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1. BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ 
 
 
 
Vértesacsa Fejér megye északi részén, a Vértes hegység déli lejtőjén fekszik, Budapesttől mindössze 50 km-re, 
az M7-es és az M1-es autópályáktól nagyjából egyenlő távolságra. Közúton a 811‐es főúton lehet 
megközelíteni, mely keresztülhalad a településen. A környékre az egymás mögött sorakozó dombok és 
völgyek együttese jellemző, természetes vízfolyásokkal tarkítva, melyek a festői hangulatú halastóba futnak 
bele. Az acsai táj változatos: nagyméretű, összefüggő szántótáblák, kisebb erdőségek és a vízfolyások mentén 
mozaikos táj alkotja. 
Vértesacsa belterülete a domborzati viszonyokat érzékenyen követi, az utcák a völgyek rendszeréhez 
illeszkedve formálódtak, tehát igen laza a falu szerkezete. A falu jellegzetessége a különleges karakterű, 
többszintes utcák által meghatározott településkép. A települést a Vértesacsai-vízfolyás és annak mély, 
vizenyős rétje szeli ketté: kevés olyan település található az országban, ahol a lakóépületek ilyen távol 
helyezkednek el a vízfolyás mentétől, miáltal egy ökológiai folyosó gyakorlatilag megszakítás nélkül szeli át a 
falut.  
Településképi arculati kézikönyvünk készítése során arra törekedtünk, hogy bemutassuk községünk egyedi, 
hangulatos karakterét és a benne szereplő jó példák követésére hívjuk fel a település lakóit és a nálunk 
letelepedni szándékozókat. Hisszük, hogy csak akkor őrizhetjük meg és gazdagíthatjuk tovább a település 
számunkra kedves jellegét, ha a tervezett felújítások és az új építések is hozzájárulnak az egyedi táji és 
településképi adottságok megőrzéséhez. Bízunk községünk fejlődésében, és abban, hogy eközben 
hagyományos értékeink megőrzése is biztosítható.  
Köszönöm, hogy Ön is vigyázza Vértesacsa értékeit és csak a kézikönyvben szereplő példák mentén tervezi 
jövőjét nálunk! 
 
Üdvözlettel: 
 

Kovács Zoltán  
 polgármester 
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2. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 
 

2.1. ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKARAKTER 

 

Településünk arculatát a változatos acsai táj, és a 
rajta elterülő sajátos szerkezetű falusias beépítés 
együttesen határozzák meg. A falu a tájban szélesen 
terül el, a dombokra felfutó utcákról pedig szép 
kilátás nyílik a szomszédos lejtőkre. Vértesacsa 
jellegzetessége a völgyben futó utcák lejőtjén 
kialakult több szintes utcák szövete. Szintén a 
vértesacsai településkép karakteres elemei közé 
tartoznak a partfalakkal szegélyezett utcák, és az 
utca két házsora közötti szintkülönbségek.  
Településünk két temploma kiemelt helyre épült: a 
katolikus templom látványa az országúton haladva 
megragadó. A református templom a falu egyik 
magaslatára épült, a környező épületekkel külön 
várszerű szigetet alkotva a település szerkezetben. 
Községünk főtere a Vendel tér, mely 
útelágazódásból jött létre, és mára értékes fáival a 
falu kis oázisa lett.  
A hétköznapokban kevésbé érzékelhető, de 
ugyanolyan fontos értéke településünknek az 
évszázadok alatt kialakult településszerkezet. A 
településközpont szalagtelkes szerkezete az 
utcakép ritmusának alakító eleme. 
. 
A falu épületállományának nagy részét a földszintes 
parasztházak adják, csak a déli területeken 
jellemzőek az emeletes családi házak. A 
parasztházak változó minőségűek, de sok szép, 
felújított épület is található Vértesacsán, melyek 
mintául szolgálhatnak a további építkezésekhez.  
A hagyományos acsai épület utcai homlokzata 
keskeny, melyen egy, vagy két függőleges ablak áll. 
Az épületek az telek oldalsó határa mentén futnak, 
de jellegzetes a kétsoros, keresztcsűrös beépítési 
mód is. A tetőgerincek jellemzően az oldalsó 
telekhatárral párhuzamosan futnak, fedésük 
cseréppel, náddal, vagy palával történik. 
De nem csak az épületek, terek, hanem az olyan 
aprónak tűnő dolgok is alakítják a településképet, 
mint az utcanévtáblák, a kertek, vagy a kerítések. 
Vértesacsán számos szépen gondozott kert, 
sövénykerítés található, mely követendő példának 
tekinthetünk. 
 

