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Polgármesteri köszöntő 
 
 
 
E kézikönyvvel bemutatjuk lakóhelyünket és egyben 
hozzájárulunk ahhoz, hogy a település múltját 
megismerve tiszteljük hagyományainkat, többek között 
az épített környezetünket. Szeretnénk, ha a településkép 
harmóniáját megtartó és egyúttal a modern kor 
elvárásainak megfelelő új épületek, épületfelújítások 
szülessenek községünkben.  
 
Fontosnak tartom, hogy a folyamatos változás a 
hagyományok és a meglévő értékek megőrzésével 
történjen. A településkép alakítása mindannyiunk 
felelőssége, akik egy közös, barátságos otthont 
szeretnénk létrehozni, amely nyugodt és egészséges 
lakóhelyet biztosít az itt élőknek és az ide költözőknek 
is. 
 

 
 

   Tóth János  
polgármester 
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1 Bevezető 

 
 
A település történeti értékeinek hordozói: a telkek és 
utcák hálózata; a beépített lakóterületek és a nagy 
zöldterületek; a lakóházak külső-belső formája, a 
felhasznált építőanyagok, díszítések; a természeti táj és 
az ember alkotta világ és annak egy darabkája 
Vérteskethely. A településképi arculati kézikönyv és az 
erre alapuló településképi rendelet többek között azokat 
a védelmi elveket ülteti át a gyakorlatba, amit betartva 
értékeinket megőrizhetjük az utánunk jövőknek. 
Magyarországon az örökségvédelem a helyi közösségek 
feladata is, ám minden terv, védelmi stratégia annyit ér, 
amennyit a helyben lakók megvalósítanak belőle.  
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2 Vérteskethely településtörténete 

 
A terület már a kora vaskor-tól lakott, később megtelepedtek itt 
az avarok és a rómaiak is. A falut egy 1250-ben kelt oklevél 
említi először. 1332 körül Károly Róbert a falu vásárnapját 
keddre tette, innen is eredhet a Kethely név. A XV. század-ban 
egyházi és világi birtokosai is voltak. Az 1500-as években a 
törökök többször is elpusztították a települést, mely a XVII.  
század közepéig lakatlan maradt.  

1738-ban gróf Eszterházy József tulajdonába került, majd 
katolikus, református és evangélikus telepesekkel lassan 
benépesült. A település keleti határát a Dobospusztánál eredő 
Kethelyi-ér határolja. Az eret az 1668.évi periratban már így 
említik. Az ér elnevezése 1848-ban Hidegkúti-ér. Ez lehetett az 
Árpád-kori elnevezése. Az előtag a víz hőmérsékletére, az 
utótag a forráshely köznévre utal. Hajdani bővizű forrása már 
elapadt, csak a csapadékvízből táplálkozik, ezért ma Rosszkúti-
érnek nevezik. Kisbér határában a Kethelyi-érbe torkollik a 
bakonysárkányi vízválasztzónál eredő Török Bálint-ér.  

 
A vízfolyás által alkotott természetes 
tavat az 125o-évi oklevélben 
Kishalászó helynek említik. A patak, e 
kortól a mai napig elválasztó vonalat 
képez a kisbéri és a kethelyi határ 
között. Innen származik az elnevezése 
is, ugyanis Kethelyt 1433-ban a 
Héderváry család szerezte meg. A 
nándorfehérvári vár feladása miatt 
Héderváry Ferenctől birtokait 
elkobozták, s Kethelyt 1530-ban Török 
Bálint szerezte meg. A két település 
között folyó birtokperben,1668-ban a 
patakot már így nevezik.	  
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Az 1784-1787-es népszámlálás adatai szerint 667 fő élt a 
faluban. A lakók mező- és erdőgazdálkodással, 
állattenyésztéssel foglalkoztak. A XX. század első felében már 
téglaégető, szeszfőzde és darálómalom is működött a 
településen. 1913-ban kapta a település a Vértes előtagot.  
 
A XIX. század végén így írták le a helyet: 
 
“Kethely, Fehér vármegye határának közelében fekszik. Magyar 
nagyközség, 145 házzal, és 921 róm. kath., ág. ev. és ref. vallású 
lakossal, akik között azonban a róm. katholikusok vannak a legtöbben. 
Postája és távírója Kisbér, legközelebbi vasúti állomása Ete. A község, 
Pesty Frigyes szerint, Kedd-helytől vette a nevét, Podhraczky szerint 
pedig Ketel kún vezértől. Az előbbi valószínűbb, mert tudvalevő, hogy 
hasonló helynevek, mint Kedd-hely, Csütörtök-hely, stb. elég 
gyakoriak. Ezt igazolni látszik az a körülmény is, hogy a községnek 
1419-ben még Csetevolt a neve, és az említett időből kelt oklevél 
szerint possession Chete a vérteskereszturi apáté volt. Keddhely nevét 
tehát bizonyára csak később, akkor kapta, a mikor a keddi napra 
vásártartási jogot nyert. Később, a vérteskereszturi apát után, az 
Enyingi Törökök kezére jutott, és Enyingi Török Imre Héderváry 
Ferencznek adta, a ki 1506-ban Batthyány Benedeknek zálogosította 
el. 1526-ban Bakith Pál, testvérei, neje és leánya kaptak reá királyi 
adományt. 1529-ben a törökök elpusztították.  

