
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KÓSPALLAG 

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 
2017. 

 



 

Polgármesteri köszöntő 
 

Tisztelt Kóspallagi Polgárok! 

Jelen Kézikönyv célja a település épített örökségének és építészeti karakterének bemutatásán túl a 

tágabb környezet, településarculat megfogalmazása, amely azért is fontos, hogy megőrizhessük az 

identitást és az építészeti hagyományokat, amelyeket a múltból kaptunk.  

A Településképi Arculati Kézikönyv a helyi lakosság, civil szervezetek és szakemberek széleskörű 

bevonásával készült, feladata, hogy felhívja a figyelmét Kóspallag jelenlegi és jövőbeni lakosainak a 

település épített és természeti környezetének szépségeire, azzal a céllal, hogy településünk nyugodt 

és természetközeli arculata hosszútávon megmaradjon. Ez a cél a jelenlegi lakosság igényét is 

tükrözi. 

A Kézikönyv javaslatok, ajánlások megfogalmazásával teremt lehetőséget az építeni, felújítani 

kívánóknak arra, hogy megismerjék a választási lehetőségeket, akár a tetőformát, akár a kerítést, 

vagy az utcakép alakítását illetően, amelyek a település karakteréhez illeszkednek. 

E szemléletformáló dokumentum tovább bővíthető, alakítható a jövőbeni változások tükrében, 

ahogy a település az idők során szintén alakul és változik.  
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1 Kóspallag bemutatása 
 

 

 
Kóspallag Pest megye északi részén, 
Budapesttől 65 km-re fekszik a Szobi 
járásban. Három irányból közelíthető meg: a 
Kismarost és Nagymarost összekötő 12-es 
útról elágazó Kóspallagi útról, valamint Szob 
és Márianosztra irányából, továbbá egy 
Szokolya - Királyrét felőli hegyi útvonalon. 
Kóspallag a 21 km2 területű Börzsönyi-
kismedencék kistáj része, amely a hegység 
több, egymástól elkülönülő medencéjét 
foglalja magában - többek között a 
Kóspallagi- és a Márianosztrai-medencét.  
A 2016-ban 749 lelket számláló községet 
délnyugati irányban Márianosztra, míg 
délkeleten Szokolya határolja. 

 
A település központjában, a Kossuth utca, Szent István út, a Deák Ferenc 
utca és a Váci út találkozásánál található Kőkereszt tér lehet egy szép 
börzsönyi kirándulás kiindulópontja, a turistajelzéssel ellátott irányítótábla 
segítséget nyújt az eligazodásban. Itt találhatók a község intézményei, 
valamint az élelmiszerüzlet is. A központtól a római katolikus templomhoz 
vezető, arra nagyszerű rálátást nyújtó Szent István út mentén fekszik az 
óvoda, a helyi postahivatal és több szolgáltatóegység. A környező 
lakóterületeket már Börzsöny erdővel borított hegycsúcsai övezik, az 
alacsonyabb területeken szántók, rétek és gyümölcsösök tarkítják a tájat. 
Az eredetileg egyutcás, szalagtelkes, fésűs beépítésű út menti község igen 
nagy változáson ment keresztül az idők során.  

 

Mára számos, a főúttal párhuzamosan futó utcával gyarapodott, jelentősen megváltoztatva az 
egykori település szerkezetét. A település arculatát meghatározzák a domborzatot követő 
hangulatos utcák, jellemzően fésűs, oldalhatáron álló beépítést követő lakóépületekkel, a 
karakteres kilátópontok (Tűzoltófa, Kálvária), és a környező erdők természeti szépségei. 

 



 

Településtörténet 
 

 

 
“ …írott vagy nyomtatott emlékekből a helynévre 

nézve mit sem lehet tudni, mind a mellett a falu vénei 
községnek elnevezését származtatják onnan, hogy a 
község keletkezte előtt a hely juh vagy kos akolnak 
használtatott…” 

 

 