 

 

 
. 
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2.2. TELEPÜLÉSTÖRTÉNET ÉS SZERKEZETI FEJLŐDÉS 

 
 
FÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK 
 
Vértesacsa a Lovasberényi-hát kistájban 
helyezkedik el a Vértes és a Velencei-hegység 
között. Területe 36,19 km2, melyből a belterület 
1,97 km2, a külterület 33,73 km2, és a zártkertek 
0,49 km2-t tesznek ki. A terület É-ÉK és D-DNY-i 
irányú hosszan elnyúló völgyekkel tagolt. A 
völgyeket alacsony és keskeny vízválasztó tetők 
választják el egymástól.  
Vértesacsa belterülete (szerkezete) a domborzati 
viszonyokat érzékenyen követi, ezért a völgyek 
rendszeréhez illeszkedve az utcák egymástól távol 
helyezkednek el, ezért igen laza a település 
szerkezete. A települést a Vértesacsai-vízfolyás és 
mély vizenyős rétjei szelik ketté: kevés olyan település található az országban, ahol a lakóépületek ilyen távol 
helyezkednek el a vízfolyás mentétől, és lehetőség van az ökológiai folyosó akár megszakítás és nagyobb 
beavatkozás nélküli, könnyű kialakítására. A patakot több kisebb ér duzzasztja vízfolyássá, melyek a Cérna-
völgyben, Forrásosban, Cseresznyésben, Pince harasztban és a Likas-kői-dűlőben találhatók. A patak a 
belterületet elhagyva továbbra is vizenyős, széles völgyfenéken folytatja útját, melynek szélessége váltakozó: 
szélesebb kiterjedése a Körtvélyesi-lápnál található, ahol Vértesacsa egyetlen sekély vizű tavát alakították ki, 
25 éve. 
A vértesacsai táj nagyobb része rendkívül változatos, de előfordulnak egyhangú, monoton területek is: a 
mozaikos területek a vízfolyások mentén és a település környékén (zártkertek, belterület laza szerkezete és 
zöldterületek váltakozása, „szakadozott” erdőterületek és rétek, legelők, fasorokkal elválasztott kisebb 
táblák) találhatók. Nagyobb összefüggő (nagyüzemi méretű táblák) szántóföldek a határ keleti és nyugati 
részén helyezkednek el. 
Az erdőterületek kiterjedése kicsi, azok többsége nem összefüggő: északon a Csaplári-erdő, délen a Haraszti-
erdő összefüggő területe nyúlik be a közigazgatási határon belülre. A gyümölcsösök és szőlőterületek, azaz a 
volt zártkertek aránya is igen alacsony. A sivárabb szántóföldek dominanciáját a művelési ágak szerinti 
felosztás is jól érzékelteti. 
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VÉRTESACSA TÖRTÉNETE, MÚLTJA  
 