Alig települt újra, 1543-ban 1549-ben ismét rajta ütöttek a törökök, 
felégették, kirabolták és számos lakosát rabságba hurczolták. Majdnem 
száz évig maradt puszta, elhagyott hely, és csak 1642-ben kezdett újra 
települni. Ekkor már az Esterházyak voltak az urai és most is gróf 
Esterházy Miklós. Móricznak van itt nagyobb birtoka. A Bakonynak 
ú. n. halmoki erdő-részében, földvár nyoma látható, melyről némelyek 
azt tartják, hogy a török világban az erdőkbe menekült lakosok a saját 
védelmükre emelték. Mások szerint a földvár régibb, de a törökök 
hányták szét. …”  
A gesztesi járás déli községeiben élők (Kisbér, Ászár, Kethely) 
a veszprém megyei tájszóláshoz hasonlóan beszélnek: 
“… Az eredeti »é« helyett »í«-t mondanak, pld. vír, szíp, kík. A 
szótagzáró »n« helyén orrhangú magánhangzót ejtenek, pld. »legín«, 
»szëgín«. Az »a«, ha előtte »á« van, zártabbá válik, pld. lábo, házo, 
jáczczonak; az »o« és »ő« is zártabb lesz, pld. gondulok, pörülök, 
lűnyi. Közép »ë« helyett »ö«-t mondanak, pld. tisztölt. A »ból«, »ből« 
rag alakja »bú«, »bű«, pld. istállóbú, kertbű, a »hoz«-é, »hó«, pld. 
kazalhó. Az igenév alakja »nyi« és »nya«, pld. óvasnyi, írnya, stb. 
Kethely, termet: magas, haj: gesztenyebarna, szem: világosbarna és 
kékes; a nők magasak, többnyire szőkék. …” 
 
A községben három templom áll fenn, melyek közül a 
katholikus 1766-ban, az ág. ev. 1789-ben és a református 1856-
ban épült. 
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Mindhárom vallási felekezet jól felszerelt iskolával 
rendelkezett és 1936-ban Népkönyvtár is nyílt a faluban. A II. 
világháború után, az 1952-ben alakult termelőszövetkezetben 
találtak munkát a helybeliek. Napjainkban a helyi szövetkezet 
Vérteskethelyi Termelő Szövetkezet néven működik és biztosít 
munkalehetőséget a község lakóinak. A lakosság nagy része az 
iparban dolgozik a környék településein.  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xsfLl3mVOj8 

A községet 1977-ben a közigazgatási reform eredményeként 
Császár községhez csatolták, majd a rendszerváltás 
időszakában lett közigazgatási szempontból ismét független. 
1998-ban Bakonysárkány községgel Körjegyzőséget hozott 
létre Vérteskethely, melynek székhelye Bakonysárkány lett.	
2013.-ban négy település (Aka, Bakonysárkány, Császár, 
Vérteskethely) Közös Önkormányzati Hivatalt hozott létre, ami 
napjainkban is működik. 
 
http://www.kemertektar.hu/ bameva.hu  
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3 Örökségvédelem 
 
A Szent Mária Magdolna római katolikus műemlék templom a 
falu főutcáján áll. A keletelt, egyhajós, barokk templom 1766-
ban Fellner Jakab tervei alapján épült. A nyugati 
homlokzatához kapcsolódik a torony, ami 1817-ben készült. A 
szentély déli oldalához négyzetes alaprajzú sekrestye 
kapcsolódik. A hajós és a szentély csehsüveg boltozatú. A hajó 
bejárati oldalánál található karzat falazott pillérekre 
támaszkodik. A templom berendezése barokk stílusú. Az 
orgonát egy budai hangszerkészítő mester 1790-ben építette, 
majd 1857-ben átépítették. 

Országos műemléki védelem alatt álló épület 
Római katolikus templom Kossuth u. hrsz 445. Barokk, 1766. 
Fellner Jakab  
 
Nyilvántartott régészeti lelőhelyek  
 
1. Halmoki dűlő hrsz 011/2 KDM  
2. Csemetekert hrsz 011/2 KDM  
3. Várhelyi tó környéke hrsz 011/2 KDM  
4. Dobsa úti dűlő hrsz 0165 KDM  
5. Kerített várhely hrsz 011/2 KDM  
6. Evangélikus temető mögött hrsz 196 KDM  
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A toronynélküli református felekezeti ház 1992-1993 között 
épült az iskola helyére. A haranglábakon lévő 136 kg-os és 56 
kg-os harangok a 2013-ban épült toronyban kaptak helyet. 
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Az 1700-as évek végén épült evangélikus templom a község fő 
utcája mentén áll . 
 
