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BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK

Hegymagas Község hatályos településrendezési eszközei:
 településszerkezeti terv: 42/2019. (VII. 22.) sz. határozat
 helyi építési szabályzat: 12/2019. (IX. 02.) Önk. rendelet
Szigliget Község Önkormányzata megbízásából a Grafoto 3D Bt. tervezi a Tapolca-Szigliget kerékpárforgalmi
nyomvonalat. A Tapolca-Szigliget kerékpárút négy település, - Tapolca, Raposka, Hegymagas, Szigliget összefogásával készül TOP pályázaton elnyert támogatással. Hegymagas területén a kerékpárút nyomvonalát
a településszerkezeti és a szabályozási terven is ki kell jelölni.
Hegymagas Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 10/2020. (II. 12.) sz. kt. határozatával döntött a
Tapolca-Szigliget kerékpárút Hegymagas területét érintő szakaszának kijelölése érdekében a jelenleg hatályos
településrendezési eszközeinek módosításáról. A módosítás célja a kerékpáros út nyomvonalának, valamint
csomópontjainak területi igénye alapján Hegymagas község településszerkezeti és szabályozási tervén
lehatároljuk az újonnan kialakítandó közterületeket, valamint a helyi építési szabályzatban szükség szerint
módosítjuk az övezeti előírásokat minden érintett övezet tekintetében.
Az egyeztetési és elfogadási eljárás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 32. § (6)
bekezdés szerint tárgyalásos eljárásban történhet, ugyanis az érintett ingatlanokat a tervezett beruházás
megvalósulása érdekében Hegymagas Község Önkormányzata a 10/2020. (II. 12.) sz. kt. határozatában
kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.
A partnerségi egyeztetést az önkormányzat a 6/2017. (V. 18.) sz. rendelettel elfogadott partnerségi
szabályzatnak megfelelően folytatta le. A partnerségi egyeztetésről szóló jegyzőkönyvet jelen dokumentáció
tartalmazza.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rend. 3. §-a
értelmében az önkormányzat megállapította, hogy a terv a környezeti vizsgálat szükségességének eseti
eldöntése kötelezettek körébe tartozik. Az Önkormányzat a környezeti vizsgálat véleményezésében érdekelt
államigazgatási szervek előzetes állásfoglalását kérte, hogy a környezeti vizsgálat elkészítése szükséges-e,
hiszen a tervezett módosítások a környezetre nem gyakorolnak olyan hatást, aminek vizsgálatára szükség
lenne.
A kapott vélemények alapján a környezeti vizsgálat szükségességét állapította meg a VMKH Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztály, és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság.
Az elkészített környezeti értékelés munkarészt a dokumentációhoz csatoltuk.
A településrendezési eszközök módosításának előkészítésében Klié Zoltán települési főépítész működik közre.
Tervezési alaptérképként a hiteles földhivatali digitális alaptérképet használtuk. Adatszolgáltatás száma: 1389.
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

2.1

A település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok

Hegymagas Község Veszprém megyében, a Tapolcai járásban, a Tapolcát Szigligettel összekötő út félútján
található. Földrajzilag a Balaton-felvidéken a Tapolcai-medencében fekszik, a Szent György-hegy déli,
délnyugati oldalán fekszik, Szigliget északi szomszédjában.
Közúton csak a 71-es főút szigligeti szakasza és a 77-es főút tapolcai elkerülője felől érhető el, a 7318-as
úton. A falu határát megközelítő, „Balaton Körút” kerékpárút is
Lakosságának száma 267 fő (2017.), területe 8 km2.

Hegymagas földrajzi elhelyezkedése (forrás: Google Maps)
2.2

A tervezési munka összefoglalása

Tapolca, Raposka, Hegymagas, és Szigliget önkormányzatok közös összefogással megpályázták a Tapolcai
Integrált Településfejlesztési Stratégiában szereplő, 2014-2020-as tervezési időszakban előirányzott TapolcaRaposka-Hegymagas-Szigliget térségi jelentőségű kerékpárútra a TOP forrást, melyet megnyertek.
Az önkormányzatok 2019 októberében megbízták a GRAFOTO 3D Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-t, hogy
készítse el a kerékpárforgalmi nyomvonal kerékpárhálózati tanulmánytervét, majd a kiválasztott nyomvonal
engedélyezési és kiviteli tervét. A GRAFOTO 3D Bt. a TANDEM Mérnökirodát bízta meg a tanulmány, és a
további tervek elkészítésével.
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Változással érintett helyrajzi számok:
Hegymagas, 02, 215, 231, 254, 272, 311, 74, 73/2, 012 hrsz.
Szigliget felől a Tapolca patak mentén (02 és 215 hrsz.) a nyomvonal Hegymagast elérve a 231 hrsz.-nél
ketté válik. Egyrészt halad tovább a patak mentén egészen a Széchenyi utcáig (311 hrsz.), amit elérve
keletnek fordul. Másrészt keresztezve a 231 hrsz.-t, tovább halad egy önkormányzati aszfalt burkolatú
szervízútra (254 hrsz. hrsz.), melyen haladva eléri a Széchenyi utcát (311 hrsz.). Itt fut össze újra a ketté vált
nyomvonal. A Széchenyi utcán keleti irányba halad párszáz métert, majd északnak fordul mezőgazdasági
utakra (74, 73/2 és 12 hrsz.) Raposka irányába.
Az Önkormányzat szándéka szerint a második, szervízutas nyomvonal valósulna meg, hogy a
kerékpárút a patak partját a lehető legrövidebb szakaszon érintse.

Tervezett nyomvonal
2.3

A tervezési terület bemutatása, jelenlegi területhasználat

Hegymagas területét ~2000 m hosszban érinti a nyomvonal.
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2.4

A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv összhangja

2.4.1

MTrT Második Részében foglalt Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT)

A törvény Második Részében foglalt OTrT területi hatálya kiterjed az ország teljes közigazgatási területére.
Az Ország Szerkezeti Terve
szerint Hegymagas terület
nagyobb
részben
mezőgazdasági,
kisebb
részben
települési
és
erdőgazdálkodási
valamint
vízgazdálkodási
területfelhasználási térségben
található. A települést É-D
irányban
országos
kerékpárútvonal szeli ketté.

5. § (1) Az OTrT. az Ország Szerkezeti Tervét, valamint az Országos Övezeti Tervet és az ezekre vonatkozó
szabályokat foglalja magában.
(2) E Rész alkalmazásában
1. mezőgazdasági térség: az országos és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási
kategória, amelybe elsősorban szántó, gyep - ingatlan-nyilvántartás szerint rét, legelő művelési ágba sorolt
területek -, szőlő, gyümölcsös és kert területek tartoznak, és amelyen a mezőgazdasági funkció hosszú távú
fenntartása indokolt;
2. sajátos területfelhasználású térség: megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási
kategória, amelybe az 5 ha-nál nagyobb külfejtéses művelésű bányaterületek, hulladékártalmatlanító
létesítmény elhelyezésére szolgáló területek, egyes egészségügyi, sportolási, rekreációs, megújuló
energiahasznosítási, közlekedési és honvédelmi területek tartoznak;
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3. települési térség: az országos és a megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási
kategória, amelybe a vízgazdálkodási térségbe és a sajátos területfelhasználású térségbe tartozó területek
kivételével a település belterülete, valamint a belterületen kívüli beépítésre szánt területek tartoznak.
Az MTrT 46. § (1) bekezdése szerint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv (a továbbiakban:
BKÜTrT) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Tervét, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Övezeti
Tervét és a Balatoni Területrendezési Szabályzatot foglalja magában, azzal, hogy
a) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet összes településére vonatkozó területhasználati követelményeket a X. és
XIV. Fejezet,
b) a partinak és partközelinek nem minősülő településekre vonatkozó területhasználati követelményeket a XI.
Fejezet,
c) a parti és partközeli településekre vonatkozó területhasználati követelményeket a XII. Fejezet, továbbá
d) a Balaton vízparti területeire vonatkozó területhasználati követelményeket a XIII. Fejezet
tartalmazza.
 Ökológiai hálózat magterületének övezete érinti a
tervezett nyomvonalat.
25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében
- kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, vagy a
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget
határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási
kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési
eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki,
amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai
hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és az
ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az állami
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása
során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy
biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok
elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok
közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és
helyezhetők el.
(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új
célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű
bányatelek horizontálisan nem bővíthető.
(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű
létesíthető épületen elhelyezve.
78. § Az ökológiai hálózat magterületének övezete tekintetében a 25. § szerinti övezeti előírások mellett a
következő előírások alkalmazandók:
a) a kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében változtatható meg;
b) új építmény csak természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint legfeljebb 30 m2 bruttó
alapterületű szakrális építményként helyezhető el;
c) * 10 méter beépítési magasságot meghaladó építmény - a kizárólag kilátó rendeltetésű építmény
kivételével - nem létesíthető;
d) védelmi és közjóléti erdőtelepítés, külterületi fásítás kizárólag őshonos fafajokkal végezhető;
e) * a területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható, továbbá új vegyszertároló és
hulladékkezelő létesítmény nem létesíthető, valamint energetikai célú növénytelepítés nem megengedett.
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Világörökségi várományos területek által érintett települések övezete érinti a tervezett nyomvonalat.
OTrT. 31. § (1) A világörökségi és
világörökségi várományos területek övezetét
a településrendezési eszközökben kell
tényleges
kiterjedésének
megfelelően
lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt
világörökségi és világörökségi várományos
terület övezetén:
a) a területfelhasználás módjának és
mértékének összhangban kell lennie a
világörökségről szóló törvényben, valamint a
világörökségi kezelési tervben meghatározott

célokkal,
b) új külfejtéses művelésű bányatelek, célkitermelőhely nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű
bányatelek területe horizontálisan nem bővíthető; a felszíni tájsebeket rendezni kell,
c) a közlekedési, vízgazdálkodási és hírközlő infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a kulturális és
természeti örökség értékeinek sérelme nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk érvényesülését
elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni.
82. § A világörökségi és világörökségi várományos területek övezete tekintetében a 31. § szerinti övezeti
előírások mellett a következő előírások alkalmazandók:
a) az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű helyezhető el épületre felszerelten;
b) a tájalkotó elemek összhangjának megőrzése érdekében a helyi építési szabályzatban és a településképi
rendeletben a tájképet és a kulturális örökség elemeinek védelmét szolgáló szabályozást kell meghatározni.
2.4.2

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet)

OTrT 6.§ (3) A jó termőhelyi adottságú szántók, az erdőtelepítésre javasolt terület, a tájképvédelmi
terület, a vízminőség-védelmi terület, a nagyvízi meder és a VTT-tározók övezetét a területrendezésért
felelős miniszter a 19. § (4) bekezdésben meghatározott rendeletében állapítja meg.
Tájképvédelmi terület övezete érinti a tervezett nyomvonalat.
MvM rendelet 4. § szerint (1) A tájképvédelmi terület
övezete területére a megye területrendezési tervének
megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a
tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes
közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz
megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a
tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a
tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi
jellemzőit.
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a
tájképi egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében a településkép védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő
rendelkezésének hiányában - meg kell határozni
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait,
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi
rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket.
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúrahálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat
fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani.
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ízminőség-védelmi terület övezete érinti a tervezett
nyomvonalat.
Az MvM rendelet 5. § (1) A vízminőség-védelmi terület
övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett
szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a
szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a
megye területrendezési tervében rendelkezni kell.
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó
települések településrendezési eszközeinek készítése
során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre
vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó területen a vízminőség-védelmi terület övezet területén,
az (1)-(3) bekezdésben foglaltak mellett
a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés
folytatható;
b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény - a komposztáló telepet és az átrakóállomást kivéve - nem
létesíthető.
2.4.3

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (a továbbiakban: BKÜ)

Az MTrT 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Tervében alkalmazott
kiemelt térségi területfelhasználási kategóriákat az 49. § határozza meg:
49. § A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Tervében megállapított kiemelt térségi területfelhasználási
kategóriák a következők:
a) erdőgazdálkodási térség,
b) mezőgazdasági térség,
c) szőlő-, gyümölcs- és kertművelésű térség,
d) vízgazdálkodási térség,
e) települési térség,
f) legalább 2 ha kiterjedésű sajátos területfelhasználású térség.
Hegymagast
a
BKÜTrT
szerkezeti
terve
erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, szőlő, gyümölcs
és kertművelési, vízgazdálkodási és települési
térségként szerepelteti. A települést É-D irányban
országos kerékpárútvonal szeli ketté, valamint a
Tapolca patak mentén meglévő szennyvíztisztító
telep található.
A BKÜTrT szerkezeti terve összhangban van az
Ország Szerkezeti Tervével.
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V



Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete érinti a tervezett nyomvonalat.

OTrT. 81. § (1) A tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület övezete tekintetében a
19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendeletben
a tájképvédelmi terület övezetére meghatározott
övezeti előírások mellett - a bányászatra vonatkozó
rendelkezés kivételével - a (2) és (3) bekezdésben
foglalt rendelkezés alkalmazandó.
(2) A tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezetén:
a) új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
b) a művelési ág megváltoztatása, termőföld más
célú
hasznosítása
csak
a
hagyományos
tájhasználatnak
megfelelő
termelésiés
tájszerkezet, illetve a sajátos tájkarakter erősítése,
valamint közmű és közút építése érdekében
engedélyezhető;
c) a látványvédelmet a településképi követelményekben és a településrendezési eszközökben biztosítani kell;
d) a kialakult geomorfológiai formák természetes domborzati adottságai és láthatósága megőrzendők.
(3) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetén:
a) új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a táji és tájképi értékek és az
egyedi tájértékek megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti hagyományok követése mellett,
a beépítésre nem szánt területen a telek a meglévő beépítéshez igazodó, de legfeljebb 3%-os beépítésével
történhet;
b) új üzemanyagtöltő állomás és hulladékkezelő létesítmény - a komposztáló telepet és az átrakóállomást
kivéve - nem létesíthető;
c) csarnok nem helyezhető el;
d) az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű helyezhető el épületre felszerelten;
e) új külfejtéses művelésű bányatelek nem állapítható meg, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek
horizontálisan nem bővíthető, célkitermelőhely nem létesíthető, felszíni tájsebeket rendezni kell.
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2.4.4

Hatályos településrendezési eszközök bemutatása

 településszerkezeti terv: 42/2019. (VII. 22.) sz. határozat
A hatályos szerkezeti terv megkülönböztet helyi és országos jelentőségő kerékpárutat. A helyi jelentőségű
kerékpárút (kék pötty) Kisapáti irányából csatlakozik be a 7318. j. közúton haladó országos jelentőségű
kerékpárútba (rózsaszín pötty).

Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből
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Tervezési terület lehatárolása a szerkezeti terven:
Szigliget felől a Tapolca patak mentén (02 és 215 hrsz.) a nyomvonal vízgazdálkodási területen halad
amíg eléri a 231 hrsz.-t, ahol ketté válik. A patak mentén a Széchenyi utcáig (311 hrsz.) tovább haladó
nyomvonal változat nem került az önkormányzat által támogatásra, így azzal a tervezés során már nem
foglalkoztunk. A 231 hrsz északi szomszédságában található önkormányzati ingatlanon keresztül éri el a
kerékpárút a különleges közmű területet feltáró önkormányzati aszfalt burkolatú szervízútra (254 hrsz.
hrsz.), melyen haladva eléri a Széchenyi utcát (311 hrsz.). A Széchenyi utcán keleti irányban falusias
lakóterületen húzódik párszáz métert, majd északnak fordul mezőgazdasági utakra (74, 73/2 és 12 hrsz.)
mezőgazdasági területfelhasználáson keresztül Raposka irányába.

Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből (kékkel határolva a tervezési terület)
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 helyi építési szabályzat: 12/2019. (IX. 02.) Önk. rendelet

A szabályozási terv összhangban van a szerkezeti tervvel.

Kivonat a hatályos szabályozási tervből
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Tervezési terület lehatárolása a szabályozási terven:
Szigliget felől a belépő nyomvonal a Tapolca patak bal partján vízgazdálkodási területen halad amíg eléri a
231 hrsz-ú szennyvíztelep ingatlanát. A szennyvíztelep környezetében történt a kerékpárút nyomvonalának
kijelölése kapcsán egyedül közlekedési terület kiszabályozás.
Az önkormányzati tulajdonban lévő 236, 238, 245. hrsz-ú ingatanok, melyek területén a szennyvíztelepet
feltáróó út is húzódik, Köu3 közlekedési területbe kerültek besorolva a kerékpárút helybiztosítása érdekében.

A 245. hrsz-ú ingatlantól a kerékpárút nyomvonala a meglévő, kialakult szintén KÖu3 jelű közlekedési és
közműövezetbe sorolt kiszolgáló úton (254 hrsz. hrsz.) haladva eléri a Széchenyi utcát (311 hrsz.). A
Széchenyi utcán keleti irányban KÖu3 jelű közlekedési és közműövezetbe sorolt kiszolgáló úton megy tovább
a nyomvonal párszáz métert, majd északnak fordul KÖu4 jelű mezőgazdasági dűlőutakra Raposka irányába.

15

Kivonat a hatályos szabályozási tervből (kékkel határolva a tervezési terület)
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2.5

Területfelhasználási és szabályozási koncepció

A kerékpárút engedélyezési és kiviteli terve még nem készült el, a tervezett nyomvonal megalapozása az
elfogadott tanulmányterv. A tanulmányterv szerint kell a kerékpárút nyomvonalát a településrendezési terven
átvezetni, illetve feltüntetni. A kerékpárút várható szélessége 3-3,5 méter.
A településszerkezeti terven a nyomvonalat kell feljelölni. A nyomvonal önkormányzati, illetve állami kezelésű
ingatlanokat érint csak.
A kerékpárút részben a Tapolca-patak töltésén halad, vízgazdálkodási övezetben. Ezen a szakaszon a
kerékpárút nyomvonala nem kerül közlekedési területbe kiszabályozva, csak a nyomvonal kerül ábrázolásra.
A további szakaszon a 236. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú földrészlet kivételével a kerékpárút közlekedési
területet érint csak, így a 236. hrsz-ú ingatlan területét kell szabályozási vonallal közlekedési területbe
kiszabályozni. A megrendelői szándék szerint a kerékpárút nyomvonala magántulajdonban lévő ingatlanokat
nem érinthet. A HÉSZ módosítása nem szükséges.
2.6

Örökségvédelem

A tervezett nyomvonal nem érint régészeti lelőhelyet.
A tervezett nyomvonal által érintett ingatlanok a Balaton-felvidéki kultúrtáj részét képezik, Világörökségi
várományos területek.
A hatályos településrendezési tervhez a kulturális örökségvédelmi hatástanulmány 2019. évben került
elfogadásra.
2.7

Tájvédelmi, természetvédelmi, zöldfelületi vizsgálat és javaslat


Természeti adottságok
A Hegymagast is magába foglaló Tapolcai kistérség területe a Balaton északi partjára támaszkodó Dunántúli
középhegység részét képezi. A belterület a Szent György-hegy dél-nyugati lábánál fekszik. A hegy oldalán
szőlőművelés folyik, a hegytetőn erdők találhatók. A sík területeken nagyobbrészt mezőgazdasági művelésű
területekből állnak, jellemző művelési ág a szántó, gyep, rét, továbbá kisebb erdőfoltok is találhatók. Az
érintett 02 és 012 hrsz.-ek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett területe. A 02 hrsz. Uniós jelentőségű
védett terület (NATURA 2000 terület) részeként kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület.

Geológia jellemzők
A 415 méter magas Szent György-hegy a 3-4 millió évvel ezelőtt kezdődött vulkanikus tevékenység
eredményeként keletkezett. A rétegvulkánok közé sorolható vulkáni kúp több kitörés során jött létre, ahol
tufaszórás, lávaömlés váltotta egymást. A bazalt rátelepült a Pannon-tengerben képződött, több száz méter
vastag agyagos, homokos rétegekre. A vulkáni tevékenység lezárulásával a jégkorszak idején a mainál 100200 méterrel magasabb felszínt a külső erők (víz, szél, napsugárzás stb.) jelentősen lepusztították. A
keményebb vulkáni kőzetek jobban ellenálltak az eróziónak, ezért védelmükben, eredeti magasságukban
őrződtek meg a pannon laza üledékes rétegek.

Természetvédelem
A település ökológiai állapotát és ennek megfelelően az élővilág helyzetét a természetes hatótényezők
csoportja befolyásolja. Az ökológiai állapot természetes alakító faktora az a tény, hogy a település részben
rátelepült a Szent-György hegyre és annak élőhelyeire, így térben és időben folyamatos kölcsönhatásban áll a
település természetes környezetével. A természetvédelmi és élővilágvédelmi feladatok ellátása sokrétő
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tevékenységet igényel. Fokozott figyelmet kell fordítani a növény és állatvilág természetes termőhelyének,
illetve élőhelyének fenntartására, szükség szerinti helyreállítására.

Tájvédelem
A Hegymagast is magába foglaló Tapolcai járás területe a Balaton északi partjára támaszkodó Dunántúli
középhegység részét képezi. A település tágabb környezete, a Tapolcai-medence, a sok tájelem és a földrajzi
összetevők tarka mozaikjai miatt ez a vidék hazánk és Közép-Európa egyik legszebb és legérdekesebb tája.
Jellegzetessége, hogy talán a legjobban érvényesül itt – tekintettel a szomszédos Balatonra is – a hidroszféra,
az atmoszféra, a bioszféra és a változatos kőzetmorfológia sokrétű kölcsönhatásai miatt a különleges tájjelleg.

Tájvédelmi, természetvédelmi, zöldfelületi javaslat
Hegymagas jelentős idegenforgalmi vonzerővel rendelkezik. A nyári idényben idelátogató turisták jelentős
hatással vannak a táji környezetre. Hegymagas kiváló célpont lehet a túrázóknak, azonban nemzeti park
mivolta miatt fokozottan fel kell hívni a kirándulók figyelmét a környezet megóvására. A tervezett kerékpárút
beruházással együtt erősíteni kell a természetközeli állapotú zöldfelületek létrejöttét. A nyomvonal mentén
ültetett fasor kedvező tájképi megjelenést eredményezne, amely értékes árnyékoló hatású a kerékpárúton
közlekedők számára. A tervezett nyomvonalon a botanikai vizsgálatot követően az előforduló védett
növényeket, és azok csoportjaikat javasolt kikerülni. A kerékpárút mentén természetvédelmi és tájvédelmi
célú információs táblákat lehet elhelyezni.
A kerékpárút kialakításával a területhasználat csak kis mértékben változik. A meglévő mezőgazdasági utak
burkolattal való ellátásával a táji környezet nem változik meg számottevően. A tervezett kerékpáros forgalom
nem okoz jelentős terhelést a környezetben.
2.8

Közlekedési vizsgálat és javaslat

Hegymagas települést É-D-i irányban szeli ketté a Magyar Közút NZrt. kezelésében lévő 7318. jelű Szigliget –
Tapolca összekötő út. Az országos közúttól keleti irányban a belterület egy része, és a Szent György hegy volt
zártkerti területe, míg nyugati irányban a településközpont és az önkormányzati kezelésű lakóutcák jelentős
része helyezkedik el. A település belterületi úthálózata jellemzően burkolt utakból áll. Gyűjtőútként az
országos közút átkelési szakasza, a Szigligeti utca funkcionál, a település további útjai lakóutcák.
Hegymagas községben jelenleg nincs kiépített kerékpárút. Az OTrT, illetve a Btv. az országos kerékpárút
törzshálózat elemeként a 81. Balaton-Rába kerékpárút részeként a Tapolca – Szigliget közötti szakasz (81.B.
nyomvonal) kialakítását tervezi. A térségi szerkezeti tervlapokon a településen áthaladó kerékpárút tervezett
nyomvonala a 7318. jelű összekötő út mentén azonosítható. A területrendezési terv 4/5. melléklete úgy
fogalmaz, hogy a kerékpárút jelölésénél ”a település (név) … a település közigazgatási területét és annak 25
kilométeres környezetét jelenti”, azaz a kerékpárút nyomvonalát ennek megfelelően kell kijelölni.
Jelenleg a tervezés alatt álló a kerékpárút a 7318 jelű összekötő úttól eltérő nyomvonalon halad majd.
Jelen módosítás a közúthálózati kapcsolatokra, a belső úthálózatra, a közösségi közlekedésre, a parkolásra, és
a gyalogos közlekedésre nincs hatással. A módosítás a kerékpáros közlekedést érintően is csak annyi
változtatást jelent, hogy a tervezett kerékpárút nyomvonala feltüntetésre kerül a településrendezési
tervlapokon.
Mint ahogy azt a hatályos rendezési terv bemutatásánál már megállapítottuk, a meglévő mezőgazdasági
dűlőutak a település közlekedési hálózatának a részét képezik. A kerékpározásra is alkalmas mezőgazdasági út
kijelölésével a települési kerékpárút-hálózat egy szakasza alakulhat ki. A tervezett nyomvonal kijelölése során
idegen területek igénybevétele nem válik szükségessé. A kerékpárút a mezőgazdasági utak területén
18

kialakítható. A Széchenyi utca, illetve a további érintett belterületi útszakaszok a település közlekedési
hálózatának a része, itt nem szükséges külön nyomvonal kijelölése.
A szennyvíztelep környezetében az önkormányzati tulajdonú ingatlanok teljes területükkel közlekedési területi
besorolást kapnak.
A tanulmányterv alapján az utak helyigényét a dokumentációhoz csatolt minta keresztszelvények ábrázolják
(egyéb munkarészek).