Neve török eredetű, jelentése: rokon. 
A község első okleveles említése 1330-ban történt, Felacha (Felsőacsha) néven. Ekkor már temploma volt. A 
középkori falu a templom mellett, a patak mentén, a védettebb déli oldalon feküdt.  
Vértesacsát a XV. században több nemesi család is birtokolta: az Acsai, a Borsos, a Nyavalyás, a Vad, a Vasas 
és a Sass család. A török többször felégette a falut, 1526-ban, majd 1543-ban Székesfehérvár ostromakor, de 
az elmenekült lakosság visszatért és újjáépítette otthonát.  
1543-tól török uralom alá került a falu, persze ami még megmaradt belőle. 1546-ban mindössze 6, negyven év 
múlva már 30 háznépet vettek számba az adószedők. Ez a fejlődés a század végén megállt a 15 éves háború 
teljesen pusztulásba döntötte a falut, lakói Komárom vármegyébe települtek át. A falu csak 1620 körül épült 
újjá, és nem sokkal utána már református prédikátora van. Lakói ekkor kuriális nemesek, akik a töröknek és 
Komárom vármegyének is fizettek adót. 1663-tól kezdve a pálos rend próbálja megszerezni a kuriális nemesek 
birtokait. A rend 1667-től úrbéri szerződést köt a lakosok egy részével, így az újjászervezett Fejér megyéhez 
1692-ben visszacsatolt Acsa vegyes jogállású családok települése lett, ahol a kisbirtokos nemesek többségbe 
kerültek. Szegénységük miatt azonban nem tudták jogaikat megvédeni, és a falura 1702-ben Újvári Imre 
királyi adománylevelet szerzett. 1715-ben a lakosok összefogtak és elkeseredésükben megölték Újvárit, emiatt 
kuriális jogállásukat elveszítették, és örökös szolgaságra ítélték őket. A megtorlástól félő lakosok elhagyták 
Vértesacsát, és Újváriné Sigray Borbála 1723-ban katolikus rajnai frankokkal – 32 német parasztcsaláddal 
telepítette be a megüresedett falut. 
Az eredetileg magyarok lakta falu életében jelentős 
változásokat hozott a németek betelepítése, hiszen 
innentől kezdve a német etnikum és a katolikus vallás 
vált uralkodóvá. A rekatolizálást támogatták az 
egymást követő földesurak, 1731-től Schmideg Tamás, 
majd 1753-ban a helyére lépő pálosok, akik a 
reformátusokat fokozatosan háttérbe szorították, 
végül 1765-ben királyi rendelettel megszüntették 
szabad vallásgyakorlatukat és 1769-ben még a 
templomukat is elvették. A lakosság egynegyedét 
kitevő reformátusság helyzete csak 1781-ben javult II. 
József császár türelmi rendelete hatására, de ekkor 
már csak alárendelt szerep jutott nekik a község 
életében. A római katolikus templomot a visszafoglalás 
után barokk stílusban építették át. A plébániaházat 
1794-ben emelték (az 1950-es évek elején annyira 
leromlott az állaga, hogy újat kellett emelni helyette). 
II. József 1786-ban feloszlatta az erőszakos pálos 
rendet, és többek között az acsai birtokok is a kincstár, 
az ún. Vallásalap tulajdonába kerültek. Uralkodása 
után a felekezetek közötti viszony átalakult, 1838-ban 
építették fel a Vörösmarty utca elején álló, ma is 
működő református templomot. Változás történt a 
birtokviszonyokban is, a Vallásalap bérbe adta a 
birtokokat. 1816-tól József Nádor bérelte az uradalmat, 
melynek központja az alcsúti kastély megépítéséig 
(1829) Acsa volt.  
A nádor felfejlesztette a gazdaságot, gazdálkodási 
technikát váltott, vetésforgót vezetett be, intenzív 
állattenyésztést folytatott. Az állattenyésztés 
fejlesztésére 1828-ban tagosítást hajtottak végre, és 
legelők elkülönítését tették meg. József nádor, majd 
István nádor a középítkezéseket ingyen adott 
építőanyagokkal támogatta. Az úrbéres jogviszonyban 
élő jobbágyság, valamint a szőlőművelésből és 
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kézműiparból élő zsellérség 1848-ban szabadult fel a földesúri gyámkodás alól és kezdhette meg önálló 
szabad paraszti életét. Ez a fejlődés egészen 1880-as 
évekig dinamikus volt, ezt bizonyítja a népesség 
növekedése és a szőlők, présházak szaporodó száma is. 
A község lélekszáma 1784 és 1880 között kétszeresére 
gyarapodott. Mindeközben a német ajkú lakosság 
lassan kétnyelvűvé vált, az asszimiláció elkerülhetetlen 
volt. Az 1880-as években Vértesacsát is elérte a filoxéra 
járvány, a szőlő a Pató- és Kishegyen kipusztult, ezzel 
megállt a falu fejlődése, mivel a korábbi zsellér réteg fő 
megélhetési forrása veszett oda. Innentől kezdve 
megindult az elvándorlás Budapest és Székesfehérvár 
irányába, amit a Bicske-Székesfehérvár vasútvonal 
1898-as megépítése megkönnyített.  
„Acsa vegyes német-magyar falu, Székesfejér 
vármegyében, Lovasberény és Al-Csút közt, 1394 kath., 
300 ref. lak., kath. és ref. anyatemplomokkal. Határát 
apróbb hegyek, dombok hasítják. Búzája igen sikeres; 
rétjei jók; erdeje gyönyörű; gyümölcse sok; bora a 
legjobbak közül való a megyében. F.u. József cs.k. főherceg, Magyarország volt nádora örökösei.” – Fényes 
Elek: Magyarország geográfiai szótára, Pest 1851  
Kb. 35 évvel később, az 1888-ban megjelent, dr. Jekelfalussy József által szerkesztett „A magyar korona 
országainak Helységnévtára” –c. kötetben a Fejér megyei Acsa (a hozzátartozó Új majorral) 350 házat és 
immár 2384 (német és magyar, római katolikus és református) lakost számlál. A településen postaállomás 
található.  
Vértesacsa lakosainak száma manapság hozzávetőlegesen ugyanannyi, mint bő másfél évszázada, Fényes 
Elek geográfiai adatgyűjtése idején. Legtöbben a két világháború között laktak a faluban, amikor több mint 
2700 lakosa volt Vértesacsának. 
  
