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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, Bakonybánk egyedi ismertetőjegyei. A településképi 
arculati kézikönyv és az erre alapuló településképi rendelet 
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. Éppen ezért fontos, 
hogy minél több helyi lakos vegyen részt Bakonybánk 
építészeti és természeti értékeinek megőrzésében, 
alakításában, mert csak így biztosítható a hosszú távú védelem 
és fejlődés. 
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2 Bakonybánk településtörténete 

 
Az ősi múltal büszkélkedő Bakonybánk a Bakony hegység 
északi részén, a Kisalföld szélén található. A település szélén 
folyik a Bakonyban eredő Cuha patak, melynek mai elnevezése 
Bakony-ér. A település régi neve Bank, vagy Bankháza volt. A 
közelében fekvő Kátpusztát 1340-ben Bankfelde, 1395-ben 
Bankhaza néven említik. Első okleveles említése 1488-ban 
Bank néven jegyezte. A Bánk a középkorban gyakran 
előforduló személynév volt, a bán tisztség kicsinyítő képzővel 
ellátott alakja, a Bakony előtagot később kapta 
megkülönböztetésül a falu. A település földrajzi nevei hajdani 
történések emlékét őrzik: Tót-Réde (tótok akarták elfoglalni 
Bánkot, de elkergették őket), Botka (a "Botka vitézekről" monda 
él a faluban), Lányégető (boszorkánysággal vádolt lányt 
égettek itt). A község 1488-ban Bank néven lett összeírva 
Bánki Márton birtokaként, majd 1536-ban a neve Bánkházára 
változott.  
 
Bakonybánk történelme egészen az I. századig nyúlik vissza, 
ekkor foglalták el Pannóniát a rómaiak, s az ötszáz éves 
hódítás nyomai a község területén is fellelhetők.  Az ún. 
Bágyogdomb-dűlőben számos római kori, közöttük Cassius 
bélyegű téglát találtak. A régészek feltártak itt egy kézi malmot,  

 
 
 
1835-ben pedig egy réz Bacchus-fej került elő a földből, mely 
most a pannonhalmi apátság gyűjteményében látható.   
 
A Honfoglalás idején Anonymus azt írta: „...Árpád hadának 
másodrészében Öcsök és Öse küldettek ki Veszprém városa 
felé.". Az írást alátámasztja az a rengeteg, ebből a korból 
származó lelet, melyeket a település szomszédságában 
találtak az elmúlt évszázadokban. 
 
A török hódoltság idején a Pápa—Győr—Pécs felé özönlő török 
hadak portyázásainak lett áldozata az egész környék, 1541-
ben, Buda eleste után felégették. A törökök 1542-ben újból 
visszatértek, miközben éhezés és pestis pusztította az amúgy 
is gyér lakosságot. A háborúk és a betegségek miatt a XVI.  
század végére a község teljesen lakatlan lett. Az emberek csak 
a zsitvatoroki béke után tértek vissza és építették újjá a falut.  A 
község templomát már az új birtokos, Bánky Kristóf építtette. A 
templom később leégett, valamint komoly alakításokon esett át. 
Az 1600-as évek elején Bánk és Réde határában, 
Szentkútberkében a vörös barátok kolostora állt, melyet tárgyi 
emlékek bizonyítanak, de a szájhagyomány is megőrízte 
emlékét.   
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A község 1623-ban a Szapáry család birtoka lett, és Csesznek 
várát szolgálta ki. A lakosság a törökökkel harcoló várbelieket 
élelemmel valamint pénzzel is segítette. Miután Csesznek vára 
elesett, 1636-ban másodszor is felégették a falut.  