2.1

Közmű ellátási és elektronikus hírközlési vizsgálat és javaslat

Ivóvíz-ellátás
Hegymagas vezetékes vízellátása a község belterületén 100%-os, míg a külterületen csak 40%-ban épült ki. A
település vízellátása közösen épült Raposka községgel, a Raposkán lévő kút vízére alapozva. A település
vízellátása a Hegymagas-Raposka Vízmű közüzemi hálózatáról történik. A vízellátó rendszer vízbázisa a
Raposka község közigazgatási területén található K-2. kataszteri számú mélyfúrású kút. A kút mélysége 204,0
m, a felszíni szennyeződésekkel szemben védett.
Kommunális szennyvízkezelés
Hegymagas szennyvizeit a Hegymagason található szennyvíztisztító telep fogadja és tisztítja meg. A tisztítási
technológia szakaszos betáplálású, biológiai szennyvíztisztítási rendszer (SBR). A tisztított szennyvíz
befogadója a Tapolca-patak. Hegymagas-Raposka szennyvízelvezetés- és tisztítás létesítményeit a
Bakonykarszt Zrt. üzemelteti.
Csapadékvíz-elvezetés
Az utak területére jutó felszíni vizek elvezetése – a kialakult nagy magasságkülönbségek miatt – beton
lapokkal burkolt nyílt árkos vízelvezetéssel történik. Hegymagas felszíni vizei befogadója közvetlenül vagy
közvetve a Kétöles patak és a Tapolca patak, melyek a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében
vannak.
Hulladékgazdálkodás
A településen keletkező nem veszélyes hulladékok begyűjtését, szállítását, a „VHK” Veszprémi
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. mint közszolgáltató végzi a vonatkozó jogszabályokban
előírt gyakorisággal. A hulladék gyűjtése belterületen kukákban, külterületen konténerekben történik. Az
összegyűjtött szilárd kommunális hulladék környezetszennyezést nem okozó elhelyezése az NHSZ Tapolca
telepén történik. A hulladékot heti egy alakalommal szállítják el. A jelenlegi hulladék-elhelyezés
környezetvédelmi szempontból megoldottnak tekinthető. Jelenleg a település területén hulladéklerakó nem
üzemel.
Elektronikus hírközlés
Vezetékes elektronikus hálózat:
Hegymagas község telefon szolgáltatás szempontjából a 87 sz. Zalaegerszeg primer körzetbe tartozik,
melynek telefon hálózata a Magyar Telekom Nyrt. tulajdona. A cég a következő szolgáltatásokat tudja
nyújtani a község lakosainak:
vezetékes telefon (saját előfizetőinek, ill. számhordozással más szolgáltatók előfizetőinek);
internet (telefonkábelen keresztül)
televízió (műholdvevőn keresztül)
A község telefonközpontja kábelen keresztül csatlakozik a tapolcai főközponthoz. Földalatti hálózat csak a
tapolcai út Hegymagas leágazásáig és a Széchenyi utcában épült. A község más területein csak légkábeles
oszlopsoros hálózat található.
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Vezeték nélküli hírközlési építmények:
A három hazai, vezeték nélküli, hírközlési szolgáltató egyikének sincs a községben átjátszó állomása, de
mindhárom szolgáltatásai elérhetők. A mobil telefon elérhetősége a település nagy területén megfelelő.

Gázenergia-ellátás
Hegymagason a vezetékes földgázellátás biztosított, a belterületen 100%-osan kiépült. A település földgáz
szolgáltatója a Magáz.
Villamos energia
Hegymagason a lakóházak jelentős részénél a villamos energiaellátás légkábelről történik. A község a villamos
energiát a tapolcai állomásról kapja transzformátorokhoz vezető leágazásokon keresztül, melyek
keresztmetszete megfelelő, tartószerkezete jó állapotban van.A faluközponttól északra, az újonnan kialakult
telkek fölött halad a 67/9 sz. meglévő 20kV-os légvezeték.
A kerékpárút létesítése közműfejlesztést nem igényel, mivel közműellátási igény nem merült fel.
2.2

Környezetvédelmi vizsgálat és javaslat

A beruházás megvalósítása (kivitelezés) során fellépő káros környezeti hatások átmenetiek, hatásuk nem
jelentős. A beruházás nem okoz tartós, jelentős környezeti károsodást, az előforduló káros hatások lokális
jellegűek, melyek nem generálnak olyan változásokat, hogy a környezet, környezeti elemek állapota a
jelenlegihez képest jelentősen romlana hosszú távon.

Talajvédelem, területfoglalás
A módosítás során jelentős, talajvédelmi szempontból negatív hatás nem prognosztizálható. Az egyedi
engedélyezési eljárás során kell, és lehet biztosítani az érintett ingatlanok esetében a területen fellelhető
mentésre érdemes humusz védelmét.
Felszíni és felszín alatti vizek
Mivel a településen közcsatorna-hálózat üzemel, a szükség esetén arra való rákötés mellett a tervezett
módosítások a felszíni és felszín alatti vizekre a jelenlegi állapothoz viszonyítva kedvezőtlen hatást nem
gyakorolnak.
Levegő
A terület-felhasználások változásai a levegőminőséget érintő hatásokat generálnak, azonban tekintve a
tervezett változtatásokat, ezek nem lesznek jelentős mértékűek. A kerékpáros turizmus fejlesztésével a
közlekedési eredetű légszennyező-anyag kibocsátás várhatóan nem nő, a település általános
levegőminőségében változás nem prognosztizálható.
Zaj
A tervezett módosítások által új zajforrások létrejötte nem valószínűsíthető, érdemi változást a tervezett
módosítások nem jelentenek.
Hulladékgazdálkodás
A tervezett területrendezési módosítások a hulladékgazdálkodás tekintetében semmiféle hatást nem okoznak.
Élővilág
A tervezett területrendezési módosítások az élővilág tekintetében várhatóan semmiféle hatást nem okoznak.
Épített környezet, kulturális örökség
A tervezett módosítások nem bírnak hosszú távú releváns hatással az építészeti örökség vonatkozásában.
20

3

Módosított településszerkezeti terv
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Módosított szabályozási terv
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HEGYMAGAS
KÖZSÉG

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS
új kerékpárút kijelöléséhez

2020.

Környezeti értékelés szükségességének elemzése

Környezeti vizsgálat szükségességének elemzése
Hegymagas településrendezési tervének jelen módosítása a jóváhagyott településrendezési
terv kisebb módosításait jelenti, amely helyi szinten kis területek használatát alakítja át. A
módosítás jellegéből adódóan kidolgozó Önkormányzat megállapítja, hogy a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésére a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése vonatkozik. A várható környezeti hatások jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el
ez alapján a környezeti vizsgálat szükségessége.
A várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése a kidolgozó kikéri a környezet védelméért felelős szervek véleményét arról, hogy a tervezett módosításokat követően várható-e jelentős környezeti hatás, amely indokolja a környezeti vizsgálat lefolytatását.
A TERVEZÉSI FELADAT
CÍME: Hegymagas község településrendezési eszközeinek módosítása Tapolca-Szigliget ke-

rékpárút hegymagasi szakaszának kijelölése céljából

TÍPUSA: Településrendezési-terv módosítás részterületekre
TARTALMA: Hegymagas község helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének jó-

váhagyásáról szóló 12/2019. (IX.02.) számú Ök. rendeletének, valamint Hegymagas Község
településszerkezeti tervét elfogadó 42/2019. (VIII. 22.) Önk. határozat módosításáról
TERVEZÉSI TERÜLET:

Hegymagas Község Veszprém megyében, a Tapolcai járásban, a Tapolcát Szigligettel összekötő út félútján található. Változással érintett helyrajzi számok: Hegymagas, 02, 215, 231,
254, 272, 311, 74, 73/2, 012 hrsz.

Tervezett nyomvonal
1

A tervezett nyomvonal Szigliget felől a Tapolca patak mentén halad, (02. és 215. hrsz.) a
nyomvonal Hegymagast elérve a 231. hrsz.-nél ketté válik. Egyrészt halad tovább a patak
mentén egészen a Széchenyi utcáig (311. hrsz.), amit elérve keletnek fordul. Másrészt keresztezve a 231 hrsz.-t, tovább halad egy önkormányzati aszfalt burkolatú szervízútra (254 hrsz.
hrsz.), melyen haladva eléri a Széchenyi utcát (311. hrsz.). Itt fut össze újra a ketté vált nyomvonal. (Az Önkormányzat szándéka szerint a második, szervízutas nyomvonal valósulna
meg, hogy a kerékpárút a patak partját a lehető legrövidebb szakaszon érintse.) A
Széchenyi utcán keleti irányba halad párszáz métert, majd északnak fordul mezőgazdasági
utakra, (74, 73/2 és 12 hrsz.) Raposka irányába. Hegymagas területét ~1700 m hosszban érinti
a nyomvonal.

A TERV MÓDOSÍTÁS CÉLJA

Tapolca, Raposka, Hegymagas, és Szigliget önkormányzatok közös összefogással megpályázták a Tapolcai Integrált Településfejlesztési Stratégiában szereplő, 2014-2020-as tervezési
időszakban előirányzott Tapolca-Raposka-Hegymagas-Szigliget térségi jelentőségű kerékpárútra a TOP forrást, melyet megnyertek.
Az önkormányzatok 2019. októberében megbízták a GRAFOTO 3D Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-t, hogy készítse el a kerékpárforgalmi nyomvonal kerékpárhálózati tanulmánytervét,
majd a kiválasztott nyomvonal engedélyezési és kiviteli tervét. A GRAFOTO 3D Bt. a TANDEM Mérnökirodát bízta meg a tanulmány, és a további tervek elkészítésével.
A módosítás célja a Tapolca-Szigliget kerékpárút hegymagasi szakaszának kijelölése a rendezési terven.
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A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK TARTALMÁNAK RÖVID BEMUTATÁSA

Szigliget felől a Tapolca patak mentén (02. és 215 hrsz.) a nyomvonal vízgazdálkodási területen halad amíg eléri a 231. hrsz.-t, ahol áthalad egy különleges közmű területen, majd falusias
lakóterületen keresztül tart egy önkormányzati aszfalt burkolatú szervízútra (254 hrsz. hrsz.),
melyen haladva eléri a Széchenyi utcát (311 hrsz.). A Széchenyi utcán keleti irányban falusias
lakóterületen húzódik párszáz métert, majd északnak fordul mezőgazdasági utakra (74, 73/2
és 12 hrsz.) mezőgazdasági területfelhasználáson keresztül Raposka irányába.

Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből (kékkel határolva a tervezési terület)

Szigliget felől a belépő nyomvonal a Tapolca patak partján vízgazdálkodási területen halad
amíg eléri a 231 hrsz.-t. A 231. hrsz.-nél áthalad egy különleges közmű területen, majd falusias lakóterületen keresztül tart egy szintén KÖu3 jelű közlekedési és közműövezetbe sorolt
kiszolgáló úton (254 hrsz. hrsz.), melyen haladva eléri a Széchenyi utcát (311 hrsz.). Itt fut
össze újra a ketté vált nyomvonal. A Széchenyi utcán keleti irányban KÖu3 jelű közlekedési
és közműövezetbe sorolt kiszolgáló úton megy tovább a nyomvonal párszáz métert, majd
északnak fordul KÖu4 jelű mezőgazdasági dűlőutakra Raposka irányába.
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből (kékkel határolva a tervezési terület)

A kerékpárút engedélyezési és kiviteli terve még nem készült el, jelen módosítás csak szimbolikus jellel jelöli ki a nyomvonalát a településrendezési terveken. A kerékpárút várható szélessége 3-3,5 méter.
A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS LÉNYEGE ÉS AZ EREDETI TERVHEZ MÉRT JELENTŐSÉGE

A tervezett módosítások lényegét már korábban ismertettük.
Jelen módosítás a hatályos településrendezési eszközök kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos
javaslatát megváltoztatja, azonban kerékpárút engedélyezési és kiviteli terve még nem készült
el, a módosítás csak szimbolikus jellel jelöli ki a nyomvonalát a településrendezési terveken.
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A 2/2005. (I.11.) KORM. RENDELET 2. SZÁMÚ MELLÉKLETBEN FOGLALT SZEMPONTOK ALKALMAZÁSÁHOZ A RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ INFORMÁCIÓK

1. A tervezett tervmódosítás milyen mértékben
a) szab keretet tevékenységek későbbi megvalósítása lehetőségeinek a tevékenység telepítési
helyére, jellegére, méretére, működési feltételeire vagy természeti erőforrás felhasználásának
mértékére, helyére, elosztására vonatkozóan;
A tervezett módosítás csak a közvetlenül érintett ingatlanok beépítésének feltételeire vonatkozóan szab kereteket.
b) befolyásol más tervet vagy programot - ideértve azt is, ha az a tervhierarchiában elfoglalt
helyéből következik -, azokra vonatkozóan előírásokat, szempontokat tartalmaz, vagy bármilyen más módon hatással lehet másik terv, illetve program tartalmára, megvalósítására;
A szabályozási terv módosítása, mivel a települési szabályozási terv a tervhierarchiában alul
foglal helyet más terv, program tartalmára hatással nem lehet.
c) fontos a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából, különös tekintettel a fenntartható fejlődés elősegítésére;
A tervezett módosítások jelentőségüknél fogva a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából nem bírnak jelentőséggel.
d) vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti problémák vannak;
Az érintett területeken jelenleg környezeti problémák nem ismertek.
e) van jelentősége a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok (mint pl. a hulladékgazdálkodással, vízgazdálkodással összefüggő tervek, programok stb.) végrehajtása szempontjából.
A tervezett módosítások jellegüknél és méretüknél fogva a környezettel kapcsolatos jogszabályok végrehajtására vonatkozóan nem bírnak jelentőséggel.
2. A várható környezeti hatások
A kerékpárút kialakításával a területhasználat csak kis mértékben változik. A meglévő mezőgazdasági utak burkolattal való ellátásával a táji környezet nem változik meg számottevően. A
tervezett kerékpáros forgalom nem okoz jelentős terhelést a környezetben.
3. A várhatóan érintett területek értékesek-e, illetve sérülékenyek-e
Az érintett 02. és 012. hrsz.-ek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett területe. A 02. hrsz.
Uniós jelentőségű védett terület (NATURA 2000 terület) részeként kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. A beruházás megvalósítása (kivitelezés) során fellépő káros környezeti hatások átmenetiek, hatásuk nem jelentős. A beruházás nem okoz tartós, jelentős környezeti károsodást, az előforduló káros hatások lokális jellegűek, melyek nem generálnak olyan
változásokat, hogy a környezet, környezeti elemek állapota a jelenlegihez képest jelentősen
romlana hosszú távon.
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Ügyiratszám:

VE-09/KTF/05006-2/2020.

Tárgy:

Ügyintéző:
Szerv. egység
Telefon:

Horváth László
Hiv. szám:
Természetvédelmi Osztály
88/550-874
Melléklet:

Hegymagas TRE
módosítás –
környezeti vizsgálat
szükségessége
SZ/447-4/2020.
-

Hegymagas Község Önkormányzata
Gyurka Miklósné
polgármester részére
Tisztelt Polgármester Asszony!
Hivatkozott számú levelére válaszolva, a Veszprém Megyei Kormányhivatal
környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljárva, az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése alapján Hegymagas község
településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó környezeti
vizsgálat szükségességéről az alábbi véleményt adom.
Levele szerint az Önkormányzat a TOP pályázati forrásból megvalósuló TapolcaSzigliget közti (Tapolca, Raposka, Hegymagas és Szigliget községeket érintő) térségi
kerékpárút fejlesztéséhez kapcsolódóan
a településrendezési
eszközök
módosításáról döntött.
Tájékoztatom, hogy a kerékpárút a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletének 87. ponjta alá
(kerékpárút védett területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén
méretmegkötés nélkül) tartozik; a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban
hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.
A Rendelet 1. § (3) bekezdésének a) pontja alapján, a várható környezeti hatásuk
jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat
szükségessége, a település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi
építési szabályzatnál, továbbá olyan más, a (2) bekezdés b) pontjába tartozó tervnél,
illetve programnál, amely helyi szinten kis terület használatát határozza meg.

KörnyezetvédelmiésTermészetvédelmiFőosztály
8200 Veszprém, József Attila u. 36., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1307, KRID: 346 009 700
telefon: 88/550-878, fax: 88/550-848, e-mail: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu

Felhívom azonban a figyelmet, hogy a Rendelet 1. § (2) bekezdésének ba) pontja
értelmében a környezeti vizsgálat lefolytatása mindig kötelező arra a tervre, illetve
programra, amely a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás, energetika,
ipar, szállítás, közlekedés, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, elektronikus
hírközlés, idegenforgalom, regionális fejlesztés számára készül, és keretet szab
olyan tevékenységek vagy létesítmények jövőbeli hatósági engedélyezése számára,
amelyek a környezeti hatásvizsgálatról szóló külön jogszabály mellékletében vannak
felsorolva, függetlenül az abban megadott küszöbértéktől és területi megkötéstől.
Tekintettel arra, hogy a tervezett kerékpárút a Khvr. 3. számú mellékletében, az
előzetes vizsgálati eljárás köteles tevékenységek között szerepel, és a
kerékpárút nyomvonala a településrendezési eszközök módosítása során
rögzítésre kerül a szerkezeti és szabályozási tervlapokon (meghatározva ezzel a
fejlesztés kereteit), a Rendelet 1. § (2) bekezdésének ba) pontja alapján a
környezeti vizsgálat lefolytatása, környezeti értékelés elkészítése kötelező. Ettől
csak abban az esetben lehet eltérni, ha a Khvr. szerinti egyedi környezetvédelmi
eljárás a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó eljárást megelőzi.
A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás és a Veszprém
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló
4/2020. (III.2.) utasítása alapján történt.
Veszprém, elektronikus bélyegző szerint
Takács Szabolcs
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
Wiborny József
főosztályvezető
Kapják:
1. Címzett, Hivatali Kapun (KRID: 643 713 776, 211 748 378)
2. Irattár
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FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI OSZTÁLY

Hiv. sz.: Sz/447-4/2020.

Tárgy:

Hegymagas Község településrendezési
eszközök módosításához környezeti
vizsgálattal kapcsolatos állásfoglalás.

Ügyintéző:

Ádámné Stitz Kornélia

Hegymagas Község Önkormányzata
8265 Hegymagas
Szigligeti u. 13.
Tisztelt Polgármester Úr!
Tárgyi ügyben a a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi
Hatósági Osztályt (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság)az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban:
Kormányrendelet) 4. § (2) bekezdése-a alapján Hegymagas község településrendezési
eszközök módosítására vonatkozóan az alábbi véleményt nyújtja:
A módosítással érintett terület nem érint hidrogeológiai védőterületet.
A terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló
219/2004. (VII.) Korm. renelet (továbbiakban: faviR.) 7,§ (4) bek. alapuló 1: 100.000-es
méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából
érzékeny (2 b).
Hegymagas község településrendezési eszközeinek módosítását Tapolca-Szigliget kerékpárút
hegymagasi szakaszának kijelölése céljából kezdeményezték.
Változással érintett helyrajzi számok: Hegymagas, 02, 215, 231, 254, 272, 311, 74, 73/2, 012
hrsz.
Megállapítottam, hogy a településrendezési eszközök módosításából jelentős környezeti
hatások nem származnak felszíni és felszín alatti vízvédelmi szempontból, betartva az
általános környezetvédelmi szabályokat.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 43. § (2) bekezdésének megfelelően kérem, hogy a
településrendezési eszközök módosításának elfogadását követően szíveskedjen egy
példányban megküldeni a Hatóság részére.
Székesfehérvár, elektronikus bélyegző szerint
Magosi Lajos tű. ezredes
igazgató helyett és nevében
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BEVEZETÉS
Tapolca, Raposka, Hegymagas, és Szigliget önkormányzatok közös összefogással
megpályázták és megnyerték a Tapolca–Raposka–Hegymagas–Szigliget térségi jelentőségű
kerékpárútra a TOP forrást és a kerékpárutat megvalósítani kívánják, melynek első lépéseként
mind a négy település a településrendezési eszközeinek részleges módosítását kezdeményezte,
melyhez kapcsolódóan környezeti értékelés elkészítése szükséges a 314/2005. (XII. 25.)
Kormányrendelet 1. § (2) bekezdésének ba) pontja értelmében a környezeti vizsgálat lefolytatása
mindig kötelező arra a tervre, illetve programra, amely a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás,
halgazdálkodás, energetika, ipar, szállítás, közlekedés, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás,
elektronikus hírközlés, idegenforgalom, regionális fejlesztés számára készül, és keretet szab
olyan tevékenységek vagy létesítmények jövőbeli hatósági engedélyezése számára, amelyek a
környezeti hatásvizsgálatról szóló külön jogszabály mellékletében vannak felsorolva,
függetlenül az abban megadott küszöbértéktől és területi megkötéstől.
Hegymagas Község Önkormányzata a környezetértékelés elvégzésével Bruckner Attila
(8300 Tapolca, Bacsó Béla u. 2.) táj- és élővilágvédelmi szakértőt, illetve zöldfelületi és
tájrendezési szakterületen tevékenykedő településtervezőt bízta meg.
A tervek elkészítéséhez kapcsolódó környezetértékelést a megbízott szakértő az egyes
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. számú
mellékletében megadott tematika szerint, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§
szerint véleményezési dokumentáció alátámasztására készítette el.

1. ÁLTALÁNOS ADATOK
1.1. A KÖRNYEZETÉRTÉKELÉST KÉRŐ ADATAI
A környezetértékelést kérő szervezet adatai:
Név:
Székhely:
Képviseli:

Hegymagas Önkormányzata
8265 Hegymagas, Szigligeti u. 13.
Gyurka Miklósné polgármester

1.2. A KÖRNYEZETÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZAKÉRTŐK ADATAI
Neve:
Címe:
Tervezői engedély száma:
Szakértői engedély száma:

Bruckner Attila
8300 Tapolca, Bacsó Béla u. 2.
TK 19-0244
SZTjV-043/2009; SZTV-043/2009.

2. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE
2.1. ELŐZMÉNYEK
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza a településrendezési tervek készítésének és
jóváhagyásának folyamatát.
A településrendezés célja a települések terület-felhasználásának és infrastruktúrahálózatának kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet természeti, táji és
épített értékeinek fejlesztése és védelme.
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A károsító hatások elkerülése és a terhelés minimalizálása érdekében szükséges a
környezetvédelmi vizsgálatok eredményeinek beépítése a tervbe, illetve az előírások betartása a
településüzemeltetés során.
A benyújtandó terv az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Ennek megfelelően a dokumentációt a
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében megadott tematika alapján és a rendelet
2. számú melléklete szerinti értékelési és minősítési szempontok szerint állítottuk össze.
2.2. A TERVEZÉSI FOLYAMAT MÁS RÉSZEIHEZ VALÓ KAPCSOLÓDÁSA
A tervezett módosítások során a környezetértékelésben tett megállapítások alapját képezik
a kitűzött célok megvalósításának, úgy, hogy a környezet igénybevétele, terhelése minimális
legyen, illetve a környezetszennyezés kizárható legyen.
A kerékpárút kialakításához szükséges településrendezési tervek módosítása mind a négy
település esetében megtörtént és Szigliget Község a környezeti értékelést is elkészíttette (EKO
Építész Kft., 1015 Budapest, Csalogány u. 6–10.). A környezeti értékeléssel kiegészített
településrendezési módosítás hatósági elfogadtatása után a kerékpárút környezetvédelmi
engedélyeztetése (előzetes vizsgálati dokumentáció és Natura 2000 hatásbecslési
dokumentáció), majd engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése következik.
2.3. A

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÉSZÍTÉSE SORÁN TETT JAVASLATOK HATÁSA A TERV
ALAKULÁSÁRA

A környezeti értékelés során olyan információ vagy körülmény nem merült fel, amely a
jogszabályi előírásokon túlmenően jelentősen befolyásolta volna a településszerkezeti terv
módosítását is érintő helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának alakítását, azaz
a környezeti értékelés elkészítése a tervkészítést nem befolyásolta jelentős mértékben.
A környezeti értékelésben – főleg a természeti értékek védelmére tett – javaslatok
átemelhetők a környezetvédelmi engedélyeztetés előzetes vizsgálati dokumentációjába, Natura
2000 hatásbecslési dokumentációjába, majd a kerékpárút építési engedélyezési és kiviteli
tervdokumentációjában érvényesíthetők.
2.4. A

KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT FELELŐS SZERVEK ÉS A NYILVÁNOSSÁG BEVONÁSA, AZ
ÁLTALUK ADOTT VÉLEMÉNYEKNEK, SZEMPONTOKNAK A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÉSZÍTÉSE
SORÁN TÖRTÉNŐ FIGYELEMBEVÉTELE, AZ INDOKOK ÖSSZEFOGLALÁSA

A környezetértékelés elkészítéséhez a kiindulási adatokat az Önkormányzat és a
településtervezők részben biztosították. Meghatározásra kerültek a várható területhasználatok. A
környezet védelméért felelős szervek Hegymagas közigazgatási területén a következők:
• Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága, Csopak
• Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 1056
Budapest, Váci utca 62-64.
• Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály
• Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvár
• Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda
• Veszprém Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály
• Veszprém Megyei Kormányhivatal Közegészségügyi és Járványügyi Osztály
• Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal Földhivatali Osztály
• Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
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•

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
• Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési
és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály
• Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály
Erdészeti Osztály
• Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
• Veszprém Megyei Kormányhivatal, Állami főépítész
A tervkészítés során az illetékes szervek némelyike hivatalos állásfoglalásban reagált. Ezek
közül csupán azokat emeljük ki, melyek a környezeti értékeléssel kapcsolatba hozható témában
véleményeztek:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály
• A módosítással érintett terület nem érint hidrogeológiai védőterületet.
• A terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről
szóló 219/2004. (VII.) Korm. renelet (továbbiakban: faviR.) 7,§ (4) bek. alapuló 1:
100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota
szempontjából érzékeny (2 b).
• Megállapítottam, hogy a településrendezési eszközök módosításából jelentős
környezeti hatások nem származnak felszíni és felszín alatti vízvédelmi szempontból,
betartva az általános környezetvédelmi szabályokat.
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
• a környezeti vizsgálat lefolytatását kötelezőnek tartja
• a kerékpárút nyomvonala országos jelentőségű védett természeti területet érint
• előzetes vizsgálat lefolytatása szükséges
• a környezeti értékelés nélkül érdemi véleményt adni nem tud
Veszprém Megyei Kormányhivatal Közegészségügyi és Járványügyi Osztály
• a dokumentációt szakmai szempontból áttekintette, a benne foglaltakkal szemben
kifogást nem emelt
• a településrendezési eszközök módosítása során közegészségügyi szempontból
jelentős környezeti hatás nem várható
• környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartják szükségesnek
• az eljárás további szakaszaiban is részt kívánnak venni
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága
• a vagyonkezelésükben lévő utak önkormányzati tulajdonba vagy vagyonkezelésbe
történő átadását javasolják
• elemzi a nyomvonal területén és közelében lévő védett területeket (NP, Natura 2000,
ökoháló)
• Hegymagas esetében a 2. szervízutas nyomvonalat javasolja megvalósításra, hogy a
Tapolca-patak mentén minél rövidebb legyen a nyomvonal
• további egyeztetést kér az engedélyezési és kiviteli tervek készítése során
• a környezeti vizsgálat lefolytatását kötelezőnek tartja
• az előzetes vizsgálat kötelezettségére hívja fel a figyelmet
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2.5. A

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÉSZÍTÉSÉHEZ FELHASZNÁLT ADATOK FORRÁSA, AZ
ALKALMAZOTT MÓDSZER KORLÁTAI

A környezetértékelés elkészítéséhez szakirodalmi adatokra, az Önkormányzat
adatszolgáltatására, légifelvételek, térképművek adataira támaszkodtunk. Felhasználtuk továbbá
a különböző közműszolgáltatók adatait is, illetve a jogszabályi előírásokat. Áttekintettük továbbá
az országos és regionális környezetvédelmi, területrendezési és hulladékgazdálkodási tervek,
programokat is. Ezen kiindulási adatok alapján a környezetértékelés kellő biztonsággal
végrehajtható.
A kerékpárút megépítésének és üzemeltetésének környezeti vizsgálata során nagy
hangsúlyt fektettünk a helyszín megtekintésére, a nyomvonal többszöri bejárására és helyszíni
szemlék során szerzett saját tapasztalatokra.
A helyszínelések során vizsgáltuk a kerékpárút területén és környezetében meglévő
növényzet természetességét, az élővilág és a tájhasználat változatosságát, valamint a vizsgált
tevékenységnek az élőhelyekre és a tájképre gyakorolt hatását. A felmérésben a konkrét
vizsgálati területet (a tervezett nyomvonalat), valamint annak közvetlen környékét – mindkét
oldalon kb. 300–300 méteres sávban – vizsgáltuk. A terepi vizsgálatot (részletes helyszínelést)
2020. június 9-én és június 13-án, a kora délelőtti órákban, napos, szélcsendes, száraz, az
évszaknak megfelelően meleg (20–22 fok) időben, jó látási viszonyok között végeztük a
nyomvonal területét és közvetlen környezetét kerékpáron, illetve gyalogosan bejárva. A
helyszíneléskor a vegetáció és a fauna jól vizsgálható volt, az időjárási körülmények kedveztek.
A megfigyeléshez és dokumentáláshoz a következő eszközöket használtuk: Tento 7x50 mm-es
kézitávcső, Celestron Ultima 80 mm 20–60 zoom spektív és Nikon Coolpix P510 42x zoom
digitális fényképezőgép. A vizsgálati dokumentációban összefoglaltuk a helyszínelés során
tapasztaltakat és feldolgoztuk a rendelkezésünkre álló terveket, adatbázisokat.
A környezeti értékeléshez forrásként használtuk kerékpárút tervét (Tapolca–Szigliget
közötti kerékpárforgalmi nyomvonal Kerékpárforgalmi hálózati terve, készítette: Tandem
Mérnökiroda Kft., 1300 Budapest, Pf. 4. Iroda: 1033 Budapest, Polgár u. 12.), a szakhatóságok
hozzájáruló, az érintettek tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát, a települések Integrált
Településfejlesztési stratégiáját és a kerékpárút miatt a településrendezési tervek módosításait.

3. A TERV KIDOLGOZÁSAKOR VIZSGÁLT VÁLTOZATOK RÖVID ISMERTETÉSE
Tervezők a kerékpárút nyomvonalára 3 változatot dolgoztak ki, melyek a következők:
„Fix”:
Szigliget és Raposka között egy nyomvonal lehetséges, melyet „Fix” nyomvonalként
neveztek el. Ez a Balatoni Bringakörútból kiindulva a 71-es főutat forgalomtechnikai
beavatkozással keresztezi. Az útkeresztezés után önkormányzati ingatlanon fordul rá a Tapolcapatakra, mely mentén keleti oldalon halad üzemi út formájában. Hegymagast elérve az első
épület után jobbra ráfordul egy önkormányzati aszfalt burkolatú szervízútra, melyen haladva
eléri a Széchenyi utcát. A Széchenyi utcán keleti irányba halad párszáz métert, majd északnak
fordul mezőgazdasági utakra. A mezőgazdasági út Raposka Fő utcájába fut bele.
Raposka és Tapolca között tervezők 3 nyomvonal alternatívát vizsgáltak meg:
„A” változat:
Raposka Fő utcán vezet déli irányban a Szent György hegy felé, forgalomtechnikai
beavatkozásokkal keresztezve a 7318 j. utat, majd a Fő utcáról az ivókút után letérve
mezőgazdasági utakon vezet egészen a 7345 jelű országos közútig. Mivel az országos közút
forgalma kisebb, mint 2.000 E/nap, ezért építési beavatkozás nélkül is lehet a kerékpárforgalmi
nyomvonal része. Ez a nyomvonal azonban nem a vasútállomáshoz érkezik, hanem a 77-es úthoz.
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A vasútállomás ez esetben a Tapolcán belüli – fejlesztendő / kiépítendő – kerékpáros hálózat
segítségével lenne elérhető, melynek előnye, hogy a turisták Tapolca központján is
keresztülmennének. E változat teljes hossza (a távlati meghosszabbítás nélkül): 9952 m.
„B” változat:
Raposka Fő utcán vezet északi irányban a vasútállomás felé, majd a temető alatt elhaladva
mezőgazdasági utakon vezet délkeleti irányban. A 7318 jelű utat elérve kétirányú kerékpárútként
folytatódik a Tapolca-patak felé. A patakot elérve annak keresztezése után a nyugati parton vezet
a nyomvonal a Szentkúti érig. Az ér keresztezése után a patak északikeleti oldalán éri el a
nyomvonal a 7318 jelű utat. A 3718 jelű út mentén kerékpársáv kialakítását javasolják
településkapus típusváltással a 77-es számú főút körforgalmú csomópontjáig. A csomóponttól
egy rövid kerékpárút kialakításával csatlakozik a nyomvonal a vasútállomás előtti szervizúthoz.
E változat teljes hossza: 9582 m.
„C” változat:
Ez a nyomvonal javaslat is Raposka Fő utcán vezet a Szent György hegy felé, majd a
nyomvonal a 7318 jelű úton – építési beavatkozás nélkül – vezet egészen a Tapolcáig, a
vasútvonal keresztezéséig. A vasút keresztezése után a nyomvonal műszaki kialakítása
megegyezik a „B” változat kialakításával. Tapolca előtt forgalomlassító szigetet és a közvilágítás
meghosszabbítását is előirányozták. A Raposka és Tapolca közötti külterületi szakaszon nem
irányoztak elő építési beavatkozást, mert az állami forgalomszámlálási adatok szerint a közút
forgalma 2.000 E/nap érték alatti. E változat teljes hossza: 9082 m.
A tervezői javaslat az „A” változat volt és ezt a nyomvonal változatot elfogadta 2019. 03.
21-én mind a négy érintett település önkormányzata is (Tapolca, Szigliget, Hegymagas,
Raposka). Továbbá elvi hozzájárulást adott rá a Magyar Közút NZrt., és a Közép-Dunántúli
Vízügyi Igazgatóság; valamint a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága az érintett
területeinek tulajdonát/vagyonkezelését átadná az önkormányzatoknak.

4. A TERV ÖSSZHANGJA MÁS ORSZÁGOS ÉS REGIONÁLIS TERVEKKEL
4.1. A RENDEZÉSI TERV-MÓDOSÍTÁS CÉLJAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA
Tapolca, Raposka, Hegymagas és Szigliget önkormányzatok közös összefogással
megpályázták a Tapolcai Integrált Településfejlesztési Stratégiában szereplő, 2014–2020-as
tervezési időszakban előirányzott Tapolca–Raposka–Hegymagas–Szigliget térségi jelentőségű
kerékpárútra a TOP forrást, melyet megnyertek. Ehhez szükséges Tapolca Város hatályos
településrendezési eszközeinek kismértékű módosítása a kerékpárút nyomvonalára vonatkozóan.
A településrendezési terv módosítása során csupán a kerékpárút nyomvonalának a
településszerkezetre történő hatását vizsgálták, más fejlesztést vagy beruházás módosító hatását
nem csatoltak a tervhez.
4.2. A TERV ÖSSZEFÜGGÉSE, MÁS RELEVÁNS TERVEKKEL, ILLETVE PROGRAMOKKAL
4.2.1. ORSZÁGOS PROGRAMOKKAL VALÓ KAPCSOLATOK
A tervmódosításnak az alábbi országos tervekkel és programokkal kell összhangban lennie:
• 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségei
területrendezési tervéről közte az az Országos Területrendezési Tervről
(továbbiakban: OTrT), valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési
Tervéről (BKÜTrT)27/2015. (VI. 17.)
• Víz keretirányelv
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27/2015. (VI. 17.) O GY határozat a 2015–2020 közötti időszakra szóló Nemzeti
Környezetvédelmi Programról (NKP IV.),
1128/2017. (III. 20.) Korm. határozatával elfogadott – 2017–2026 időszakra
vonatkozó – Nemzeti Tájstratégiával
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
(Natura 2000) szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelettel
2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007.
évi CXI. törvénnyel

Országos Területrendezési Terv
A törvény célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának
feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a
fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok,
értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére.
Igazolás: A településszerkezeti terv beépítésre szánt területe nem változik. Fentiek alapján
tehát a településszerkezeti terv módosítása a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény előírásainak megfelel. A
módosítással érintett területek az erdőállományt nem érintik.
Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-IV.)
A 27/2015. (VI. 17.) OGY határozattal elfogadott 2015–2020. közötti időszakra szóló
Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-IV.) több alapelvet határoz meg, amelyeket a
környezeti tervezés, környezethasználat során érvényesíteni kell minden szinten, így a
településrendezési terv készítése során is. A Program hosszú távú célkitűzése, hogy
hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosításához. A Program átfogó
céljai:
• Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása
o Levegőminőség javítása,
o A zajterhelés csökkentése,
o Vízminőség és egészség,
o Szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvíziszap kezelés, hasznosítás,
o Környezet és egészség,
o Zöldfelületek védelme
• Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata,
o A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem,
o Talajok védelme és fenntartható használata,
o Vizeink védelme és fenntartható használata,
o Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás,
• Az erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése,
o Erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása,
o A fogyasztás környezeti hatásainak csökkentése,
o Energiatakarékosság és –hatékonyság javítása,
o Hulladékgazdálkodás,
o Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, felkészülés az
éghajlatváltozás hatásaira,
o Az agrárgazdaság környezeti aspektusai
• A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése;
• Területfejlesztés, területrendezés és környezetvédelem;
• Településfejlesztés, -rendezés és környezetvédelem.
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Víz Keretirányelv
Víz Keretirányelv előírásai szerint az EU tagállamokban 2015-ig jó állapotba kell hozni a
felszíni és felszín alatti vizeket, és fenntarthatóvá kell tenni ezt a jó állapotot. A jó állapot elérése
érdekében a VKI 13. cikke előírja, hogy a tagállamoknak a területükön fekvő vízgyűjtő
területekre (rész-vízgyűjtőkre és az ország területére eső vízgyűjtőrészekre) Vízgyűjtőgazdálkodási Tervet (VGT) kell készíteniük. A Duna-vízgyűjtőterület Magyarország területét
érinti.
A Víz Keretirányelv célja az volt, hogy 2015-re a felszíni és felszín alatti víztestek „jó
állapotba” kerüljenek. A keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz tisztaságát jelenti,
hanem a vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelő
vízmennyiséget is. A 2015-ös cél sem Magyarország, sem a többi tagállam számára nem volt
teljesíthető. Ezt a várható problémát felismerve a keretirányelv lehetőséget teremt arra, hogy
amennyiben a természeti vagy a gazdasági lehetőségek nem teszik lehetővé a jó állapot
megvalósítását 2015-ig, úgy a teljesítés határidejét ütemezni lehet a VKI által felkínált
mentességek megalapozott indoklásával 2021-re, illetve 2027-re. Ezek az időpontok képezik
egyben a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés második és harmadik ciklusát. Az első végrehajtási
időszak 2015. december 22-vel zárult le, ugyanekkor kezdődött el a jelenlegi második tervezés,
vagy első felülvizsgálat által meghatározott intézkedési program végrehajtása.
A Víz Keretirányelv általános célkitűzései a következők:
• a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása,
• a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú
védelmével,
• a vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével,
• a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további
szennyezésük megakadályozása,
• az árvizek és aszályok vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak
mérséklése.
A VKI alapelve, hogy a víz nem csupán szokásos kereskedelmi termék, hanem alapvetően
örökség is, amit ennek megfelelően kell óvni, védeni. A vízkészletek használata során
hosszútávon fenntartható megoldásokra kell törekedni. Ennek megfelelően a jó állapot
eléréséhez szükséges javító beavatkozásokat össze kell hangolni a fenntartható fejlesztési
igényekkel, de szigorúan a VKI elvárásainak figyelembevételével.
Nemzeti Tájstratégia
Az NTS egyik alap feladata a társadalom figyelmének és felelősségérzetének felkeltése
annak érdekében, hogy a hazai, illetve a határon átnyúló tájak védelme, kezelése és tervezése
céljából az érdekeltek helyi, országos és nemzetközi szinten is együttműködjenek. Jelen stratégia
az egyezmény szellemiségének megfelelően a védelem-kezelés-tervezés hármas
eszközrendszerét alkalmazva határozza meg a célokat és feladatokat.
A táj védelme a táj jelentős vagy jellemző sajátosságainak megőrzésére és fenntartására
vonatkozik. Örökségi értékét a táj természeti adottságai és/vagy az emberi tevékenységek révén
kialakult elemeinek jellemző összetétele adja.
A táj kezelése a fenntartható fejlődés szempontjából olyan tevékenységet jelent, amelynek
célja a táj rendszeres fenntartása. Célja, hogy a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok
által előidézett változásokat irányítsa és összhangba hozza. A táj tervezése olyan céltudatos
tevékenységet jelent, amelynek célja a táj fejlesztése, helyreállítása vagy új létesítése
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Natura 2000 területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet
A rendelet célja az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek
hálózatába tartozó, a rendelet hatálya alá eső Natura 2000 területeken előforduló, a
mellékletekben meghatározott közösségi jelentőségű, valamint kiemelt közösségi jelentőségű
élőhelytípusok, illetőleg fajok megőrzéséhez szükséges előírások megállapítása.
Biztosítani kell a Natura 2000 területen található közösségi jelentőségű és kiemelt
közösségi jelentőségű fajok, illetve élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének
megőrzését, fenntartását és helyreállítását
Olyan terv vagy beruházás elfogadása, engedélyezése előtt, amely nem szolgálja
közvetlenül a Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését, vagy ahhoz nem feltétlenül
szükséges, vizsgálni kell a területen meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi
helyzetére gyakorolt hatásokat
Európai Táj Egyezmény
A tájegyezmény célja: az európai tájak minősége és sokfélesége olyan közös értéket képez,
amelynek védelme, kezelése és tervezése terén fontos, hogy az érdekeltek együttműködjenek.
Az Egyezmény fő célja, hogy elősegítse a táj védelmét, kezelését és tervezését, valamint, hogy
hozzájáruljon a tájak vonatkozásában megvalósuló európai együttműködéshez. Ez az első olyan
nemzetközi egyezmény, amely kizárólag a táj védelmével, kezelésével és továbbfejlesztésével
foglalkozik.
Az Egyezményt aláíró országok vállalják, hogy
• a tájat – mint az emberi környezet meghatározó komponensét, a természeti és a
kulturális örökség sokféleségének kifejezőjét és az önazonosságuk alapját –
törvényben ismerik el;
• a tájak védelemére, kezelésére és tervezésére kiterjedően jogszabályba foglalt
tájpolitikát alkotnak;
• a tájpolitikán foglaltak megvalósítása érdekében intézkedéseket tesznek a
közvélemény, a helyi hatóságok és más szereplők bevonásával;
• a tájat integrálják a regionális és településtervezési politikákba, csakúgy, mint a
kultúr-, környezet-, agrár-, társadalom- és gazdaságpolitikákba és minden olyan
koncepcióba és stratégiába, amely közvetett, vagy közvetlen hatással van a tájra;
• növelik a tájjal kapcsolatos fogékonyság, tudatosság növelés eszközrendszerének
kidolgozását minden döntési szinten, a különböző társadalmi csoportok és egyének
körében;
• növelik a lakosság és civil szervezetek részvételét a döntéshozatalban;
• lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a tájjal kapcsolatos képzést, továbbképzést
kierjesszék más szakterületekkel foglalkozó szakemberekre is.
Az Egyezményben meghatározott feladatok egy részét hazánk már teljesítette, hiszen a táj
védelme törvényi szinten szabályozott, illetve a tájra vonatkozó stratégiákban megjelenik a tájak
védelme, kezelése és tervezése. A tájak értékeléséhez és ''működtetéséhez'' értő szakemberek
képzése is nagy hagyományokra tekint vissza. A lakosság és a helyi érdekelt szervezetek is részt
vesznek a tájjal kapcsolatos döntési mechanizmusban (pl. lakossági fórum, közmeghallgatás).
4.2.2. REGIONÁLIS PROGRAMOKKAL VALÓ KAPCSOLATOK
•
•

Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója
Veszprém Megye Területfejlesztési Programja
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•

Veszprém megye területrendezési terve

•
•
•

Balaton Operatív Program
Balaton Koncepció
Tapolca Város Integrált Településfejlesztési Stratégia
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A terv célja, hogy meghatározza a megye egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a
műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható
fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek
megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. A megyei szintű tervvel való összhangot és
kapcsolódást a településrendezési terv módosítási dokumentációja külön fejezetrészben vizsgálja.