A Dél–Börzsönyben található Kóspallag a történeti írásos adatok alapján a környék egyik legfiatalabb 
települése. A falvat, régi nevén Toronyát 1756-ban alapították. Nevének eredete szorosan 
kapcsolódik a nosztrai pálosok életéhez, kik juhaikat az itt elterülő parlagon legeltették. A település 
nevét a hagyomány a kos és a parlag szavakból származtatja. Az 1757-ben készített térképen már 
látszik a település főutcája, valamint egy kápolna. 1766-ban 42 család, 1828-ban 84 ház található 
Kóspallagon, melynek területén a kézműiparos réteg telepedett meg. A szájhagyomány szerint a 
község lakói Mária Terézia és II. József idején magyarok voltak, az 1800-as évek elején a 
kolerajárvány következtében a lakosság nagy része kihalt, ekkor szlovák családok települtek be, 
kiknek egy részét 1947 után visszatelepítették Szlovákiába. 
A szlovák lakosság megtartotta anyanyelvét és identitását. Az itt élők elbeszélései szerint még 
harminc – negyven éve a falu mindennapi életében gyakran használták a szlovák szavakat, a szlovák 
családok pedig otthon a szlovák nyelvet.  
A község fekvéséből és természeti környezetéből adódóan földművelésre, állattenyésztésre kevésbé 
volt lehetőség, viszont az erdő haszonvétele – fakitermelés, erdei termékek gyűjtése, kőfejtés – 
elterjedtebb volt. 1945 előtt az inóci bányát művelték. A bányászok napi 12-16 kilométert 
gyalogoltak a bányáig, ahol kockakövet termeltek. 1945 után a bányászok egy része a szobi 
kőbányában helyezkedett el. 1951-ben a Medresz-pataki bányában indult meg a kőfejtés. A kőfejtők 
és kővágók munkája igen nehéz, ugyanakkor a 60-as, 70-es években anyagilag elismert volt. 

 

1945-ig a környéki erdőkben leginkább tűzifatermelés volt. A 
férfiak szorgalmas és ügyes erdőmunkások voltak, mesterségük 
apáról fiúra szállt, szívesen alkalmazták őket az ország egész 
területén. Sokan csak félévente jártak haza családjukhoz, 
szállásuk saját készítésű kunyhóban volt. Keresetük 
kiegészítéseként a váci piacra hordták be az erdei 
gyümölcsöket, gombát. Régi, érdekes jövedelemforrás volt a 
hangyatojásgyűjtés. Az erdei bolyokból este gyűjtött tojásokat 
reggel kellett felvinni Pestre, az Állatkert vásárolta meg a 
madarak táplálására. Ma már kevesen tudják, hogy 150-200 
évvel ezelőtt a Kóspallagon termesztett dohány 
Magyarországon általános elismerésnek örvendett. (Jókai is 
megemlíti Rab Ráby című regényében.) Csaknem egy évszázadig 
a dohány nyújtott itt általános megélhetést. A termesztés 
“központi intézkedésre” 1755-ben indult. 

Az 1800-as évek végére azonban a dohány minősége romlani kezdett, amikor pedig a dohány 
termesztése és árusítása kizárólag a kincstár joga lett, a kóspallagi és más híres dohánytermelő 
helyek is hanyatlásnak indultak. A mezőgazdasági termelés fő profilja a telepített málna, ribiszke, 
szamóca volt. Az őstermelők ma is értékesítik a málnát, bár egyre kisebb területen termelnek.  
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Örökségünk 
Római Katolikus Templom és templom-kert 
 

 
 

A falu felső végén, fákkal körülvéve magasodik Kóspallag római katolikus temploma, amelyet Má-
ria tiszteletére szenteltek fel és jelenleg a község egyetlen országos műemléke. Az 1805-ben épített 
homlokzati tornyos, egyhajós, klasszicizáló késő barokk templomot kis méret, jó térarányok, gon-
dos, kiegyensúlyozott felépítés jellemzi. Hármas tagolású homlokzata párkányos, bádogsisakja gúla 
alakú. Az évszázadok során többször is sor került felújítására, legutóbb a felszentelésének 200. év-
fordulóján, a váci püspökség segítségével a templomtetőt hozták rendbe. 
 



 

  
 
A templom előtti II. világháborús emlékmű, melyen az 
országzászló függött, 1934-ben építtette Klen János. 
Ma a négy égtáj felé néző ország címert őrzi.  
 

 
A II. világháborús emlékkő előtt áll az 
1921-ben Tuzsik Mihály által állíttatott 
andezit terméskő feszület. 

  
Ave Maria kegyeleti kőfülke és a Jézus szíve szobor a templomkert támfalán 

  



 

Kálvária 

 

   

  
 

A Kálvária-domb a település belterületétől északra helyezkedik el. A Kálváriára vezető út alján látható 
egy 1920-as évekből származó Mária szobros feszület-maradvány, egyedi tájérték. A domb tetejére 
14 stáció érintésével lehet eljutni. A tetőn három kőkereszt áll, a keresztek előtt terméskőből készült 
Mária kőfülke található. A domból szép kilátás nyílik a településre, emellett botanikai szempontból is 
értékes. A területen ritka növényfajok – piros kígyószisz, magyar zergevirág, tarka nőszirom – 
fordulnak elő.  



 

„Napoleon” feszület 
 

 
 

A falu legidősebb emléke a polgármesteri hivatal előtt, a Kőkereszt téren álló andezit terméskő 
feszület 1802-ben készült, egy hadikórháznak emléket állítva. 

