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Tisztelt Lakosság, tisztelt Érdeklődők!

Nagy örömömre szolgál, hogy átnyújthatom Önöknek a településünk értékeit bemutató Településképi
Arculati Kézikönyvet.
A dokumentáció készítői a közigazgatási területünkön található épített és természeti elemeket rögzítik
e Kézikönyvben, egyúttal meghatározzák a Település sajátos egyedi hangulatát kölcsönző részleteket.
A jól ismert motívumok, építészeti megoldások összegyűjtve, tematikusan csoportosítva kerek egésszé
formálják át az eddig részleteket megfigyelő szemléletünket.
Többletet adnak hozzá települési ismereteinkhez, vezetik a szemet, hogy ezentúl a kiemelt témákra
fókuszáljunk, a jövő értékeit is felismerjük.
Kellemes lapozgatást kívánok a Település új oldalait is fellebbentő kiadványhoz, amelyet –
elképzeléseink szerint – folyamatosan fejlesztve, a mindenkori településállapothoz igazítunk.
Büszkén vállalva e szép település vezetését,

Dán Csabáné
polgármester

„Csak akkor teljesedünk ki és élünk igazán, ha valami olyasmit csinálunk, amelyről tudjuk, hogy
jobbá fogja tenni mások életét.”
/Brian Trancy/
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I. Bevezetés
A kézikönyv elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló
kiadvány.
Nábrád bemutatásával, értékei megismertetésével és építészeti útmutatóval tárja fel az épített
környezet szépségeit.
Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy mindenki olyan házat tudjon építeni, ami
önmagában is értékes, ugyanakkor a településképéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább.
Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása,
uniformizálása, hanem éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása.
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, hozzászólást és változtatást lehetővé tevő
kezdeményezés kíván lenni. Folyamatosan tovább íródik, ezért, ha újabb szép ház születik, az
bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a könyvbe, ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője,
kivitelezője és a település egyaránt.
A kézikönyv minden évben nyomon követi az újdonságokat, és gazdagabb képet mutat a településről.
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II. Nábrád bemutatása
NÁBRÁD TÖRTÉNETE
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délkeleti részén, a Szatmári síkon, a Szamos folyó partján fekvő
település építészeti és természeti értékkel is rendelkezik.
A Szamos mentén kétségtelenül a legrégibb települési réteghez tartozó község. Neve 1263-ban
Jasztereb fia János nevében tűnt fel először. 1274-ben mint a Nábrádi család birtokát említették az
oklevelekben. 1322-ben Apsa unokája János ispán jobbágyait említették, akik miatt János – Miklós
nevű testvérével együtt – perben állt a Balog-Sejmén nemzetségbeli Mihály fia Mihály ispánnal.
1428-ban a Nápráti család birtoka volt, s nevét ekkor a Naprad-nak írták. 1457-ben Kezy László kap itt
részbirtokot, majd 1580-ban Császári Komoróczy János, 1583-ban Rátóti Gyulaffy András.
A 18-19. században több kisnemesi család: a Rhédey, Botka, Móricz, Szunyogh, Nábrádi, Olcsváry és
Füséri családok birtoka volt.
A 20. század elején a Botka család, akik itt szép kúriát is építettek.
A község lakónépessége napjainkban 1039 fő, területe 17,68 km2. A településen teljes egészében
kiépített az ivóvíz-, csatorna-, telefon és gázhálózat, valamint a kábeltelevíziós rendszerrel rendelkezik.

1763 - 1787

1806 - 1869

1869 - 1887

Az Első Katonai
Felmérés

A Második
Katonai Felmérés

A Harmadik
Katonai Felmérés
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Nábrád
nyugodt,
falusias
hangulata,
gondozott, ápolt köz- és lakóépületei kellemes
atmoszférát kölcsönöznek a településnek.
A település mellett fekvő nagy mezőgazdasági
és jó termőhelyi adottságokkal rendelkező
szántó területeknek köszönhetően, a helyiek
nagy számban foglalkoznak zöldség- és
gyümölcs-termesztéssel.
A település életében nagy szerepet játszik a
turisztika és az aktív pihenés.
A Szamos és az Öreg-Túr közelsége páratlan
értékeket képvisel, emellett a településtől
keletre található horgász és halastó kiváló
kikapacsolódási helyszínül szolgál.
Az itt található természeti terület változatos
vízi és szárazföldi állat- és növényvilága kitűnő
adottságokkal rendelkező kirándulóhelyet
biztosít.
Épített és természeti értékek megőrzése
mellett a település vezetése törekszik arra,
hogy fejlessze a községet, hogy az itt élők
valóban érezhessék, hogy biztonságuk és
boldogulásuk egyaránt fontos.
A
település
fejlődéséhez,
jellegzetes
karakterének megőrzéséhez szükséges és
elengedhetetlen a tervezett és ízléses
települési arculati kép kialakítása.
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III. Örökségünk
REFORMÁTUS TEMPLOM
(Nábrád, Árpád utca)
A település jellegzetes látképének egyik
meghatározó
eleme
a
Református
templom.
A középkori eredetű templom téglából
készült.
Források hiányában építésének pontos
évéről nincs információ.
Az
egyhajós
templom
homlokzati
díszítettsége egyszerű, lizénák keretezik,
illetve tagolják részekre.
Az utcafronton égbetörő templom-torony
harangot rejt magában.
Az óratorony felett, különleges kiképzésű
négyfia tornyos torony különlegessé és
egyedivé teszi a szakrális épületet. Héjalása
szürke bádoglemezzel megoldott.
A torony mögött íves záródású nyeregtetős
épületrész található.
A sötétbarna pácolású, fából készült
bejárati ajtó apró timpanont és korinthoszi
oszlopfőt ábrázoló díszítettséggel teszi
különlegessé a templom megjelenését.
A templom elhelyezését tekintve közvetlen
a település főútja mellett kapott helyet.
A templom mellett kert került kialakításra,
melyet rózsabokrok és örökzöld fák árnyéka
tesz hangulatossá.
A Református Egyházközség fontos szerepet
játszik a nábrádi polgárok életében.
A vasárnapi istentiszteletek, esküvők,
gyászszertartások helyszínéül is szolgál.
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„Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és
védelmet talál.” (Péld 18,10)
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BOTKA-KÚRIA
(Nábrád, Árpád utca)

