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1. Bevezetés 

 
„Múltból, jelenből és jövőből van összegyúrva az emberiség. Akik ma élnek, csupán egy nagy 

folyamatnak részesei… amit ma építesz, alkotsz magadnak, abban apáid és nagyapáid vére-

verejtéke is benne van. Minden, ami a múltat idézi, otthonosabbá teszi a jelent is.”  (Rónaszegi 

Miklós) 

„A Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének célja: Kál települési értékeinek bemutatása, 

amin keresztül feltárja a település szépségeit, értékeit, és felhívja a lakosságának figyelmét az 

épített és táji környezet kiemelkedő értékeire. 

A településképi környezet fejlődéséhez a bemutatott értékeken tudunk utat mutatni a jövő 

számára. 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján minden településnek el kell 

készíteni a teljes közigazgatási területre kiterjedő, új településképi rendeletét, illetve az 

alátámasztó munkarészét, a Településképi Arculati Kézikönyvet. A Településképi Arculati 

Kézikönyv, (továbbiakban: TAK) meghatározza a településképi jellemzőket, településrészek arculati 

jellemzőit és értékeit, a minőségi formálásra vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez 

illeszkedő építészeti elemeket. 

A kézikönyv segítség kíván lenni a település bemutatására, az értékek és az épített környezet 

szépségeinek megismerésére. Útmutató egy egységes és szebb település kialakítására. 

A kézikönyv nem tekinthető kötelező jellegűnek, célja nem a tervezési szabadság megnyirbálása, 

hanem a valós értékek felfedezésében való segítségnyújtás, a sokféle lehetőség bemutatása.” 

 

 

                                                                  Tisztelettel:    

                                                                                               Morvai János 

                                                                                                polgármester 

 



2. Kál bemutatása 

„A település a Tarna-folyó völgyében, a Mátra és a Nagyalföld érintkezési pontján 

fekszik. A Tarna-folyó keleti partján elterülő összetett típusú település XVIII. 

századi szabályos, telepített utcás-soros maggal, ennek környékén álló 

templommal, s innen északra a vasút vonzására kialakult kertváros jellegű, újabb 

teleppel. 

A nyelvészek véleménye szerint Kál neve puszta személynévből keletkezett 

magyar névadással. Jelenlegi ismereteink szerint a község neve először egy 1331-

ből származó oklevélben Kaál alakban fordul elő. Az egri főegyházmegye Szent 

János könyvében 1570-ben szintén Kaal alakban fordul elő. Magyarország 1863-

ban és 1873-ban közrebocsátott helységnévtára Kaál néven említette. 1902-től a 

helységnévtárak Kálként regisztrálják, lakott külterületként Ficsór-tanya, Kálitag-

tanya, Kistanya, Majortanya, Pusztanagyút helyneveket említették. 

Kál már a honfoglalás előtt lakott település volt. Ezt bizonyítja, hogy a Lugosi-

tanyán szkíta sírokat, a település északi részén szkíta lovassírt találtak. Az említett 

helyeken edénytöredékek és egy tegezdísz került felszínre. A község délnyugati 

peremén, a hevesi út és a Tarna-folyó közötti legelőn X. századi honfoglaláskori 

temető, valamint szarmata kori település és temető gödrei is napvilágra kerültek. 

A legelőn Árpád-kori és késő középkori település nyomai is láthatóak.  

A település a honfoglalástól a XV. század végéig rövidebb megszakításokkal a 

debrői váruradalom részét alkotta. A debrői váruradalmat az Aba nemzetségből 

származó Debrey család hozta létre oly módon, hogy Debrő, másrészt 

Szentgyörgy, Tótfalu, Német-Kál és Csal falvakat egyesítette a debrői monostorral, 

illetve várral.  

A török hódítás 1549-ben érintette első ízben Heves megye területét. Ekkor 

foglalták el az oszmánok Hatvan várát, majd innen kiindulva végigpusztították a 

Mátraalját egészen Pétervásáráig. Kál is áldozatul esett ennek a pusztításnak. 

1549-ben teljesen néptelen volt. 1552-ben, miközben ismét benépesedett, a 

törökök ismét feldúlták, lakosságát szétszórták, vagy rabságba hurcolták.  

A község újból való benépesítése 1554-ben indult meg. 1556-ban már huszonnégy 

jobbágycsalád lakta. Ekkor rombolták le Debrő várát, és így Kál az ónodi 

váruradalom tartozéka lett.  

A Rákóczi-szabadságharc időszakában Kál kétszer is elpusztult. A település az 

1715-i és az 1720-i országos összeírásban nem szerepel, mivel néptelen volt.  

1741-ben ismét gazdát cserélt a debrői uradalom. Ekkor az uradalom tulajdonosa 

gróf Althan Mihály 1741-ben az egri káptalannak bemutatott adásvételi 

szerződéssel átruházta Grassalkovich Antalra. 



Az I. Grassalkovich Antal újonnan telepített Kál helyét és kiterjedését pontosan 

feltünteti a Mária Terézia alatt megkezdett és II. József idejében befejezett 

országos katonai felmérés során készült részletes térkép, amely 1783-ból 

származik. 

Az 1849. február 26-27-én vívott kápolnai csata ide is kiterjedt. Itt foglalt hadállást 

a Szekurics György őrnagy vezetése alatt álló seregrész a császáriak ellen. A 

császáriak a községet felgyújtották s annak egy része leégett. Az ütközet során a 

lakosság nagy része a szomszédos községekbe menekült.  

1896-ban Magyarországon országos mezőgazdasági összeírás volt, melynek 

anyagából kibontakozik, hogy a településen 514 gazdaság volt.”1 

 

Közigazgatási múlt 

 

Kál belső igazgatását először az 1826. IX. törvénycikk rendezte. A település 

képviselő-testületi jegyzőkönyvei 1882-től maradtak fenn. Az 1887. január 12-i 

képviselő-testületi ülésen a testület tagjai elfogadták az 1886. évi 12. törvény 

alapján hozott községi szervezkedési szabályrendeletet. Ez a rendelet kisebb 

módosításokkal egészen 1944-ig meghatározta az elöljáróság és a képviselő-

testület tevékenységét. 

