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Csehbánya Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 28/2017. (III. 9) Kt. határozatában 

döntött településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról. A 

településfejlesztési koncepció 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerint hosszú távú rendszerbe 

foglalja a település fejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések 

figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, 

társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a 

táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. Az önkormányzat a fejlesztési 

koncepcióban foglaltakat döntéseiben érvényesíti, amelynek első eleme a koncepcióval 

párhuzamosan készülő, középtávra vonatkozó településszerkezeti terv, és a szerkezeti terv alapján 

készülő helyi építési szabályzat. 

A településfejlesztési koncepció két kötetben készül, az első kötet a koncepció megalapozó 

vizsgálata, mely tartalmazza a helyzetfeltárás, helyzetelemzés és helyzetértékelés munkarészeit, 

míg a koncepció második, jelen kötete a település jövőképét, céljait, a továbbtervezési feladatokhoz 

felhasználható kiinduló adatokat, és a megvalósítás eszközeit, illetve azok nyomon követését 

foglalja össze. Jelen dokumentum a lakosság, az ingatlantulajdonosok, a településen működő 

vállalkozások, valamint a Képviselő-testület számára készített vitaanyag, melynek megvitatását 

követően és a véleményezési eljárás lefolytatása után készül el a Képviselő-testület által elfogadott 

végleges településfejlesztési koncepció. 

A település hatályos fejlesztési koncepcióját 2004-ben az M-Teampannon Kft. készítette. A 

településfejlesztési koncepció felülvizsgálata a jogszabályi előírások megváltozása mellett a 

településen lezajlott környezeti (társadalmi, gazdasági) változások miatt is szükséges.  

 

 

Lakónépesség száma: 294 fő 
Lakásszám: 132 db 
Település közigazgatási területe: 1283 ha 
Település belterülete: 67,75 ha 
    

 

A bakonyi erdőségek által körülölelt aprócska zsákfalu jövőképét az értékes és egyedülálló táji és 

természeti adottságok megőrzése, a csendes, nyugodt, rendezett lakókörnyezet fenntartása iránti 

elköteleződés határozza meg. Csehbánya jövője nem a nagy változásokról, sokkal inkább a meglévő 

adottságok és értékek megóvásáról, hatékonyabb hasznosításáról, az aprófalu stabilitásának 

erősítéséről és megtartásáról szól. 
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A Bakony ölelésében fekvő nyugalmas és rendezett település kedvelt lakó és üdülőhely a vonzó 

természeti környezetet alkotó erdők és a tiszta, jó levegő folytán. A közelben haladó M8-as út 

tervezett kiépítése következtében tovább javul a falu közlekedés-földrajzi helyzete, miközben 

megőrzi védett, zsákfalu jellegét. A jól megközelíthető, mégis „eldugott” falu, elsősorban 

lakóhelyként, de turisztikai célterületként is fokozott vonzerőre tesz szert. A helyi közösség részét 

alkotó, régóta itt élő sváb közösség továbbőrzi és ápolja hagyományait, miközben a friss kulturális 

és életmódbeli hatások, továbbá az újonnan beköltözők és az idelátogató turisták sokszínű 

szellemisége is jótékony hatást gyakorol az itt élők szellemi és kulturális horizontjának kitágulására.  

A lakóhelyként, és a Bakonyi turizmus részeként is egyre népszerűbb községben, a népességszám 

várhatóan nem emelkedik jelentős mértékben, de az itteniek büszkék településükre és 

szerencsésnek tartják magukat, hogy Csehbányán lakhatnak. A Magas-Bakonyból és a 

Tornavölgyön keresztül idelátogató turistáknak és vendégeknek szívesen büszkélkednek falujuk 

szépségeivel. 

Csehbánya, méreténél fogva, önálló intézményekkel a jövőben sem rendelkezik, mégis 

„összkomfortos” lakóhelye az itt élőknek. A lakosság számára az oktatási, egészségügyi és egyéb 

ellátási funkciók a közeli Városlődön és Ajkán könnyen elérhetőek lesznek. Az idősek és rászorultak 

segítéséről, házi gondozásáról a normatív ellátó rendszert kiegészítve a helyi önkormányzat 

gondoskodik a falugondnoki szolgálat és a civil segítők (önkéntesek) támogatásával. A lakosság 

nagyobb része a közeli Ajkán, Herenden, vagy Veszprémben dolgozik.  