VÉRTESACSA A XX: SZÁZADBAN 
A vasút 1898-as megépülését követően, az I. világháborúig tartó rövid időszakban a helyi módos parasztság és 
iparosság polgárosodásának jeleként számos gazdasági és kulturális egyesület alakult: pl. gazdasági 
önképzőkör; gazdaszövetség helyi szervezete; községi népkönyvtár.  
A két világháború között fennmaradt a nagybirtok dominanciája, bár a Nagyatádi-féle földreform során közel 
50 hektárt házhelynek mértek ki, és mezőgazdasági művelésre kiparcelláztak közel 500 ha területet.  
Az 1930-as népszámlálás adatai szerint Vértesacsa lakóinak száma 2700 (ebből 2067 fő német és 633 fő 
magyar nemzetiségű), az 1944. évi Helységnévtár 2720 főről tesz említést. Ekkortájt 757 család élt itt 644 
házban, ezeknek több mint a fele nincstelen vagy szegényparaszt, akik napszámosként, cselédként vagy 
részes aratóként dolgoztak.  
A két háború között a parasztgazdaságok 
modernizálását segítette, hogy megalakult a 
Hitelszövetkezet, majd, 1929-ben bevezették a 
villamos energiát a községbe. Az 1929-33-as nagy 
gazdasági világválság után új színt hozott a falu 
életébe a szövetkezetek megszervezése: 
Hangyaszövetkezet, Hitelszövetkezet, 
Tejszövetkezet. Egy korszerű szívógázüzemű malom 
is létesült a faluban.  
A II. világháborúban a férfilakosság nagy részét 
behívták, a német ajkú Volksbund tagokat a német 
hadseregbe sorolták. A földeket az itthon 
maradottaknak kellett megművelni, és önmaguk 
ellátásán túl a háborús beszolgáltatásnak is eleget 
kellett tenni. A háború vége felé, 1944 decemberében 
érte el a front Vértesacsát, majd az orosz csapatok 
előrenyomulását követően hosszantartó 
bombázásoktól szenvedett a falu.  
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A háború után, az 1945-ös földreform során felosztották Habsburg József főherceg uradalmát, továbbá 103 
Volksbund tag elkobzott birtokát. 1945 decemberében jelent meg a magyarországi németek Németországba 
történő áttelepítéséről szóló kormányrendelet. 1946 májusában Vértesacsáról 1600 német anyanyelvű lakost 
telepítettek ki Németország amerikai megszállási övezetébe. Helyükre több ütemben alföldi agrárproletárok, 
majd áttelepített szlovákiai magyarok kerültek. A később érkezett családok számára már alig akadt lakható 
ház a faluban. 1948-ban a lakosságcsere következtében Vértesacsára került felvidékiek számára már csak az 
itt maradt svábok melléképületbe költöztetésével tudtak helyet biztosítani. A betelepítettek számára a 
kényszerű lakóhely változtatás ugyanúgy a gyökerektől való fájdalmas elszakadást jelentette, mint a 
kényszerrel kitelepített német családok számára. A ki- és betelepítések következtében megváltozott a falu 
vallási – etnikai összetétele. A református magyarok kerültek túlsúlyba, a vallási, nemzetiségi és politikai 
ellentétek erősen kiéleződtek. A háború következtében Vértesacsa lakosságának összetételében óriási 
változás ment végbe, és a lakosság jó részének olyan sérelmei keletkeztek, amelyekre az évtizedek múlása is 
nehezen hozott enyhülést.  
A mezőgazdaság (amely tradicionálisan a falu 
megélhetését biztosította) 1959-ben - az egyesített 
termelőszövetkezet révén – a legnagyobb helyi 
munkaadó lett. A hatvanas évek második felétől 
azonban egyre többen ipari üzemekben kényszerültek 
munkát keresni, és el is költöztek a faluból, mivel 
helyben nem volt munkalehetőség. Az 1948-ban 
államosított katolikus és református iskola számára 
1968-ban építettek új épületet, 1970-től újra 
bevezették a német nyelv oktatását. A hetvenes 
években az elvándorlás következtében erőteljesen 
csökkent a falu népességszáma. Ez folytatódott, 
enyhébb mértékben, a nyolcvanas években is.  
A rendszerváltás után, a gazdasági nehézségek 
ellenére, több területen jelentős előrelépés történt a 
faluban: víz-, gázhálózat, csatornázás, kábel tv 
biztosítja a kényelmet az acsai háztartások számára. 
A kilencvenes évek során, a pozitív vándorlási 
különbözetnek köszönhetően újra növekedett a 
település lakóinak a száma. Azóta kisebb 
hullámzásokkal tartja az 1750 körüli szintet a 
lakónépesség száma.  
 