1973 óta Kál nagyközségi rangot visel. Közös tanács alakult Kompolttal, majd 

később Kápolnával. 1990. szeptember 30-án az 1985-ben megválasztott közös 

tanács és végrehajtó bizottság mandátuma lejárt. Az utolsó végrehajtó bizottsági 

ülés szeptember 26-án volt. A rendszerváltás utáni első szabad választással a Kál 

Nagyközségi Közös Tanács működése megszűnt. Kál, Kompolt és Kápolna 

különvált, és saját önkormányzatot hozott létre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Forrás: Kál Nagyközség Története I-II. 
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2.1 A település szerkezetének kialakulása 

 

 

  
I. katonai felmérés (1763-1787)                                II. katonai felmérés (1806-1869) 

 

I. „Az első katonai felmérés idején Kál, szép, szabályos község volt, amit az egymást 

keresztező két főutcája négy, majdnem egyenlő részre tagolt (ezek a jelenlegi Fő 

út alsó, Fő út felső, Rózsa és Dózsa György út). Középen látható a kő anyagból 

készült templom, mögötte a temető. A Kompolt felé vezető úton gazdasági 

épületek vannak. A Tarnán fahíd vezet át, közelében az út mellett csárda. A térkép 

összesen kilencvenhat épületet tüntet fel, melyek közül a templomon kívül csak a 

plébánia és a csárda készültek kőből, a többi épület pedig vályogból. A lakosság 

pontosabb létszámáról a XVIII. század közepétől az egyházlátogatási 

jegyzőkönyvek és különféle összeírások tájékoztatnak. 1767-ben a lakosság száma 

1073, 1775-ben 1004 fő volt. Az első hivatalos népszámlálás Magyarországon 1784 

és 1787 között volt. A település jogi népessége ekkor 1649 fő volt. 

II. A második katonai felmérés időszakában a település fejlődésében nem történt 

jelentősebb változás. A település déli részén kialakult ebben az időben a mai Lehel 

Vezér utca, ami a településszerkezetben hozott kisebb változást. 1806-ra a káli 

lakosok száma 1879-re, míg 1851-ben Kál lakóinak száma Fényes Elek adatai 

szerint - 2298 főre emelkedett. Ebből - 562 volt a családfő. A településen ekkor 394 

ház volt. 1865-re az összlakosság létszáma 2912 fő. 



  
       III. katonai felmérés (1869-1887)                          Magyarország katonai felmérése (1941) 

III. A harmadik katonai felmérés időszakában a lakosság száma 2298 főre 

emelkedett, a házak száma 394. Összetételét urasági, telkesjobbágyi, keresztény 

zsellérház, lelkész és tanítói lakások alkották. Ebben az időszakban újabb 

változások figyelhetőek meg a településszerkezetben. A vasútvonal 

szomszédságában kezdenek kialakulni a mai Ady Endre, Akácos, Kossuth és 

Hunyadi utca elődei. 1880-tól hazánkban népszámlálásokat vezettek be, melyek 

egyre sokrétűbben tárják fel a települések lakosságát. A népszámlálás évében Kál 

lakossága 3088 fő, ami a 1910-es évekre majdnem elérte a 4000 főt és 655 lakást. 

A népszámlálás tíz évenként történik. 

A második világháborúra a település szerkezete ismételten változott. Az 1970-80-

as évektől kezdődően kiépült a település északi részén lévő településrész, ami az 

„Újtelep” nevet viseli. Ebben az időszakban gyakorlatilag kialakult Kál végleges 

településszerkezete. A lakosságszám 1941-re 4749 fő, mely azóta enyhén de 

folyamatosan csökken.”2 

                                                           
2 Forrás: Kál Nagyközség Története I-II. 



 
Kál településszerkezete napjainkban. 

 
„Tarján Iskola” (Fő út felső 4.) 

 

 



 
A mai könyvtár épülete a XX. közepén. 

 

 
Utcarészlet a történeti településközpontból. 

 



 
Utcarészlet a történeti településközpontból. 

 

 
Goldstein ház. (Fő út alsó) 

 



3. Örökségünk 

 

Római Katolikus Templom 

 

„A község első számú műemléke a későbarokk stílusú római katolikus 

plébániatemplom. A templomot Grassalkovich Antal kegyúr építette szilárd 

anyagból Oraschek Ignác háziépítészével. 1762-ben új harang, 1763-ban új 

umbrella, illetve keresztkút, 1768-ban padok, 1769-ben pedig a szószék készült el. 

1798-ban a kőfaragónak a lépcsők kifaragásáért, a következő évben a festőnek a 

mellékoltár és a keresztkút díszítésért, majd a kőművesnek a templom 

bevakolásáért fizettek. A templom külsejének jellemzői: középtornyos 

homlokzatán magasan egy-egy kosáríves záródású falifülke látható, amelyben 

Szent Péter és Pál gipszszobrait helyezték el. Keskeny rizalitja enyhén előrelép, 

kapukerete lábazatos, többszörösen tagolt füles bojtdísszel, lapított ívű 

záródásában ék alakú zárkő van. Fölötte könyöklő-párkányos, zárköves, kosáríves 

kórusablak. Tagolt, nagy kiülésű osztópárkánya az épületen ereszpárkányként 

körbefut. Egy-egy enyhe lejtésű oromfal-háromszög között, sarok-falpillérekkel 

tagolt toronytest, rajta könyöklőpárkányos, lapított íves, zárköves alacsony ablak 

van, majd az övpárkány fölött a kórusablakhoz hasonló kialakítású négy zsalus 

harangablak látható. A torony tetején nyolcélű, párnásan tagolt, lanternás és újabb 

kis párnás taggal koronázott bádogsisak van, rajta kettős kovácsoltvas kereszt. 

A templom oldalhomlokzatán négy magasan álló, a kórusablakhoz hasonló 

kőkeretes ablak van. A rézsűsen visszalépő, lapított kosárívvel záródó szentélyen 

ugyanolyan ablak látható. Balról féltetős sekrestyeépület áll.3„ 
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Káli Római Katolikus Templom. 



 
Káli Római Katolikus Templom 1915-ben. 