A romantikus stílusjegyeket magában hordozó
Botka-kúria a XX. század elején épült. A település
akkoriban a Botka család birtokában állt, ők
építették e jeles építményt.
Jelenlétével a település épített örökségének
részét képezi.
A kúria a település központjának egyik építészeti
alkotó eleme. A kialakított teresedésben, a
református templom és az általános iskola
szomszédságában található.
Az épület főhomlokzatának síkjából kiugró rész
(középrizalit) teszi különlegessé az épületet.
A középrizalitot félköríves boltívek díszítik,
melyek alatt juthatunk be a főbejárathoz.
A homlokzatot művészi, korinthoszi oszlopfők
díszítik, mellette egyszerű, íves záródású ablakok
vannak jelen.
Az épületen teljes szélességében pedig sötét
lábazat fut végig.
Az épület karakterében és nagyságában is sok
funkcióval betölthető, ennek kihasználása
folyamatos.
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II. VILÁGHÁBORÚ EMLÉKMŰVE
(Nábrád, Árpád utca)

A Református templom mellett kialakított kis,
virágos parkban került kialakításra a
II. világháború áldozatainak emlékműve.
Az emlékmű a világháborúban elesettek
névsorát őrzi, mellyel örök emléket állít az
elesettek és hősök tiszteletére.

HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPI LAKÓHÁZ
(Nábrád, Árpád utca)

Hagyományos népi építészet és helyi építészeti
kultúra jegyeit hordozza magában a képeken
látható épület.
Ezen épületek jellemzően
nyeregtetővel rendelkeznek.

csonka-kontyolt

A homlokzatot, oromzatot festett vagy enyhén
kiemelkedő fehér színű díszítőelemek teszik
különlegessé.
A fa, mellvédes tornác példaértékűen formálja
az épületet és a településképet.
A településen sétálva néhány hasonló építészeti
adottsággal rendelkező értékre bukkanhatunk,
melyek visszaidézik számunkra a régmúlt
építészeti hagyományait.
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TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

Nábrád bel- és külterületein
egyaránt
találunk
természeti értékeket.
A települést nyugatról a
Szamos, északról az ÖregTúr határolja.
A folyók közelsége páratlan
természeti
környezetet
biztosít.
Az érintetlen vízi- és
növényvilág
megannyi
őshonos növényfajt őriz, és
egyben lakóhelyet biztosít a
tájra jellemző madár és
állatvilág számára.
Az Öreg-Túr hazánk talán
egyik legszebb szelíd-vad
folyója. A vizében gazdag
halfaunát találunk.

A
településtől
északra
található halas és horgásztó
kiválóan alkalmas egy pár
nyugodt óra eltöltésére,
horgászásra.
A tó területe 23 hektár,
partját nyárfák és különböző
cserjeállomány övezi.
A tó erdővel, mezővel
tarkított
környezete
a
kirándulóknak
egyaránt
kedvez.
Nábrád
természeti
értékeinek
történelmét
színesíti
a
Bakonyai
tölgyerdő.
A honfoglalás idejében
szinte zárt erdőrendszer
lepte el a községhez közeli
területeket.

Ma a Bakonyai tölgyerdő az
egyik fauna, ami helyet
biztosít az itt élő növény és
állatvilág számára, valamint
emlékezteti az itt élő
embereket a természet
értékeire.
Az itt megtalálható növény
és
állatfaj
között
megemlíthető a kárpáti
sáfrány
és
a
kockás
kotuliliom, a fekete gólya, a
gyurgyalag és a vadmacska.
Nábrád természeti kincsei
felfedezésével
nemcsak
ismereteket szerezhet az
idelátogató,
hanem
megannyi
különleges
élménnyel is távozhat.
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IV. Településképi szempontból
meghatározó területek

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA

Nábrád - TAK

A Szamos partja mellett elterülő pár utcás település
sziluettje viszonylag szabályos alaprajzú.
Főutcájának vonulata követi a közeli Szamos
kanyargását.
Alacsony lakó- és középületei közül a központban
elhelyezkedő Református templom, a mellette álló
Bornemisza Géza Általános Iskola épülete, valamint a
település keleti részén álló víztorony emelkedik ki.
A település karakterében heterogén arculatot mutat.
Megannyi különböző, mégis egymással együttes
harmóniában álló lakó- és középülete egységes
építészeti karaktert hordoz magában.
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TELEPÜLÉSSZERKEZET