 
  



 

Kiskápolna (Kálvária utca) 
 

 
 

A Kálvária utca végén található kiskápolna andezit terméskőből készült építmény, fakeretes, üvegezett 
ablak mögött Mária-szobor található. Az 1880-as években épült. 
 



 

 

Kiskápolna (Szent István út) 
 

 
 

Az 1920-as években épült kiskápolna a Szent István út 45. szám előtt található. Az épület az Úrnapi 
körmenet és a búcsújárás fontos állomása, téglából épült, cseréptető fedi, vakolata meszelt. 

  



 

Kisinóci turistaház 
 

  
Kóspallagtól másfél kilométerre található a hegység legrégebbi, több mint 85 éves múltra 
visszatekintő, kempingként és erdei iskolaként is működő épülete. A turistaházat 1929-ben építették 
az Inóciak Társasága megrendelésére, Szalai Imre tervei alapján. 
Az erdővel körülvett, mintegy 2 hektáros területen a turistaház szobákkal és étteremmel, a kertben 
pedig épített kemencével, és játszótérrel várja a látogatókat. 

 

 
 
 
  



 

Népi építészet 
 
Kóspallagon fennmaradtak a népi építészet jegyeit viselő lakóépületek, amelyek 
egységükben, vagy egyes részletükben őrzik a hagyományos palóc építészeti 
motívumokat. Eredeti formában kevés látható, vagy a tető-, vagy a nyílászárók nem 
korhű cseréje, vagy a tornácok beépítése miatt. A hosszúházak egy része bővítéssel L-
alakot és sátortetőt kapott. A faoszlopos, vagy –gerendás tornácos hosszúházak két 
megmaradt példája a Szent István út 39. és a Kálvária utca 3. szám alatt látható. A 
szellőzőnyílással ellátott téglaoromzat szintén a régi házak ismérve. A Szent István utcán 
több lakóépületen látható még népi építészeti karaktert viselő nyílászáró, kapu. 

 

 
 

 

 

 

 

  
  



 

Polgármesteri Hivatal 
 
 
A kóspallagi községháza a népi építészet jegyeit viselő, „Koós Károly-stílusban” épült, 
feltethetőleg a 20. század elején. Fehér falaival, gyönyörű, zöldre festett, faragott 
ablakaival jellegzetes arculati eleme a településnek. 

 

 
 

 

 

 
  



 

3 Védett természeti értékek és tájvédelem 
 

Kóspallag Pest megye északi részén, 
a Börzsönyben fekszik, 260-290 
tengerszint feletti magasságban.  
 
A Kóspallagi-medencét körben 
hegyek ölelik, keleten a Pap-hegy 
(473), északkeleten a Darabos-hegy 
(589), északnyugaton a Szép-bérc 
(631 m), a Nagy-Sas-hegy (608 m), 
nyugaton a Kopasz-hegy (508 m) és 
az Alsó-hegy (351). A medence 
belsejét 250-300 méter magas, 
agyaggal és kaviccsal fedett dombok 
tagolják.  
 
A Fekete-hegy (480 m) és a Piroska-
hegy (335 m) a falu határában áll. 
Számos patak folyik át a település 
közigazgatási területén, a Malom-
völgyi-patak, Kis-Hanta-patak, Ló-
hegyi-patak és Medresz-patak. A 
patakok később összefonódnak, és 
Zebegénynél ömlenek a Dunába. 
 
A csapadékos hegyvidéki 
éghajlatnak köszönhetően a 
növényzetet főként erdők 
(kocsánytalan tölgy, gyertyán, bükk) 
alkotják, ahol sokszor az erdők 
zártsága miatt még aljnövényzet 
sem alakult ki. 

 

 
Havasi cincér (Fotók: Mátéfy Szabolcs) 

 
A védett természeti területeket a Duna-Ipoly Nemzeti Park –főként erdős- területei, Natura 2000 
természetmegőrzési és madárvédelmi területek, országos ökológiai hálózat övezete, valamint 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete alkotja. 

  
Fotók: Mátéfy Szabolcs 



 

 
 

Kóspallag község teljes közigazgatási területe tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő, a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park területéhez tartozik. Számos védett növény- és állatfaj (pl. lepkék, 
hüllők, sáskák, cincér-fajok) talátható a településen és környékén. A környező kaszálórétek 
növényei között sokféle gyógynövény is megtalálható, többek között kakukkfű, lándzsás útifű, 
tövises iglice, cickafark, apró bojtorján, kutyatej-félék, s még a védett őszi kikerics egy-egy 
példányával is találkozhatunk. 
A természetvédelmi területeken erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, legeltetéses állattartás, 
kaszálórét, méhészet és nem intenzív, ökológiai gazdálkodással történő növénytermesztés 
történhet. 
 