A XVII. századi elnéptelenedés után a község 
első birtokosa Németh Márton lett, de a század 
folyamán mások mellett az Ördöghök és a 
Garmaneczek is birtokolták a környéket. Egy 
korabeli népszámlálás szerint 55 házban 103 
család élt itt, népessége 451 fő volt. 1 pap 
szolgált és 32 nemest, 4 polgárt, 7 parasztot, az 
utóbbi kettő 12 örökösét, valamint 68 zsellért 
írtak össze. Földjei termékenyek, de a 
mezőgazdaság mellett lakói ebben korban 
főként fuvarozással foglalkoztak. Egy1755-ben 
kelt szerződés már ekkor is kikötötte, hogy 
kötelező robot fejében a falusiaknak a bábolnai 
ménesbirtok részére is kell munkát végezniük. 
A Rákóczi-szabadságharc idején a község 
birtokosa a Bezerédy család volt, egyik 
családtagjuk Bezerédy Imre kuruc tábornok, 
akit, mint árulót saját kurucai fejezték le. 
Bakonybánk ebben az időben 
mezőgazdasággal foglalkozó település volt, 
kétnyomásos szántókkal. 1773-ban azt írták 

róla, hogy római katolikus és evangélikus vallású a falu. Az 
iskolai oktatás kezdete az 1740-es évekre nyúlik vissza. A XIX. 
században jelentősebb birtokosai az Esterházy, a Hunkár, a 
Stróbel, a Potyondi és a Dombay családok voltak.   



 

Bakonybánk Településképi Arculati Kézikönyve 
Archicon stúdió bt. 

2017. 

6	

 
1859. június 6-án itt született Bánki Donát műegyetemi tanár, a 
világhírű fizikus, a róla elnevezett turbina feltalálója. Az 1922-
ben épült Stróbel-kúria helyén állt egykor a tudós szülőháza, 
ezért ebben az épületben kapott helyet a feltaláló 
emlékszobája.1984-ben emlékparkot hoztak létre Bánki Donát 
tiszteletére. Munkássága szorosan összekapcsolódott Csonka 
Jánossal, akivel együtt 1890-re kifejlesztették az ún. Bánki-
Csonka motort, amely a Ganz-gyár nemzetközileg is 
versenyképes terméke volt. 1893. február 11-én Csonkával 
együtt szabadalmaztatta a fúvókás benzinkarburátort 
(porlasztót), megelőzve ezzel a külföldön általánosan úttörőnek 
tartott Wilhelm Maybachot 1894-ben szabadalmaztatta az első 
nagynyomású robbanómotort, a saját korában méltán világhírű 
bánki motort, amelynél a robbanókeveréket a hengerbe 
porlasztott vízzel hűtötte le, s ezzel a motor hatásfokát 
korábban nem remélt mértékben sikerült fokoznia. Mind a 
kompresszió-növelés, mind a vízbefecskendezés elsőként 
Bánki által tisztázott elvét később is alkalmazták. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bánki Donát (1859-1922) fizikus, feltaláló, egyetemi tanár a 
gépkocsi porlasztó egyik szabadalmaztatója volt. 

 
Az általa 1917-ben feltalált Bánki-
turbina új utakat nyitott a törpe 
vízierőművek fejlesztésében. 
1918-ban nagyszabású tervet 
dolgozott ki a Vaskapu 
vízerejének hasznosítására. A 
Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagja volt 1911-től. A 
vízturbináért Bánkit halála után 
négy évvel 1926-ban a Magyar 
Tudományos Akadémia 
nagyjutalmával tüntette ki. A 
Bánki Donát emlékparkban 
megtekinthető egy Bánki-féle 
vízturbina.  
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A Stróbel-kastélytól nem messze, a dombtetőn helyezkedik el 
a Községháza. Mellette található az 1807-ben épült, 
napjainkban helyreállított Bezerédi-ház. A település szülötte a 
reformkorból ismert Bezerédy István is, aki az 1830-as 
reformországgyűlésen tűnt fel. Nevét a községben az ún. 
„Bezerédy-ház" őrzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A szomszéd épület a falu képét és hangulatát meghatározó 
Hunkár-kastély, melyet 1780 körül építettek copf stílusban. A 
kastély parkjában több faritkaság lelhető fel. Az 1900-as évek 
elejétől a község földjeinek nagy része Stróbel Zoltán és Vitéz 
Hunkár Antal kezében volt, akik több, a település hangulatát 
meghatározó épületet húztak fel. 
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1902-re készült el a Pápa-Bánhida vasúti szakasz, és a 
közlekedés megindulásával a község kilépett az évszázados 
elzártságból, ami jelentős lendületet adott a falu fejlődésének a 
századfordulón (1901-1902-ben) megépült helyiérdekű vasút, 
posta és távírda. Egykoron kisvasútja is volt Bakonybánknak, 
ami az állomás rakodója mellé futott be, a vasút az 1970-es 
években szűnt meg, vágányait felszedték. Az állomáson már 
évek óta nincsen szolgálat, az épület üres. Csak a második, 
átmenő vágányt használják, egyébként az állomás három 
vágányos. Az első vágány vágányzáró sorompóval biztosított 
és rakodó ill. raktár tartozik hozzá. Jellemző volt a farakodás. A 
harmadik vágány megkerülővágány lehetett, valószínű, hogy 
ezt hagyták fel legkorábban, ma már fák, bokrok nőnek a 
pályatestből.  
 