A településkép legidőtállóbb és egyik legmeghatározóbb eleme a településszerkezet. A település
szerkezete az utcákból, telkekből, központokból, közterekből, közökből és még megannyi más
funkciójú elemből tevődik össze, melyeket összességében vizsgálva kirajzolódik egy olyan egyedi
kép, mely sehol máshol a világon nem lelhető fel.
Ezek a szerkezeti sajátosságok olyan értékeket képviselnek, melyek árulkodnak a település
történetéről, kultúrájáról és múltjáról.
Nábrád község településszerkezetének kialakulásában meghatározó szerepet játszott földrajzi
elhelyezkedése, valamint a Szamos jelenléte és szabályozása.
A településszerkezet alakulását jól szemlélteti az Első Katonai Felmérés /1763-1787/, az
1941-ben elkészült Magyarország Katonai Felmérés, valamint a mai állapotot bemutató
topográfiai térkép.
Nábrád településszerkezetét illetően útifalu szerkezeti képet mutat, mely a szalagtelkes falu
egyik fajtája.
A községen áthaladó út - meghatározó szerkezeti elemként - hossz irányban tagolja a település
területét. Főutcájának (Dózsa György utca, Árpád utca, Rákóczi utca) kanyarulata felveszi a
Szamos vonulásának jellegzetes ívét.
Nábrád beépített területein a területfelhasználás egységes képet mutat. A település fekvése
megfelelő hátteret biztosít a lakóterületek kialakításának.
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Belterület településrész

Nábrád belterületén néhány közintézmény (templom, kúria, önkormányzat épülete) mellett, a
lakóépületek jelenléte az uralkodó.
A meglévő épületek tetőkialakítása heterogén. Jellemzően sátor-, nyereg- és csonka-kontyolt
nyeregtetős épületek az uralkodók, azonban megjelennek a manzárd, valamint az alacsonyabb
tetőhajlásszögű, tördelt tetőidomokkal épült kontyolt tetőformák is.
Az utcakép egységességét őrizni kell. Utcával párhuzamos gerincű utcai szárnyat csak ott érdemes
építeni, ahol a környező épületek már ilyenek.
A kertes házak elengedhetetlen kelléke a megfelelő méretű tároló. Ha új melléképület kialakításán
gondolkozunk, elhelyezését javasolt az épület mögötti építési helyen megtenni.
Az otthonos, falusias hangulat megőrzése érdekében nyitott, illeszkedő kerítést célszerű elhelyezni
telkünk határában, mivel a nyitottabb kerítés a naposabb, átszellőztethetőbb kert élményét kelti.
Kerülendő a rakott, zárt kerítés.
Javasolt illeszkedési szempontok és ajánlások:
Újonnan építeni kívánt épület esetében,
oldalhatáron álló beépítést kell alkalmaznunk.
Javasolt az utcára merőleges tetőgerinc és a
közvetlen környezetben előforduló tetőforma,
tetőhajlásszög alkalmazása.
Meglévő épület felújításánál vagy új építésénél
járjuk körbe közvetlen környezetünket és a már
meglévő építészeti elemekhez igyekezzünk
idomulni.
A
belterület
településrészt
településképi
szempontból meghatározó területként javasolt
kezelni.
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Gazdasági területek településrész
A település keleti és északi határában gazdasági zóna igyekszik funkciójában hűen kiszolgálni az ide
települni kívánó gazdasági társaságokat, vállalkozásokat.
A tájba illő anyaghasználat, valamint az egyszerű tömegalkotásra való törekvés különösen fontos a
gazdasági épületek tekintetében. Az egyszerű tömeget vertikális mozgatással és különleges homlokzati
elemekkel (előtető, burkolatok) különlegessé tehetjük.
A gazdasági funkciójú középületek körül törekedni kell a nagyobb mértékű zöldfelület kialakítására.
A zöldfelületeken törekedni kell a termőhelynek megfelelő őshonos növényfajok elhelyezésére. Ezzel
biztosíthatjuk környezetünk ökoszisztémájának folyamatos rendszerszintű működését.
A gazdasági területek településrészt településképi szempontból egyéb, általános területként javasolt
kezelni.
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Külterületi általános és védett
beépítésre nem szánt területek

Nábrád beépítésre nem szánt külterületi részein
mezőgazdasági területek mellett, megannyi
természeti értéket magában hordozó természeti
terület is található.
A
mezőgazdasági
területeken
a
növénytermesztéssel
kapcsolatos
termék
feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló
építmények alacsony beépítési százalékban
helyezhetők el.
A Nábrád mellett kanyargó Szamos és az északon
folyó Öreg-Túr páratlan természeti környezete
felbecsülhetetlen érték a település és lakosai
számára.
A víz közelsége számos vízi- állat- és növényfajnak
ad otthont.
Az e területeken kialakult tájhasználat szorosan
kapcsolódik a település történetéhez, közrejátszik a
helyiek
identitásának
kialakításában
és
erősítésében.
A külterületi általános és védett beépítésre nem
szánt terület- természeti területek településrészt
településképi
szempontból
meghatározó
területként javasolt kezelni.

15
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V. Ajánlások –
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Belterület településrész

Építészeti útmutató
Telepítés
Jelen településrészen a családi házak a telek
oldalhatárán állnak, a ház mellett és mögött
növényzettel, ezzel is teret adva a természet
adta jó közérzet élményének.

Új ház telken való elhelyezésekor nem javasolt,
a szabadon álló – a telek közepén elhelyezett
épület, mivel így az épület körül csak a telek
teljes körbezárásával alakítható ki védett kert,
ami nem kívánatos.
Továbbá
nem
elfogadható
a
telken
nagymértékben hátrahúzott ház, valamint az
utca vonalától szögben elforgatott telepítés.

Magasság
A településrészen a házak magassága közel
azonos, arányos képet mutat.
A meglévő épületek közé épülő új házaknak
közel azonos magasságban kell épülniük.

Nem javasolt a túl magas házak elhelyezése.
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Tetőhajlásszög

Az
érintett
településrészen
a
házak
tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő
épületek közé épülő új házaknak közel azonos
tetőhajlásszöggel kell épülniük.
Nem javasolt a túl magas, illetve a túl alacsony
tetőhajlásszöggel rendelkező házak elhelyezése.