 
 
 

Vérteskethely Komárom-Esztergom megye délnyugati 
negyedében, a kisrégió központjától, Kisbértől 5 kilométer 
távolságra keleti irányban, alacsony dombháton fekszik, dél 
felé összefüggő erdőkkel határolva. A hangulatos, jó levegőjű, 
csendes kisközség kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínál az 
ide látogatóknak. Területéről könnyen megközelíthetők a 
környék kedvelt kirándulóhelyei, nevezetességei. A község 
népessége: 618 fő  
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 Egyedi helyi védelemben részesített épületek, emlékművek, 
amelyek építészeti, építészettörténeti, esztétikai értéke az 
országos védelmet nem indokolja, de jellegük kifejezi a község 
múltjának sajátosságait, egyéni kultúráját, hagyományait, a 
település számára megőrizendő, védendő. értéket képviselnek 
 
Helyi területi védelemre javasolt a település utcaszerkezete. 
 
 
Helyi védett utcaszakaszok  
 
1.Kossuth utca 81-85, a templom mellett ősi településformaként 
kialakult beépítési „sziget”  
2. Kossuth utca mindkét oldala a Petőfi utca torkolatától a K-i 
belterületi határig  
 
 
Helyi védettség alá tartozó természeti értékek  
 
1. A Ludas-tó környéke  
2. A Várhelyi – tó két tölgyfával  
3. A Batthyányi-ér menti gesztenyesor  
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Helyi védelemre javasolt épületek 
Cím, megnevezés Hrsz. 
Ady E. u.69 495 ref. templom  495 
Két feszület a Kossuth utcában   
Kossuth u. 8. lakóház és gazdasági épületek 159 
Kossuth u. 10. lakóház és gazdasági épületek 160 
Kossuth u. 16. vangélikus templom  164 
Kossuth u. 18.   
Kossuth u. 19. lakóház 42 
Kossuth u. 22. lakóház és gazdasági épületek 173 
Kossuth u. 53. lakóház és gazdasági épületek 6 
Kossuth u. 62 lakóház és gazdasági épületek 219 
Kossuth u. 64. lakóház és gazdasági épületek 220 
Kossuth u. 78. lakóház és gazdasági épületek 230 
Kossuth u. 81.  lakóház  442 
Kossuth u. 83. lakóház  441 
Kossuth u. 85. lakóház  440 
Kossuth u. 94. lakóház és gazdasági épületek 241 
Kossuth u. 100. lakóház-helyreállított  244 
Kossuth u. 106. lakóház  248 
Kossuth u. 122. lakóház-helyreállított  318 
Kossuth u. 124. melléképület (nyári konyha)  319 
Kossuth u. 126. lakóház, polgárias  320 
Kossuth u. 130. lakóház 322 
Kossuth u. 137. lakóház  372 
Kossuth u. 141.  lakóház  370 
Kossuth u. 143. lakóház  369 
Kossuth u. 156.  lakóház-helyreállított  335 

Kossuth u. 168. lakóház és gazdasági épületek 341 
Kossuth u. 181. lakóház-helyreállított  349 
Kossuth u. 183. lakóház-helyreállított  348 
Petőfi u. 21. lakóház-helyreállított  269 
Petőfi u. 22.  lakóház, polgárias  285 
Táncsics u. 22.  lakóház  112 
Táncsics u. 16.   
Táncsics u. 108 -110. 142 
Ady E. u.  lakóház és melléképület  448 
Ady E. u. 21.  lakóház és pince  484 
Kossuth u. 15. lakóház  46 
Kossuth u. 34. lakóház és gazdasági épületek 192 
Kossuth u. 36. lakóház és gazdasági épületek 193 
Kossuth u. 40. gazdasági épület együttes  199 
Kossuth u. 47. lakóház   
Kossuth u. 114. lakóház és gazdasági épületek 313 
Kossuth u. 116. lakóház és gazdasági épületek 314 
Kossuth u. 118.  lakóház (romos)  315 
Kossuth u. 120. lakóház-helyreállított  316 
Kossuth u. 128. lh. tornácos része  321 
Kossuth u. 135. lakóház  373 
Kossuth u. 140.  lakóház  327 
Kossuth u. 149. lakóház  366 
Kossuth u. 155. lakóház (helyreállítandó)  362 
Kossuth u. 158. lakóház  336 
Petőfi u. 24. lakóház, polgárias  286 
Táncsics u. 1. lakóház  152 
Táncsics u. 3. lakóház 151 
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 A településszerkezet alakulása a telkek kialakításával 
összhangban; a beépítés jellege pedig a település funkcióinak 
függvényében történt.  
 

A fésűs beépítésű 
telkeken, a terep 
enyhe lejtéséből 
adódóan, érdekes és 
jellemző 
tömegformálás 
alakult ki.  

 
 
 
Az egysoros elrendezésben az 
épülettömegek egymás után 
sorakoznak a telek egyik 
oldalhatárán. Később az úgynevezett 
kétsoros beépítésben a telek másik 
oldalhatárára egy kisebb épülettömeg 
kerül; majd a beforduló beépítésben a 
kisebb épületrész oldalszárnyként 
épül a főtömeghez.  
 