5. A

TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖRNYEZETI HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK
FELTÁRÁSA

5.1. A TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA
A tervezési terület, a kerékpárút vizsgált nyomvonala Tapolca külterületi részeit érinti, a
településtől D-re. Tájföldrajzi szempontból a vizsgálatra kijelölt terület hovatartozása a
következő:
Makrorégió:
Dunántúli-dombság nagytáj
Mezorégió:
Balaton-medence középtáj
Mikrorégió:
Tapolcai-medence kistáj
A természeti adottságokat e kistáj jellemzői alapján értékeljük (Magyarország kistájainak
katasztere, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 2010.). Az értékelésbe nem
vonjuk be a közlekedés, a településhálózat és a népesség témákat, melyek a jelenlegi tájvizsgálat
szempontjából érdektelenek vagy kisebb jelentőségűek.
Szigliget felől a Tapolca patak mentén (02. és 215 hrsz.) a nyomvonal vízgazdálkodási
területen halad amíg eléri a 231. hrsz.-t, ahol áthalad egy különleges közmű területen, majd
falusias lakóterületen keresztül tart egy önkormányzati aszfalt burkolatú szervízútra (254 hrsz.
hrsz.), melyen haladva eléri a Széchenyi utcát (311 hrsz.). A Széchenyi utcán keleti irányban
falusias lakóterületen húzódik párszáz métert, majd északnak fordul mezőgazdasági utakra (74,
73/2 és 12 hrsz.) mezőgazdasági területfelhasználáson keresztül Raposka irányába. Változással
érintett helyrajzi számok: Hegymagas, 02, 215, 231, 254, 272, 311, 74, 73/2, 012 hrsz.
5.2. A JELENLEGI KÖRNYEZETI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE
5.2.1. LEVEGŐMINŐSÉG
Éghajlati viszonyok
A mérsékelten meleg és mérsékelten nedves éghajlatú kistáj, de már közel van a
mérsékelten száraz éghajlati típushoz. Az évi napfénytartam 2000 óra körüli, amelyből nyáron
800 óra, télen mintegy 190 óra napsütés várható. Az évi középhőmérséklet átlagos értéke 10,0–
10,4 ºC. A vegetációs időszak középhőmérséklete 16,2–16,8 ºC. A legmelegebb nyári nap
maximum hőmérsékletének sokévi átlaga 33,0–33,5 ºC, a leghidegebb téli napoké –14 ºC körüli.
A csapadék évi mennyisége az országos átlagnál valamivel nagyobb: évi 650–700 mm. A
hótakarós napok átlagos száma mintegy 30–35 nap, az átlagos maximális hóvastagság 16–25 cm
a domborzat függvényében. Az uralkodó szélirány északi, az átlagos szélsebesség 3 m/s, a
csúcsokon 3,5–4 m/s körüli értékkel jellemezhető.
Általánosságban elmondható, hogy egy település levegőminőségét az egyedi fűtések, a
közlekedés és az egyéb tevékenységek emissziója határozza meg. A település környezeti
állapotának jellemzőit a hatályos településszerkezeti terv megalapozó és alátámasztó
munkarészei rögzítik. Ehhez képest jelen módosítással érintett területeken sehol nem folyik és
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nem is tervezett olyan tevékenység, vagy beavatkozás, amely a környezeti állapot jellemzőit,
vagy a környezet minőségét befolyásolná. A területek környezeti állapota is megfelel a tervezett
funkciók által megkövetelt környezetminőségnek.
5.2.2. TALAJ ÉS FÖLDTANI KÖZEG ÁLLAPOTA
Domborzati viszonyok
A hegyek lejtői a 90º-os bazaltorgonás peremektől a gyakori 40–50º-os bazaltos felépítésű
lejtőkön át a pannóniai üledékekből épült lankásabb (20–30º) lejtőkig szelídülnek, s utóbbiak
déli kitettségű felszínei, a kedvező expozíciós adottságokkal kiegészülve a világhírű történelmi
borvidék színterei. A meredek lejtőkkel, a kőzettani felépítésből adódó szelektív lepusztulással
függ össze, hogy kis sávokon 300 m/km2-t is megközelíti a relatív relief, gyakoribb a 100–150
m/km2, szélesebb hegylábi sávokon fordul elő 10–25 m/km2. A medencefenékre, nagy területre
viszont természetesen a kevesebb mint 2, részben a 2–5 m/km2 relatív relief jellemző. A
völgysűrűség a szárazvölgyekkel való aprólékosabb felszabdaltság miatt a hegylejtőkön jelentős.
A medencetalpra viszonylag sűrű csatornahálózat jellemző. A kistáj legmagasabb pontja a Szent
György-hegy (415 m), legalacsonyabb a Szigligeti-öbölnél (107 m).
Földtani viszonyok
A kistáj a Balaton partjától északnak öblösödik be a Keszthelyi-hegység és a Balatonfelvidék között. Délkeleti és északnyugati irányban nyitott, a tó, illetve egy alacsony vízválasztó
hát közbeiktatásával a Kisalföld felé. A szarmata mészkő északon viszonylag magasabb
helyzetű, mint délen; helyenként közvetlenül negyedidőszaki, azon belül holocén alluviális,
foltokban lápos összlet fedi; a Tapolcai-tavasbarlang is ebben alakult ki. A legvastagabb
pannóniai összleteket a vulkanikus kőzetek védték meg a lepusztulástól: így alakultak ki
többségében 3–4 millió éve a medencefelszínből kiemelkedő páratlan szépségű kúp és
csonkakúp alakú tanúhegyek. A folyóvízi, deflációs és deráziós folyamatokkal kitakarított
medencefelszín elvékonyodott pannóniai rétegsorain e folyamatok termékei között sajátosak a
plio-pleisztocén kavicsos összletek, a hegyek lejtőin és lábainál különböző homokos, löszös,
bazalttörmelékes összetételű lejtőüledékek.
Talajtani viszonyok
A medence legalacsonyabb térszínű területei síklápok (28%), amelyek még a közelmúltban
is számos értékes lápi növényfaj speciális termőhelyét adták. Mezőgazdasági értékük csekély,
termékenységük általában igen gyenge. Viszonylag jelentős a lápos réti talajok részaránya a
kistájban (14%), amelyek homokos vályog mechanikai összetételűek, felszíntől karbonátosak. A
réti öntések területi részaránya a kistájban csupán 4 % és elsősorban az Eger-víz környezetében
jellemzőek. A magasabb térszínek és a medencéből kiemelkedő lepusztult sasbércek talajai közül
a legnagyobb területi részarányú a barnaföld (22%). Főleg a vulkáni hegyoldalakon jelentős rajta
a szőlőterületek részaránya. A mészkövön képződött rendzinák a barnaföldekhez hasonlóan
kiterjedtek (16%), de mezőgazdasági potenciáljuk kicsi. Az erubáz és az agyagbemosódásos
barna erdőtalajok részaránya a kistájban 8–8%.
5.2.3. VIZEK ÁLLAPOTA
Felszíni vizek
Az egykori feltöltött balatoni öblöt öt kisvízfolyás torkolati szakasza tagolja. Ezek:
Lesence-, Világos-, Kétöles- vagy Viszló-, Tapolca-patak és az Eger-víz. A kistáj vízháztartása
pozitív. A patakok vízjárási adataiból kitűnik, hogy a karsztos vízgyűjtő mérsékli a vízszint- és
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vízhozam-ingadozásokat. Minőségük is a vízhozam szerint változik, mert a nagyobb vízhozam
hígítja a szennyeződéseket.
Felszín alatti vizek
A talajvíz mélysége 2–4 m körüli. Mennyisége csekély, mert a karsztos hátérből nem kap
utánpótlást. Kémiailag kálcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű. A rétegvizek
mennyisége csekély, az artézi kutak mélysége általában 200 m-ig terjed.
Vízellátás
Hegymagas vezetékes vízellátása a község belterületén 100%-os, míg a külterületen csak
40%-ban épült ki. A település vízellátása közösen épült Raposka községgel, a Raposkán lévő kút
vízére alapozva. A település vízellátása a Hegymagas–Raposka Vízmű közüzemi hálózatáról
történik. A vízellátó rendszer vízbázisa a Raposka község közigazgatási területén található K-2.
kataszteri számú mélyfúrású kút. A kút mélysége 204,0 m, a felszíni szennyeződésekkel szemben
védett.
Szennyvízkezelés
Hegymagas szennyvizeit a Hegymagason található szennyvíztisztító telep fogadja és
tisztítja meg. A tisztítási technológia szakaszos betáplálású, biológiai szennyvíztisztítási rendszer
(SBR). A tisztított szennyvíz befogadója a Tapolca-patak. Hegymagas-Raposka
szennyvízelvezetés- és tisztítás létesítményeit a Bakonykarszt Zrt. üzemelteti.
Csapadékvíz
Hegymagas a Balaton vízgyűjtő területén, annak partjától kb. négy km-re fekszik. A
területére eső csapadékvizeket időszakos vízfolyások, árkok szállítják a fő vízfolyásába, a
Tapolca-patakba, majd az a Balatonba.
Az utak területére jutó felszíni vizek elvezetése – a kialakult nagy magasságkülönbségek
miatt – beton lapokkal burkolt nyílt árkos vízelvezetéssel történik. Hegymagas felszíni vizei
befogadója közvetlenül vagy közvetve a Kétöles patak és a Tapolca patak, melyek a Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében vannak.
5.2.4. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HELYZETE
A hulladékgazdálkodás területén jelentős változások történtek a 2012. évi CXXXLV. Tv.
(törvény a hulladékgazdálkodásról) életbe lépésével. A településen keletkező nem veszélyes
hulladékok begyűjtését, szállítását, a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Kft. mint közszolgáltató végzi a vonatkozó jogszabályokban előírt gyakorisággal. A
hulladék gyűjtése belterületen kukákban, külterületen konténerekben történik. Az összegyűjtött
szilárd kommunális hulladék környezetszennyezést nem okozó elhelyezése az NHSZ Tapolca
telepén történik. A hulladékot heti egy alakalommal szállítják el. A jelenlegi hulladék-elhelyezés
környezetvédelmi szempontból megoldottnak tekinthető. Jelenleg a település területén
hulladéklerakó nem üzemel. A hulladék közszolgáltatási előírások alapján a településen működő
intézmények is a közszolgáltatás rendszerét veszik igénybe.
Az illegális hulladéklerakás, hulladékelhagyás, illetve az okozott problémák
megszűntetése, a felszámolás az ország többi településéhez hasonlóan változó intenzitással okoz
kisebb-nagyobb feladatot a település számára. Az építési, bontási hulladékok kezelésére
Hegymagas területén nincs lehetőség, illetve a lerakási járulék megjelenésével jelentősen drágult
az építési, bontási hulladékok lerakási díja. Ez sajnálatosan az illegálisan lerakott építési, bontási
hulladékok ismételt növekedését vonja maga után.
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5.2.5. ZAJTERELÉS HELYZETE
Hegymagas zajhelyzetének vizsgálata során – mint minden település vizsgálata során –
három fő területre kell kitérni, melyek a közlekedés, az ipari/gazdasági tevékenységek, valamint
a kulturális- és szórakoztatóipar.
Ezek közül a települések környezeti zajhelyzetét döntő módon – nagy általánosságban – a
közlekedés határozza meg. A település földrajzi elhelyezkedéséből adódóan – zajterhelés
szempontjából jelentős hatással bíró – átmenő forgalom településen keresztülvezető 7318 jelű
közúton számottevő. Elsősorban a térségi közlekedési kapcsolatok dominálnak, mind
személyforgalom, mind pedig teherforgalom tekintetében. Az üzemi vagy szolgáltató jellegű
létesítmények zaja csupán lokálisan hat, így a lakosságnak csupán kisebb részét érinti.
5.2.6. ÉLŐVILÁG ÁLLAPOTA
Természetvédelmi állapot
A Veszprém megye DNy-i részén elterülő Tapolcai-medence hazánk egyik tájképi és
ökológiai értékekben gazdag területe, kistája, ami a táj- és természeti védettségben is
megmutatkozik. A táj nagy része az 1997-ben alapított Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, de
az Európai Unió védett területei (Natura 2000), az Országos Ökológiai Hálózat elemei területek
is találhatók, valamint csaknem az egész tájegység az tájképvédelmi övezet része. Ezeket az
alábbi fejezetekben egyenként (típusonként) részletezzük.
Országos jelentőségű természetvédelmi terület
Fogalommeghatározás: miniszteri rendelettel létesített nemzeti park, tájvédelmi körzet,
természetvédelmi terület vagy természeti emlék, továbbá törvény erejénél fogva (ex lege) védett
természetvédelmi terület (láp, szikes tó) vagy természeti emlék (kunhalom, földvár, forrás,
víznyelő). Ez utóbbiakat (ex lege védett területek és értékek) egy külön fejezetben részletezzük.
A beruházási terület hegymagasi szakaszának külterületi részei a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park részét képezik. A Nemzeti Parkok az ország jellegzetes, természeti adottságaiban
lényegesen meg nem változtatott területeit fedik le, jellemzően nagyobb kiterjedésűek, és
„elsődleges rendeltetése a különleges jelentőségű, természetes növény- és állattani, földtani,
víztani, tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme, a biológiai sokféleség és természeti
rendszerek zavartalan működésének fenntartása, az oktatás, a tudományos kutatás és a felüdülés
elősegítése.” A Balaton-felvidéki Nemzeti Park természeti és épített értékeket is őriz. A földtani
adottságok, az értékes növény- és állatvilág mellett a szőlő- és borkultúrához kapcsolódó táji és
építészeti emlékeinek, valamint a templomromok, várak bemutatásával is foglalkozik.
A Nemzeti Park alapítását a következő jogszabály írta elő: 31/1997. (IX. 23.) KTM
rendelet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről. A védetté nyilvánító határozat 2. §-a
szerint a védetté nyilvánítás célja a táj jellegének megőrzése, természeti értékeinek a felszíni és
felszín alatti vizek és vízkészleteknek, a Balaton és vízgyűjtőjének, az érintett területek erdeinek,
termőtalajának és más megújuló természeti erőforrásainak védelme, és a természetszerű
gazdálkodási módok elterjesztése révén a Balaton vízminőségének javítása.
Hegymagas Község teljes külterülete a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, melynek
fontosabb adatai a következők:
• Alapítva: 1997
• Terület: 57 ezer hektár
• Kezelő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak
• Védetté nyilvánító határozat: 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet a Balatonfelvidéki Nemzeti Park létesítéséről
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Hegymagas közigazgatási területén a tervezett kerékpárút nyomvonalát érintő országos
jelentőségű védett területek térképi ábrázolása a következő (forrás: okir.hu):

Jelmagyarázat:
piros poligon ..................... Tervezett kerékpárút nyomvonala
kék vonal ........................... Települések közigazgatási határa
zöld felület......................... Országos jelentőségű védett természeti terület (Nemzeti Park)

A fenti térkép szerint tehát a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén halad a kerékpárút
Hegymagas külterületi szakaszán teljes egészében. Ez a terület tájföldrajzi értelemben a Szent
György-hegy DNy-i oldali helylábát takarja, ahol főleg szántók és kaszálók (gyepek), illetve a
7318. jelű közúttól K-re szőlőterületek jellemzőek.
A beruházás létesítése és üzemeltetése a védett területre jelentős hatással nincs.
Természetközeli élőhely nem sérül. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park miniszteri rendeletben
rögzített védetté nyilvánítási céljait nem befolyásolja, azok a tájrészletben továbbra is
megvalósíthatók.
Helyi jelentőségű természetvédelmi terület
Helyi jelentőségű védett természeti területeknek nevezzük a települési – Budapesten a
fővárosi – önkormányzat által, rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. Védelmi
kategóriájukat tekintve lehetnek természetvédelmi területek (TT) vagy természeti emlékek (TE)
is.
Megyei szintű védetté nyilvánításokra 1971-től került sor, amikor a megyei tanácsok és
azok végrehajtó bizottságai (Budapesten a Fővárosi Tanács és Végrehajtó Bizottsága) megkapták
ezt a jogkört. Számos tanácsrendelettel és VB határozattal védetté nyilvánított megyei (helyi)
védett természeti terület jött létre 1990-ig, amikor aztán az önkormányzatok megalakulásával a
helyi védetté nyilvánítás a jegyző (főjegyző) hatáskörébe került. A helyi jelentőségű védett
természeti területek védetté nyilvánítása és a fenntartásukról való gondoskodás a települési
önkormányzatok hatáskörébe tartozik.
A településrendezési terv módosítása során sem a tervezők, sem az önkormányzat nem
jelölt ki helyi jelentőségű védett természeti területet vagy értéket, hiszen a külterület nagy része
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részeként már évtizedek óta védettség alatt áll, így külön
védelemben részesíteni őket értelmetlen.
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Natura 2000 területek
Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai
hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és
növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul
kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. A Natura 2000
hálózat az Európai Unió két természetvédelmi irányelve alapján kijelölendő területeket – az
1979-ben megalkotott madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) végrehajtásaként kijelölendő
különleges madárvédelmi területeket és az 1992-ben elfogadott élőhelyvédelmi irányelv
(43/92/EGK) alapján kijelölendő különleges természetmegőrzési területeket – foglalja magába.
A hálózat felállításának legnagyobb előnye, hogy Magyarország természeti értékei, egy az
eddiginél magasabb szintű, európai uniós jogi védelmet kapnak, ami nagymértékben támogatja
a hazai természetvédelmi törekvéseket és munkákat, elősegítve páratlanul gazdag természeti
értékeink hatékonyabb védelmét. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a Natura 2000 hálózat egy
kiegészítő eszköz a hazai természetvédelem számára. A hálózat területei nem helyettesítik a
hazai védett természeti területek rendszerét, hanem azt kiegészítik.
A kerékpárút Hegymagas település külterületén, attól D-re, a Tapolca-patak mentén a
Tapolcai-medence (HUBF20028) Natura 2000 területen halad mintegy 2,3 km-en keresztül,
melynek főbb adatai a következők:
Terület megnevezése: Tapolcai-medence SCI
Státusz:
kiemelt jelentőségű természetmegőrzésin terület
Sites Eligible for identification as sites of community importance
Azonosító (területkód): HUBF20028
Teljes terület:
2.301,12 ha
Kezelő szerv:
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
A Tapolcai-medence Natura 2000 területen a jelölőfajok- és élőhelyek a következők:
Élőhely adatok – a teljes Natura 2000 területre
Élőhely kódja

Élőhely neve

Kiterjedés (ha)

Borítás (%)

91

Éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők

46,02

2

6210

Szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek

46,02

2

6410

Kékperjés láprétek

345,17

15

6440

Ártéri mocsárrétek

575,28

25

6510

Üde magas füvű kaszálórétek

690,34

30

7210

Télisásosok

23,01

1

7230

Mészkedvelő üde láp- és sásrétek

46,02

2

Jelölőfajok adatai – a teljes Natura 2000 területre:
Állománynagyság (min-max)
Név

Tudományos név

szaporodó /
fészkelő

átvonuló / gyülekező

Mocsári kardvirág

Gladiolus palustris

500 - 1000 egyed

C

Díszes légivadász

Coenagrion ornatum

-

C

Lápi tarkalepke

Euphydryas aurinia

-

D

Piros kígyószisz

Euphydryas maturna

500 - 500 egyed

C

Magyar tarsza

Isophya costata

-

B

Nagy tűzlepke

Lycaena dispar

-

C
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Állománynagyság (min-max)
Név

Tudományos név

szaporodó /
fészkelő

átvonuló / gyülekező

Sötét hangyaboglárka

Maculinea nausithous

-

C

Vérfű-hangyaboglárka

Maculinea teleius

-

C

Vágó csík

Cobitis elongatoides

-

C

Réti csík

Misgurnus fossilis

-

D

Szivárványos ökle

Rhodeus sericeus amarus

-

C

Halványfoltú küllő

Romanogobio albipinnatus

-

D

Lápi póc

Umbra krameri

-

C

Vöröshasú unka

Bombina bombina

-

C

Dunai tarajosgőte

Triturus dobrogicus

-

C

Mocsári teknős

Emys orbicularis

500 - 500 egyed

C

Közönséges vidra

Lutra lutra

20 - 20 egyed

C

Hegyesorrú denevér

Myotis blythii

100 - 100 egyed

C

Közönséges denevér

Myotis myotis

100 - 100 egyed

D

Hegymagas közigazgatási területén a tervezett kerékpárút nyomvonalát érintő Natura 2000
területek térképi ábrázolása a következő (forrás: okir.hu):

Jelmagyarázat:
piros poligon ..................... Tervezett kerékpárút nyomvonala
kék vonal ........................... Települések közigazgatási határa
kék felület .......................... Natura 2000 védettségű terület

A Natura 2000 területek kijelölésének célja az azokon található, kijelölésük alapjául
szolgáló fajok, és kijelölésük alapjául szolgáló élőhelyek természetvédelmi helyzetének
megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a kijelölésük alapjául szolgáló természeti állapot
és az azt létrehozó, illetve fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Az érintett Natura 2000 terület védelmi feladatait a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, illetve
a megyei zöldhatóság látja el. A védelem további biztosítása településrendezési eszközöket nem
igényel. A meglévő gazdálkodás további folytatása javasolt.
A várható beruházás tervezett építési munkái, valamint üzemeltetése az említett természeti
értékeket, Natura 2000 jelölőfajokat és –társulásukat nem veszélyezteti. A tervezett tevékenység
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a közeli Natura 2000 terület célkitűzéseivel nem ellentétes, a célkitűzések megvalósítását nem
befolyásolja.
A tervezett kerékpárút nyomvonal a szabályozott medrű Tapolca-patak bal, azaz K-i
oldalán vezet a 2020. júniusi helyszínelések során még nyíratlan, magas füvű, üde franciaperjés
gyepterületen a vízfolyás és a vele párhuzamosan ültetett nemesnyár (Populus x euramericana)
fasor között. Az élőhely nem Natura 2000 jelölőtársulás és a Tapolcai-medence jelölő fajainak
sem jellemző élőhelye. A patak medrét benőtte a vízinövényzet, főleg nád és sásfajok fordulnak
elő. A meder és környezetének fenntartása (nyírás, mederkezelés) ritka, alkalmi jellegű, több
évben el is marad.
Nemzeti Ökológiai Hálózat
Az 1996. évi LIII. – a természet védelméről szóló – törvény kimondja az ökológiai hálózat
létrehozásának szükségességét. Az ökológiai hálózat a természeti, természetközeli területek,
valamint a védett természeti területek és védőövezetük ökológiai folyosókkal biztosított biológiai
kapcsolatainak térbeli rendszere. A hálózat három elemre osztható: magterület, pufferterület és
ökológiai folyosó.
A tervezett kerékpárút az alábbi térképvázlat szerint a Tapolca-patak mellett az ökoháló
magterületén, a településtől D-re viszont néhány száz méteren keresztül pufferterületen halad.
Ökológiai hálózat magterületének övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan természetes vagy természetközeli
élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és
életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek, és több védett vagy közösségi jelentőségű fajnak
adnak otthont. A hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek ideális nagyság esetén
a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek az élőhelyei és
genetikai rezervátumai. A magterületek azok a természetközeli élőhelyek, melyek ökológiai értékei
országos és nemzetközi viszonylatban is jelentősek.
Ökológiai hálózat pufferterületének övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan rendeltetésű területek tartoznak,
amelyek megakadályozzák vagy mérséklik azon tevékenységek negatív hatását, amelyek a
magterületek és az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy
rendeltetésükkel ellentétesek. A puffer területek magasabb tájhasználat-intenzitásúak,
természetességük alacsonyabb az ökológiai folyosókénál, természetességüknél fogva viszont
alkalmasak (lehetnek) kiemelt jelentőségű fajok vagy élőhelyek fenntartására, a környezetterhelő,
illetve degradáló hatások kivédésére. A védőfunkció rendszerint nem terjeszthető ki minden negatív
hatás megszűrésére, de a megőrizni kívánt élőhelyek jellegétől függően az elsődleges veszélyeztető
tényezőkkel szemben valamilyen védelmet kell nyújtania. A puffer területek természetessége a
magterületnél jóval alacsonyabb.

Hegymagas közigazgatási területén a tervezett kerékpárút nyomvonalát érintő Országos
Ökológiai Hálózat elemeinek térképi ábrázolása a következő (forrás: okir.hu):
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Jelmagyarázat:
piros poligon ..................... Tervezett kerékpárút nyomvonala
kék vonal ........................... Települések közigazgatási határa
lila felület .......................... Országos Ökológiai Hálózat – magterület
bézs felület ........................ Országos Ökológiai Hálózat – pufferterület
halványpiros felület ........... Országos Ökológiai Hálózat – ökológiai folyosó

A településrendezési terv módosítása során keletkező változások érintik a település
Országos Ökológiai Hálózatot, de ennek elemei nem módosulnak, változatlanul megmaradnak,
a kijelölések kritériumai fennmaradnak, illetve a változatlan tájhasználat során továbbra is
érvényesíthetők.
Ex lege védett természeti érték
A 1996. évi LIII. törvény 23. §-a értelmében "Ex lege" védett természeti területnek minősül
és ennél fogva védelem alatt áll hazánkban valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó,
kunhalom, földvár. Ez alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek minősülnek.
Az egyes beruházási részterületeken és közvetlen környezetükben ex lege védett
természeti értéket vagy területet nem találtunk. Forrás, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom és
földvár az egyes beruházási részterületeken és környezetükben nincs és az érintett ingatlanok
nem szerepelnek a lápkataszterben sem.
Egyedi tájértékek
A tájak karakterének fontos összetevői az egyedi tájértékek. A természet védelméről szóló
1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tájértéknek minősül
az adott tájra jellemző olyan természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel
létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy
esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van, de nem állnak műemléki vagy
természetvédelmi oltalom alatt. A tájérték környezetével együtt védendő.
Hegymagas közigazgatási területén több egyedi tájérték is fellelhető, de még nem készült
egyedi tájérték kataszter. Javasoljuk a település teljes közigazgatási területén az egyedi tájértékek
kataszterezését, számba venni, dokumentálni, megőrzésüket és/vagy felújításukat biztosítani,
esetleg egy helyi kiadványban a település lakosságával, illetve az idegenforgalom résztvevőivel
megismertetni! Egy szakmailag megfelelően összeállított egyedi tájérték kataszter segítségével
a tájértékek állapota megőrizhető vagy javítható, a településen élők identitását növeli és
idegenforgalmi vonzerővel is bírhat.
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Világörökség várományos terület
A balatoni táj országos és nemzetközi viszonylatban is jelentős tájképi értéket képvisel és
a tervezett nyomvonal is tájképvédelmi övezetben található. Nem véletlen tehát, hogy a Balatonfelvidék egy része (főleg a Tapolcai-medence és környezete, illetve a Tihanyi-félsziget)
világörökség várományos helyszín (27/2015. (VI. 2.) a Világörökségi Várományos Helyszínek
Jegyzékéről c. jogszabály alapján) a következő térképkivágat szerint (forrás: 2000. évi CXII.
törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat megállapításáról 4/4. melléklet: T–3 Világörökség és világörökségvárományos terület övezete):

Világörökség várományos helyszínek (lilával jelölve) a Balaton-felvidéken sárgával
jelölve a tervezett nyomvonal
A fenti térképen lilával jelölt területek az előkészítő tanulmány szerint: „A Balatonfelvidéki kultúrtáj e kiemelt értékeket hordozó területeinek meghatározó, közös alapja a több
millió éves földtörténeti múlt, amely vulkáni működéssel is együtt járó folyamataival és azok
utóhatásaival (Pl.: gyógyhatású meleg-vizek és ásványvízforrások) hozta létre a változatos,
mégis harmonikus egységet alkotó tájat. A területen megjelenő ember az őskortól napjainkig a
földfelszín adottságaihoz alkalmazkodva használta, formálta ezt a tájat (mezőgazdaság,
halászat, szőlőművelés, bazaltbányászat, (gyógy) fürdőkultúra), amely az itt élő népek – köztük
kelták, rómaiak, szlávok és magyarok – által megvalósított kulturális és kommunikációs
kölcsönhatások nyomán vált kiemelkedő jelentőségű kultúrtájjá.”
A tervezett kerékpárút a világörökség várományos helyszín kijelölésével nem ellentétes, a
kijelölés kritériumai, a táj jellege változatlanul megmarad, sőt ezek értékeit mai modern,
környezettudatos módon feltárja, illetve megismerteti. A tájhasználat módja lényegesen nem
változik, a tájszerkezet jelentős változása nem prognosztizálható. Régészeti jelentőségű területet
a nyomvonal nem érint. A tervezett kerékpárút a világörökség várományos tájat lényegesen nem
változtatja meg. A kerékpárút kialakítása során várható, hogy a nyomvonal által érintett
világörökség várományos tájrészlet:
• megőrzi a helyszín eredeti értékeit, egységes látképét, történeti környezetbe
ágyazott, illetve egyedi megjelenését különösen a - nappali és éjszakai - látvány, a
térbeli kapcsolatok és arányok tekintetében,
• nem veszélyezteti a helyszín hitelességét, sértetlen fennmaradását és integritását,
továbbá nem eredményezi a világörökségi értékek károsodását és a károsodás
veszélyét sem idézi elő,
• méltón illeszkedik a terület kulturális, történeti, természeti értékeihez,
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nem okozza akár közvetlenül, akár közvetve az egyetemes és nemzeti értékek
csökkenését, értékvesztését,
továbbra is érvényesül a közérdeknek megfelelő és hiteles, a világörökségi
helyszínhez méltó funkció és jelleg,
biztosított a világörökségi értékekhez való hozzáférés, a megközelíthetőség és a
zavartalan látogatás.