A megfelelő sűrűséggel közlekedő helyközi buszjáratok és/vagy a közösségi önszerveződéssel 

működő „teleautók”, továbbá a jól bevált falugondnoki kisbusz, biztosítják az iskolák, munkahelyek, 

egészségügyi, kulturális és egyéb szolgáltatások gyors elérhetőségét. A telekocsis autóhasználat, az 

energiatakarékosság mellett, a közösség erősödését is eredményezi. Ennek, valamint az ápolt, 

rendezett közterületeknek (gondozott terek, zöldfelületek), továbbá a kiemelkedően jó 

közbiztonságnak köszönhetően vonzó lakóhellyé válik Csehbánya.  

Csehbánya a környezetterhelés csökkentése érdekében a megújuló energia felhasználás terén 

igyekszik élenjárni. Az önkormányzati intézmények energiatakarékos felújítása, továbbá az 

ingatlantulajdonosok ösztönzése a megújuló energiaforrások használatára, apró, de hasznos lépés a 

fenyegetően növekedő ökológiai lábnyom némi csökkentésére. A véges mennyiségben 

rendelkezésre álló fosszilis energiaforrások megújuló energiaforrásokkal (elsősorban napenergiával) 

történő kiváltása mellett, a csapadékvíz visszatartásával és tárolásával tesz a település az ivóvíz 

készletek és a talaj vízháztartásának védelméért. A falut körülvevő erdőségek a klímaváltozás 

hatásait lokálisan mérsékelni tudják a víz visszatartás, a párologtatás, a levegőtisztaság és a felszín 

árnyékolása révén. Mindez együtt egyre jobban felértékelődik a jövőben.  

Csehbánya kedvező természeti- és megfelelő közlekedés-földrajzi adottságai a jövőben is a 

harmonikus és egyúttal komfortos vidéki életet, valamint a turisztikai igények kielégítését fogják 

szolgálni. Ennek érdekében a település célja az arányos és visszafogott, fenntartható fejlődés 

megvalósítása: a népességszám megtartása, kismértékű növelése, a turisztikai szolgáltatások 

szélesítése, a településkép javítása, a közszolgáltatások fejlesztése.  
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A település kétféle módon érheti el a kitűzött célt: egyfelől sikeresen tartja helyben a fiatalokat, 

másfelől lehetőséget biztosít a betelepülni kívánó családok és a családot alapító fiatalok számára. 

Ezáltal sikerül megőrizni a különféle generációk kedvező arányát, és növelni a falu lélekszámát.  

Csehbányán csak jó minőségű, a faluképet, a természeti környezetet nem rongáló fejlesztések 

valósulhatnak meg. Az épített és a természeti környezet harmóniája mind a belterületi, mind a 

külterületi fejlesztések esetében nagy fontosságú. A részcélok külön-külön és együttesen a 

település megtartó- és vonzóképességének növelését, a falu kivételes adottságainak megőrzését, 

az aprófalu élet- és alkalmazkodóképességének biztosítását szolgálják.  

A faluban nem várható, és nem is kívánatos, olyan gazdasági tevékenységek megjelenése, amelyek 

nagyobb önálló telephelyigénnyel jelentkeznek. A kisebb egyéni vagy családi vállalkozások műhely 

és raktározási igényei saját telken belül továbbra is megoldhatók.  

A beköltözők, illetve a helyi lakosok építési igényeit kielégítik a falu belterületén kijelölt tartalék 

lakóterületek. A lakófunkció továbbra sem jelenik meg a külterületeken, ami kedvező falu kompakt 

településszerkezetének megőrzése és a harmonikus tájkép megtartása, továbbá a 

településüzemeltetés optimalizálása szempontjából.  
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A jövőkép megvalósításához vezető út lényege a helyi közösség összetartása és igényessége, 

amely a település életének minden szegmensét áthatja. A minőségi élettér és lakókörnyezet 

biztosításával, a természeti és a táji környezet megőrzése és óvása révén válik a településen élőkből 

összetartó közösség, amelynek tagjai a kitűzött célok megvalósulása érdekében képesek 

együttműködni. A lakosok mindennapi élete mellett a turizmus terén is a minőségi fogadás és 

kiszolgálás biztosítása kell, hogy a fő szempont legyen. 

