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1 
Köszöntő 

 

Kedves Vértesboglári Polgártársam! 

Kedves Látogató! 

 

Vértesboglár Településképi Arculati Kézikönyvét tartja a kezében, melyet 2017 nyarán a 

településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény által előírt módon, közösen 

alkottunk meg. 

E kötet rendeltetése hogy rögzítse, és követendő példaként állítsa saját magunk és minden 

leendő vértesboglári lakos számára a falunk képében, „arculatában” rejlő értékeket, és 

útmutatásul szolgáljon a jövőben építendő vértesboglári házak tervezéséhez és megépítéséhez.  

A kötet sajátossága még, hogy elkészítése során megszólítottuk a falu minden lakóját, így 

biztosítva, hogy a jövő építkezései során első helyen a vértesboglári polgárok életminősége és 

érdekeinek érvényesülése álljon.  

A nagyszerűen elvégzett közös munkáért szeretnék Önnek egész Vértesboglár nevében 

köszönetet mondani! Bízom benne, hogy a jövőben még többet tehetünk együtt falunkért! 

Addig is fogadja szeretettel Településképi Arculati Kézikönyvünket, örömteli tervezgetést 

kívánok! 

Az további közös munka reményében üdvözlettel, 

Vértesboglár, 2017.    

           Sztányi István  

           Polgármester  
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2 
A település bemutatása 

 

„Úgy jellemezhetjük a település elhelyezkedését, hogy az 

egy völgy peremén kialakult, hosszan elnyúló fennsíkon került 

kimérésre, kihasználva és majdnem teljesen elfoglalva a jól beépíthető, 

viszonylag sík területeket. „ 

Vértesboglár Örökségvédelmi hatástanulmány, 2006 

 

A Vértes hegység keleti lábánál, 

Budapesttől és Székesfehérvártól 

mintegy háromnegyed órára fekszik 

Vértesboglár. A község Fejér megyében, 

a Bicskei járásban található. A falut 

körülvevő területek nagy része a Vértesi 

Tájvédelmi Körzethez tartozik és a 

Boglári-vízfolyás partján fekszik. A 

Délről határoló dombok ideális 

lehetőséget adtak a borospincék – 

présházak megépítésének. 

A manapság szűk ezer lelket számláló 

település és környéke már a római 

korban lakott volt. A középkortól a török 

hódoltság idejéig az itt élők jellemzően 

földműveléssel és erdőgazdálkodással 

foglalkoztak. A török kiűzése után, a 

XVIII. században a falu az Esterházy 

család birtoka lett, akik saját 

uradalmaikból és Bajorországból 

telepítettek ide jobbágyokat.  

A település a XVII. század végétől a 

XX. századi világégésekig folyamatosan 

prosperált. Ebben az időszakban alakult 

ki mai szerkezete, és nyerte el képének 

legfőbb jellemzőit, 1810-ben épült fel 

például az Assissi Szent Ferenc Római 
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Katolikus Templom és a hozzá tartozó plébániaépület is. A falu élénk kézművesiparral rendelkezett, és 

az 1880-as évek filoxérajárványáig borászattal is foglalkoztak lakói. 

 

 

A második világháború után Vértesboglárról is kitelepítették a németajkú lakosságot - 46 családot, - 

akik helyére 141 fő szlovákiai magyar érkezett a faluba. Napjainkig lassú elvándorlás, de növekvő 

lakásépítési ütemet figyelhetünk meg. A mezőgazdasági területek nagysága nem változott, a művelési 

ágak aránya sem, de a termelés gyakorlatilag teljesen kiszorult a falu belterületéről. 