A Bakonybánki Előre Termelőszövetkezet 1949-ben alakult 
meg. 1950-ben a települést Veszprém megyétől Komárom 
megyéhez csatolták. 1974-ben Bakonyszombathely néven és 
székhellyel községi közös tanács alakult.  
 
 



 

Bakonybánk Településképi Arculati Kézikönyve 
Archicon stúdió bt. 

2017. 

9	

 

A faluban áll az I. és II. világháborús hősi emlékmű, amelyet 
Kövesházi Kalmár Elza szobrásznő alkotott. Az I. világháború 
alatt 86-an vonultak be katonának Bakonybánkról, közülük 26-
an hősi halált haltak. Emléküket a Hősök szobra őrzi. A 
második világháború harcai 1945. március 16-án értek véget a 
falu területén. 
 
Bakonybánk címere fekete és arany szegélyű, csücskös talpú 
pajzs, a pajzsfő és a pajzsderék találkozásában hullámvonallal 
osztott. A pajzsfő kék mező, a pajzsderék természetes (barna) 
színű, a pajzstalp zöld színű. A pajzstalp és a pajzsderék 
osztásvonalában ezüstszínű, hullámos pólya fut végig. A 
pajzsderék felső és alsó hullámvonalai egymással ellentétes 
ritmusúak. Bakonybánk rendkívül egyszerű kivitelű jelképe 
színeiben gazdag tartalmat hordoz. A kék a tiszta eget, a barna 
a vidék domborzatát, a település elhelyezkedését, az 
ezüstpólya a kanyargó Bakony-ér, a zöld a túlparton húzódó sík 
határrészt jeleníti meg. 
 
 
 
 
 
Forrás: bakonybank.hu, users.atw.hu, sulinet.hu, 
library.hungaricana.hu, magyarcimerek.hu   



 

Bakonybánk Településképi Arculati Kézikönyve 
Archicon stúdió bt. 

2017. 

10	

3 Örökségvédelem 
 
Országos védelem 
 
A műemléki római katolikus templom: 44 hrsz.  
 
A műemléki környezetet az alábbi telkek alkotják: 
45, 54/9-10, 113, 185, 186 hrsz-ú telkek.  
 

 
Helyi építészeti értékvédelemre javasoltak 
 
Lakóház és udvar 82Hrsz  
Jókai Mór u. 18 Lakóház és udvar 80/1-5Hrsz  
Kossuth Lajos u. 50-52. Melléképület, nyári-konyha 
81Hrsz  
Kossuth Lajos u. 48 Lakóház és udvar 112/3Hrsz  
Kossuth Lajos u. 38 Gazdasági épület 56/5Hrsz 
 56/6Hrsz út Lakóház és udvar 45Hrsz  
Táncsics Mihály u. 2. Lakóház és udvar 43/1Hrsz 
Táncsics Mihály u. 4. Melléképület, nyári-konyha 
41Hrsz  
Táncsics Mihály u. 8. Lakóház és udvar 194Hrsz 

Táncsics Mihály u. 18. Melléképület, nyári-konyha 
192Hrsz  
Táncsics Mihály u. 22. Melléképület, nyári-konyha 
166Hrsz  
Táncsics Mihály u. 27. Melléképület, nyári-konyha 
170Hrsz  
Táncsics Mihály u. 17. Melléképület, nyári-konyha 
175Hrsz  
Táncsics Mihály u. 13. Lakóház és udvar 180Hrsz  
Táncsics Mihály u. 7. Lakóház és udvar 33/1Hrsz 
Dózsa György u. 21. Lakóház, udvar és 
melléképület 31Hrsz  
Dózsa György u. 17. Lakóház és udvar 28Hrsz  
Dózsa György u. 21. Lakóház és udvar 231/95Hrsz 
Béke u. 10. Melléképület, nyári-konyha 231/83Hrsz 
Béke u. 7.  