 
     Fotó: Mátéfy Szabolcs 



 

Egyedi természeti tájértékek 

 
Tűzoltófa (delelőfa) 
 

 
 

 
 

A Tűzoltófa a Mocsár-hegyen részét képező Libalegelő-dombon áll. A dombról az egész települést 
be lehet látni, régen innen őrizték a falu szénakészletét, és a települést a tűzvész megelőzése 
céljából. Innen kapta a magányos, mintegy 100 éves csertölgy a nevét. A fa a településen 
hagyományos legeltetés és makkoltatás szempontjából is fontos szerepet töltött be. A domb és a 
rajta álló Tűzoltófa egyedi tájérték, az Ökotárs Alapítvány által kiírt Év Fája versenyen 2015-ben 10. 
helyezést ért el. A terület gyep művelési ágba tartozik, a fásítás nem megendett. Fontos a 
kilátásvédelem megőrzése, a beépítések elkerülése. 



 

 
„Mocsár”-domb 
 

 
A falut délről a Mocsár-domb határolja. A háttérben a 480 méteres Fekete-hegy magasodik. Ma 
közeli sétáló- és kilátóhely a falubeliek és látogatók számára. Egykor a települést ölelő kaszálórétek-
ről lekaszált, és összehordott szénát a Mocsár-dombon tárolták, a szénakazlakat pedig váltva őrizék, 
az őrhely a Mocsár-dombon álló Tűzoltófa volt. 

 
Felhagyott szőlőterület 
 

 
A filoxéra-vész idején felhagyott, egykori szőlőterület több védett és ritka növényfaj (pl. piros kígyó-
szisz -Echium russicum, magyar zergevirág - Doronicum hungaricum) lelőhelye, azonban a területen 
cserjésedés folyamata zajlik, a beerdősülés veszélye fenyegeti az élőhelyet, amely szerepel a 2000-
ben készült egyedi tájérték kataszterben is. 



 

A település idős gyümölcsfái 
 

 

 

A községben hagyományosan 
gyümölcsfákat ültettek útsor-
fának. Ma is főleg dió-, körte-, 
továbbá szilvafák szegélyezik a 
kóspallagi utcákat.  

 
A helybeliek méltán büszkék -
többek között- a Deák Ferenc 
utca terebélyes idős diófáira, 
amelyek árnyékolnak, és díszí-
tenek egyben. 

 

 

  



 

4 Eltérő karakterű településrészek 
 
 

 
 

  



 

 
Településközpont terület 
 

Deák Ferenc utca 1. 

Kossuth Lajos utca 2. 

Kőkereszt tér 

Váci utca 2. 

 

Falusias lakóterület 
 

Árpád utca 

Béke utca 

Deák Ferenc utca 3.-50. 

Kálvária utca 

Kisinóci út (templomtól a Királyréti útig) 

Kossuth Lajos utca 2.-végig 

Maros utca 

Petőfi utca 

Rákóczi utca 

Váci utca 2.-16. 

 

Üdülő karakterű terület 
 

Királyréti út 

Kisinóci út (Királyréti úttól)  



 

Településközpont terület 
 
Kóspallag jelenlegi településközponti területe a Kőkereszt tér – Kossuth Lajos utca és a Deák Ferenc utca 
intézményi épületei által határolt terület. Mivel a település szerkezete átalakult (új utcák épültek be), a 
jelenlegi településközpont nem fedi a történelmi településközpontot. Itt található a Polgármesteri Hiva-
tal, a Fekete Imre Általános Iskola, az egészségház és az élelmiszerüzlet. Az épületek földszintesek, sátor 
vagy nyeregtetősek. Legidősebb a Polgármesteri Hivatal épülete. Jellemző színek a fehér, a halvány ró-
zsaszín, halványsárga. A Kőkereszt téren áll a névadó, 19. század elején állított kőkereszt. A tér kőburko-
latot a közelmúltban kapott. A kialakított padok beton lábat és fa ülőfelületet kaptak. A teret főleg vér-
szilva és tuja szegélyezi. 
 

 
 

 
 



 

Falusias karakterű terület 
 
 
A település beépített területének jelentős része a falusias 
karakterbe sorolható. A településképet számos szép régi 
parasztház, és egyedi, Kóspallagra jellemző építészeti 
részlet gazdagítja. Jellegzetesek a domborzatot követő, 
lejtős kanyargós utcák. 
A falusias építészeti karakterű területen belül a lakóépü-
letek a különböző korok lenyomatát őrzik. A házak jel-
lemzően az utcavonalon állnak, követik a terep adottsá-
gait.  
Az építés időszakának megfelelően találunk oldalhatáron 
álló, utcára merőleges nyeregtetős beépítésű tornácos, 
téglaoromzatos épületeket, de a későbbi beépítéseknél 
megjelennek sátortetős kockaházak is.  
 
