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1. BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ 
 
 
Szeretettel üdvözlöm a Bakony egyik legszebb kistelepülése, az évszázados bükkerdőkkel ölelt Csehbánya 
minden kedves jelenlegi és jövendőbeli lakóját. Községünk, sváb nevén Böhmischhütten, egy eredetileg 
németajkú kis település a Magas-Bakonyban, megkapóan szép környezetben, a Torna patak erdőktől övezett 
völgyében pihen.  
Településképi arculati kézikönyvünk készítése során arra törekedtünk, hogy bemutassuk községünk egyedi, 
hangulatos karakterét és a benne szereplő jó példák követésére hívjuk fel a település lakóit és a nálunk 
letelepedni szándékozókat, hiszen csak akkor őrizhetjük meg és gazdagíthatjuk tovább a település 
ékszerdoboz jellegét, ha a tervezett felújítások és az új építések is hozzájárulnak az egyedi táji és településképi 
adottságok megőrzéséhez.  
Köszönöm, hogy Ön is vigyázza Csehbánya értékeit és csak a kézikönyvben szereplő példák mentén tervezi 
jövőjét nálunk! 
 
 
Üdvözlettel: 
 
 

 Straub Dávid 
polgármester 
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2. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 
 

2.1. ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKARAKTER 
 

ERDŐK, HEGYEK, MEGBÚVÓ KISFALU, CSEND 
ÉS NYUGALOM. CSEHBÁNYA. Röviden így 
jellemezhető kisfalunk.  
A településkaraktert hangsúlyosan meghatározza a 
természeti környezet: vitathatatlan a gondozott táj 
és az épített környezet egymásra hatása, 
elválaszthatatlansága. A falu bármely részéről 
tekintünk a távolba, a Magas-Bakony hegyei és 
erdőségei mindenütt meghatározóak. A halmazos 
és a szabályos szerkezetű beépítés egymás 
mellett jól megfér, nem zavaró, követi a 
domborzatot. Sajátos, bensőséges hangulatot 
adnak ebben a környezetben a szabálytalan 
utcahálózatok, a kis virágosított teresedések a 
padokkal és tájékoztató táblákkal, a zsákutcák, a 
kialakult beépítések. Meghatározó táji elem a kis 
völgyben húzódó Torna-patak, valamint a tavak és 
gondozott környezete. 
Az épületek kevés kivétellel általában jó arányúak, 
kis léptékűek, jól illeszkednek a település 
arculatához. Magukon hordozzák a különböző 
időszakok jellemző építészeti stílusát: népi 
lakóházak, kockaházak, modern épületek. A 
településképből kitűnik a központ a templommal 
valamint túlhangsúlyozott panzió tornyos épülete.  
Az építmények anyaghasználatában még 
felfedezhető az eredeti terméskő, de ezt 

felváltották a modernebb változatok (pl. támfalak, 
lábazatok), valamint a vakolt homlokzat. A 
homlokzati díszítések egyszerűek, nem jellemzők a 
bakonyi motívumok, ugyanakkor az új épületekkel 
fokozatosan szivárognak be a főbb stílusjegyek. 
 A hely bensőséges hangulatát fokozzák – egy-két 
elhanyagolt telektől eltekintve – a virágos udvarok, 
előkertek, utcák, a fenyőfák, valamint a rendezett 
farakások. A településmag telkeinek zöldítése 
kielégítő, viszont a Bakony utcában és Újtelepen 
még javítani kell a zöldfelületek minőségén, fasorok, 
többszintes növényállomány telepítésével. 
Az utcaképet a légvezetékek hálózata uralja. 
Célszerű lenne fokozatosan a föld alá helyezni. 
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2.2. TELEPÜLÉSTÖRTÉNET ÉS SZERKEZETI FEJLŐDÉS 
 