Élővilág
A vizsgált terület növényföldrajzilag a pannóniai flóratartomány (Pannonicum) dunántúliközéphegységi flóravidékének (Bakonyicum) déli területeihez, a balatoni flórajáráshoz
(Balatonicum) tartozik. A flórajárásra a táblás mészkő- és dolomithegységek jellemzők, ahol a
csapadékosabb klíma hatására a magasabb tengerszint feletti területeken vagy azonálisan az
északi lejtőkön már alacsonyabban is viszonylag nagy kiterjedésű gyertyános-tölgyesek és
bükkösök terülnek el, ugyanakkor már erősebb a szubmediterrán hatás és számos ilyen
elterjedésű flóraelem, köztük örökzöld fajok is előfordulnak.
A kistájat eredetileg gazdag lápvegetáció borította, amely azonban a csatornázás és
vízelvezetés, majd a környező bányák víztelenítésével bekövetkezett talajvízszint-csökkenés
hatására visszaszorult. A domináns lápréti fajok még előfordulnak, különösen a kormos csáté
(Schoenus nigricans), néhol lápi nyúlfarkfű (Sesleria uliginosa), télisás (Cladium mariscus),
nagy szittyó (Juncus subnodulosus), nagyon ritka a lápi sás (Carex davalliana). Több jellegzetes
lápréti faj (köztük a havasi hízóka – Pinguicula alpina) kipusztult. Az üde láprétek helyét
kékperjés és kaszálórétek foglalták el, majd sztyeppesedés indult meg, illetve gyakoriak a
gyomos, zavart gyepek és legelők. Eltűnőben a lisztes kankalin (Primula farinosa), van még
szarvas és illatos hagyma (Allium carinatum, A. suaveolens), buglyos szegfű (Dianthus
superbus), mocsári lednek (Lathyrus palustris), fehér zászpa (Veratrum album). A terület
jelentős részben szántóföldi művelés alatt áll. Mai állapotában a medence aljának potenciális
vegetációja feltehetően cseres-tölgyes, a patakok mentén keményfaliget. A bazalthegy-tetők
zonális társulása gyertyános-tölgyes. Az északi lejtőkön, extrazonálisan bükkös is
előfordulhatott. A mozgó törmeléken törmelékkötő gyep, cserjés, majd bokorerdő díszlik. A
beerdősülési folyamat itt zárt juhar-hárs sziklaerdő kialakulásához vezet. Az erdők
aljnövényzetét délies elemek, mint a májvirág (Hepatica nobilis) és pirítógyökér (Tamus
communis) színezik. A szelídgesztenye (Castanea sativa) őshonossága kérdéses, mai állományai
másodlagosak. A természetes erdőtársulások helyett ma már gyakran akácosokat és kisebb
részben feketefenyő-állományokat találunk, illetve a hegyek lejtőit nagyrészt szőlőültetvények
borítják. A sziklákon szilikát sziklagyepek jellemzők, itt nő a sziklai ternye (Aurinia saxatilis),
Lumnitzer-szegfű (Dianthus plumarius subsp. lumnitzeri), nyugati pikkelypáfrány (Asplenium
ceterach), a Csobáncon a fürtös kőtörőfű (Saxifraga paniculata). Egyedül itt található hazánkban
a cselling (Notholaena marantae) (Szentgyörgy-hegy).
Gyakori élőhelyek: B1a, B5, OA, OB; közepesen gyakori élőhelyek: OC, BA, D2, D34,
E1, G3, P2a, P2b, RC; ritka élőhelyek: B1b, A1, A3a, B2, B3, D5, D6, H3a, I4, M7, M8, K2,
L1, L2a, M1, LY2, P7, RA. Fajszám: 700–800; védett fajok száma: 100–120; özönfajok:
bálványfa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 1, selyemkóró (Asclepias
syriaca) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4.
A tervezett nyomvonal területén és az építéssel érintett közvetlen környezetében a kistájra
jellemző, fent említett védett, értékes vagy jellemző növénytársulások és -fajok nem fordulnak
elő és későbbi megtelepedésük sem várható. Természetközeli növénytársulást a kerékpárút
építése nem szüntet meg, nem veszélyeztet.
A nyomvonal területén az országban általánosan elterjedt, széles tűrőképességű, konkrét
élőhelyhez nem köthető közönséges fajok és gyomnövények, valamint kultúrnövények (dísz- és
termesztett fajok) fordulnak elő. A dendroflóra gyakori fajai a következők: egybibés galagonya,
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fehér akác, fekete bodza, gledícsia, gyepűrózsa, iszalag, kecskefűz, kökény, mezei juhar,
mirabolán, narancseper, nemesnyár, veresgyűrű som, zöld juhar. A lágyszárú flóra jellemző
karakternövényei a következők: angolperje, apró szulák, csomós ebír, egérárpa, egynyári
seprence, farkaskutyatej, fehér here, fehér libatop, fehér mécsvirág, fehér somkóró, felfutó
komló, földi szeder, franciaperje, gilisztaűző varádics, kanadai betyárkóró, kaszanyűg bükköny,
keskenylevelű perje, közönséges cickafark, közönséges csillagpázsit, közönséges galaj,
közönséges keserűgyökér, közönséges nyúlparéj, közönséges sarlófű, közönséges tyúkhúr,
közönséges útszéli-zsázsa, lándzsás útifű, magas aranyvessző, mezei katángkóró, nagy csalán,
pongyola pitypang, siska nádtippan, szarvas kerep, útszéli imola, vad rezeda, vadmurok,
vérehulló fecskefű, zamatos turbolya, zöld muhar.
Halak számára alkalmas élőhely a közelben csak a Tapolca-patak. Kétéltű szaporodóhelyet
a nyomvonal nem érint. A hüllők közül a Tapolca-patakban a mocsári teknős gyakori, a gyepes
területeken a zöld gyík, az útszélek, szőlők, pincék nyílt, köves területén pedig a fali gyík él. A
madarak közül gyakoriságuk miatt a lakott területeken elsősorban balkáni gerlét, füsti fecskét,
fekete rigót, házi rozsdafarkút, házi verebet és csicsörkét látni vagy hallani, külterületen pedig
gyakori a fácán, az egerészölyv, a vörös vércse, az örvös galamb, a vadgerle, a mezei pacsirta, a
fülemüle, a barátposzáta, a széncinege, a tövisszúró gébics, a szarka, a vetési- és dolmányos
varjú, a seregély, a mezei veréb, az erdei pinty, a tengelic, a zöldike, a kenderike, a
citromsármány és a sordély. A Tapolca-patakban az egyik leggyakoribb vízimadarunkat, a tőkés
récét látni, ritkán a meder szélén gázlómadarak táplálkoznak (szürke gém, nagy kócsag). A
Tapolcai-medence szinte minden településén él a falusi magyarság egyik legkedvesebb
madárfaja, a fokozottan védett fehér gólya, mely számára a környék üde-félnedves rétjei
kimeríthetetlen táplálékot biztosítanak.
Az emlősök közül a külterületeken a gyepeken, szántókon a leggyakoribb talán a mezei
pocok, mely számos ragadozó madárnak és emlősnek nyújt táplálékot. Őzet, mezei nyulat szinte
mindig látni. Nyomok alapján gyakran be lehet azonosítani a vörös rókát, a vaddisznót, a
szarvast. Előfordul még borz, nyest, nyuszt, keleti sün. A nyomvonal környezetében ürge nem
él, a Tapolca-patak azonban a fokozottan védett és az ország vizes élőhelyein ma már gyakorinak
számító vidra élőhelye.
A tervezett nyomvonal és környezetének élővilága gyakori, általánosan elterjedt, a mezőés erdőgazdasághoz, illetve az emberi környezethez köthető fajokból tevődik össze. Az állatfajok
többsége természetvédelmi oltalom alatt áll, de hazánkban gyakori, több százezres vagy egyes
esetekben milliós példányszámú országos állománynagyság jellemző. Ritka, érdekes vagy
fokozottan védett fajok előfordulását – a fehér gólyán kívül – nem észleltük és a településivalamint az agrárkörnyezet miatt tartós megjelenésük vagy jelentős populációjuk kialakulása
sem valószínűsíthető. A vizsgált tevékenység értékes élővilágot nem veszélyeztet, fokozottan
védett faj élőhelyét nem szünteti meg, életterük megszűnését nem okozza.
Élővilágvédelmi és tájhasználati konfliktusok
A tájhasználati konfliktus az optimális társadalmi-gazdasági hasznosítástól eltérően, a táj
potenciális értékeit rontó tevékenység megnyilvánulása. Több tájhasználat megjelenése,
halmozódása előbb-utóbb tájhasználati konfliktushoz vezet. Tájhasználati konfliktus akkor áll
fenn, amikor egyes tájat igénybevevő tevékenységek akadályozóan hatnak a táj ökológiai, tájképi
vagy ökonómiai teljesítőképességre. A táj igénybevételének hosszú távú, fenntartható
hasznosítása érdekében szükség van a konfliktusok feltárására és feloldására. Csoportosításuk
szerint lehetnek: funkcionális, tájökológiai és vizuális-esztétikai tájhasználati konfliktusok.
Funkcionális jellegű konfliktusokat, melyeket az egymást akadályozó, egymás területét megszüntető,
rendeltetését zavaró, egymással konkuráló területhasználatok okozzák.
Tájökológiai (környezetártalmi) konfliktusokat, melyeket az egymást károsító, pusztító, megszüntető, egymás
létét veszélyeztető területhasználati módok okozzák.
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Vizuális-esztétikai konfliktust, amelyet a „csúnya” látvány, a rendezetlenség, a megoldatlanság, a
befejezetlenség, a folyamatosság érzékelhető megszakadása, hiánya okozza.

Jellegük szerint lehetnek: megfordítható, megfordíthatatlan, mérsékelhető, nem
mérsékelhető, időszakos, tartós, végleges. Helyszínelés során a következő tájhasználati
konfliktusokkal szembesültünk (néhány konfliktus több csoporthoz is sorolható, itt ahhoz
rendeltük, ami a Tapolcai-medence esetében hangsúlyosabb problémát okoz):
Funkcionális tájhasználati konfliktusok
• gátak, töltésoldalak, medrek becserjésedése, illetve egyes esetekben beerdősülése
• tájidegen fafajok alkalmazása a tájfásításban (főleg nemesnyár, fekete dió,
települések belterületén fenyőfélék)
• illegális horgászat
• legelők, gyepterületek becserjésedése, beerdősülése, az üde, félnedves vagy
nedves rétek elnádasodása a kaszálás, legeltetés, tehát az optimális tájhasználat
elmaradása miatt
• a külterületi utakat nem tartják karban, gyakran nehezen vagy alig járhatók,
benőtte a növényzet vagy a „burkolatuk” járhatatlan minőségű
• szőlővel határos területeken a külterületi mezőgazdasági földutakat használják a
sorközművelő gépek (traktorok) a sorok közötti forduláshoz, hordalékot visznek
rá és rontják az út minőségét
• a magántulajdon túlzott védelme, a külterületi tájhasználatok (szántók,
gyepterületek) bekerítése, gyakran szögesdróttal (kerékpárút mellett
balesetveszély!) vagy tájba nem illő összetákolt kerítéssel
Tájökológiai tájhasználati konfliktusok
• bel- és külterületi zúzalékolt- és földutak kiporzása a forgalom során
• közutak zaj- és légterhelése
• a közúti forgalom és az elektromos légvezetékek veszélye az állatvilágra (elütés,
áramütés miatti madárpusztulás stb.)
• a közúti forgalom és az elektromos légvezetékek veszélye az állatvilágra (elütés,
madárpusztulás stb.)
• özönfajok (fehér akác, bálványfa, zöld juhar, magas aranyvessző, keserűfű fajok
stb.) terjedése a teljes közigazgatási területen (kül- és belterület egyaránt)
Vizuális-esztétikai tájhasználati konfliktusok
• illegális hulladéklerakás a külterület egyes pontjain, elsősorban a
településszéleken, a bel-külterületi határ közelében, gépjárművel könnyen
elérhető helyeken; a hulladék fajtája többféle, elsősorban lakossági, zöld és építési
hulladék található
• tájidegen fafajokkal való erdőtelepítés és/vagy -felújítás, tájfásításnál
idegenhonos fa- és cserjefajok alkalmazása (pl. nemesnyár, narancseper,
gledícsia, fehér akác stb.
• fenyőfélék alkalmazása a szőlőhegyi pincék, présházak körül
• nem művelt, gyomosodó, elvadult, romló állagú szőlők és szőlőhegyi építmények
• tájidegen anyaghasználat a szőlőterületeken (pl. műanyag vagy fém támoszlopok)
A tervezett kerékpárút minimális tájhasználati konfliktust indukál, azonban több konfliktus
megszűntetéséhez vagy csökkentéséhez járul hozzá.
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Erdők állapota
A tervezett kerékpárút üzemtervezett erdőterületet a teljes nyomvonalon nem érint, nem
keresztez, nem szel kettő és erdő igénybevétellel nem jár. Ennek ellenére a kerékpárút többnyire
fás-cserjés területek mellett halad, hiszen az utakat, az árkokat, a tájhasználati módok közötti
határokat (mezsgyéket) és a vízfolyásokat (Tapolca-patak) fás területek szegélyezik, kísérik.
5.2.7. ÉPÍTETT KÖRNYEZET, A TELEPÜLÉS SZERKEZETE, A HELYI SAJÁTOSSÁGOK VIZSGÁLATA
A település belterületén falusias lakóterületen - a jellemzően hosszú-keskeny telkeken - az
utcafronti beépítés a jellemző, alacsony beépítettséggel, általában földszintes kialakítással,
néhány esetben tetőtérbeépítéssel. A gazdasági épületek a lakóházak vonalában a telkek hátsó
részén vannak.
Általánosságban elmondható, hogy a településen az építmények (lakóházak, szolgáltató
létesítmények) arculata a településen hagyományos, funkciónak megfelelő egységes építészeti
kialakítású, míg az új beépítésű lakóterületeken eltérő, de modernebb stílusjegyek dominálnak.
5.2.7. TÁJVÉDELMI ÁLLAPOT
A vizsgált beruházási terület a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről 2018. évi CXXXIX. törvényt kiegészítő 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet A
területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 3. melléklete
szerint tájképvédelmi övezet része. A tájképvédelmi övezetbe a hivatkozott törvény szerint a
természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása
következtében kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából sajátos
és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak. A
kerékpárút és a tájképvédelmi övezetek viszonyát a következő térképvázlattal ábrázoljuk:

Jelmagyarázat:
piros poligon ..................... Tervezett kerékpárút nyomvonala
szürke vonal ...................... Települések közigazgatási határa
fekete vonal ....................... Települések belterületének határa
aranysárga kitöltés............. Tájképvédelmi övezet
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A vizsgált tájrészlet a térség kiemelkedő tája, mivel táj-természetvédelmi oltalom alatt áll.
Esztétikai szempontból kiemelkedő tájak a táj- és természetvédelmi oltalom alatt lévő vagy arra
tervezett tájak, a tájképvédelmi övezetbe tartozó tájak, valamint a felsoroltak közé nem tartozó,
de kiemelkedő esztétikai minőségű tájak. Ezek a tájak kiemelkedő pozitív jelképei a
változatosságnak és az egységnek, az egyediségnek, az életteliségnek, az érintetlenségnek,
ugyanakkor a jelképességnek, de egyúttal a rendnek, harmóniának és az egyensúlynak.
Mindezeket a tulajdonságokat határozottan megjelenítik és magas szintű esztétikai élményt
nyújtva meghatározó erővel jelképezik.
A beruházás helyszíne az ország egyik tájképi és kultúrtörténeti értékekben gazdag
területén, a Tapolcai-medence közepén található. A Tapolcai-medence hazánk egyik tájképi és
kultúrtörténeti értékekben kiemelkedő tája, mely a nemzetközi idegenforgalomban is jelentős. A
több millió éves tanúhegyek és az oldalukon közel két évezrede művelt szőlőterületek, illetve
ezek építményei (pincék, présházak, kápolnák, útszéli feszületek stb.) valóban egyedi arculatot
adnak a tájképnek. A települések a medence alján, alacsonyabb fekvésű területeken, patakok
mellé vagy közelébe települtek.
A település gazdag helyi táji- és természeti értékekben. A település magaspontjain
kilátóhelyek találhatók (Szent György-hegy) A település táji értékeit a helyi és az országos turista
útvonalak is érintik.
Tájképvédelmi szempontból a tervezett tevékenység nem kifogásolható, mivel új épület, a
tájképet meghatározó felszín feletti új létesítmény nem épül, csupán a tervezett kerékpárút és
kísérő létesítményei lesznek láthatók a felszínen vonalas tájelemként, ami a meglévő terepen és
keskeny nyomvonalon valósul meg az új építésű szakaszokon és tervezők törekedtek arra, hogy
már meglévő külterületi mezőgazdasági utakat, illetve belterületi aszfaltozott utakat érintsen a
tervezett nyomvonal. A tervezett tevékenységgel összefüggő tájelemek védett vagy értékes
tájelemek (pl. templomtorony, várrom, sziklaszirt stb.) látványát nem korlátozzák, nem
veszélyeztetik. Nincs kilátópont, kilátóhely, épített kilátó. A tervezett létesítmény felszíni jellege
miatt a tájbeillesztésre erőfeszítéseket nem kell tenni. A beruházás során a táj jellege és a
tájszerkezet jelentősen nem változik.
A vizsgált létesítmény az építés és a kerékpárút üzemeltetési időszaka során jelentős
tájképváltozással elsősorban a nyomvonalon és annak 50 m-es környezetében kell számolni –
tájképi szempontból ez tekinthető a beruházás közvetlen hatásterületének.
A telepítés helyén kívül azokon a területeken jelentkeznek tájképi hatások, ahonnan az
üzemelés során a kerékpárút aszfaltburkolata és csatlakozó létesítményei (padka, szegély, táblák
stb.) még észlelhető. A kerékpárút látványhatásának nagysága erősen függ a létesítménytől való
távolságtól, a domborzattól, a beépítettségtől, a meglévő növényzettől, a takarás mértékétől és
milyenségétől is. Általánosságban elmondható, hogy a vizsgált tájelemektől (jelen esetben egy
nyomvonalas létesítménytől, kerékpárúttól) távolodva a tájképi hatások csökkennek, tehát a
távolabbi lakott településrészek és közlekedési útvonalak felől már mérsékelten vagy egyáltalán
nem jelentkeznek. Fentiek alapján látható, hogy tájképvédelmi szempontból a hatásterületek
nehezen lehatárolhatók. A láthatóság nem csak a távolság függvényében (hanem pl. növényzet,
domborzat, beépítettség következtében is) változik. Tájképvédelmi szempontból tehát közvetett
hatásterületnek azokat a területeket tekinthetjük, ahonnan a vizsgált tájelem még észlelhető
látványelemként jelenik meg – ez a távolság pontosan nem definiálható, pontszerűen változik,
számos tényező függvénye (lásd fent), de jellemzően nem nagyobb 300 méternél
5.3. A TERVEZÉSI TERÜLETEN FENNÁLLÓ KÖRNYEZETI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK LEÍRÁSA
ÉS MINDEZEK VÁRHATÓ ALAKULÁSA, HA A TERV NEM VALÓSULNA MEG
A kerékpárút megvalósítása nélkül a következő környezeti konfliktusok és problémák
várhatók a tervezett nyomvonal területén és környezetében:
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romlik a külterületi mezőgazdasági utak használhatósága, azaz a település
közlekedési hálózatának használhatósága veszélybe kerül
a tervezett nyomvonal melletti vízelvezetési problémák súlyosbodhatnak, utak
elmosása, pangóvizek kialakulása várható
utak becserjésedése, növényzettel történő benövése várható, ami tovább
veszélyezteti az utak használhatóságát
növekszik a balesetveszély a Tapolca–szigligeti összekötő közúton, mert a
kerékpárosok Tapolca felől a Balaton megközelítésére ezt a forgalmas közutat
fogják továbbra is használni

5.4. A

TERV MEGVALÓSULÁSÁVAL KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE KÖRNYEZETI HATÁST
KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK

A településrendezés során tervezett változások jelentős része mezőgazdasági, közlekedési
és települési tájhasználathoz köthető és kizárólag egy, közlekedési fejlesztéshez (kerékpárút)
köthető.
5.4.1. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK KÖZVETLEN IGÉNYBEVÉTELE, VAGY KÖRNYEZETTERHELÉS
Többnyire meglévő nyomvonalakon kerül kijelölésre, külön út kijelölését nem igényel.
Üzemelés közben környezeti terhelés csupán fenntartás (többnyire növényzet nyírása) és a
kerékpáros forgalom következtében várható (emberi zaj, esetleg szemetelés), de ez egyre
kevésbé jellemző hazánkban, ugyanis a kerékpározók többsége környezettudatos, nem szemetel,
nem hangoskodik. Az erdészeti/vadászati/mezőgazdasági jellegű külterületi forgalom jelenleg is
fennáll, a kerékpározók létszámának növekedésével az emberi forgalom erősödik, növekszik, de
a környezet számára elviselhető mértékben.
Tapolca–Szigliget között teljes kiépítettség esetére elképzelhető kerékpáros forgalom fő
összetevőit számba véve távlatban mintegy 350–550 napi kerékpározóval lehet számolni. A
tágabb térségben a kerékpáros turisztikai keresletet, forgalmat befolyásoló legfontosabb
jellemzők a vállalkozások száma, az ingatlanok értékei, forgalma, a vendégéjszakák fajlagos
száma, illetve az üdülő-, pihenővendégek számában mutatkozó szezonalitás. Az új tervezett
kerékpárúti területhasználati funkció megjelenésével az alábbi környezet-igénybevételek,
hatótényezők léphetnek fel a módosítással érintett területeken:
Hatótényező