A jövőkép megvalósítását szolgáló részcélok a település hosszú távú fejlődésének alappilléreit 

jelentik. A részcélok nem értelmezhetők egymástól elkülönülve: együtt, összehangoltan, egymásra 

épülve tudnak eredményesen megvalósulni.  

 

Csehbánya településképét kedvező táji-, természeti adottságaival harmonizálva javasolt 

továbbfejleszteni. A település arculati elemeinek összehangolt fejlesztésével tovább erősíthető a 

község karaktere. Az arculat fejlesztése hozzájárulhat a település vonzerejének, valamint a lakosok 

helyi identitásának fokozásához is. A lehetséges beavatkozások célja, hogy a községgel kapcsolatba 

kerülők pozitív benyomást szerezzenek Csehbányáról, ezért fontos a település fogadópontjainak 

fejlesztése, különösen a településre érkező turistautak környezetében, melybe a meglévő tavak is 

bevonhatók.  

Csehbánya arculati megjelenése nem csak fizikai beavatkozással fejleszthető, hanem szoft 

elemekkel, mint például a község honlapjának megújításával és folyamatos frissítésével, turisztikai 

kiadványok szerkesztésével, vagy Csehbánya a térség turisztikai kínálatát népszerűsítő 

kiadványokba, honlapokra való beemelésével. Mivel a felsorolt elemek többnyire szabadon 

alakíthatók, lehetőség nyílik az arculati elemek összehangolt, tudatos fejlesztésére. 

- településrendezési eszközök készítése  

- lakóterület kínálat biztosítása a beköltözni vágyó családok számára 

- településképi rendelet kidolgozása 

- a falu információs tábláinak kialakítása egységes arculattal 

- közterületek minőségi kialakítása a település központjában 

- a község honlapjának frissítése, (turisztikai) szolgáltatókkal való együttműködésben 
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A falu lakóinak erős mobilitása, mindennapos helyközi mozgása szükségszerű, hiszen a településen 

nincs elérhető kereskedelem és szolgáltatás, kevés a munkahely, nincs óvoda és iskola, valamint 

csak a polgármesteri hivatalban lehet helyi ügyeket intézni. A közösségi közlekedés viszonylag 

kedvezőnek számít a térségben, különösen a falu zsákjellegét tekintve. Elég jól illeszkedik a lakosok 

igényeihez, ezért a kialakult rendszer fenntartása szükséges, legfeljebb „folyamatos” korrekciókra 

lehet szükség. A mobilitást a meglévő, saját önkormányzati kisbusszal (falugondnoki járat), valamint 

a „telekocsi” módszerrel is javítja a község.  

A mobilitást kis szervezéssel még hatékonyabbá lehet tenni: a falugondnoki kisbusz 

„menetrendszerűvé” tételével, vagy a már ismert indulási időpontok és irányok közzétételével, 

esetleg a csatlakozási lehetőségek biztosításával (pl. vasútállomás, városlődi átszállás). A mobilitás a 

kerékpáros kapcsolatok javításával is erősödhet elsősorban Városlőd felé, de kisebb mértékben akár 

Farkasgyepű felé is, bár ez utóbbi inkább turisztikai célú kapcsolatként fog működni. 

- telekocsi hálózat népszerűsítése 

- volánbusz járatok sűrűségének fenntartása 

- falugondnoki buszjárat rugalmas működésének biztosítása 

- integrált kerékpár úthálózat fejlesztése 

 

Csehbánya helyzetéből adódóan észak és kelet felé a Bakonyi turizmushoz, valamint nyugat felé a 

Torna-völgyi turisztikai és rekreációs célterülethez kapcsolódhat. 