 

 
Káli Romai Katolikus Templom napjainkban 



Ziegler ház 

 

      

                                                                                                           
A Ziegler ház régen és ma.(Fő út alsó 17.)  

 

 

 

A Kisalföld nyugati peremén 

fekvő Nemeskérben álló 

szülői háztól indulva 

változatos és példamutató 

utat járt be élete utolsó 

lakhelyéig, Kálig Ziegler 

Sándor Mihály. 

A tehetséges gépészlegény, 

a későbbi bécsi gépgyáros az 

1848-as forradalmi 

események hírére minden 

vagyonát hátrahagyva 

„Kossuth fegyvergyárosa” 

lett. A szabadságharc 

leverését követő hosszú 

bujkálás után 

cséplőgépkezelőként és 

karbantartóként vállalt 

munkát az ország különböző 

részein. Így került 1877-ben 

uradalmi gépésznek a 

Károlyiak Kál nagyútpusztai 

birtokára. 

Szolgálati lakása a mai Fő út 

alsó 17. alatti ház elődjében 

volt, ahol az 1879-ben 

bekövetkezett haláláig 

lakott. Egy ideig itt élt fia, 

Ziegler Géza, a későbbi 

Gárdonyi Géza is. Emlékét a 

házon elhelyezett 

emléktábla őrzi. 

 



Keresztek 

„Az évszázadok során a községben több keresztet helyeztek el.  

A templom előtt kerített lépcsőzetes talapzaton álló későbarokk feszületet 1800 

körül készítették. A talapzat pillérén a Golgota köveiből kiemelkedő kőkereszt 

lábánál Fájdalmas Anya látható, az ívelt védőtetővel fedett kereszten Krisztus 

teste. 

A Rózsa út 13. sz. alatti ház előtt látható feszület 

népies jellegű kőemlékmű. A feszületen 

háromlépcsős talapzaton szögletes csigákkal 

támasztott pilléres törzs áll, melynek párkányos 

fejezetén a Golgota köveiből emelkedő kőkereszt 

van, Krisztus testével. 

A község „Felső végén az Ország útja mellett az 

Istennek dicsőségére, Üdvözítőnk szenvedésének, s 

hozzánk mutatott Szeretetének emlékére” nemes 

Tompa András jelenleg ismeretlen időpontban egy 

fakeresztet állított fel az említett helyen. 

Az 1930-as években Maczky Gyula Erdőtelken lakó 

nyugalmazott főjegyző Kál határában, a falu végén 

keresztet állítatott fel.”4 

        

                                           

                                  

                                                                                

 

 

 

 

 

                                                           
4 Forrás: Kál Nagyközség Története I-II. 

Ficsór – kereszt 

Maczky – kereszt 

            Rózsa út 13.           Templom (Fő út alsó 4.) 



Hősök kertje 

„A rendszerváltás után, 1991-ben a temetőben kialakították a Hősök Kertjét, ahol 

elhelyezték az első és második világháború áldozatainak nevét tartalmazó 

márványtáblákat, valamint 116 jelképes sírkövet.”5 

 
Hősök Kertje (Temető) 

Népi Műemlékek 

A községben 1958-ban az alábbi lakóházakat nyilvánították népi 

műemlékké: 

 

Cím Építésének éve 

Fő út alsó 25. 1877 

Fő út alsó 45. 1840 körül 

Fő út alsó 49. XIX. század első fele 

Fő út alsó 71. 1880 körül 

Fő út alsó 82. 1882 

Fő út alsó 83. XIX. század első fele 

Fő út alsó 92. 1880 körül 

Jászapáti út 17. XVIII. század közepe 

Jászapáti út 23. XIX. század eleje 

Lehel Vezér út 88. XVIII. század közepe 

                                                           
5 Forrás: Kál Nagyközség Története I-II. 



Turul szobor 

„A régi községháza előtti téren, a Fő út felső elején 1938-ban állították az I. 

világháborús emlékművet. 1948-ban a száz évvel korábban lezajlott 1848-49 

forradalom és szabadságharc emlékére centenáriumi emléktáblával, majd 1956-

os hőseink emléktáblával egészült ki. Az eredeti, 1938-as Turulmadár 

megrongálódott, az újat Király Róbert egri szobrász készítette 1996-ban. Az 

emlékmű felavatására a magyar honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából került 

sor.”6 

 
Turul szobor (Fő út felső 2.) 

                                                           
6 Forrás: Kál Nagyközség Története I-II. 



Csörsz - árok 

„Csörsz árka néven egy körülbelül 1260 km hosszú ókori védőműrendszer 

maradványait ismerjük Magyarországon, mely mintegy körbekeríti az Alföldet: a 

Dunakanyartól indul, az Alföld északi peremén halad kelet felé a Tiszáig, majd 

Debrecen környékén délkeletre fordulva egészen az Al-Dunáig húzódik. A Csörsz-

árok pontos keletkezése és funkciója a mai napig vita tárgyát képezi. Az árkot 1067-

ben említi először oklevél. Több mint 1600 évig maradványai jól láthatóak voltak, 

a 19. században ipari méretekben megindult talajrendezések nyomán azonban 

mára már csak kis szakaszai ismerhetők fel világosan. Helyének pontos 

meghatározásában nagy segítséget nyújt a légirégészet. A nyomvonal kikerülte a 

laza, homokos talajú területeket (ahol hamar betemetődhetett volna), ahol pedig 

vizes, ingoványos területre fut, ott építésekor valószínűleg a maitól eltérőek voltak 

a terepviszonyok. A nyomvonala eredeti mélységében Kál környékén maradt meg 

legjobban, ahol Kál és Erődtelek közigazgatási határán fekszik. Surány, Kál, 

Zsadány és Keve. A négy kiképzőbázis a Csörsz-árok vonalán. István király az egyik 

hadjárata alkalmával 500 lovast vitt magával a káli kiképző bázisról. István király 

nagybátyja JÁK, 10 éves korában a káli kiképző bázison lesett a lováról és nyakát 

szegte.”7 

Csörsz – árok nyomvonala. 

