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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 Aka. A településképi arculati kézikönyv és az 
erre alapuló településképi rendelet többek azokat a védelmi 
elveket ülteti át a gyakorlatba, amit betartva értékeinket 
megőrizhetjük az utánunk jövőknek. Magyarországon az 
örökségvédelem a helyi közösségek feladata, ám minden terv, 
védelmi stratégia annyit ér, amennyit a helyben lakók 
megvalósítanak belőle.  
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2 Aka településtörténete 

 
Aka Komárom-Esztergom megye legkisebb települése a 
Bakony lábánál, Fejér megyével határosan fekszik, érintetlen 
természeti környezetben. Az északi Bakony északkeleti lábánál 
fekszik, a Móri ároktól délnyugatra. Elzárt, csendes, nyugodt 
település. Tengerszint feletti magassága 250 méter körül van. A 
megközelítő adat azzal magyarázható, hogy a település 
nagyobbik része völgyben fekszik, de egy része ennél 
valamivel nagyobb magasságot ér el, ahonnan – főleg tiszta 
időben – nagyon jól látható a Vértes hegység. 
Településszerkezete: dombvidéki sorfalu. 
 
Aka település neve oklevélben, nemesi névben 1274-ben 
szerepel első ízben, amikor a király megbízásából a Szák 
nemzetségbeli Konrád fia Jánost, Akai Ogmánd iktatta be 
Dinnye, (ma Alsó-vasdinnyepuszta) birtokába. A falu nevének 
eredetét homály fedi. Van olyan feltételezés, hogy egy Akácius 
nevű főnemesről kapta a nevét. Mások összekapcsolják az Ok 
személynévvel és az egykor Buzsák helyén álló Akccsal.  
Létezik egy harmadik változat is, mely szerint az elnevezés a 
török eredetű aka szóból származik, amely kecskét jelent. Ez a 
feltevés azon alapszik, hogy a török időkben főleg 
kecsketenyésztéssel foglalkoztak az itt élők. 

Az 1358. évi ászári határleírásban, az akai nemesek a Kisbér 
melletti Kisbattyán faluját említik. Aka a török kiűzéséig az 
Akai család birtoka volt. A család egyes tagjai évszázadokig 
jelentős közjogi funkciót töltöttek be: 1366-ban a hántai prépost 
és a pilisi apát között folyó birtokperben az országbíró, Akai 
Lászlót nevezte ki döntőbírónak. 1435-ben Zsigmond király 
megbízásából, Szakcsi Vince hántai prépostot Akai Erdélyi 
László iktatta be Kisbér és Nagybér birtokába. Az ekkor készült 
oklevélben István fia Péter, László fia István, és István fia Pál, 
akai nemeseket mint Kisbérrel szomszédos birtokosokat 
említik. 
 
1455-ben V. László király az Akai családnak szabad ispánságot, 
pallosjogot adományozott. 1488-ban, Veszprém vármegye felső 
járásának szolgabírája Akai György. Ekkor a település Cseh 
Kelemen és további öt társa birtokában volt. Rovásadójuk, a 
jobbágyi lakosság egy forintjával szemben, két és fél forintra 
rúgott. 1529-ben, a Bécs ellen vonuló török csapatok 
elpusztították a települést és kétszáz évig lakatlan puszta volt.  
Az 1570. évi török adójegyzékben Aka puszta, Mehmed 
székesfehérvári szandzsákbég javadalombirtokaként szerepelt. 
A török hódoltság alatt, régi kisbirtokosai, részeiket 
elzálogosították. Nagy kiterjedésű erdejét 1642-ben a 
szentmártoni várban lakó, Akai Polgár Dorko adta bérbe a 
Varsányiaknak.  
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A török háborúk után a pusztán álló települést Fiáth János 
szerezte meg. Fiáth, 1686. július 24-én, Buda visszafoglalásánál, 
elsőként lépett a várfal tetetjére, hősies magatartásáért több 
birtokadományban részesült. 1722-ben Akát ő telepítette be 
újra, környékbeli magyar lakosokból. 
 
Bél Mátyás: Veszprém vármegye leírása című, 1735-ben készült 
kéziratában a következőket írja: "Aka a Fiáthoknak, a hely 
birtokosainak engedélyébel műr kezd betelepülni."Akát a Fiáth 
családtól, Hantos cserebirtokért 1760-ban, gróf Batthyány Lajos 
nádor vette bérbe és a kisbéri uradalomhoz csatolta. Az ekkor 
készült úrbéri összeírásban a települést 21 gazda és 18 házas 
zsellér lakta. A nádor 1762-ben szlovák és német ajkú 
lakosságot telepített a faluba. A telepesekkel kötött 
szerződésben húsz egésztelket biztosított a jövevényeknek. 
Egy-egy telek, házat, udvart, kertet, hatvan pozsonyi mérő 
szántót (kb. 30 hold) és ezen kívül külön kukorica-, káposzta- 
és kenderföldet foglalt magába. Az uraság engedélyével 
szabadon költözhettek, azzal a feltétellel, hogy az elköltözni 
szándékozók, telküket más megfelelő telepesnek adják át. A 
német telepesek nagy része, elsősorban Stájerországból települt 
Akára. Az 1784-1787-es népszámlálás szerint, gróf Batthyány 
Tódor birtokán 107 házban 151 család élt, népessége 751 fő volt. 
Ezek közül 11 polgár, 48 paraszt, 87 zsellér foglalkozású volt. 
Aka 1830-ban került vissza Fiáth József báró tulajdonába. 