Kapcsolódás a Bakonyi turizmushoz 

A falu a Magas-Bakony déli részén helyezkedik el, turistautak érintik. A települést körülvevő állami 

erdők népszerű vadászhelyek. Szálláshely-szolgáltatás működik, illetve új panzió kezdi meg 

működését a községben. Az újonnan kialakított jelentős mértékű szálláshely kínálat révén 
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Csehbánya felkerülhet a Bakony turisztikai térképére, hiszen a térségben található változatos 

turisztikai attrakciók innen is elérhetők. A vadász turizmus mellett a bakancsos és a kerékpáros 

turizmusba történő bekapcsolódás megindult, amelyet erősíteni fog a kerékpárút megépülése 

Farkasgyepű felé. Ez várhatóan Csehbányát kiemelt pihenőponttá teheti a kerékpározók számára, 

melyre célszerű felkészülni. Ehhez kapcsolódhat további fogadópontok, pihenőhelyek kialakítása 

(pl. a tónál), új táblák, térképek elhelyezése, esetleg az új panzióhoz kapcsolódva vendéglátás 

(étkeztetés) lehetővé tétele. A kerékpáros turizmushoz kapcsolódóan felmerülhet a kerékpárbérlés, 

esetleg már meglévő kerékpárkölcsönző hálózathoz történő kapcsolódás lehetősége. Ehhez 

szervesen hozzátartozik a meglévő települési és turisztikai honlapok információinak frissítése 

(www.csehbanya.hu, www.bakony-balaton.hu). 

Kapcsolódás a Tornavölgyi turisztikai és rekreációs célterülethez 

Csehbánya jövőképe és fejlesztési elképzelései szempontjából meghatározó szerepe van az Ajkai 

városfejlesztési koncepció várostérségi vonatkozású prioritásainak, ezen belül különösen a 

Tornavölgyi kultúrtájak közötti szinergiának, térségi identitás felépítésének. A Torna-völgy 

térségi identitását három tényező határozza meg: 1. Ajka, mint járásközpont és munkaerő-piaci 

vonzáskörzet; 2. A Tornavölgyi települések közös törekvése a klímatudatos térhasználat és 

természeti rendszerek kialakítására; 3. Tornavölgy, mint rekreációs turisztikai célterület felépítése.  

A prioritáshoz kapcsolódó fejlesztések célja, hogy a térség lakosai számára a Tornavölgy, mint 

rekreációs táj, fogalommá váljon. Ezek a fejlesztések azonban a térségbe látogatók számára is 

vonzóvá teszik a tájat, így a turisztikai szolgáltatások is egyre jövedelmezőbbé válnak. A rekreáció 

és a turizmusfejlesztés a térség települései közötti együttműködés megalapozására és 

intézményesítésére, a közös értékek és érdekek megfogalmazódására is kiváló eszközt jelent.  

A Tornavölgy, mint rekreációs és turisztikai célterület (szakmai nevén desztináció) 

felépítésében jelentős húzóerő lehet a kerékpáros rekreáció és turizmus komplex fejlesztése. 

Magában foglal többek között olyan lehetőségeket, mint például, hogy az egyik településen kibérelt 

kerékpárt egy másik településen le lehessen adni. A szálláshelyeken, vendéglátóhelyeken, turisztikai 

attrakcióknál térségi közös kiadványokhoz, egész térséget bemutató térképekhez lehessen 

hozzájutni. Közös honlapon és kapcsolódó applikációkkal lehessen minden szükséges információhoz 

hozzáférni.  

A turizmus, mint közös érdek farvizén felépülhet az a szinergia és közös identitás, ami egyúttal 

a klímaváltozásra és más kihívásokra történő felkészülés alapvető társadalmi feltétele. Ebben 

az együttműködésben kiemelt szerepe lehet Csehbányának, mint Tornavölgy első falujának, 

hiszen a község közigazgatási területén ered a Torna-patak. 

- a település kapujában látogatóbarát fogadópontok, pihenőhelyek létesítése 

- kerékpárutak kijelölése, létesítése 

- kerékpárkölcsönzés 

- szálláshely és étkezési lehetőség biztosítása  

- tanösvények, turistautak, erdei utak gondozása 

- turisztikai marketing, térségi turisztikai kiadvány szerkesztésébe való bekapcsolódás 

http://www.csehbanya.hu/
http://www.bakony-balaton.hu/
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Csehbánya alig háromszáz lakója olyan közösséget alkot, amelyben mindenki személyesen ismeri 

egymást. Az itt élők közérzete, illetve a településhez való kötődésük és ragaszkodásuk kialakulása 

szempontjából rendkívül fontos, hogy a közös lakóhely a fizikai közelségen túl, szociális védelmet, 

biztonságérzetet is nyújtson. A közösségi élet eseményei az összetartozást erősítik: közös ünnepek, 

sport- és családi rendezvények, korosztályos klubélet (ifjúsági, nyugdíjas, baba-mama klub). A falu 

lakosságának érdeke, hogy a közösségi élet szervezése számára rendelkezésre álló kitűnő 

adottságokat minél jobban kihasználja: korszerűen felszerelt kultúrterem, könyvtár helyiség, 

ifjúsági klub, szabadtéri sporttelep.  

