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KÖSZÖNTŐ
Amikor gróf Eszterházy József hívására őseink betelepültek a mai Vértestolna területére, gyönyörű 
helyet választottak életük teréül.

Az évszázadok során a környezete a lakóépületek stílusa változott, de egyedi szépségét értékeit 
még mindig őrzi.

A megalkotott Települési Arculati Kézikönyv arra szolgál, hogy aki itt szándékozik letelepedni vagy 
már letelepedett, milyen építészeti, illetve környezetre vonatkozó ajánlásokat vegyen figyelembe.

Ezen kívül hasznos olvasmány annak is, aki csak kirándulni, vagy pihenni jön kis falunkba, mivel 
általa bepillantást nyerhet az itt folyó életünkbe.

Forgassák szeretettel!

VÉRTESTOLNA
TELEPÜLÉSKÉPI ARCUL ATI KÉZIKÖNY V 2017

Harmados Oszkár
polgármester
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BEVEZETÉS

A kézben tartott Településképi Arculati Kézikönyv olyan leírások és ajánlások gyűjteménye, mely Vértestolna mai és jövőbeni 
képét kívánja megismertetni az olvasóval. 

A kézikönyv használója lehet mindenek előtt Vértestolna lakossága és a település döntéshozói. Javasolt a könyv olvasgatása 
mindazon szakemberek számára is, akik a település fizikai, vagy természeti környezetébe beavatkoznak, akik azt alakítani kí-
vánják. Fontos megismernie a kézikönyvet annak, aki már lakója vagy lakója készül lenni Vértestolnának, de leginkább annak 
fontos, aki Vértestolnán házat, egyéb építményt tervez létrehozni.

Útmutatásaival és javaslataival a könyv szemléletet kíván formálni, irányt mutatni azok számára, akik tetteikkel Vértestolna 
településképi arculatát befolyásolják. A Kézikönyv azok számára is útmutatóul szolgál, akik megismerni kívánják bármilyen 
céllal Vértestolna épített és természeti értékeit, kialakult településképét és annak az elkövetkező időkre tervezett alakulását. 
A falu múltjának és jelenének megismerése segít megérteni a falu számára fontos helyszíneket, felfedezni a meglévő értékeket, 
melyeket védeni és megőrizni kell, a magunk, s az utánunk jövő generációk számára. A kézikönyv, ha betölti szerepét, akkor 
hozzájárul a helyi közösség egyetértésén alapuló, közösen vállalt és egymástól kölcsönösen elvárt értékrend kialakításához, 
annak megformálásához, mely a harmóniát, a nyugalmat, s az elhagyni nem kívánt otthon-érzetét és biztonságát adja.
 

A Kézikönyv létrehozását a “Településkép védelméről” szóló törvény rendelte el. A törvény a települések közösségére bízza 
annak eldöntését, hogy a jövőben hogyan alakuljon a saját környezetük. Arra ösztönöz, hogy helyi lakosság határozza meg 
milyen épített és a természeti értéket tart fontosnak és megóvandónak saját településén. A településképi arculati kézikönyv 
jelen formája és tartalma az idők előrehaladtával feltételezhetően változni fog, minthogy a környezetünk sem állandó. Idővel 
megtartva az alapértékeket más-más válik fontossá, vagy mintaadóvá. Ezért az arculati kézikönyvet időnként meg kell újítani, 
felül kell vizsgálni, vagy csak egyszerűen ki kell egészíteni néhány újabb környezeti elem bemutatásával, hogy naprakészen 
töltse be szerepét.
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E könyv folyamatosan változásra szánt dokumentum, melynek tartósságát az elkövetkező idők fogják igazolni. Ha hosszú 
időre szól, az azt bizonyítja, hogy helyes elveket és meghatározásokat tartalmaz. Azt jelenti, hogy valójában a helyi lakosság, 
illetve Vértestolnán élők egyetértésével és közös akaratával alakuló településképet kívánja formálni a javaslataival, az értékek-
re való rávilágításaival. A kézi-könyvben szereplő javaslatokhoz meg kell ismerni a jelen állapotokat, a múltbeli eseményeket, 
amelyek befolyásolják a településképet. Ugyanakkor el kell képzelni egy olyan jövőképet is, mely befogadója tud lenni az egyé-
ni építési szándékoknak, s a konszenzusra (közmegegyezésre) épülő fejlesztési elgondolásoknak.

A településképi arculati kézikönyv Vértestolna teljes közigazgatási területére készült, mint ahogy a vele egy időben kidolgozott 
településkép-védelmi rendelet is. A rendelet e kézikönyvben szereplő ajánlásokon, megállapításokon alapul. A kézikönyv nem 
tartalmaz kötelező szabályokat, előírásokat. Alkalmazása során minden esetben figyelembe kell venni az országos és a helyi 
érvényű szabályokat, melyek a településképet és az építést befolyásolják, s nem utolsó sorban a települést ismerő és értő fő-
építészi javaslatokat.

A kézikönyvre épülő rendeletben foglalt településképi követelmények úgy fogalmazódnak meg, hogy a kézikönyvben szereplő 
javaslatok és minták segítségével létrejöhessen az önkéntes jogkövetés, az egyéni tervezési szabadság, mely a település ka-
rakteréhez illeszkedik.



8

VÉRTESTOLNA
BEMUTATÁSA

2



9VÉRTESTOLNA BEMUTATÁSA

Vértestolna, a közel 500 lakosú település Komárom-Esztergom megyében található a Gerecse hegység központi részének közelében 
a Pes-kő és az Öreg-Kovács hegy között. Nevében a “vértes” kifejezés arra utal, hogy korábban az Öregkovács-hegy a Vértes hegy-
séghez tartozott. Kovácsi egy Árpád-kori település volt a község nyugati határában. 

Vértestolna a Dunántúl jellegzetes településformáját képviseli, fésűs beépítésű falu. Lakóházainak földszintes, hosszan elnyúló épü-
lettömegei a főutcát szegélyezik, s nem túl széles homlokzatukkal az utca felé fordulva – akár a fésű fogai – merőlegesek az utcára. 
Az eredendően egy utcás falu belterülete a XX. század során fokozatosan és kis mértékben bővült. Érdekessége a falunak, hogy la-
kosainak száma évszázadok óta alig változik. 

VÉRTESTOLNA BEMUTATÁSA 

„ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” (Tamási Áron)
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Dinamikus lakosságszám növekedése továbbra sem várható a falunak, noha lakóterületi fejlesztésére területi tartalékkal a belterület 
nyugati részén a Kert utca mentén rendelkezik a falu. További lakóterületre kijelölt területrészt a Tardosi utcára fűzve, valamint a Béke 
utca közelében jelöl a település szabályozási terve. A falu fő utcája a Petőfi Sándor utca és a délről csatlakozó Tarjáni utca. Az utcaképet 
rendezett, jó állapotú házak és gondozott kertek jellemzik. Egységes és karakteres a Tarjáni utca manzárdtetős “kockaház” sora, de 
igazi településképi értéket a fő utca sváb parasztházai jelentenek. Említésre méltó a Tardosi utca mentén húzódó szépen rendben 
tartott unikális látványt nyújtó házsor is.

 Vértestolna mai címere Eszterházy József által adományozott pecsét lenyomatát mintázza, közepén a település védőszentje, Szent 
Antal látható. A pecsét köriratában az 1755-ös évszám olvasható, mely az Eszterházyakkal kötött szerződésre, adományozásra utal. 
A jellemzően svábközség lakossága ma is ápolja német nemzetiségi hagyományokat. 

TERMÉSZETI, TÁJI ADOTTSÁGOK
Vértestolna a Gerecse hegység központi részén, a hegység többi részétől jól elkülöníthető, tektonikus eredetű völgy (Tardos - 
Vértestolnai Medence) déli részén fekszik. Tata innen közúton mintegy 12 km, Tatabánya 16 km utazással érhető el. Az északra Tardos 
felé nyitott, többé-kevésbé sík területet keletről a Nagy-Gerecse, délről a Peskő és a Halyagos 400-500 méteres hegyei zárják körbe. 
Vértestolna Tardoson keresztül kapcsolódik a Duna-menti 11-es közúthoz. 
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A település állandó vízfolyása a Tarjáni-Malom-patak, amely Vértestolna 
északi külterületein ered, mintegy 290 méteres tengerszint feletti ma-
gasságban. A patak forrásától kezdve délnyugati-nyugati irányban halad, 
majd Tatabányánál eléri a Galla-patakot. A mezőgazdasági területeken 
kanyargó vízfolyást és mellékágait kisebb nádasok, erdősávok, üde fá-
sított legelők kísérik, források táplálják. A patak vizéből több helyen ki-
sebb tározót alakítottak ki: északon a forrásvidéknél és délen az erdő 
szélén. A tavak ökológiai és tájképi szempontból is értéket képviselnek. 
Kilátás szempontjából említésre méltó a 4TONÓ kilátó, mely a település-
től délre, a Nyírfa dűlő és a Községi erdő határában található.

 A Petőfi Sándor utca a falu fő utcája

 A 4TONÓ kilátó
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ÖRÖKSÉGÜNK

Örökségünk megjelenik az épített és a természeti értékeinkben, az elmúlt korok tör-
ténéseiként fennmaradt emlékeinkben, a létrejött közösségeink szokásaiban, a min-
den napjainkat meghatározó lakóhelyi és munkahelyi környezetünkben. Vértestolna 
története, szerzett öröksége messzi időkre tekint vissza. 

VÉRTESTOLNA MÚLTJA, KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE
Vértestolna története a régészeti leletek tanúsága szerint a vas- és a bronzkorig ve-
zethető vissza. A terület a rómaiak korában a tatai vadászterület része volt. A hon-
foglalás után Ketel vezér fiának, Alaptolmának volt a birtoka, innen eredeztethető  
a település neve is. Első okleveles említése 1247-ben Tholma néven történik, a követ-
kező írásos emléke 1337-ből származik, ekkor Tolma elnevezéssel jegyezték le. 
   
A török hadjáratok során elnéptelenedett vidék 1727-ben Tolnapusztaként kerül em-
lítésre. Ekkor vásárolta meg a birtokot Eszterházy József a báró Krapff családtól. 
Később a gróf úrilakot és vadászlakot is építtetett itt. A lakosok számában kiürült 
településre 1733-ban gróf Eszterházy József felhívását követően a németországi 
Baden-Württemberg tartományból katolikus németek érkeztek, majd würzburgi és 
elzászi telepesek is jöttek. Szabad földhasználatot, hat évi adómentességet nyertek 
a letelepülők, és négy évre a gróf felmentette őket földesúrnak járó kötelezettségeik 
alól. A felhívásra érkező családok még abban az évben birtokukba vették a völgykat-
lant. A lakosok 1735 január 6-án örökös szerződést kötöttek az uradalommal, mely-
ben megállapodtak a jogok és kötelezettségek kérdésében.
   

“Uram, jó nekünk itt lenni.”
(Máté evangéliuma)
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Mivel a telepesek hithű katolikusok voltak, 1742-ben megalakult a római katolikus 
egyházközség. 1744-től Tolna plébánia rangot is kapott, a plébánia építése erre az 
időre becsülhető. Az anyakönyveket 1744-től helyben őrzik. Ekkor már 47 család la-
kott a faluban, ez 220 embert jelentett. A lakosság megélhetését elsősorban a me-
zőgazdaság és az állattenyésztés biztosította. A falu akkoriban is széles fő utcája 
gyümölcsfákkal volt beültetve a mai sajnálatosan egyre ritkuló diófasort megelőzően.

A község 1755-ből származó pecsétjén a Torffs Tolnau körirat olvasható. Mai nevében 
a Vértes előtagot onnan kapta, hogy az Öreg-kovács hegy a névadás idejében (1908-
ban) a Vérteshez tartozott. Német neve régebben Taunau volt, ez mára Tolnau-ra 
változott. A Páduai Szent Antalnak szentelt barokk stílusú templomot 1749-ben épí-
tették Fellner Jakab tervei alapján. A templom felépítése előtt egy kis kápolna szolgál-
ta a híveket. Ekkoriban 95 házban 524-en éltek a községben. Feltehetően ekkor épült 
a ma is álló paplak alapját adó épület is. 1848-ig urasági birtokként művelték a község 
által bérelt földeket. A szabadságharc utáni jobbágyfelszabadításoknak köszönhető-
en a zsellérek megválthatták a földet. Tolna területe 7 egész telket tett ki, melyből  
a plébánia fél telket kapott. A lakosok 1853-tól szabadon gazdálkodhattak, az ura-
dalom csupán a templommal, az iskolával és a plébániával rendelkezett. 

1875 október elsején óriási tűzvész pusztított a faluban, az iskola mellett 51 ház égett 
le. A lángok megfékezésében a szomszédos tardosi és a tarjáni lakosok is segítettek. 
Miután sok érték pusztult el, az újjáépítés során az adományokból tűzbiztosabban 
építették újjá az épületeket. 

A közigazgatás átalakítása után a bíró vált a falu első emberévé, majd Tardoson 
1909-ben közös jegyzőséget állítottak fel, a község neve ettől kezdve Vértestolna.  
A leromlott állapotú plébániát 1911-ben felújították, a temető kápolnát és a ravata-
lozót 1944-ben emelték. A községben már a XVIII. század közepétől van iskola. 

Az első és a második világháborúban is sokan harcoltak a falu lakosai közül. Az elesett 
hősöknek táblát helyeztek el a templom falán (az első világháborús emléktáblát 
1929-ben készítették), és a falu minden évben megemlékezik bátor katonáiról. Annak 
ellenére, hogy a község lakossága kizárólag németekből állt a második világháborút 
követően a község elkerülte a kitelepítéseket. A II. világháborút követő időkben bete-
lepítettek 40 magyar családot, ezért bizonyos sváb családoknak át kellett adniuk 
házukat az újonnan érkezetteknek. Néhány év elteltével elköltöztek a faluból a bete-
lepített magyar családok, így az eredeti tulajdonosai visszavásárolhatták otthonukat. 

  A németek betelepülése a XVIII. században
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  I. Katonai Felmérés 1763-1787

Az első katonai felmérés idején Vértestolna egy utcás elágazó útifalu 
volt. A község az erdők ölelésében terül el a mezőgazdasági használat-
ra alkalmas, vízfolyásokkal szabdalt terület közepén. Ebben az időben 
még a “Dolna oder Donau” felirat szerepelt a község mellett. A temp-
lomot már jelöli a térkép a település közepén. A második katonai felmé-
résen már Tolna néven szerepel, kiterjedése és szerkezete alig változott. 
A Tarjáni úttól északra – a maival azonos helyen – mutatja a temető 
területét a térkép. 

A harmadik katonai felmérésen már hangsúlyosan jelen van a mai Kert 
utca nyomvonala, kivehető a Jánoshegy telep-i út illetve a dombra ve-
zető út mentén néhány épület is. A térkép ábrázolásmódjából követke-
zően a templom, a kápolna és az útszéli keresztek is meg vannak jelöl-
ve. Magyarország 1941-es katonai felmérésén már jelölten is 
megjelenik a keresztút a golgotával, egyértelműen megfigyelhető  
a Petőfi Sándor utcai pincesor, a Tardosi út menti házsor, valamint  
a Béke utcai beépítés. 