A falusias karakterű terület településképnek fontos ele-
me a gazdag növényzet: hagyományosan gyümölcsfák, 
dió, körte, esetleg szilvafák szegélyezik az utat, árnyékot 
és gyümölcsöt nyújtva az arra járóknak. 
A község régi kútjai ugyan már nem működnek, de felújí-
tásuk után szerves részét képezik az utcaképnek. 
 
A hegyvidéki csapadékos időjáráskor felgyűlő esővíz leve-
zetését kellően mély, terméskőből rakott esővíz elvezető 
árkok szolgálják. 
  
 

  
 

   
  



 

Üdülő karakterű terület 
 

A település északkeleti területén, a Ló-hegyi patak és Malom-völgyi patak által határolt területen, a 
Királyréti út és Kisinóci utca mentén lévő településkarakterű területen a falusias karakterhez képest a 
nagyméretű telkek jellemzőek. Az épületek többszintesek, általában nyeregtetősek, melyek gyakran 
üdülési szálláshelyi céllal épültek. A telekvégek általában természeti, vagy mezőgazdasági területtel 
határosak. A helyi hagyományokat követve és a hegyvidéki időjáráshoz igazodva a tetőhajlásszög 
általában 45 fok feletti, hogy a hó le tudjon csúszni róla téli időben.  

 

 
 

  
  



 

Erdőterület 
 
A környékbeli erdők a természet-
járás, bakancsos turizmus színhe-
lyei, egy részük a Duna-Ipoly 
Nemzeti Parkhoz tartozik. 
 
 A Kóspallagiak az erdővel szoros 
kapcsolatban élnek évszázadok 
óta, a fakitermelés, a kőfejtés a 
Medres-patakból, mind a környe-
zethez alkalmazkodó tevékeny-
ségek voltak. 
 
Számos forrás és patak található 
a települést ölelő börzsönyi er-
dőkben, amelyeket turistautak 
hálóznak be.  
  

 
 

 
Fotók: Mátéfy Szabolcs 

 

 
A környék állatvilágára jellemző fajok többek között a szarvas, őz, vaddisznó, róka, nyest, vadmacs-
ka, a réti- és a királysas, a karvaly, a vándorsólyom, a nagy pele a szalamandra.  

 
  



 

Mezőgazdasági terület  
 
  

 
 

 
Kóspallagon a mezőgazdasági 
tevékenységet hagyományosan a 
legeltetéses állattartás, a do-
hánytermesztés, valamint a bo-
gyósgyümölcs, főleg málna ter-
mesztése jelentette. 
A kóspallagi dohány 150-200 
évvel ezelőtt híres volt ország-
szerte, és megélhetést nyújtott 
az itt élőknek. 
A hajdani dohányföldek a Kis-
Hanta-patak és az erdő által ha-
tárolt területen már visszaer-
dősültek, de a rétek, kaszálók, 
kisebb szántóföldi parcellák még 
ma is használatban vannak.  
 

  
 
A málna-, ribiszke-, szamócatermelők ma is értékesítik a málnát, de egyre csökken a termelésbe volt 

terület. 

  



 

5 Általános ajánlások - Építészeti útmutató 
 

 
Kóspallag arculatára vonatkozóan megfogalmazhatók általános ajánlások azok, amelyek az egész 
településre nézve meghatározóak településkép szempontjából. Az épületek telepítésére, tetőfor-
májára, általánosan a magasságra, a homlokzatszínezésre, színek és anyagok alkalmazására, a kerí-
tésekre, a kertekre, az utcákra és a terekre, valamint a műszaki berendezésekre, cégérekre, reklám-
hordozókra vonatkozóan nyújt útmutatást az alábbi fejezet, hogy ezek figyelembevétele segítse az 
egységes településkép kialakulását. 
 

Telepítés 
 
A lakóház telken való elhelyezésénél javasolt figyelembe venni a telek adottságait, a 
terepviszonyokat, ahhoz igazodni, nem ajánlott az indokolatlan feltöltés, bevágás. 
A háztól mindkét irányban lévő 2-3 szomszédos épülettel összhangban történjen az elhelyezés és 
tájolás. 
A ház előtti előkert méretét szintén az utcában általános módon kell kialakítani. 
 

  

  
 

Javasolt épületmagasság 
 

 

 
 

 
 

Kóspallagon a településrészeken 
belül nincsenek kiugró eltérések 
az épületmagasságban, többnyi-
re a földszintes épületek jellem-
zőek, azonban egyes utcákban 
magasabb, kétszintes épületek is 
elterjedtek. 
 