                                                           
7 Forrás: Kál Nagyközség Története I-II. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93kor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alf%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dunakanyar
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza
https://hu.wikipedia.org/wiki/Debrecen
https://hu.wikipedia.org/wiki/1067
https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gir%C3%A9g%C3%A9szet


4. Településképi szempontból meghatározó 

területek, eltérő karakterű területek 

lehatárolása. 
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4.1 Történeti településközpont 

 

 

 

 

A falu központi, legkorábban kialakult területe a településközpont, ami a Fő út alsó, 

Fő út felső, Rózsa és Dózsa György utcákat foglalja magába. Ez a történeti 

településközpont 2 részből tevődik össze. Az egyik a Rózsa – Dózsa utca, ahol a 

legfőbb közintézmények helyezkednek el. Ide tartozik az iskola, óvoda, rendőrség, 

a könyvtár, gyógyszertár, fogorvos és takarékszövetkezet. Továbbá itt találhatóak 

a kereskedelmi és szolgáltató létesítmények is. A másik, ami a katonai felmérések 

során készült térképeken is látható a Fő út alsó és a Fő út felső. Itt található az 

orvosi rendelő, védőnői szolgálat, idősek otthona, valamint egyéb kereskedelmi 

egységek is. Erre a területre a szalagtelkesség a jellemző. Az épületek bár 

magasságban és méretben eltérőek, a polgárosodást jelző épületek egységes 

arculatot mutatnak. A lakóházak a 20. század első felében épültek. A mai napig 

látható még sok régi oszlopos tornácos kialakítású parasztház és a polgárosodás 

hatására épült hajlított ház is. A történeti településközpont széles utcákkal 

rendelkezik, mindkét oldalt árkokkal és zöldsávval határolt. Településközpont 

szerepét napjainkban a Rózsa és Dózsa György út tölti be. Önkormányzatunk 

napjainkban tudatosan dolgozik egy egységesebb településkép kialakításán, 

közintézményeink homlokzatát narancssárga nemesvakolattal szépíti.  



 
Oszlopos tornácos „parasztház” (Fő út felső 7.) 

 

 
Óvoda (Dózsa György út 2.) 



4.2 Falusias lakóterület 

 

 

A falusias lakóterület a település legnagyobb részét kitevő településrész. A 

lakóházak többségében az 1960-as, 1970-es években épített „kockaházak” és a 

modernebb 2 szintes családi házak. A kockaházakat általánosan az utcára néző két 

nagyobb méretű, gyakran háromszárnyú ablakkal építették. Bejáratuk oldalról 

kisebb előlépcsős tornáccal vagy hátulról terasszal nyílik. A falusias lakóterületen 

is előfordulnak a történeti településközpontban már említett oszlopos tornácos 

kialakítású parasztházak. A leggyakrabban előforduló tetőformák a sátortetők. Az 

épületek beépítési módja legnagyobb részben oldalhatáron álló.  

 
„Kockaház”. (Ady Endre út 85.) 

 



4.3 Ipari területek 

 

 

Az ipari területek elhelyezkedésében egység nem figyelhető meg. A legnagyobb 

részük a település déli, délnyugati részén a főbb közlekedési útvonalak és az 

autópálya mellett található, de létesültek ipari területek a település központi 

részein is. A területen jellemzően nagyméretű csarnoképületek helyezkednek el. 

Ezek könnyűszerkezetes, fémvázas csarnok jellegűek. Tetőkialakításnál a 

lapostetős, illetve alacsony hajlásszögű, fémfedésű szerkezetek a jellemzőek. Az 

ipari területen található épületekre legnagyobb részben a szabadon álló beépítési 

mód a jellemző. 

  
Marshall Ablakgyár (Dózsa György út) 



4.4 Kertvárosias lakóterület 

 

A kertváros a település észak-északkeleti részén alakult ki az 1980-as évektől 

kezdődően. Ez Kál nagyközség legfiatalabb településrésze. Jellemzője az új 

kialakítás, oldalhatáron álló beépítés, kis telekméret és szabályos utcaszerkezet. A 

házak földszintesen, illetve 1 emelet szinttel épültek. A közterületei rendezettek, 

de szükséges lenne fasorok telepítése. 

 
(Szabadság út 30.) 



4.5 Lakópark övezet 

 

Minden településre jellemző, hogy a lakóparkok beépítetlen, nem lakott területen 

épülnek. Kál településen is ilyen területen alakult ki a falu északi részén 

elhelyezkedő lakóparkos övezet. Az épületek zömét 2-3 lakásos, illetve földszint + 

1 emeletes társasházak alkotják. Építtetésüket 1980-1990-es évektől kezdték meg. 

Az övezetre a szabadon álló és a vegyes építészeti stílusokat felvonultató zártsorú 

beépítési mód a jellemző. Az épületek egységes képet mutatnak, az egységes 

magasságukkal, kialakításukkal, színezetükkel. Jellemzőjük a kisméretű kerítés 

nélküli előkert, valamint az ugyancsak kisméretű hátsó udvar, ahová jellemzően 

garázsok épültek. 

 
Társasházak (Vadvirág út) 



4.6 Beépítésre nem szánt terület 

 

Natura 2000-es terület              

Tájképvédelmi terület 

Országos ökológiai hálózat 

 

 

Kálban a beépítésre nem szánt területeket alkotja a külterületi egybefüggő 

mezőgazdasági területek, természetvédelmi területek, amiket mezőgazdasági 

telepek, természetes vízfolyás, erdősávok szabdalnak és tesznek egyedivé. A 

település viszonylag nagy külterülettel rendelkezik, ahol a területhasználat 

elsődlegesen mezőgazdasági. Kál nagyközség természetvédelmi területein 

fokozott figyelemmel kell lenni a változtatások megvalósítására.  

Kál beépítésre nem szánt területein törekedni kell a jelenleg kialakult tájkarakter 

megőrzésére. Ez a jelenleg elfogadott területhasználattal, és telekszerkezet hosszú 

távú megtartásával biztosítható. A tájvédelmi jelentőségű területeken 

reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló építmény, felszíni elektromos hálózati, 

vagy hírközlési elem, vagy egyéb építmény elhelyezése nem ajánlott. Az éjszakai 

fényszennyezésre is gondolni kell, ezért a világítás kialakítása során csak a lefelé 

világító megoldások alkalmazhatóak. Kál területén találunk Natura 2000-es 

területeket, tájvédelmi körzetet (Hevesi Füvesi Puszták), védett területeket és 

tájképvédelmi övezetet is. 