 
Helyi természetvédelemre javasolt 
 
Vezseny-ér menti értékes vizes élőhely 
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Bakonybánk műemlék jellegű barokk római katolikus temploma 
a XVIII. századból származik. Szabadon álló, keletelt, 
egyhajós, poligonális szentélyzáródású. Nyugati 
homlokzatához torony kapcsolódik. A szentély felett kontyolt 
nyeregtető található. Szentélye támpillérrel támasztott. A 
szentély déli oldalához csatlakozik a sekrestye. A templom 
berendezése historizáló stílusban a XX. század elejéből való. 
A torony és a főhomlokzat 1900 körül épült. Az orgona: késő 
barokk, átalakítva. A korábbi, XV. századi templom 1739-ben 
leégett. 1748 után újjáépítették, bővítették. Tornya és 
főhomlokzata 1900 körüli. 
 
 
 
  



 

Bakonybánk Településképi Arculati Kézikönyve 
Archicon stúdió bt. 

2017. 

12	

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. 
 
A fíliaként mindig is Bakonyszombathelyhez tartozó 
községben, csak 1902-ben épül fel egy evangélikus iskola, 
majd az 1930-as években bõvítették tovább iskolatemplommá. 
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A központban áll a Kintli-ház, egy jellegzetes bakonyalji 
tornácos parasztház. Bakonybánkon még több, úgynevezett 
“füles” parasztházat találni, különböző tornácokkal, zárt 
verandával. A régi széles telkeknek köszönhetően a kétsoros 
beépítésre is találunk példákat. Érdemes lenne a megőrzésüket 
támogatni, akár utcaképi helyi védelemmel. 
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4 Településképi meghatározó területek 

	
Településképi követelményrendszer  
A meghatározó településképi területek lehatárolása alapvetően 
követi a szabályozási terv övezeti lehatárolásait. A helyi építési 
szabályzatban foglaltakon túlmenően a településképi 
rendeletbe 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.  
 
Meghatározó településképi karakterek 
Bakonybánk településképét alapvetően a fő utca határozza 
meg. A beépített területekre az egylakásos oldalhatáron álló 
beépítés jellemző. A beépítésre szánt területen a lakóterület a 
meghatározó, éppen ezért a családiházas karakter a jellemző 
az egész településre. Nincs jellegzetes településközpont, mivel 
a templomokon kívül az épületek a családiházas karakterbe 
illeszkednek, ezért külön karakter nem, de azon belül 
településképi szakaszok, részek kijelölhetők.  
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Az utcákban utcavonalon álló, előkertes házak sorakoznak. A 
lakóterületet földszintes, zömmel oromfalas nyeregtetős, 
csonkakontyolt, vagy kontyolt nyeregtetős épületek alkotják. Az 
újabb építésű lakóházak sátortetősek, de megjelennek a kor 
divatos lakóépületei is.  A látszólag különböző kialakítású 
épületek 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 jegyeit.  
 
 
 
 
Fontos, hogy az új építésű 
lakóépületek mindig az adott kor 
jó színvonalán, harmonikusan 
illeszkedjenek az utcaképhez.  
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4.1. Családiházas karakter 
 
 
FALUSI CSALÁDIHÁZAS KARAKTER 
 
Bakonybánk régi településrészein 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 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 csonkakontyoltak, kontyoltak, de sátortetős 
épületek is találhatók az utcákban. 

