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BEVEZETÉS 
 
 
A településkép arculati kézikönyv a település bemutatásával az épített és 
természeti értékek megismertetésével, útmutatóval segíti a település 
fejlesztésében érdekelteket. 
 
Észak-Magyarország, ezen belül Heves megye bővelkedik régi korok 
történelmi emlékeiben. Ezer év hosszú idő, mégis rohanó világunkban 
hajlamosak vagyunk elfelejteni mit is jelent ez az örökség. Házaink, 
templomaink néma tanúi ezeknek a koroknak, még akkor is, ha egy-egy 
település fejlődésének folytonossága a viharos történelmünknek 
köszönhetően többször megszakadt. Talán éppen ezért fontos olykor 
vallatóra fognunk szülőföldünk néma köveit. Nézzünk körül egy pillanatra! 
Vegyük észre rejtett értékeinket! Ne tévesszen meg minket az sem, ha az idő 
nyomot hagyott rajtuk. Saját történelmünket rejtik e falak, melyeket 
hozzáértéssel, szeretettel és hittel a mi feladatunk megőrizni, hozzáadva saját 
korunk értékeit. 
 
Ez a kézikönyv ebben az értékmegőrzésben és értékteremtésben kíván 
segítséget nyújtani, röviden bemutatva a település épített és természeti 
adottságait. Az örökségünk fejezetben kiemeljük azokat az objektumokat, 
épületeket, műemlékeket, melyek a település önazonossága szempontjából 
kiemelkedő helyet foglalnak el. Az ajánlások fejezetben áttekintést nyújtunk a 
község különböző karakterű részeiről, valamint az útmutatóban fogalmazunk 
meg arról, hogy milyen építészeti eszközök révén tudjuk kedvezően 
befolyásolni egy-egy utca, településrész összképét. Az utolsó, jó példák 
fejezetben pedig olyan – a településen található – épületek, utcaképi elemek 
fotóit közöljük, melyeket vagy egészüket, vagy részletmegoldásait tekintve 
példaértékűnek tartunk. A kézikönyv csupán egy útmutató, nem 
helyettesítheti a döntéshozók, az építtetők odafigyelését, az építészek 
felkészültségét, az építésben résztvevők felelősségét. 
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PARÁD BEMUTATÁSA 
 
Mohács előtti történetére nézve írott forrás nem áll rendelkezésre. 1549-ben a 
Perényi család használja. A XVI. század közepén az Országh Kristóf 
birtokában levő debrői uradalomhoz tartozik, de a birtokot Perényi Gábor 
kezeli. Debrő várának lerombolása és a birtokos halála után, 1567-től Ónod 
várának tartozéka lesz. 1575-ben Ungnad egri vár-kapitány veszi zálogba, 
majd 1603-ban Rákóczi Zsigmond vásárolja meg, az egész ónodi 
uradalommal együtt, ettől kezdve egy évszázadon keresztül a Rákócziak itt a 
földesurak. 1676 táján Rákóczi Erzsébet, férjezett Erdődy Györgyné bírja a 
falu egyik felét, a „fejedelmi árvák” - Rákóczi Ferenc és Júlia - a másik felét. 
1687-ben az Eger visszafoglalásáért folyó harcok során a falu elnéptelenedik, 
lakói 1689-ben is a Nyírségben bujdosnak. 1696-ig visszatér a 12 
jobbágycsalád. Erdődyné 1708-ban magtalanul hal el, így a falu birtokjogát 
most már teljes egészében II. Rákóczi Ferenc és nővére, Júlia, férjezett 
Aspremont-Reckheim Ferdinándné veszi át. A Rákóczi-szabadságharc után a 
fejedelem birtokait a kincstár elkobozza és gr. Althan Mihálynak adja át. 
Aspremontné birtokjoga sértetlen marad. 1740-41-ben Grassalkovich Antal 
mindkét földesúr birtokrészét megvásárolja, így 1741-1841 között Parád, mint 
a debrő-parádi uradalom tartozéka a három Grassalkovich Antal tulajdona. 
1776-1824 között azonban az Orczy család, 1825- 1839 között Kaán Sámuel 
és Ullmann Móric, 1840-1847 között gr. Károlyi György bérli. Miután 
Grassalkovich III. Antal 1841-ben magtalanul hal el, az uradalmat nővére, 
Teréz, férjezett Forgách Jánosné veszi át, de 1847-ben eladja az akkori 
bérlőnek, Károlyi Györgynek. 
 
II. Rákóczi Ferenc földesúr 1708 táján Parádhután, a Somhegy alatt 
üveghutát létesít, mely az 1770-os évekig kisebb megszakításokkal ezen a 
régi helyen működik. 1767-ben azonban az 56 lelket számláló Óhután kívül 
már Újhután is lakik 31 ember. 1776 körül az üveghutát Újhutára, a mai 
Parádsasvárra telepítik át, de a munkásság egy része továbbra is Óhután 
lakik. 1763-ban Markhot Ferenc, Heves megye tiszti orvosa a Fehérkőhely 
déli lábánál, a mai fürdőtelep szomszédságában timsótartalmú ásványvizet 
fedez fel. Fazola Henrik viszont a Vörösvárhegyben ércbányákat tár fel. Az 
egri görög és rác kereskedők Keresztelő Jánosról nevezett bányatársulata 
1778-ban megindítja itt a timsós vízre telepített timsógyárat, mely 
Magyarország legrégibb ilyen üzeme. Ennek a timsógyárnak működésével 
kapcsolatban alakult ki a timsófürdő, ugyancsak 1778 táján. Orczy 
földbirtokos 1795 táján a timsógyár mellett négy fürdőkamrával és nyolc 
káddal felszerelt fürdőházat, és szállóhelyiséget épített idegenből érkező 
fürdővendégek számára. A fürdésre ezután már nem az erősen maró hatású 
timsólúgot használták, hanem a timsógyár víztartályából a fürdőházba 
facsöveken bevezetett timsós vizet, felforralva és szükség szerint tiszta vízzel 
hígítva. 1797-ben Kitaibel Pál elemezte a parádi gyógyvizeket, s írásaival ő 
keltette fel a figyelmet a parádi gyógyvizek iránt. 1813-ban a timsó-gyár 
beszüntette működését, ettől kezdve a tartályban összegyűlt vizet kizárólag 
fürdés céljaira használták. 1827 —1829 közt a timsós fürdő környékén és a 
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parádsasvári kénesforrás tájékán is nagyarányú építkezések indultak meg, 
vendégszobákkal felszerelt szállókat építettek; ekkor született meg 
Párádfürdő. 
 