 

 

 



 
Jászapáti út menti „legelő”. 

4.7 Átalakuló, rekreációs terület 
 

 

Ezen területek létrejötte az M3-as autópálya építésének időszakára vezethetőek 

vissza, mikor is az autópálya építőanyag igénye során létrejöttek a bányatavak. Az 



így kialakult tavaknak köszönhetően kezdett kibontakozni a horgász és a vízi sport 

turizmus. A tavak mellett nyaralók – szálláshelyek épültek, mely a pihenni vagy 

aktív kikapcsolódásra vágyó turistákat egyaránt képes kiszolgálni. 

 
Horgásztó (Kál – Heves-Alatkai út mentén.) 

 

 
Horgásztó (Kál – Heves-Alatkai út mentén.) 



4.8 Tanyasias területek 

 

 

A tanyasias területeket a településtől délre futó M3-as autópálya válassza el a falu 

központi részétől. A településrész eredetileg a Károlyi uradalomhoz tartozott és 

állattartási funkciót betöltő épületek helyezkedtek el rajta. A jelenlegi épületek a II. 

világháború után épültek. Jellemző rájuk, hogy a főépület mellett több kisebb 

melléképület és építmény található. Kál tanyasias területe egyutcás kialakítású 

településrész, melynek két oldalán épültek meg a lakóházak. A területen az 

oldalhatárra építkeztek. A házak jellemzően tornácos parasztházak.  

             Lakóházak   

Kálitag-tanya. 

 

 

 

 



5. Ajánlások, építészeti útmutató 

 



5.1 Általános ajánlások 

5.1.1 Terepalakítás 

Kálról elmondható, hogy nagy része sík terepen helyezkedik el. Ettől eltérő a 

kertvárosi településrésze, ahol emelkedik a terep. Ezáltal jelentős szintkülönbség 

alakult ki az utcákon belül. Emiatt itt kiemelten figyelni kell a megfelelő 

terepalakításra.  

Ezért is fontos, hogy megfelelő legyen a tereprendezés, és mindezek mellett a 

telken megfelelő vízelvezetés legyen kialakítva. 

 

Helyes terepalakítás 

A túlságosan földbe vájt, vagy épp kiemelt tereprendezés előnytelen a település és 

a szomszédos telkek viszonylatában. Törekedni kell arra, hogy minél kevesebb föld 

kerüljön megmozgatásra. Rossz megoldás az épület földbe vájása, mert így az 

esővíz szempontjából elég sok problémával fog szembetalálkozni az ingatlan 

tulajdonosa. 

 
Helytelen terepalakítás. 



5.1.2. Közműelhelyezés 

A falu teljes területén bárminemű új közművet csakis földkábellel lehet kiépíteni. 

A légvezetéken vezetett közművek elhelyezése nem javasolt. 

Villamos-energia bekötés csatlakozását földkábellel kell megvalósítani. 

Új földgázvezetéket elhelyezni ugyancsak felszín alatt szabad. 

Épületre szerelt berendezések, eszközök utcafronti homlokzaton való elhelyezése 

nem javasolt, csak oldalfalon, alárendelt homlokzaton. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



5.1.3 Telepítés 

 

Az épületeket az utcában már meglévő épületekhez hasonlóan, megegyező 

beépítési módon javasolt kialakítani. 

 

 
 

A rossz példa azokról az épület elhelyezésekről kíván lebeszélni, amelyeknél a 

szomszédos épületekhez nem alkalmazkodó módon kerül sor a telken az épület 

elhelyezésére. 

 
 

 

 



Zártsorú beépítés esetén az újonnan épülő épületeknek igazodnia kell a kialakult 

beépítési vonalhoz. Ettől a vonaltól hátratolva építkezés nem javasolt. A kitűzött 

cél az utca felőli egységes homlokzati megjelenés elérése, a szomszédos 

épületekhez való alkalmazkodás. A rossz példák megvalósítása esetén tűzfalak 

alakulnak ki, melyek rontják a településképet. 

 

 

 

 

 



5.1.4 Tetőalakítás 

A tető kialakításánál a szomszédos épületek tetőidomához alkalmazkodó 

megoldás a javasolt. Általános javaslat továbbá, hogy a bonyolult tetőformák 

kialakítása kerülendő az újonnan épülő épületeken. 

 

 

 

 

 

 



5.2 Történeti településközpont 

 

5.2.1 Telepítés 

A történeti településközpontban a házak oldalhatáron állnak, az utca vonalára 

merőleges tetőgerinccel, oromfalas utcai homlokzattal, többnyire előkert nélkül. A 

kertek keskenyek és hosszúak. A szalagtelkesség a jellemző. Szabadon álló 

beépítés ugyan lehetséges, de nem ajánlott. 

                   

 

 

5.2.2 Magasság 

A történeti településközpontban épült házak közel azonos magasságúak. A 

meglévő épületek közé az új házak építésénél alapvető elvárás, hogy az utcaképbe 

illeszkedjen. Az ablakok és nyílászárók elhelyezésének illeszkednie kell a környező 

épületekéhez. 

 

 

 

 



5.2.3 Tetőhajlásszög, tetőforma 

 

A történeti településközpontban a tetők hajlásszöge: 40-45 fok. Jellemző az 

egyszerű nyeregtetős tetőforma, az utcafronton oromfalas homlokzat. Új épület 

építésekor ez a formai kialakítás a követendő példa.  

Nem javasolt tetőfelépítmény, bonyolult tetőszerkezet, homlokzatból kinyúló 

előtető alkalmazása, valamint fémlemez tetőfedés. 

 

 

A tetőfedésre természetes színű égetett cserép, betoncserép vagy palatető 

javasolt. 

 

 

5.2.4 Homlokzat 

A településközpontban jellemzően az utcafrontra 2 ablakkal épület házak 

találhatóak. A falak vakoltak, színük fehér, törtfehér. A falak színezésére a 

továbbiakban is a világosabb skálába tartozó színek a javasoltak. 

 



       

 

 
Oszlopos tornácos ház homlokzata a történeti településközpontban. 