   II. Katonai Felmérés 1806-1869 

  III. Katonai Felmérés (1869-1887)

  Magyar Katonai Felmérés (1941)
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  Légifelvétel Vértestolnáról 1960-ból    Légifelvétel Vértestolnáról 1984-ből

A katonai felmérések, a kataszteri térképek részleteinek és az utóbbi közel 60 év húszévenkénti légifelvételeinek összevetéséből 
látható miként változott a falu belterülete, és kiépülésének folyamata.

   Légifelvétel Vértestolnáról 1984-ből
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A XIX. századi kataszteri térkép a falu 1885. évi telekszerkezetéről és 
beépítéséről ad kimerítő tájékoztatást, melyen jól kivehető egyes tel-
kek beépítettsége, vagy a földrészek területhasználata. Megis- 
merhetőek az akkor használatos dűlőnevek, jól kivehetőek a vízfolyá-
sok, s a rajzolás technikája következtében a közigazgatási terület 
egészére kiterjedő úthálózat. 
A község lakóterülete ÉNy-on szőlőművelésű kertekkel határos. A sűrű 
telekosztású és akkor még szőlővel betelepített kerteket a falutól észa-
ki irányba emelkedő és a gerincen vezető széles út szolgálja ki. Az út  
a falu fő utcájának a Petőfi Sándor utcának a meghosszabbítása. Az 
újbelterület közeli részének jelentős szakaszán a mai állapotokkal meg-
egyezően az úttal párhuzamosan nagyszámú présházzal beépített 
pincesor van. A falu egyik sajátossága, hogy a szőlőkbe vezető útvonal 
egyben a keresztút is. A dombtetőn a szőlőművelésű területek meg-
szűntével a keresztút végét jelentő golgota kapott helyet. A domb nyu-
gati lejtője a “Jánoshegy” elnevezést, a keleti oldala a “Kápolna szőllők”, 
majd hozzá csatlakozóan az “Új szőllő dűlő” megjelölést kapta. A 
dombtetőn a kálváriát körülvevő rét a “Kálvária körül legelő” nevet vi-
seli. Távolabb minden irányban sűrű erdő települt. 

A korabeli falu beépítési jellemzőiről és területhasználatáról a követ-

kezők ismerhetők meg. A faluban számos pince és présház már létezett. Láthatóak szinte a maival teljes hosszban megegye-
zően a Petőfi Sándor utcában, valamint a Kert utcában sorakozó pincék. A Petőfi Sándor utcai pincesort elhagyva a dombtető-
re vezető útmentén a kertekben egymástól elszórtan csak néhány présház áll. Ugyanakkor a Jánoshegy-i telkek DNy-i, azaz a 
hegylábi végén közel 30 db kisház sorakozik a területet megközelítő út mentén. A kerthasználatú telkek közel fele – jellemzően 
az út alsó szakaszán – ma is beépített.

 A XIX. század második felére a Tardosi utca nyugati oldali házsora majdnem teljesen kiépült.

A falu különösen széles fő utcával rendelkezik.

A főútra merőleges valamennyi keskeny telken - kivéve a templom, az iskola és a plébánia beépítését - oldalhatáron állóan szabályo-
san sorolnak a hosszházas kialakítású lakóházak. A lakótelkek beépültségén felismerhető a német telepesek építési szokásaival és 
portahasználatával összefüggésbe hozható telepítési forma. Az udvart a kert előtt keresztbe fordítva pajta zárja le. A falvégükkel  
a szomszéd pajtával olykor érintkező, úgynevezett “keresztpajta” különös szereppel is rendelkezett. Általuk kialakult egy olyan paj-
tasor, mely az érintett szakaszon erődszerűen vette körbe a települést. 

 1885-ös kataszteri térkép
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A XX. század elejétől a vályog és téglafalú támpilléres tornácú házak 
között található egy-egy festett díszítésű esztergált fa- vagy kőtornác 
is. A házakra jellemző az utcára nyíló betétes gangajtó. A térképen  
a magyar és német nyelven ismert földrajzi nevek beszédesek, a terme-
lésre utalnak. Ilyenek például a Bodzás – Hollerstüche, a Papföld – 
Kirchenfeld, vagy a Házirétek – Bruchwiese. Feltűnően sok a faluban  
a belterület peremén, s kint a földeken is a kereszt. Ilyen például a Fogl 
József által 1847-ben állíttatott Holzernes Kreuz, az 1899-ben Stark 
Antal által készíttetett Keuz, vagy Goldschmidt Mihályné által emeltetett 
Kreuz am Tardoscher Weg.

A LAKOSSÁG, A FALU GAZDASÁGA, HAGYOMÁNYAI

Vértestolnán élő emberek a “kezdetektől”, vagyis a letelepedéstől fog-
va főként a mezőgazdasággal és az állattenyésztéssel foglalkoztak. 
Munkahelyül szolgáltak még Tardos kőbányái, vagy Tata és Tatabánya 
egyéb munkalehetőséget nyújtó gazdasági egységei. 1960-ban meg-
alakult a Gerecse termelőszövetkezet, mely 1964-ben egyesült 
Gerecsevölgye Tsz néven a vértestolnai tsz-szel. A szövetkezet felbom-
lása után magánvállalkozásokban, egyéni gazdálkodókként művelik  
a földeket, folytatják az állattenyésztést.

A huszadik század közepén a lakosok főleg a közeli Tatabányára jártak 
dolgozni, ott is többnyire a bányába, de dolgoztak a cementgyárban és 
a karbidgyárban is. Miután a falu elszakadt a Tardosbányai körjegyző-
ségtől, önálló Polgármesteri Hivatalt alakítottak ki a Petőfi Sándor utca 
középső szakaszán lévő nagyméretű lakóházban. Az épületben helyet 
kapott a posta és az orvosi rendelő is. 2004 és 2013 között Héreggel 
alakított ki körjegyzőséget a település, 2013-tól ismét létrejött  
a Tardossal közös önkormányzati hivatal.
 
Az 1758-ban épült iskola sokáig önálló intézményként működött, majd 
az 1960-as években a körzetesítések hatására a felső tagozatosok 
oktatása Tarjánba került át. A nevelés német nyelven történik, 1998 
és 2006 között kéttannyelvű volt az iskola, azóta újra német nemze-
tiségi oktatás folyik. Az óvoda 1992-ben jött létre a település központ-
jában, a templom és a hivatal között egy parasztház átalakításával. Az 
oktatás német nemzetiségi program alapján folyik az intézményben, 
ahol a falu hagyományainak, szokásainak megismerésére nagy hang-
súlyt fektetnek. 
 
A Kultúrházat az 1960-as években építették egy színpaddal ellátott 
nagyteremmel, két kisebb teremmel és egy klubhelységgel. A hetvenes 
években moziként is működött. A lakosság zöme római katolikus val-
lású, a falu a Győri egyházmegye tatai esperes kerületéhez tartozik. 

A helyi társadalom aktivitása nyomán 1922-ben bejegyezték első 
egyesületét a Magyarországi Németek Szövetsége helyi csoportját. Ezt 
követte 1924-ben a Levente Egyesület, 1925-ben a Magyarországi 
Német Népművelődési Egyesület helyi csoportja, 1930-ban a Polgári 
Lövészegylet, 1939-ben az Önkéntes Tűzoltó Testület, 1942-ben pedig 
a Gazdakör. A lakosság művelődését már a 30-as évektől községi 
fenntartású Népkönyvtár szolgálta.
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A társadalmi élet a településen továbbra is jellemzően az egyesületek-
ben zajlik, melyek közül számos kör alakult a hagyományok ápolására,  
a szabadidő eltöltésére és a közösségi élet szervezésére. A legrégebbi,  
s ma is működő egyesület a községben (eredetileg 1912-ben jött létre), 
mely a tűzvédelmi megelőzési és kárelhárítási feladatokat látja el, s ma 
a Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesülete nevet viseli. 1993-ban  
a német nemzetiségi érdekek képviseletére jött létre a Vértestolnai 
Németek Hagyományőrző Egyesülete. 1996 óta szervezi a falu aktív 
életét a Vértestolnai Tömegsport Egyesület, melynek célja a sportolás, 
mozgás szervezése, vetélkedők és rendezvények megtartásával az 
egészséges életmód népszerűsítése. 2004-ben alakult meg a Grüner 
Wald Kulturális Közhasznú Egyesület a közösség szokásainak, a német 
hagyományoknak a megőrzésére, az ifjúság szabadidejének hasznos 
eltöltése szervezésére és a falu környezetének szépítésére. Évek óta 
működik a Hornyák Sramli Zenekar és a Tolnautaler Zenekar.

2016. június 11-én a templomkertben új keresztet állítottak a II.  
világháborús repülőgép-szerencsétlenség emlékére. 1943. január 
másodikán ugyanis lezuhant egy Junkers 52 típusú repülőgép, neki-
ütközött az Öregkovács-hegynek. A tragédia helyszínén (térképen 
megjelölt helyen) és a templomkertben is megemlékezéseket tartot-
tak, emlékkeresztet állítottak.
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A betelepülő németek magukkal hozták a háziállataikat 
is. Az eredeti hazájában már teljesen kipusztult cikta juh 
is így kerülhetett Magyarországra. Az egyik legritkább 
juhfajtát a világon, az őshonos cikta juhot, tolna-baranyai 
sváb juhnak is nevezik. Egy ideig Vértestolnán tenyész-
tették egyedül a génmegőrzés céljából fenntartott német 
eredetű háziállatot. Korábban e juhfajta, mint egyetlen 
nyáj a vértestolnai tenyészetben volt megtalálható.

A községben van egy másik említésre érdemes és a tele-
pülésképben is jelentőséggel bíró állattartó gazdaság is. 
A juhtenyészet mellet a szarvasmarhatartás is gazdasá-
gi potenciálja lett a községnek. A község külterületének 
nyugati térfelét a juhnyáj, míg a keleti oldali külterületét 
a marhacsorda legelésző látványa színezi.
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Vértestolna a Gerecse-hegység által ölelt, vonzó táji környezetben fekszik, ahol az épített és természeti környezet harmonikus viszo-
nyának megőrzése kulcsfontosságú. A magaslatokat borító, kiterjedt erdők, a dús növényzettel kísért vízfolyások, a fás legelők,  
a szőlőhegy és nem utolsó sorban a falu épített elemeinek összessége teszi a tájat egyedivé. 

A község tagja a 2013-ban megalapított, az ország hetedik Natúrparkjának, azaz a Gerecse Natúrparknak. A település területén 
áthalad az országos Kék túra és a Gerecse 50 túraútvonala, melynek következtében a falu természeti és épített értékeit a természet-
járó bakancsos turisták is gyakran meglátogatják.

 Cikta juh



23ÖRÖKSÉGÜNK

VÉRTESTOLNA ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGE
MŰEMLÉKEK

1. Páduai Szent Antal római katolikus templom, 
Petőfi Sándor utca 54., (1749)
Vértestolna egyik látványos, s legértékesebb műemléke 
a római katolikus templom. A falu történeti szerkezeté-
nek közepén, a Petőfi Sándor utca felezésében helyezke-
dik el. Az téglalap alaprajzú, 25 méter hosszú és 6 méter 
széles, egyhajós, három ablakkal ellátott középtornyos 
templom szabadon állóan illeszkedik az utcasorba.

A Szent Antal római katolikus templomot 1744-ben épí-
tették Fellner Jakab tervei alapján. A főhomlokzat síkja 
fölé magasodó tornya később, 1788-ban épült Gött 
Antal tervei szerint. A templom orgonáját Josef Loyp 
készítette 1858-ban, a főoltár 1752-ből, Krisztus szob-
ra 1768-ból való, a szószék 1760-ra készül el. 
Berendezése jellemzően barokk. 

Az utcavonalon szabadon álló épülethez két oldalról 
magas falazott kerítés csatlakozik, oldalt egy-egy ka-
puval. Ezeken át lehet a templom kertjébe bejutni.  
Az egyhajós poligonális (sokszögű) szentélyzáródású 
templomot cserép héjalású kontyolt nyeregtető fedi.  
A nyolcszögű, három oldalával záródó szentély kisebb 
szélességgel, egyenesen csatlakozik a főhajóhoz.  
A templomhajót fiókos dongaboltozat fedi. Az északi 
oldalán a templomhoz kisméretű sekrestyét építettek. 

 A római katolikus templom
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A templom külseje gazdagon díszített. Bejárata a torony aljában van 
a főhomlokzat középtengelyében. Kosáríves, vörös mészkő keretezé-
sű, timpanonos szemöldökpárkánnyal ellátott kapujához öt lépcsőfok 
vezet. A homlokzat két szélső tengelyében mélyített faltükrök kaptak 
helyet, melyeket lizénák szegélyeznek. Főpárkánya fölött íves orom-
falak kapcsolják tornyát a főhajóhoz, melyeken kővázák helyezked-
nek el. Oldalhomlokzata tagozatok nélküli, félköríves ablakokkal ellá-
tott. A torony felső emeletén félköríves ablak látható az óra nélküli 
törtvonalú órapárkány alatt. Összetett gúlaformájú toronysisakját 
fémlemezzel fedték be. A templomtornyot 1945-ben a németek fel-
gyújtották foszforbombákkal, és csak 1968-ban sikerült újjáépíteni. 
A templombelső tatarozására is ekkor került sor. 2011-ben a hívők 
adományából és pályázat útján nyert támogatásból kívül-belül meg-
újult az istenháza.
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2. Mária-kápolna, Tardosi út, 1812
Egy másik műemlék a faluban az 1812-ben épült “zarándokkápolna”, 
mely a település belterületétől északra, a Tardosi út mentén találha-
tó. Vértestolnát már 1790-ben említik híres búcsújáró helyként, ahol 
magyar, német és szlovák nyelvű miséket tartottak. Feltehetően az 
egyre népszerűbb és elterjedtebb szentkereszti búcsújárást végzők-
höz kötődik a kápolna alapítása és építése. A szentkereszti búcsújá-
rások alkalmával itt köszönt el a processzió a kísérettől, és itt zajlott 
a fogadás szertartása is. Építője Uttó Jakab tolnai jobbágy volt.  
A kápolnácskát a Fájdalmas Szűz tiszteletére szentelték fel. Később 
Lourdes-i Mária kápolnájaként használták. Belső falain kétoldalt 
Jézus szívét és Mária szívét ábrázoló olajnyomatok vannak. Egy népi-
es faragványú, ősi körmeneti kereszt még részét képezi a védett ká-
polnának. Az építmény házacska formájára épült, oromzatos, egyet-
len bejárati nyí lással a Tardosi út felé. A téglalap alaprajzú 
nyeregetővel ellátott épület, tetején egy fémkeresztet helyeztek el.  
A bejáratára felújításakor egy üvegezett fa ajtó került. Belső tere 
csehsüveg boltozatú. Oltárképe 20. századi eredetű. 