Tetőforma
Jellemzően sátortetős, valamint az utcára
merőleges
nyeregés
csonka-kontyolt
nyeregtetős épületek uralják a lakóterületet,
azonban itt-ott már megjelennek a manzrád,
valamint az alacsonyabb tetőhajlásszögű,
tördelt
tetőidomokkal
épült
kontyolt
tetőformák is.
Új házak építésénél célszerű a szomszédban
elhelyezkedő házak tetőformáját figyelembe
venni.
Amennyiben az építési telek körül egyszerű
tetőformájú (pl.: sátor- vagy nyeregtető)
épületek állnak, úgy oda ne tördelt tetőformájú
épület kerüljön, hanem a környezetéhez
hasonló karakterű épület.
Amennyiben az építési telek körül tördelt
tetőformájú épületek állnak, úgy oda ne
egyszerű tetőformájú épület kerüljön, hanem a
többi épülethez hasonló karakterű épület.
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Anyaghasználat és homlokzati színek
Jellemzően tégla építésű, világos vakolattal
ellátott
házak
képezik
részét
ezen
településrésznek.
A jövőben az új lakóházak építése mellett
felújításokkal
nagyobb
mértékben
lehet
számolni.
Meglévő
épület
felújításakor
házunkat
hőszigetelhetjük, nyílászáróinkat és tetőnket
cserélhetjük.
Az épület formálásakor legyünk figyelemmel az
arányok megtartására.
Külön figyelmet érdemes fordítani az épületek
utólagos hőszigetelésekor, hogy az épület egésze
kerüljön felújításra, burkolásra.
Új építésű házunk modern építési elemeinek
alkalmazásával próbáljuk meg a már jellemző,
meghitt építészeti hangulatot visszaidézni.
Házunk külső színezésekor a világos színeket
részesítsük előnyben.
Az
alkalmazott
héjalás,
síklemezzel,
azbesztmentes
négyzetes
palával,
kerámiacseréppel megoldott, elfogadott.
Síklemezfedés színhasználata során javasolt a
sötétbordó,
barna, sötétszürke színek
alkalmazása.
Azbesztmentes négyzetes pala színhasználat
során javasolt a sötétszürke és világosszürke
színek alkalmazása.
A kerámiacserép színhasználat során javasolt a
sötétbordó, téglavörös, terrakotta, sötétbarna
színek alkalmazása.
Házunk homlokzatát dinamikussá és különlegessé
tehetjük
burkolt
vagy
festett
lábazat
alkalmazásával, valamint az ablakok körül
elhelyezett díszítőelemekkel.
Nem elfogadható a feltűnő, kirívó, tükröződő
színek használata, valamint a rikító színű
hullámlemez fedés, burkolat.
Épületünk burkolatának kiválasztásakor kerüljük
a rikító, tájidegen színeket.
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Kerítés
Az áttört és az oszlopos kerítések elhelyezése
célszerű.
A tömör - nem átlátható megoldások és a
növényzettel történő telekhatárolás nem
fogadható el.
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A lakóterület településrész jellegzetes
épületeinek bemutatása képekben
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Tornác, terasz, előtető
A tornác máig fennmaradt a településen.
Nábrád régi tradicionális házai tornáccal
rendelkeznek.
Ezek a háztípusok az árvíz előtti időszak
építészeti stílusvilágát türközik vissza.
A település teljes területén, elszórtan még
találunk hasonló karakterű épületeket.
A tornác a munkavégzés, a tartózkodás és a
tárolás helyéül is szolgál, emellett szerepe van
a hővédelemben.
Ezek a terek ugyanakkor alkalmasak arra, hogy
megteremtsék a kapcsolatot az épített és a
természetes környezet között.

Házunk
felújításakor,
vagy
építésekor
törekedjünk egy félig nyitott-zárt
tér
megalkotására. Ez a tér lehet tornác, előtető
vagy terasz.
Ha új tradícionális karakterű házat építünk
bátran alkalmazzuk a tornác kialakítását.
Más jellegű új ház építésénél vagy felújításánál az
épület mögött alakíthatunk ki teraszt, ami
nyugodt, pihenés céljára alkalmas helyet
biztosíthat számunkra egy hosszú nap után.
A bejárati ajtó körül díszesen vagy egyszerűen
kialakított előtető, meghatározó karaktere lehet
házunknak.
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Ablakok
A lakóház sajátosságát, megjelenését és
hangulatát az alkalmazott nyílászárók
nagyban befolyásolják.
A településen főként az egy-, vagy kétszárnyú,
az utcai homlokzaton szimmetrikus kialakított
ablakok vannak jelen.
Leginkább elterjedt a barna és fehér színű
műanyag
vagy
pácolt,
festett
faanyagúnyílászárók alkalmazása.
Új ház építésekor érdemes körüljárni a
környéket és ihletet meríteni, hogy
otthonunk arca segítse az egységes utcakép
kialakítását.
A ház nyílászáróinak cserélésekor vagy új ház
építésekor részesítsük előnyben a faanyagú
ablakokat, de a műanyag nyílászárók
alkalmazása is megfelelő.
Hő és hangvédelem céljából redőnyt vagy
zsalugátert alkalmazzunk. Új árnyékoló elem
kiválasztásakor vegyük figyelembe, hogy
épületünk színéhez mi illik.
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Homlokzatképzés, anyaghasználat
Az épület homlokzatának kialakításakor törekedni kell a hagyományos arányok megtartására, a
kellemes arányú ablakok megfelelő kiosztására.
Az érintett területen jelenlévő lakóházak építésénél alkalmazott anyagok változatosak.
Anyaghasználat szempontjából a természetes anyagok – tégla, vakolt felületek – részesítendők
előnyben.
Az alkalmazott héjalás, síklemezzel, azbesztmentes négyzetes palával, kerámiacseréppel
megoldott, elfogadott.
Síklemezfedés színhasználata során javasolt a sötétbordó, barna, sötétszürke színek alkalmazása.
Azbesztmentes négyzetes pala színhasználat során javasolt a sötétszürke és világosszürke színek
alkalmazása.
A kerámiacserép színhasználat során javasolt a sötétbordó, téglavörös, terrakotta, sötétbarna
színek alkalmazása.
Az egyszerű, de igényes, jól kombinált színek alkalmazása gazdagítják és egésszé varázsolják
otthonunkat.
Homlokzatképzés során az épület arculatát különlegessé tehetjük színazonos, bár anyagában eltérő
homlokzati anyagok alkalmazásával, ablakok körüli díszítőelemek használatával.
Erre alkalmasak lehetnek a kültéri, fagyálló lapok, vagy a klinker tégla burkolatok.
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Részletek
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„Az igazán fontos dolgokat olykor a
részletek rejtik magukban.”