Az egyre idősödő lakosokról való gondoskodás az összetartó közösség kiemelkedően fontos 

ismérve. Ebben a faluban, ahol mindenki ismer mindenkit, senki nem maradhat magára öreg 

korában sem.  

Az erős közösség egyúttal a falu megtartó és vonzerejét is fokozza: az összetartó helyi közösség 

nem zárkózik magába, befogadja az újonnan beköltözőket is. A betelepülni szándékozók számára a 

környezet szépségén és egyéb előnyein túl, az itt élők erősen összetartó közösségi élete is sokat 

számít, amikor lakóhelyet választanak.  

- szociális gondoskodás fenntartása, és igények szerinti fejlesztése  

- közösségi élet eseményeinek megszervezése, segítése  

- fiatalok helyben maradásának támogatása  

- sporttelep fejlesztése rendezvények megtartásához  

- Ifjúsági klub felújítása, átalakítása  

- szabadtéri sportpark kiépítése 

- helyi kézműves hagyományok ápolása továbbadása 

- idősek klubja 
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A község a klíma szempontjából kedvező helyen fekszik, ugyanakkor a Bakony térségében is 

fokozott figyelmet kell fordítani a klímatudatos tevékenységek erősítésére, amely egyúttal 

költségtakarékos és hatékony forrásfelhasználást tesz lehetővé. A csapadékeloszlás 

kiszámíthatatlanná válásával előtérbe kerül a csapadékvíz gyűjtés kérdése, mely a szárazabb 

időszakokban segíti a kiskertek, veteményesek fenntartását (pl. esőkertek), de megfelelő kisebb 

beavatkozások révén (pl. a mélyedések kihasználásával) a közterületek zöldfelületeinek, tervezett 

fasorainak fenntartásához is hozzájárul. A vízvisszatartás egyúttal a lefolyást lelassítja a 

meredekebb részeken, csökkentve a talajerózió mértékét.   

A napelemek, napkollektorok tetőkön történő elhelyezésével ingyenesen nyerhető energia, mely 

egyrészt csökkenti a vezetékes áram felhasználását, másrészt a hálózatba betáplálva pénzhez 

jutnak az áramot termelő háztartásokat. Célszerű olyan településképi és helyi építési szabályzat 

szerinti előírásokat megalkotni, amelyek elősegítik ugyan a napelemek, napkollektorok telepítését, 

viszont nem befolyásolják hátrányosan a kialakult településképet.  

Elektromos autótöltő állomás létesítésével Csehbánya is bekapcsolható abba a rendszerbe, ahol 

lehetőség nyílik az elektromos és hibrid autók helyben történő feltöltésére. Ennek helyét úgy kell 

megválasztani, hogy minden lakos és idelátogató számára könnyen elérhető és megközelíthető 

legyen.  

- napelem telepítési program támogatási rendszerének kidolgozása 

- ökologikus csapadékvíz gazdálkodás 

- önkormányzati épületek energiahatékonyságának javítása  

- közterületek, utcák fásítása  

- elektromos autótöltő állomás kiépítése 

- ökologikus klíma konszolidáló növényzet telepítése belterületen 

 

 

Csehbánya népességének közelmúltbéli növekedése a születés-halálozás egyensúly közeli 

egyenlege mellett, elsősorban a pozitív migrációs egyenlegnek köszönhető. A településre költöző új 

lakosok friss színt hoznak a település életébe, és hozzájárulnak a település fennmaradásához, 

megújulásához. Mivel Csehbánya kellemes, nyugodt, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező 

lakóhely, ezért a továbbiakban is lehet számítani új beköltözőkre, akik a községben szeretnének 

letelepedni. Ugyanakkor fontos, hogy a község ne csak a beköltözők, hanem a látogató vendégek 

irányába is nyitott tud maradni, aminek köszönhetően a település profitálni tud a turizmusból is. 
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További cél, hogy a befogadó falu lakói egymással is szolidárisak legyenek, megvalósuljon a 

generációk közötti együttműködés és kölcsönös segítségnyújtás, hogy összetartó közösség tudjon 

létrejönni. 