3. Tájház, Petőfi Sándor utca 88., 1900 körül
A Petőfi Sándor utca északi oldalán elhelyezkedő Tájházat egy mű-
emléki védelem alatt álló sváb parasztházból alakították ki. A felújí-
tások folyamán figyelembe vették és próbálták megőrizni az épület 
eredeti stí lusát. A tárgyi emlékeket és a berendezéseit a lakosság 
adományozásából sikerült összegyűjteni. Így bemutathatóvá váltak 
a hagyományos sváb porta háztartási eszközei, a gazdálkodás folya-
mán használatos tárgyak és szokások, a régi bútorok és az épület 
kialakításának módja.

A hagyományos telekszerkezethez illeszkedően az előkertes, fésűs 
beépítési mód jellemző a telekre. A földszintes, téglalap alaprajzú 
épület pórfödémes, cserépfedésű kontyolt nyeregtetővel van ellátva. 
Belső tereinek elrendezése is a sváb hagyományokon alapul: az utca 
felől nézve a szoba-konyha-szoba-kamra sorrendet követi. 
Nyílászárói felújítottak, a XIX. század végéből valók. A ház végfalához 
nyeregtetős melléképület épült. Udvarában egy szépen karbantartott 
kerekes kút látható.
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4. Lakóház és gazdasági épületek, Petőfi Sándor utca 73., XIX. 
század vége
A falu negyedik műemléke a Petőfi Sándor utca déli oldalán, szaba-
don állóan elhelyezkedő földszintes lakóház. Az épület főhomlokzata 
a telekhatárra esik, így idomul az utca építési vonalához. Alaprajza 
téglalap alakú, tetőzete cserépfedéssel ellátott csonkakontyolt nye-
regtető. A sváb szokásokhoz alkalmazkodva szoba-konyha-szo-
ba-kamra elrendezésű. Udvarában két melléképület látható, egy ke-
resztcsűr és egy disznóól is része a védett együttesnek. Jelenleg 
elhanyagolt állapotú épület hasznosulásra és felújítása vár.
   
RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG
Vértestolnán 8 db nyilvántartott régészeti lelőhely van, melyeket  
a fejezet végén található térkép ábrázol:

- Tarjáni-Malom-patak I. és II. 
- Tarjáni-Malom-patak, Halastó
- Buncsú kút I. és II.
- Tarjáni-Malom-patak mente I. és II.

Számos figyelemre érdemes és a helyi értékek megőrzése szempont-
jából bizonyos védelmet igénylő épület, műtárgy található még 
Vértestolnán, melyek közül a könyv terjedelme miatt csak néhány 
bemutatására van lehetőség, de a kézikönyv mellékletében katasz-
terbe foglalva megtalálhatóak.

HELYI JELENTŐSÉGŰ ÉPÍTETT ÉS TÁJI ÉRTÉKEK
Területi védelmet igénylő épületegyüttesek és építmények 
1. Pincesor a Petőfi Sándor utcában
2. Pincesor a Kert utcában
3. Tardosi utca házsorát felölelő terület
4. Jánoshegy-tető - Kálvária 

1. Pincesor Petőfi Sándor utcában
A pincesor 41 darab önálló helyrajzi számon jegyzett pincéből, illetve 
présházból áll. Az építmények önmagukban nem képviselnek egyedi 
értéket, de együttesük mindenképpen a településképet erősen befo-
lyásoló szereppel bír. Ezért településképi szempontból mindenképpen 
figyelemre érdemes.  
       
2. Pincesor a Kert utcában
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A Kert utca északi részén a lakótelkek és sportpálya területe között 
közvetlenül a Kert utcára nyílóan pincesor található. A pincék kiala-
kítása és a rekreációs célokat is betöltő “présházak” sajátos beépíté-
se egyedi karaktert ad a területrésznek. A településképben jelentő-
séggel bíró utcasor a sportpálya felől teljes rálátással rendelkezik. 
Figyelmet érdemel településképi alakulása. Javasolt megkülönbözte-
tett figyelemmel nyomon követni a terület használatának és építési 
tevékenységének folyamatát.

3. Tardosi utca házsorát felölelő terület
Tardos felől érkezve a faluba a meredeken emelkedő út kettéválik.  
Az egyik ágán, mely lent maradt a sík terepen, egyoldali beépítéssel, 
sajátos arculattal bíró utcasor alakult ki. A másik ágán - támfalat ké-
pezve az előző síkban maradt útra - lehet feljutni a falu főutcájára,  
a Petőfi Sándor utcára. Az “alsóvezetésű” Tardosi utca mente már a XIX. 
század derekára beépült. Az egységes és különlegesen szép utcaképet 
eredményező házsor, mindamellett, hogy az épületek egyenként is érté-
ket képviselnek, mégis inkább helyi területi védelemre érdemesek.
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4. Jánoshegy-tető - Kálvária 
Egyes leírások szerint Vértestolnán a kálvária eredetileg 1864-ben 
épült ki a Jánoshegy-tetőre vezetően. Az 1930-as években a helyi sváb 
családok összefogásával a stációkat újraépítették. A 2000-es évekre 
ezek a keresztúti állomások is tönkrementek. Ismét a helyi lakosok 
kezdeményezésére és az Önkormányzat szándékával megegyezően 
újjá épült. Az Önkormányzat a Hagyományőrző Egyesülettel együtt-
működve sikerrel pályázott a felújításra. Az emlékműveket 2012.  
augusztus 20-án szentelték fel. A stációk finom mívű kerámiatábláit 

– teljességében lásd korábbi oldalakon - Végh Ákos keramikus készítet-
te. A kálvária településtörténeti szerepe, szellemisége és az új stációk 
kialakítása mindenképpen olyan értéket képvisel, mely Vértestolna 
örökségét képező építmények között a településképet meghatározó 
szereppel bíró értéknek javasolt nyilvánítani.
      
TÁJI JELLEGET HORDOZÓ LAKÓÉPÜLETEK
Vértestolnán a hagyományos lakóház építési forma az elmúlt évszá-
zadokban az oszloptornácos kialakítású, hosszházas alaprajzú épület 
volt. A hosszházak az utcára merőleges egyenes gerincű, az utcai hom-
lokzaton általában kontyolt tetejű, keskeny és hosszú épülettömegeket 
eredményeztek. Kezdetben a zsúptetővel (rozsszalma-kötegből kép-
zett tetőhéjazattal) fedték a házakat, majd a tégla- és cserépipari ter-
mékek elterjedésével tartósabb fedéssel látták el a vályogból rakott 
házfalakat. Ezt az építési formát a betelepülő németek saját formakin-
csükkel, szín- és részletekre kiterjedő díszítő elemek használatával 

“sváb-házas” beépítéssé érlelték.

Számos figyelemre méltó lakóház áll Vértestolnán, régiek, újak, fel-
újítottak és néhány felújításra váró. Vértestolna településképének 
meghatározója a fent ismertetett hagyományos beépítést követő 
építési forma. A kézikönyv mellékletében a helyi értéket képviselő 
épületek és egyéb építmények bemutatása megtalálható. Néhány 
jellegzetessége e beépítésnek itt is megismerhető.
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HELYI TERÜLETI ÉS EGYEDI VÉDELEMRE ÉRDEMES ESETEK 
TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSA

JELMAGYARÁZAT
Műemlék és telke

Védett fa, fasor

Településképet meghatározó,
védelemre javasolt épületek, építmények
Javasolt helyi területi védelem

Kert utca
Tardosi utca

Petõfi Sándor utca

út

Kenderes utca

Tarjáni utca

Béke utca

3.

1.

2.

4.

VÉRTESTOLNA HELYI VÉDELEMRE ÉRDEMES ÖRÖKSÉGEI
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EGYÉB A TELEPÜLÉSKÉP SZEMPONTJÁBÓL HELYI JELENTŐSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK, TÁJI ÉRTÉKEK

 Szentháromság emlékmű  Kereszt  Emlékkereszt a Tardosi úton

   Két kút a Petőfi Sándor utcában

  Ravatalozó és kereszt

Értékes növények
Vértestolnán széles közterületek állnak rendelkezésre nagy kiterjedésű zöldfelüle-
tekkel. Itt gyakran láthatunk idős, szép habitusú, nagyméretű fákat, fasorokat. 
Javasolt a védelmükre, a fasorok hiányzó egyedeinek pótlására nagy hangsúlyt fek-
tetni, hiszen a zöldfelületek rendkívül fontos elemei az utcaképnek, az élhető lakó-
környezetnek. A Petőfi Sándor utca mindig is fasorral volt beültetve, melyet széles-
sége lehetővé is tett. Javasolt továbbra is megtalálni a módját, hogy a fasorok 
megmaradjanak, egyes szakaszai egységes képet nyújtsanak. Mára vegyes faegye-
deit célszerű lenne kiválasztott fafajtákkal kiegészíteni, betelepíteni, s ahol lehet  
a diófás szakaszokat még továbbra is megmenteni.
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Az alábbi ábrák bemutatják:
- a régészeti örökség lelőhelyeit, 
- a nemzetközi és hazai természetvédelem alatt álló területeket,
- a helyi területi védelmet igénylő épületegyütteseket és építményeket,
- a helyi védelemre javasolt építészeti és táji értékeket, 
- a településképet meghatározó, további helyi közösségi figyelmet igénylő építményeket. 

3.
1.

2.

4.
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JELMAGYARÁZAT
Régészeti lelőhely

Tájképvédelmi terület

Ökológia magterület területe
Ökológia folyosó területe
Ökológia pufferterület területe

Forrás
Barlang

Natura 2000 - madárvédelmi terület
Natura 2000 - természetmegőrzési terület

Országosan védett természetvédelmi terület

Javasolt helyi területi védelem
Műemlék

15
00

1500

3.

1.

2.

4.

Forrás

Beépítésre szánt és kertes
mezőgazdasági terület

Javasolt helyi területi védelem
Településképet meghatározó,
védelemre javasolt épületek

Műemlék

Elektromos hírközlési sajátos

mezőgazdasági terület
Elektromos hírközlési sajátos
építmény (torony) elhelyezésére
nem alkalmas terület a beépítésre
szánt és kertes mezőgazdasági
terület határától mérten 1500m
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ÉS AZOK ARCULATI  

JELLEMZŐI  
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLTEK LEHATÁROLÁSA 

IV. és V. dűlő

Szabadosok dűlője

Tarjáni útra és
Rókalyuki

Tarjáni útra és
Rókalyuki Bodza dűlő

Házi rétek a falu alatt

Kurta dűlő

Első dűlő
Első vagy Nyírfa rét

Nyírfa dűlő

Első vagy Nyírfa rét
Második dűlő

Nyírfa rét

Községi erdő

Uradalmi rét

Őzfej

Őzfej

Malom rét

Malom dűlő

IV. és V. dűlő

Peskő

Malom dűlő

Harmadik rét

Kövecses dűlő Disznószállási és IV.
dűlő

Második vagy Házi rét

Zsellérföldi dűlő

Kappanbükk

Kappanbükki dűlő

Kálvária körül legelő

Zsellér legelő

Vörösréti dűlő

Kappanbükk

Kappanbükk

Kappanbükk

Kappanbükk

Peskő

Peskő

Peskő

Peskő

Kappanbükk

Történeti településrész
Manzárdtetős épületek

Fejlesztési területek

JELMAGYARÁZAT

Pincés területek

Vízgazdálkodási területek

Rekreációs területek
Különleges területek

Erdőterületek és erdősülő területek

Kertes (mezőgazdasági) területek, szőlők
Mezőgazdasági területek

Mezőgazdasági üzemi területek

Kialakuló lakóterületek



35ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

Vértestolna településkarakterét elsősorban telepü-
lésszerkezetében, településképet meghatározó ele-
meiben, formáiban, anyagaiban és színvilágában 
együttesen ragadhatjuk meg. A falu morfológiája  
a belterületén belül jellemzően az idők során létrejött 
települési bővítményekkel változik, karakter-egysé-
gei a falu területi növekedésével jellemezhető. 

Kert utca
Tardosi utca

Petõfi Sándor utca

út

Kenderes utca

Tarjáni utca

Béke utca

Peskő

Peskő

Kappanbükk

Kálvária körül
legelő

Kappanbükki
dűlő

Zsellérerdőföldi
dűlő

Második vagy Házi rét

Disznószállási és IV. dűlő

Nyírfa rét

Második dűlő

Első vagy Nyírfa
rét

Nyírfa dűlő

Első vagy Nyírfa
rét

Első dűlő

Kurta dűlő

Házi rétek a falu
alatt

Bodza dűlő
Tarjáni útra és
Rókalyuki

Tarjáni útra és
Rókalyuki

Szabadosok
dűlője

A történeti térképek bizonyossága szerint (lásd előző fejezetekben) 
az utcahálózat fő elemei nem változtak, az újabb beépítésű telepü-
lésrészek szerves kiegészítései a település szerkezetének. 
Úthálózatának fő eleme az országos úthálózati elemet képező 
Tarjáni utca − Petőfi Sándor utca − Tardosi utca útvonal, melyek 
valóban a község fő szervező tengelyei, az utcahálózat többi eleme 
ezek szerves folytatása.

A történeti központ volt az elsősorban mezőgazdálkodással, állat-
tenyésztéssel foglalkozó lakosság lakhelye és az egyházi illetve 
egyéb intézményeket befogadó épületek helyszíne. 
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 Vértestolna történeti településközpontjának tekintett 
része a Béke utca, a Petőfi Sándor utca és a Tardosi utca 
menti beépítésekből áll. A történeti településmag alap-
szerkezete, utcahálózata és belterületi telekstruktúrája 
évszázadok óta szinte érintetlen. Beépülésére a szerves 
fejlődés jellemző.

A legrégibbi utca a faluban az észak-déli irányú Petőfi 
Sándor utca, amely északkeleti irányban a Tardosi utcán, 
míg délkeleti irányban a Tarjáni utcán keresztül kapcso-
lódik az országos úthálózathoz. A Petőfi Sándor utca 
északi szakaszához merőlegesen érkezik a Tardosi utca, 
mely további lakóterületekkel egészíti ki a történeti te-
lepülésrészt. A fő utcától keletre, a Tarjáni utcához 
északi irányból csatlakozik a Béke utca. A zsákutca 
menti beépítés ugyan később jött létre, mint az ősi tele-
pülésmag, és szervesen nem kapcsolódik hozzá, a ke-
letkezését tekintve ugyan a XX. század eleji, de beépíté-
si jellegében nagyon hasonló a település központját 
képező területrészhez, ezért ugyanazok a karakterje-
gyek jellemzik e területet is.

A történeti településrészen kialakult lakótelkek ma is 
őrzik szalagtelkes szerkezetüket, az oldalhatáron álló 
földszintes épületeik ritmusosan sorakoznak egymás 
mellett. A széles utcákat előkert nélküli házak szegélye-
zik, melyek között többnyire áttört kerítések engednek 
betekintést az udvarba. Az utca tengelyére merőleges 
gerincű lakóépületek vakolt homlokzatúak, többnyire 
cseréppel fedett teljesen kontyolt, vagy utcára merőle-
ges gerincű oromfalas nyeregtetős kialakításúak. 
Némelyike a hosszházas tornácos formát képviseli. 
Mivel a helyi lakosság intenzív földműveléssel és állat-
tartással foglalkozott, melléképületek is megjelentek.  
A hosszú szalagtelkek keskenysége miatt ezek jellem-
zően a lakóépületek mögött és gyakran keresztbe for-
dítva helyezkednek el.