Parád lélekszáma 1787-ben 876, községi pecsétje 1698-ból: virág, csizma(?), 
körirata: ,,Parádi Pecsét 1698”. 
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Történelmi pillanatkép Parád múltjából 
 

Parádon Ybl Miklós a Károlyi család uradalmi építésze volt 1847 és 1861 
között. Ez idő alatt több szép épületet tervezett, melyek meghatározzák a 
település hangulatát. 
1869-ben Gróf Károlyi György fényűző istállót építtetett a fürdőtelepi kastély 
mellé, melynek terveit szintén Ybl Miklós tervezte, mivel a kastélyhoz tartozó 
korábbi istálló leégett. A „Cifra-istálló” U alaprajzú, földszintes, nyeregtetős, 
favázas épület, melynek két szárában háromhajós istálló, középső részében 
faoszlopokkal alátámasztott mestergerendás kocsiszínek találhatóak. Az 
utcavonalon a kerítés is hasonlóan díszes. Ma Kocsimúzeum működik itt 
melyet 1971-ben hoztak létre a hazánkban rendezett Vadászati Világkiállítás 
alkalmából. 
A kocsigyártás történetét bemutató kiállításon látható öt teremben a kocsizás 
fejődését bemutató különböző kocsifajták a parasztszekértől a legelőkelőbb 
hintókig, megtalálható a hajtószán, városi szánkó, vadászatra használt 
négykerekű, konflis, fiáker is. 
A kiállítás legérdekesebb tárgyai a XIX-XX. század jellegzetes, 
Magyarországon gyártott, illetve használt járművek. A különleges magyar 
hajtókocsik közül látható pl. az ún. cseklészi típusú, félfedeles „Eszterházy” 
kocsi, a fóti típusú „Károlyi” hajtókocsi, a Kölber gyártmányú „Gavallér” kocsi; 
legreprezentatívabb járműve  az esztergomi díszhintó.  
A kiállítás részeként pedig a bognár-, kovács- és szíjgyártó mesterség 
szerszámai is megtekinthetőek. 
A Cifra-istálló bal szárnyában, az eklektikus stílusú, fagerendás, vörös téglás 
épület márvánnyal borított istállóiban pedig ma is láthatunk lovakat. 
Az istálló fogatain történt a vendégek utaztatása Parád- Parádsasvár, Parád-
Kápolna Vasútállomás között (a Recsk-Parádfürdő VÁ megépülése után 
pedig Parád-Recsk VÁ között 1877 után), valamint a Parád-Eger 
útszakaszokon. 
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ÖRÖKSÉGÜNK 
Ebben a fejezetben bemutatjuk a település épített és természeti értékeit 
 
Települések épített értékei (általános áttekintés)  
Az épített örökség megóvása és fenntartása az emberiséggel egyidős. 
A jelentősebb építmények vagy épített környezetek védelmét napjainkban is 
előírások, jogszabályok határozzák meg, ezáltal is elősegítve a jövendő 
nemzedékek részére történő épített kulturális értékek megismerését, 
megőrzését.  
 
Az épített örökségvédelem fokozatai: 
 
Nemzetközi védelem – világörökség szintjén meghatározott építmény, vagy 
környezet megőrzését, nyilvántartását szabályozza. 
 

Országos védelem – műemlékvédelem, amely az országos szinten 
meghatározott építmény, vagy környezet megőrzését, nyilvántartását 
szabályozza. 
 

Helyi védelem - helyi, önkormányzati szinten meghatározott építmény, vagy 
környezet megőrzését, nyilvántartását szabályozza. 
„A helyi védelem célja egy adott településnek és környezetének, az ott 
megtalálható értékes építészeti, táji, valamint az épített környezettel 
összefüggő természeti jellegzetességeknek minél hitelesebb és teljesebb 
megőrzése.” 
 

Településképileg meghatározó - helyi, önkormányzati szinten, településkép 
szempontjából meghatározó építmény vagy környezet nyilvántartása az 
arculati kézikönyvben, melyek később helyi védelem alá is kerülhetnek. 
A fennmaradt és védelemre méltó épületek, épített környezetek, mind 
történeti, mind pedig művészettörténeti szempontból jelentős értéket 
képviselnek, ugyanakkor az adott közösség önmeghatározásának is fontos 
pillérei. Fenntartásuk és méltó hasznosításuk tehát gazdasági, kulturális, 
végső soron településpolitikai érdek. 
 
Nemzeti emlékhely 
A nemzeti emlékhelyek történelmünk legfontosabb helyszínei, az emlékezet 
egyszerre szimbolikus és valóságos terei. Bár gyakran fontos építészeti 
alkotások, nem elsősorban műemléki szempontok alapján számítanak 
jelentősnek, hanem kiemelkedő történelmi szerepük miatt.  
 
Történelmi emlékhely 
A történelmi emlékhelyek az emlékezet olyan fontos helyszínei, amelyek 
nemzeti, felekezeti, regionális vagy kisebbségi szempontból kiemelkedőnek 
minősülnek. Bár gyakran fontos építészeti alkotások, nem elsősorban 
műemléki szempontok alapján számítanak jelentősnek, hanem kiemelkedő 
történelmi szerepük miatt.  
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Parád épített értékei 
 
Palóc Ház (lakóház és csűr) - műemlék 
 
A Tarna melletti szalagtelken álló Palóc Ház, a mátravidéki faépítkezés utolsó 
megmaradt emléke. A lakóházat a 150 évvel ezelőtti állapotnak megfelelően 
rendezték be, korábban mint Falumúzeum üzemelt, jelenleg nem látogatható.  
 

 
 

A lakóház a XVIII. század második felében és a XIX. század elején épült. 
Első része talpfás, gerendavázas, zsilipelt szerkezetű, a hátsó döngölt föld 
falazatú. Szarufás-torokgerendás nyeregteteje zsúppal fedett, mély 
vízvetővel, fonott sövény oromzattal. Meszelt véghomlokzatán két apró ablak, 
sárgára mázolt lábazat, utcai padka. Udvari homlokzata háromtengelyes, a 
három lakóhelyiség nyílásaival, keskeny ereszpadkával. A pitvarban 
padrajáró luk, létrával, a szobában hasáb alakú kemence. 1963-ban a konyha 
a korábbi belülfűtős, kürtös kemencét rekonstruálták, s ennek következtében 
a konyha kabolája megsemmisült. Keresztgerendás, deszkás födém. 
 