Az első üveghuták beindulása előtt mintegy ötszáz évvel ezelőtt ezen a területen helyezkedett el Hölgykő 
vára, mely a bakonyi erdőispánság egyik székhelye volt. Először 1321-ben említik az oklevelek, melynek 
utolsó várnagya valószínűleg Giczi János volt. Nagy Lajos 1378-ban kelt oklevele már arról tesz említést, hogy 
a várat a Karthauzi szerzetesek kapták meg lebontásra a királytól. Köveiből épült fel a városlődi karthauzi 
kolostor. A hajdani várból ma már csak egy ciszterna nyomai láthatók. A sziklafalon emléktábla idézi az első 
bakonyi erdőispánságot.  
Csehbánya történetének kezdete 1761-re tehető, amikor a Bakony-rengetegében – a mai falu területén – 
pillei hutamester, Adler Ferdinánd engedélyt kapott a veszprémi püspöktől üveghuták felállítására. A 
fennmaradt adatok szerint cseh szakemberek dolgoztak a hutákban, akik üvegpoharakat, palackokat 
gyártottak. 

A települést az itt dolgozó cseh munkásokról 
nevezték el. Csehbányán 1771-ben 242 főt, 1785-
ben 28 házat írtak össze 188 lakossal. 
A kutatások szerint az üveghuta 1760-1796 között 
működött, ahol különböző alakú és nagyságú 
poharakat, palackokat, valamint kerek 
ablaküvegeket készítettek fehér és zöld színben.  
Az 1784-es I. katonai felmérés már ábrázolta a 
halmazos szerkezetű Csehbányát, mint Böhm 
Glashütten. A térkép szerint a hatalmas, 
összefüggő erdőségekkel körülvett telepet 
Városlőd, Bakonybél és Farkasgyepű felől lehetett 
megközelíteni. 1796-ban püspöki utasításra, 
feltehetően az erdők védelmében, be kellett 
fejezni az üvegkészítést, így a munkások egy 
része Németbányára, Lókútra, Pénzeskútra 
költözött, de a település Városlőd pusztájaként 
továbbra is megmaradt. 
Az üveghuta megszűnte után, az itt élők 
megélhetési forrása a mezőgazdaság és az 
erdőgazdálkodás lett, néhányan a bányászatban 
vagy az iparban helyezkedtek el. Ez a változás 
erőteljes hatással volt az itt élők lélekszámára is, 
hiszen 1828-ban 13 házban 74 főt írtak össze. 
1857-ben készült kataszteri térkép (következő oldal 
lap teteje) jól mutatja a telkek és épületek 
elhelyezkedését, láthatóan jelentősen nem 
változott az épületek száma. Ebben az időszakban 
már több épület, köztük a mai polgármesteri 
hivatal, az iskola épülete beazonosítható, valamint 
már áll a Csalános-hegy oldalában, a Mária 
tiszteletére épült kápolna, melyhez búcsúkor, 
szeptember 12-ét követő vasárnapon manapság is 
sokan zarándokolnak el. A falu északi részén a 
halmazos szerkezetet kezdi felváltani a szabályos 
szerkezet. A XIX. század közepén készült II. katonai 
felmérés jól beazonosíthatóan ábrázolja a 
patakvölgyeket és Csehbánya puszta vulg. Bömisch 
Hütten elnevezéssel a települést.  
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A falu környezete rendezett és az üveggyártásból 
adódóan szemmel láthatóan kevesebb lett az erdő és 
több a szántóföldnek, legelőnek használt 
mezőgazdasági terület. 
  Az 1869-es népszámlálás idején Csehbánya már 
önálló helységként szerepelt. Az 1888-ban kiadott 
helységnévtár szerint (balra) a XX. század végén már 40 
ház és 256 lakosa volt a községnek. 
Az 1950-es évek elején készült térkép (lent) szerint már 
létezett a település déli részén, a városlődi út melletti 
major, továbbá megindult az új lakóházak építése az  
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Újtelepen, mely a múlt század végére gyakorlatilag 
teljesen kialakult. A térképen beazonosítható a 
Városlőd-Franciavágás erdei vasút nyomvonala, 
amelyet az 1970-es évek közepén szüntettek meg. A régi 
vasúti pálya egy része ma turistaút.  
A község új bekötőútját 1963-ban építették meg, mely 
elkerüli az Újtelep „fő feltáró útját”.  
A mezőgazdasági területek nem változtak jelentősen és 
a hatalmas kiterjedésű erdők sem csökkentek az utóbbi 
időszakban. Évtizedek alatt mindössze a mezőgazdasági 
művelés jellege változott kismértékben. Az utóbbi 
évtizedekben csökkent a szántó és nőtt a gyepek 
nagysága. 
Csehbányán iskola az 1830-as évektől kezdődően ismert, 
melynek épülete – a mai templom helyén – jól 
beazonosítható az 1857-es kataszteri térképen is. A 
tanulók, szüleik és a tanító egyaránt németül beszéltek. 