4.1. TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZEK

 Első Katonai Felmérés (1763-1787)  Kataszteri térkép (1885)
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A történeti településmag befogadója Vértestolna összes intézményének (Templom, Községháza, Kultúrház, Iskola, Óvoda,) melyek 
közül a leginkább meghatározó épület a templom. A falu fejlődésével a legjelentősebb méretű közintézmények a családi házak 
méretétől és jellegétől jelentősen nem különböző épületekben kaptak helyet, melyek szintén a Petőfi Sándor utcában találhatók. 
A széles főutca következtében a község életében jelentőséggel bíró teresedések, találkozási helyszínek nem alakultak ki.
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4.2. MANZÁRDTETŐS ÉPÜLETEK

A tudatos településtervezés következtében a történeti 
településrészhez kapcsolódóan az addig beépítetlen 
területek egy részét felparcellázták, és az új telekosz-
tással létrejött telkeken lakóépületek épültek. Ezek  
a területek a központi területek kiegészítései, így a telek- 
osztás és az utcák nyomvonalvezetése a történeti rész 
folytatásaként alakult, illetve helyének kijelölése tuda-
tos, szerkesztett. A Tarjáni utcától délre és a Kenderes 
utca mindkét oldalán modernebb, de szintén oldalhatá-
ron álló épülettípusok jelentek meg. 1960-ra a Kenderes 
utca mindkét oldala kiépült, s ezt követte egy későbbi 
időben a Tarjáni út menti beépítés. Telekszerkezetükben 
hasonlóságot mutatnak a történeti településrésszel, de 
az épületek formája már attól jelentősen eltérő. 

A II. világháborút követő intenzív lakásépítés során je-
lentek meg az 50-es 60-as években a “kocka-házak”.  
A házak az ország nagyobb részén sátortetővel létesül-
tek, de itt Vértestolnán a manzárdtetős “kockaház” va-
lamelyest polgáribb változat terjedt el. Mivel beépülésük 
ütemezetten jött létre, ez egységes építészeti arculatot 
eredményezett. A lakóházak főbb jellegzetességeikben 
megegyeznek. A korábbi, hagyományos módon kialakí-
tott épületekhez illeszkedve ezek oldalhatáron álló föld-
szintes épületek. Különbség, hogy ezek a házak már 
előkert megtartásával jöttek létre, s egységes magas-
ságú kőlábazattal rendelkeznek. Így kialakult a házak 
előtt egy jellemzően 3-5 méter szélességű előkert. Az 
alaprajzi méretükben is azonos, közel 10x10 méteres 
négyzet alaprajzú épületek, főhomlokzatukon két ab-
lakkal rendelkeznek, s azonos tetőformával. 

Az épületek építési ideje a Kenderes utcában az 50-es 
évek második fele, a Tarjáni utcában inkább a 60-as 
évek második fele. Az azonos épülettípus, a manzárdte-
tő alkalmazása a Tarjáni utcában különösen egységes 
utcaképet eredményezett. Ritka ez időben az ilyen szá-
mú (mintegy 13 darab), ennyire egységes képet nyújtó 
manzárdtetős épület telepítése. Különleges látványhoz 
hozzájárul, hogy a Tarjáni utca ezen a szakasza erősen 
lejt. Az épületsor érdekes látványát, egységes utcaképét 
fokozza, hogy az előkertekben nem ültettek nagy ma-
gasságra növő díszcserjéket, fákat, amelyek eltakarnák 
az épületeket, ezért érvényesülni tud a tömegarányban 
és tetőzetben egységes házsor.

  Kenderes utca
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4.3. KIALAKULÓ LAKÓTERÜLETEK

Eltekintve néhány kirívó esettől az utcák összképe, ha 
szakaszosan is, de szerencsére egységes maradt.  
A homlokzatok és a kerítések színei változatosak, olykor 
élénk színezésűek, azonban jelen van a puritánabb for-
málású tört-fehér és pasztellszínek alkalmazása is. 
Egyes épületeken megjelentek a kőporos vakolatszínek, 
de ezek még a “földszínekhez” hasonlóak nem olyan 
harsányak, mint a felújított műanyag-festésűek. Ezeken 
az épületeken továbbra is a harmonikus homlokzati fes-
téseket kívánatos követni, az említett (pasztell és  
a föld-színeket), s elvártként kell kezelni, hogy a tetőzet 
át nem alakítható, bitumenes zsindelyre, vagy táblás 
fémlemez fedésre nem cserélhető le. Nem javasolt  
a betoncserép alkalmazása sem héjazat cseréje esetén. 
A tető színeként is a hagyományos terrakotta szín meg-
tartása kívánatos.

Az új építési forma tehát egységes megjelenésű épüle-
teket, harmonikus utcaképet képvisel. Látványuk meg-
őrizhető az előkerti növényzet jó megválasztásával.

A karakterhez tartoznak a legutóbbi időkben kialaku-
ló, az elmúlt évtizedek alatt utcahálózattal kialakí-
tott lakótelkek folyamatos beépítései, valamint mind-
azok a területek is, melyek már telekosztásuk 
létrejötte miatt, vagy a szabályozási terv ábrázolása 
következtében az úthálózat megfelelő kialakítása 
után bármikor beépülhetnek. 

Ezek közé tartozik a község északi részén a Tardosi 
utcáról északi irányba nyíló út mentén tervezett beépí-
tés, vagy a Kert utca mentén elhelyezkedő beépítésre 
előkészített területek. A Tarjáni utca nyugati végén, 
attól északra (a Béke utcától keletre) is tervezett egy 
új lakóterületi rész.

  Tarjáni utca
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Az új beépítéseknél felmerül a kérdés, hogy a tető alakítása, az épületek formálása milyen trendet is kövessen. Szabadon, saját 
értékrend határozza-e meg, vagy majd mindig az éppen aktuális előbb építkező szomszéd karaktere? Vértestolnán az eddig be-
építéssel nem rendelkező Béke utca közeli fejlesztési területen javasolt a hagyományos telepítési formát és építési formát követ-
ni. A Kert utca nyugati oldalán a megindult tendenciát követve a szabadabb építési forma követése is megengedhető. Hasonlóan 
a Tardosi utcáról északi irányba nyílóan tervezett új beépítésnél a rálátás lehetőségének mérséklését biztosító zöldsávok telepí-
tésével a szabadabb épületformálás elképzelhető.

 A Kert utca új beépítései

A kiépülésre váró területek egy része még nem rendelkezik feltáró úthálózattal, telekosztással, ma még művelt mezőgazdasági 
területek. A Tardosi és a Tarjáni utcától északra fekvő területek ilyenek. Amikor a területek beépítése megkezdődik, az abban az 
időben divatos építési formát fogják választani a területen építkezni vágyók. Nem tudható milyen időtávban következik be a terü-
letek beépülésre való előkészítése, egyáltalán fennáll-e még a fejlesztési területek ilyen számban való megtartásának szándéka.
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4.4. PINCÉS TERÜLETEK
Vértestolnán hagyománya van a szőlőtermesztésnek 
és a borkultúrának. Az itt található pincék és préshá-
zak egyedi karakterükkel üde színfoltjai a helyi építé-
szetnek. Két pincesor maradt meg a régmúlt gazdag 
szőlőtermesztő idejéből a faluban. A pincék kezdet-
ben egyéb termény tárolásra is használatos voltak. 
Területileg csoportosan, egymás mellett sorakoznak 
a pincés területek a Petőfi Sándor utca és a Kert utca 
északi szakaszán. 

Településszerkezetileg indokolt, hogy ide épült a pin-
cesor, hiszen az a terület a történeti falu szélén,  
a szőlőhegy aljában helyezkedik el. Az épületek jel-
lemzően földszintesek, de az utóbbi évtizedekben 
néhány emeletes ház formájában lett kialakítva rek-
reációs rendeltetéssel kiegészülően. 

A présházzal nem rendelkező pincék előtt faoszlopo-
kon álló tetővel képeznek tartózkodó helyet a pince-
bejárat előtt.
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 A Jánoshegy-tető gerincén vezető Petőfi Sándor utca. Balra a Kert utca északi része, jobbra a Tardosi utca látványa.

Kert utcai pincesor 
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4.5. MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMI TERÜLETEK

Vértestolnán a külön gazdasági területet igénylő te-
vékenység nem meghatározó. A mezőgazdálkodás-
hoz (növénytermesztéshez és állattartáshoz) kap-
csolódó üzemi területek két tömbben helyezkednek el 
a falu külterületén: az Első-dűlő menti és a Házi-
rétek menti majorokban állattartást is folytatnak.  
A telephelyek tájba-illesztése, megfelelő takarófásí-
tás telepítése táj- és környezetvédelmi szempontból 
is különösen indokolt. Ez a déli telephelyen részben 
megoldott, a majorhoz öreg nyárfasor vezet.

 Szarvasmarhatartó telep

A déli területen a hagyományos állattartó épületeken 
kívül egy földszintes csarnok is helyet kapott. A tel-
kek hosszan elnyúlnak az úttal párhuzamosan, ezért 
az útról való rálátással kell számolni az épületek és  
a növényzet telepítése során.

Az területek látványának kedvezőbbé tétele érdeké-
ben növényzet telepítését javasolt legalább a telep-
helyek oldalán megvalósítani.

Egyes lakótelkeken a mezőgazdálkodás eszközei is 
megjelennek, mely telkek beépülése esetén a géptá-
rolás kérdése megoldandó feladat lesz.
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4.6. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 
Nagy zöldfelülettel rendelkező különleges terület a te-
mető. Vértestolnán egy jelentős, jelenleg is használt 
temetőterület található a Tarjáni utcától északra.  
A temető kialakult látványát megőrzendően nem java-
solt a méretes kriptákat igénylő temetkezési forma. 
Javasolt az urnafalas temetéshez helyszínt és megol-
dást tervezni és kialakítani. Tájképi érzékenysége mi-
att bármilyen építmény elhelyezése vagy növényzet 
telepítése a területen különös gondosságot igényel.

Szintén a különleges területek sorába tartoznak  
a vízművek területei. Két helyszínen van a községen 
közmű terület, mindkettő vízmű-kút létesítmény tel-
ke. A közművek telephelyeinek, vagy műtárgyainak 
kedvező látványát zöld növényzet telepítésével lehet 
a megkívánt utcakép elérése érdekében kialakítani. 

 A két víztározó-medence

 A Tarjáni út menti temető
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4.7. REKREÁCIÓS TERÜLETEK
Vértestolna belterületén a nagy telekméreteknek kö-
szönhetően sok a zöldfelület. Igaz, a jellemzően ha-
szon-növényekkel beültetett kertek – magánterületek 
lévén – nem pótolják a közösségi zöldfelületeket, de a 
 meglévő zöldfelületek fejlesztésével tovább növelhető 
a falu zöld jellege.

Közhasználatú rekreációt szolgál a Kert utcai játszótér 
és sportpálya. A község útjain széles, - fásított és 
cserjékkel, virágokkal díszített - zöldsávok kedvezően 
befolyásolják az utcák képét. 

A település templomának és egyéb intézményeinek 
korlátozottan közhasználatú kertjei is említést érde-
melnek. 

A szabadtéri, közhasználatú rekreációs területek ki-
emelt színterei a sportnak, játéknak és kikapcsolódás-
nak, a közösségi életnek. A vértestolnai futballpálya 
gyönyörű környezetben, erdők lábánál fekszik, a terü-
letről feltáruló panoráma élménnyé teszi a sportolást.  
A pálya mellett kialakított tűzrakó- és pihenőhely nép-
szerű a kirándulók körében is. A faluban a Kert utcai 
játszótéren kívül további közösségi szabadtér a Petőfi 
Sándor utca és a Tardosi utca találkozásában található, 
ahol az utóbbi években épült ki egy pihenőhely. 
Megfelelő szélességű közterületek rendelkezésre állnak 
a zöldterületi, vagy egyéb rekreációs célú fejlesztésekre. 

 Környezetbarát játszóteret 
alakítottak ki a Kert utcában

  A Vértestolnai Tömegsport 
Egyesület öltözőépülete a sportpálya mellett.

  
1. Sportpálya
2. Játszókert
3. Tervezett zöldterület
4. Fejlesztéssel összefüggő zöldterület
5. Bodza dűlői tó
6. Halastó és környezete

 A sportpálya és környezete 
is rekreációs területként szolgál

1.

4.

2.
3.

6.

5.
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4.8. ERDŐTERÜLETEK, 
ERDŐSÜLŐ TERÜLETEK
Vértestolnát a Gerecse erdősült magaslatai koszorúz-
zák: keletről a Nagy-Gerecse, délről a Peskő és a 
Halyagos. A Gerecse alapkőzete túlnyomórészt dachs-
teini mészkő, kisebb részben felső triász dolomit alkotja. 
Üledékes építőanyagainak (mészkő, homokkő, agyag, 
márga) helyi formái közül nevezetesek többek között  
a mészkő barlangjai, a jura-mészkő “vörösmárványa”. 
Vértestolna hegyei közt található a Pes-kő barlang, 
amelynek sziklapárkányáról csodálatos kilátás nyílik. 

A település területének 2/3-át kitevő erdőterületek 
természetvédelmi oltalom alatt állnak: a Gerecsei 
Tájvédelmi Körzet egyúttal az Európai Unió Natura 
2000 különleges természet-megőrzési (Központi-
Gerecse – HUDI 20020) és madárvédelmi (Gerecse- 
HUDI 10003) területeinek továbbá az Országos ökoló-
giai hálózatnak része.

A hegység leggyakoribb, legnagyobb kiterjedésű nö-
vénytársulásai a cseres-tölgyesek, a déli kitettségű 
oldalakban mészkedvelő molyhos-tölgyesek, illetve  
a magasabb régiókban a szubmontán bükkösök.  
A Gerecse oldalát molyhos tölgyesek, és sajmeggyes 
karsztbokorerdők fedik, amelyek tavasszal, a sajmegy-
gy virágzásának idején, lenyűgöző látványt nyújtanak. 
Emellett a karsztbokorerdők másik kísérőfaja a cser-
szömörce. A kitettebb részeket hársas törmeléklej-
tő-erdők fedik, a napos oldalak gyepeinek karakterisz-
tikus növényei a törpe sás és a barázdált csenkesz.
 

A fátlan területeket dolomit sziklagyepek és mészkedvelő, sziklafü-
ves lejtősztyepprétek borítják, a hegység kisalföldi oldalán gyakran 
találni alföldi fajokat (pl. homoki vértövet). A hegységben több helyen 
is nyílik árvalányhaj, leánykökörcsin, apró nőszirom.

A Gerecse madárvilága igen gazdag, közel száz madárfaj fészkelése 
bizonyított, köztük olyan fokozottan védett ragadozó madaraké, mint 
a kerecsensólyom, a parlagi sas, törpesas, vagy a szintén ritka színes 
kövirigó, holló, és hantmadár. Az emlősök közül megemlíthető a vad-
macska, a nyuszt, és a barlangokban több denervérfaj is él. 
 
