
Napjainkban inkább az esti-éjszakai világítások túlzott mértéke válik 
jellemzővé (elsősorban a városokban), ezért az ú. n. fényszennyezés 
ellen szükséges intézkedésekre kell felhívni a települések vezetőinek 
figyelmét. 
 
Az ezzel kapcsolatos legfontosabb szempontokat az Aggteleki Nem-
zeti Park Igazgatóságának tájékoztatása tartalmazza a LONNE aján-
lások alapján: 
 
- El kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely 500 nanométer-
nél rövidebb hullámhosszúságú fényt tartalmaz:  Ennek megfelelően 
3000K alatti érték javasolt a kültéri világítás színhőmérsékletére. 
 
- A világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, 
ahol arra szükség van: Megfelelő ernyőzés esetén a kibocsátott 
fényt nem látjuk közvetlenül. A megfelelően irányított fény nem jut a 
gyalogosok, járművezetők szemébe, az épületek ablakai felé vagy 
éppen az égbolt irányába. A fényeknek – még a díszvilágítás esetén 
is – lefelé kell irányulniuk. Így például a talajszintbe épített fényvető-
ket, melyek felfelé sugároznak, el kell kerülni. 
 
- Az utcákat amennyire csak lehet egyenletesen, és amennyire csak 
lehet, alacsony intenzitással világítsuk meg: Vidéki utakon a 0,3 

cd/m² fénysűrűség elegendő, amely kb. 4 lux megvilágítással elér-
hető.  Ez az EU  útvilágítási szabványoknak (EN13201) megfelelő leg-
alacsonyabb útosztály. Az EU szabványok gyakran sokszor erősebb 
megvilágítást ajánlanak, mint ami jelenleg a legtöbb európai tele-
pülésen megvalósult.  
 
- Igazítsák a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez. Este 10 
óra, vagy éjfél után jóval kevesebb fényre van szükség, ennek meg-
felelően az közvilágítás fénye csökkenthető. A megvilágítási szintek 
akár 50-80%-os csökkentése is lehetséges. A nem közcélú világítást 
teljesen ki kell kapcsolni, ha nincs arra közvetlen szükség. 
 
 
 
 

 
Forrás: www.pannoniakincsei.hu MTI-fotó: Komka Péter 
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KÜLTERÜLETI JAVASLATOK 
 
A természetvédelmi szempontból településképet meghatározó terü-
leteken az egyes értékkategóriákra vonatkozó előírások betartására 
fokozottan ügyelni kell. A természetvédelmi területek állapotának 
megóvása, megtartása, javítása kötelező. 
  
A külterületek mezőgazdasági jellege továbbra is megtartandó. A te-
vékenységhez szükséges épületeket a majorságokra jellemző telepí-
téssel, a technológia által megengedett kisebb egységekre bontva, 
udvar köré szervezve javasolt elhelyezni.  
 

  
 
 
 

A tömegek egyszerűek, a tetőfor-
mák a tájegységre jellemző nye-
regtetők lehetnek, 35-45° közötti 
hajlásszöggel.  
A korszerű csarnokszerkezetek 
esetében, a tájba illesztéshez vilá-
gos pasztell árnyalatú szerkezetek 
ajánlottak.  

  
A manzard-tető-lapostető alkalmazása külterületen sem javasolható! 
 

A tájképi védelem miatt, vala-
mint a szennyező anyagok, 
szaghatások ellen, célszerű a 
rálátás irányából védő erdő-
sáv telepítése. 
 
 
 
 

 
 
A pincés terület a településkép karakteres egysége. A pincék és bor-
házak megtartása, karbantartása elengedhetetlenül szükséges. Fel-
újítás, új építés esetén a hagyományos anyaghasználat (téglából fa-
lazott szerkezet, ácsolt fa fedélszék, egyszerű nyeregtető a lejtés 
irányára merőlegesen, cserépfedés, fa nyílászárók) javasolt. A hom-
lokzat vakolt felületű, a lábazaton sötét (szürke, barna) árnyalatú, a 
felmenő falak fehérek. A tetőhéjazat natúr színű cserép.  
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JÓ PÉLDÁK: ÉPÜLETEK, ÉPÍTETT RÉSZLETEK,  
SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK 
 
SAJÓVÁMOSI PÉDÁK 

  
Hagyományos népi la-
kóépületek minta értékű 
felújítása, funkcióváltás-
sal is.  
 
 
 
 
 
 
A tornác szerepének át-
értelmezése új lakóépü-

leteknél 
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JÓ PÉLDÁK MÁS TELEPÜLÉSEKRŐL 

 

 
A hagyományos népi építészet átértelmezése, kortárs  
megfogalmazás.                                       (Forrás: Lechner Tudásközpont)           

 

 
A hagyományos népi építészet értékeit átmentő lakóházak 
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JÓ PÉLDÁK, INTÉZMÉNYI TERÜLETEK 

 
Budajenő, Rendezvényközpont építész: Csóka Balázs 
Barokk magtár rekonstrukciója 
(Forrás: www.epiteszforum .hu Országépítő 2018. 1. szám) 

JÓ PÉLDÁK, KÖZTERÜLETEK 
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Felhasznált irodalom: 
 Hajdu Imre-Mezővári Attiláné: Sajóvámos története 

(Sajóvámos Község Önkormányzata 2010) 
 Barabás Jenő- Gilyén Nándor: Magyar népi építészet  

 (Műszaki Könyvkiadó 1987) 
 Várady József: Tiszáninnen református templomai  

(Borsodi Református Egyházmegye 1989) 
 Magyarország  

(Panoráma Kiadó 1981) 
 Vendégváró, Látnivalók Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

             (Well-Press Kiadó 1998) 
 Lechner Tudásközpont 
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