Az iskola bekörzetesítése Városlődre fokozatosan 1963-1975 között történt. 
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3. ÖRÖKSÉGÜNK 
 

3.1. ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG 
 
Csehbánya történelmi zarándokhelye a 150 éve 

épült Mária kápolna. Újtelep közelében, az erdő 

szélén megbújó kápolnát Szűz Mária tiszteletére 

emelték, búcsúkor, a szeptember 12-ét követő 

vasárnapon manapság is sokan zarándokolnak a 

kápolnához, emellett esküvők, keresztelők, ünnepi 

szent misék helyszínéül szolgál. A barokk 

stílusjegyeket hordozó kápolna, kompakt 

tömegével, egyszerű építészeti formálásával szépen 

simul bele a természeti környezetbe. 
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Csehbánya településképének 

meghatározó eleme a központban 

álló katolikus templom. Az épület 

kezdetben iskolaként szolgált, mai 

alakját átépítése során nyerte el. A 

templom városképi jelentőségét a 

Fő utca tengelyében való fekvése 

adja, így a faluba érkezve a 

templom sziluettje uralja a 

település látványát. A templom 

előterében betlehemi jászol és 

kőkereszt áll, ami személyes 

kötődést ad a helyi lakosoknak.  
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3.2. TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 
 
Településünk vonzó táji környezetben fekvő 
belterületét körülölelik a Bakony összefüggő 
erdőségei, így nem véletlen, hogy a teljes 
közigazgatási terület tájképi védelem alatt áll: 
elsősorban a település belterületéről, a belterület 
közvetlen környékéről, valamint a főbb közlekedési 
utakról, turistautakról, kilátóhelyekről feltáruló 
tájrészleteken és a védett természeti területeken kell 
a táji értékeket megőrizni. A jellegzetes tájkép 
fennmaradását, megújulását elsősorban a meglévő 
tájhasználat megtartásával, fejlesztésével, az 
adottságoknak megfelelő művelés ösztönzésével, és 
mértéktartó épületek létesítésével lehet elérni. 
Kiemelkedő tájképi értékeket a domborzatnak és a 
kiterjedt erdőségeknek köszönhetjük, ezért 
mindannyiunk érdeke ennek a tájképi együttesnek a 
védelme. 
 
Bár Csehbánya a Magas-Bakony szerves része, de a 
csehbányai terület mégsem tartozik a Magas Bakony 
Tájvédelmi Körzetbe. Községünk területén egyetlen 
védett természeti terület található a Farkasgyepűi 
kísérleti erdő. A védettség indoka és célja a 
Bakonyra jellemző természetes bükkös erdőtípusok 
védelme és fenntartása, ezek kiváló genetikai 
tulajdonságainak megőrzése, valamint zavartalan 
természeti környezet biztosítása a hosszú 
időtartamú ökoszisztéma-kutatások és erdei 
kísérletek számára. A védett terület teljes nagysága 
361,9 ha, mely kiterjed szomszédaink területére is.  
Kiemelkedő természeti értékeink az erdőkben 
fakadó tiszta vizű forrásaink, melyek a természet 
védelméről szóló törvény erejénél fogva (ex lege) 
védelem alatt állnak.  
Természetvédelmi szempontból jelentős területnek 
minősülnek a Natura 2000-es területek, az európai 
közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok 
összefüggő hálózatának részei. A cél a természetes 
élőhelytípusok, a közösségi jelentőségű állat- és 
növényfajok védelmén keresztül a biológiai sokféleség megóvása, a kedvező természeti állapot fenntartása, 
visszaállítása. A Natura 2000-es területeknek két kategóriája van: madárvédelmi területek és 
természetmegőrzési területek. Csehbánya területén mindkettő megtalálható. 
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Az ökológiai hálózatnak, ezen belül a magterületnek, az ökológiai folyosónak és a pufferterületnek kiemelt 
jelentőségük van az élőhelyek folytonosságának biztosításában. A Bakony hazánk egyik legnagyobb 
összefüggő természetközeli állapotú területe. Csehbánya területének kb. 85 %-a magterület – 1079 ha!-, 
amely teljesen körbeveszi lakóhelyünket. A magterületek olyan élőhely együttesek, amelyekben a külső és a 
belső környezeti feltételek révén a természetes folyamatok érvényesülnek, s így biztosított a természetes 
életközösségek fennmaradása. 
 