A községtől délre a Pes-kő alatti erdők szélén található a Bundschu-
kút, mellette pihenőhely került kialakításra.
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4.9. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 
A község területének közel 30%-án mezőgazdasági mű-
velést folytatnak, a Tardos – Vértestolnai medence erre 
alkalmas termőföldjein. A jellemzően nagytáblás szán-
tóföldi művelést a rosszabb termőképességű területe-
ken legeltetés egészíti ki. A gabonatáblák monotonitá-
sát a vízfolyások, utak mentén fasorok, erdősávok, 
valamint a környező erdők, domboldalak látványa is 
oldja. Kisebb foltokban fásított legelők is előfordulnak. 
Javasolt a mezővédő sávok rendszerének további fej-
lesztése, amely mozaikosabb tájkaraktert eredményez-
ne az ökológiai és mezőgazdasági hasznok mellett.

A szántóföldi termesztés időnként virágzó ültetvényként színezik a tájat.
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A legeltetéses állattartás is nagy területen folytatható.

4.10. KERTES (MEZŐGAZDASÁGI) TERÜLETEK, SZŐLŐK
A falutól északra fekvő lejtőkön nagy hagyománya van 
a szőlőtermesztésnek, még ma is többen művelik  
kertjükben a szőlőt és foglalkoznak borászattal.  
A Jánoshegy-tetőre vezető út (Petőfi Sándor u.) men-
tén borospincék sorakoznak. A kisparcellás kertműve-
lés sajnos általánosan visszaszorulóban van, a zárt-
kertek közé tájidegen lakóházak, üdülők is épülnek.  
A hegyről gyönyörű panoráma nyílik a völgyben elte-
rülő falura.A Jánoshegy-tető gerincén vezető út felső 
szakaszán vezet a keresztút, amelyet helyi erők ösz-
szefogásával és pályázat útján nyert támogatással 
sikerült újraépíteni. Az elpusztult stációk helyett újak 
készültek, s a kereszteket is felújították.



A kertekben többnyire a rekreációt is szolgáló, olykor vadregényes karakterrel épültek kis házak a Jánoshegy-tetőn a XX. század 
második felében. Az utóbbi évtizedekben megjelentek a lakórendeltetéssel is bíró nagyméretű épületek is.

A kertes mezőgazdasági területen néhány épület lakhelyül is szolgál.
  

Javasolt a kertes építkezések karakterjegyeit rögzíteni.
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AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK VISZONYA
Ha építkezésbe fogunk – akár felújítás, akár új ház 
építése miatt – különösen érzékennyé válunk kör-
nyezetünk látványára. Amerre járunk különös érdek-
lődéssel figyeljük a látottakat. Ilyenkor mérlegeljük, 
hogy tetszik-e nekünk a látott megoldás, a megépült 
ház. Mérlegeljük, hogy ízlésesnek találjuk-e a kerítést, 
esztétikusnak látjuk-e házat. Vajon ugyanazokat az 
anyagokat alkalmaztuk volna mi is, hasonló színeket 
használtunk volna? Néha egy összességében szá-
munkra nem tetsző beépítésben is megláthatunk jó 
részleteket, követendő ötleteket. Amikor az utcáról 
nézelődve több házhelyet is látunk egymás mellett, 
akaratlanul is összehasonlítjuk és egymáshoz viszo-
nyítjuk őket. A különböző kialakítású épületeknél ke-
ressük, hogy mi teszi őket otthonossá, a lakók milyen 
igényeket támasztanak lakóhelyük iránt. Figyeljük, 
hogy az egymás melletti házak illeszkednek-e egy-
máshoz részleteiben és teljes látványukban egyaránt. 
Az utca kialakítása, az ott alkalmazott műszaki épít-
mények és a telepített növényzet szintén nagyban 
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befolyásolja az élményünket, a róla alkotott véleményünket. Egy településen belül 
számos különféle karakterű utca és abban eltérő rendeltetésű beépítés található. 
Nagyon fontos, hogy az eltérő jellegű településrészek az adottságokhoz igazodva, 
a környezetükhöz illeszkedve és a hagyományokat megőrizve épüljenek ki illetve 
alakuljanak, harmóniát teremtve a részletekben és az egészben.

Mielőtt építkezünk vagy felújítunk, nézzünk körül a szomszédságban! A tervezés 
során vegyük figyelembe a környező beépítéseket, próbáljunk meg harmonikusan 
összeilleszteni saját elképzeléseinket a környezet adottságaival. Az alábbiakban 
ehhez adunk útmutatót. A piros “iksz” jellel a nem ajánlott esetek szerepelnek, míg 
zöld “pipa” jelöléssel az ajánlott megoldások láthatók. 
 

 Villányi borvidék épületeinek harmónikus 
egymáshoz való illeszkedése mintaértékű

 Magyarpolány
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A HÁZ TELEPÍTÉSE AZ ÉPÍTÉS KEZDETE
Az épület elhelyezése a telken sok szempont együttes figyelembe vételével dönthető el. Az építési helyen belül figyelemmel  
a telek alakjára, a széljárásra, a napjárásra, a szomszédságra, a telken meglévő növényzetre kell mérlegelni hova kerüljön az épület. 
Természetesen, ha az előkert mérete nem változhat, s az oldalhatáron álló építés lehetősége körülírt, vagy a telek adottságainál 
fogva meghatározott, akkor nincsen sok mérlegelésre alkalom. Ilyenkor a ház alaprajzának  szintekben, vagy külső terekben való 
kapcsolatával tudunk még sok-sok változatot megtervezni, hogy kedvünkre való házat alakítsunk ki. Hasonlóan el kell gondolnunk 
akár új, akár meglévő épületet alakítunk át, hogy milyen arculatú házban, milyen belső szervezésű telken szeretnénk élni. Milyen 
anyagok és milyen színek, milyen növényzet és kerti építmények azok, ami a nekünk valót jelenti, ami a saját otthon érzetet adja.

AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE A LAKÓTELKEN
Az oldalhatáron álló beépítés esetében az előkert mérete meghatározza az utcaképet. Lakóházunk helyének tervezésénél vegyük 
figyelembe a vonatkozó előírásokat, és illeszkedjünk a szomszéd épületek építési vonalához. Igyekezzünk gondolni a bővítés le-
hetőségére, a melléképületek elhelyezésének későbbi igényére. Az udvar, a kert használatát tervezzük meg hasonlóan az épület 
belső tereinek átgondolásához.

Vértestolnán a lakóházak elhelyezésére az oldalhatá-
ron álló beépítési mód jellemző, sok esetben előkert 
nélküli beépítéssel. Ez a kialakult telekszerkezetből, va-
lamint az új telekosztásnál a telkek alakjából is többnyi-
re következik. A hosszúkás és keskeny parcellákon ez  
a követhető telepítési forma. Az oldalhatáron álló épü-
let esetében a szomszédhoz közel eső oldalon nem 
helyezhetünk el nyílászárókat, tehát csak az egyik ol-
dalirányban tájolhatjuk a lakóhelyiségeket, de ezért 
kárpótol, hogy az oldalkert maximális szélességű tud 
maradni, s a ház ablakait két udvarra (oldalsóra és 
hátsóra) lehet megnyitni. Mivel tűzfallal csatlakozik a 
kerthez az ellenkező szomszédos épület, ez így kellő 
intimitást biztosít a különböző lakóhelységek számára 
az oldalsó udvarban is. Az épület a hátsó kert felé köny-
nyebben bővíthető. 

 Átlósan semmiképpen ne helyezzünk 
el épületet egy telken

    Az utcaképet jelentősen befolyásolja 
az épületek utcai telekhatárhoz viszonyított helyzete. 

Ha előkertes a házunk legyünk figyelemmel 
az utcában kialakult előkertméretre.

  Az utcában a közel azonos szélességű telkek biztosítják 
a hasonló szélességű utcai homlokzatok megjelenését. 

Ha dupla szélességű telken építünk, és az épület alapterületét 
is nagyobbra tervezzük, mint az utcában szokásos, 

akkor vegyük figyelembe a kialakult utca menti homlokzat 
felületi és tömegarányait, és próbáljuk meg úgy 

tagolni az épületet, hogy illeszkedjen az utcában kialakultakhoz
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Az utcaképet jelentősen befolyásolja az épületek utcai telekhatárhoz viszonyított helyzete. Az házak ritmusa a keskeny és sűrű 
beépítésű telkek esetében feltétlenül megkívánja a gondos épület-elhelyezést, az illeszkedést az utcaképbe. Ennek egyik lehetsé-
ges módja, ha nem lépünk ki a házak sorából, azok építési vonalából.

Egészen más a helyzet külterületen, a tájban megjelenő 
épületek esetében. Ilyen Vértestolna esetében a kertek 
beépítése során fordul elő. Ezen esetekben minél in-
kább kerülni kell az utcavonal menti elhelyezést, hogy 
az épületek “szóródjanak” szét a tájban, mintha termé-
szetüknél fogva keletkeztek volna, kinőttek a földből, 
mint a gomba az erdőben. 

A főépületen kívüli egyéb rendeltetésű melléképületek telepítését is 
meg kell fontolni. Célszerűbben tudjuk telkünket, kertünket hasznosí-
tani, ha a melléképületek elhelyezése is olyan körültekintően történik, 
mint a lakó-épületek esetében. Az oldalhatáron álló házaknál min-
denképpen azonos oldalon helyezzük el a melléképületeket, mint ahol 
a főépület áll. Ezzel nem okozunk szomszédunknak bosszúságot az 
esetleg rossz oldalon árnyékot vető melléképülettel, s magunk számá-
ra is megfelelő területbeosztással tudjuk a telken belül az épületeinket 
és a kertet kialakítani.
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 Igyekezzünk épületünket 
a terepre ültetve elhelyezni, 

kövessük a terep természetes lejtését az 
udvar és a kert kialakításával is.

TEREPALAKÍTÁS, DOMBORZATI ADOTTSÁGOK
A terepalakítás során fontos, hogy illeszkedjünk a környezet topográfiai adottságaihoz. Ha lejtős terepen építkezünk, úgy kell az 
épület tömegét kialakítani, padlószintjeinek kapcsolatát a kerttel, a bejáratokkal úgy kell megtervezni, hogy a ház körüli rendezett 
terepcsatlakozás minél kevesebb természetes tereplejtéstől eltérő megoldást igényeljen. Ne kelljen sokat sem kiemelni a terepből, 
se sokat ráhordva feltölteni. Úgy kell kigondolni, s a területhez igazítani épületünket, hogy szinte belesimuljunk a domborzatba 
épületünkkel. Rejtőzködjünk a tájban ahelyett, hogy kirívóan legyünk jelen.
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ÉPÜLETMAGASSÁG, UTCAKÉP
Az új épületek tervezésénél figyelemmel kell lenni arra a környezetre, ahol az meg fog épülni. A házunknak idomulniuk kell az 
utcaszakaszon elhelyezkedő meglévő épületekhez, a telekszomszédokhoz és a közterület átellenes oldalán elhelyezkedő ingat-
lanokhoz egyaránt. A külső megjelenésükben hasonló kinézetű homlokzatok egyfajta ritmusosságot biztosítanak az utcának. 

Egy kialakult utca tekintetében az új épületeknek hasonló épületmagassággal kell felépülniük, mint a szomszédos beépítések.
Az utcaképet, a látványt egy oda nem illő, a környezeténél lényegesen magasabb épület rontja, megzavarja. Lehet egy táji adott-
ság csodálatos, ha azt az épített elemek elcsúfítják, kibillentik harmóniájából, akkor rontott tájról beszélünk. A táj, a természet 
eredendően harmonikus, kellemes a szemnek, jó érzést kelt bennünk látványuk. 

A szervesen, természetes ritmusban és az igényeknek megfelően nőtt települések harmonikusan fejlődnek, betartva építési szo-
kásaikat, alkalmazva hagyományos formavilágukat. Ilyen volt a régi magyar falu is. Ha megzavarjuk épületeinkkel, ha erősza-
kosan vagyunk jelen a tájban, vagy a harmonikus településképben akkor lehet, hogy azonnal nem tudjuk miért nem érezzük jól 
magunkat az adott helyen, miért olyan zavaros a kép. Csupán nem késztet maradásra, nem vonz visszatérésre. 

Nagyon bántó az utcaképben, ha az elektromos és hírközlési légvezetékek pókháló-szerűen beszövik az eget. Törekedjünk épüle-
teink csatlakozását a földfelszín alatt kiépíteni, akkor is, ha az utcában még felszínen van kiépülve az elosztó vezeték.
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A HOMLOKZAT ÉS A TÖMEG FORMÁLÁSA, ANYAGHASZNÁLAT
A homlokzatok meghatározó jellemzője a nyílások aránya, kiképzése, anyaga és alakja. A hagyományos nyílásméretek és azok 
vízszintes és függőleges méretarányának a megválasztása erősen befolyásolja az épület megjelenését. Különösen a régi épüle-
tek felújítása során kerüljük az aránytalanul nagy ablakok beépítését, s a házhoz illő formájú és anyagú (álló és nem fekvő ará-
nyú) jellemzően faszerkezetű ablakokat alkalmazzunk. Kerüljük a műanyag redőnyöket, különösen a külsőtokos, fehér színűeket.  
Helyette inkább zsalugátereket, spalettákat, vagy természetes (tornácok, pergolák) árnyékolókat használjunk.

 A tűzfalak takarásának 
lehetősége növény 
befuttatásával.

A homlokzatok képzése során formailag és anyaghasz-
nálatban is összhangban kell lenni a környezettel annak 
érdekében, hogy egy harmonikus utcakép jöjjön létre.  
A közterület felőli homlokzat esetében különösen 
hangsúlyos a nyílászárók arányának, elhelyezésének 
módja. Amennyiben egy oromfalas épületről van szó, 
ez a karakter még inkább meghatározó. Az utcafronti 
homlokzat az épület legjellemzőbb felülete. 

 A tűzfalak, ha bántóan sivárak növénytakarással kellemes látvánnyá alakíthatóak. Egy tűzfal azért mert tűzfal, még nem fel-
tétlenül takarandó. Szép arányú épületen, szép anyag struktúrával (kő, tégla) dísze is lehet a háznak a nyílás nélküli homlokzat.

Az épületek tűzfalait általában takarni szokták. Ha nem tervezett a zárt homlokzati felület a tűzfalon, s elkerülhetetlen annak 
látványa, akkor rácsra, vagy huzalokra futtatott növényzettel teljes, vagy részleges takarása megoldható. Nemesebb anyaggal 
való burkolása is megoldás lehet. Kő, vagy tégla felülettel a burkoló anyag szépsége miatt még javára is válhat egy-egy épületnek.
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TETŐHAJLÁSSZÖG, TETŐFORMA
A tető formájának és hajlásszögének meghatározásakor a településre és közvetlen környezetünkre jellemző adottságokat szem 
előtt kell tartani. Az egyszerű tetőformák jobban illeszkednek Vértestolna már beépült utcáinak képéhez, a bonyolult, tördelt 
alakzatokat kerülni kell. A tető hajlásszöge általában 35° és 45° között van, ezért ezt javasolt betartani. Tartózkodni kell a túl 
magas, vagy túl alacsony hajlásszögű tetők alkalmazásától, hiszen az utcaképet rendkívül kedvezőtlenül befolyásolja egy jelen-
tősen “eltérő lejtésű” tető. 