A TELEPÜLÉSSZERKEZET KIALAKULÁSA 
A vértesacsai patak két ága mentén létrejött település szerkezetét a domborzat, a víz és a Fehérvárra menő 
közlekedési út formálta. A mélyebb, vizenyős területeket a patak kiöntésétől tartva szabadon hagyták, 
helyette magasabb területeken építkeztek a település korabeli lakói. Építkezésre így egyedül a szűk, meredek 
hegyoldalak jelentettek lehetőséget, ennek köszönhető, hogy több helyen két utca fut egymással 
párhuzamosan, az utcák két oldalán pedig a szintkülönbség az 5 métert is eléri a házsorok között.  
 
Vértesacsa első utcái a település északi részén jöttek létre. A falu főutcája ekkor a mai József Attila és 
Vörösmarty utca volt, ezen kívül a mai Kossuth Lajos és Fő utca épült be ebben az időben. A XIX. század 
közepéig bekövetkező változások a II. katonai térképen követhetők nyomon: a patak mentén vezető út 
szerepét átvette a falu mai főutcája. A település ekkor déli irányba nőtt tovább, valamint beépültek a Pató-
hegy szőlői is. A Pató hegy aljában pedig egy újabb út, a Petőfi utca létesült a patakra merőlegesen. 
 
A századfordulón épült ki a Fehérvár és Bicske közötti vasútvonal, mely a vizenyős, szabad területeken került 
elvezetésre. Az 1920-as évekre rajzolódott ki a Fő utca útvonala, majd a település dél-nyugati részei indultak 
fejlődésnek. Ekkor jelölték ki a terület szabályos, derékszögű utcahálózatát, a terület teljes, mai állapotnak 
megfelelő beépítése már az 1950-es térképen követhető nyomon. Vértesacsa utolsó jelentős szerkezeti 
átalakulása a Fornai úti lakótelep 1986-os megépítése, mellyel Vértesacsa egy modern ponthzáas beépítésű 
utcával bővült.      
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3. ÖRÖKSÉGÜNK 
 

3.1. ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG 
 
A település képének meghatározó eleme az 1768- 

80-ban épült a barokk templomunk, melyen a 

középkori részletek, és a gótikus szentély 

maradványai is megtalálhatók. A templom 

klasszicista stílusban átépített homlokzatát és 

tornyát 1982-ben újították fel. Szentélyében késő 

barokk falfestés látható, témája a Szent Kereszt 

felmagasztalása. A keresztelőkút 1765-ből 

származik. A templomunk különleges értéke a 16. 

századi, fametszetes biblia. 
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A református templom Vértesacsa kiemelt helyén 

épült: a templom a falu a templom egyik 

legmagasabban fekvő részén található, mely 

meredeken emelkedik ki a környezetéből. A 

templom támfalaival és a környező épületekkel 

együtt sajátos szigetet képez a település 

szövetében, mely különösen a Petőfi Sándor utca 

felől érkezve mutat jellegzetes képet. 
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Községünk megújításra szoruló 
értékei közé tartozik a 
vasútállomás fogadó épülete Az 
állomás III. osztályú HÉV 
típusépületként épült, 3 
vágánnyal. A vasút 
megszűnésével elvesztette 
funkcióját, a magára hagyott 
épület állaga ezért az idők során 
sokat romlott. A vasútállomás 
műemléki védettség alatt áll. 

  
 

 
Vértesacsa egyik legrégebbi 
építménye a Pálos rendi pince, 
mely a XVIII. században épült, és a 
rend tevékenységének emlékét 
őrzi. A többfolyosós 
pinceegyüttesnek több bejárata 
van a Patóhegy északi lábánál. A 
község identitása szempontjából 
fontos lenne a pince jövőbeli 
hasznosítása, mivel a pincét 
jelenlegi nem gondozza a 
tulajdonosa. 
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TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 
 
 

Vértesacsa táji értékei közül 
kiemelkedő a felduzzasztással 
létrehozott horgásztó, mely népszerű 
szabadidős célpontjává vált a 
településnek. A horgásztó mellett a 
belterületen Vendel tér fái, a katolikus 
templom kertje, az általános iskola és 
a Fő utca fái értékesek. A falu 
környezetében a dombok és völgyek 
változatos látványa, és kisebb-
nagyobb erdők jelenti községünk 
tájképi értékeit. 
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4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK BEMUTATÁSA 
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4.1. TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSI SZÖVET 

Vértesacsa történelmi része a belterület északi részén 
található. Ennek a területnek a szerkezete rendkívül laza: a 
falu völgyein, dombjain hosszan elnyúló utak alkotják, 
melyek a domborzati adottságoknak megfelelően sokszor 
távol esnek egymástól, és mély telkeket fognak közre.  
 