 

 
 

Csehbánya harmonikusan illeszkedik a táji 
környezetbe, így nincs éles határvonal a kül- és 
belterület között, a település zöldfelületei szorosan 
kapcsolódnak a környező természeti területekhez. 
A falu tagoltságának és domborzati, természeti 
viszonyainak köszönhetően, kis kiterjedésű 
belterületén is több zöldfolyosó vezet át. A 
zöldfolyosók közé tartozik az Újtelep és a 
településmag közötti erdőség, valamint a falut 
keresztező Torna-patak környezete. A település 
zöldfelületi rendszere ezen kívül a közterület 
növényállományából, a telkek beépítetlen 
részeiből, a kijelölt zöldfelületekből és a 
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vízfelületekből tevődik össze. 
A település legjelentősebb zöldfelületi elemét az 
erdők jelentik. A település belterületére az erdők a 
két településrész között, valamint a patak mentén 
nyúlnak bele. Az erdő faállományát a magasabb 
térszíneken jellemzően cseres és gyertyános 
tölgyesek, a patak mentén vízparti fűz-nyár és 
éger ligetek maradványai alkotják. 
Csehbánya kis mérete ellenére vizekkel gazdagon 
ellátott, a faluban átmenő Torna-patak mellett 
annak vizéből felduzzasztott halastó is a település 
zöldfelületét gazdagítja.  
A falusias telekszerkezetnek, és az alacsony 
beépítettségnek köszönhetően a telken belüli 
zöldfelületeknek is jelentős szerepe van. A háztáji, 
kerti művelésre használt telekvégek átmenetet 
képeznek a természeti területek és a beépített 
területek között, és hozzájárulnak a település 
klimatikus viszonyainak javításához. 
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4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK BEMUTATÁSA 
 
Csehbánya községének területe környezeti, építészeti adottságai alapján a következő karakterű területekre 
osztható fel: 
 

 a halmazos szerkezetű történeti településmag 

 a modernizálódó településközpont 

 a szabályos szerkezetű Újtelep 

 a modern elvek szerint kiépülő új kertvárosias lakóterületek 

 és a település körüli erdőségeket tartalmazó Bakonyi tájképi együttes területeire. 
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4.1. TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSMAG 
 

Ebbe a területbe tartozik Csehbánya belterületének 

jelentős része beleértve az 1760-as és 70-es években 

kialakult legrégebbi halmazos szerkezetű 

településrészt, valamint az ahhoz kapcsolódó, 

közvetlenül kifejlődő utcákat.  

A településrész legfőbb karakterét és hangulatát a 

szabálytalan telekszerkezet és az azt követő 

oldalhatáros beépítés, a kanyargós és zsákutcás 

közterületek, valamint a falu központjában 

elhelyezkedő kisebb, szabálytalan teresedések 

adják meg. Az építmények többsége elsősorban 

fehér, illetve világossárga árnyalatú, kis tömegű, 

néhol még felfedezhető a hagyományos kő 

használata. A közvetlenül csatlakozó 

utcaszakaszokon viszont már a világháború után 

épületek, az ún. kockaházak a jellemzők. 

 

 

Kiemelendő településképi érték a templom és 

környékének arculata a bekötő út felöl nézve. Az itt 

lévő teleksor magasabban fekszik, gondozott, 

gyepesített rézsűvel csatlakozik a közúthoz. 

A padok, információ és tájékoztató táblák, a Torna-

patakon átívelő híd, a kerítések jó része fából 

készült, mely jól illeszkedi a kialakult 

településképhez és tükrözi a táji környezetet. 