A háztető az épület ötödik homlokzata. Ha erre gon-
dolunk, akkor megértjük miért fontos döntés egy 
házfelújításkor, vagy új ház építésekor a tetőfelület 
anyagának és színének megválasztása. A tetőhéja-
zatának anyaghasználatában és színárnyalatában is 
a harmóniára kell törekedni, hiszen a településképet 
nagyban meghatározza a háztetők látványa. A ház-
tető héjazatának anyagválasztása során kerülendő  
a bitumenes zsindely, bitumenes lemez, cserepes le-
mez, műanyag és fém hullámlemez, valamint a hullám-
pala alkalmazása. Javasolt anyagok az égetett agyag-
cserép, (a hornyolt vagy a hódfarkú cserép), korcolt 
fémlemez, s megfelelő méretű tetőfelület esetén a be-
toncserép. Kisebb méretű épületek tetőfelújításánál ne 
használjunk betoncserepet, mert látványában “nehéz-
kes” lesz az épület, aránytalanul nagy hangsúlyt kap  
a tetőzet a ház léptékéhez mérten (különösen, ha tör-
delt a tetőfelület, amelyen a sok tető él megjelenése 
miatt a kúpcserepek is nagy számban vannak jelen).

A tető színének megválasztásakor is gondolni kell a környezetben alkalmazott tetőszínekre, a rálátás lehetőségére. Vértestolnán 
nagy számban van még jelen a szürke rombuszpala fedés. Ez által a régebbi épületek tetőzete jellemzően semleges, vagyis szür-
ke. A héjazat lecserélésekor javasolható a természetes pala alkalmazása, vagy a kevésbé harsány piros cserépfedés választása. 
Kerülendő a bordó és kék színű héjazat alkalmazása.
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SZÍNEK ALKALMAZÁSA ÉPÜLETEKEN
Az épületen alkalmazott szín kiválasztásánál tartsuk szem előtt a környezetünkhöz való illeszkedést. A színhasználat lehet vál-
tozatos, de vegyük figyelembe a már meglévő épületek színvilágát. Általánosságban megállapítható, hogy a homlokzatokon  
a pasztell és földszínek alkalmazása nyugalmat sugároz, a lágyabb árnyalatok előnyösebb benyomást eredményeznek. A rikító, 
élénk színek könnyen megbontják az utcakép egyensúlyát, használatuk kerülendő. A nyílászárókat sem javasolt a harsány színek-
kel, telített tónusú festékkel lefesteni.
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Nyílászárókra nem javasolt színek

Homlokzatra nem javasolt színek

Nyílászárókra javasolt színek

Homlokzatra és nyílászárókra javasolt színek

PINCÉS TERÜLETEK
Vértestolnán két pincesor található. Koncentráltan a Petőfi Sándor és a Kert utca északi részén. (Számos bemutatott részletét 
lásd az “Örökségünk” fejezetben.) 

A présházak jellemzően oromfalas formálással az utcára merőlege-
sen helyezkednek el. Az épületeket az eredeti arányokkal és tetőhaj-
lásszöggel javasolt megőrizni. A ritmusosság és a lépték megőrzése 
miatt nem ajánlatos eltérni az adottságoktól és a szomszéd épületek 
magasságától. A tetőforma és a tetőhajlásszög változtatásával sem 
szabad megbontani a kialakult rendet. A tetőhéjazatot kisméretű, ter-
mészetes kinézetű és színű égetett agyagcseréppel javasolt ellátni,  
a mű küllemű héjazatok (hullámpala, zsindely, fémlemezek, betoncse-
rép stb.) kerülendőek. A vakolatlan homlokzat ajánlott anyaga tégla 
vagy terméskő. Ha felújítás esetén látszó terméskő homlokzatban 
gondolkodunk, válasszunk helyi alapanyagot, természetes megjele-
nésű nagyobb méretű kőfajtát. A ragasztott műkő lapok disszonáns 
hatást váltanak ki, ezek alkalmazását javasolt kerülni. Az öreg, módo-
sabb pincék általában rakott kőből készültek, a nyílászárókat kőkeret 
szegélyezi. Ezek sajátságos karaktere megőrzendő. A vakolt homlok-
zatokat fehér színnel vagy meleg föld színekkel előnyös ellátni.
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A borpincék homlokzata többnyire szimmetrikus, középen nagymére-
tű fából készült bejárata van. A főhomlokzaton megjelenő ablakok ke-
rete általában azonos színű, mint az ajtó. Gyakran láthatunk spalettát 
is az ablakokon. Ha a nyílászárók arányát megváltoztatjuk, az egész 
oromfal elveszítheti a pincékre jellemző báját. A bejáratok és nyílászá-
rók esetében a fa- vagy felületkezelt fémlemez burkolatú barna, vagy 
zöld szín alkalmazása kívánatos az egységes megjelenés és harmoni-
kus utcakép elérése érdekében. 

Ugyanilyen megfontolásból előtetők és az eredeti épülettömeget kie-
gészítő bővítmények építése sem tanácsos. Műanyag nyílászárók be-
építése a pincék, borházak esetében nem engedhető meg.
      
Mivel a szőlőművelés és a borgazdálkodás régen sokkal elterjedtebb 
volt, akkoriban minden egyes présházban zajlott az élet. Manapság 
azonban sok esetben a présházak elárvultan és elhanyagoltan állnak 
egymás mellett. Tulajdonosaik részéről elképzelhető, hogy hasznosí-
tásuk érdekében igényük lenne arra, hogy az épületek funkcióváltáson 
menjenek keresztül. Pihenőházzá alakulás csak a nagyobb méretű, 
emeletes présházaknál képzelhető el. Azonban amikor állandó tartóz-
kodásra alkalmas helyiségekké alakítjuk át a présházat, a mindenna-
pi használat közben sokkal több fényre van szükség. Ilyen átalakítást  
a borházak utcai főhomlokzatának elrontásával nem javasolt megtenni. 

A pihenőházak létrehozása a régi értékek, az egységes utcakép és  
a hagyományos oromfal megőrzése mellett csak ügyes építészeti 
megoldásokkal sikerülhet. Igyekezzünk a bővítés vagy átalakulás jeleit 
a közterület felől elrejteni.
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KERÍTÉSEK, KAPUK, TÁMFALAK
Mivel a kerítések a köz- és magánterület határán helyezkednek el, 
meghatározó elemei egy-egy utcaképnek. Ha például egy szűk utcát 
magas, tömör kerítések határolnak, az nyomasztóan hat a járókelők-
re, úgy érezhetik magukat, mint egy labirintusban. Ugyanez elmond-
ható a nagyméretű sövények telepítésekor is. Az utca és az épületek 
hangulatához illeszkedve célszerű kiválasztani a kerítés magasságát, 
színét, anyaghasználatát és formáját. Előnyös lehet a helyi, termé-
szetes építőanyagok használata, valamint ha egy-egy utcában egyedi 
arculati jellemzők jönnek létre. 

A közterületek felől gyakran csak a kerítések és a kapuk jelzik, hogy 
milyen stílusú, milyen karakterű lehet az épület mögötte. Olykor régi 
felújításra váró háznál is új kapu, vagy kerítés épül, más arculatot mu-
tatva kifelé, mint ami bent az udvaron létezik. Az utcán járó ember 
gyakorta nem is látja a házakat, a kerítések, a dús növényzet mögött 
megbúvó magánterületet.

A tömör kerítések kivételes esetben javasolandók, hiszen elfordulást 
jelez a közösségtől, befelé forduló, zárkózott lakókat sejtet. 

Növényzetből is lehet bántó kerítést képezni. Ha tömör falat képező és 
nagyon magasra felnövelt a növényzet, akkor még zavaróbb is lehet, 
mint egy épített tömör kerítés. A zöld-fal hatást legfeljebb a kerítés 
magasságáig, mintegy két méterig lehet elviselni, egyébként nyo-
masztó hatású.
  
Nem elég, hogy a kerítés áttört és megfelelő magasságú legyen, fon-
tos annak az utcában kialakult jellemzőkhöz igazodnia, s nem szabad 
hivalkodónak lennie.

   Az áttört kerítés átszellőzést és átláthatóságot 
biztosít az utcán járók számára.

   Az utcaképe otthonosabb, kellemesebb látvány nyújt, 
ha a kertek is láthatóak.
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MAGÁNKERTEK, UDVAROK ZÖLDFELÜLETEI
Vértestolnán sok szép példája megtalálható az ízlésesen kialakított, gondozott a kertnek, amelyek érdemesek a tanulmányo-
zásra. Jó ötletek meríthetők annak érdekében, hogy a saját kertünket is a környezettel harmonikusan tudjuk berendezni és jó 
támpontot jelent a növények kiválasztásánál, csoportosításánál – ami a szomszédban szépen virul, az jó eséllyel nálunk is jól 
fogja érezni magát.

Saját kertünkben is törekedni kell az őshonos, tájjellegű növényfajták alkalmazására, különösen a fák- és cserjék tekintetében. Az 
építkezés megkezdésekor mérjük fel a meglévő állományt, és az arra érdemes, megfelelő fajú és jó egészségi állapotú egyedeket 
tartsuk meg, mivel egy fa kifejlődése hosszú évekig tartó, lassú folyamat. Érdemes legalább egy nagylombkoronájú díszfát (pl. 
hárs, juhar, kőrisfa) ültetni a kertben, amely jótékony hatást gyakorol a környék mikroklímájára, hűsítő árnyékot nyújt a lakók 
számára.

Törekedjünk a többszintes, gyepes-cserjés-fásszárú növényzet kialakítására. Bár az örökzöldek egész évben jó takarást biztosí-
tanak, de alapvetően tájidegen fajok, túlzott alkalmazásuk disszonáns hatást eredményez a tájban, ezért mértékkel telepítendők, 
pl. egy-egy zavaró tájelem takarásához, és itt is a honos fajtákra célszerű szorítkozni.

A táj- és természetidegen kerti elemek, pl. a terepviszonyokhoz nem igazodó sziklakert, vagy kerti tó kialakítása természetellenes, 
de a kertitörpék, “tucat” szobrok alkalmazása kerülendő, giccses hatást kelt. Általában véve kerülni kell az épített, mesterséges 
elemek túlzott alkalmazását, a funkcionalitásra, természeti elemekkel való harmóniára kell törekedni.

A kerti építményeket igyekezzünk a főépület stílusához illeszkedve kialakítani, használjunk természetes anyagokat. A járófelü-
letek is jobban harmonizálnak a zöld környezettel, ha természetes anyagokból készülnek. A kerti járdák, utak vagy a támfalak 
anyagául válasszunk a környéken bányászott terméskövet, de jó lehetőségek rejlenek a nyerstégla vagy különböző faanyagok 
alkalmazásában is. Minél kisebb felületet burkoljunk le, összefüggő, jól fenntartható zöldfelületeket kialakítva. A nagyméretű 
falfelületeket bátran futtassuk be növénnyel. A tájjellegű házak udvarát jól kiegészíti egy szőlővel felfuttatott lugas, vagy pergola. 

A kert elrendezését, különböző funkcióit is érdemes előre megtervezni vagy megterveztetni. A házunkon belül sem közömbös, 
hogy melyik helyiség milyen funkciókat lát el, és ezek egymáshoz képest hogyan helyezkednek el. Ugyanígy a kerten belül is előre 
kell döntenünk, hogy milyen tevékenységeket hol szeretnénk végezni, az adott kertrészt pihenés, játék, sport céljára vagy éppen 
veteményes kialakításra szánjuk. A kert és az épület viszonya is meghatározó, nem mindegy például, hogy a nappaliból kitekintve 
milyen látvány tárul elénk. Ezeket a szempontokat végiggondolva alakíthatjuk ki kertünkben az ideális tereket és látványelemeket 
a megfelelő anyaghasználattal és odaillő növényfajok alkalmazásával. Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy milyen intenzí-
ven kívánjuk fenntartani kertünket, mivel ha kevés időt tudunk rá fordítani, célszerűbb igénytelenebb, kevesebb törődést igénylő 
növényfajtákat pl. nyírást nem igénylő gyeppótló évelőket telepíteni nagy felületen.
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  Ne ültessünk közvetlen a házunk elé olyan sűrűre 
és nagyra növő növényeket, melyek eltakarják a házuk látványát.

  Ne burkoljuk le a házunk előtti területsávot telekszélességben, 
mivel szükség lehet a kertünk részleges takarására, 

a látvány zöld növényekkel való gazdagítására.

A lakókertek meghatározóak a falu összképében, különösen nagy 
hangsúlyt kell fektetni az előkert kialakítására, mivel a közterületről ez 
a kertrész látható leginkább, és hazaérkezésünkkor minket is ez fogad. 
Egy változatos szín- és formavilágú, virágokkal, évelőkkel és kisebb 
cserjékkel ízlésesen beültetett kertrész igen vonzó látványt nyújt. Az 
előkertbe alacsonyabb növésű lombhullató fákat és bokrokat telepít-
sünk, amelyek nem takarják el épületünk homlokzatát.

A lejtős terepviszonyok leküzdésénél törekedni kell a harmonikus meg-
oldásokra. A kemény mészkőből rakott “sziklafal” évelőkkel és örök-
zöldekkel beültetve természetes és stabil, masszív megoldás a telek 
szintjeinek átvezetésére. Kevésbé lejtős terepen a száraz kőből rakott 
támfal, vagy a faoszlopokból képzett tereptámasz is biztosíthat ked-
vező és tájba illő kialakítást, ha teraszos kiképzéssel készül. Kerülni 
kell a nagy homogén támfalfelületek, sivár betonelemek alkalmazását. 
A jelentős szintkülönbségeket teraszozással és gazdag növénytelepí-
téssel lehet jól ellensúlyozni.
 

Szűk udvarokban mindig nagy problémát okoz a gépjárművek elhelyezése, tárolása. Ezért kényszerülnek a kerítések közelében, 
esetleg az előkertes házaknál már az előkertben biztosítani gépkocsi beállót. Kedvezőbb megoldás, ha az épület mellett, vagy  
a kapubejárattól nem messzire található hely és megoldás a járműelhelyezésre.

A nagy tűzfalfelületek sivár látványa kellemesen oldható takaró növény telepítésével. Jó megoldást jelenthet az önálló tartószer-
kezetre, rácsra vagy huzalokra futtatott növényzet (pl. vadszőlő), amely teljes, vagy részleges takarást biztosít a nélkül, hogy  
a ház burkolatát veszélyeztetné. Az épület és kert kapcsolatát erősítik a cserépbe, dézsába helyezett dísznövények, a teraszokat, 
erkélyeket vagy esetleg a kerti lépcsőket szegélyezve. Egy nem különösebben izgalmas ház homlokzatát is nagyon kellemessé 
tudjuk tenni néhány virágos balkon ablakba való elhelyezésével.

A kertek megpihenést biztosító, vagy társasági összejövetel befogadó helyszínei a teraszok. Ezért kialakításuk nagyon személyre 
szabott kell, hogy legyen, egyéni ízléssel megformált. A magánkertek látványa csak abban az esetben jelenik a településképben, 
ha rálátással rendelkezik a település több pontja. Vértestolna ilyen. Nem marad rejtve egy kert, vagy udvar sem a szemközti 
oldalról a tájképet fürkésző szeme elől.



64ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

KÖZTEREK ZÖLDFELÜLETEI, ZÖLDPARKOK
A közterületek biztosítják a településen a különböző területek közötti útvonalat, a közművek is ezen a sávon futnak, illetve tereivel 
és közkertjeivel a közösségi élet kiemelten fontos színhelyei. A közterületeket bárki bármikor használhatja, a közterületek minő-
ségi kialakítása ezért nagyban hozzájárul ahhoz, hogy élhetőnek érezzük a körülöttük levő életteret. A közterületek megjelenése 
nagyban meghatározza az adott település karakterét, arculatát, a látogatók, kirándulók számára mély benyomást kelt.
 

Vértestolna közterületei alapvetően gondozott képet 
mutatnak, különösen a központi utcaszakasz szépen 
kialakított, de a zöldfelületek további fejlesztésével 
még vonzóbb településkép alakítható ki. 

A közterületi fasorok kiemelik a meghatározó útvona-
lakat, lombkoronájukkal árnyékolnak, felfogják a port 
és tisztítják a levegőt. A fafajok kiválasztásánál és 
telepítésüknél vegyük figyelembe annak ellenálló ké-
pességét, a kifejlett növény méretét és formáját. A köz-
lekedésbiztonsági szempontok mellett az utcában el-
helyezett infrastruktúra és közmű elemekre is legyünk 
tekintettel, hiszen a felsővezetékek miatt megcsonkolt 
növények nem nyújtanak olyan szép látványt, de gon-
doskodni kell arról is, hogy a fa gyökerei számára is 
megfelelő nagyságú, közművektől mentes élettér álljon 
rendelkezésre. Légvezetékekkel “terhelt” közterületen 
tehát alacsonyabb, kisebb lombkoronát növelő fák vagy 
cserjék telepítése javasolt. A fasorok kiegészítésénél  
a már eltelepített fajtákhoz célszerű igazodni, pl. gömb-
kőrisek, gömbhársak ültetésével.

A lakosok által ötletszerűen házuk elé ültetett növények 
sokfélesége rendezetlen utcaképet eredményez. Töre-
kedni kell az egységes fajú és korú, táji adottságoknak 
megfelelő, honos fa- és cserjefajták telepítésére, lehető-
leg az utcák mindkét oldalán. Kerülni kell az agresszívan 
terjedő, ún. inváziós, továbbá az allergén, vagy egyéb 
szempontból zavaró hatású (pl. szemetelő) fajokat. 

A fő utcát kísérő széles zöldsávok alkalmasak évelő-
ágyások kialakítására, ahogy erre néhány igen deko-
ratív példa mutatkozik is a faluban. Ezek az ágyások  
a lakóházak kiterjesztett előkertjeként is funkcionál-
nak, így a lakosság is bevonható ezek fenntartásába.

A községben több olyan teresedés, közösségi zöldfelü-
let található, amely díszítő, kondicionáló hatása mellett 
rekreációs lehetőségeket is biztosítanak a lakosok és 
az erre kirándulók számára. A Tardosi – Petőfi Sándor 
utca sarkán, vagy a Mária Kápolna mellett, további, ha-
sonlóan berendezett pihenőterek kialakítása javasolt. 
Fontos hogy ezek a közterületek egységes stílusban, 
helyi karaktert, arculatot eredményező bútorzattal 
legyenek kialakítva, mind formaviláguk, mind szín- és 
anyaghasználat tekintetében.
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ÉPÜLETMAGASSÁG, UTCAKÉP
Vértestolnán, mint ahogyan sokfelé az országban, a paraszti élet hagyományos lakóépülete a hosszúházas 3 osztatú parasztház 
volt, mely vagy verandával, vagy anélkül, (de akkor túlnyúló eresszel) az utcára merőlegesen és mindig oldalhatárra épült.
 

Ezt a 20. században kiegészítette egy az utcafrontra forduló épületrész, és az így kialakult “L” alakú épület, mely már jobban kielé-
gítette a megváltozott igényeket, lehetővé tett egy összetettebb épülethasználatot. Ezek az épületek általában már magasabbak 
voltak, s a nagyobb homlokzatokra nagyobb nyílások is kerültek. Az ilyen épületek részben a polgáriasodás és a városiasodás 
miatt a nagyobb településeken zárt sorú, vagy részben zárt sorú egységeket alkottak.

Vértestolnai épületek példáit mutatják az alábbi képek. Tömegükben és tetőformálásukban illeszkedő házak harmonikus utcaké-
pet eredményeznek.

Jó arányú, mintául szolgáló földszintes (udvar felől kétszintes), a ha-
gyományos építés jegyeit megőrzött újraépített lakóház. A homlokzat 
nyílászáróinak eredeti mérete és kialakítása hitelessé tette az épüle-
tet. A homlokzat díszítéseinek megőrzése esztétikus és mintaértékű 
látványt eredményezett.

Példaértékű tornác igényesen kifaragott oszlopokkal. A tető cserépfe-
dése megőrzésre javasolt, egyéb anyagú fedés nem kívánatos. A szép 
kapubálványokkal megegyező agyagú kőlábazat alkalmazása tovább 
emelné az épület településképi értékét.

A hagyományos hosszházas beépítéstől ugyan eltérő, hajlított alap-
rajzú lakóházat mutat a példa. Az utcára jellemzően az utcavonalra 
épült lakóház, mely részletképzéseiben is szépen követi a helyi hagyo-
mányokat. Homlokzatképzése, vakolatarchitektúrája, színezése min-
taértékű. Szépek a nyílászárók, s azok árnyékolói. Figyelemre érdeme-
sek a kémények a tetőformálás egyéb részletei.   
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AZ ORSZÁG, MÁS TERÜLETEIN MEGÉPÜLT NÍVÓS VIDÉKI ÉPÜLETPÉLDÁK 

Később megjelentek a “tömörebb” négyzetes vagy közel négyzetes alaprajzú épületek, melyek építészeti megformálása már 
gyakran a villaépítészet jegyeit viselték magukon. Megjelentek az üvegezett verandák és tornácok.

Vértestolnán 223 db lakás található. A település épületeinek zöme (20,3 %-a) 1946 előtti építésű. Az összes lakás 15%-a 1946-
1960 között, a hatvanas években 15%, a hetvenes években 19%, a nyolcvanas években 13%, a kilencvenes években csupán 6%, 
míg 2001 után 11% épült.

A különböző időszakokhoz köthető épülettípusok jól látszanak és elkülönülnek egymástól az egyes utcaszakaszokon. Megjelen-
nek az egyes utcaszakaszok településképében az épületek karakterében (az épületek alapvető alaprajzi kialakításában és tömeg-
arányaiban)

Javasolt a ház visszafogottságához hasonlóan a növényzetet is mérséklettel telepíteni, de tömör, vagy részben tömör kerítés, 
esetleg támfal építése esetén a tömör felületre mindenképpen kívánatos növényzetet felfuttatni.

  Balaton-felvidéki családiház (Gortva A., Gorva P., 
Tompos Zs., Pusztai A.) 

  Pilisi vályogház bővítése (Csóka Balázs)   Lakóház (Gelencsér A.) 

  Kockaház felújítása, bővítéses megújítása. 
(Pest megye) 

  Közösségi ház bővítése
(Balázs Mihály)   Lakóház (Benes G.)
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Az épület faszerkezetei, fa nyílászárói és a kerítések fából készült elemei szerencsés, ha azonos színezést kapnak ez által az ösz-
szetartozást hangsúlyozva, s a harmóniát az épület és kertje között megteremtve.

Az épület tömegével, oromfalával és népies elemeivel a paraszti építészetet idézi, de az épület vaskos méretű oszlopai és nagy 
méretei mutatják a közösségi rendeltetést. Az udvari homlokzat a nyitott tornácok formájára épült, de az oszlopok közé nyílás-
zárók kerültek. 

A felhasznált anyagok fajtája csekély. A vakolt fehér homlokzaton túl egységes színűre pácolt faanyagú szerkezetek, égetett 
agyagcserép héjalás és tégla anyagú falazat, valamint térburkolat adja meg az épület karakterét. Az egyszerű az nagyszerű.

Az épületek természetes anyagok felhasználásával készültek. A kornak megfelelő ízléssel, mérsékelten tördelt/osztott alaprajzzal 
és tetőzettel rendelkező nagy tömegű épületek. Az osztott tömegnek köszönhető az épületek megfelelő tájba illesztése. 

  Földes L., Balogh Cs.: Nagykovácsi

Megfér-e a régi és az új stílusú épület együtt, egy utcában? Ha a tetőformában, a színekben és az anyaghasználatban harmoni-
zálnak, ha a visszafogottan használjuk az építészeti elemeket, akkor azt mondhatjuk igen, nem kizárt, hogy régi épületek között 
is jól mutasson egy új, korszerű szerkezetekkel létrehozott, vagy más stílusú épület.

 2017-ben az „Év háza” ilyen volt és ilyen lett Balatonhenyén (Dénes Gy.)

A 2017-es “Év háza” díjat elért épület lepusztult, értékeit vesztett és többször átalakított épület felújítását képviseli. Az eredeti 
alaprajzi méreteket csupán egy verandával bővítették. Az épület népies elemeit megtartották, ugyanakkor a kor igényeit is kielé-
gítve korszerű építészeti megoldásokkal felújított épület.

Néhány jó példa épület felújításokra Kisorosziból: A homlokzatokon a vakolatminták helyreállítása, visszaépítése a meglévő 
töredékek, vagy más autentikus minták alapján lehetséges. Az utcai “rontott” homlokzaton a nyílászárok úja az eredeti mérettel 
és ablakosztással készültek. Az épületek fagyálló lábazati kialakítást kaptak. A jellegtelennek tűnő házak csodálatosan gazdag 
utcaképet adó módon kerültek megújításra.
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Ha nem felújítás, hanem akciószerűen új épületsor léte-
sítése történik, ez esetben is lehet olyan utcaképet adó-
an építkezni, hogy bár az épületek látszólag azonosak, 
de apró részletekben mégis eltérőek, s ettől a házlakók 
egyéni ízlését, elgondolását követni képesek 

 Kolontár: a vörösiszap pusztítása utáni újraépítés

ÉPÜLETMAGASSÁG, UTCAKÉP
Vértestolna hagyományos épületeinek színezésére használatos volt a sárga különböző árnyalatai valamint a vörös fehérrel kom-
binálva. A mai színezéseknél a halványabb pasztellszínek használat ajánlatos. Az alábbi természetes kőlábazattal rendelkező 
épület utólagos hőszigetelése után a lábazati kő színével harmonizáló homlokzati színeket alkalmaztak.

Az ereszképzés gyakran fagyálló téglával kirakott, mely biztosítja  
a lefagyás elleni védelmet, miközben dísze a homlokzatnak.

Visszafogott és harmonikus színezéssel a különböző időkben és stí-
lusban épült házak is jól megférnek egymás mellett. Szép és izgalmas 
képet adnak a vakolatlan felületek is. Ebben az esetben még fokozot-
tabb figyelmet kell fordítani a jó minőségű építőanyagra és az anyag 
által megkívánt technológia kivitelezésére.

A manzárdtetős épületek felújítása során különösen szükséges fi-
gyelni a külső hőszigetelő anyagok homlokzatra történő elhelye-
zésekor, hogy az ereszaljak tagozatdíszítése ismét megjelenjen,  
s ne tűnjön el az épület karakteréhez tartozó ereszképzés. Ennek 
megnyugtató kialakítását a tetőhéjazat cseréjével együtt járó felújí-
tás során lehet elvégezni.
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IDEGEN PÉLDÁKON KERESZTÜL BEMUTATOTT ANYAGHASZNÁLAT, HOMLOKZAT ÉS ERESZALJ MEGFORMÁLÁS:
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ELŐTETŐK, TORNÁCOK, PERGOLÁK
A hosszházak sajátos épületrészei a változó kialakítású oszlopos tornácok. A tornácok sokszor nyílással zárulnak az orom-
falon. Kialakításuk változatosságát archiválva, meg kell őrizni, s az új építéseknél is alkalmazni azokat. Megőrzésükre nagy 
hangsúlyt kell fektetni, hiszen a hagyományos építészet fontos elemei. Létesítésük nem az öncélú díszítés, hanem a szigorú 
funkcionalitás miatt terjedt el ilyen nagy számban. Külső fedett szabadtér, mely árnyékvető a nyári hónapokban, de védelmi 
rendeltetésű a csapó esőben. Az alábbiakban néhány pozitív vértestolnai példa tekinthető meg:
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  Pilisi vályogház bővítése Csóka Balázs terve”

AJTÓK, ABLAKOK, ZSALUGÁTEREK

A bővítés alkalmazkodott az épület eredeti arányai-
hoz, a tetőablakok nem bontják meg a tető egységét, 
mivel összefogva jelennek meg az épületen a tető ki-
emelésével.
 
A nyílászárók kialakítása nagyban hozzájárul az épület 
homlokzatának összképéhez. A tetősíkból túlzottan ki-
emelkedő felépítmények kerülendőek. Tetőablakok ese-
tében javasolt a tetősíkban fekvő ablakok beépítése. 
A hagyományos fa nyílászárók műanyagra cserélése 
a homlokzat összképét jelentős mértékben átalakítja. 
Új épületek esetében egyre nagyobb szerepet kapnak  
a nagyméretű és változó arányú üvegfelületek.

Új épületen alkalmazott hagyományosnak tűnő ablak-
nyílás, vagy régi épület hagyományos ablaknyílásában 
elhelyezett új ablak, ha gondos a tervezés igen impo-
záns hatást kelthet. Használjuk bátran új épületeinken 
a harmonikusan összeillesztett anyagokat, színeket  
a homlokzatok és a nyílászárók kialakításakor.



74JÓ PÉLDÁK ÉPÜLETEKRE, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEKRE

VÉRTESTOLNAI PÉLDÁK ESZTÉTIKUS RÉGI ÉS ÚJ KÉSZÍTÉSŰ NYÍLÁSZÁRÓKRA: 
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MAGÁNKERTEK, UDVAROK ZÖLDFELÜLETEI, MELLÉKÉPÜLETEK
Minél kisebb felületet burkoljunk le, a nagyméretű összefüggő falfelületeket futtassuk be növénnyel. Ha a házunk előtt van 
előkert, alacsonyabb növésű lombhullató fákat és bokrokat telepítsünk, hogy ne takarja el épületünk homlokzatát. Mivel  
a közterületről ez a kertrész látható leginkább, és hazaérkezésünkkor minket is ez fogad, igényesen alakítsuk ki, hiszen egy 
virágokkal szépen beültetett terület kellemes hangulatot áraszt. 
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Az előkert általában egy szűk terület a ház és a kerítés között, ezért növényzete, kialakítása erősen befolyásolja az utcaképet, 
a ház megjelenését, vagy éppen meg nem jelenését az utcában. Bármennyire is szép növényzetet ültetünk az előkertekbe, sőt 
a kerítésen kívülre is, ha teljesen elfedik az épületek látványát, akkor arctalanok lesznek az utcák, nem érezzük, hogy házak 
között vagyunk, csak változó szépségű kerítéseket és a gazdagon telepített növényzetet észleljük. Ezért ahol van, ott nagyon 
fontos településképi szempontból az előkert kialakításának módja, összehangoltsága. 