A fenntarthatóság napjaink népszerű kifejezése, ugyanakkor elkerülhetetlen szükséglet is a 

települések jövője szempontjából. A fenntarthatóság követelménye a környezet megóvása mellett 

kiterjed a társadalmi és gazdasági folyamatok megalapozott (tervezett) irányítására is. Csehbánya 

esetében jelentős, megőrizendő értéket képvisel a kompakt településszerkezet, ami a fenntartható 

területhasználat fontos jellemzője. A kompakt településszerkezet hozzájárul az infrastruktúra 

fenntartási költségeinek, a közlekedésre igénybevett távolságok a csökkentéséhez, mely időt, 

energiát és erőforrást takarít meg a társadalom és a település számára. A gazdasági 

fenntarthatóság elve az önkormányzatot arra kell ösztönöznie, hogy a lehetőségeinek megfelelő, 

hatékony fejlesztéseket hajtson végre, melyek a község további gyarapodásához ágyaznak meg. A 

társadalmi fenntarthatóság pedig az egészség megőrzését - a teljes testi, lelki és szociális jólétet -, 

az anyagi jólét és az egészséges környezeti feltételek megteremtését célozza meg, amelyek 

együttesen hozzájárulnak a település lakosainak boldogulásához.  

Csehbánya apró település, ezért jövője szempontjából meghatározó, hogy milyen mértékben sikerül 

ösztönöznie lakosságának aktivitását. A lakossági aktivitás az élet minden területére kiterjedhet a 

testmozgástól kezdve a közösségszervező tevékenységeken át, egészen a gazdasági aktivitásig, 

melyek mind a közösség életerejét növelik. A javasolt intézkedések közül a fizikai aktivitást a 

sportpark felépítése és a sporttelep fejlesztése szolgálja, de a kerékpáros- és gyalogturizmus 

fejlesztése a helyi lakosság számára is vonzóvá teszi a testmozgást. A közösségi életet az ifjúsági 

klub felújításával, továbbá a rendezvények szervezése mellett kézműves foglalkozások 

megtartásával, helyi hagyományok ápolásával és az idősek bevonásával is lehet fejleszteni. A fizikai, 

és közösségi aktivitás erősítése mellett fontos a lakosság vállalkozó kedvének erősítése, valamint a 

helyi döntésekben való részvételének növelése. 

 

 
 
 

Horizontális 
célok 

Részcélok 

A lakosság 
napi 

mobilitásának 
támogatása 

A település 
arculatának 
fejlesztése 
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fejlesztés 
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Fenntartható 
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Helyi aktivitás 
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A fejezethez tartozó részletes adatokat a Településfejlesztési koncepcióhoz, valamint a 

településrendezési eszközökhöz készült Megalapozó vizsgálat Helyzetfeltárás munkarésze 

tartalmazza. 

Társadalom: Év Mutatók Terület Adatok 

Népesség 

(prognózis) 

2001 

lakónépesség Csehbánya 

289 fő 

2015 294 fő 

2020 263 fő 

2027 257 fő 

2034 239 fő 

2041 230 fő 

Vándorlás 

2001 
odavándorlás Csehbánya 

13 fő 

2015 32 fő 

2001 
elvándorlás Csehbánya 

12 fő 

2015 23 fő 

Nemzetiség 2011 német 78 fő 
A teljes népesség 26 

%-a. 