 
 

 
Általában a lakóházak egy –vagy kétlakásosak, a telek 
beépítését az udvar oldalhatárán álló sorolt épülettömegek 
alkotják. A telek beépíthetősége miatt tömegük többségében 
tégalalap alaprajzra szerkesztett földszintes, magastetős 
épületek. 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 tartják az utcavonalat, előkertesek, a házak előtt 
utcai kerítés húzódik. A kerítések alacsony lábazatú, épített 
pilléres, áttört mezőkkel (fémpálcás, fémhálós, fabetétes) 
ellátottak. 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.  
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A régi utcák megőrizték a településszekezet strukturális fő 
elemeit. Az aszfaltozott utca melletti vízelvezető árkok vannak, 
az útmenti sáv füvesített. Az utcákban légvezetékes elektromos 
áramellátás van. Az új utcákban épült házak közös jellemzőjük 
az építési korszakra jellemző építőanyagok használata és a 
telekszélességéből eredően az épülettömegek léptékének 
hasonlósága. 
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A fésűs (falusias) beépítésben a meghatározó utcaképi 
ritmus betartása és a jellegzetes épülettömegek sorolása 
eredményez harmonikus településképet. Az utcába újonnan 
beépítésre kerülő lakóépületeknél ajánlott az utcavonalra 
merőleges nyeregtető 38-45 fokos kialakítása. 

 
 
 

 
 
 

 
 

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. 
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A településszerkezet alakulása a telkek méretével 
összhangban; a földrajzi adottságokat követve történik; a 
beépítési mód a tulajdonosok anyagi helyzetéről és 
életmódjáról is árulkodik.  

A fésűs 
beépítésű 

telkeken a 
keskeny és 
hosszú telkek 

oldalhatárán 
épülő, jó arányú 

tömegekre 
bomló, tűzfalszerűen és lépcsősen 
csatlakozó épületek sorolt udvari 
beépítést eredményeznek.  
 
 
Az egysoros elrendezésben az 
épülettömegek egymás után 
sorakoznak a telek egyik oldalhatárán; 
az úgynevezett kétsoros beépítésben 
a telek másik oldalhatárára egy kisebb 
épülettömeg kerül; majd a beforduló 
beépítésben a kisebb épületrész 
oldalszárnyként épül a főtömeghez.  
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Ajánlások 
 

 
Falusi családiházas településképi 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 
helyiségek, kerti terasz, 
nyitott-fedett tároló, kerti 
pavilion … A garázs a 
főépülettömegben kerüljön 
elhelyezésre, lehetőleg ne az 
utcai főhomlokzaton. 
Lábazatos, oszlopos fém, 
vagy fa áttört kerítésmezővel, 
max. 2 méter magasságú 
legyen, áttört mezős, 
nagykapuval és kiskapuval 
 

Szintszám/legmagasabb 
pont 
Kerti építmények 
 
 
 
 
 
 
 
Kerítés 

Növényzet 
 
 
 
 
 
 

Utcai füvesített terület, 1vagy 
2 fával, virágoskerttel; 
a kertekben háztáji 
gazdálkodás folyik. Az 
előkertek és a kerítés előtti 
területek három szintű 
zöldfelülettel rendelkezzenek. 
 
A régi (főutcák, református 
templom-domb) utcaszerkezet 
megtartandó. 
 
Az épületek kialakítása a 
hagyományos magastetős, 
utcavonalra merőleges 
gerincű, vakolt falú, 
utcavonalon álló, illetve a 
kialakult utcaképbe illeszkedő 
legyen.  
 
A házak előtti utcaszakaszon 
növényzet telepítése és 
gondozása javasolt. 

Egyedi ajánlások 
 



 
4.1.2. Településközponti rész 

 
 

TELEPÜLÉSKÖZPONTI RÉSZ 
 
Bakonybánk településközpontja a főutca mentén, a templomok 
körül alakult ki és a közintézményel is egyszintesek. Építészeti 
kialakításuk egyedi, változatos építőanyag használattal, a tájba 
illő színekkel, az 
építmények méretéhez és 
kialakításához illeszkedő 
ablakok, ajtók, speciális 
nyílászárókkal, általában 
az utcával párhuzamos 
tetőgerinccel. Előkert, 
kerítés nincs, vagy nem 
jellegzetes karakterű, 
hiszen a természetes 
növényzet és táj dominál, 
bár az építmények 
környékén telepített 
növényzet is fellelhető.  
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A település zöldfelületi rendszerét elsősorban 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. Bakonybánk területén található: köztér, 
sportpálya, játszótér, utcai fasorok, védőfásítások, valamint a 
temető, de a kiterjedt zöldfelülettel rendelkező magánkertek, 
közintézmények kertjei is a települési zöldfelületi rendszer 
részei 
 

 

A temető gondozott zöldterülete is a település belterületi 
zöldfelületi rendszerének részét alkotja.  
 