 

5.2.5 Kerítés 

A településrészre a természetes anyagokból épített, áttört kerítések illenek és 

javasoltak.  

 

 



 

 

 
Fa kerítés a történeti településrészen. 

 

5.3 Falusias lakóterület 

 

5.3.1 Telepítés 

A település legnagyobb részét kitevő falusias lakóterületen az oldalhatárra történő 

beépítési mód a jellemző.  Az épületek telken belüli elhelyezkedése az utcára 

merőleges rendszerű. Szabadon álló beépítési mód nem javasolt, még ha az adott 

övezeti előírások lehetővé is tennék. 



           

 

5.3.2 Magasság 

A falusias lakóterületen épült házak közel azonos magasságban épültek. A 

meglévő épületek közé épülő új házak építésénél alapvető elvárás az utcaképbe 

illeszkedés. A meglévőeknél magasabb házak megépítése ezen a terülten nem 

javasoltak, mert kiemelkedésükkel megbontják az utcaképet.  

 

 

 

 

5.3.3 Tetőhajlásszög, tetőforma 

A falusias házak tetőhajlásszöge közel azonos. Kál falusias lakóterületein 30-45 

fokos tetőhajlásszög a megengedett. Ennél kisebb szögben történő hajlásszög 



ugyanúgy kerülendő, mint az ennél jóval nagyobb.  Törekedjünk az egyszerű 

tetőformák kialakítására. Nem javasolt a túltördelt, sok felületből álló, oromfalak 

nélküli tetőforma. A tetők fedésére az égetett cserepet és a betoncserepet 

ajánljuk. A cserép színezete az égetett agyagcserép színéhez közel azonos 

árnyalatú legyen. 

 

 

 

 

 

 

      

 

5.3.4 Homlokzat 

Ezen a településrészen lévő házaknál gyakori a színezett kőporos vakolat, 

jellemzően világosabb színekkel színesítve. A legjellemzőbb a semleges, világos és 



földszínek használata. Az épületek színezésekor a hagyományosan kialakult, a 

településkaraktert erősítő és azzal harmonizáló világosabb színek használata a 

javasolt. Az ablakok kiosztását az épület környezetében kialakult hagyományok 

szerint ajánljuk. 

 

 
Világosabb színű homlokzat a falusias lakóterületen. 

5.3.5 Kerítés 

Az adott utcára és az épületekhez igazodva javasolt megválasztani a kerítést. A 

falusias lakóterületre az áttört fém és fakerítések a jellemzőek. Általánosságban a 

túl magas és teljesen tömör kerítések kerülendőek. Fém kerítéseknél kerülni kell a 

vízszintes tagolást. A kerítéseknél javasolt a sötétebb barna, zöld színek 

alkalmazása.  

 



 

 

 

 
Fa kerítés a falusias lakóterületen. 

 

 

5.4 Ipari területek 

 

5.4.1 Telepítés 

Az ipari területek Kálban eléggé elszórtan helyezkednek el. Legnagyobb részük a 

település szélén az autópálya közelében található. Ezek az épületek a legtöbb 

esetben szabadon álló beépítéssel lettek kialakítva. Új ipari épületek, csarnokok 



építésénél arra kell törekedni, hogy azok tagoltan kisebb épületekre legyenek 

bontva. 

     

5.4.2 Tetőhajlásszög, tetőforma  

A tetők kialakításánál az egyszerűbb tetőformák a javasoltak. Lapos tető és kisebb 

hajlásszögű tető (<30 fok) és a túl tördelt kialakítás nem javasolt. Tetőfedésre az 

épülettel harmonizáló színű fémlemez javasolt. 

  

 

5.4.3 Homlokzatok 

Az ipari területek anyaghasználatára a vakolat és a kő mellett, megengedett a 

modern minőségi anyagok használata is. Amennyiben összhangban van a 

településképpel és a tájkarakterrel, akkor a fémlemez használata a tetőfedésen 

kívül falburkolásra is megengedett. Az ipari területen jellemző a nagyobb 



színválaszték (zöld, piros, kék), de törekedni kell arra, hogy a használni kívánt 

színek ne legyenek túl rikítóak és inkább sötétebb árnyalatok legyenek alkalmazva. 

 
Ipari épület homlokzata. (Kápolnai út.) 

 

5.4.4 Kerítés 

Ezeken a területeken használhatunk modernebb fém anyagokat, illetve nagyobb 

elemekből felépülő szerkezetet is. Az ipari területeknél a függőleges tagolású 

kerítéseket részesítsük előnybe a vízszintes tagolással szemben. Törekedni kell 

arra, hogy ne legyenek túl kirívóak és mindenképp igazodjanak a településrész 

karakteréhez. Leginkább a sötétebb színek használata javasolt. 

 
Nagyobb elemekből álló kerítés. 

 

 

 

 



5.5 Kertvárosias lakóterület 

5.5.1 Telepítés 

A kertvárosias településrész házai a falusias településrészhez hasonlóan 

oldalhatáron álló beépítési módon épült meg. Az épületek az utcákhoz mérten 

merőlegesen helyezkednek el. Nem javasolt a telekhatárhoz képest hátrahúzott 

lakás építése. 

 

               

5.5.2 Magasság 

A kertvárosi településrészen a lakóépületek magassága eltérő. Az épületek 

legnagyobb részben földszintes, illetve földszint+1 emeletesek. Az új házaknak 

ezekhez az épületekhez kell igazodniuk. A többemeletes házak építése nem 

javasolt. 

 

 

 

 

 



5.5.3 Tetőhajlásszög, tetőforma 

A településrészen a tetőhajlásszög azonos (40-45 fok). A tetőformák 

változatosabbak. Előfordulnak egyszerre nyeregtetős, kontytetős házak is. Figyelni 

kell arra, hogy új épületek tetői igazodjanak a többi épület tetőhajlásszögéhez. 

Ezeknél a házaknál már megjelenik a tetőtér beépítése is, mint új elem. 

Tetőfedésre továbbra is a kerámia cserép, betoncserép a javasolt. A cserép 

színezetére az égetett agyagcserép színéhez hasonló árnyalatok a javasoltak. 