Az udvaron álló csűr a XVIII. század második felében épült, a lakóház 
tengelyére merőlegesen. Kő alapon fából, talpfákon, gerendavázzal, zsilipelt 
falszerkezettel. Szarufás-torokgerendás nyeregtetejét zsúp fedi. Kétsejtű, a 
nyitott szérű mellett istálló. Egyes elemei másodlagosan beépítettek. 
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Cifra Istálló és Kocsimúzeum - műemlék 
 
A Károlyi kastély mellett a volt főúri birtok másik egyedülálló épülete az ún. 
Cifra Istálló, melyet 1908-ban gróf Károlyi György építtetett, Ybl Miklós tervei 
alapján. Az épületben 1971-ben berendezett Kocsimúzeumban a 
kocsigyártás történetét bemutató kiállítás tekinthető meg.  
 

 
 

Parádfürdő településrészen a Tarna patak D-i oldalán álló, U alaprajzú, 
földszintes, nyeregtetős, mozgalmas tömegformálású, gazdag 
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részletképzésű, favázas-, tégla- és kőarchitektúrás épület középrizalittal, D-i 
végén emeletes épületrésszel, hangsúlyos, homlokzat elé nyúló, díszes 
ácsszerkezetű oromzatokkal, tetőfelépítménnyel. Az U két szárában 
háromhajós istálló, középső szárnyban faoszlopokkal alátámasztott 
mestergerendás kocsiszínek találhatók. Az utcavonalon hasonló elemekből 
formált kerítés. Kertjében kisebb, egykorú, földszintes lakóépület áll.  
 

   
 
 

Szent Ottilia r. k. plébániatemplom – műemlék 
 
A falu főútvonalával párhuzamosan, nyugatra néző szentélyű, egytornyos 
barokk templom,1768-ban épült. Előterében 1908-ban állított festett Mária-
kőszobor áll. 
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1696-ban és 1720-ban még nem említi a plébániaösszeírás, 1732-ben még 
nincs temploma. A cassa parochorum (1733/37) még mindig ezt írja: 
,,Ecclesia in hac filiali nulla est. Ebi unum templum necessarium esset pro tali 
frequentia populi.” Ez a helyzet az 1746. évi canonica visitatio alkalmával is. 
1767-ben is csupán a temető keresztjeiről emlékezik meg; templom nincs, de 
Ó- és Újhután sincs. Óhután temető, benne kereszt. Újhután az út mellett 
fakereszt; ezt Polyácsek Tamás, ennek a „műhelynek a mestere” gondozza. 
Végül az 1811. évi vizsgálatból megtudjuk, hogy a parádi templomot 
Grassalkovich Antal földesúr ]768-ban telepíttette. Az egész épület boltozott, 
tornya a keleti oldalon szilárd anyagból 3 haranggal Szt. Ottilia, Szt. Mihály és 
Szt. Vendel tiszteletére. A templomot Szt. Ottilia tiszteletére 1768-ban 
szentelték fel. A főoltár a tituláris szent, a mellékoltár a Hétfájdalmú Szűz 
tiszteletére. Ugyaninnen megtudjuk, hogy az alsó „timsóbanyánál”, az urasági 
kastélyban van egy kápolna, amelyet 1798-ban az uraság költségén építettek 
és Nagyboldogasszony tiszteletére szenteltek. Az üveggyárban Szt. Donát 
tiszteletére szentelt kis harang; temető nincsen, a halottakat a parádi 
temetőbe szállítják be. Parád ekkor Bodony fíliája volt.  
 
Középtornyos homlokzata lábazattal és homorú főpárkánnyal, amely 
ereszpárkányként folytatódik a templom körül. A torony enyhén előrelép; a 
tengelyben két lépcsővel emelt füles, zárköves, vállköves, ívelt szemöldökű 
kőkapuzat. Fölötte könyöklőpárkányos váll- és csigás zárköves, kosárívvel 
záródó kórusablak. A vízvetős főpárkány fölött, a két rézsűs oromfal-
háromszög között, a torony testen álló ovális ablak. A torony osztópárkánya 
fölött körben négy könyöklőpárkányos, kosáríves harangablak. Tagozott 
eresz-párkány, nyolcélű, párnásan tagolt bádogsisak. Oldalhomlokzatán két 
nagy szegmentíves, kőkeretes ablak, rézsűsen visszalépő és chonkás 
kosárívvel záródó szentélyén egy hasonló ablak. 
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Erdőigazgatói lakás - műemlék 
 

A településtől DK-re, az Ilona patak völgyében fekvő területen, a pataktól Ny-
ra, L alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős lakóépület, főhomlokzatán 
oromzatos középrizalittal, udvari homlokzatán faoszlopos tornáccal. A XIX. 
század második felében épült. 
 

 
 
 
Sziget u. 6. sz. lakóház – helyi védett 
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Dózsa György u. 8. sz. lakóház – helyi védett 
 

 
 

 
Kékesi út 21. sz. lakóház – helyi védett 
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Kékesi út 21. sz. lakóház – helyi védett 
 

 
 

   
 

Orvosházak – helyi védett 
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Volt tűzoltó szertár, Asztalos Johák Múzeum – helyi védett 
 
Az épületben jelenleg Asztalos Johák helyi származású fafaragó művész 
hagyatéki kiállítása látható. Fából faragott ember nagyságú szobrai 
megörökítik a palócok mindennapjait, a Mátra legendás hírű betyárjait.  
 

 
 
 

Fáy András Általános Iskola – helyi védett 
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Volt Hangya-szövetkezet épülete – helyi védett 
 

 
 
 
Parádfürdői Állami Kórház, volt Ybl- szálló (településképileg 
meghatározó) 
 

Az egykori gyógyfürdő épületeinek átalakításával-bővítésével kialakított 
kórház együttese a Freskó étteremmel és a tervezőjéről, Ybl Miklósról 
elnevezett, jelenleg használaton kívüli, díszes szálló épületével egy egységet 
alkotnak, igényes parkosított környezetben. 
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Károlyi kastély (településképileg meghatározó) 
 