A teresedések zöldterületként funkcionálnak, 

gondozottak, növénnyel beültetett. 
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4.2. A MODERNIZÁLÓDÓ TELEPÜLÉSKÖZPONT 
 

A terület a település központjában, a történeti 

településmaggal körülvetten helyezkedik el. Az itt 

megépült panzió és annak környezete mind a 

formavilágot, mind az anyaghasználatot tekintve 

elkülöníthető a környező, történeti településmag 

területétől. A falu területén a közelmúltban megjelenő 

épületek olyan stílusjegyeket hordoznak, amely 

mellett nem lehet szó nélkül elmenni, ezért 

mindenképp szükséges az arculati kézikönyvben az új 

településkarakter meghatározása. 

E területen jellemző a telkek túlépítettsége, mind 

beépítési mérték, mind épületmagasság tekintetében. 

A telkek beépítési módja a Fő utca templomnál lévő 

része felől zártsorú, az épületek legfeljebb 

földszintesek, helyenként tetőtér beépítésűek, a Fő 

utca zsákutca felőli telekrészen az épületrészek 

szintszáma eléri a négy szintet is. Az épület fő 

tömegének homlokzata vakolt, a kerítés és az ahhoz 

kapcsolódó építményrészek téglával, kővel burkoltak, 

helyenként vakoltak. 

A telek a beépítési mérték miatt növényzet nélküli, a 

térkövezett parkoló az úttestig tart. 
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4.2.4.3. ÚJTELEP ÉS KÖRNYEZETE 
 

Az Újtelep kialakulása az 1940-es évektől indult 

meg, ahol a telkek kiosztásai során a szabályos 

szerkezetre tették a hangsúlyt. A település 

központját egészen 1963-ig lehetett ezen az utcán 

megközelíteni Városlőd felől. 

A telkek jellemzően oldalhatáros beépítésűek, 

földszintesek, a keskenyebb, egytraktusos népi 

lakóházak mellett a „kockaházak” és a befordított 

„L” alakú épületek találhatók. A házak 

nyeregtetősek, vagy sátortetősek, a homlokzatok 

vakoltak, visszafogott, halvány színezésűek.  

Általánosságban jellemző az egyszerűbb, vagy 

túldíszített fémkerítés valamint a vakolt lábazat, de 

megjelenik az igényesebb fakerítés is. A 

kerítésmező általában zöld, vagy barnás árnyalatú. 

Az utca egyenes nyomvonalú keskeny, kétoldali 

árokkal és járdával. Összefüggő többszintes 

növényzet nincs, de az előkertekben gondozott 

virágoskertes találhatók. 

A járda mentén fából készült igényes fapadokat 

helyeztek el. A köztárgyak – így a tájékoztató 

táblák -, a harangláb tartószerkezete fából készült. 
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4.3.4.4. ÚJ KERTVÁROSI LAKÓTERÜLETEK 
 
A Bakony utca a község legfiatalabb utcája az 

1990-es években indult meg a kialakulása, ahol 

a jelen kor igényeinek megfelelően 

létesültek az épületek. Az utca vonala, 

telekszerkezete szabályos, fésűsen beépített. 

Az épületek elhelyezése, tömege, homlokzati 

kialakítása változatos képet mutat. 

Általánosságban jellemző, hogy mindegyik 

épület kisebb-nagyobb előkerttel rendelkezik, 

az utca vonalára merőleges oromfalas 

nyeregtető mellett elszórtan a divatos 

alacsonyabb hajlásszögű mediterrán tető, vagy 

az összetett, töredezett formájú tető is 

megjelenik. A homlokzatok vakoltak, általában 

visszafogott színezésűek az utcaképben a 

legtöbb épület harmonizál. 