A településközpont szerkezetét széles utcák és gazdag 
közterületi rendszer alkotja. A falu főtere a Vendel tér, mely 
elágazás létrejött tölcsér alakú teresedés. Ezen kívül a 
katolikus templom rendelkezik egy nagyobb teresedéssel, 
valamint a vasút, az árok és a Petőfi Sándor utca 
találkozásánál fekszik egy nagyméretű zöldterület, melyhez 
a Patóhegy északi dombjára telepített kálvária kapcsolódik. 
Az egymáshoz kapcsolódó tereknek, zöldfelületeknek 
köszönhetően a településmag laza, szellős szerkezetű. 
A területet oldalhatáron álló beépítés jellemzi, hosszú, 20-25 
méteres, egy traktus szélességű házakkal. A parasztházak 
fontos részei a tornácok, melyek a ház belső terei és a kertek 
között képeznek átmeneti teret A régi házak többsége 
vályogból, és újabban téglából épült, színük változatos, 
leggyakrabban fehérre meszelt homlokzatokkal 
találkozhatunk, de sok helyen előfordul okkersárga színezés 
is. Az épületek tetőgerincei az oldalsó telekhatárral 
párhuzamosan futnak, a tetők oromfallal, vagy kontyolással 
záródnak. Az utcai homlokzatokra egy, vagy két, függőleges 
ablak kerül. Az épületek általában rövid előkerttel épülnek, 
kivéve a meredeken lejtő utcákat, ahol a domborzathoz való 
illeszkedés miatt az épületek távolabb kerültek az utcától. A 
kertek utcához eső része általában díszkertként, hátsó része 
pedig gazdasági udvarként használatos. 
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4.2. DÉLI LAKÓTERÜLETEK 
A XX. század első felében parcellázták ki, majd 

fokozatosan épült be a déli lakóterület. Ezt a területet 

négyzethálóra szerkesztett utcaszerkezet alkotja, a 

településmaghoz képest kisebb telekmélységekkel, 

ugyanakkor a történeti településszövetnél nagyobb, 

30-35 méteres telekszélességgel, melyet sok helyet 

két részre osztottak. Emiatt, valamint a szűk utcák 

következtében a terület sűrűbbnek, intenzívebbnek 

érzékelhető. Ezen a részen oldalhatáron álló hosszú 

házak, és emeletes családi házak egyaránt 

megtalálhatók. A kertek itt elsősorban díszkertként 

funkcionálnak. A területen jellegzetességei a sűrűn 

elhelyezett kutak. 
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4.3. FORNAI UTCAI TELEP 
 
Vértesacsa eltérő részei közé tartozik a Fornai utcai 

lakótelep. A területet nyolc darab kétszintes, 

négylakásos, lapostetős panelépület alkotja, melyek 

telepszerűen, egymástól azonos távolságra kerültek 

telepítésre. A telepet a falu többi részétől kissé 

elkülönítve, a focipálya mögötti sík területen 

helyezték el, tágas zöldfelületek szegélyezik. Az 

épületek hátsókertjében megfigyelhetők a 

melléképületek esetleges megjelenése, melyek 

városképi szempontból, rendezetlen hatást keltenek. 

Kellemes látványt nyújtanak ugyanakkor az épületek 

előtt kialakított intenzív kertek, melyek feldobják a 

telep környezetét. 

A telep egyedi értéke az utca végében felállított 

feszület, mely a mellé telepített növényekkel együtt 

szép kompozíciót alkot. 
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4.4 ZÁRTKERTI DOMBOLDAL 
 
A filoxéra járvány előtt Vértesacsán komoly borász 

élet zajlott, melynek tanúi az Öreg-meleghegyi, és a 

Kis-Újhegyi présházak. A bortermelés 

megszűnésével a pincesor terület összehúzódott, de 

ma is több szép présház található a domboldalban. A 

présházak kis léptékűek, földszintesek, és 

nyeregtetővel fedettek. Az épületek jellemzően egy 

irányba, délnyugatra tájoltak, az utcára merőleges 

tetőgerinccel. A présházak díszei a mívesen formált 

ajtók és a zsalugáterrel védett ablakok, melyből 

általában egy-egy darab került a főhomlokzatra. A 

házak általában fehérre,.szürkére, vagy sárgára 

meszeltek, melyek a zöld, barna nyílászárókkal szép 

kontrasztot képeznek. Néhol elfordul, hogy a bejárat 

elé kisebb teraszok, pihenők kerültek kialakításra, 

amik vendégek fogadására teszik alkalmassá a 

pincéket-   
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5. A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI MEGFORMÁLÁSÁRA 
VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

 
5.1. ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK 

 

BEÉPÍTÉS ÉS TÖMEGFORMÁLÁS 

 Kövessük az utcában kialakult előkert 

méreteit! Ahol nincs előkert, ott mi sem 

alakítsunk! Ahol van előkert, igazodjunk a 

szomszédős épületek előkertjének méreteihez! 