A faoszlopos, fagerendás tornácok országszerte elterjedtek. Megjelenésük Nábrádon is megfigyelhető.
A település legöregebb épületei közé tartoznak a téglalap-alaprajzú, tornácos lakóházak.
Az épületek több különleges részletet is hordoznak, de legkiemelkedőbb ezek közül a
fapilléres,famellvédfalas tornáckialakítás.
A faanyagú alátámasztás míves megmunkálásával különlegessé és egyedivé varázsolhatjuk tradíconális
megjelenésű épületünket.
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Utcáinkat olyan részletekkel is különlegessé tehetjük, mint a képen látható köztéri buszváró, pad és
virágtartók.
A kellemes színű pác alkalmazása érdekessé és barátságossá varázsolja magát az utcabútorokat és a
környezetét is.

A lábazat, a redőny hasonló színvilága, a homlokzat világos színezete és az ablak előtt megjelenő
rózsabokor egymást kiegészítve, kellemes, szép érzést nyújtanak szemünknek. Az ablak körül futó apró
díszítőelem pedig fokozza az épület hangulatát.
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Nábrád településen olyan építészeti részleteket is találhatunk, mint a képeken látható sokszög
alaprajzú kiszögellés.
Az épülethez csatlakozó tömbtoronyszerű bővítmény egyediséget kölcsönöz az épületeknek.
Homlokzatát különlegessé teszi az eresz alatt megbűvó fadíszítés. Formavilágát megőrizve, a mai kor
igényeit kielégítő anyaghasználattal (pl.: egy- vagy többosztatú, fa vagy műanyag nyilászárók, nem
tükröződő felületű síklemez héjalás, vagy a tetőszerkezet teherbírásától függően azbesztmentes
négyzetes pala, vagy kerámiacserép) tehetjük korszerűvé és frissé az épületet.

A színes virágok, örökzöld növények
barátságossá teszik utcáinkat.
A képen látható utcarészlet bemutatja,
hogyan varázsolhatunk könnyen járható megközelíthető,
de
kellemes
atmoszfériájú környeztet az épületünk
előtti köztérből.
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Kerítések
Jelen
településrészen
változatos
anyag-használattal találkozunk.
Jellemző az áttört, fából, fémből,
kovácsoltvasból készített kerítés.
Emellett visszatérő motívumként van
jelen
a
művészien
zsaluzott
betonoszlopok között fém vagy
faragott falécekkel kirakott kerítés.
A természetes anyagok használata,
mint a fa vagy a díszesen megmunkált
fém kerítés jó példája lehet a
harmonikus
utcakép
megteremtésének.
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Kertek
A kert fontos része életünknek. Az a hely, amely egy nehéz nap után menedéket és feltöltődést
nyújthat.
A rendezett, gazdag növényvilággal ellátott kert látványa energiával tölti fel testünket, lelkünket.
A megfelelően megválasztott növények harmonizálnak a tájegység növényvilágával, éppen ezért
érdemes a kertek kialakítása során olyan növényfajtákat választani, melyek a tájegység éghajlati
viszonyaihoz és az őshonos növényfajtákhoz illeszkednek.
A növények elhelyezésénél vegyük figyelembe az égtáji adottságokat, az fény és árnyék viszonyokat.
Általánosságban elmondható, hogy a lombhullató fákat célszerű az épületek D-DK-i és a D-DNY-i
oldalán elhelyezni. Hiszen a fa lombkoronája védi épületünket a forró nyári napsütéstől, télen a
lombkorona lehullásával pedig szabaddá teszi az „utat” a téli napsugarak előtt így épületünk
kellemesen át tud melegedni.
A kert kialakítása során célszerű az alacsonyabb, illetve középmagas méretű virágzó díszfák,
gyümlöcsfák ültetése. Érdemes az épület közvetlen közelében dekoratívabb kertrészt kialakítani, míg
az épülettől távolodva egyre természetközelibb növényzettel kapcsolódni a környező tájhoz (pl.:
gyümölcsfák, zöldségágyások, gabonafélék ültetése).
A magyarországi éghajlathoz igazodó fajok megválasztásával könnyedén kialakítható négy évszakos
kert, mely így az év minden évszakában kellemes környezetet biztosíthat számunkra.
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Az utcafront felé eső előkertek kialakítása során elsősorban
annak díszítő funkciója kerüljön előtérbe. Fontos
figyelembe venni, hogy a növényzet a kerítéssel és az
épülettel harmóniában legyen, igazodva a homlokzat
kialakításához. Az előkertben alkalmazhatunk különböző
kerti díszbútorokat is, melyek egyben alkalmasak lehetnek
virágos növényeink elültetésére is.