Hatás
értékelése

Megjegyzés
ÉPÍTÉS (LÉTREHOZÁS) SORÁN

Biológiailag aktív
felület megszűnése

elviselhető

Fakivágások

elviselhető

Fragmentáció

semleges

az építési munkák során a biológiailag aktív felület a burkolatok
területén végleg, a később gyepesítésre kerülő földművek területén
pedig csupán ideiglenesen, az építés idejére szűnik meg
a létesítmények megépítése során a tervezett nyomvonal területén vagy
a csatlakozó létesítmények (főleg árkok) helyén és közvetlen
közelükben lesz szükség fakivágásra
a fajok egyedeinek mozgási képessége kulcsfontosságú a túlélés
szempontjából; helyet kell tudni változtatni a táplálék kereséséhez,
meneküléshez, búvóhely találásához, és ugyanúgy a szaporodáshoz
nélkülözhetetlen partner felkutatásához is; az utak élővilágra gyakorolt
hatásai közül az élőhely-fragmentáció nevezhető a legjelentősebbnek;
élőhely-fragmentációnak nevezzük azt a folyamatot, melynek során egy
nagy, összefüggő élőhely mérete csökken, és több darabra osztódik; az
út leszűkíti, illetve leszűkítheti a napi mozgásteret és vándorlási
útvonalakat vághat el; jelen esetben a kerékpárút nyomvonalának
kijelölése és építése/üzemeltetése a fragmentáció szempontjából
semleges, mivel már meglévő nyomvonalakat érint,
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Hatótényező

Hatás
értékelése

Gépjárműforgalom

elviselhető

Munkagépek

elviselhető
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Megjegyzés
az út építésében részt vevő szállító járművek lég- (kipufogógáz) és
zajkibocsátásukkal terhelik a környezetet
a munkagépek üzemelés közben lég- (kipufogógáz) és
zajkibocsátásukkal terhelik a környezetet
ÜZEMELÉS SORÁN

Árkok, mint
élőhelyek

javító

Burkolat
felmelegedése

javító

Emberi forgalom

elviselhető

Fenntartási
munkák

elviselhető

Gyomflóra

elviselhető

Burkolat felújítása

elviselhető

Kisállatok
(kétéltűek, hüllők,
rágcsálók) elütése

elviselhető

Leshelyek

javító

Térvilágítás

elviselhető

az útszéli árkok beiszapolódott, lefolyástalan részein kisebb pocsolyák
alakulhatnak ki, melyekben a vízinövények (főleg a nád) illetve
kétéltűek (főleg békafajok) telepedhetnek meg, tartós csapadék esetén
akár szaporodóhelyként is funkcionálhatnak
téli időszakban, illetve őszi-tavaszi vonulás során az út aszfaltburkolata
könnyebben felmelegszik vagy esténként hosszabban tartja a hőt, ami
egyes madárfajokat (főleg fecskeféléket) vonz, amelyek a burkolaton
melegszenek, az életképességüket javítja
a település és a közlekedési utak közelsége miatt ez a környezeti
terhelés jelenleg is fennáll, a forgalom növekedésével kell számolni
elsősorban az útmenti zöldfelület növényzetének nyírásából adódó
zajjal és a fenntartó gépek légterheléséből származó kibocsátással kell
számolni
a hazai utak mentén a gépjárművekre (jelen esetben a kerékpárokra,
illetve a fenntartó gépekre) tapadó magok bárhol kiszóródhatnak és
káros gyomosodást idézhetnek elő, az útszél rendszeres nyírásával a
gyomflóra fertőző hatása mérsékelhető
az utak fenntartási során az út hibáit, főként a keletkezett gödröket
(kátyúkat) javítják, betöltik; élővilágvédelmi szempontból semleges
hatású, ha a veszélyes hulladéknak számító kátrány és aszfalt nem kerül
az utat kísérő árokba, rézsűbe, töltésbe
kétéltű- és hüllők úton történő átvonulása lehetséges, ami elütéseket
okozhatja, melynek mértékét megbecsülni nem lehet, vélhetően nem
lesz jelentős, azonban a már elütött állatok burkolatba préselődött
teteme további állatfajokat (általában dögevőket, illetve az éjszakai
életmódú sünök, egyes cickányfajok, pocok- és egérfajok, nyestfélék
stb.) vonz
az utat kísérő táblaoszlopok, korlátok, egyéb berendezési tárgyak tetejét
vártaként, lesként használó madarak számára jelentenek előnyt, melyek
előszeretettel használják táplálékszerzésük vagy násztevékenységük
(éneklés) során ezeket a tárgyakat; a jellemzőbb fajok lehetnek a
területen: egerészölyv, vörös vércse, cigánycsuk, tövisszúró gébics,
sordély stb.
a területen telepített kandeláberek biztosítják sötétedés után a
térvilágítást; a lámpatestek körül éjjel a gazdag rovarvilág éjjeli
madarakat csalhat oda táplálkozni illetve néhány madárfajt éneklésre
ösztönözhet (vörösbegy, fekete rigó), de egyéb hatása nem ismert.

A tervezett út Natura 2000 védettségű terület szélén halad, a Tapolca-patak bal, azaz K-i
oldalán. Az építés során a biológiailag aktív felület az út tervezett burkolt felülete alatt
megszűnik. Az építés zaj, lég- és porterhelése a Natura 2000 terület élővilágát terheli és a várható
kis forgalom környezetterhelése is érinti a védett területet, de ez a várható kis forgalom miatt
kisebb terhelést jelent, mint az építési igénybevétel.
A tervezett fejlesztés során az út nyomvonalán és közvetlen környezetében az élőhelyek
U11-gyé (Út- és vasúthálózat) változnak és a Németh-seregélyes-féle természetességi érték „1”re változik illetve marad.
A fentieket összefoglalva: az út építése nagyobb mértékben, üzemeltetése csupán kis
mértékben, elviselhetően terheli a szomszédos Natura 2000 védettségű élőhelyeket. Az útépítés
Natura 2000 terület igénybevételével jár, azaz Natura 2000 területen valósul meg a Tapolca27
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patak ingatlanján, annak K-i partján. A védett területek védelmi célkitűzéseit azonban nem
befolyásolja, a védett értékek fenntartása továbbra is biztosítható.
5.4.2. A

MÓDOSÍTÁS KÖVETKEZTÉBEN FELLÉPŐ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI FOLYAMATOK,
AMELYEK KÖZVETETT MÓDON KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNNYEL JÁRHATNAK

A fejlesztés során a tervezett kerékpárút mellett található négy települést bekapcsolják a
Balaton-felvidék közlekedési és turizmus rendszerébe. A fejlesztések következtében javul a
települések kerékpáros megközelítése. A vizsgált helyszín a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet része,
melynek idegenforgalma hazai és nemzetközi szinten is jelentős. Az ország egyik legismertebb
és közkedvelt idegenforgalmi célpontja, a Balaton a kerékpárút D-i végpontja melletti Szigliget
területén található és a tó É-i partjának egyik idegenforgalmi szempontból legjelentősebb
települése, közvetlen tóparti település és forgalmas idegenforgalmi célpont.
A fejlesztéssel nem csupán a település meglévő lakosságának megtartása érhető el, hanem
kis mértékű növekedés is várható amellett, hogy a lakók életminősége is növekszik a természeti
értékek és vonzerők minőségi csorbulás nélküli megtartása mellett.
További várható társadalmi, gazdasági hasznok és következmények:
 korszerű és biztonságos kerékpáros közlekedés kiépítése a térségben Tapolca és
a Balaton-parti Szigliget között
 a tervezett kerékpárút a meglévő forgalmas közutaktól (elsősorban a 7318. jelű
közúttól) elkülönül, ezért a közlekedésbiztonság szempontjából előnyös, a
balesetveszély csökken
 egészséges, természetközeli szabadidős tevékenység kiépítése, korszerűsítése,
ezzel az emberi egészség megőrzése, jobbá tétele
 a Tapolcai-medence természeti és kulturális értékeinek bemutatása,
környezettudatos életmód elterjesztése
 a térség épített és természeti nevezetességeinek feltárása javul,
forgalomnövekedés várható
 munkahelyteremtés, illetve -megtartás az építés és az üzemeltetés idejére
 a nyomvonal által érintett külterületi tájrészletek feltárása, megközelítése javul a
gazdaság más szereplői és a táj használói számára (szőlőművelők, mező-, erdőés vadgazdálkodásban dolgozók, vízügy).
5.5. A

TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN VÁRHATÓ, A KÖRNYEZETET ÉRŐ HATÁSOK,
KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNYEK ELŐREJELZÉSE

A 5.4.1. fejezetben bemutatásra kerültek a tervezett módosítások következtében fellépő
igénybevételek és terhelések. A tervezett kerékpárút fejlesztése meglévő bel- és külterületi
utakon történik, így jelentős hatás nem feltételezhető. Várható hatótényezők a következők:
• talaj-igénybevétel,
• talajélet megsemmisülése, biológiailag aktív felület nullára csökken,
• a hegyoldalról lefolyó csapadékvizek áramlási viszonyai megváltoznak,
csapadékvíz összegyűjtés és elvezetés szakszerű tervezése és üzemeltetése
• építési hulladék termelése,
• üzemelés során:
o fenntartó járművek kipufogó gázainak légterhelése,
o porterhelés (a kerékpáros forgalom minimális port vert fel a zúzalékolt vagy
földutakról),
o zajterhelés (fenntartó gépek és kirándulók, kerékpározók)
o elütött állatok (a kerékpáros forgalom annak jellege miatt a közúti
közlekedés által elütött állatok mennyiségének töredéke)
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Síkosságmentesítés nem történik, mivel a téli idegenforgalmi szezonban a kerékpárutat
gyakorlatilag nem használják.
A várható hatások mértékét környezetvédelmi engedélyeztetési eljárás keretében előzetes
vizsgálati, vagy hatásvizsgálati eljárás keretében kell pontosan vizsgálni.
Összefoglalóan a tervezett módosítások jelentős mértékű környezeti hatásokkal
várhatóan nem járnak, a várható hatások lokális jellegűek.

6.

A

TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓAN FELLÉPŐ
KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁSOK ELKERÜLÉSÉRE, CSÖKKENTÉSÉRE VAGY
ELLENTÉTELEZÉSÉRE, MONITORINGOZÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATOK

Az előző fejezetekben bemutatottak alapján a terv megvalósítása nem jár jelentős
környezeti hatásokkal, figyelembe véve, hogy a tervezett módosítások jelentős része a már
kialakult területhasználatok megjelenítését szolgálja. A tervezett módosítások közlekedési
területek (kerékpárút) kialakítását szolgálja. Ezen területfejlesztés nem koncentrált formában
jelenik meg, így a terhelések sem koncentrálódnak, illetve a várható terhelések igen alacsony
szintűek, kisebb mértékűek, azaz nem érik el a jelentős hatások mértékét.
Fentiek figyelembevételével külön, tudományos módszerekkel végzett monitoring
tevékenységre nincs szükség. Az elvégzésre váró, a kerékpárút üzembiztos üzemeltetését
biztosító vagy a természetet veszélyeztető, terhelő intézkedések felmérése egyszerű
szemrevételezéssel megtörténik.
Körültekintő tervezéssel és üzemeltetéssel a várható hatások még tovább mérsékelhetők.
A telepítés/tervezés szempontjából környezeti elemenként az alábbi szabályozás betartását
tartjuk kiemelten fontosnak, tekintettel a település területén fennálló korlátozásokra.
6.1. A VÁRHATÓ HATÁSOK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK
A tervezett, illetve javasolt, a beruházás révén bekövetkező kedvezőtlen hatások
enyhítését, csökkentését, mérséklését szolgáló intézkedések











az élővilágvédelmi szempontból kritikus szakaszon (a Tapolca-patak partján,
annak K-i oldalán, Natura 2000 védettségű területen) építési munkákra kizárólag
a madarak fészkelési idején kívül, azaz szeptember 1. és március 15. között (hat
és fél hónap) kerülhet sor
a teljes nyomvonalon a fakivágási és irtási munkák vegetációs időn kívül,
november 1. és március 31. között (öt hónap) történjenek
a nyomvonalhoz közeli fákat a munkagépek és szállító járművek okozta esetleges
törzssérülések elkerülése érdekében karókkal kell jelölni vagy fakalodát célszerű
építeni
kizárólag nappali, természetes fénynél végzett munkavégzés
gépi munkák fokozott ellenőrzése
minél gyorsabb építési munkák, a környezet minél rövidebb idejű terhelése
a munkaterület ésszerű és minimalizált lehatárolása
a tervezett út menti fásítások megtartása javasolt.
a Tapolca-patak mentén a nyomvonalat úgy javasolt kialakítani, hogy a patak
menti nemesnyár (Populus x euramericana) fasor, mint karakteres tájelem
megmaradjon vagy fakivágás esetén őshonos, lombhullató fajokkal pótolják a
teljes fasort
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a létesítés során mobil WC, iroda vagy raktár konténer elhelyezése, raktározás,
gépek tárolása, felvonulási létesítmények stb. kialakítása Natura 2000 területen
tilos

A módosítással érintett területeken tervezett légszennyező tevékenységek szabályozása
A tervezett módosítás következtében nem várható nagyobb mértékű levegőterhelés,
azonban a terhelés kibocsátási helyszíne (az út nyomvonala). Az építés során lég- és zajterhelést
okoznak az anyagmozgatást, a szállítást és az építést végző munkagépek. A kis forgalom és a
már meglévő települési légterhelés következtében azonban jelentős változás vagy a természeti
állapot megváltozása nem feltételezhető.
A módosítással érintett területeken tervezett talaj-igénybevétellel járó tevékenység
szabályozása
Talaj-igénybevétel csak az esetleges építés alatt várható, amikor is az alapozáshoz a felső
talajréteget kell eltávolítani, illetve a megfelelő alaptestet ki kell emelni. A humuszban gazdag
felső talajréteget építést követően vissza kell teríteni. Az építést követően, üzemelés során
további talaj-igénybevétel már nem várható.
A módosítással érintett területeken tervezett víz-igénybevétellel és szennyezéssel járó
tevékenység szabályozása
A felszíni vizek lefolyásai viszonyai az eredetihez képest nem változhatnak. A nyomvonal
összegyűjtött vizeinek szabályozott elvezetése szükséges.
A módosítással érintett területeken tervezett hulladékkeletkezéssel járó tevékenység
szabályozása
Építés közben a kivitelező köteles gondoskodni a keletkező hulladékok jogszabály szerinti
elszállításáról. Üzemelés során hulladékgyűjtést a területen biztosítani nem szükséges. Veszélyes
hulladékok gyűjtése csak környezetszennyezést kizáró módon lehetséges. Veszélyes hulladékot
csak a szükséges kezelési engedélyekkel rendelkező kezelőnek lehet átadni, illetve elszállítani.
A kerékpározók általában környezettudatos közlekedők, a hulladék elszórása nem jellemző,
minimális, jelentős szennyezőforrásként nem jelentkezik.
A módosítással érintett területeken tervezett zajos tevékenységek szabályozása
Az építésre vonatkozóan a kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari
tevékenység ideje alatt köteles betartani. A zajterhelési határértékeket a környezeti zaj- és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló rendelet határozza meg. Üzemelés során a
területen végzett tevékenységek nem okozhatják a zajtól védendő területeken a környezeti zajés rezgésterhelési határértékek túllépését.
A módosítással érintett területeken
természetvédelmi szabályozása

tervezett

tevékenységek

élővilág-védelmi,

Parkosítás, növényültetés során törekedni kell az őshonos, tájazonos fajok telepítésére,
lehetőség szerint a madarak számára fészkelő, búvóhelyet és táplálékot biztosító cserjék arányát
is növelni javasolt. Körültekintő gazdálkodással (fenntartással) vissza kell szorítani az invazív és
allergén gyomnövényeket.
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6.2. MONITORING JAVASLATOK
A tervben a kijelölt fejlesztések többsége érzékelhető környezeti hatásokkal nem jár. A
bekövetkező hatások előrejelzése, megfigyelése érdekében az alábbi javaslatokat tesszük:
• A területhasználatok módosítására készített tervben foglalt környezeti hatások
rendszeres felülvizsgálata javasolt legalább 5 évente.
• A terv következő felülvizsgálatának elvégzése során az új környezeti vizsgálat
részeként javasolt kitérni a korábban jóváhagyott tervben foglaltak hatására, az
azóta bekövetkezett változásokra.
• A település környezeti állapotára is hatást gyakorló tervek vizsgálata
(környezetvédelmi program, hulladékgazdálkodási program stb.).
• A lakosság tájékoztatása az új beruházásokról, véleménynyilvánítási lehetőség
biztosítása.

7. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ
Az érintett önkormányzatok közös összefogással megpályázták és megnyerték a Tapolca–
Raposka–Hegymagas–Szigliget térségi jelentőségű kerékpárútra a TOP forrást és a kerékpárutat
meg kívánják valósítani. A fejlesztés során a tervezett kerékpárút mellett található négy települést
bekapcsolják a Balaton-felvidék közlekedési és turizmus rendszerébe.
A Veszprém megye DNy-i részén elterülő Tapolcai-medence hazánk egyik tájképi és
ökológiai értékekben gazdag területe, kistája, ami a táj- és természeti védettségben is
megmutatkozik. A táj nagy része az 1997-ben alapított Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, de
az Európai Unió védett területei (Natura 2000), az Országos Ökológiai Hálózat elemei is
megtalálhatók, valamint csaknem az egész tájegység a tájképvédelmi övezet része.
A beruházás létesítése és üzemeltetése a védett területre jelentős hatással nincs.
Természetközeli élőhely nem sérül. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park miniszteri rendeletben
rögzített védetté nyilvánítási céljait nem befolyásolja, azok a tájrészletben továbbra is
megvalósíthatók.
A várható beruházás tervezett építési munkái, valamint üzemeltetése az említett természeti
értékeket, Natura 2000 jelölőfajokat és –társulásukat nem veszélyezteti. A tervezett tevékenység
az érintett Natura 2000 terület (Tapolcai-medence – HUBF20028) célkitűzéseivel nem ellentétes,
azok megvalósítását nem befolyásolja. Az Országos Ökológiai Hálózat elemei nem módosulnak,
változatlanul megmaradnak, a kijelölések kritériumai fennmaradnak, illetve a változatlan
tájhasználat során továbbra is érvényesíthetők.
Balaton-felvidék egy része (főleg a Tapolcai-medence és környezete, illetve a Tihanyifélsziget) világörökség várományos helyszín. A tervezett kerékpárút a világörökség várományos
helyszín kijelölésével nem ellentétes, a kijelölés kritériumai, a táj jellege változatlanul
megmarad, sőt ezek értékeit mai modern, környezettudatos módon feltárja, illetve megismerteti.
A tájhasználat módja lényegesen nem változik, a tájszerkezet jelentős változása nem
prognosztizálható. Régészeti jelentőségű területet a nyomvonal nem érint.
A tervezett nyomvonal és környezetének élővilága gyakori, általánosan elterjedt, a mezőés erdőgazdasághoz, illetve az emberi környezethez köthető fajokból tevődik össze. Az állatfajok
többsége természetvédelmi oltalom alatt áll, de hazánkban gyakori, több százezres vagy egyes
esetekben milliós példányszámú országos állománynagyság jellemző. Ritka, érdekes vagy
fokozottan védett fajok előfordulását nem észleltük és a települési- valamint az agrárkörnyezet
miatt tartós megjelenésük vagy jelentős populációjuk kialakulása sem valószínűsíthető. A
vizsgált tevékenység értékes élővilágot nem veszélyeztet, fokozottan védett faj élőhelyét nem
szünteti meg, életterük megszűnését nem okozza.
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TAPOLCA-SZIGLIGET KERÉKPÁRÚT

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

A tervezett kerékpárút minimális tájhasználati konfliktust indukál, azonban több konfliktus
megszűntetéséhez vagy csökkentéséhez járul hozzá. A tervezett kerékpárút üzemtervezett
erdőterületet a teljes nyomvonalon nem érint, nem keresztez, nem szel kettő és erdő
igénybevétellel nem jár. Az építés során a biológiailag aktív felület az út tervezett burkolt felülete
alatt megszűnik.
A vizsgált beruházási terület a tájképvédelmi övezet része. Tájképvédelmi szempontból a
tervezett tevékenység nem kifogásolható, mivel új épület, a tájképet meghatározó felszín feletti
új létesítmény nem épül, csupán a tervezett kerékpárút és kísérő létesítményei lesznek láthatók a
felszínen vonalas tájelemként, ami a meglévő terepen és keskeny nyomvonalon valósul meg az
új építésű szakaszokon. A beruházás során a táj jellege és a tájszerkezet jelentősen nem változik.
Tapolca–Szigliget között teljes kiépítettség esetére elképzelhető kerékpáros forgalom fő
összetevőit számba véve távlatban mintegy 350–550 napi kerékpározóval lehet számolni. A
fentieket összefoglalva: az út építése nagyobb mértékben, üzemeltetése csupán kis mértékben,
elviselhetően terheli a környezetet. A tervezett módosítások jelentős mértékű környezeti
hatásokkal várhatóan nem járnak, a várható hatások lokális jellegűek.

Bruckner Attila
okl. táj- és kertépítészmérnök
táj- és élővilágvédelmi szakértő (SZ-TjV, SZ-TV)
Nyilvántartási szám: Sz-043/2009.
8300 Tapolca, Bacsó Béla u. 2.
Tel.: 87/321-655; 20/983-2353
E-mail: brucknera@t-online.hu

Tapolca, 2020. június 15.
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Rendelettel jóváhagyandó munkarészek

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
…/2020. (……) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 12/2019. (IX. 2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A jelen rendelet 1. mellékletét képező M-1 jelű tervlapon lehatárolt változással érintett
terület normatartalma lép a helyi építési szabályzatról szóló 12/2019. (IX. 2.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete azonos területének normatartalma helyébe.
2.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő
napon hatályát veszti.
Hegymagas, 2020.
Gyurka Miklósné
polgármester

Lutár Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Hegymagas, 2020.
Lutár Mária
jegyző
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HATÁROZAT-KIVONAT
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. _________ -én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

××/2020. (××.××.) Önkormányzati H A T Á R O Z A T
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a településszerkezeti terv és településszerkezeti leírás
módosítását a csatolt 1. és 2. mellékletben foglaltak
szerint elfogadja.
A határozat 1. mellékletét képező TM-1 jelű tervlapon
lehatárolt változással érintett terület normatartalma lép a
42/2019.(VIII.22)
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határozattal
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Lutár Mária sk.
jegyző

A kivonat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik!
Hegymagas, 2020 .

Lutár Mária
jegyző
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁS
a Hegymagas Településrendezési Terve,
Településszerkezeti Terv módosítása című tervlaphoz
A településszerkezeti terv területfelhasználási kategóriái nem változnak.
Új településszerkezeti elemként jelenik meg a Tapolca – Szigliget kerékpárút települési
szakaszának nyomvonala.
A településszerkezeti terv módosítása során a Hegymagas, 02, 215, 231, 254, 272, 311, 74,
73/2, 012. hrsz. alatti ingatlanok területén ábrázolásra kerül a kerékpárút nyomvonala.
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Tapolca-Szigliget kerékpárforgalmi nyomvonal hálózati tanulmányterve

1. ELŐZMÉNYEK
Tapolca, Raposka, Hegymagas, és Szigliget önkormányzatok közös összefogással
megpályázták a Tapolcai Integrált Településfejlesztési Stratégiában szereplő, 2014-2020-as
tervezési időszakban előirányzott Tapolca-Raposka-Hegymagas-Szigliget térségi jelentőségű
kerékpárútra a TOP forrást, melyet megnyertek. A Tapolca-Szigliget kerékpárúthoz készített
egy tanulmánytervet 2016-ban a Bonum Via Kft., azonban az abban javasolt 7318 j. országos
közút mentén haladó önálló kétirányú kerékpárút megépítése túl nagy költségű lett volna.
Ennek megfelelően felkérték 2018-ban a TANDEM Mérnökiroda Kft.-t, hogy keressenek
olyan alternatívát, mely belefér a költségvetésbe. Mérnökirodánk önálló kétirányú kerékpárút
helyett gazdaságosabb útvonalakat, és útvonaltípusokat javasolt, továbbá olcsóbb, de ugyan
úgy megfelelő pályaszerkezetet. Az önkormányzatok 2019 októberében megbízták a
GRAFOTO 3D Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-t, hogy készítse el a kerékpárforgalmi
nyomvonal kerékpárhálózati tanulmánytervét, majd a kiválasztott nyomvonal engedélyezési
és kiviteli tervét. A GRAFOTO 3D Bt. irodánkat, a TANDEM Mérnökirodát bízta meg a
tanulmány, és a további tervek elkészítésével. Jelen dokumentáció a Tapolca-Szigliget
kerékpárforgalmi nyomvonal kerékpáros hálózati tervét tartalmazza.