Korösszetétel 2015 

0-64 éves 

Országos 82 % 

Megyei 81 % 

Csehbánya 80 % 

64 év feletti 

Országos 18 % 

Megyei 19 % 

Csehbánya 20 % 

Öregedési index1 2015 

14 éves és fiatalabb 
népességre jutó idősek 

(65 évesek és annál 
idősebbek) aránya  

Országos 126,1 

Megyei 136,3 

Csehbánya 135,7 

Képzettség, 
foglalkoztatottság 

2011 

Felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők a 7 éves és 

idősebb népességből 

Országos 14,5 % 

Megyei 12,0 % 

Csehbánya 7,5 % 

Vezető értelmiségi és 
egyéb szellemi 

foglalkozású 
foglalkoztatottak 

Országos 8,3 % 

Megyei 6,8 % 

Csehbánya 3,9 % 

Csehbánya eldugott, de mégis jó térségi kapcsolatokkal rendelkező kistelepülés, melynek az M8-as 

gyorsforgalmi út kiépülésével tovább javul az elérhetősége. A falu vonzerejét a nyugodt, 

                                                                    

1
 A népesség idősödésének egyik gyakran használt mérőszáma az öregedési index, amely egyben a jövőbeni 

tendenciákat is előre vetíti.  Az öregedési index a száz 14 éves és fiatalabb népességre jutó idősek (65 évesek 
és annál idősebbek) arányát mutatja. 
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természetbe ágyazott lakókörnyezet jelenti. A település kis méretéből adódóan szoros 

együttműködésben él a környező településekkel, közös hivatalt tart fenn Városlőddel és 

Farkasgyepűvel, nincs saját oktatási intézménye, a posta és a bolt mobil kirendeltséggel érhető el, 

az óvoda, iskola és az orvosi rendelő is a szomszédos Városlődön érhető el. 

A falu demográfiai trendje az elmúlt 15 év alapján enyhe növekedést mutat, mely az egyensúlyban 

lévő születés/halálozás egyenlegnek, és a pozitív vándorlási különbözetnek köszönhető. A 

Népességtudományi Intézet az elkövetkezendő időszakra azonban a népesség várható csökkenését 

prognosztizálja. A község korösszetétele a megyei és országos átlagtól csak kis mértékben tér el. 

Csehbánya öregedési indexe ugyanakkor az országos átlagnál rosszabb értéket mutat, de a megyei 

átlagot ebben is megközelíti. 

Csehbányán - falusias jellegéből adódóan - kisebb arányban élnek magasan kvalifikált, jól képzett 

lakosok, ennek ellenére az egy főre jutó átlagjövedelem magasabb, mint az Ajkai járásra és a 

Veszprém megyére jellemző átlag. A településen a munkanélküliség alacsony, a lakosság 

életmódjára az ingázás jellemző, ahol a fő foglalkoztatási központ Ajka és Herend városa. A falu 

gazdaságfejlesztési lehetőségei a jövőben a vadász- és egyéb turisták elszállásolásában, továbbá a 

bakancsos és kerékpáros turisták fogadásában, valamint a házi növénytermesztésben jelentkeznek. 

Az önkormányzat az elmúlt időszakban stabil gazdálkodást folytatott, bevételeinek nagy részét az 

eltörölt iparűzési adó járulékos hatásainak köszönhette. Az önkormányzat az egyensúlyban lévő 

költségvetéséből több fejlesztést is finanszírozni tudott, emellett jelentős ingatlantulajdonnal is 

rendelkezik a településen.  

Csehbánya infrastruktúrája jól kiépített, a település utcái felújításra kerültek, az ivóvíz-, szennyvíz- 

és csatornahálózat az ingatlanokhoz magas arányban van bekötve. A településen korszerű, 

elválasztott csatornarendszer van kiépítve, a hírközlési szolgáltatások is elérhetőek. A fontosabb 

infrastruktúra elemek közül egyedül a gázhálózat nincs kiépítve, a fűtés palackos gázzal és tűzifával 

történik. 

A település rendezési tervei jelentős fejlesztési területet jelölnek ki: az előírások alapján 116 db 

építési telek alakítható ki a faluban, mely jóval nagyobb mennyiség, mint amire a település 

demográfiai trendjei szerint igény mutatkozik a jövőben. Ugyanakkor a község északi részén 

kertvárosias használatra kijelölt Bakony utca szinte teljesen beépült, így új fejlődési irányt kell 

meghatározni a település számára. 
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A településszerkezeti tervnek az alábbi fejlesztések számára kell megfelelő feltételeket biztosítania 

a koncepcióban meghatározott célokkal összhangban: 

1. A hatályos tervben kijelölt lakóterület-fejlesztési területek átgondolása a várhatóan fellépő 

igényeknek megfelelően; 

2. A temető környezetében a parkoló elhelyezésének területet kell biztosítani. 

3. A Darulik környezetében tervezett rendezvénytér kialakításhoz új területfelhasználási 

egységet kell kijelölni. 