A hátsó kert intimebb, közterület felől kevésbé
látható nagyobb méretű kertrész, ahol
kialakíthatunk egy nagyobb méretű teraszt, vagy
kerti ülőbútorokkal (pad, pergola, lugas)
kialakíthatunk egy csendes sarkot.
A kerti építmények anyaghasználatával igazoldjunk az épületünk anyaghasználatához, de
igyekezzünk a természetes anyagokat előnyben részesíteni. A kezelt fa, a kültéri kőlapok egyfajta
átmentet képeznek az épített és a természeti környezet között.
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Utcák
Tervezéskor alkalmazkodjunk a már meglévő utcahálózathoz, építészeti elemekhez, környezeti
adottságokhoz.
Fontos a tiszta, egyenes vonalvezetésű utcára való törekvés, ezért kialakításkor kerüljük a zegzugos
helyeket.
A településen sétálva élvezhetjük a kellemes hangulatot árasztó utcafrontra kitelepített évelő virágok
és gyümölcsfák jelenlétét.
A település barátságosabbá tétele érdekében igyekezzünk utcáinkat - a beláthatóság
figyelembevételével - több növénnyel, kertészeti elemmel és egységes utcabútorral (buszváró,
virágtartó, pad) díszíteni.
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Nábrád több növény- és állatfajnak ad otthont.
Az utcákon sétálva több helyen is megfigyelhetünk oszlópfőkön, valamint a Bornemisza Géza
Általános Iskola kéményén gólyafészket vagy fészekrakásra alkalmas gólyakosarat.
A közút mellett, mind az Árpád utcán, mind a Petőfi utcán gólyafészeket találunk az oszlopfők tetjén.
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Közterek, közparkok, közkertek
A közösségi szabad terek azok a találkozási pontok, ahol baráti, családi társaságban eltölthetünk egy
pár kellemes órát.
Közterek, közparkok tervezésekor alkalmazkodjunk a már meglévő utcahálózathoz, teresedésekhez,
építészeti elemekhez, környezeti adottságokhoz.
Nábrád településen közparkként funkcionál a Református templom, a Bornemisza Géza Általános
Iskola, a Botka Kúria és a Polgármesteri Hivatal épülete által közrefogott rendezett tér.
A köztéren (Kossuth tér) kialakított burkolt- és zölfelületek aránya kellemes, rendezet arculatot mutat.
A különböző, elültetett növényfajok nem csak a közérzetet javítják, hanem a települési klíma
szempontjából is pozitív hatást gyakorolnak.
A mai kor klímapolitikájának egyik fontos küldetése a fényszennyezés mérséklése. A téren alkalmazott
és elhelyezett közvilágítási elemek fényszórása lefele koncentrálódik, ezzel is visszafogva a csillagos
égbolt felé terjedő felesleges fénykibocsájtást.
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A Botka Kúria és az Attila utca által hatolt területen hatalmas füves terület, valamint fából készült
játszótéri elemek biztosítanak, a felnőttek és gyerekek számára is kellemes időtöltésnek helyet.
A játszótér mellett a nagy téren elhelyezett szabadtéri színpad kiválóan alkalmas különböző helyi
rendezvények megtartására is.
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– Gazdasági területek
Építészeti útmutató
Telepítés
Telepítéskor
a
gazdasági
épületeinket
igyekezzünk a kiszolgáló és szolgálati
épületektől megfelelő távolságban, tagoltan
elhelyezni.
A túl szoros, tagolatlan telepítés nem javasolt.
A telek beépítésekor, a gazdasági funkcióból
eredő
nagyobb
környezeti
terhelést
igyekezzünk ellensúlyozni több zöldfelület
létrehozásával. Ennek megfelelően épületeink
közvetlen
és
közvetett
környezetében
törekedjünk kétszintű, illetve háromszíntű
növényállomány ültetésére (fák, bokrok).

Tetőforma
Igyekezzünk a nyeregtetős, félnyeregtetős
tetőformával rendelkező épületeket előnyben
részesíteni.

Anyaghasználat és homlokzati színek
Az alkalmazott héjalás során elfogadott cserép,
cserepes lemezfedés, valamint a szendvicspanel
és a lemeztető alkalmazása. A lemeztető lehet
hullám-, vagy trapézlemez.
A héjalás színhasználata során földszínek
használata javasolt (zöld, fehér, barna) nem
javasolt a harsány, kirívó, tájidegen színek
alkalmazása.
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Homlokzatképzés, anyaghasználat
A gazdasági épületek kialakításakor elsődleges szempont a funkcionalitás.
Azonban e szempont mellett figyelemmel kell lennünk a gazdasági, ipari épületünk arculatára és
annak településképbe való illeszkedésére.
Az épület homlokzatának kialakításakor törekedni kell a hagyományos arányok megtartására.
A gazdasági épületek általában egyszerű kialakításúak.
Igényes, jól kombinált színek alkalmazásával, különböző homlokzati elemek beiktatásával (mint
például az előtető), valamint a tömeg vertikális mozgatásával mozgalmassá tehetjük az épületet.
Homlokzati színezésnél kerüljük a harsány, kirívó, tájidegen színek és anyagok alkalmazását.
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V. Ajánlások Külterületi általános és védett beépítésre
nem szánt területek
A védett vagy védelemre tervezett területeken fokozottan kell minden beavatkozást (építést és
területhasználatot) megvalósítani. Általánosan javasolt a területek beépítetlen jellegének megtartása.
A védett területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló építmény, felszíni elektromos hálózati
vagy hírközlési elem vagy építmény elhelyezése nem ajánlott.
A külterület többi részén nem jellemző az épületek elhelyezése, ilyen módon ez a jövőben sem ajánlott,
de amennyiben mégis külterületi építkezés valósulna meg, úgy a belterületre vonatkozó ajánlásokat az
alábbi eltérésekkel szükséges figyelembe venni:

Építészeti útmutató
Telepítés

A külterületi beépítések általában adott
területen több funkciójú épületek csoportjában
öltenek testet, ilyen módon az összes épületet
azonos
rendezőelv
mentén
szükséges
kialakítani. A lakó funkciójú épületet önállóan
szükéges megfogalmazni.
Külterületen
az
épületek
telepítése
szabadonálló.
A külterületi gazdasági területeket takaró
fásítással javasolt körülvenni, a megközelítést
biztosító bekötő út mellett kísérő fasor
telepítése ajánlott. Telepítés során az őshonos
és a közvetlen környezetben fellelhető
növényfajok használata javasolt.
A külterületi útmenti, vagy mezővédő fasorok
folyamatos pótlásával szükséges az állományt
megújítani.
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Tetőforma

A tájképbe kizárólag az egyszerű tömegképzésű,
félnyereg, nyeregtetős épületek illeszkednek.

A lapostető, illetve a túlságosan tördelt vagy
manzárd tetős tetőforma nem javasolt.

Magasság

Mezőgazdasági
funckiójú
egyszintesként javasolt kialakítani.

épületeket

Nem javasolt a túl magas vagy túl alacsony
házak elhelyezése.
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Anyaghasználat és homlokzati
színek
A tájtól idegen az élénk színűre festett
homlokzatú épület, ezért az élénk színek
alkalmazása, a hagyományostól eltérő színű
tetőfedő anyagok használata nem elfogadható.
Az épület külső színezésekor a világos, tájhoz
illő színeket részesítsük előnyben.
Az
alkalmazott
héjalás
cseréppel,
azbesztmentes
palával
és
fémlemezzel
elfogadott.
A cserépfedés színhasználata során javasolt a
tájba illő sötétbarna és téglavörös színek
alkalmazása.
Pala és fémlemez héjalás esetén szintén
javasolt a tájba illő színek használata (szürke,
barna, zöld).
Csarnok épület esetében a trapézlemez fedés
megengedett, de kizárólag nem tükröződő matt
felülettel és visszafogott színben.
Az épület külső színezésekor a világos, tájhoz
illő színeket részesítsük előnyben.

Kerítés

Az áttört és a növényzettel
telekhatárolás fogadható el.

történő

Amennyiben a telepített technológia igényli,
abban az esetben a tömör - nem átlátható
megoldások is elfogadhatóak.

Nábrád - TAK

46

Nábrád - TAK

47

VI. Jó példák bemutatása

Épül et e k, épí t észet i r észl et ek ( aj t ók, abl ak ok , t or nácok,
anya gh aszn ál a t , szí nek, homl okzat ké pzés) k er í t ések, ker t ek
zöl df el ü l et ek ki al akí t á sa
A következőkben olyan helyi jó példák kerülnek bemutatásra, melyek követendő példák lehetnek
az itt élők számára.
Ezen az épületen jó példáját láthatjuk a települést meghatározó „kockaház” egységes homlokzati
arculat kialakítására.
Az egyszerű formavilágot képviselő épületnek a különböző struktúrájú díszítőelemek kölcsönöznek
egyediséget.
A világos homlokzaton megjelenő fehér díszítőelemek különlegessé varázsolják az épület arculatát.
A telket határoló kerítés ápoltsága, karbantartása hozzájárul az épület friss karakteréhez. Az így
kialakult arculat egységes, szép képet mutat.
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A település egyik legrégebbi épülettípusaira
láthatunk a következőkben néhány jó példát.
Az épületek jellegzetes építészeti elemei az
utcára merőleges csonka-kontyolt nyeregtető
mellett, a homlokzati díszítettség és az
oromfalon megjelenő szellőzők.
A fehér színű hossz és függőleges irányú
homlokzati díszítőelemek nyújtják az egyszerű
épület tömegét.
A népi hagyományos építészeti elemek
megőrzése mellette jó példaként szolgál a
világos
színű
homlokzati
vakolatszínek
alkalmazása.
Amennyiben hasonló karakterű lakóépület
felújításán vagy építésén gondolkozunk, a jelen
lévő épületek telken való elhelyezése és külső
megjelenése
szolgáljon
jó,
követendő
példaként.
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Utcáinkat olyan részletekkel is különlegessé
tehetjük, mint a képeken látható köztéri
utcabútorok.
Az azonos, kellemes színű pác alkalmazása
érdekessé és barátságossá varázsolja magát az
utcabútorokat és a környezetét is.
A hasonló színvilág alkalmazása, mind a buszváró,
köztéri
szemetes,
padozatok
esetében
egységességet teremt a település utcaképe
szempontjából is.
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Jó példaként szolgál az alábbi épületeken elhelyezett árnyékoló szerkezet.
A színvilághoz idomuló redőnytok és szerkezet nem csak színezetében illeszkedik az épülethez, hanem
funkciójában is segíti az itt élők hétköznapjait, hiszen a nyári meleg napokon kiváló hőszigetelőként szolgál.