 

 

 A történelem viharainak dacára Vértesboglár településképe és hangulata többségében mind a mai 

napig megőrizte újkori fejlődése során kialakult hagyományos arculatát. A Vértes hegységtől keletre 

eső sík vidéken elhelyezkedő települést tágas terek jellemzik, mely a többnyire utcafrontra épült 

egyszintes, sátortetős házaival mégis otthonos, barátságos érzetet kelt az idelátogatókban. Ehhez 

sokban hozzájárulnak a házaknak otthont adó szalagtelkek és az útvonalak között elterülő széles, zöld 

területek. 
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3 
Örökségünk 

 

 

 

„… német falu Székes-Fejér vármegyében, Csákvárhoz egy órányira. 981 

katolikus, 9 református, 8 zsidó lakja. Katolikus parochiális templommal, 

bortermesztéssel, a falu ura gróf Eszterházy Miklós" 

     Fényes Elek, XIX. század közepe 

 

 

 

Assisi Szent Ferenc Római 

Katolikus Templom (M) 

176l-ben alakult meg a 

plébánia, és 1762-ben kápolnát 

rendeztek be a plébánia egyik 

helyiségében. A római 

katolikus templomot 1810-ben 

építette a falu az Eszterházyak 

támogatásával. 

A templom tere egyhajós, 

erősítő pillérek közötti 

boltmezős, dongaboltozatban 

ívesen bemetsző, ablakok 

tengelyében lévő 

fiókboltozatokból kialakított. A 

szentély boltíve előtt egy copf 

stílusú szószék áll. A templom 

tornyában két harang lakik, az 

egyiket 1965-ben öntötték. A 

templom fiókos 

dongaboltozata, íves csatlakozó 

bemetszéssel, egyedi építészeti 

alkotás. Az épület városképben 

elfoglalt helyzete igen 

figyelemre méltó.  
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Templom előtti szoborcsoport (M) 

 

Nepomuki Szent János-szobor (M) 

Nepomuki Szent János vértesboglári templom előtt álló késő barokk szobrát a XVIII. század 

végén állították. A szent szobra teljes papi ornátusban áll, a mű részletgazdag faragású, 

ábrázolása azonos a többi Nepomuki Szent János szoboréval. 

A templom előtt található három alkotás közül – ha szemben állunk a templommal – a bal 

oldali mű a szent szobra. Az 1927-ből származó talapzaton felirat nincs, homlokzati részén 

kereszt látható. A rendkívül jó állapotban lévő, valószínűleg restaurált szobrot kovácsoltvas 

kerítés veszi körül. 

 

  

Szent Vendel szobor (M) 

A Szent Vendel szobor is a templomkertet díszíti. Hagyományos juhászöltözékben, fején 

kalappal, a nyakában kezével tartott báránnyal, lábánál két másik báránnyal ábrázolja a 

szentet a szobor. A korai Eszterházy-féle juhtenyésztésből kiindulva feltételezhetjük, hogy ez 

volt a községben első felállított szobor. Korábban a Bicske felé vezető utcában a patak előtt a 

domb oldalában állt. Jelenleg a templom bejáratának tengelyében helyezkedik el. 

 

Szent Flórián szobor (M) 

A Nepomuki Szent-János szoborra együtt a Szent Flórián szobor szintén a templomkertben 

található. A szobor római katona ruhában, sisakkal a fején ábrázolja a szentet, balkezében 

zászlóval. Jobb kezében lévő sajtárral önti a lángoló kétemeletes háza vízzel. Szent Flórián a 

tűzoltók védőszentje. 
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Pincesor és pincészetek 

Figyelemreméltó helyi érték a falut övező, örökségvédelem alatt álló négy pincesor (Temető 

melletti, Május 1. úti, Orbánhegyi, Bicskei úti). A falu életének egykor szerves részét képező 

borkultúrát felidéző pincék a falu nyugati szélén találhatók. Nem csak az egyes épületek, 

pincék védendők, hanem az egész terület beépítési egysége. Fontos, hogy megfogalmazzuk a 

jelenlegi és jövőbeni tulajdonosoknak a présházakhoz tartozó műszaki követelményeket, hogy 

ezzel is elősegítsük a pincebokrok helyreállítását és újbóli virágzását. 