A Tarna patak völgyében, a botanikai ritkaságokkal tűzdelt őspark ölelésében 
emelkedő dombhát tetején épült szabadon álló eklektikus kastély. Alapjait 
Grassalkovich I. Antal vetette meg, a kastély korábbi helyén egy urasági nyári 
lak épült 1770 körül, melyben 1798-ban házi kápolna is helyet kapott. 
Átépítésére Ybl Miklós tervei alapján került sor aki a kastély L alakú, 
romantikus földszintes részét 1872-ben építette, egyemeletes rizalitját és 
kétemeletes szárnyát ugyanő 1885-ben, német reneszánsz stílusban. 
Korábban idősek otthona működött az épületben, jelenleg kihasználatlan. 
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Délre néző főhomlokzata alagsor + földszint és első emelet, a középrizalitban 
kétemeletes. Nyílásritmusa: a nyugatra néző veranda (fölötte pergolás 
terasz), majd: a + b+b + a + a + a + b + b + erkély +c + c + c + d+ 5 ablakos 
csukott veranda, fölötte terasz. Rusz-tikázott armatúrás falkiképzés. Az első 
emelet ablakai szemöldökpárkányosak. Hódfarkas pala-héj. Keleti 
homlokzata földszintes, a+a+a+ + a + a + b + B + b + a+a + a tengellyel. Sze-
möldökpárkányos, félkörívben záródó ablakkal. A középrizalitban négy 
sávozott háromnegyed-pilléren nyugvó timpanon, középen a teraszról nyíló 
félkörös zárású kapuzat. Az északi, földszintes vendégszárny nyílásritmusa: a 
+ b + b + b + c + c + c + b + b + b + A + b + b + b + d + d + d — félkörös 
zárású ablakokkal,ahol a ,,c” jelzésű nyílások rizalitban állnak, fölöttük 
timpanon. Az udvari homlokzat északi szárnya (főépület) rusztikás, majd 
vonalzott és armatúrás kiképzéssel; a háromtengelyes középrizalit 
kétemeletes, az első emeleti ablakok szemöldökpárkányosak. A rövid nyugati 
és hosszú keleti szárny elnyújtott oválisban veszi körül az udvart. Utóbbiak 
földszintesek, és kosáríves nyílásokkal tagolt belső folyosó veszi körbe, 
melynek nyugati végén a kápolnaépület. A földszint összes nyílásának száma 
nyugatról nyugatra 35. A bejáratnál balra egyemeletes, egyszerű cselédségi 
épület. 
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Erzsébet szálló (településképileg meghatározó) 
 
Az épület eredeti terveit Ybl Miklósnak tulajdonítják. 1893-ban adták át, 
később több ütemben jelentősen bővítették, jelenleg is szállodaként üzemel. 
 

 
 
Tájház (településképileg meghatározó) 
 

A tájházban berendezett kiállítás anyagát 2000-ben, a Millennium tiszteletére 
gyűjtötte össze a parádi Nyugdíjas Klub közössége, mely a településen 
fennmaradt, megmaradt palóc viselet és életmód tárgyi eszközeit mutatja be.  
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Parád, kőkeresztek és Jézus szobor (településképileg meghatározó) 
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Parádóhuta, harangláb és kőkereszt 
 

   
 
 
Sándorrét, Mária képoszlop 
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Építészeti részletek   
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Települések védett területei és természeti értékei (általános áttekintés) 
 
Településünk védett területeit és természeti értékeit akkor ismerhetjük meg a 
legjobban, ha tisztában vagyunk ezen területek védelmét meghatározó 
szabályokkal és a besorolások lényeges szempontjaival. Mi is a 
természetvédelem feladata? Az 1997-ben életbe lépett természetvédelmi 
törvény bevezette a természeti értékek és területek általános védelmét, mely 
kiterjed a tájra, a vadon élő élővilágra, a természeti területekre, az 
élőhelyekre és a földtani természeti értékekre. Az ember által nem bolygatott 
területen még lehet passzív természetvédelmet folytatni, de területeink döntő 
részén már szükséges a cselekvő aktív beavatkozás. A természetvédelem 
célja a tudományos és kulturális szempontból legjelentősebb természeti 
értékek természetes vagy ahhoz közeli állapotban való megőrzése, 
fenntartása és bemutatása révén azok közkinccsé tétele. 
Fontos tudnunk, hogy a természet közvagyon, országhatárokon belül nemzeti 
kincs, ennek megőrzése gyarapítása minden generáció feladata. Ezen feladat 
ellátásához ismeretekre van szükség, oktatással, képzéssel, tudatformálás 
segítségével sokat tehetünk a természetvédelméért. Mire is kell figyelnünk? 
Rövid összefoglalásként földtani, növénytani, állattani értékeinkre és 
közérzetünk szempontjából kiemelten fontos tájképi értékekre. Épített 
környezetünk szépségét emelik kultúrtörténeti értékeink, melyek múltunk, 
történelmünk fontos alkotásai, elődeink, őseink megmaradt emlékezete.  
 
Településünk természeti és kultúrtörténeti értékeinek felméréséhez, 
bemutatásához ad segítséget az alábbi rövid rendszerezés, mely a 
legfontosabb védett terület típusok listáját, illetve értelmezését tartalmazza: 
 
Nemzeti park, az ország jellegzetes, természeti adottságaiban lényegesen 
meg nem változtatott, olyan nagyobb kiterjedésű terület, melynek elsődleges 
rendeltetése, a természetes növény- és állattani, földtani, víztani, tájképi és 
kultúrtörténeti értékek védelme, a biológiai sokféleség és természeti 
rendszerek zavartalan működésének fenntartása, az oktatás, a tudományos 
kutatás és a felüdülés elősegítése. 
 
Tájvédelmi körzet, tájképvédelmi övezet, az ország jellegzetes természeti, 
tájképi adottságokban gazdag nagyobb összefüggő tájrészlete, melynek 
elsődleges rendeltetése a tájképi és természeti értékek megőrzése. Az ilyen 
területeken tilos a parcellázás, az építkezés, a bányanyitás, az ipartelepítés 
stb. általában a tájidegen létesítmények elhelyezése. 
Természetvédelmi terület, az ország jellegzetes és különleges természeti 
értékekben gazdag, kisebb összefüggő területe, melynek elsődleges 
rendeltetése egy vagy több természeti érték, illetve ezek összefüggő 
rendszerének védelme. 
Természeti emlék, a természet olyan különleges egyedi képződménye, amely 
által elfoglalt terület kiterjedésében elhanyagolható és magához a védett 
értékhez képest is jelentéktelen. 
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Terület nélküli védett természeti értékek, barlangok, növényfajok, 
állatfajok. 
 
Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a 
közösségi jelentőségű természetes élőhely típusok vadon élő állat- és 
növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását 
és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve 
helyreállításához. A hálózat az Európai Unió két irányelve alapján, a 
madárvédelmi területeket, valamint az élőhely védelmi irányelv alapján a 
különleges természet megőrzési területeket foglalja magába. 
 
Nemzetközi jelentőségű vadvizek (Ramsari területek) 
 
Országos ökológiai hálózat, az országos területrendezési tervben 
megállapított övezet, amelybe az országos jelentőségű természetes és 
természet közeli területek, valamint azok között kapcsolatot teremtő ökológiai 
folyosók egységes összefüggő rendszere tartozik, és amelynek részei a 
magterületek, az ökológiai folyosók és a puffer területek. 
 
Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző olyan természeti érték, 
képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, 
amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti tudományos, vagy esztétikai 
szempontból a társadalom számára jelentősége van. 
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Parád természeti értékei 
 
Észak Magyarország természeti, földrajzi és geológiai adottságai országos 
viszonylatban is kiemelkedőek, elsősorban a térség gyógyászati szempontból 
híres gyógyhelyei, mofettái, kénes és szénsavas gyógyvizei, melyek előnyt 
jelentenek a gyógyturizmus területén. 
A Parádi Tarna völgyében 24 es út mentén fekvő települések szinte 
egybenőttek. A település részei Parád, Parádfürdő, Parádóhuta. Már 1730-
ban gyógyhelynek említik a ritka gyógyvízzel rendelkező települést, az 1770 
es évek végén pedig megnyílt az első fürdőház és timsó üzem, mely az ipar 
számára állított elő nyersanyagot.  Az utóvulkanikus tevékenységnek 
köszönhetően alakult ki az ismert kénes csevice, mely több helyen 
forrásokból tör elő (klarissza csevice, Tó berki csevice, Szent István csevice). 
Másik jellegzetes gyógyvize a vastimsós víz, melyet fürdőkúrára használnak. 
Ezen a területen található a Natura 2000 hálózathoz tartozó különleges 
madárvédelmi övezethez tartozó XVIII XIX századi érckutató tárók: Parád Pál 
táró, Róza táró, Etelka I. II. táró. Itt található az Ilona völgy, mely a Szent 
István forrástól kezdődően a vadregényes arcát mutatja.  
A heves megyei település, természeti szépsége mellett történelmi múltjához 
kötődő értékes, épített és szellemi öröksége különbözteti meg a Mátra helyi 
falvainak sokaságától. 
. 

 
  



Parád Község Településképi Arculati Kézikönyve 2017      MUNKAKÖZI 
 

28 

 

Egyedi értékek 
Rákóczi fa (sajnálatos módon a közelmúltban kidőlt), Ilona völgy, Mária 
Kegyhely, Sándor rét, Szent István csevice forrás, Ilona völgyi vízesés, 
Parádóhuta Clarissa forrás. Az Ilona völgy geológiai tanösvény a Keleti Mátra 
földtani értékeit és a hajdani ércbányászat emlékeit mutatja be, egy 6,5 km 
hosszú túravonalra felfűzve.  
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TELEPÜLÉS-KARAKTEREK 
Ebben a fejezetben és az elkövetkezőkben a település építészeti 
karaktereivel foglalkozunk 
 
Építészeti karakterek osztályozását sokféleképpen közelíthetjük meg. Az 
építés ideje, a kor amiben az épület megszületett mindig nyomot hagy a külső 
megjelenésén is, ezért olyan osztályzási rendszert választottunk, mely 
alapvetően az építési korszakok alapján határozza meg a karaktereket. A 
karakterek azonosításában nagy segítségünkre vannak a katonai felmérések 
I-III. katonai felmérés (1763-1887) valamint Magyarország Katonai Felmérése 
(1941), továbbá a 60-as évek légifelvételei. 
 
 
Történeti I. karakterű településrész (1763-1920) 
A török dúlás alatt az ország jelentős területe elnéptelenedett és falvak váltak 
pusztává a hódoltság területén, mely a mai Magyarország jelentős területeit 
érintette. A 150 éves török uralom után újra benépesülő falvak a 18. sz.-tól az 
első világháborúig megszakítatlan fejlődést mutatnak, mely a népi építészet 
változatos formáit alakította ki. Sok településen még ma is azonosíthatóan 
létezik ez a karakter. Megőrzése közös érdekünk. 
 
 
Történeti II. karakterű településrész (1920-1945) 
A két világháború között a trianoni trauma után ismét megfigyelhető egy 
fellendülés, mely bizonyos településeket vidéken is megérintett. Még a 
„boldog békeidőkben ideális körülmények között alkotó építészek, Kós Károly 
és a „Fiatalok” köre olyan építészeti stílust teremtett, mely a 30-as években is 
termékeny talajra talált a vidéki építészeti környezetben. 
 
 
Telepített I. karakterű településrész (1950-1960) 
A két vesztes világháborút és az erőszakos államosítást követően a 
termelőszövetkezetek fellendülő időszakában és a „háztáji” termeléssel 
kiegészítve a vidéki lakossága gazdasági erősödését jelzi a „kockaházak” 
tömeges elterjedése. Ez a népi építészettel való radikális szakítást is 
jelentette, ugyanakkor talán ez az utolsó korszak, amikor falvaink egységes 
utcaképpel rendelkeztek. 
 
 
Telepített II. karakterű településrész (1990-) 
Az 1990-es rendszerváltás után kialakuló gazdasági helyzet, valamint az 
építőipari anyagok egyre szélesedő választéka a vidék egységes építészeti 
arculatának teljes felbomlásához vezetett. Az új telekosztások jellemzően az 
oldalhatáron álló beépítést elhagyva szabadon álló formát részesítették 
előnyben. A motorizációval együtt a gépkocsi is, mint jelentős vagyontárgy 
helyet követelt magának az ingatlanon. A „nappali” helyiség megjelenésével 
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és a tetőtérbeépítések elterjedésével léptékváltáson mennek keresztül 
házaink. 
 
 
Tanyás karakterű településrész 
A külterületek jellemző beépítése, mely a lakó funkció és a „munkahely” 
egységét jelenti. Szerencsére napjainkban ismét felfedezett életforma a 21. 
század technológiájával kiegészülve a jövőben is vonzó településforma 
maradhat, mely a legősibb hagyományaink őrzője. 
 
 
Üdülőházas karakterű településrész 
A 80-as évekre már a lakosság jelentős része rendelkezett gépkocsival. A 
városi létből a vidék nyugalmába vágyók körében közkedvelté vált a 
„vikendház”. A hétvégéken megelevenedő jellemzően külterületeken lévő 
épületek sajátos világot képeznek mind a mai napig. 
 
 
Átalakuló településrész (kiegészítő karakterjellemző) 
A fenti karakterek a legritkábban jelennek meg tisztán. Ott ahol a változás 
olyan mértékű, hogy az eredeti karakter nehezen felismerhető, esetleg csak 
az utcaszerkezet és a telekosztás őrzi azt ott az „átalakuló” településrész 
megnevezéssel jelöljük az eredeti karakter nevének megtartása mellett. 
 