 

 

 

                

5.5.4 Homlokzat 

Továbbra is a világosabb színek dominálnak és a leginkább elterjedtebbek, de a 

hagyományos színek mellett itt már megjelennek más melegebb színek is. Nem 

javasolt egy homlokzaton egynél több színt alkalmazni. 

 

 



  

 

 

 
Kertvárosi lakóterületen lévő épület homlokzata. 

 

5.5.5 Kerítés 

Továbbra se alkalmazzunk tömör kerítéseket. A kerítés lehetőleg ne legyen túl 

magas, max. 150-160 cm magas és vízszintes tagolástól mentes.  A sötét színek 

használata a javasolt. 



 

 

 

 
Kovácsoltvas kerítés. 

 



5.6 Lakópark övezet 

5.6.1 Telepítés 

A lakópark övezetben épült házak a zártsorú illetve szabadon álló beépítési 

móddal lettek létrehozva. Nem javasolt a telekhatárhoz képest hátrahúzott lakás 

építése. 

 

 

 

 

5.6.2 Magasság 

A lakópark övezeti településrészen az épületek magassága szinte azonos. Az 

épületek legnagyobb részben földszintes, illetve földszint+1 emeletesek. Az új 



házaknak ezekhez az épületekhez kell igazodniuk. A többemeletes házak építése 

nem javasolt. 

 

 

 

 

 

 

 



5.6.3 Tetőhajlásszög, tetőforma 

A településrészen a tetőhajlásszög azonos. Figyelni kell arra, hogy új épületek tetői 

igazodjanak a többi épület tetőhajlásszögéhez. Ezeknél a házaknál is jelen van, és 

egyre több helyen is megjelenik a tetőtér beépítés. Tetőfedésre továbbra is a 

kerámia cserép, betoncserép a javasolt. A cserép színezetére az égetett 

agyagcserép színéhez hasonló árnyalatok a javasoltak. 

 

 

 

5.6.4 Homlokzat 

Továbbra is a világosabb színek a legdominánsabbak és a leginkább 

elterjedtebbek, de a hagyományos színek mellett itt már megjelennek más 

melegebb színek is. Nem javasolt egy homlokzaton egynél több színt alkalmazni. 

5.6.5 Kerítés 

A lakópark övezet épületeire a kisméretű előkertek a jellemzőek. Nem található 

fém, kő vagy fa kerítés, de kezdenek elterjedni a sövénykerítések.  Ezért javasoljuk 

ennek a tendenciának a folytatását.  



 
Árnyas úti sövénykerítés. 

 

 

 

 

 

 

 



6 Utcák, közterek, parkok 

A településkép javításához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás, a 

rendezettség érzésének elérése már fél siker. A közterületek megfelelő 

fenntartása, a már nem használt közterületi elemek elbontása, látványos 

előrelépést jelenthet.  

Egy település közösségi életének hálózatát és színterét a központi helyek, az utcák, 

a terek, a különböző intézménycentrumok, valamint a település zöldterületei 

alkotják. 

A települések, városok fontos részét képezik a zöldterületek.  

A zöldfelület rekreációs célú területei: közkertek, fásított sétányok és terek, parkok 

környékei. A zöldfelületek hátteret biztosítanak az épületek számára. Esztétikus 

kialakításuknak köszönhetően önálló tényezővé válhatnak. Ennek tükrében a 

növényzet szerepe esztétikai, ökológiai és éghajlati szempontból is 

nélkülözhetetlen. 

6.1 Fásítás, parkok 

Fontos odafigyelnünk ezeknek a területeknek folyamatos rendezésére. 

A településen áthaladók leginkább a fővonalon haladva alakítják ki a településről 

alkotott véleményüket.  

 
Szent István tér 

Kálban a szélesebb utcákkal rendelkező történeti településközpontban 

harmonikus utcakép alakítható ki. A már meglévő fasorokat kell kiegészíteni a 

hiányzó helyeken, amivel hangulatosabb és kellemesebb látványt valósíthatunk 

meg. 



 
Fő út felső utcarészlet. 

A fasorok továbbá kiemelik a település fő útvonalait, irányítják a tekintetet. 

További pozitív hozadéka az árnyékvetés, ami előny nyáron az utcán sétáló 

gyalogosoknak és az ott parkoló gépjárműveknek is. A fasorok kialakításánál 

figyeljünk arra, hogy a fák megfelelő távolságra legyenek ültetve. Figyelemmel kell 

lennünk arra is, hogy olyan fafajtákat telepítsünk, melyek nem okoznak a 

későbbiekben problémát a felsővezetékekben és nem akadályozzák az úton 

közlekedőket. 



A történeti településközpont a településrész déli szélétől a Fő térig gömbakác 

fasorral rendelkezik, míg a Fő tértől a vasútig csepleszmeggy fasor kerül 

beültetésre. 

 
Dózsa György úti fasor 

 

A falusias településrészen a közterületre ültetett gyümölcs és diófák, a kisebb 

méretű tuják és a fenyőfélék a jellemzőek. Javasolt a már kialakult fasorok 

fenntartása, szükség esetén azok pótlása. 



 

Meglévő fák        

 

Pótolandó fák  

A település külterületén szintén fontos a fásítás és növénysávok kialakítása, 

melyek egyrészt védik a mezőgazdasági területeket a különféle természeti eróziós 

hatásoktól, másrészt biztosítják a zöldfelületi elemek közötti funkcionális és 

ökológiai kapcsolatot. 