Présházak 

A fák között elhelyezkedő épületek a helyi boros gazdák hordóit rejtik, melyek közül többnek 

is dísze a múlt századok évszámait tartalmazó faprés. 
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Plébániaház 

Fellner Jakab tervei alapján épült, 1761-ben. Előtte a nagyobb méretű telken valószínűleg az 

Eszterházyak juhászlakja és birkahodályai állhattak a falu telepítése előtti időben. A 

telepeseket szerződésük kötelezte plébániaépítésre. Később 1763-ban egy kápolnát alakítottak 

ki a hívők részére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Német Nemzetiségi Tájház 

A német lakosság tárgyi emlékeit összegyűjtő ház a Petőfi utcában van. Tipikus alaprajzi 

elrendezéssel, szoba-konyha-szoba térkapcsolattal épült. Külön bejáratú kamra, 

padlásföljáróval, mellette istálló épület, udvari bejárattal. A szobák és a kamra előtt 

téglapilléreken álló, fedett tornác található.  
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Szent Erzsébet Kápolna  

 

A neogót stílusú sírkápolna a temetőben áll. 

1929-ben épült családi temetkezőhelyként a 

Vértessy család kérésére. Téglalap alakú 

alaprajzzal, sarkokon lizéna jellegű 

támpillérekkel, csúcsíves, béléses ajtó és 

ablakformával, kisméretű homlokzati 

toronnyal készült. Elsősorban tájképi 

jelentősége van, mert egyedülálló építménye 

a temetőnek. 

 

 

 

 

 

 

Képes oszlop  

 

A temetői út mellett álló emlékoszlop 

homokkőből készült talpazaton áll, 

profilokkal díszített, fülkés emléktárgy. 

Tetejét alacsony kereszt díszíti. A 2006-os 

örökségvédelmi hatástanulmány alapján helyi 

védelemre javasolt 
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Kálvária keresztek és stációk 

A leírások, korabeli fényképek és a jelenlegi nyomok alapján került restaurálásra a három 

kőkeresztből és a tizennégy stációból álló kálvária szobor-együttese. A stációk íves 

záradékkal, kereszttel befejezve álltak korábban. Az első kereszteket, melyek még fából 

készültek, Novák Jakab, Kukuberger Ferenc és Szuppinger Pál állítatták.  
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Vérteslovas 

A Vérteslovas Tábor kiváló helyszíne osztálykirándulásoknak, táboroknak, családi 

hétvégéknek, vagy céges csapatépítő térningeknek is. A Kossuth és Petőfi utca között 

keresztirányban végighúzódó területen igényesen felújított épületekkel nyújt teljes körű 

szolgáltatást az ide érkezőknek. A település kedvelt turisztikai helyszíne. 

 

 

Vértesboglári 

horgásztó 

 

A festői környezetben 

fekvő tó egész évben 

szeretettel várja a 

kirándulni és 

horgászni vágyókat. A 

területen lehetőség 

van éjszakai 

horgászatra is.  
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Római-árok 

 

 

 

 

Boglártanya Erdei Iskola 

A Vértes hegység déli lábánál, szemet és szívet gyönyörködtető természeti környezetben 

található a Boglártanya Erdei Iskola. A vértesboglári Nagy-legelő látnivalóinak 

változatossága, az itt található gazdag növény- és állatvilág, valamint a tanyán gondozott 

állatok és egyéb értékek kiváló lehetőséget biztosítanak többek közt erdei iskolai programok, 

természetismereti táborok és más gyermekprogramok lebonyolítására.  

 

Som-gödör 

Kellemes kirándulóhely, csakúgy mint a Fáni-völgy, illetve a Boglári-legelő.  
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4 
Eltérő karakterű területek 

 
  



18  munkaközi anyag 

 

 

 

  



munkaközi anyag   19 
 

 

LAKÓTERÜLETEK ÉS TELEPÜLÉSKÖZPONT 

ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 

 