 
Településkép szempontjából veszélyeztetett településrész 
A településrész megváltozott gazdasági és szociális állapota kedvezőtlen 
folyamatokat indított el, mely napjainkra a településképben is jelentős károkat 
okozott. Ezen folyamatok okainak feltárása véleményünk szerint fontos, de 
nem a településképi arculati kézikönyv feladata. A térképen jelöljük az érintett 
településrészeket. 
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Parád település karaktere 
 
Párád község három egymástól elkülönülő települési egység együttese. 
Párád falu mellett összetevője még ennek a közigazgatási egységnek az 
eredetileg ipari jellegű Parádóhuta és a Parádfürdő nevű üdülőhely.  
Parád faluszerkezetének legrégebbi részei a Tarna mellé csoportosulnak. A 
Tarna déli partján húzódó Nagy sor (Kossuth utca) az egykori telkes 
jobbágyok falurésze volt, s ennek nyugati részét Felvégnek, a templomtól 
keletre eső részét Alvégnek nevezték. A Tarna északi partján fekvő három 
kisebb településrész, a legrégibbnek mondott Örs, a Szög és a Görbe sor már 
inkább a zsellérség lakóhelye volt (ma: Sziget, Dózsa György és Rákóczi 
utcák). A Nagy sorból déli irányba ágazik, az Óhutára vezető út mentén, a 
Soroksár (ma Kékesi) utca, amitől nyugatra újabban keletkezett falurészek 
vannak, mint a Templom-fődje, Pap-fődje, Kender-gát (Szabadság, Akácfa, 
Béke utcák). 1945 után a település ez utóbbi területeken kívül főleg a Tarna 
északi partján, de leginkább kelet felé (Sós-rét) terjeszkedett annyira, hogy 
napjainkban már teljesen összeépült Parádfürdővel.  
Óhuta ugyancsak utcás település, a régi falu egyik része völgyben húzódik 
meg - Falu, Lecica, Tót-berek részelnevezésekkel -, a másik része pedig a 
Partnak nevezett dombon. 1945 után a régi faluhelytől északkeletre, a Tanya 
és a Szolgabírókert nevű területen fejlődött tovább, míg napjainkban az 
északnyugati domboldala is fokozatosan beépül. 
Mindkét településen általános a szalagtelek soros udvarral, de régen is ritka 
volt ennek sűrű beépítése: legfeljebb két család lakott egy portán. A volt 
földesgazdák udvarát a ház tengelyére merőlegesen álló csűr zárta le, 
mögötte a „Szérő” nevű gazdasági udvarral, majd a kerttel. A telkeket már a 
múlt század végén is „nyúlgát” és deszkából zsilipelt „leveles kapu” vagy 
„vésett kapu” zárta le. 
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Második Katonai Felmérés (1806-1869) Magyarország Katonai Felmérése (1941) 

 

Openstreetmap 2017  
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JÓ PÉLDÁK TÖRTÉNETI I. 

KARAKTERŰ 

TELEPÜLÉSRÉSZHEZ 
 
 

A történelmi településmag mindhárom településrészen különbözőképp alakult 
ki. Parádon a Tarna két partján, patakmenti nőtt jellegű-, illetve attól délre 
fekvő domboldalon, az Óhutára vezető út mentén egyutcás szerkezettel épült 
ki. Parádóhután a dombok ölelésében telepített egykori üveghuta 
vonzásában, völgyfalu jelleggel épült ki, nőtt utcahálózattal, halmazos 
jegyeket mutató telekszerkezettel. Parádfürdő, mint a Károlyi-birtokhoz 
tartozó terület a XIX- századtól kezdődően épült ki, ekkor építették a kastély, 
illetve a fürdőtelep nagyléptékű épületeit, és alakították ki ősfás parkját, 
melyek a mai napig meghatározzák a településrész arculatát. 
 
A település hagyományosan épített lakóházainak uralkodó formája a 
szarufás-torokgerendás, nyeregtetős, füstlukas oromzatú, széles vízvetős, 
háromsejtű, föld falazatú ház volt. Az ágasfás, szelemengerendás 
tetőszerkezeteknek sem a tárgyi emlékanyagban, sem a hagyományban nem 
találtunk nyomára. A régi házakban még fellelhető mestergerendát az öregek 
visszaemlékezései szerint századunk elején több helyen boldoganya tartotta, 
amibe szeget vertek és arra ruhafélét aggattak. A fal hagyományos 
építőanyaga a föld és a kő, többnyire vegyesen alkalmazva, de már a XIX. 
században is épültek sár kötéssel kőfalazatok. A gyakori vályogfal mellett ma 
is áll még néhány „verett fal”, amelynek sarkát földbevert karóval és 
vesszőfonással erősítették meg. A XVIII. századra jellemző faházépítő 
gyakorlat egy tanúja még korunkra maradt. E zsilipeléssel készült, 
gerendavázas falszerkezet mellett a hagyomány a teknős vagy vályús 
bemélyítéssel szerkesztett boronafalról is tud. A tető hagyományos 
fedőanyaga a mindinkább eltűnő rozsszalma, amelyet 1880 előtt „fejes bábú”-
ba kötve, később pedig felverve alkalmaztak. 1890 óta hordták a Gömör 
megyei Poltár faluból a tetőfedő cserepet, az első világháború előtt pedig 
elvétve zsindelyt is használtak. A nyeregtetők széles, szalma vízvetős 
oromzatát „szerbuszos”-nak nevezik, magát az oromzatot ,,fürgát”-nak, a 
padláson felállított vesszőfalat pedig, ami a padlást két részre osztja, 
„vórtelek”-nek. A múlt század közepén még mind Parádon, mind Óhután 
megtalálható volt a füstelvezetés egy hagyományos módja: a szobában álló, 
kocka alakú kemence szája a pitvarba nyílt, füstjét pedig a kemenceszáj felett 
terpeszkedő, vesszőből font és sárral körültapasztott kürtő vezette a padláson 
elhelyezett, szabálytalan henger alakú fekvő kéménybe, a „kis kemencé”-be. 
Innen a füst az oromzat vesszőfonadékán vagy háromszög alakú, nyitott 
oromcsúcsán keresztül távozott, minthogy kémény ezeken a házakon még 
nem volt. A tüzelőberendezésnek ezt a formáját a XIX. század derekán még 
általánosan a belülfűtős típus előzte meg, amelynek kürtőjét ,,cseresznyék”-
nek, sár ülőpadkáját pedig ,,szaphá”-nak mondták. 
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Az udvar legfontosabb gazdasági épülete a csűr volt, amit korábban fából, de 
emberemlékezet óta már vályogból - esetleg kőalappal - építettek. Az Észak-
Heves megyei gyakorlatnak megfelelően az istálló része a csűrnek, az 
általában háromrészes csűr egyik ágát foglalja el. Így a csűr egyes részeit 
„istálló”-nak, „csűr világá”-nak és ,,rakodó”-nak nevezik. 
Egy korábbi, jelentősebben állattartó életmódra utal az udvar egy másik 
faépülete, a „takarmányoscsiriny”, amely négy oszlopon állt zsúptető alatt, de 
csak a jobb módú gazdák udvarán. 
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JÓ PÉLDÁK TÖRTÉNETI II. 