A település arculatát az épületek 
közel azonos magassága nagy-
ban befolyásolja, hasonló épü-
letmagasság esetén a szemlélő 
számára szebb az utcakép. Az 
átlagosnál magasabb épületek 
nem illeszkednek a település-
képbe. 



 

 

 
 
 

 
 

 
Az újonnan épülő, esetleg felújí-
tandó épületek esetében java-
solt az utcában jellemző szint-
számot - földszint vagy földszint 
tetőtér beépítéssel- kialakítani, 
úgy hogy a Helyi Építési Szabály-
zatban előírt építménymagassá-
gokat be kell tartani. 
 

 
 

Anyaghasználat, homlokzatok, színek 
 

  

  

  
 
 

   
 
Felújítás vagy építés esetén a hagyományos, illetve természetes anyagok használata javasolt (tégla, fa, 
vakolat). A régi épületek homlokzatdíszeinek megőrzése, újépítésű épületek esetében a homlokzatok 
díszítése mészkő, tégla, fa alkalmazásával, ezek kombinációjával, vagy –vakolt falfelület esetén- 
harmonikus színkombináció választásával javasolt. 

 
A tetőfedés esetén javasolt a természetes alapszínű, agyag-kerámia cserép. Újépítésnél és felújításnál 
törekedni kell a mikrokörnyezetben jellemző színű és formájú cserepek alkalmazására. Tetőfedés 
anyagának javasolt a bádog – vörös-, vagy földszínek használata. 
 
 



 

  

A település egészére jellemző a 
hagyományos, visszafogott, letisztult, nem 
hivalkodó színek alkalmazása az 
épületeken. Az ettől eltérő élénk, rikító 
színek alkalmazása nem javasolt, az arculat 
megbontását eredményezi. 
 
Kóspallagon a legtöbbet használt 
homlokzati színek a fehér, a halványsárga 
és halványzöld, földszínek. E színek 
harmóniát sugallnak, ajánlott alkalmazni 
őket.  
Üdülőterületen gyakori a faházak barnára 
festése. Tetők tekintetében a piros, barna 
és szürke színek fordulnak elő. 
 
 

 
 

  
 
A színek használata során, mind a tetők, mind a homlokzatok esetén, az utcában előforduló 
jellegzetes színek és azok legfeljebb 3-4 árnyalattal sötétebb vagy világosabb változatának 
használata javasolt. Több szín használata esetén egymással harmonikus egységet alkotó színeket 
ajánlott használni. 

Nyílászárók 
 
Amennyiben lehetőség nyílik rá, épület felújítás esetén 
javasoljuk az eredeti osztású nyílászárók alkalmazására, 
lehetőleg fa, vagy fa mintázatú egyéb anyagból. A fa 
nyílászárók későbbi karbantartása szintén fontos. 
Szép keretet ad az ablakoknak a zsalugáter, az 
árnyékolás mellett a ház homlokzati megjelenését is 
javítja. 

 

 
Kerítések 
 

A közterületek felé néző kerítések megjelenése jelentősen befolyásolja az utcaképet és 
településképet. A teljesen tömör kerítésekkel határolt utcák zárt, csatorna-szerű hatást 
eredményeznek, rontják a térérzetet. 

• A fentiek miatt a településen az áttört kerítések kívánatosak, belátás ellen a kerítés mellé 
telepített, őshonos fajokból kialakított sövény, vagy cserjesor telepítése alkalmazható. 

• A kerítések anyag- és színhasználatánál a természetes (föld-) színek, valamint a szürke, 
fehér, fekete színek használata javasolt, a lakóépület színével való összhang megteremtése 
fontos. 

• anyaghasználatban elsősorban a vas, fa, kő, tégla, anyagok alkalmazása javasolt, a lábazat 
esetén a beton használata is elfogadható. 

• Kerítésként természetes, fás szárú növényekből kialakított térhatároló kiültetés is 
alkalmazható. Térhatároló sövény telepítése esetén a lombhullató cserjefajokat célszerű 
előnyben részesíteni, magasságuk ne érje el a 1,5-2 méteres magasságot. Télen is mutatós, 
tájba illő, a településképet pozitívan befolyásoló sövények kialakítása is lehetséges, 
lomblevelű örökzöldek telepítésével, mint pl. japán kecskerágó, kerti mahónia, julián 
borbolya, mirtuszlonc. 



 

• A telken belüli kerítések esetén épített áttört és élő sövénykerítés alkalmazása javasolt. 
 