 

A szőlőkben a kisházak a terepviszonyokhoz alkalmazkodva 
helyezkednek el. 
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4 Településképi szempontból meghatározó 
területek 

 
Településképi követelményrendszer  
 
Vérteskethely településképét a táji környezet határozza meg, a 
Bakonyalja. A beépített területekre az egylakásos oldalhatáron 
álló beépítés jellemző. A régi településrészeken utcavonalon 
álló házak sorakoznak, az újabb beépítések előkertesek. A 
lakóterületeken földszintes nyeregtetős vagy kontyolt és 
sátortetős lakóépületeket találunk. Az 1980-90-es építésű házak 
jellemzően nyeregtetősek, beépített tetőtérrel, és a legújabb 
házakon sem jellemző az alacsonyabb hajlásszögu ̋, mediterrán 
típusú tetőidom. A hagyományos településkép megőrzésében 
fontos szerepe van a szigorú szabályozásnak. A helyi 
rendeletekbe foglalt területi építészeti előírásokat is figyelembe 
kell venni, és az új épületek építésekor, a meglevők 
átalakításakor, felújításakor, bővítésekor az ajánlásokat, jó 
példákat célszerű megfogadni, mert ezáltal biztosítható, hogy 
a helyi értékek az utókor számára is megőrzésre kerüljenek. A 
meghatározó településképi területek lehatárolása alapvetően 
követi a szabályozási terv övezeti lehatárolásait.  A helyi építési 
szabályzatban foglaltakon túlmenően a településképi 
előírásokat is be kell tartani. 

 
Meghatározó településképi karakterek 
 
A beépítésre szánt területeken a lakóterületek dominálnak, 
éppen ezért a családiházas beépítés a meghatározó. A 
településen a falusias családiházas karakterbe sorolható a 
lakóterület. A vérteskethelyi településközpontban találhatóak 
meg a községi intézmények is. A gazdasági-szolgáltató terület 
a lakóterület szélén került kijelölésre, ami a régi major helyén 
létesült mezőgazdasági-üzemi területet jelenti. 
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4.1. Falusias karakter (fésűs beépítés) 

4.1.1. Településképi jellemzők 
 
FALUSIAS CSALÁDIHÁZAS KARAKTER 
 
Vérteskethely régi településrészén a falusi életmód miatt 
(udvar/konyhakert/baromfiudvar/istálló/kert) hosszú 
telkeken az oldalhatáron álló, fésűs beépítés alakult ki. A 
település régi utca- és telekszerkezete, a pincesor beépítési 
struktúrája, a megnyitott új utcákkal módosították a 
településszerkezetet, de az odalhatáron álló beépítési mód 
jellemzően megmaradt. A házak zömmel az utcavonalra 
merőleges nyeregtetősek, a régebbi beépítések oromfalasak, a 
későbbiekben kontyoltak, a későbbi építésű házak sátortetősek. 
Általában a lakóházak egylakásosak, a telek beépítését az 
udvar oldalhatárán álló sorolt épülettömegek alkotják. 
 
A telek beépíthetősége miatt tömegük többségében tégalalap 
alaprajzra szerkesztett földszintes, magastetős épületek. Az 
utcákban elvétve emeletesházak, és tetőtérbeépítéses 
családiházak is találhatók.  

 
 
A magastető hajlásszöge 38-45 fok közötti, cserépfedésű; a 
régebbi házak hornyolt, vagy sajtolt agyagcseréppel, az 
újabbak betoncseréppel fedettek, de megjennek a pala és 
bitumenes zsindely fedések is. A homlokzatok vakoltak, 
díszítőelemként ablakkeretezés és egyszerű párkányhúzás 
látható, a festett sima vakolat és a színezett kőporos vakolat 
jellemző felületképzés; színeiben fehér, törtfehér, 
pasztellszínek. A lábazat kőből rakott, vagy lábazati vakolattal 
ellátott betonlábazat.  
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Az épületek az utcavonalra épültek, az új építkezéseknél 
előkertes, ami előtt utcai kerítés húzódik. Vérteskethely új 
beépítésű családiházas területén a telkek nagysága és ebből 
következően a beépítés módja is változatosabb. A tervezett 
lakóterületeken kiszabályozott telkek lehetővé teszik nagyobb 
házak elhelyezését is, de a szabadon álló beépítéstől az 
oldalhatáron álló beépítési mód jellemzően megmaradt. A 
látszólag különböző beépítési módok alapvetően a 
családiházas jelleget hordozzák, önálló telken állnak, 
viszonylag nagy zöldfelülettel rendelkeznek.  