4. A lakóterületi fejlesztésekhez kapcsolódóan az út- és a közműhálózat kiépítése, a 

megközelíthetőség, illetve a környezeti terhelés csökkentése érdekében; 

5. A mobilitás növelése, valamint a térségi turizmusba való bekapcsolódás érdekében 

kerékpárút kiépítése Városlőd, Csehbánya és Farkasgyepű között; 

6. A korszerű követelményeknek megfelelő elektromos autó töltőállomás elhelyezése a falu 

központjában; 

7. A faluba megérkező vendégek számára tanösvények, fogadópontok kialakítása, mely növeli 

Csehbánya vonzerejét, és meghosszabbítja a látogatók településen tartózkodását; 

8. Csapadékvíz gazdálkodásra alkalmas, többcélúan hasznosítható esőkertek kialakítása a 

település klímabarát fejlesztése érdekében. (Példa: a tűzoltószertárnál lévő közpark 

forrásának környezete)  

9. Közterületek, utcák fásítása, növényállományának bővítése, mellyel a település arculata 

vonzóbbá tehető. 

10. Testmozgás céljára sportpark kialakítása a település központjában.  

 

 

A településen nem található védett műemlék, a település értékalapú fejlesztésére az október 1.-ig 

elkészülő Település Arculati Kézikönyv, valamint a Településképi Rendelet fog iránymutatást adni. 
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• Településrendezési eszközök 

• Településkép-érvényesítési eszközök (Település Arculati kézikönyv, Településképi 
Rendelet) 

• Forráslehetőségek: 

- EU források (pályázatok, támogatások) 

- állami források 

- saját források (helyi adók, saját vállalkozási bevételek) 

• Térségi turisztikai együttműködés kialakítása: 

-Helyi partnerekkel való együttműködés (Pl.: Bakony-Balaton Térségi Turisztikai 
Nonprofit Kft.) 

• Szomszédos településekkel való együttműködés; 

• Monitoring: a képviselőtestület éves beszámolója a költségvetés tervezett és megvalósult 
elemeiről. 

A településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósulásának folyamatos nyomon követése 

(monitoringja) és felülvizsgálata elsősorban a község érdeke. A monitoring célja felhívni a 

döntéshozók és a megvalósításért felelős szervezetek figyelmét a céloktól való esetleges eltérésre 

és összegezni az elvégzett feladatokat. Figyelni kell arra, hogy a célkitűzések elérése érdekében tett 

lépések a megfelelő eszközökkel és a megfelelő időben történjenek. A monitoring komplex 

tevékenység, amely az adatgyűjtéstől a koncepció esetleges módosításáig számos részfeladatot 

foglal magában. 

Évenkénti rendszerességgel meg kell vizsgálni, hogy milyen lépések történtek a koncepció 

célkitűzéseinek elérésére. Eltérés esetén be kell avatkozni, a kívánt cél elérése érdekében 

módosítani kell a meghatározott intézkedéseket.  

A fejlesztési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása a jogszabályok szerint tízévenként szükséges, 

a legfrissebb statisztikai adatok, egyéb új információk ismerete, illetve a koncepció megvalósulási 

folyamataiból levonható következtetések alapján. 

Figyelemmel kell kísérni a külső környezet változásait, amellyel szükség esetén összhangba kell 

hozni a célkitűzéseket, illetve azok megvalósítási eszközeit.  

Ki kell értékelni a már végrehajtott feladatok eredményeit, különös tekintettel a pályázati úton 

megvalósított fejlesztések pénzügyi és fizikai megvalósulására. 

A polgármester évente beszámolót tart a településfejlesztési feladatok teljesítéséről 

közmeghallgatás keretében. A közvélemény folyamatos tájékoztatása a helyben szokásos 

módon, a községi honlapon és a hirdetőtáblákon elhelyezett közlemények útján valósulhat meg. 
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