Vértesboglár településszerkezete különleges. A falun keresztülvezető történelmi út és a faluszerkezet 

kapcsolata estleges, és a széles főút karakteres megjelenése egyutcás települést sejtet, de ez téves 

következtetés lenne. A település szerkezeti felépítésén látszik, hogy egy szabályos alaprajzú, 

megtervezett településmagról beszélhetünk. Az átmenő út vonalvezetése már az 1855-ös katonai 

felmérésen is a jelenleg kialakult nyomvonalon halad. A történelmi településkarakter utcahálózata egy 

szabályos telekosztásokkal, nagy kertfelületekkel tervezett derékszögű hálózat. A rendezettséget a 

jellemzően egységes méretű földszintes szalagtelkek is erősítik. Karakterét tekintve semmiképpen sem 

túlzsúfolt, inkább levegősség jellemzi a széles, nagy légterű utcáknak köszönhetően. A templom előtt 

épült út /Alkotmány út/ a település mértani tengelye is.   
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KÜLTERÜLETEK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 

 

 

Vértesboglár közigazgatási területének nagy része beépítésre nem szánt terület, amely körülöleli a 

beépített településközpontot és lakóterületeket. Kis területen található erdő és nagyobb részt 

mezőgazdaságra alkalmas szántó területek borítják a települést. A külterületen található a 

Vértesboglári Horgásztó, mely közkedvelt a horgászok körében. Tőle északra folyik a Boglári-

vízfolyás. 
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5 
Ajánlások 

Építészeti útmutató 

 

 

 

 

 

„Az építészet tehát tér és tömeg, fény és árnyék, felületek és 

anyagok. Mindez általában funkciók létrehozása miatt történik és olyan 

fontos, megkerülhetetlen tényezők is befolyásolják, mint például a jogi 

szabályozás, a beépíthetőség, az építési telek határai, a költségvetés, az 

elérhető anyagok, stb. Ezek azonban csak másodlagosak, nem 

szerkesztési elvek, csupán megszabnak bizonyos határokat.” 

 

 

Juhász Norbert 

Az igazság, mint az építészet és fotográfia valódi metszete 

2015 

  

http://www.szellemkeponline.hu/epiteszet2/az-igazsag-mint-az-epiteszet-es-fotografia-valodi-metszete-lucien-herve-epiteszeti-fotoi/
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LAKÓTERÜLETEK ÉS 

TELEPÜLÉSKÖZPONT  
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LAKÓTERÜLETEK ÉS TELEPÜLÉSKÖZPONT 

Telepítés 

 

A település központi részén jellemzően lakóépületek találhatóak, illetve a templom vonzásköretében 

lévő településközponti, intézményi területek. A szépség sokféle lehet, de lehetnek objektívan leírható, 

a terület arculatába, látképébe nem illő elemek, ezekről lesz szó a következőkben. Fontos, hogy nem 

egyen házak létrejöttét szeretnénk elérni, ha nem azt, hogy a különbségek harmóniát alkossanak, és 

együtt alkossanak egy egészet.  
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LAKÓTERÜLETEK ÉS TELEPÜLÉSKÖZPONT 

Tetőforma  

 

A területen a lakóépületek tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő épületek közé újonnan beépülő 

házak tetőhajlásszögének illeszkednie kell a környező házakéhoz. Sem a túl magas, sem a túl alacsony 

hajlásszögű tetők nem indokoltak a területen. A tető formáját illetőleg kerülendő a túl bonyolult, 

tördelt formájú tető, mivel az utcaképbe a különböző típusú nyereg- és sátortetők illeszkednek.   
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LAKÓTERÜLETEK ÉS TELEPÜLÉSKÖZPONT 

Tetőmagasság 

 

Az épület magassága az egyik legmeghatározóbb eleme. Ha nagyon eltér a környezetétől, könnyen 

megtörik a harmónia, ami első ránézésre is érzékelhető. A lakóterületen 2 szint+ magastető és házak a 

jellemzőek, ezért ajánlott ezekhez illeszkedő magasságot választani. A Kossuth és Alkotmány utcákon 

a földszintes épületek a jellemzőek. A településközpontban az épületek ne legyenek magasabbak, mint 

7,5 méter.  
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LAKÓTERÜLETEK ÉS TELEPÜLÉSKÖZPONT 

