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KOKAD 
 
Terület: 16,1 km2 
Lakosság: 692 fő 
Polgármester: Ozsváth István 
 
Elérhetőség: 
Kokad Község Önkormányzata 
4284 Kokad, Kossuth u. 55. 
Telefon: 52/376-317 Fax: 52/376-049 
 

 
Kokad község címere 

 
Elhelyezkedés  
 
A község a megyeszékhely Debrecentől délkeleti irányban fekszik a magyar-román határ 
közvetlen közelében. A településtől csupán néhány km-re található a szomszédos város, 
Létavértes. 
 
Kokad megközelítése kizárólag közúton történhet. Legrövidebb úton a 4814. sz. úton Bánk 
irányából, Létavertésen keresztül juthatunk el a településre, de Vámospércs felől a 48. sz. út 
irányából is eljuthatunk a településre. Vasúton csak Létavértesig lehet eljutni, itt található a 
Debrecen-Létavértes vasútvonal végállomása.  
 
Földrajz, természeti adottságok 
 
Földrajzi fekvését tekintve a község a Dél-Nyírséggel határos Érmelléki löszös hát nevű kistáj 
közepén helyezkedik el. Felszínére jellemző a típusos lösz, talajára pedig a mészlepedékes 
csernozjom, ugyanakkor megtalálható itt a gyengébb minőségű homok is. Kedvezőtlen 
adottsága a talajnak – elsősorban mezőgazdasági szempontból –, hogy átlagosan 17 
aranykorona alatti értékűek a földek, ami a gyenge minőség miatt korlátozza a szántóföldi 
művelés lehetőségeit. 
 
Éghajlatát tekintve mérsékelten meleg és mérsékelten száraz, az évi középhőmérséklet 10 °C 
körüli, a napsütéses órák száma évente átlagosan 2000 óra körül mozog. 
 
Történelem 
 
Kokad történelme a kora Árpád-korba nyúlik vissza. 1219-ben már lejegyezték a község nevét 
a Váradi Regestrumban. Annak ellenére, hogy Kokad eredeti neve a Rubin volt, a XIII. 
században már több névalakkal együtt mai nevén is említették Kokadot. Az 1300-as évek 
elején valószínűsíthető, hogy kis lélekszámú település lehetett, melyre az 1334. évi 
összeírásban feltüntetett adó összegéből lehet következtetni. Az összeírásban Kokad egyházas 
községként szerepelt. Akárcsak a környező települések Kokad is a Gutkeled nemzetséghez 
tartozott, a nemzetség Báthori ágának volt ősi birtoka, 1336-ban a Báthori családhoz tartozó 
váradi püspök, András birtokolta. 
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A XV. században többek között Hunyadi János tulajdonában is volt a település. Kokad 
történelmében vannak fehér foltok, ilyen például a török uralom alatti időszak. Egy 1552. évi 
összeírásban már Kokat néven említik, ekkor tizennégy telkével Selindi János birtokaként 
került nyilvántartásba. Bár a török időkből nincsenek pontos adatok, valószínűleg Kokad 
lakosságát is megviselte ez az időszak, hasonlóan a hódoltság más községéhez. 
 

1692-ben ismételten lajstromba vették a falvak népességét, portáit. Ekkora már az összeírás 
nem is említi Kokadot a lakott települések sorában, de más korabeli bizonyíték nem támasztja 
alá az elnéptelenedést. Sőt, éppen az ellenkezőjét látszik bizonyítani az, hogy a XVI. század 
vége felé református hitre áttért lakosság jelentős része még a XIX. század első felében is 
református magyar volt. A lakosság száma a XVIII. században növekedett a görög keleti 
vallású románok betelepedésével. Az így beköltözött románok idővel áttértek a görög 
katolikus vallásra.  
 

Kokad földesurai a XVIII-XIX. században is a nemesi családokból kerültek ki, köztük a grófi 
Ditrichstein, a szintén grófi Zichy és a Hadik családokból.  
 

Kokad névtörténete első írott előfordulásától kezdve: 
Cocot (1219), Kokot (1256), Kokath (1336), Kakad (1785), Kókad (1863), Kokad (1873), 
Kakad (1892) és végül 1913-tól napjainkig változatlan formában, Kokad néven említik az 
apró községet. 
 

Jogállását tekintve Kokad 1877-től kezdve község (előtte falu), 1882-től nagyközség, 1950. 
évi közigazgatási reformot követően önálló tanácsú község, 1970-es évektől kezdve a 
Létavértes székhelyű nagyközségi közös tanács irányítása alá tartozik, mint társközség. 
Az 1990-es évi rendszerváltást követően nyerte el önállóságát a községi jogállású település.  
 
Műemlékek, látnivalók 
 

A turisztikai látnivalók közül legjelentősebbek a műemléki értékeket hordozó templomok. 
Kokadnak két temploma van: az egyik az 1780 körül épített református templom, mely a 
Kossuth utcában áll; a másik a község központjában álló római katolikus templom. 
 

  
Református templom    Katolikus templom  

 

Sajnálatos módon a településen nincs szervezett idegenforgalom, de igény esetén 
szálláshelyeket – korlátozott számban – tudnak biztosítani. A turizmus fejlesztésének alapjául 
szolgálhat a Kokad- Álmosd határában fekvő víztározó, amely jóléti tóvá alakítva a fürdőzést, 
horgászást kedvelő turisták kedvelt célpontjává válhatna.  
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Képek a településről: 
 

 

Polgármesteri hivatal és a posta  épülete 
 

 
 

Bocskai tér  
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Óvoda 
 

 
 

Általános iskola 