 Az épület telken való elhelyezésekor 

alkalmazkodjunk a szomszédos épületek 

elhelyezéséhez!  

 Az épületek elhelyezésénél figyeljünk a 

tájolásra! Alakítsunk ki nagy kerteket! Figyeljünk 

a szomszéd telek benapozottságára! 

 Az épület magassága ne térjen el nagyban a 

környező épületek magasságától! Illeszkedjünk 

a szomszédos épületek magasságaihoz! 

 Kövessük az utcában jellemző tetőformát! 

Akkor lesz hangulatos utcaképünk és 

karakterünk, ha erre is odafigyelünk! A 

tetőforma ne legyen túltördelt! 

 Értékkataszterben szereplő épület felújításakor 

meg kell őrizni az épület jellegét, 

homlokzatnyílásait, homlokzatdíszeit! 

 
 

 

ANYAGHASZNÁLAT ÉS SZÍNEZÉS 
 

 

     

 Használjunk a hagyományos anyagokat! 

 Változatos színvilágú, de visszafogott színeket 

alkalmazzunk! Legfeljebb két-négy színt 

egymással keverő homlokzati megjelenést 

alkalmazzunk! 

 Kerüljük a rikító, harsány, az utcaképből kitűnő 

színeket! 

 Ne keverjünk egymással nem harmonizáló 

színeket!  

 Az anyagok kiválasztásakor törekedjünk azok 

színeinek összhangjára! Egységes, összhangban 

lévő anyagokat válasszunk! 

 Legyen egység a homlokzatszínek, nyílászárók 

és esetleges homlokzatdíszek anyagai és színei 

között! 

 A kerítés anyaga és színe harmonizáljon a 

homlokzat színével, anyagával! 
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KÖZTERÜLETEK, UTCÁK, KERÍTÉSEK  

 A zöldsávban telepítsünk fasorokat és/vagy 

cserjefoltokat! 

 Legalább utcaszakaszonként azonos fafajt 

telepítsünk! Ha már van egy utcaszakaszon 

meglévő fasor, azt az utca további részein is 

alakítsuk ki! 

 A közterületi zöldfelületeken lévő fasorokat 

gondozzuk! Fa kipusztulása esetén azonos 

fafajjal pótoljuk! 

 Közterületi önkéntes faültetés esetén 

egyeztessünk és kérjünk segítséget a 

Polgármesteri Hivataltól! 

 Közterületi zöldfelületet önkényesen ne 

burkoljunk le, csak a bejáráshoz szükséges 

legkisebb zöldfelületet vegyük igénybe! 

 A kerítés időtálló anyagból készüljön, kerüljük 

az előre gyártott beton elemeket! 

 Tömör kerítés kerülendő, javasolt áttört kerítés 

építése! A kerítésre futtatott növények oldják a 

fal erős karakterét, díszítik az utcaképet. 

 A gazdasági célú építményeket a közterület felől 

többszintes növényállománnyal takarjuk! 

 

 

ZÖLDFELÜLETEK, KERTEK, ELŐKERTEK  

 Az épületek udvarait alakítsuk ki igényesen és 

tartsuk rendben! 

 Kerüljük az idegenhonos, invazív (erőszakosan 

terjedő) növényfajok alkalmazását! 

 A kertekben alkalmazzunk többszintes 

növényállományt! A gyep mellett az ehető 

termésű cserjék és gyümölcsfák is kapjanak 

helyet! 

 Burkolatokat csak a legszükségesebb helyeken, 

kiselemes, vízáteresztő kivitelezéssel 

alakítsunk ki! 

  

 

 

5.2. AJÁNLÁSOK A TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSI SZÖVET TERÜLETÉRE 
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BEÉPÍTÉS ÉS TÖMEGFORMÁLÁS 

 Az épület telepítésénél vegyük figyelembe a 
történelem során kialakult építési helyet! 

 Az épület tetőgerince legyen az utcára 
merőleges, kialakult beépítés esetén a meglévő 
tetőgerincvonalakat tartsuk meg! 

 A homlokzatokra függőleges, arányos ablakokat 
tegyünk! 

 

ANYAGHASZNÁLAT ÉS SZÍNEZÉS 
 

 Az épületeken helyi anyagokat, lehetőség szerint 
vakolt és/vagy tégla burkolatot alkalmazzunk! 

 A homlokzatainkat fehérre, vagy pasztell sárga 
színűre fessük! 

 Az épületek tetejét hagyományos cseréppel 
fedjük le! 