Szín-és anyaghasználat 

 

A falusias látképhez illő színhasználat, ha törekszünk a természetes színek használatára. A 

hagyományos lakóépületek fehér színezete mellett ajánlottak még a pasztel árnyalatú természetes 

színek. A színválasztás nem csak a homlokzati falaknál számít, a teljes képet a ház és a tetőfedés 

jellemzői adják, így a fal-és tetőfedések színharmóniájára is törekedjünk.  
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LAKÓTERÜLETEK ÉS TELEPÜLÉSKÖZPONT 

Kerítések 

 

Mivel a kerítések is hozzátartoznak egy-egy épület arculatához, és nagyban befolyásolják azt, ne 

feledjük el a kerítés stílusát is gondosan megtervezni. A területen érdemes elkerülni a teljesen tömör, 

hálós vagy fém, esetleg palakerítéseket. A teljesen tömör, zárt kerítések utcaképe zártságot sugároz, és 

az épületek és a közterületek kapcsolata szinte meg is szűnik. 

 

 

 

 

 

 

 

Kerítésünk ne legyen magasabb, mint 2 méter, és a lábazata legfeljebb 50 cm magasságig emelkedjen. 

A falusias karakterhez sokkal illőbb egy áttört, nyitottságot sugárzó kerítés, növényzet borította 

előkerttel, mely megadja a kellő védelmet. Használjuk bátran a növényzetet, mint eszközt a számunkra 

komfortos belátás biztosítására.  
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LAKÓTERÜLETEK ÉS TELEPÜLÉSKÖZPONT 

Kertek – zöldfelületi ajánlások 

 

A szép, gondozott kertek záloga a megfelelő növények kiválasztása, melynél három szempontot 

mindenképp vegyünk figyelembe: az éghajlatot, a talajszerkezetet és a kert kitettségét. Emellett 

megfigyelhetjük a településre és a környező településekre jellemző fajokat is, mivel a tájba való 

illeszkedés a jellemző növények használatával is növelhető.  

A településközponti területen – főként a főút mentén – gyakran találkozhatunk mezei juharral, kőris-

vagy tölgyfákkal, így erre a területre ezeket a fajokat ajánljuk. A többi lakóterületre a kisebb termetű 

vadgesztenye vagy gyümölcsfák a javallottak.  

Az előkertekbe ültetett növények adják meg az utcaképet, alakítják azt. Az épületek közötti 

oldalkertbe is benyújtást nyerhetnek az arra járók a kapubeállón keresztül. 

 

 A cserjék közül a Vértesre is jellemző som, fagyal, kecskerágó vagy galagonyafajok fajtái javasoltak. 
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LAKÓTERÜLETEK ÉS TELEPÜLÉSKÖZPONT 

Részletek (tornácok, ajtók, ablakok, homlokzatképzés, egyéb) 

Az ördög a részletekben rejlik, mondják sokszor. Nincs ez az épületeknél sem másképp. A részletek 

elsősorban a technikai, épületszerkezeti részletekre értendők, de ezek közül nem minden nyilvánul 

meg első látásra. Azonban vannak olyanok, amik nagyban befolyásolják egy épület megjelenését. 

 

 

 

 

 

Az ablak külső árnyékolás technikájának megoldása 

is hatással van az épület arculatára. A 

redőnyszekrényeknél választhatunk autentikusabb 

megoldást, mint például a képen látható mozgatható 

nyersfa zsaluzatot. A fehér homlokzatképzés és a fa 

anyag tökéletes harmóniát alkot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tornác – mint a népi építészet 

jól ismert eleme – mai napig 

meghatározó épületrész, mind 

funkcionális, mind esztétikai 

szempontból. A Német 

Nemzetiségi Tájház igényesen 

rekonstruált és harmonikus 

színválasztású tornáca 

kiemelkedő ékköve a Petőfi 

utcának. 
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A félköríves tornácbejárat, a fehérre meszelt fal 