 

   
   

 

  
  

 

 
 

 

 

Kertek 
 
A kertek és lakóépülettel való egységük fontos elemei a településképnek. Az épületek tájba 
illesztésében nagy segítséget nyújt a kertek megfelelő kialakítása, természetesen a táj 
adottságaihoz illő, őshonos növényfajok alkalmazásával. Kóspallagon a hegyvidéki környezet 
lehetőséget nyújt az örökzöldek gazdagabb alkalmazására is. Kert létrehozásakor a következő 
szempontokra érdemes figyelni: 

• A telek rendezésekor a lehető legtöbb -fás szárú- növényt ajánlott megtartani, csupasz 
telekre telepített növények csak sok év elteltével nyújtanak kellemes látványt 

• Az idős fák megőrzése (amennyiben nem kiszáradt, vagy beteg példányról van szó) 
rendkívül fontos, mivel egy nagy árnyékot adó, szép példány pótlása sok időbe telik. 

• Az épület tervezésével párhuzamosan, azzal összhangban szükséges megtervezni a kertet –
lehetőleg szakember bevonásával. 

• Esztétikai és ökológiai szempontból is kívánatos minél több zöldfelületet kialakítani a 
környezetünkben. Javasolt a függőleges térsíkok, falak, pergolák, melléképületek 
befuttatása megfelelően kiválasztott kúszónövényekkel. 



 

• Burkolt felületek kiválasztásánál törekedjünk a vízáteresztő burkolat alkalmazására (tégla, 
fakocka, terméskő, kavics), hogy az esővíz minél inkább a talajba szivároghasson. 

• Cserje-, vagy sövénytelepítésnél törekedjünk arra, hogy többféle, lehetőleg őshonos, 
lombhullató és lomblevelű örökzöld fajt vegyesen ültessünk egymás mellé. 

 

  
 

Utcabútorok 
 
  

  
 

Kóspallag utcáin több helyen állnak padok, melyeket a lakók a házaik előtt helyeztek el. Ezek jellege 
hasonló, általában fából készülnek, az adott épület lakói használják és tartják karban. 
Az önkormányzat által állíttatott utcabútorok a Kossuth-Petőfi utcák sarkán kialakított játszótéren 
és a Kőkereszt téren találhatóak. A játszótéren fa játékok és padok kerültek kialakításra, a 
polgármesteri hivatal előtti Kőkereszt téren beton-fa padok állnak. Javasolt az utcabútorok 
egységes stílusának kialakítása és megtartása a meglévő elemekhez igazodva. 



 

 
 

Antennák, légkondicionálók és egyéb műszaki berendezések elhelyezése 
 

 

Kóspallagon több épület tetején napelemek 
találhatóak. Ezek elhelyezésénél is törekedni kell 
a tető formájának és a napelem/szabad 
tetőfelület arányának figyelembe vételére. A 
településen jó példa a szélkerék (szélturbina) 
alkalmazása is, mely az utcafrontról egyáltalán 
nem látható, csak a külterület irányából, a színe 
pedig szintén segíti a tájba illeszkedést. 
 
Parabolaantennát, légkondicionálók külső 
egységeit ajánlott nem az utcafronton elhelyezni, 
így elősegítve az utcafronti homlokzat és az 
utcakép egységességét. 
A beltérből kivezetett vezetékeket javasolt 
esztétikusan leburkolni.  
 
 
A településen a megújuló energiaforrások 
használata a természeti környezet védelme 
érdekében igen előremutató és támogatandó 
irány, melyet az újonnan épülő és a meglévő 
épületek átépítésénél is ajánlott alkalmazni. 
 

 

 
 

 
 
 



 

Közterületek településképi útmutatója 
 

A ház és a kerítés előtti utcakép 
 

 

 
A harmonikus településkép és élhető település 
fontos ismérve, hogy az utcák növényzettel 
megfelelően ellátottak legyenek, a településen 
lehetőleg összefüggő legyen zöldfelületi hálózat. Az 
utcákon, közterületen látható növényzet – főleg, 
ha a település lakói ültetik, gondozzák – fontos 
szerepet játszik az emberek életében, nagyban 
befolyásolja lakóhelyükhöz fűződő viszonyukat.  
 
A házak előtti zöldsáv karbantartása kisebb feladat, 
ha bele évelőket, alacsonyabb cserjéket ültetünk ki, 
amelyek az évek során szépen „összezáródnak”. 
 
A községben hagyományosan jellemző a 
gyümölcsfák ültetése a házak elé, több utcában 
összefüggő fasort alkotva, jó példa erre a Deák 
Ferenc utcai diófasor.  
 
A településen lévő egészséges, idős, árnyékot adó 
fák, fasorok védelemre érdemesek, mert amellett, 
hogy a település arculata szempontjából 
meghatározóak és a helybeliek identitása 
szempontjából fontosak, az időjárás 
viszontagságait is kompenzálják. 
 