A kerítések szintén változatos képet 

mutatnak: általában lábazatosak, a tégla és 

vakolt lábazat mellett terméskő lábazatos 

kerítések is előfordulnak. A kerítésmező fából 

illetve fémből készültek. A közterületen csak 

az út aszfaltozott, vízelvezető árok, járda 

nincs. A zöldfelületet a közterület maradék 

részeinek gyepesítése jelenti. A telkek 

zöldfelülete általában szegényesebb, a tuja és 

a fenyőfélékre korlátozódik. 
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4.4 BAKONYI TÁJKÉPI EGYÜTTES 

 
Csehbánya egész területe tájképi védelem alatt áll, 

köszönhetően a Magas-Bakony természeti 

környezetének. A belterületet körbeveszi a Bakonyi 

erdőség, mely Natura 2000 védelem alatt áll és része 

az ökológiai hálózatnak. A közigazgatási terület 

85%-a erdőterület, így az meghatározó eleme a 

tájképnek. A belterület mellett közvetlenül 

erdőirtással létrejött szántóterületek helyezkednek 

el. A külterületen épületek csak elvétve állnak. 
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5. A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI MEGFORMÁLÁSÁRA 
VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

 
5.1. ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK 

 

BEÉPÍTÉS ÉS TÖMEGFORMÁLÁS 

 Kövessük az utcában kialakult előkert méreteit! 

Ahol nincs előkert, ott mi sem alakítsunk! Ahol 

van előkert, igazodjunk a szomszédős épületek 

előkertjének méreteihez! 

 Az épület telken való elhelyezésekor 

alkalmazkodjunk a szomszédos épületek 

elhelyezéséhez!  

 Az épületek elhelyezésénél figyeljünk a 

tájolásra! Alakítsunk ki nagy kerteket! Figyeljünk 

a szomszéd telek benapozottságára! 

 Az épület magassága ne térjen el nagyban a 

környező épületek magasságától! Illeszkedjünk a 

szomszédos épületek magasságaihoz! 

 Kövessük az utcában jellemző tetőformát! 

Akkor lesz hangulatos utcaképünk és 

karakterünk, ha erre is odafigyelünk! A tetőforma 

ne legyen túltördelt! 

 Értékkataszterben szereplő épület felújításakor 

meg kell őrizni az épület jellegét, 

homlokzatnyílásait, homlokzatdíszeit! 

 
 

 

ANYAGHASZNÁLAT ÉS SZÍNEZÉS 
 

 

 

    

 

 Használjunk a hagyományos anyagokat! 

 Változatos színvilágú, de visszafogott színeket 

alkalmazzunk! Legfeljebb két-négy színt 

egymással keverő homlokzati megjelenést 

alkalmazzunk! 

 Kerüljük a rikító, harsány, az utcaképből kitűnő 

színeket! 

 Ne keverjünk egymással nem harmonizáló 

színeket!  

 Az anyagok kiválasztásakor törekedjünk azok 

színeinek összhangjára! Egységes, összhangban 

lévő anyagokat válasszunk! 

 Legyen egység a homlokzatszínek, nyílászárók és 

esetleges homlokzatdíszek anyagai és színei 

között! 

 A kerítés anyaga és színe harmonizáljon a 

homlokzat színével, anyagával! 
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KÖZTERÜLETEK, UTCÁK, KERÍTÉSEK  

 A zöldsávban telepítsünk fasorokat és/vagy 

cserjefoltokat! 

 Legalább utcaszakaszonként azonos fafajt 

telepítsünk! Ha már van egy utcaszakaszon 

meglévő fasor, azt az utca további részein is 

alakítsuk ki! 

 A közterületi zöldfelületeken lévő fasorokat 

gondozzuk! Fa kipusztulása esetén azonos 

fafajjal pótoljuk! 

 Közterületi önkéntes faültetés esetén 

egyeztessünk és kérjünk segítséget a 

Polgármesteri Hivataltól! 

 Közterületi zöldfelületet önkényesen ne 

burkoljunk le, csak a bejáráshoz szükséges 

legkisebb zöldfelületet vegyük igénybe! 

 A kerítés időtálló anyagból készüljön, kerüljük 

az előre gyártott beton elemeket! 

 Tömör kerítés kerülendő, javasolt áttört kerítés 

építése! A kerítésre futtatott növények oldják a 

fal erős karakterét, díszítik az utcaképet. 

 A gazdasági célú építményeket a közterület felől 

többszintes növényállománnyal takarjuk! 

 

 

ZÖLDFELÜLETEK, KERTEK, ELŐKERTEK  

 Az épületek udvarait alakítsuk ki igényesen és 

tartsuk rendben! 

 Kerüljük az idegenhonos, invazív (erőszakosan 

terjedő) növényfajok alkalmazását! 