KARAKTERŰ 

TELEPÜLÉSRÉSZHEZ 
 
 
Parád településrésze a múlt század elején tovább terjeszkedett a főút 
mindkét irányában, illetve a nyugati oldalon azzal párhuzamosan nyitott új 
utcákban. Ezeken a részeken is a szalagtelkes elrendezés a jellemző, rajta 
fésűs beépítés soros portákkal. A gazdasági épületek jellemzően a 
lakóházzal összeépítve épültek, a lakóudvart jellemzően keresztcsűr zárta le, 
ezek sok portán még ma is megtalálhatók. 
Parádfürdőn az egykori strand szomszédságában az ekkortájt kiépült Peres 
utcában lakó- és szállásépületek épültek. 
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JÓ PÉLDÁK TELEPÍTETT I. 

KARAKTERŰ 

TELEPÜLÉSRÉSZHEZ 
 
 
Az ’50-es évektől az üveggyártás megerősödése, és a növekvő 
lakosságszám következtében jelentkező építési hullám Parád 
településképében is jelentős változást hozott, számos ”kocka” ház épült 
ekkortájt. Az új telkeket részben a meglévő úthálózat folytatásában, részben 
új, telepszerű beépítéssel alakították ki. Parádon a főút folytatásában beépült 
új területek a meglévő szalagtelkes, fésűs szerkezetet követik. A telken a 
melléképületeket jellemzően a lakóházzal egybeépítve helyezték el, a 
hagyományos gazdasági épületek, mint a csűr ebben az időben már nem 
épültek. Parádóhután a telepszerűen beépült keleti domboldalban jellemzően 
kisebb telkeket parcelláztak, teleklábas elrendezéssel, ami kedvezett az 
üdülőházak megjelenésének.  
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JÓ PÉLDÁK TELEPÍTETT II. 

KARAKTERŰ 

TELEPÜLÉSRÉSZHEZ 
 
 
A XX. század végétől a településen az építkezések száma a megelőző 
időszakhoz képest jelentős visszaesést mutat, de mindhárom településrészen 
épültek lakóházak ebben az időszakban, jellemzően zöldmezős beépítéssel, 
önálló telepeket alkotva. Ezeken a részeken a korszakra jellemző 
nagyméretű, többszintes családi házak épültek, oldalhatáros beépítéssel, 
vegyes képet mutató tömegformálással és anyaghasználattal. 
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AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI 

ÚTMUTATÓ 
Ebben a fejezetben ajánlásokat teszünk a karakterre jellemző építészeti 
formavilág alapján. 
 
 
Az építészeti útmutató táblázatos formában ábrák segítségével mutatja be a 
karakterekre jellemző építészeti tulajdonságokat. Az ábrákhoz rövid szöveges 
leírást csatoltunk. Minden egyes karakter saját oszlopában jelezzük, hogy a 
karakter összképe szempontjából javasolható-e az adott építészeti megoldás. 
 
Az útmutató kizárólag ajánlásokat tartalmaz. Konkrét építészeti elképzelés 
esetén az illeszkedés szabályait megtartva el lehet térni tőle. 
 
Jelmagyarázat: 
 
 Történeti I. karakter 
 
 
 Történeti II. karakter 
 
 
 Telepített I. karakter 
 
 
 Telepített II. karakter 
 
 
 Tanyás karakter 
 
 
 Üdülőházas karakter 
 
 

✓ Településképileg ajánlott 

 

 Településképileg nem javasolt 

 

 Településképileg elfogadható 

 

- Nem releváns karakter 
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Beépítési mód        

 karakterek:       

 

oldalhatáron álló 
beépítés ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

 

szabadon álló 
beépítés    ✓ - - 

 

ikres beépítés     - - 

 

zártsorú beépítés     - - 
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Szintszám        

 karakterek:       

 

földszintes beépítés ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

 

földszint + tetőtér 
beépítés   ✓ ✓ - - 

 

egy emeletes 
beépítés     - - 

 

több emeletes 
beépítés     - - 
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Mellék épületek, kerti építmények        

 karakterek:       

 

melléképület és 
kerti építmény 
nélkül 

✓ ✓ ✓ ✓ - - 

 

főépülettel 
összeépítve ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

 

utcafronton külön 
építményként     - - 

 

szabadon állóan 
külön építményként ✓ ✓   - - 
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Kerítés kialakítások        

 karakterek:       

 

drótkerítés     - - 

 

léckerítés ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

 

áttőrt kerítés 
lábazattal ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

 

tömör fal      - - 
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Tömegformálás        

 karakterek:       

 

egy traktusos 
tömeg ✓ ✓   - - 

 

két traktusos tömeg   ✓ ✓ - - 

 

L alakú tömeg ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

 

szabálytalan 
tömegkontúr     - - 
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Tetőhajlás        

 karakterek:       

 

lapostető / zöldtető     - - 

 

alacsonyhajlású 
tető     - - 

 

normálhajlású tető 
(35°-45°) ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

 

meredekhajlású 
tető     - - 
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Tető gerinc irány        

 karakterek:       

 

utcára merőleges 
gerinc ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

 

utcával párhuzamos 
gerinc     - - 

 

utcával szöget 
bezáró gerinc     - - 

 

szabálytalan 
elrendezés     - - 
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Tetőformák        

 karakterek:       

 

nyeregtető ✓ ✓  ✓ - - 

 

kontyolt tető ✓ ✓ ✓  - - 

 

sátortető   ✓  - - 

 

félnyeregtető     - - 
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Tetőablakok        

 karakterek:       

 

nincs tetőablak ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

 

tetősíkablak ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

 

állóablak     - - 

 

ökörszem ablak     - - 

  



Parád Község Településképi Arculati Kézikönyve 2017      MUNKAKÖZI 
 

64 

Ablakok        

 karakterek:       

 

hagyományos 
osztású ablak ✓ ✓   - - 

 

három részre 
osztott ablak     - - 

 

két részre osztott 
ablak   ✓ ✓ - - 

 

osztás nélküli ablak ✓ ✓   - - 
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Utcai homlokzat        

 karakterek:       