 
 
A lakóterület hangulatát a közterületek gondozottsága, az utak  
szélessége, növényzettel való ellátottsága, a járdák állapota, a 
kerítések kialakítása, az előkertekbe ültetett növényzet 
látványa jobban befolyásolja, mint az épületeké, melyek az 
építés idejétől függően mutatják a kor divatos építészeti 
megformálásának jegyei. Közös jellemzőjük az építési 
korszakra jellemző jó minőségű építőanyagok használata és a 
telekszélességéből eredően az épülettömegek léptékének 
hasonlósága. A zömében földszintes családiházas beépítésben 
megjelennek 1-2 szintes házak is. Tetőfedésük változatos: 
bitumenes zsindely, agyagcserép, betoncserépfedés, palafedés.  
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Lapostetős épület nem jellemző. A homlokzatok egyszerű 
vakolt vagy kőporos vakolatúak, díszítés nem jellemző, az 
ablakkeretek kiemelése, oszlopok, bejáratok hangsúlyozása 
jelenik meg. A színek visszafogottak, világosak, a lábazat 
burkolt, vagy lábazatvakolattal ellátott, az ereszcsatorna - a 
modern tervezésű házak kivételével -, függőereszes 
kivitelezésű, sok esetben a tetőrendszer része. A kicsi 
előkertekben virágok, kisebb bokrok vannak, az utcákban a 
házak előtt kisebb fák állnak, a gondos lakók virágoskertet 
gondoznak. A kertekben a háztartások szükségleteinek 
kielégítésére folyik kertművelés. A régi utcák megőrizték a 
településszekezet strukturális fő elemeit. A régebbi építésű 
házak földszintesek, az újabbak tetőtérbeépítésesek. Az 
oromfalas nyeregtető, csonkakontyolt nyeregtetős, kontyolt 
nyeregtetős épülettömegek sorakoznak. Az aszfaltozott utca 
melletti vízelvezető árkok helyén a kapubejárók 
kiszélesítésével parkolóhelyek keletkeztek, az útmenti sáv 
füvesített. A településen légvezetékes elektromos áramellátás 
van; vezetékes ivóvíz, gáz, szennyvíz, kábel tv, internet áll 
rendelkezésre..  
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4.1.2. Ajánlások 
 

 
Falusias családiházas karakterű településkép meghatározó 

területének építészeti előírásai 
 

Jellemző karakter elemek Településképi meghatározó 
terület 

Beépítés módja Oldalhatáron álló 
1 szint, max 2 szint vagy 
tetőtérbeépítés 
az udvaron oldalhatár mentén 
épített állattartó, vagy tároló, 
kegészítő helyiségek … 
 
Oszlopos, áttört mezős, 
nagykapuval és kiskapuval. 
 

Szintszám/legmagasabb 
pont 
Kerti építmények 
 
 
 
 
Kerítés 
 

Növényzet 
 
 
 
 
 
 

Utcai füvesített terület, 1vagy 
2 fával, virágoskerttel; 
a kertekben háztáji 
gazdálkodás folyik.  
 
A régi utcaszerkezet 
megtartandó. 
 
Az épületek kialakítása a 
hagyományos magastetős, 
utcavonalra merőleges 
gerincű, vakolt falú, 
utcavonalon álló legyen.  
 
A házak előtti utcaszakaszon 
növényzet telepítése és 
gondozása javasolt. 

Egyedi ajánlások 
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Fontos, hogy az új építésű lakóépületek mindig az adott kor 
jó színvonalán, harmonikusan illeszkedjenek az utcaképhez. 
 
Építészeti kialakításuk egyedi, változatos építőanyag 
használattal, a tájba illő színekkel, az építmények méretéhez és 
kialakításához illeszkedő ablakok, ajtók, a természetes 
növényzet és táj dominál, de az építmények környékén 
telepített növényzet is fellelhető. 
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Az utcai kerítés a lakóépülethez tartozik, és meghatározza az utcaképet. Akkor 
szép, ha stílusában és anyagában is illeszkedik a főépülethez, nem hivalkodó és 
nem is takarja el a homlokzatot. 

 

 



 
4.2. Gazdasági karakter 

4.2.1. Településképi jellemzők 
 

GAZDASÁGI KARAKTER 
 
A gazdasági területeken a gazdasági-szolgáltató épületek 
csarnokszerkezetei jelenhetnek meg. Vérteskethelyen ezek 
inkább a régi majorsági épületeket jelentik. Az új épületek 
általában egyszintesek, de a funkciónak megfelelő 
belmagassággal épülhetnek. Építészeti kialakításuknál az 
alacsony hajlású tető, fémvázas szerkezet, építőelemes falazat 
található. Nincs homlokzatdíszítés, általában egyszínű 
építőlemez burkolatú csarnokok állnak az ilyen karakterű 
részeken. Kicsi ablakok, nagy, tömör kapuk, a funkciónak 
megfelelő homlokzati kialakítás, nagy alapterű elrendezés 
jellemzi az épületeket. A kerítés vagyonvédelmi feladatokat lát 
el, általában fémoszlopos, fémhálós kivitelben készül, vagy 
tömör. A telephelyek, szolgáltató tevékenységeknek helyet adó 
ingatlanok kiépített közúton megközelíthetőek. 
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4.3. Táji – természeti karakter  
TÁJI-TERMÉSZETI KARAKTER 
 