 A kertekben alkalmazzunk többszintes 

növényállományt! A gyep mellett az ehető 

termésű cserjék és gyümölcsfák is kapjanak 

helyet! 

 Burkolatokat csak a legszükségesebb helyeken, 

kiselemes, vízáteresztő kivitelezéssel 

alakítsunk ki! 
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5.2. AJÁNLÁSOK A TELEPÜLÉSMAG TERÜLETÉRE 
 

BEÉPÍTÉS ÉS TÖMEGFORMÁLÁS 

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

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

 A homlokzatokra függőleges, arányos ablakokat 
tegyünk! 

 

ANYAGHASZNÁLAT ÉS SZÍNEZÉS 
 

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

 A homlokzatainkat fehérre, vagy pasztell sárga 
színűre fessük! 

 Az épületek tetejét hagyományos cseréppel fedjük 
le! 

 

KÖZTERÜLETEK, UTCÁK, KERÍTÉSEK 
 
 A templomra vezető közterületet hagyjuk szabadon, 

hogy megőrizzük a templomra való rálátást! 

 A Fő utca lejtős szakaszain a támfalat terméskőből, 
vagy téglából építsük! Egyéb esetben vakoljuk, a 
környező épületek színéhez igazodjunk! 

 A közterületi berendezési tárgyakat fából, a 
meglévőkhöz illeszkedve készítsük! 

 Törekedjünk a távközlési és villanyvezetékek föld 
alatti vezetésére! 

 

ZÖLDFELÜLETEK, KERTEK, ELŐKERTEK 
 
 Őrizzük meg és fejlesszük zöldfelületeinket az elő-, 

hátsó- és oldalkertben!  

 Ültessünk őshonos növényeket a kertünkbe! 
 

 
kataszteri térkép 1857-ből 

 
Csehbánya mai térképe az átörökített építési helyekkel 
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5.3 AJÁNLÁSOK A MODERNIZÁLÓDÓ TELEPÜLÉSKÖZPONT TERÜLETÉRE 
 

BEÉPÍTÉS ÉS TÖMEGFORMÁLÁS 

 Kialakult beépítés esetén a meglévő 
tetőgerincvonalakat tartsuk meg! 

 A homlokzatokra arányos ablakokat tegyünk! 

 Az épületek kialakításánál egyszerű 
tömegformálásra törekedjünk, a homlokzatokon 
kerüljük a túldíszítettséget, a stílusok 
keveredését. 

 

ANYAGHASZNÁLAT ÉS SZÍNEZÉS 
 

 Épület lábazatán alkalmazható anyagok: tégla, 
terméskő, fa, lábazatvakolat. 

 Az épületek homlokzatán alkalmazható anyagok 
és színek: elsősorban helyi anyagok, tégla, 
terméskő, fa, fehér, törtfehér, vagy pasztell sárga 
színű nemesvakolat. 

 Az épületek héjazata lehet: natúr, vörös, barna 
agyag-, vagy betoncserép, valamint korcolt 
fémlemezfedés. 

 Tömör kerítés, támfal csak helyi terméskőből, 
vagy vakolt felülettel létesíthető. Vakolt felület 
színe a homlokzati felületek színezéséhez kell 
illeszkedjen. 

 

KÖZTERÜLETEK, UTCÁK, KERÍTÉSEK 
 
 A közterületi berendezési tárgyakat fából, a 

meglévőkhöz illeszkedve készítsük! 

 Törekedjünk a távközlési és villanyvezetékek föld 
alatti vezetésére! 

 

ZÖLDFELÜLETEK, KERTEK, ELŐKERTEK 
 
 Őrizzük meg és fejlesszük zöldfelületeinket az 

elő-, hátsó- és oldalkertben! 

 A kertünkbe őshonos növényeket ültessünk! 
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5.3 4   AJÁNLÁSOK ÚJTELEP TERÜLETÉRE 
 

BEÉPÍTÉS ÉS TÖMEGFORMÁLÁS 

 Kövessük a területen kialakult előkert méretét! 

 Az épületeket a hátsókert irányába bővítsük, vagy 

a közterület felé eső részen L alakban fordítsuk 

be! 