A zöldfelületi rendszer fontos elemei a magántulajdonú 
kertek. Csépen, ahol a települést zömében falusias jellegű 
beépítési mód jellemzi, a nagyobb hátsó kertben saját 
felhasználásra zöldségeket és gyümölcsöket termesztenek.  
 
A településen kettő és három zónás kertek egyaránt 
előfordulnak: 

§ a kétzónás 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 parlagfű irtása 
szükséges. A falu határában található egy horgásztó is.  
 
A közlekedési terület legmeghatározóbb alkotóelemei az 
utcai fasorok, cserjék, füves területek. A növények javítják a 
település klímáját és szebbé teszik az utcaképet. A cserje és 
gyepsávok elválasztják az úttestet a járdától, terelik a forgalmat 
és védik a gyalogosok testi épségét.  
 
 



4.1.3. Gazdasági terület 
 

GAZDASÁGI TERÜLET 
A gazdasági területen a gazdasági-szolgáltató épületek 
csarnokszerkezetei jelenhetnek meg. Bakonybánkon egy 
kisebb ipari-szolgáltató terület került kialakításra. 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 A kerítés 
vagyonvédelmi feladatokat lát el, általában fémoszlopos, 
fémhálós kivitelben készül. A telephelyek, szolgáltató 
tevékenységeknek helyet adó ingatlanok kiépített közúton 
megközelíthetőek, a parkolók általában a telephelyen 
biztosítottak.  
 

4.2. Mezőgazdasági (nem beépíthető) karakter 
 
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 
A település közigazgatási területének jelentős része 
mezőgazdasági művelésű terület, nem beépíthető. 
Amennyiben birtok központ kialakítására kerül sor, az új épület 
a helyi hagyományokat tiszteletben tartó, a kisnemesi kúriák 
építészeti formajegyeit viselő legyen. 
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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 utcabútorok, 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 
zöldfelületek, köztéri utcabútorok 
karbantartásáról folyamatosan 
gondoskodni kell.  
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Az ablakok nem csak a napfényt engedik be, hanem a 
hideget, meleget, zajt is, ezért fontos, hogy mindig a 
legmegfelelőbb 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. Az új 
szerkezetek között találunk műanyagszerkezetűt is, 
ahol az ablakkeretezés harmonizál az általában fehér 
színű nyílásszárókkal, és az eredeti ablakosztást a 
beéptett fémosztók hozzák vissza. A régi 
ablakszárnyba, vagy azzal megegyező kialakítású új 
szerkezetbe épített hőszigetelő üvegezésű ablak is jó 
megoldás lehet, de a legjobb, 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 az 
ablakokon 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.  
Az utcai homlokzatok színezése kiemelheti az 
építészeti elemeket, vagy semlegesítheti azokat. A 
sötétebb színek általában a falfelületek, míg a 
díszítése, ablakkeretek, lizénák, párkányhúzások 
világosabb árnyalatúak. A színek harmonikus 
illeszkedésébe beletartoznak a lábazat anyaga, 
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színezése, a nyílászárók színei, a kerítés oszlok, 
lábazat, kerítésmező kialakítása is. Érdemes több 
színvariációt megtervezni annak érdekében, hogy a 
településképbe harmonikus legyen az illeszkedés. 
Kerülendőek az úgynevezett rikító színek, amelyek túl 
harsányak, és az utcaképben túl hangsúlyos elemként 
jelennek meg, de ugyanilyan zavaró hatású lehet a 
fekete szín használata, vagy a teljesen egy tónusú 
homlokzatszínezés. Általában a közép tónusú, vagy 
világosabb pasztellszínek ajánlottak.  
 
A közterületeken és az épületek kiegészítő tartozékai 
között van számos szépen megmunkált fémszerkezet: a 
kapuk, ajtók kilincsei, a nyílászárók vasalatai, az utcai 
nyomós kutak, kerítések, kiskapuk, rácsok, 
ereszcsatornák ...   
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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 maradhat 
 

Bakonybánk a mi otthonunk.  
 
	