 

gépészeti 
berendezés utcai 
homlokzaton 

    - - 

 

telekommunikációs 
eszköz utcai 
homlokzaton 

    - - 

 

napellenző utcai 
homlokzaton     - - 

 

előtető utcai 
homlokzaton     - - 
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Napelem elhelyezés        

 karakterek:       

 

nincs napelem ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

 

napelem főépületen 
 
(közvetlenül a 
tetőfedésre 
szerelve, egy 
foltban elhelyezve) 

  ✓ ✓ - - 

 

napelem 
melléképületen   ✓ ✓ - - 

 

napelem külön 
alépítményen     - - 
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Hirdetés elhelyezés        

 karakterek:       

 

hirdetés utcai 
homlokzaton ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

 

hirdetés kerítésen   ✓ ✓ - - 

 

hirdetés előkertben, 
oldalkertben     - - 

 

kihelyezett mobil 
hirdetés     - - 
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Ajánlások útmenti zöld sávok kialakítására (karaktertől függetlenül) 
   

 

füvesítés 
 
szűk és nagyforgalmú utcák 
esetében javasolt 

 

 

virágágyás 
 
szűk, alacsonyforgalmú utcák 
esetében javasolt 

 

 

cserje, sövény 
 
szélesebb vagy nagyforgalmú 
utcák esetében javasolt 

 

 

fasor 
 
széles utcák esetében 
javasolt 

 

Cserjék, sövények és fasorok telepítésénél figyelembe kell venni a 
bűnmegelőzési szempontokat, valamint be kell tartani a tűzvédelmi 
előírásokat is. A telepítést továbbá befolyásolhatja a meglévő közművek 
elhelyezkedése. A Bükki Nemzeti Park által telepítésre javasolt és tiltott 
növények listáját a településképi rendelet tartalmazza. 
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Ajánlások homlokzati anyaghasználatra 
   

 Történeti I. Történeti II. 

lábazat meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

homlokzat anyaga meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

homlokzat színe meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

tagozatok meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

nyílászárók meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

külső árnyékolók meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

oszlopok, pillérek meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

korlátok meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

ereszdeszka meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

oromfalak meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

ereszcsatorna meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

tetőfedés kiselemes fedés kiselemes fedés 

kémények meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

 
 
A kreatív gondolkodáson alapuló illeszkedést támogatva csak azon 
karakterek kapcsán teszünk konkrét ajánlást építőanyagokra, ahol az adott 
épületelem anyaghasználata karaktert befolyásoló tényező. Egyéb helyeken 
az illeszkedés szabályait megtartva javasolt a különböző építőanyagokat 
felhasználni. 
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Ajánlások homlokzati anyaghasználatra 
   

 Telepített I. Telepített II. 

lábazat meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

homlokzat anyaga meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

homlokzat színe meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

tagozatok meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

nyílászárók meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

külső árnyékolók meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

oszlopok, pillérek meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

korlátok meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

ereszdeszka meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

oromfalak meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

ereszcsatorna meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

tetőfedés kiselemes fedés kiselemes fedés 

kémények meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

 
 
A kreatív gondolkodáson alapuló illeszkedést támogatva csak azon 
karakterek kapcsán teszünk konkrét ajánlást építőanyagokra, ahol az adott 
épületelem anyaghasználata karaktert befolyásoló tényező. Egyéb helyeken 
az illeszkedés szabályait megtartva javasolt a különböző építőanyagokat 
felhasználni. 
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JÓ PÉLDÁK SAJÁTOS 

ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, 

REKLÁMHORDOZÓK, 

UTCANÉVTÁBLÁK 
 
Településeink közterületeit meghatározó sajátos építményfajták, 
reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések a települések fejlődési 
üteméhez képest rendkívül gyors változásokon esnek át. A technológiai 
fejlődés újabb, és újabb eszközök és hálózatok megjelenését eredményezi 
településeinken. A folyamatosan változó műszaki kialakítások miatt igen 
nehéz, vagy szinte lehetetlen feladat általánosan alkalmazható ajánlásokat 
tenni. Az utcaképben talán leginkább zavaró légkábeles hálózatok lehetőség 
szerinti összevonása mindenképpen javasolható, amíg a földkábeles vezetés 
általánossá nem válik. Majdnem mindenhol elmondható, hogy a sajátos 
építményfajták és egyéb műszaki berendezések elhelyezésénél kevés jó 
példát találunk. Ugyan ez a helyzet a reklámhordozók vonatkozásában is. Ez 
utóbbiak elhelyezésére korábbi fejezetekben karakterenként külön-külön 
ajánlásokat tettünk. 
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Utcanévtábla 
Az utcakép fontos eleme az utcanévtábla és a házszám tábla, de a 
településen való tájékozódásban is kiemelkedő szerepe van. Ezért különösen 
fontos, hogy kialakításuk és elhelyezésük egységes elvek mentén történjen. 
 
Az utcanévtáblát az épület sarkához minél közelebb kell elhelyezni. Az 
elhelyezés magasságának javasolt határértékei: 250-450 cm. Egyes 
övezetekben előfordulhat, hogy kerítésre kell felszerelni az utcanévtáblát, 
mert az épület fala messze esik a saroktól, de ez esetben is törekedni kell a 
legmagasabb elhelyezésre. 
 
1. sor A közterület neve - 70mm verzálmagasság 
 
Házszámtábla 
A házszámtáblát a bejárathoz lehető legközelebb, attól jobbra (ritkábban balra 
vagy középen), 2-3 m-es magasságban kell elhelyezni. Szükség esetén 
lehetséges a házszámtábla kapuszerkezetre vagy kerítésre való felszerelése 
is. 
 
1. sor A közterület neve - 20mm verzálmagasság 
2. sor A házszám - 70mm verzálmagasság 
 
Tipográfia 
A táblák szöveges feliratának alapkövetelménye a jó olvashatóság. A 
táblákon az úgynevezett talpnélküli (sans-serif), groteszk betűtípusokkal kiírt 
információk olvashatók a legjobban. A táblák feliratai számára megfelelő 
betűtípusok pl. Helvetica, Frutiger, Gill, Arial. A tábla hátterének és a 
feliratának színe között határozott különbség, kontraszt legyen. A feliratok 
háttereként homogén felületet alkalmazzunk. A feliratok határozott kontúrral 
készüljenek. A feliratokat középtengelyesen, minden sort középre zárva kell 
elhelyezni a táblákon. 
 
Elrendezési vázlat: 
 

 