Az esti mesterséges fények fontos részét
képezik egy település életének.
Az
esti
égbolt
mesterséges
fényforrásokkal történő megvilágítását
fényszennyezésnek nevezzük.
Az
állandósuló
fényszennyezés egészségügyi,
közlekedésbiztonsági,
ökológiai
és tájvédelmi szempontból is kockázatot
jelent.
A fényszennyezés mai globális probléma,
azonban a Nábrádon elhelyezett
közterületi világítótestek fénykibocsátása
ennek
figyelembevételével
teszi
biztonságossá és széppé a helyi
közterületeket.
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A modern középületek fontos részét képezik egy község életének. Az előrehaladást és a frissességet idézik
meg az itt lakók és a községbe érkezők számára.
A Községháza épülete szép példája az egyszerű anyagokkal, egységes képet alkotó mai épületnek.
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- néhány jó példa helyben alkalmazható sajátos

épületre, építészeti részletre

Jelen munkarészben olyan épületekre, épületrészekre láthatunk jó példákat, melyek a település
jövőképének kialakítása során lehetnek meghatározóak.
Nábrád település bizonyos részein van lehetőség a mai kortárs, modern építészeti elemeivel
felruházott lakóépületek elhelyezésre.
Fontos azonban, hogy új házunk tervezésekor vegyük figyelembe környezetünket. Figyeljünk a
telkünket körvevő lakóépületek magasságra, tetőformájára, telepítésére. Azonos magasság,
formavilág megtartása mellett alkalmazhatunk olyan modern épületmegoldásokat, melyek modern
külsővel ruházzák fel épületünket.
Jelen épületen alkalmazott homlokzati anyagok, a kert felé néző hátsóterasz és az egyedi
homlokzatkialakítás jó példaként szolgálhat a modern építészet kedvelői számára.
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A településen jellemző a „kockaházak” tömeges jelenléte. Ennek megfelelően a lenti látványterv
szolgálhat jó példaként arra, hogy új ház építése esetén, milyen tömegkialakítást kövessünk, hogy a
meghatározó utcaképet ne bontsuk meg.
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Meglévő lakóházunk felújításakor vagy új ház
építésekor
a
következő
részéletképek
szolgálhatnak jó példával.
A különböző színű és anyagú héjalásokra
láthatunk példákat.
A képek bemutatják a terrakotta és a sötétbarna
kerámia cserépfedést, a sötétszürke lemezfedést,
valamint a szürke azbesztmentes palafedést.
Az alkalmazott anyagokkal az épület különleges,
friss és modern hangulatot áraszt.
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A fenti kép jó példával szolgálhat a fatornác kialakítására.
Az alkalmazott faanyag, a mesterien faragott elemek és a pácolás együttesen hozzájárul egy kellemes
hangulat megteremtéséhez.
Nábrád régi, hasonló tornácos épületeinek felújításakor követendő példa lehet e kép.
Amennyiben kedveljük a népi hagyományokat és új lakóházunkat tradicionális építészeti elemekkel
képzeljük el, bátran terveztessünk hosszanti alaprajzi elrendezésű, nyeregtetős, fa tornáccal
kialakított épületet.
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VII. Jó példák sajátos építményfajták –
Saj át os épí t ményf aj t á k, r ekl ámhor do zók, eg yéb mű szaki
ber en d ezés ek
HIRDETMÉNYEK, REKLÁMTÁBLÁK,
FELIRATOK
A reklámok, reklámhordozók a település
arculatának
szerves
részét
képezik.
A reklámok célja elsősorban a tájékoztatás,
ennek
megfelelően
azok
szín
és
anyaghasználata figyelemfelkeltést és néha
akár a megdöbbentés élményét hivatottak
elérni.
A reklámok, cégérek a település arculatába
való beillesztése egy igen nehéz feladat,
lehetőségeinkhez mérten törekedjünk az
igényes reklámhordozók elhelyezésére.

Egy
reklámhordozó
tervezésekor,
elhelyezésekor
vegyünk
figyelembe
épületünk karakterét, az alkalmazott
anyagokat, hogy reklámunk részét képezze
épületünknek, de mégis elérje tájékoztató
funkcióját.
A finoman megvilágított felület kedvező, de
a világító, villózó fények zavaró hatásúak
lehetnek, ezért kerülni kell azokat.
Reklámozás
céljára
kizárólag
az
önkormányzat
által
rendeletben
meghatározott utcabútorok használhatóak
fel.
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KITEKINTÉS – néhány jó példa helyben alkalmazható sajátos építményfajtákra,
reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre

Energiatudatos életmódunk egyik segédeszköze lehet a napelem, napkollektor. Elhelyezése során az
energiatermelés szempontjából ideális tetősík kiválasztásánál mérlegelni kell annak utcaképi
hatásait is. Utcafronti síkra napelemet, napkollektort ne helyezzünk el. A napelemek kiosztását
szimmetrikusan, egységesen végezzük.

8.

9.
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A település közterületi bútoraira tekintettel, javasolt a reklámtáblákat, helyi értesítőket szintén
faanyagból elkészíttetni. A cégér reklámhordozók épületen való elhelyezése esetében javasolt a
kovácsoltvas anyag alkalmazása.
A lentebbi képek ajánlásként szolgálnak:
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„.”

IMPRESSZUM

„Mert a legnagyobb örökség, amit adni lehet az / /
„"utódnak, az otthon. Egy ház, akármilyen ház.”
Wass Albert
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Készítette

Gonda-Magyar Andrea

okl. településmérnök, főépítész
Minden jog fenntartva

Tervező munkatárs
Gonda Tamás

Önkormányzati közreműködők
Dán Csabáné - polgármester
Soltész Ferenc Dávid - jegyző

Köszönetnyilvánítás
Köszönet a kollégámnak, aki munkájával hozzájárult
Nábrád
Településképi
Arculati
Kézikönyv
elkészüléséhez. Köszönet az önkormányzati
résztvevőknek, a folyamatos iránymutatásért és az
együttműködésért továbbá külön köszönet a
lakosságnak, akik hozzájárulásukkal támogatták e
szakmai kiadvány létrejöttét.

Felhasznált Irodalom
Építészeti
útmutató
ábrái
–
Lechner
Tudásközpont
Magyarszéphely TAK – tájékoztató anyag –
Lechner Tudásközpont
Nábrád község honlapja
The Historical Map Portal honlapja
Magyar Néprajzi Lexikon
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