 

 

 



Fásításra, növénytelepítésre javasolt őshonos növények jegyzéke 

 

 

tudományos (latin) elnevezés magyar elnevezés 

Acer campestre mezei juhar 

Acer platanoides korai juhar 

Acer pseudoplatanus hegyi juhar, jávorfa 

Acer tataricum tatár juhar, feketegyűrű juhar 

Alnus glutinosa (allergén) enyves éger, mézgás éger, berekfa 

Alnus incana hamvas éger 

Betula pendula (allergén) közönséges nyír, bibircses nyír 

Betula pubescens szőrös nyír, pelyhes nyír 

Carpinus betulus közönséges gyertyán 

Cerasus avium (Prunus avium) vadcseresznye, madárcseresznye 

Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb) sarjmeggy, törökmeggy 

Fagus sylvatica közönséges bükk 

Fraxinus angustifolia ssp. pannonica magyar kőris 

Fraxinus excelsior magas kőris 

Fraxinus ornus virágos kőris, mannakőris 

Juglans regia közönséges dió 

Malus sylvestris vadalma 

Padus avium zelnicemeggy, májusfa 

Populus alba * fehér nyár, ezüst nyár 

Populus canescens * szürke nyár 

Populus nigra * fekete nyár, topolyafa, csomoros nyár 

Populus tremula rezgő nyár 

Pyrus pyraster vadkörte, vackor 

Quercus cerris csertölgy, cserfa 

Quercus petraea (Q. sessiliflora) kocsánytalan tölgy 

Quercus pubescens molyhos tölgy 

Quercus robur (Q. pedunculata) kocsányos tölgy, mocsártölgy 

Salix alba (allergén) fehér fűz, ezüstfűz 

Salix fragilis törékeny fűz, csörege fűz 

Sorbus aria lisztes berkenye 

Sorbus aucuparia madárberkenye 

Sorbus domestica házi berkenye, fojtóska 

Sorbus torminalis barkóca berkenye, barkócafa 

Tilia cordata (T. parviflora) kislevelű hárs 

Tilia platyphyllos (T. grandifolia) nagylevelű hárs 

Ulmus glabra (U. montana, U. scabra) hegyi szil 

Ulmus laevis vénic szil, lobogós szil, vénicfa 

Ulmus minor (Ulmus campestris) mezei szil, simalevelű mezei szil 

Forrás: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. 



6.2 Közterület burkolata 

A járófelületek, burkolatok kialakítása során a vízáteresztésre, a javíthatóságra, 

tartósságra és akadálymentességre egyaránt kell gondolnunk. 

A település fő utcájának Dózsa György – Rózsa utca két oldalán lévő járda és Fő tér 

térkő burkolatú, ami megfelel a fentebb említett elvárásoknak. 

 
Fő tér. 

 

A burkolt felületek létrehozásakor legyünk figyelemmel arra is, hogy ezáltal a nyári 

időszakban gyorsan felmelegedő felületek jönnek létre. 

Nem javasoljuk a gépjárművek elhelyezésére térburkolattal ellátott előkerteket. 

Helyettük a járművek telken belüli elhelyezése a javasolt. 

 

 



6.3 Vízelvezetés 

A víz környezetünk egyik leglátványosabb eleme és a kellemes közérzet 

biztosításának alapja.  

Az árkok elsődleges funkciója azonban egyértelmű: be kell fogadniuk az úton 

keletkező csapadékot és elkell vezetniük a helyben el nem szikkasztható 

csapadékvizet.  

Ezt követően következhet az a szerepük, amikor is hozzájárulnak egy harmonikus 

településkép kialakulásához.  

A történeti településközpont vízelvezető árokkal rendelkezik, így a lehulló 

csapadék eljut a település szélén folyó Tarna-folyóig. 

A kertvárosias településrészen jellemző a nagy szintkülönbség.  

Szükséges a megfelelő csapadékvíz - elvezetés, hogy az itt élők életkörülményeit 

megkönnyítse.  

 
Kertvárosi településrész vízelvezető árkai. 

A falusias településrészre előkertek nem jellemzőek. A csapadékvíz elvezetésre az 

ingatlanok és az utcák között elhelyezkedő szikkasztó árkok a jellemzőek. Ezen 

árkok rendben tartása hozzájárul a biztonságos vízelvezetéshez. 

Az árkokon átvezető hidak általában beton szerkezetűek, amik kétféleképpen 

lettek kialakítva. Beton gerendákkal vagy beton cső áteresszel. Többnyire beton, 

illetve földdel burkoltak, de előfordul az is, hogy semmi sem takarja. Javasoljuk az 

ilyen átereszek burkolását. 



7.Reklámhordozók 

 

Az utcaképhez hozzátartoznak az épületeken, kerítéseken, közterületen, utakon 

kívül a hirdetőtáblák, cégérek, utcabútorok. Ezek az eszközök nagymértékben 

befolyásolják a településképet. A reklámok elhelyezése elsőre könnyűnek tűnik, de 

jobban belegondolva mégsem az.  Egy reklámnak egyszerre kell 

figyelemfelkeltőnek lennie és illeszkednie kell a településképbe is. A reklámok 

elhelyezésénél elég keskeny határvonalon kell egyensúlyozni az ízlésesség és a 

figyelemfelkeltés között. 

Kálban reklámok elhelyezésére a történeti településközpont és annak is csak a 

kijelölt területei szolgálnak. A külterületi, döntő többségében mezőgazdasági 

területeken nem javasolt és kívánatos óriásplakát, reklámtábla elhelyezése. 

Törekedni kell arra, hogy a boltok feliratai, cégérei igazodjanak azokhoz az 

épületekhez, melyeken el vannak helyezve. Javasolt az, hogy a kihelyezett reklám, 

hirdetés, cégér színezete hasonló legyen az épületéhez. Továbbá a 

reklámhordozókat úgy kell elhelyezni, hogy azok ne akadályozzák a közterület és 

a szomszédos épületek rendeltetésszerű használatát. 

Ügyelni kell arra, hogy védett épületen és annak közvetlen környezetében nem 

helyezhető ki reklám. 

 Kerülni kell a hivalkodó, rikító színű hirdetéseket.  

A reklámhordozókat folyamatosan karban kell tartani, ez a tulajdonos és a 

közzétevő felelőssége. Egy rossz megjelenésű reklám nagymértékben rontja a 

településképet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPRESSZUM 

KÁL TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

 

 

Készítette: Kál Nagyközség Önkormányzata 

Főépítész: Hoór Kálmán 

Képek forrása: 

Kál Nagyközség Önkormányzata 

Seress József 

Arcanum Hungaricana 

Lechner Tudásközpont 

Festmények: 

Raffai Kinga 

Felhasznált irodalom: 

Kál Nagyközség Története I-II. (6-28., 164-169. oldal)  

Magyarszéphely Településképi Arculati Kézikönyv 

Bükki Nemzeti Park adatszolgáltatás. 

 

Kál, 2017.  