2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Jelen hálózati tanulmány a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
közlekedési, kerékpárforgalmi fejlesztésekre irányuló pályázati kiírásai által meghivatkozott
„Kerékpárforgalmi hálózati terv javasolt felépítése” c. segédlet alapján készült el, azt célozva,
hogy a Tapolcai medence rövid- és középtávú kerékpáros fejlesztései kiérlelt hálózati
elképzelésbe illeszkedjenek, megalapozott nyomvonallal és műszaki megoldásokkal
rendelkezzenek. A tanulmány elkészítésének igénye a Tapolca és Szigliget között
előirányzott – az országos kerékpáros törzshálózat részét képező, közlekedési és turisztikai
szempontból is kiemelkedően indokolt – új kerékpárút-kapcsolattal összefüggésben
fogalmazódott meg. Az új hálózati elemmel érintett területet, mint tágabb tervezési
környezetet nyugatról, északról és keletről a medencét határoló – korlátozottan átjárható –
domborzat, védett terület, délről a Balaton határolja: a vizsgálatba vont terület így lényegében
maga a Tapolcai medence központi része. A kerékpáros hálózati vizsgálat óhatatlanul kiterjed
a természetes határok miatt jól elkülönülő medence egészére, de fő fókusza az 1. ábrán jelölt
mintegy 6,2x12,0 km-es vizsgálati terület, amely a térségi települések közül Tapolcát,
Raposkát, Hegymagast, Szigligetet, Kisapátit és Badacsonytördemicet foglalja magában.
Tapolca járási központja a közelmúltban (2015) készült el az ún. Integrált Településfejlesztési
Stratégia (ITS), amely hangsúlyt fektet a kerékpáros és gyalogos közlekedés fejlesztésére
(helyi közlekedési és turisztikai szempontból), a város turisztikai csomópont szerepére
(Országos Kék Túraútvonal), fontos célnak jelöli meg a Balaton körüli kerékpárúthoz való
csatlakozást. A stratégia megállapítása szerint „a város és környéke kerékpárútjai nemcsak
turisztikai, hanem hivatásforgalmi szempontból is fontosak: helyi lakosok által használt
vonalak és szolgáltatások környezetkímélő és jövedelem-takarékos megoldást jelentenek,
emellett a kerékpáros üzletek és szervizek számára bevétel-növekedést eredményez. Az
elmúlt időszakban történt beruházások ellenére (pl. Tapolca-Diszel városrész közötti
kerékpárút építése, városi kerékpárhálózat fejlesztése, kerékpárkölcsönző) e terület még
4
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erőteljes fejlesztésre, a kerékpárúthálózat bővítésre szorul.” Az ITS számol a vasúti,
autóbuszos és kerékpáros kombinált közlekedést megfelelően kiszolgáló városi intermodális
központ létrehozásával. Ami a tervezett térségi kerékpárutak hálózati struktúráját illeti,
megállapítható, hogy Szigliget és Tapolca a kerékpáros törzshálózat egy-egy
csomópontjává fog válni, aminek nyilvánvaló közlekedési, turisztikai és gazdasági
jelentősége van.
A módszertani útmutató metódusa szerint végigvezetett megalapozó vizsgálat eredményeként
a „6.1 A kerékpáros infrastruktúra fejlesztései” fejezetben szereplő kerékpárforgalmi
nyomvonalakat és fejlesztéseket javasoljuk megvalósítani. A felsorolt fejlesztési javaslatok
közül az elsődleges fontosságú a Tapolca – Szigliget kerékpárforgalmi nyomvonal
kiépítése. Erre vonatkozóan 3 (A, B, és C) nyomvonalváltozatokat készítettük el, melyeket a
T-1 jelű Átnézeti helyszínrajz és T-2 jelű Mintakeresztszelvények tervlapok mutatnak be,
valamint a „6.1.1 Tapolca-Szigliget kerékpárforgalmi nyomvonal részletes bemutatása”
fejezet (38. oldal) ír le részletesen. A tervezői javaslat az „A” nyomvonalváltozat
megvalósítása. Ezt a nyomvonal változatot elfogadta 2019.03.21-én mind a négy érintett
település önkormányzata is (Tapolca, Szigliget, Hegymagas, Raposka). Továbbá elvi
hozzájárulást adott rá a Magyar Közút NZrt., és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság;
valamint a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága az érintett területeinek
tulajdonát/vagyonkezelését átadná az önkormányzatoknak. Az ezzel kapcsolatos
dokumentumokat a Melléklet tartalmazza. A további fejlesztéseket e Tapolca-Szigliget
nyomvonal megépültét követően középtávú célként javasolt megvalósítani.
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3. BEVEZETŐ
A tanulmány elkészítésének igénye a Tapolca
és Szigliget között előirányzott – az országos
kerékpáros törzshálózat részét képező,
közlekedési és turisztikai szempontból
egyaránt indokolt – kerékpárút-kapcsolattal
összefüggésben fogalmazódott meg, így a
tervezés során vizsgált terület nagyjából a
Tapolca - Szigliget hajókikötő tengely
mentén megrajzolható bő 6 km széles sáv
(legalább 500 méteres oldaltávolságra
kiterjedő vizsgálat szükséges).
A Tapolca - Szigliget kerékpáros útkapcsolat
(OTrT-ben is rögzített) természetes útvonala
a Tapolca - Raposka - Hegymagas - Szigliget
útvonal, azonban a kellő megalapozottság
érdekében – jelen tanulmány keretében – a
további
nyomvonal-lehetőségeket
is
megvizsgáltuk. A dokumentum tartalmi
felépítését a kerékpárforgalmi hálózati terv
javasolt
szerkezetének
megfelelően
alakítottuk ki. A kerékpárforgalmi hálózati
terv definiált feladata az, hogy „felmérje a
tervezési terület kerékpáros közlekedésének a
helyzetét:
kerékpáros
forgalmát,
kerékpározhatóságát,
a
kerékpáros
közlekedést akadályozó tényezőket, és ezek
alapján javaslatot adjon a fejlesztésekre”.
1. ábra: Vizsgálati terület
Az új hálózati elemmel érintett területet északról a Billegei-erdő, Viszlói-erdő, a Haláp és a
Hegyesd-vár kúpjainak vonulata, keletről a Csobánc, a Tóti-hegy, a Gulács kúpjai és a
Badacsony szabályos tanúhegy alakzatai, délről a Balaton, nyugatról a Keszthelyi hegység
vonulata határolja: a vizsgálatba vont terület így lényegében maga a Tapolcai medence, a
Badacsonyi Tájvédelmi Körzet területe. A terület közepén helyezkedik el a Szent György
hegy, ezt pedig a Tapolcai medence számtalan patak és csatorna által szabdalt feltöltött
„síksága” veszi körül.
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Az említett határvonalak közlekedési
átjárhatósága viszonylag korlátozott,
így
az
–
közlekedés-tervezési
szempontból – néhány kivezető ponttal
rendelkező
körbezáródó
kordonvonalnak tekinthető. A Tapolcai
medence határvonala a másodlagos
vizsgálati területet fogja közre. A
kerékpáros
hálózati
vizsgálat
értelemszerűen itt is a természetes
határok miatt jól elkülönülő mintegy
6,2x12,0 km-es területre (medencére)
terjed
ki.
A
tervezés
során
részletesebben vizsgált terület mérete
mintegy 70 km2.
Jelen dokumentum tartalmi felépítését
2. ábra: Vizsgálati terület kapcsolatai
a kerékpárforgalmi hálózati terv
(Széchenyi
2020
módszertani
útmutató) szerkezetének megfelelően
alakítottuk.
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4. HELYZETÉRTÉKELÉS
Megalapozó dokumentumok, meglévő tervek bemutatása
A nagytól a kisebb felé
haladva
elsőként
az
EuroVelo
kerékpáros
hálózat, ezt követően az
OTrT
kerékpáros
törzshálózat
általi
érintettség kérdése merül
fel. A Balaton térsége a
stratégiában
deklarált
európai hálózatból eddig
kiesett, de ez sem jelentette
azt, hogy Közép-Európa
legnagyobb
tava
a
gyakorlatban ne lett volna
fontos (akár a Duna
3. ábra: EuroVelo kerékpáros hálózat
vonalánál is fontosabb)
európai túraútvonal célállomása.
Újfent az Európai Kerékpáros Szövetség elfogadta az EuroVelo 14 nemzetközi kerékpáros
útvonal pályázatát. A nyomvonal Magyarországot kelet-nyugati irányban szeli át és a Balaton
északi partján vezet a Balatoni Bringakör infrastruktúráját felhasználva. Ez újabb
lehetőségeket nyit a térségnek (több turista jöhet errefele), és a projekt megvalósulásának
fontosságát növeli. Az EuroVelo 14 nyomvonalát a térségben az alábbi kép ábrázolja:
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Az
eurorégiós
kapcsolatok
tekintetében a viszonylag közeli (egykét napos túrázást igénylő) nagyobb
lélekszámú, erősebb vásárlóerejű
városokból
kiinduló
jövőbeni
útvonalak jelentenek kiemelkedő
turisztikai lehetőséget, így például a
budapesti, a bécsi (pozsonyi) és grazi
kerékpáros folyosók. A Tapolcai
medence szempontjából a grazi
kapcsolat a legérdekesebb, ahonnan
kiindulva valószínűleg a Rábavölgy
vonalában haladó, majd Hévíz4. ábra: OTrT kerékpáros törzshálózat (lila pöttyök)
Keszthely-Vonyarcvashegy vonalban,
illetve Sümeg felől közeledő, a térséget elhagyva a tó északi partján Tihany felé továbbhaladó
(ill. ezen útvonalakon ellenkező irányban visszautazó) kerékpáros áramlatra lehet számítani.
Ezeket az útvonalakat (a Balaton térségében) lefedik az OTrT hatályos törzshálózati vonalai,
így a vizsgálati területen a törzshálózati folyosókat valóban fontos útvonalaknak lehet
tekinteni.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv és a Veszprém megyei
területrendezési terv esetenként kiérlelt, de legalább folyosószintű nyomvonali tartalma
elsősorban azért érdekes, mert további hálózati elemet tartalmaz Lesencefalu (a Keszthelyi
hegység) felé, másrészt a medence észak-déli kerékpáros tengelyét ez a dokumentum a Szent
György hegytől keletre irányozza elő. A térségben új nyomvonalú vasúti fejlesztés nem
tervezett, új közúthálózati elemként jelenhet meg nagytávban a Tapolca északi elkerülő.

5. ábra A megyei területrendezési tervben nagytávlatra előirányzott közlekedési hálózat
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Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója és Programja célul tűzi ki a Balatonfelvidék
nyugati kapuja szerepkör betöltéséhez szükséges fejlesztések megvalósítását (közút, vasút,
badacsonyi kompjárat, kerékpárúthálózat fejlesztése), a turizmus, borturizmus fejlesztését,
Tapolca barnamezős gazdasági területének fejlesztését, a borászati tevékenység támogatását,
a gyógybarlang adta lehetőségek (gyógyászat, rehabilitáció) kihasználásának támogatását,
városi strand fejlesztését, Aktív Balaton Turisztikai Klaszter szolgáltatások bővítését, az
„Egész Évben Balaton” koncepció kidolgozását, elindítását, említi a Sümeg - Tapolca
kerékpárút fontosságát, a Tapolca déli városrész szociális rehabilitációját. A 2014-ben
elkészített Balatoni Integrált Területfejlesztési Program igen hangsúlyosan támogatja a
kerékpáros közlekedés fejlesztésének minden formáját. A programban nagyon részletesen
megfogalmazott célokat a függelékben mutatjuk be.
Tapolca járási központra a
közelmúltban (2015) készült
el
egy
Integrált
Településfejlesztési Stratégia
(ITS), amely hangsúlyt fektet
a kerékpáros és gyalogos
közlekedés
fejlesztésére
(helyi
közlekedési
és
turisztikai szempontból), a
város turisztikai csomópont
szerepére (Országos Kék
Túraútvonal), fontos célnak
jelöli meg a Balaton körüli
kerékpárúthoz
való
csatlakozást. A stratégia
megállapítása szerint „a
város
és
környéke
kerékpárútjai
nemcsak
turisztikai,
hanem
hivatásforgalmi szempontból
is fontosak: helyi lakosok
által használt vonalak és
szolgáltatások
környezetkímélő
és
jövedelem-takarékos
megoldást
jelentenek,
emellett a kerékpáros üzletek
és szervizek számára bevételnövekedést eredményez. Az
elmúlt időszakban történt
beruházások ellenére (pl. 6. ábra A vizsgált terület turisztikai útvonalai (forrás: turistautak.hu)
Tapolca-Diszel városrész közötti kerékpárút építése, városi kerékpárhálózat fejlesztése,
kerékpárkölcsönző) e terület még erőteljes fejlesztésre, a kerékpárúthálózat bővítésre szorul.”
Az ITS számol a vasúti, autóbuszos és kerékpáros kombinált közlekedést megfelelően
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kiszolgáló városi intermodális központ létrehozásával. (Az ITS közlekedési tartalmú
kivonatát a függelékben részletesen bemutatjuk.)
Ami a helyi területrendezési eszközök tartalmát illeti, annak ellenére, hogy egyértelmű
szándék mutatkozik a kerékpárhálózat létrehozására, e szabályozási eszközökben még
kiérleletlen a fizikai elhelyezés módja, ami ugyancsak jelen hálózati megalapozó munka
indokoltságát erősíti. Ami pedig a tervezett térségi kerékpárutak hálózati struktúráját illeti,
megállapítható, hogy Szigliget és Tapolca a (törzs)hálózat egy-egy csomópontjává fog válni,
aminek nyilvánvaló közlekedési, turisztikai és gazdasági jelentősége van.

Vizsgált terület bemutatása
A hálózati terv a Tapolca és Szigliget között előirányzott kerékpárút-kapcsolattal és annak a
meglévő, illetve a távlati kerékpáros kapcsolataival foglalkozik, így a tervezés során vizsgált
terület nagyjából a Tapolca - Szigliget hajókikötő tengely mentén megrajzolható mintegy 6
km széles sáv, melynek éppen a középpontjába esik a Szent György-hegy.
A domborzati viszonyok
szolgálja a mellékelt ábra.

ismertetését

A jelzett terület átfogó vizsgálatát
szükségessé
teszi,
hogy
a
zóna
határterületén kapcsolódó meglévő és
későbbi (potenciális) kerékpáros útvonalak
megfelelő
csatlakozását
fontos
megvizsgálni, figyelembe venni.
A tágabb térség településszerkezetéről
(települések lélekszám arányairól) a
mellékelt kép ad tájékoztatást.

7. ábra A térség településeinek lélekszám-arányai

8. ábra A vizsgált terület domborzata
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A Tapolcai medence Tapolca város közvetlen környékét leszámítva a Balatonfelvidéki
Nemzeti Park területe, a medence nyugati oldalán észak-dél irányban hosszan elnyúló
masszív védett terület helyezkedik el (Natura 2000 természetmegőrzési terület). Ezt a sávot
kelet-nyugati irányban a 71. sz. főút keresztezi és északon a 77. sz. főút zárja le. A terület
felszínborítását és a Natura 2000 természetvédelem területeket az alábbi ábrák mutatják be.

10. ábra Felszínborítás (Forrás: Bonum Via Kft. nyomvonal tanulmányterve)

9. ábra Natura 2000 területek
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A térség legfrekventáltabb turisztikai célpontjai Tapolca és Szigliget, melyek turisztikai
térképeit, és a térség turista helyszíneit az alábbi térképek mutatják be. A forgalmat legjobban
vonzó közlekedési és turisztikai célpontokat részletesebben is taglaljuk.

11. ábra Turisztikai helyek Szigligeten

12. ábra Turisztikai helyek Tapolcán

13. ábra A vizsgált terület turisztikai helyszínei
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Fő munkahelyek elhelyezkedésére jellemző, hogy a fizető-vendéglátó és szőlőművelési
tevékenységeket leszámítva munkahelyek tömegesen csak Tapolcán vannak. A
munkahelyeket a város belső részében a közigazgatási, oktatási, egészségügyi és szolgáltatási
szférák adják, a város peremén pedig az ipari, szolgáltató és kereskedelmi funkciók
jelentenek munkalehetőséget. A legnagyobb foglalkoztatók a MÁV (vasútállomás), a Magyar
Közút Nzrt. helyi üzemmérnöksége, az Erdészet, a Vízi Társulás, a Volán helyi telephelye, de
megtalálhatók a piaci szereplők is, mint például a Rhodius Magyarország Ipari és
Kereskedelmi Kft. (huzaltermék, légzsákszűrők gyártása; 210 közvetlen, 150 közvetett
foglalkoztatott), az üvegszálgyártással foglalkozó DBW HUNGARY Kft. (146 fő), a
CELLCOMP Elektronikai Termékeket Gyártó Kft. (mely pl. a MERCEDES, BMW,
JAGUAR, IBM, SIEMENS, NOKIA beszállítója; Celldömölkön és Tapolcán együtt 1766 fő),
vagy például a Rockwool Hungary Szigetelőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft. (178 fő).

Fotó: A RHODIUS Magyarország Kft. üzemcsarnoka Tapolca északkeleti határában

Fotó: A CELLCOMP Elektronikai Termékeket Gyártó Kft. Tapolca nyugati határában (jelentős a kerékpárosok
aránya)

Ami a turisztikai célpontokat illeti, a Tapolcai medence rendkívül nagy kínálatának
sűrűsödési pontjai egyértelműen Tapolca belső részében, Szigligeten (különösen a várra
értve) található, de – főként a kerékpáros barangolás szempontjából – kiváló helyszínek a
tanúhegyeket feltáró turistautak és közutak, különösen a Balaton parti Badacsony hegy és a
Szent György hegy impozáns sziklaalakzatai, szőlői, borospince vendéglői és panorámája
tekintetében.
Szigliget vára Magyarország kivételes adottságú történelmi helyszíne, amelynek falairól a
Balaton, a Badacsony és a többi impozáns tanúhegy csodálható meg. A Szigligeti vár
rekonstrukciójára 2013-ban 300 MFt-ot fordítottak. A hangulatos település számos más
kevésbé ismert érdekessége látogatható.
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Fotók: A Szigligeti vár a térség egyik fő látványossága, ahonnan a Balaton és a Tapolcai medence felé páratlan
kilátás nyílik

Fotók: Nordic Walking útvonalat ajánló tájékoztató tábla Szigligeten. Egymást érik a látnivalók.

Fotó: Szigligetnél több helyen is van már jól kialakított pihenőhely, ezek egyike az Óvár Erdei Pihenő, ahol
kilátótorony is épült.
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Fotó: A Nemesvita és Hegymagas között elterülő védett terület érintetlen része

Fotó: Szigliget szőlőskertjei és nyaralói esetenként turistalátványosságnak számítanak

A meglévő és tervezett törzshálózati kerékpáros kapcsolatok egy része hozzávetőleg
egybeesik az országos kék(kör)túra útvonal térségi vonalával. A Szent György hegy
oldalában művelt szőlők feltáró-útjairól, borozó vendéglátóhelyeiről páratlan kilátás nyílik a
medence különböző részeire.
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Fotó: A Hegymagashoz, Raposkához és Kisapátihoz tartozó Szent György hegy, a tervezési terület közepén,
mint impozáns sziklás természeti képződmény, mint varázslatos szőlőhegy és mint kilátóhely is remek
kerékpáros célpont
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Tapolca város legismertebb és legkülönlegesebb turistacsalogató látványossága a város
középpontjában lévő Malom tó, valamint az ún. „Tapolcai-tavasbarlang”, de ezek mellett a
helyi rendezvények és a vendéglátó-wellness szolgáltatások is figyelmet érdemelnek.

Forgalomvonzó létesítmények, forgalomalakító tényezők
A kerékpáros utazási igények és forgalmi áramlatok becslését a nagyobb távú kapcsolatoktól
a kisebb felé haladva vizsgáltuk. A „fejlesztendő” relációkban fontos megkülönböztetni a
(földrajzi értelemben) nagytávolságú és a rövid-középtávú jellemzőket. Nagyobb
időtávlatban érdemi méretű idényáramlatokként kell számolni a törzshálózati vonalakban
(Bringakörút, Sümeg, Veszprém, Tapolca-Szigliget irányok), azonban a kiépítettlenség miatt
jelenleg ezen útvonalak közül egyelőre csak a Balaton parti forgalom igazán jelentős.
Tapolca környezetében még nyári idényben is jobban dominál a közlekedési célú
(munkahelyi, bevásárló, stb.) kerékpározás. A turisztikai útvonalak szezonális áramlatainak
fő kiinduló forrásai a turisztikai települések fizető-vendéglátóhelyei (pl. üdülők, szállodák),
valamint a többnapos túraüdülésekre indulók lakhelyeit jelentő települések (kerékpáros
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útvonalakkal felfűzött) láncai, különös tekintettel a 100-150 km-es körzeten belüli nagy és
fizetőképes metropoliszokra.
A nagyból a kicsi felé haladva a második áramlati réteg a közeli településekről a
nagytelepülésekre (alapvetően Tapolcára), vagy a közelben lévő tevékenységi helyre (pl.
kiadó hétvégi házak felkészítésére, szőlő gondozására) kijáró helyiek, illetve a turisztikai
célpontokat felfűző, többnapos szálláshellyel rendelkező kerékpáros turisták forgalmi
áramlatai.
A hétköznapi kerékpáros utazásoknál a
néhány
kilométeresnél
nagyobb
relációkban
a
kerékpározási
gyakoriság – klasszikus analitikus
„hüvelykujjszabály”
szerint
–
fordítottan arányos a távolsággal (15
km-nél nagyobb távolságokban a napi
kerékpározás elhanyagolható), és
egyenesen arányos a kibocsátó
(fogadó) potenciál méretével. A
Tapolcai medence környezetében
(teljes ideális kerékpáros hálózat
feltételezésével) a bekerékpározás
„várható” mértékét ezen összefüggés, 14. ábra Települések méretének és elhelyezkedésének hatása a
illetve
a
térségi
települések, távlatban becsülhető helyközi kerékpározási igényre (piros/kék
településláncok lélekszám-adataiból árnyalat: közlekedési szerep mellett megjelenő turisztikai
funkció)
becsülhetjük
a
legmegfelelőbben
(korábbi ábra). Természetesen a
települések lakosságán túl igen nagy jelentősége van az üdülők létszámának és a turisztikai
objektumok látogatottságának is. A vizsgálati terület szempontjából Balaton parti és Balaton Tapolca törzshálózati kapcsolatoknak és a Tapolcához közeli – bejárást segítő – elemeknek
van nagy jelentősége. A nagyobb települések közelében a turisztikai funkciók arányukat
tekintve általában kisebbek, mivel itt nagyobb intenzitású a napi közlekedési (ingázó)
forgalom.
A következő lépés a vizsgált terület belső kerékpáros kapcsolatainak, becsült távlati
igényintenzitásának közelítése. A vizsgált terület belső részén a lakófunkción felül ismert
forgalomgeneráló létesítményeket az alábbi ábrán mutatjuk be.
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15. ábra A vizsgált terület speciális forgalomgeneráló objektumai
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Ebben a léptékben is van még jelentősége a távolságnak (5 km felett), azonban már fontosabb
a lakó-és szálláshelyek, munkahelyek, intézmények (pl. a körzetbeosztás szerinti iskolák),
szolgáltatóegységek, kerekedelmi létesítmények, turisztikai funkciók elhelyezkedése, térbeli
szerkezete. A napi közlekedési szokásokat legjobban befolyásoló potenciálok igen nagy
hányada helyezkedik el a járási székhely belső részében, ami Tapolcán belül és annak
közelében a centális irányú mozgások dominanciáját jelenti. Ezen irányokban indulnak el
naponta a környék községeiből. A város nyugati, északkeleti és déli ipari üzemeiben és
szolgáltató egységeiben, valamint a keleti oldalon sorakozó kereskedelmi egységekben
dolgozó kerékpárosok áramlatai már heterogén képet mutatnak: a város bármely pontjáról
viszonylag elfogadható kerékpározással elérhető az ellentétes oldalon lévő üzem is; a 15 kmes körzeten belüli kisebb településekről – megfelelő kerékpárutak esetén – valószínűleg
érdemi kerékpáros igény mutatkozna a tapolcai munkahelyek irányába. Az igények között
kisebb intenzitású összetevőként szükséges figyelembe venni a legfontosabb intermodális
kapcsolódások relációit (autóbusz-állomás, vasútállomás), azonban csekély/elhanyagolható
igényt generáló relációnak tekinthető a tapolcai reptér és a szigligeti kikötő iránya. Kisebb, de
nem elenyésző áramlati igény becsülhető déli felé, a Szentgyörgy hegy és Szigliget
zártkertes, hétvégiházas területei irányába.
Csak közlekedési szempontból nem tekinthető nagy kerékpáros igénynek a Szigliget irányú
kapcsolat, azonban ez az útvonal tárja fel a zártkertes övezeteket, szőlőket,
fizetővendéglátásra kialakított hétvégi házakat, valamint a tervezett országos törzshálózattal
feltárandó turisztikai attrakciókat.
A kiinduló forgalom módválasztását illetően a Tapolcai medence települései nem
különböznek a legtöbb dunántúli település szokásaitól. Leggyakoribb napi helyváltoztatási
módként relatív többségben a gyalogos közlekedés van, ezt követik a kerékpár és
személygépkocsi és közösségi közlekedést használók (alábbi ábra). Tapolcán a helyi külső
városrészek módválasztási szokásai eltérnek a belső részekétől (kisebb arányú a gyalogos
közlekedés, nagyobb gépkocsi és kerékpáros), és a községek módválasztásának legfontosabb
sajátossága a helyi közösségi közlekedés hiánya.