A tájhasználat érzékeny a beavatkozásokra, ezért a 
fejlesztéseket megelőzően tájképi hatástanulmányt érdemes 
készíteni. A táj az idelátogató vendéget éppen úgy elvarázsolja, 
mint a helyi lakosokat. A térség rendkívül változatos 
növényvilágát a mozaikosságának köszönheti, melyet a 
Bakonyalja növénytársulásai hoztak létre. Megőrzése a táj 
jellegzetességének megóvása szempontjából elengedhetetlen. 
A zöldfelületekről érkező csapadékvizet a település régi 
felszíni csatornái vezetik le. A település szélén található a füves 
sportpálya, ami helyet ad a közösségi rendezvényeknek is.   
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A település zöldfelületi rendszerét a táji és a 
településszerkezeti adottságok befolyásolják. A környezeti, 
természeti zöldfelületeken kívül a településen belüli minőségi 
zöldfelületek kondicionáló, rekreáló és esztétikai szerepet 
töltenek be egyszerre. A temető zöldfelülete is a település 
zöldterületei közé tartozik. Vérteskethely területén található: 
köztér, sportpálya, utcai fasorok, valamint a temető, de a 
kiterjedt zöldfelülettel rendelkező magánkertek, 
közintézmények kertjei, családi házak kertjei, mezőgazdasági 
zártkertek is a települési zöldfelületi rendszer részei. A 
zöldfelületi rendszer fontos elemei a magántulajdonú kertek. 
Vérteskethelyen, ahol a települést zömében falusias jellegu ̋ 
beépítési mód jellemzi, még mindig dominál a magánkertek 
haszonkerti jellege. A településen  

a kétzónás kerhasználat a leggyakoribb  
(díszkert – haszonkert);  
a három zónás pedig általában olyan ingatlanok 
jellemzője, ahol állattartás, vagy más gazdálkodási 
tevékenység folyik és ennek kiszolgáló épületei 
találhatók a köztes zónában.  

A családi házak kertjei nagyrészt rendezettek, a parlagon 
hagyott területeken viszont a kaszálás és a parlagfu ̋ irtása 
szükséges.  
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4.4. Mezőgazdasági (nem beépíthető) karakter 
 
MEZŐGAZDASÁGI KARAKTER 
 
Vérteskethely közigazgatási területének nagy része 
mezőgazdasági művelésű terület. A gyepterületeken legeltetés 
folyik, a dombok lankáin a szőlőtermesztés a jellemező, az 
erdőben erdő – és vadgazdálkodás történik. A zártkertes 
területen a meglévő épületek a kialakult beépítettségtől 
függetlenül megtarthatók és felújíthatók. 
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A Neszmélyi borvidéket földrajzilag jól körülhatárolni a 
tagoltsága okán nehéz. Nyugatról kelet felé haladva először az 
Ászári-körzetbe botlunk, ez a terület a Bársonyosi-dombság 
vidéke. Az agyagos-homokos tavi üledékekből és 
negyedidőszaki löszből álló vidéken a szőlőhegyek 
legfontosabb talajképző kőzete a lösz, a vidék nagyobbik részén 
agyagbemosódásos barna erdőtalaj található. A dombvidéket 
délről az Által-ér, nyugatról a Bakonyalja és a Sokoró, keletről 
a Gerecse határolja, míg északon belesimul az Igmánd-Kisbéri-
medencébe, a borvidék az utóbbi kettő területére is átnyúlik. A 
borvidék központi része a (főként dachsteini mészkőből és 
dolomitból álló) Gerecse nyugati és északi lejtőin található. A 
Dunaszentmiklós-Dunaalmás-Neszmély települések által 
közrefogott terület a bortáj történelmi és jelenlegi magja is 
egyben. A Neszmély határában található Nagy-Somló, Korma-
hegy (300m) és Meleges (274m) egyben a legismertebb dűlők 
lelőhelyei is. Az északi lejtésű területeket a Duna által 
visszavert napsugarak melegítik, az északi szelek pedig a 

gombabetegségek kockázatát csökkentik. Az agyagos talaj 
nyomelemekben és ásványi anyagokban gazdag. Az egész 
borvidékről elmondható, hogy éghajlati viszonyai 
kiegyenlítettek, a napsütéses órák száma 2000 óra körül alakul 
évente, míg a csapadék mennyisége 550-650 mm. Pesty Frigyes 
1864-es adatai szerint Neszmély szőlői az Akasztó-hegy alján, 
a Szömördök-hegy alján, a Gárdony-völgyben, a Kásás-hegy 
alján és oldalán, a Sertés-völgyben és a Barki-hegy oldalában, 
az Új-hegyen, a Korma-oldalon, a Melegesen, az Alsó és Felső 
Pap-hegy alján és a Vár-hegy alján teremtek. A magas 
savtartalmuk miatt jól szállítható környékbeli borok egyre 
ismertebbé tették a vidéket, talán ennek köszönhetően 1855-ben 
a klosterneuburgi Szent Ágoston kanonokrend megvásárolta 
az almási és neszmélyi ingatlanokat és földek egy részét a 
Zichy-családtól. A fellendülésnek a filoxéra megjelenése vetett 
véget. A védekezést és az újratelepítést Bársonyos vidékén a 
Pannonhalmi Apátság, Ászáron pedig az Esterházy-család által 
létrehozott mintaszőlészet segítette. Végül 1897-ben jött létre a 
Neszmélyi borvidék, akkor még magában foglalva a mai Móri, 
Pannonhalmi és Etyeki borvidék területét is. 
A borvidék területe: 6600 Ha 
A szőlővel betelepített terület: kb. 1400 Ha 