 

 

 

 

  
Sok helyen fedezhetők fel padok, a házak, kerítések előtt, amelyek szinte hívogatják az arra járót a 
megpihenésre, de a helyiek életében is fontos találkozópontok. E közterületen lévő utcabútorok és 
a már nem működő, de műemlék jellegű utcai nyomós kutak megtartása is javasolt. 
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Közterek, közkertek és egyéb zöldfelületek 
 

 
 
Kóspallagon az utcák többségén egyik, vagy mindkét oldalon, cserjék, vagy sövények, színes 
virágkiültetések jelenleg is színesítik az utcaképet, de a játszótér területére és a Kossuth utcában 
javasolt fák telepítése, őshonos fafajok alkalmazásával. 
 
Ajánlatos, hogy a közterületek zöldfelületének fejlesztése, alakítása szakember bevonásával 
történjen. 

 

 
 



 

Részletes ajánlások - Építészeti útmutató 
 

Falusias karakterű terület telepítési javaslata 
 
Kóspallag belterületén található lakóterület teljes egészében falusias karakterű, előkertes, 
nagyrészt oldalhatáron álló beépítési mód jellemző, melyet az egységes karakter megőrzése 
érdekében javasolt betartani. Az előkertet a kialakult állapothoz ajánlott méretezni. Morfológiailag 
szalagtelkes településrész, a keskeny telkek utcafronti részén állnak a lakóházak. Az udvarok főleg a 
Szent István úton nagyméretűek, a lakóépületek mögött gazdasági és egyéb melléképületek is 
épületek. A legrégibb településrész itt található (a Béke u – Kálvária u. találkozásánál álló Mária 
neve templom és a Szent István út), de ez az épületek korában nem mutatkozik. Többnyire az 1960-
as, 1970-es évek sátortetős házai fordulnak elő nagy számban. A később beépített utcák (Árpád 
utca, Maros utca) telkei lényegesen kisebbek, újabb, 1990 után épült lakóépületek csak a Maros 
utcában sorakoznak. 

  

  

  
 
 
 
  



 

 
Javasolt tetőformák 
 

  

  
 
A telek mentén hosszan elnyúló házak nyeregtető, kontyolt tető kialakításúak. A négyzet alaprajzú 
épületeken sátortető van. Ezeken kívül még a csonka konty tetőforma fordul elő a településen. 
Ezen tetőforma típusok esetében a 35-45o-os hajlásszög a legjellemzőbb. 
 
A tetőformák hajlásszögének kialakítása során törekedni kell az utcában jellemzően előforduló 
tetőhajlásszög alkalmazására. A túl magas, illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épü-
letek nem illeszkednek a község településképébe. 
 

 
  



 

 
Üdülőterület 
 
Az üdülőterület a település északi részén található a Ló-hegyi-patak és a Malom-völgyi-patak 
mentén, a Kisinóci utcában a belterület határától egészen a Kisinóci turistaházig. Az üdülőterület 
egy erdei irtásterületen jött létre, a telkek mérete igen nagy, akár több ezer m2-es is lehet, ajánlott 
az oldalhatáron álló vagy szabadon álló beépítés. A hosszú, domboldali telkekre épített épületek 
elhelyezkedhetnek magasan a domboldalon, nagy előkertet hagyva. A terep rendezésénél ajánlott a 
meglévő domborzathoz igazodni, sem emelt, sem süllyesztett térszín használata nem javasolt. Az 
épületek alapterülete a kialakult állapot szerint kisebb, mint a falusias lakóterületen, a nagyobb 
alapterületű épületeket erre a területre nem javasolt elhelyezni. Jellemző a két szint és tetőtér 
beépítés. Az előkert széles, előtetővel beépített vendégszobák kiegészíthetik az üdülőket. A 
használt anyagok közül itt javasoltak a faházak. 
 

  

 

 
 

Javasolt tetőformák 
 

 
 

 
 
Az üdülőterületen áll-
nak alpesi tetős fahá-
zak, ezért egyedül itt 
ajánlott ezen tetőforma 
kialakítása. 
Zöldtető kialakítása 
esetén lapos tető is 
alkalmazható. 
 
Mediterrán és összetett 
tetőtípusok használata 
nem javasolt. 
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Jó példák 
 

Kerítések, kertek, zöldfelületek, utcakép 
 

  
  

  
 
Nyílászárók 
 

  



 

  
 
 

 
 

Homlokzatok 
 

 



 

  

 
 



 

Részletek 

 
Életünkre és környezetünkre a mindennapok szépségei pozitív hatással bírnak, ezért fontos, hogy 
odafigyeljünk az apró részletekre is, amelyek körülvesznek minket. Ezek lehetnek: egy szép csengő, 
egy ablakból leomló virág, vagy akár egy virágzó üde színfolt a ház előtt. 
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