ANYAGHASZNÁLAT ÉS SZÍNEZÉS 
 
 A homlokzatokon halvány, pasztell színeket 

alkalmazzunk! 

 Újtelepen áttört, ízléses, túldíszítéstől mentes, 

fém, vagy fa léckerítést építsünk! Lábazat 

létesítése esetén vakoljuk annak felszínét! 

KÖZTERÜLETEK, UTCÁK, KERÍTÉSEK 
 
 Az újtelepi útra telepítsünk fasort 

 Ha az újtelepi hagyományokat folytatva padot a 

bejárati kapu mellé, az legyen egyszerű 

kialakítású, fából készült, hasonlóan a 

meglévőkhöz! 

 Gondozzuk a ház előtt lévő közterületeket! 

 

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

előkertbe! 

 A zöldfelületet többszintes növényállománnyal 

ültessük be! 
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5. 45   AJÁNLÁSOK AZ ÚJ KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEKRE 
 

BEÉPÍTÉS ÉS TÖMEGFORMÁLÁS 

 Törekedjünk arányos tömegű épületek 

építésére! 

 Törekedjünk a garázsok takarásban való 

elhelyezésére! 

 Épületeinket egyszerű geometriával formáljuk! 

 Homlokzati díszítőelemek használatakor 

visszafogottan alkalmazzuk azokat, és bakonyi 

mintákat kövessünk! 

KÖZTERÜLETEK, UTCÁK, KERÍTÉSEK 
 

 Telepítsünk tájhonos fasort a Bakony utcába!  

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

előkertbe! 

 Kertünk végébe határoló növénysort telepítsünk! 

 A zöldfelületet többszintes növényállománnyal 
ültessük be! 
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5.6 AJÁNLÁSOK A BAKONYI TÁJKÉPI EGYÜTTESRE 
 

BEÉPÍTÉS ÉS TÖMEGFORMÁLÁS 

 

 Az épület telepítésénél, ahol erre mód van, 
illeszkedjünk a közeli telkek kialakult 
beépítéséhez, vagy vegyük figyelembe a 
meglévő épület telken belüli helyzetét. 

 Az épületrészek, egyes traktusok L alakban is 
kialakíthatók. 

 Csarnoképület, tároló tömegformálása esetén a 
technológiából adódó legkisebb méretű épület 
elhelyezésére törekedjünk. 

 

ANYAGHASZNÁLAT ÉS SZÍNEZÉS 

 

 A külterületi helyszíneken a természetes anyagok (terméskő, tégla, égetett cserép, fa, fém) alkalmazása 
részesítendő előnyben a természettel való harmónia, a tájba simulás elősegítése érdekében. 

 A vakolt homlokzati felületeket részesítsük előnyben 

 Kerüljük a rikító színeket, elsősorban a belterületen is alkalmazott színeket használjuk a homlokzati 
felületeken. 

 Csak áttört kerítést alkalmazzunk. 
 

ZÖLDFELÜLETEK 
 
 Az épületek tájképi beillesztésére ültessünk fasorokat, vagy többszintes növényállományt a kerítések 

mentén. 

 A fél ha-nál nagyobb területeken az elkülönülően használt telekrészeket elsősorban növénysávokkal 
válasszuk el kerítés helyett. 

 A zöldfelületek kialakításánál a helyben honos fafajok alkalmazására törekedjünk.  
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6. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA - ÉPÜLETEK 

 

 
 

 
 

 
 
 
Jobb felső kép: teljesen új, kis tömegű, arányos 
épületeket építettek, melyek magukon hordozzák a 
bakonyi építészet jellemvonásait. Alatta meglévő 
épület arányos bővítése, síkban elhelyezett 
napelemekkel. 
A bal felső képen szintén arányos, új épület áll, a 
homlokzathoz illeszkedő nyílásokkal. A kerítésmező 
természetes fából készült, az oszlopok vakoltak, jól 
illeszkednek az épülethez. A lábazat vakolása, fehérre 
színezése javasolt. 
Bal alsó kép: korai melléképület, eredeti 
terméskőfalazat, nyílások, új cseréptetővel. 
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KERTEK, KERÍTÉSEK 
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KÖZTÁRGYAK, RÉSZLETEK 

 
 

 

       
 

 
 

        

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