A borvidék települései két körzetre oszlanak, az ászári 
körzetben: Ászár, Bársonyos, Császár, Csép, Ete, Kerékteleki, 
Kisbér, Nagyigmánd, Vérteskethely  
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Az Ászár-Neszmélyi borvidék az Észak-Dunántúli 
szőlőtermelő tájba tartozik. Területe kb. 1400 hektár. A 
dombvidéki jelleg, a Kisalföld felől érkező meleg áramlatok és 
a Duna hatása mellett éghajlata mérsékelten nedves-hűvös, a 
magyarországi átlaghoz képest valamivel kevésbé napsütéses 
jellege kedvez az illatokban és zamatanyagban gazdag borok 
előállításának. A löszön kiváló minőségű bor terem. A borvidék 
borai kemények, karakteresek, savban gazdagok, illatban 
finomak.  
 
Az Ászár-Neszmélyi borvidék) története állítólag Probus 
császár, a légióit is szőlőtelepítésre befogó római uralkodó 
legendájával kezdődik. Azt ezt követő honfoglalás, majd a 
kora-középkori időszak kevés érdemleges információval 
szolgál. A borvidékhez tartozó Tata, legfőképpen a vár 1410 
után Zsigmond királyunk kedvelt tartózkodási helye volt, és ha 
hinni lehet a korabeli iratoknak, a magyar császár a környék 
borait sem vetette meg. Neszmély Zsigmond birtoka volt ez 
időtájt, Ászár pedig királynői birtok volt. Eszterházy Csákvári 
Uradalom híres ászári mintaszőlészete és pincészete itt alakult 
ki, amely messziföldön hírnevet szerzett a vidéknek. Az itt 
termelt borok a XVII. századtól kezdve kellő élvezetet 
nyújtanak az ide látogató és ünnepelni vágyó embereknek. A 
tájra jellemző ízeket, zamatokat a kellemes őszi napfény érleli.  
 

 
 
Hegyközségek: Ászár-Hánta-Kisbér Hegyközség, Bársonyos 
Hegyközség, Császári Hegyközség, Vérteskethely 
Hegyközség, Esztergomi Hegyközség, Kesztőlc Hegyközség, 
Ete-Csép Hegyközség, Mocsa Boldogasszonypuszta, Tatai 
Hegyközség, Neszmélyi Hegyközség, Kerékteleki 
Hegyközség, Dunaszentmiklós-Szomód Hegyközség 
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5 Reklámok, egyéb műszaki berendezések 

Reklámok elhelyzésére magánterületen a reklámokról szóló 
felsőbb szintű jogszabály nem ad lehetőséget. Közterületen 
kizárólag az önkormányzat jóváhagyásával lehet reklámot 
elhelyezni a településközponti területen. Cél, hogy a 
homlokzatokon minél kevesebb zavaró elem jelenljen meg. A 
légkábelek megszüntetése a településközpontban indokolt, 
miután a településkép zavaró elemei az oszlopok, vezetékek.  
 