Az épületek körül kialakított kertrész szerves kapcsolatban áll a házzal és az utcával is. A kerti építményeket igyekezzünk  
a főépület stílusához illeszkedve kialakítani, használjunk természetes anyagokat. Ha rendeltetése ellátásában ez nem okoz 
megoldhatatlan problémát, a természetes anyagokat részesítsük előnybe: a helyi, földszínekhez illeszkedő kőanyagok hasz-
nálatát és a faanyagú építményeket.

A járófelületek is jobban harmonizálnak a zöld környezettel, ha természetes anyagokból készülnek. A kerti járdák, utak vagy  
a támfalak anyagául válasszunk terméskövet, de jó lehetőségek rejlenek a tégla vagy különböző faanyagok alkalmazásában is. 
Minél kisebb felületet burkoljunk le, összefüggő, jól fenntartható zöldfelületeket kialakítva. A nagyméretű falfelületeket bátran 
futtassuk be növénnyel. 
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MELLÉKÉPÜLETEK
Az épületek körül kialakított kertrész szerves kapcsolatban áll a házzal és az ut-
cával is. A kerti építményeket igyekezzünk a főépület stílusához illeszkedve kiala-
kítani, használjunk természetes anyagokat. Ha rendeltetése ellátásában ez nem 
okoz megoldhatatlan problémát, a természetes anyagokat részesítsük előnybe:  
a helyi, földszínekhez illeszkedő kőanyagok használatát és a könnyűszerkezetes fa 
építményeket. 

A részletképzés teszi a házat mívessé, az építő, a tervező gondosságára utal, az 
építtető igényességét bizonyítja.
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KERÍTÉSEK, KAPUK, TÁMFALAK
Vértestolnán számos utcában utcafrontra épültek  
a házak. Utcavonalon álló házak esetében a kapuk és 
a telekszélesség függvényében a kerítések jelennek 
meg a házak homlokzatai között.
 
Vértestolnán a kerítések jellemzően áttört kialakítá-
súak. Sok szép példát láthatunk a településen minő-
ségi és esztétikus kerítések kialakítására. Ezek anya-
gaikban és formaképzésükben is változatosságot 
mutatnak. Gyakoriak a lábazatos, hézagosan lécezett 
vagy fém kerítések, de a növényekkel történő határ-
képzés is ízléses látvány-elemeket eredményezhet.
 .  
Bármelyik változat mellett döntünk is, fontos a szom-
szédokhoz és a saját épületünkhöz való harmonikus 
illeszkedés.

A kerítések a köz- és magánterület határán helyezkednek el, meg-
határozó elemei egy-egy utcaképnek. Ha például egy utcát magas, 
tömör kerítések határolnak, az nyomasztóan hat a járókelőkre, úgy 
érezhetik magukat, mint egy labirintusban. Ugyanez elmondható  
a nagyméretű sövények telepítésekor is. Az utca és az épületek han-
gulatához illeszkedve célszerű kiválasztani a kerítés magasságát, 
színét, anyaghasználatát és formáját. Előnyös lehet a helyi, illetve 
környékbeli természetes építőanyagok használata, valamint ha egy-
egy utcában egyedi arculati jellemzők jönnek létre.
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A közterületek felől gyakran csak a kerítések és a kapuk jelzik, hogy milyen stílusú, milyen karakterű lehet az épület mögötte. 
Olykor régi felújításra váró háznál is új kapu, vagy kerítés épül, más arculatot mutatva kifelé, mint ami bent az udvaron léte-
zik. Fordítottja is előfordul, szép új, vagy felújított ház áll a telken, de a kerítés “még” nem méltó hozzá. Igyekezzünk mielőbb  
a közterület felé rendezetté tenni kertünket, telkünket.
  
Ha nagyon dús a növényzet az előkertben, vagy a közterületre kiültetett egyéni ízlésként gondozott zöldfelületen, akkor az 
utcán járó ember gyakorta nem is látja a házakat, a kerítések, vagy a növényzet mögött megbúvó magánterületet.
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KÖZTERÜLETEK, UTCÁK, TEREK
A kertek, parkok zöldfelületei üde foltjai a teleknek vagy a közterületeknek.

Vértestolnán számos táji és természeti érték, védett élőhely található, melyek megőrzése és jó állapotban tartása kulcsfon-
tosságú. Odafigyelést igényel, de nagyon előnyös lehet a tájképi szempontból, ha meglévő faállományt megőrizzük, a hiányzó 
egyedeket pótoljuk őshonos, a helyi adottságokat jól viselő növényzet ültetésével. Egy-egy nagyméretű lombkorona vagy nö-
vénycsoport komoly hatást gyakorolhat a környezet mikroklímájára, árnyékoló hatásukkal biztosítani tudják a lakók védelmét. 
Belterületi közterületeken kerülendő a fenyőfák és más a kúszónövényeken kívüli egyéb örökzöldek telepítése. A vízfolyások 
mentén kialakuló dús növényzet is rendkívül jótékony hatással van a település életére.

A közterületeken a burkolóanyag használata is átgondolt legyen. Javasolt Tolna arculatához illő. természetes anyagok alkalma-
zása. A járdaburkolatokat, sőt egyes esetekben a teherforgalmat lebonyolító útburkolatokat is a természetes alapú és elemes 
burkoló anyagokból kívánatos kiépíteni. Lehet a járda, vagy a díszburkolat természetes kőburkolat (kiskocka bazalt kövekből, 
vagy téglából megrakott, olykor fakockából). Követendő a vízelvezető árkok természetes kövekkel való burkolása is. 

Az elemes térburkolatok az esztétikai előnyük mellett környezeti szempontból is kedvezőbbek: elősegítik a csapadékvizek 
beszivárgását is a talajba, a talajszellőzését.
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 A nagyméretű falfelületeket bátran futtassuk be növénnyel.

KÖZTERÜLETEK, UTCÁK, TEREK
A település kiemelt zöldterületein kerültek elhelyezésre a különböző emlékművek is. Fontos, hogy a közterületek egységes stí-
lusban, helyi karaktert, arculatot eredményező berendezési tárgyakkal legyenek kialakítva, mind a formaviláguk, mind a szín- 
és anyaghasználatukat tekintve. A központi utcaszakaszok, közintézmények környezetében célszerű dekoratív egymással és 
az épületekkel összeillő zöldfelületeket telepíteni és fenntartani, de a település “kapuinak” díszítése is kedvező benyomást kelt 
az itt élőkben, vagy ide látogatókban.
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REKLÁMHORDOZÓK
A reklámok és cégérek fontos alkotóelemei az utcaképnek a település 
arculati jellemzőinek. Ha nagyon zavaros és sok stílust képvisel, nem 
tölti be szerepét, a településképet pedig vizuálisan elszennyezi. Nap-
jainkban nagy jelentőséggel bír a közlés formája, stílusa. Egy-egy te-
lepülésnek sajátos karaktert adhat az utcanév-táblák megjelenése, 
az információs eszközeinek rendszere, az üzletportálok és cégérek 
kialakításának módja. Sem a reklámok, sem a hirdető eszközök nem 
lehetnek “ad hoc”(alkalmi) kinézetűek, egyéni ízlések szerint alakít-
hatóak. Meg kell tervezni, s előírást kell arra nézve is megfogalmaz-
ni, hogy milyen formai jegyeket kell képviselniük egy-egy település, 
vagy településrész karakteréhez illő reklámeszközöknek és cégérek-
nek. Anyagokban, színekben harmonikusaknak kell lenniük környe-
zetükkel és egymással.
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SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK

Sajátos építményfajtának számítanak a többnyire épületnek nem 
minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű-, energia- és vízellátási, 
illetve vízgazdálkodási, a bányászati, vagy honvédelmi tevékeny-
séggel összefüggő sajátos technológiájú építmények, amelyekhez 
rendeltetésüknél fogva sajátos követelmények meghatározása 
szükséges. Ide sorolandók a különböző műszaki berendezések (pl. 
az antennák, adótornyok, közművezetékek tartóoszlopai, transzfor-
mátorok), amelyek többnyire közterülten jelennek meg, vagy olyan 
berendezések, melyek az épületekre, vagy egyéb tartószerkezetre 
szerelendők (pl. parabola antennák, kültéri hűtő-fűtő berendezések, 
klímaberendezések, napelemek, napkollektorok, vagy egyéb alterna-
tív energiát hasznosító, (pl. szél-, víz, esetleg földenergiát hasznosí-
tó) berendezések.

Meg kell fontolni, hogy mennyi napelemet lehet egy épület tetőze-
tén elhelyezni annak veszélye nélkül, hogy az épület megjelenését ne 
befolyásolja hátrányosan. A napelemek és egyéb gépészeti beren-
dezések szerencsés, ha takarásba tudnak kerülni, hogy ne uralják el 
az épület építészeti megjelenését. Ha teljes takarásban nem is lehet 
elhelyezni egy-egy berendezést, legalább arra kell törekedni, hogy  
a közterületről legkevésbé lehessen észrevenni, ezért mellékhomlok-
zatra kerüljön elsősorban. A magastető síkjából kiálló, nem a tető 
hajlásszögét követő napelem, vagy napkollektor használata nem ja-
vasolható. Elsősorban a garázsok, teraszfedések, előtetők alkalma-
sak a napelemek elhelyezésére, s lehetőleg a tetősíkkal párhuzamos 
síkon elhelyezve.
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Általában az antennák, napelemek, napkollektorok, szélgenerátorok utcafronti tetőfelületen kerülendők. A kémények jellem-
zően falazott szerkezettel készüljenek. Ha utólagos fémkémény készül, célszerű azt a tetőn kívül körbefalazva, vagy tartós 
anyagú építőlemezzel szerelt módon burkolással megoldani, vagy lehetőleg sötétszürke, vagy fekete védőcsővel burkoltan 
felvezetni a tetőre. A csillogó fémkémények alkalmazása csak rendkívüli esetben sajátos építészeti arculatnál alkalmazható,  
a hagyományos építőanyagból készült épületek esetében nem.
    

A parabolaantenna és a kültéri klímaberendezés megjelenése az épület homlokzatának fali sávjában nem szerencsés. Mére-
tüknél fogva a főhomlokzaton idegen elemként jelenik meg, a homlokzatot elcsúfítják, esetleg értékes részleteit eltakarják. 
Ezért, ha lehet csak a tetőn, s annak is a nagyobb felülettel rendelkező részén helyezzük el a parabolaantennát, álcázva tető-
eresz alá a klímadobozt, vagy legalább a közterület felől nem látható homlokzaton.  Ha mindenképpen a közterület iránya felé 
kell állítani, vagy helyezni a berendezést, akkor legalább ne az utca felőli főhomlokzatra, vagy annak közelében helyezzük el.
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A belterületek utcaképet leginkább zavaró látvány a villamos és 
hírközlési légvezetékek megjelenése az utcák hosszában és azo-
kat lekeresztezően. Egy-egy utcában olykor megjelennek a közép-
feszültségű vezeték magas tartóoszlopai, a kisfeszültségű kisebb 
méretű tartóoszlopok, a hírközlési vezetékek oszlopai, a közvilágítás 
oszlopai, majd mindezt pókhálószerűen beszövő szabadvezetékek, 
házakhoz történő lekötések. (Azt szokták mondani, hogy a hó sem 
tud a földre érkezni annyira sok a vezeték az utca légterében, hogy 
azok felfogják.) Ezek elkerülésére – sok más üzemeltetési, üzembiz-
tonsági előnnyel járóan – a vezetékeket földben kívánatos elhelyez-
ni. A földkábel-hálózat kiépítésére szolgálnak a járdák, amelyek alatt 
mindezek elvezethetőek. A házakhoz pedig a földben érkező veze-
tékek szintén alulról kerülnek bekötésre, ez által elkerülve a bekötő 
légvezetékeket. Ilyen módon az utcakép kedvezőbb lesz, s a kilátást 
nem csúfítják el az oszlopok s a keresztben futó kábelek. 

Lakóterületeken, belterületeken az oszlopra helyezett új transzfor-
mátorokat (elektromos feszültség-átalakító berendezéseket) nem 
lenne szabad elhelyezni, a meglévőket fokozatosan le kellene cserél-
ni épített-házas transzformátor állomásokra, melyek a talajon álló 
és 1,5 m-nél nem magasabb fémdobozok formájában jelennek meg 
jobb esetben a parkosított közterületek sarkán.
      
A távközlésben nélkülözhetetlen adótornyok telepítését ameny-
nyiben technikailag megoldható, célszerű álcázva végezni. A szol-
gáltató antennákat magas épületek tetőszerkezetébe − például 
templomtornyokba − illesztve is el lehet helyezni. Monopol tornyok 
építésekor nagy hangsúlyt kell fektetni azok külső megjelenésére.  
A természetes anyagok ez esetben is előnyben részesítendők, így 
a fa, mint építőelem használata javasolt. Hogyha fémszerkezetű 
torony létesítésére kerül sor, a lágyabb, íves formák alkalmazása 
ajánlott. Ha a környezeti adottságok lehetővé teszik, valamint kilá-
tás-rálátás szempontjából is indokolt, kilátóval is kombinálható az 
adótorony.
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  A képen látható tornyok: 
Színes textillel álcázott torony (30m), 

fenyőfának álcázott monopolt torony (30m), kilátóként megépített acélrácsos torony (50m), 
fatartóként épített monopol torony – ECOPOL  (30m) 

A következő képeken néhány jó, esztétikus példát mutatunk be táv-
közlési berendezésekről.

A természetes anyagok álcázási célú használata a hírközlési létesít-
mények esetében is előnyben részesítendők, így a fa, mint építőelem 
használata javasolt. Hogyha fémszerkezetű torony létesítésére ke-
rül sor a lágyabb, íves formák alkalmazása ajánlott. Ha a környezeti 
adottságok lehetővé teszik, valamint kilátás-rálátás szempontjából 
is indokolt, kilátóval is kombinálható az adótorony. Vértestolna terü-
letén mivel településképi szempontból szinte a teljes közigazgatási 
terület érzékeny, ennél fogva településképet meghatározó szereppel 
bír minden területrész, ezért nem javasolt az acélrácsból épített ál-
cázás nélküli torony alkalmazása.
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NMHH adatszolgáltatása szerint tervezett torony
Felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési
sajátos építmények, műtárgyak, vezetékek és
egyéb műszaki berendezések elhelyezésére nem
alkalmas területek

Elektromos hírközlési sajátos építmény (torony)
elhelyezésére nem alkalmas terület a beépítésre
szánt és kertes mezőgazdasági terület határától
mérten 1500m
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 „Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent ,

nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt 

kis ország , messze ringó gyermekkorom világa.

Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága

s remélem, testem is majd e földbe süpped el .

Itthon vagyok . S ha néha lábamhoz térdepel

egy-egy bokor, nevét is , virágát is tudom,

tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton,

s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon

a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.”

/Radnóti Miklós : Nem tudhatom/
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