és a tornác famennyezete harmonikus egységet 

alkot, amihez a házszám megjelenítése is 

illeszkedik. A tornácunkat díszíthetjük színes 

virágokkal, melyek feldobják a fehér-barna 

színkombinációt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a páratlan eresz kialakítás és homlokzati 

díszítés egyedi hangulatot kölcsönöz az 

épületnek. Az ilyen típusú apróságoknak van a 

legnagyobb hatása az épületről kapott 

összképben.  
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A Petőfi utcai kerítés tulipánmintái, népi motívumot csempész az egyszerű fakerítésbe, mely 

játékosabbá, különlegesebbé varázsolja azt. 
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KÜLTERÜLETEK 
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KÜLTERÜLETEK 

 

A beépítésre nem szánt területeken a megengedett legnagyobb beépíthetőség x %. A tevékenység 

működéséhez szükséges épületek telekre helyezésénél inkább funkcionális szempontok érvényesülnek, 

de vegyük figyelembe a tájhoz való illeszkedést is. 

Mivel a belső területeken átjátszó tornyok telepítése nem megengedett, erre a külterületeken, így 

többek közt ezen - a magot körülölelő területen – van rá lehetőség.  



36  munkaközi anyag 
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5 
Ajánlások 

Közterületi útmutató 

 

 

 

 

Vértesboglár sajátos, szerkesztett, szimmetrikus utcaszerkezete, széles légterű utcáival páratlan 

településképet ad. A széles utcákon átívelő, belógó vezetékek egyértelműen rontják ezt az összképet. 

Így a lakóterületekre – kiemelten a településközpontra – ellenjavalltak a légvezetékek, a felszín alatti 

vezetékezés javasolt. 
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Vértesboglár jellemző utcaképi elemei a 

szépen kimunkált mélyzöld kutak.  

 

 

 

 

 

 

Jellemző közterületi arculat a Kossuth utca 

széles két sávos közútja. Középmagas 

növénysor különíti el, ami mégsem választja 

azt ketté. 
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A présházak közelében helyezkedik el ez a fából épített játszótér, mely kapcsolódási helyet biztosít a 

gyermekek és a felnőttek számára egyaránt. 
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6 
Jó példák 

 

 

A következő fejezetben néhány követendő, jó példa kerül bemutatásra, melyek inspirációként 

szolgálhatnak egy új ház felépítésénél, vagy egy meglévő átalakításánál. A kiadványnak nem célja, 

hogy másolatokat építésére ösztönözzön a településen, csupán egy benyomást szeretne adni arról, 

milyen irányokban érdemes gondolkodnunk. 

 

 

 

 

Az alábbi tornác natúr pácolt fa boltíves szerkezete és a meszelt falai, valamint a tetőfedés igényes 

tervezés és kivitelezés eredménye. 
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A fa és a tégla anyag használata 

harmonikus kombinációt alkot, és 

javasolt kerítésépítő elem, amire 

több szép példa is található a 

településen. 
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A mélyzöldre festett ablakkeret és az azonos színű fa áttört fakerítés tökéletes összhangot alkotnak. 

Letisztult formavilág és színharmónia jellemzi az alábbi példát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lenti képen található natúr fa keret és festett 

horizontális kerítés egységes képet alkot. 
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Az épület homlokzatát később is 

egyedivé lehet tenni különböző 

elemekkel. 
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Az alábbi házak épületformájának, méreteinek és arányainak összhangja szolgál követendő például, 

legyen szó egyszerű nyeregetetőről, vagy egy összetettebb tetőformálásról. 
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A település érdekességei a présházak-borospincék épületei. Általánosságban elmondható, hogy a 

pincék falai tört kőből vagy téglából, a boltozatok téglából készültek. Alapvető arculati elemük a 

kétszárnyú – általában nem az épület tengelyében elhelyezett - kapu melletti ablak. Szerencsére ott 

sétálva láthatjuk, hogy gazdáik gondosan ügyelnek a kis házikók karbantartására. 
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7 
Jó példák 

Sajátos építmény fajták, reklámhordozók 
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