 
6 Jó példák 
 
A közterületek kialakítása nagyban függ az ott megjelenő 
utcabútorokon, azok megjelenésén, egységes arculati jegyein, 
ezért fontos, hogy erre is fordítson az önkormányzat kellő 
figyelmet. Érdemes a közterületekre olyan közterület alakítási 
tervet készíteni, ahol már a tervezéskor felkerülnek a 
településképet meghatározó elemek: padok, szemetesek, 
kerékpártárolók, köztéri alkotások, zöldfelületek ... Ajánlott, 
hogy az utcák, és egyéb látnivalók kitáblázása egységes 
arculattal történjen. Cél, hogy a cégfeliratok harmonikusan 
illeszkedjenek az utcaképbe, ne hivalkodjanak, de a megfelelő 
információt át tudják adni. A közterületek szépen gondozottak, 
a közintézmények felújítottak. 
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A harmonikus utcakép érdekében 
az üzletek, szolgálatások feliratai a 
homlokzatokon rendezett formában 
kerüljenek elhelyezésre. Az új 
reklámokról szóló kormány 
rendelet szerint reklámberendezés 
kizárólag utcabútoron helyezhető el 
a településközpontokban. Az 
egykori településmagban áll a római 
katolikus templom és a falu szépen 
felújított közintézményei. 
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A vérteskethelyi főutca mentén található több parasztház, 
melyeket a tulajdonosok mentettek meg a pusztulástól. A 
házak a falun átmenő forgalom ellenére is megtartották a 
falusias hangulatot. A faluban még ma is fellelhetünk olyan, a 
korábbi időkből ránk maradt házakat, melyek meghatározzák 
a vértesaljai település építészeti arculatát. Jó példa a Kossuth L. 
u. 75. szám alatti ház az 1900-as évek elején épült, a környék 
jellegzetes paraszt-polgári stílusában. A ház hosszanti oszlopos 
tornáca az alaprajzi változások miatt szinte megszűnt, de 
nyoma a bejárat előtti szakaszon még fellelhető. A házat 
tulajdonosai teljesen komfortosították, bevezették a folyóvizet, 
új szobákat és fürdőszobákat alakítottak ki. A nappali 
közepébe, az épület központi helyére, a régi idők emlékét őrző 
cserépkályha került megépítésre. A nappalit a szoba – konyha 
– szoba alaprajzú parasztház egy térré való összenyitásával 
alakították ki, amely új padlózatot és szigetelést kapott. 
Meghagyták, ám felújították a nyílászárókat. Az ablakokon és 
ajtókon láthatjuk az eredeti réz kilincseket. A körülbelül 70 
négyzetméteres nappali részét képezi a konyha is, így a ház 
történelmi része mára a család közösségi terévé alakult. A régi 
épülethez egy új részt is építettek a tulajdonosok. Ez a példa is 
azt bizonyítja, hogy a régi lakóházakat is lehet a mai kor 
igényeinek megfelelően felújítani, átépíténi úgy, hogy 
jellegüket megtartsák. 
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A régi lakóépületek szerkesztésére és anyagára is találunk jó 
példákat Vérteskethelyen oromfalas, kontyolt nyeregtetős épületeket. 
A házak tornácai fa, vagy épített tégla oszloposak. A falazatok vegyes 
kő-tégla, vagy különböző tégla falazatok lehetnek. A tetőszerkezet 
fából készült, és a födémek is fagerendásak. A gazdasági épületek a 
főépület (lakóépület) mögött sorakoznak, a cserépfedés a jellemző. 
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Az ablakok a házak szemei, és azon keresztül látjuk mi is a 
külvilágot. A nyílászárók azonban nem csak a napfényt 
engedik be, hanem a hideget, meleget, zajt is, ezért fontos, 
hogy mindig a legmegfelelőb ablakot, ajtót válasszuk ki. A 
régebbi stílusú házakon a fa szerkezetek a meghatározók, ezért 
a felújításukkor is törekedni kell az eredetihez hasonló 
megjelenésű ablakok, ajtók beépítésére. A régi ablakszárnyba, 
vagy azzal megegyező kialakítású új szerkezetbe épített 
hőszigetelő üvegezésű ablakot mutat be, míg a legtökéletesebb 
megoldás, amikor az új gyártmány mind anyagában, mind 
kiosztásában és színében is az eredetivel megegyező 
kialakítású. A túlzott felmelegedés mérséklésére a külső 
napfényvédők felszerelesée a leghatékonyabb, ezért látunk a 
régebbi ablakokon zsalugátereket, az újabbakon pedig 
redőnyöket.  
 
A harmonikus homlokzat kialakítás egyik meghatározó eleme 
a szép arányú és kiosztású ablaksor, amelyik színében is szerves 
tartozéka az utcai homlokzatnak. Megjelenését a homlokzati 
vakolathúzások, díszítések egészítik ki és hangsúlyozzák 
azokat.  
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A kapuk kialakítására régebben nagy gondot fordítottak és éppúgy a 
ház, porta részének tekintették, mint magát az épületet. A 
megjelenésből következtetni lehetett a gazda anyagi helyzetére, 
ízlésére, életmódjára is.  
 
A közterületeken és az épületek kiegészítő tartozékai között van 
számos szépen megmunkált fémszerkezet: a kapuk, ajtók kilincsei, a 
nyílászárók vasalatai, kerítések, kiskapuk, rácsok, ereszcsatornák ... 
 
 
 
 
 

 
A kerítések az utcaképet jelentősen meghatározó építmények. 
Anyagát és szerkesztési szabályait nehezen lehetne egységesíteni, 
mivel az az épületekhez és a helyszínekhez tervezett egyedi alkotások 
a hozzájuk csatlakozó oszlopokkal, kis - és nagykapukkal. A kiragadott 
példák között a tömör és a nem tömör kerítésre; a fa, fém és kő anyagú 
oszlopokra, lábazatokra akadunk. Fontos, hogy a kerítés a mellette, 
vagy mögötte álló házzal alkosson egységet; anyaghasználatában 
mutasson rokonságot az épülettel.   
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7 Zárszó  

 
 
Az építészet közügy. A házak túlélnek bennünket; a tájat 
örökül kapjuk, hogy örökül hagyjuk az utódainkra. Fontos, 
hogy megértsük csak közösen alakíthatjuk a jövőnket, ezért 
figyelemmel kell lennünk a hagyományokra, a 
lakókörnyezetünkre. A településképi arculati kézikönyvből 
megismertük a helyet, ahol élünk, de a helyi közösség nélkül 
csak a szép tájat és az épületeket látjuk meg. Az emberek által 
éltetett „genius loci” teszi azzá a lakóhelyet, amire mindig 
emlékezünk, amit szeretünk és óvunk, mert csak így lesz 
 
                                Vérteskethely, a mi otthonunk. 
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