 

KÖZTERÜLETEK, UTCÁK, KERÍTÉSEK 
 
 Ültessük sövényt a kerítés mellé! 

 A kerítést lehetőleg fából lécezve, vagy 
drótkerítéssel alakítsuk ki!  

 A közterületi berendezési tárgyakat fából, a 
meglévőkhöz illeszkedve készítsük! 

 Törekedjünk a távközlési és villanyvezetékek föld 
alatti vezetésére! 

 

ZÖLDFELÜLETEK, KERTEK, ELŐKERTEK 
 
 Őrizzük meg és fejlesszük zöldfelületeinket az 

elő-, hátsó- és oldalkertben!  

 Ültessünk őshonos növényeket a kertünkbe! 
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5.3   AJÁNLÁSOK DÉLI LAKÓTERÜLETRE 
 

BEÉPÍTÉS ÉS TÖMEGFORMÁLÁS 

 Kövessük a területen kialakult előkert méretét! 

 Az épületeket a hátsókert irányába bővítsük, vagy 

a közterület felé eső részen L alakban fordítsuk 

be! 

ANYAGHASZNÁLAT ÉS SZÍNEZÉS 
 
 A homlokzatokon halvány, pasztell színeket, 

vagy természetes anyagokat alkalmazzunk! 

 Áttört, ízléses, túldíszítéstől mentes, fém, vagy 

fa léckerítést építsünk! Lábazat létesítése esetén 

vakoljuk annak felszínét! 

KÖZTERÜLETEK, UTCÁK, KERÍTÉSEK 
 
 Gondozzuk a ház előtt lévő közterületeket! 

 

ZÖLDFELÜLETEK, KERTEK, ELŐKERTEK 
 
 Ültessünk virágokat, kis növésű bokrokat az 

előkertbe! 

 A zöldfelületet többszintes növényállománnyal 

ültessük be! 
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5.4   AJÁNLÁSOK A FORNAI UTCAI TELEP TERÜLETÉRE 
 

BEÉPÍTÉS ÉS TÖMEGFORMÁLÁS 

 Törekedjünk a beépítés ritmusának 

megőrézésére 

 Törekedjünk a garázsok takarásban való 

elhelyezésére! 

 Épületeinket egyszerű geometriával formáljuk! 

 Ültessünk futónövényt az épületek homlokzatára! 

 
KÖZTERÜLETEK, UTCÁK, KERÍTÉSEK 
 

 Gondozzuk az utcában élő fákat!  

ZÖLDFELÜLETEK, KERTEK, ELŐKERTEK 
 
 Ültessünk virágokat, kis növésű bokrokat az 

előkertbe! 

 Kertünk végébe határoló növénysort telepítsünk! 

 A zöldfelületet többszintes növényállománnyal 
ültessük be! 
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5.5   AJÁNLÁSOK A ZÁRTKERTI DOMBOLDAL TERÜLETÉRE 
 

BEÉPÍTÉS ÉS TÖMEGFORMÁLÁS 

 Törekedjünk kis léptékű, tömegű épületek 

építésére! 

 Épületeinket egyszerű geometriával formáljuk! 

 Homlokzaton kis méretű ablakokat helyezzünk el! 

ANYAGHASZNÁLAT ÉS SZÍNEZÉS 
 A présházakat fehérre, vagy sárgára meszeljük! 

 A nyílászárókat sötét színűre fessük! 

 Nád, vagy cseréptetőt alkalmazzunk! 

ZÖLDFELÜLETEK, KERTEK, ELŐKERTEK 
 Ültessünk virágokat, kis növésű bokrokat az 

előkertbe! 

 Kertünk végébe határoló növénysort telepítsünk! 

 A zöldfelületet többszintes növényállománnyal 
ültessük be! 
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6. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA - ÉPÜLETEK 

 

 
 

 

 

 
 
 
Vértesacsán sok hasznosítatlan épület áll, ezért kevés 
új ház épül, helyette a régieket újítják fel. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy ne lennének értékesek, vagy 
nem lehetne új anyagokat, vagy elemeket használni 
az épületeken! A felső képek két, hagyománytisztelő 
módon felújított házat mutatnak, de a középső képek 
mutatják, hogy faburkolattal, újszerűen is tudunk 
értéket előállítani. 
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KERTEK, KERÍTÉSEK 
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KÖZTÁRGYAK, RÉSZLETEK 

 
 

       
 

 

  

      A kerítések legyenek lábazatosak, terméskővel 
kialakítva, ahol alkalmazhatunk oszlopokat. A 
kerítésmező fából, vagy ízléses formájú fémből 
készülhet, elsősorban áttört formákat alkalmazzunk. 
Az előkertben virágokat, bokrokat, kisebb növésű 
fákat ültessünk. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