A betelepítéstől 
kezdve lakóinak 
nagy része római 
katolikus, önálló 
egyháza azonban 
nem volt, Súr 
filiájaként működött. Egyháza 1788-ban önállósult és a régi 
fatemplom helyett 1790-ben építették a mai kőtemplomot. A 
prédikáció nyelve, egyik vasárnapon német, a másikon szlovák 
volt. 1771-ben az iskola rektora német és szlovák nyelven 
tanított, magyarul nem tudott.  
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A falu lakói mező-, erdőgazdálkodásból és főleg 
sertéstenyésztésből éltek. A lakosság száma 1900-ban érte el a 
maximumot, ezt követően fokozatosan csökkent. A II. 
világháborút követő német kitelepítéssel a fogyás felgyorsult és 
a falu lakossága, ekkor már kevesebb volt, mint 120 évvel 
azelőtt. A települést 1950-ben csatolták Komárom-Esztergom 
megyéhez, majd a tanácsok összevonásával 1975-ben, a 
szomszédos Ácsteszérhez. 1990-ben önállósult. Az alacsony 
gyermeklétszám miatt, sem óvodája, sem iskolája nincs. A 
tanulók először az ácsteszéri iskolába jártak, majd 
Bakonysárkányra. A munkaképes korosztály Mór és Kisbér 
üzemeibe jár dolgozni, illetve sokan egyéni gazdálkodást 
folytatnak. A település legjelentősebb értéke, természeti 
fekvése, tavai és háborítatlan környezete, ezért a 
nagyvárosokból sokan vásárolnak itt házat üdülőnek. 
 

	  



	

AKA Településképi Arculati Kézikönyve 
Archicon stúdió bt.  

2017. 

7	

 
 

3 Örökségvédelem 
 
 
 
 
A fő utcán álló barokk stílusú római katolikus templom 1790-
ben épült, a hozzá tartozó torony 1817-ben készült el. 
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A Fiáth család síremléke, az útszéli keresztek is a helyi 
örökség részei, éppenúgy, mint a táji környezet. 
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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, 
valamint a sportpálya mellett található erdő, amely 
természetvédelmi terület. 
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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 domboldalakban a házak a terepviszonyokhoz 
alkalmazkodva helyezkednek el. 
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4 Településképi szempontból meghatározó 
területek 

 
Településképi követelményrendszer  
 
Aka 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. 
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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. Az akai településközpontot a templom jelöli ki. A 
gazdasági-szolgáltató terület a lakóterület szélén van, ami a 
régi major helyén létesült mezőgazdasági-üzemi területet 
jelenti. A legmeghatározóbb karakter a táji környezet, 
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4.1. Falusias karakter (fésűs beépítés) 

4.1.1. Településképi jellemzők 
 
FALUSIAS CSALÁDIHÁZAS KARAKTER 
 
Aka 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 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. 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. Aka 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.  
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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. Az 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, de megmaradt a ház körüli állattartás is. 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. Az utcákban légvezetékes elektromos 
áramellátás van.   
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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, 
virágoskerttel; 
a kertekben háztáji 
gazdálkodás folyik.  
 
A régi utcaszerkezet 
megtartandó. 
 
Az épületek kialakítása a 
hagyományos magastetős, 
utcavonalra merőleges 
gerincű, vagy hajlított ház, 
vakolt falú.  
 
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. 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 gazdasági területeken a gazdasági-szolgáltató épületek 
csarnokszerkezetei jelenhetnek meg. Akán ezek inkább a régi 
majorsági épületeket jelentik. 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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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. Aka 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. Akán, 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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A temető is a település 
gondozott zöldterületei közé 

tartozik.  
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4.3. Mezőgazdasági (nem beépíthető) karakter 

 
MEZŐGAZDASÁGI KARAKTER 
 
Aka közigazgatási területének nagy része mezőgazdasági 
művelésű terület. A gyepterületeken legeltetés folyik, az 
erdőben erdő – és vadgazdálkodás történik.  
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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.  
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Akán a főutca mentén található több parasztház, melyeket a 
tulajdonosok mentettek meg a pusztulástól. A faluban még ma 
is fellelhetünk olyan, a korábbi időkből ránk maradt házakat, 
melyek meghatározzák a település építészeti arculatát. A régi 
épülethez egy új részt is építhettek a tulajdonosok. Ezek a 
példák is azt bizonyítják, hogy a régi lakóházakat is lehet a mai 
kor igényeinek megfelelően felújítani, átépíténi úgy, hogy 
jellegüket megtartsák, és lehet újakat is építeni a településképbe 
illeszkedő módon.  
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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 
 
                                             Aka, a mi otthonunk. 
 
 
 
 
 

 
 