16. ábra Kiinduló forgalom módválasztása (forrás: Trenecon Kft. – a KSH 2011-es háztartásfelvétel napi
ingázásra vonatkozó adataiból)
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A kerékpáros közlekedés szerepe
A kerékpáros forgalom a hálózati terv időhorizontjában (közép- és hosszú táv) a tervezett
beruházások hatására nagyságát és térbeliségét tekintve megváltozik. A meglévő kerékpáros
forgalom abban az esetben lehetne a távlati forgalom kiinduló modellje, ha a távlati forgalom
erre épülő becslésére rendelkezésre állna valamilyen konkrét elfogadott módszer. Ennek
hiányában a meglévő kerékpáros forgalom részletes felvétele indokolatlan, a rendelkezésre
álló adatok kielégítőek. Ettől függetlenül a jelenlegi kerékpáros áramlatok térbeliségéről
felvázolható hozzávetőleges kép megalkotása és értékelése kétségtelenül fontos a kerékpáros
hálózat megtervezése során. A „Kerékpárforgalmi hálózati terv javasolt felépítése” c.
segédletben a meglévő kerékpáros forgalmi jellemzők vonatkozásában a következő kerül
említésre: „Kerékpáros közlekedés részarányának, forgalmi adatainak, szezonális
ingadozásának bemutatása (térképen is)”.
A meglévő hálózat jelenlegi forgalmi értékeit – ahol a forgalom mértéke indokolttá teszi
annak nagyságrendi becslését – az analitikus viszonyítási lehetőségek alapján becsült
forgalmi arányokra és a rendelkezésre álló (nem teljes körű és általában változékony)
forgalmi jellemzőkre alapozhatjuk. A vizsgált területen a kerékpáros forgalomra a Bonum
Via Kft. által elvégzett forgalomfelvételből, a karbantartott OKA adatokból és a KKK
megbízásából elkészített helyszíni forgalomfelvételéből nyertünk adatot. A KKK által
megrendelt „Forgalmi adatbázis létrehozására és fenntartására vonatkozó tanulmány
készítése és országos kerékpáros forgalomszámlálás elvégzése” c. (FŐMTERV Mérnöki
Tervező Zrt., H-Building Hungary Kft.) felmérés, aminél a kiindulási adatokat száraz, napos
időben, augusztusi hétköznapokon, 07 óra és 21 óra közötti folyamatos méréssel vették fel. A
kerékpáros áramlatokra elvileg rendelkezésre állnak a népszámlálási adatok is, azonban ezek
korábbi alkalmazása során jelentős mennyiségű adathiba mutatkozott. Szükséges
megjegyezni, hogy a közép- és hosszú távú forgalmak a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése
miatt a jelenlegi mennyiségektől merőben el fognak térni.
Közúti

Nehéz

összesen
E/nap
2353

forgalom
E/nap
137

forgalom

Mérési hely
Tapolca - Sümeg ök. út

motoros

Kerékpáros
kp/nap

KKK felv.

forgalom kerékpárOKA

21

2

úton/
úttesten
felfestett

Ady E. u. Köztársaság
tér

1853

158

645

-

Tapolca - Díszel között

6490

667

395

-

1740

120

-

31

úttesten

1606

213

-

2

úttesten

Tapolca
Szigliget
között
Tapolca - Nemesgulács
között

kerékpárúton
önálló
kerékpárúton

Táblázat: A térség fő útvonalain az OKA adattár és egyéb felmérés forgalmi adatai (forrás: KKK, OKA MK
Nzrt.)
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A már működőképesen kiépített és népszerű Bringakörút használati jellemzőiről elég jó képet
mutat a KKK-s felvétel Balaton körüli forgalomértékei, amelyek alapján egyértelmű, hogy a
jelentősebb települések bringakörúti szakaszain többszörös kerékpárosforgalom mutatkozik
(lásd a táblázatot). A hat helyszínből 4-en mértek magasabb hétvégi forgalmat a
hétköznapinál, de arányaiban nagyon hasonló számokat tapasztaltunk, mely jól mutatja, hogy
nem csak szabadidős célból kerékpároznak a Balaton környékén.

17. ábra A vizsgálati terület országos közútjainak forgalma (egységjármű/nap)

A fellelhető adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a legnagyobb kerékpáros
áramlatok a jelenlegi infrastruktúránál Tapolca belső részein vannak. Fontos látni azt is, hogy
a külterületi relációkban ott mutatkozik érdemi kerékpározás, ahol az önálló kerékpárút
kiépítése már megtörtént.
Ami a kerékpározás szezonalitását illeti, ebből a szempontból a város és térségtípusok
szokásos jellemzői közötti különbség csekély. Eloszlási görbék a kerékpáros hálózat
térbeliségére (végső soron megtervezésére) nincsenek hatással.
A Tapolcai medence térségében a mindennapos kerékpározásnak jelentős hagyománya van, a
kerékpáros turisztikai látogatottság is egyre nagyobb teret kap, különösen a Bringakörút
mentén. A saját használatú kerékpározás előnyei jelentősek a többi közlekedési móddal
szemben.
Turisztikai szempontból Tapolca fontos csomópont, mivel a városon keresztül halad az
Országos Kék Túraútvonal, s az utóbbi években megvalósult – európai uniós és sajáterős –
fejlesztések hatására a város közigazgatási területén belül több helyen van mód kiépített vagy
kijelölt úton kerékpározni (Diszel városrésszel való összeköttetés, Dobó István lakótelep
kerékpáros bekötése, Ady Endre úti kerékpáros nyomok). Tapolcán kívül jelenleg csak
Szigliget közigazgatási területén van kerékpárút, egyrészt maga a Balatoni Bringakörút,
másfelől a parti 71337 jelű országos közúton gyalog- és kerékpárútként van jelölve egy
különálló hálózati elem.
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18. ábra A KENYI nyilvántartásban szereplő kerékpárforgalmi hálózat

Ami a forgalmat befolyásoló kereteket és egyéb fejlesztéseket illeti, a tapolcai integrált
településfejlesztési stratégia a várost érintő 2014-2020-as tervezési időszakban előirányzott
térségi jelentőségű kerékpárutak közé sorolta a Mosonmagyaróvár-Csorna-Gecse-PápaGanna-Sümeg-Tapolca-Badacsonytomaj,
Zalaszántó-Lesencetomaj-Tapolca-(Veszprém),
Tapolca-Raposka-Hegymagas-Szigliget hálózati elemeket. A tervezett helyi jelentőségű
kerékpárutak:
Tapolca-Zalahaláp-(Nyírád-Szőc-Halimba-Ajka),
Tapolca-GyulakesziMindszentkálla-Kékkút-Salföld-Badacsony-tomaj. A rendelkezésre álló forráskeretek alapján
azonban kedvező esetben is nagyságrendileg csak mintegy 10-20 km hosszú fejlesztéssel
lehet számolni járásonként. Tapolca esetében a tárgyi szigligeti kapcsolat a prioritás.
A meglévő hálózat jelenlegi forgalmi értékeit – ahol a forgalom mértéke indokolttá teszi
annak nagyságrendi becslését – az analitikus viszonyítási lehetőségek alapján becsült
forgalmi arányokra és a részben meglévő adatokra alapozhattuk. A vizsgált területen a
kerékpáros forgalom részarányára és nagyságrendjére a Magyar Közút által karbantartott
OKA forgalmi adataiból következtethetünk. A forgalmi igényeket jelentősen befolyásolják az
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előző fejezetben összegzett lakossági, munkahelyi, kereskedelmi és turisztikai potenciálok,
amit az analitikus becslési eljárásban külön figyelembe kell venni.
A távlati kerékpáros igények mértékét még összehasonlító módszerrel is közelíthetjük: ennek
során a forgalmat keltő potenciálok mérete és a hozzájuk kapcsolódó – jelenleg is kiépített –
kerékpáros relációk forgalma közötti összefüggés alapján próbálhatunk meg távlati forgalmat
becsülni.
A Tapolca - Szigliget között teljes kiépítettség esetére elképzelhető kerékpáros forgalom fő
összetevőit számba véve (térségi lakossági potenciál: ͠ 250 kp/nap; korrekció a húzóágazati
munkahelyi potenciál, másfelől a zártkertes tevékenység alapján: +100 kp/nap; szezonális
igény főidényben: ͠ 200 kp/nap) távlatban mintegy 350 - 550 napi kerékpározóval lehet a
kérdéses irányban számolni.
A vizsgált irányban várható forgalom szempontjából (attraktivitás, települések mérete,
munkahelyek száma) leginkább a Fertő-tó körüli kerékpárút számlálásai vehetők mintául, itt
Fertőrákoson és Fertőszéplakon történtek mérések. Mindkét helyszínen 400-500 kp/nap
forgalmat mértek a július-augusztusi idényben. A forgalom fejlődésének becslése során –
változatlan infrastrukturális környezetet feltételezve – éves 13% körüli turisztikai és 3%
körüli hivatásforgalmi növekmény (15 éves távlatban együttesen 3,5-szörös szorzó)
figyelembe vétele optimális.
A tágabb térségben a kerékpáros turisztikai keresletet, forgalmat befolyásoló legfontosabb
jellemzők a vállalkozások száma, az ingatlanok értékei, forgalma, a vendégéjszakák fajlagos
száma, illetve az üdülő-, pihenővendégek számában mutatkozó szezonalitás. A Balaton térség
üdülőközpontjai esetében mutatkozó keresletet részletesebben a függelék táblázatában
mutatjuk be.

A kerékpáros közlekedés helyzete
A beavatkozási terület kerékpározhatósága
A vizsgálati terület közlekedési helyzetére jellemző adatok közül elsőként a
gépjárműforgalommal foglalkozunk. A Tapolca - Szigliget folyosóban két meglévő országos
közúti kapcsolat (alternatíva) van, ezek közül a Hegymagast keresztező 7318 j. orsz. közút
adja a legdirektebb megoldást, és a Nemegulács és Badacsonytördemic érintésével igénybe
vehető 7345 j. - 7316 j. - 7341 j. - 73139 j. - 71123 j. ok. utak vonala, ami sokkal
közvetettebb kapcsolatot biztosít. A Szent György hegy délkeleti lábánál viszont Kisapátiról
(rossz állapotú) helyi út vezet át a 7318 j. ok. úthoz, így tehát egy kombinált kapcsolati
alternatíva is fennáll. Előnyös, hogy a vizsgált terület települési útjainak és utcáinak, illetve
zártkertes feltáróútjainak jelentős része átalakítás nélkül is alkalmas a kerékpárosok
közlekedésben való részvételére.
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20. ábra Országos közutak (Forrás: KIRA)

A vizsgálati terület országos közútjainak forgalma alapján megállapítható, hogy ebből a
szempontból kerékpározásra kimondottan alkalmatlan (kimagasló forgalmú) utak nincsenek,
és az észak-déli relációban működő utak összes forgalma viszonylag alacsony (1000 és 2000
egységjármű/nap közötti), a teherforgalom aránya ugyancsak alacsony. A térség külterületi
útszakaszainak fontosabb forgalmi adatai:
A Tapolca - Szigliget (7318 j.) összekötő út forgalmára két adatot közöl a Magyar Közút
(forrás: http://kira.gov.hu/kira/main.jsp):
4+700 km szelvénytől délre:
3314 Ejármű/nap
4+700 km sz-től északra:
1771 Ejármű/nap
A 4+700 km sz. a forgalomszámlálási adatok érvényességi határa. Az átnézeti helyszínrajzon
ennél a szelvénynél emiatt ugrás látható.
A Tapolca - Nemesgulács (7345 j.) összekötő út forgalma:
1639 Ejármű/nap
Nemesgulácstól déli irányban nincs adat, azonban kikövetkeztethető, hogy az utak
csatlakozása miatt itt az előzőnél nagyobb forgalmú szakaszok vannak.
A forgalom jelenlegi szintje – a választható alternatívák esetében egyformán, kivéve a 7318 j.
út D-i felén – alacsonyabb a kerékpársáv/önálló kerékpárút műszaki előírásban előírt 2000-es
határértékénél.
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Ami a közlekedésbiztonsági jellemzőket illeti, a nyilvántartott adatok alapján (lásd alábbi
ábrán) baleseti góchelyeknek minősülhetnek Tapolcán a 77. sz. főút és a Hegymagasi út
csomópontjának környezete, valamint a Keszthelyi út - Dózsa Gy. úti csomópont. Ezen
helyszínek részletesebb vizsgálata indokolt. A kerékpáros résztvevővel és okozóval
bekövetkezett városi balesetek jellemzőit az alábbi táblázat mutatja be.
A nehézgépjármű forgalomra a vizsgált területen mindenhol az alacsony arány jellemző. A
vizsgált területen a KRESZ szerinti sebességhatárok érvényesek, jelzőtáblás
sebességkorlátozás nincsen. A balesetek térbeli elhelyezkedését külön ábra mutatja be. A
gépkocsik jellemző sebessége a vizsgált hálózat útjain a megengedett sebességnek
megfelelőek. A lakóutcákban alacsonyabb sebesség jellemző. Kerékpárosokra vonatkozó
behajtási és kanyarodási tilalmak a vizsgálati területen nincsenek. Az elválasztó hatású
természeti akadályok keresztezési lehetőségeit a vizsgált terület külső kapcsolatai ábra
mutatta be.

21. ábra A vizsgált térség úthálózatán a baleseti helyszínek és sűrűsödési helyeik 20112013. évi személyi sérüléses baleseti adatok alapján
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Táblázat: A kerékpáros résztvevővel és okozóval bekövetkezett városi balesetek jellemzői.
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A térségi, kerékpáros útvonal kialakításával érintett utak döntő részénél nem merül fel sürgős
burkolatjavítási feladat, mivel – ahogy azt az alábbi ábrán is láthatjuk – az érintett utak „nem
jó”, vagy közepes állapotúak, a kifejezetten rossz burkolat nem jellemző. A 2019. októberi
helyszínbejárás során tapasztaltak szerint is a burkolatok kerékpározásra alkalmasak.

22. ábra A térségi úthálózat állapotának és forgalmi terhelésének (leromlási
dinamikájának) együttes megjelenítése (2012. évi adatok alapján)

A beavatkozási terület kerékpározhatóságának sajátosságait, problémáit az alábbi Bonum Via
Kft. által készített ábra foglalja össze:
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Meglévő kerékpárforgalmi létesítmények
A vizsgált városrész meglévő kerékpárforgalmi létesítményeit a KENYI adatbázisból és a
merretekerjek.hu adatbázis térképi ábrájából kiindulva mutatjuk be. Előbbiről (KENYI-ről)
az előző fejezetben mutattunk ábrát, utóbbi (merretekerjek.hu) adatbázis ábrája pedig az
alábbi:

24. ábra Merretekerjek.hu nyilvántartásban szereplő kerékpárforgalmi hálózat

A terület legfontosabb kerékpáros kapcsolata a Balatoni Bringakörút, amely Szigliget
térségében közepes műszaki állapotú, a jelenlegi előírásokat nem kielégítő burkolatszélességű
önálló kerékpárútként üzemel, Badacsony térségében pedig helyi kerékpáros barát
(kisforgalmú) utakon van elvezetve. A Bringakörút korszerűsítése, fejlesztése napirenden
van, azonban ez a fejlesztés nem érinti a Tapolca – Szigliget kapcsolatot.
Szigligeten a part menti elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút ugyancsak keskenyebb az
előírásokban szereplő szélességértéknél, azonban a minimális gyalogosforgalom miatt jól
használható a nyári csúcsidőszakon kívül.
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Fotók: A Bringakörút Szigliget térségi szakaszai

Fotók: Szigliget part menti gyalog- és kerékpárút

Tapolca belső városrészének kerékpáros megközelítésében és átjárhatóságában igen fontos
szerepet játszik az Ady Endre úti kerékpáros nyom, mely korábban az úttest egyik oldalán
vezetett kétirányú kerékpárút volt, azonban az feltehetően a biztonsági, helykihasználási
(parkolás), és műszaki megfelelőségi okok miatt nyomokká lett átalakítva. A kerékpáros
nyomok nem elégítik ki a műszaki előírások követelményit.

Fotók: Kerékpáros nyomok az Ady Endre utcában
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A Diszelre (Tapolcához tartozó településre) vezető kerékpárút kielégíti a műszaki
előírásokban foglalt követelményeket. A Dobó lakótelepre vezető kerékpáros kapcsolatot
önálló gyalog- és kerékpárút alkotja. Tapolcán a három kerékpáros szakasz között hálózati
hiányok vannak.

Fotók: A diszeli kerékpárút a 77. sz. főút mentén

Fotók: A Dobó lakótelepre vezető kerékpáros kapcsolat a 77. sz. főút mentén

Korlátozottan használható kerékpározásra a Tapolcát Szigligettel összekötő útkapcsolatok
mindegyike. A 6 m burkolatszélességű utak forgalma általában könnyen lehetővé teszi a
kerékpárosok megelőzését, azonban a városhatáron kívül a nagy sebesség kockázatot okoz.
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Fotók: A Tapolca és Szigliget között kapcsolatot adó 7318 j. és 7345 j. orsz. közutak

A Tapolca és Szigliget között kapcsolatot adó 7318 j. orsz. közút Raposkáig, és 7345 j. orsz.
közút teljes hosszában viszonylag alacsony forgalmúak, ugyanakkor a kerékpározás
szempontjából keskenyek. A 7318 j. út mind helyszínrajzi, mind magassági vonalvezetése
kedvezőtlenebb a 7345 j. útnál.
Értékelés és problématérkép
A kerékpározást akadályozó fő tényezők (kulcsproblémák fontossági sorrendben):








Biztonságot nyújtó kerékpártámaszok és őrzés hiánya az autóbusz-végállomásnál,
legfőbb munkáltatóknál (vázhoz lakatolás, kamerás őrzés).
Tapolca - Szigliget kerékpáros kapcsolat hiánya.
Tapolca város három kerékpárútja közötti hálózathiányok.
Szigliget déli kerékpárútja és a Bringakörút összekötésének hiánya (jelölési hiány).
Tájékoztatási rendszer hiánya.
Tapolca környéki kisebb települések bekötésének hiánya a járási központba.
Kerékpározható utcák burkolatának rossz állapota.

A kerékpározást akadályozó fő tényezőket és kapcsolati hiányokat a korábban bemutatott
„Problématérkép” ábra mutatja be.

Közbringa
Tapolca városban és térségében a kerékpározásnak jelentős hagyománya van, a kerékpáros
turisztikai látogatottság is egyre nagyobb teret kap, különösen a Bringakörút mentén. Ez a
közlekedési forma saját tulajdonú (elenyésző hányadban kölcsönzött, de állandó
rendelkezésre állású) kerékpárokra épül. A közbringarendszer a városi belső zónákban válhat
elsőként piacképessé. Tapolca intenzív területhasználattal jellemezhető belső területe – a
kerékpár-deponálási pontok potenciális helyszíneinek tere – nem nagy kiterjedésű, a saját
használatú kerékpározás előnyei jelentősek (pl. kezdő és végpont közötti teljes eszközrendelkezésreállás). A közbringarendszer kilátásba helyezése előtt a sikeres nagy- és
középvárosi példák bevárása célszerű.
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Szervezeti-működési háttér
Az intézményrendszer tekintetében meg kell különböztetni a kisebb településeket
(községeket) és a városi rangú településeket. Térségi jelentőségű kerékpáros infrastruktúra
megvalósítását TOP pályázatból konzorciumi formában (az érintett települések
összefogásával) lehet lebonyolítani, a fenntartási feladatokra vonatkozó kötelezettségek
megosztásával.
A pénzügyi értelemben nem bevételtermelő projekt tekintetében a kedvezményezett
önkormányzatok kötelezettséget kell vállaljanak:
 a rendeltetésszerű üzemeltetési, fenntartási, pótlási feladatok folyamatos ellátására
(különös tekintettel az előírt minimális 5 éves kötelezettség időszakára),
 az ehhez szükséges technikai eszközök rendelkezésre állásának biztosítására,
 a feladatok ellátásához szükséges szervezet és pénzügyi forrás biztosítására.
Az önkormányzatokat érintő nyomvonalas infrastruktúra szempontjából a fenntartási
feladatok lehatárolása megállapodás szerint a közigazgatási terület alapú megosztással
történhet. A tervezett kerékpáros útvonal – mint közösségi közlekedés számára nyitott,
közcélú használatú rendszer – tekintetében a bevételképződés lehetőségét ki kell zárni.
A szervezetrendszer fő elemei:
 Az Önkormányzat a városfejlesztések és az akcióterületi tervek megvalósításának
alapvető letéteményese. A pályázati forrásból megvalósuló programokra az egyes OPk Irányító Hatósága az önkormányzattal fog megállapodást kötni a támogatásnak az
akcióterületi tervben jelölt céljainak a szabályszerű felhasználására. Feladata a
fejlesztések aktív és passzív résztvevői (megvalósításban résztvevők, ill. a
megvalósítás „haszonélvezői” a lakosság és a gazdasági/társadalmi szereplők)
integrálása.
 A Polgármesteri Hivatal részben, mint az önkormányzati feladatok előkészítésének és
végrehajtásának egyik szervezete, ill. részben, mint külső szervezet, hatóságként
jelenik meg a megvalósításban.
 A külső szervezeteket a hatóságok, a szakértők, a civil szféra szereplői, a piaci
szereplők, és az intézmények alkotják, akik a megvalósítás aktív résztvevőinek egyik
csoportját alkotják.
 A Városfejlesztő Társaság (pl. Tapolca esetében a Tapolcai Városfejlesztési Kft.) az
akcióterületen tervezett városfejlesztési akció végrehajtására kialakult, Európában és
Magyarországon egyaránt bevált szervezeti eszköz a közszféra számára, hidat alkotva
a megvalósítás során az egyes szereplők között.

A fejlesztési terület kijelölése
Hosszabb távon a teljes vizsgálati terület érintett a kerékpározást segítő fejlesztésekkel,
azonban első ütemben a Tapolca - Szigliget kerékpárút megépítése (lehetséges kerékpáros
kapcsolat) sávja jelölhető ki kerékpáros fejlesztési területnek.
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5. A FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK FELMÉRÉSE
Illeszkedés fejlesztési dokumentumokhoz
A „Megalapozó dokumentumok, …” fejezetben vizsgáltuk meg a meglévő stratégiai
dokumentumok kapcsolódó tartalmát. A dokumentumok alapján a térség települései
elkötelezettek a kerékpáros közlekedés támogatásában, az azt segítő infrastruktúra
fejlesztésében és a kerékpározás elterjedésétől várható célok és hatások deklarálva lettek a
stratégiai célok között. A kerékpáros közlekedés vonatkozásában a város legfontosabb és –
közlekedési szempontból – egyben a legrészletesebb stratégiai dokumentum a Tapolcai
Integrált Településfejlesztési Stratégia, amiben a fókuszba állított kerékpáros kapcsolat
konkrét elképzelésként is szerepel. A kerékpáros kapcsolat része lesz az országos kerékpáros
törzshálózatnak is.

A vizsgált terület lehetőségei, kötöttségei
A kérdéses területen jelentős településfejlesztési elképzelés nincs napirenden, így a
közlekedési hálózat tervezése során a meglévőkön túlmutató forgalomkeltő potenciálokat
nem lehet figyelembe venni.

A kerékpáros infrastruktúra fejlesztési lehetőségei, kötöttségei
A kerékpárforgalmi létesítmények
A vizsgált terület kerékpáros hálózati tervének lehetőségeit meghatározó jellemzők egy
részét, így például a forgalmi adottságokat (nagyság, sebesség, nehézgépjármű-arány), a
meglévő hálózathoz való kapcsolódási lehetőségeket, stb. a „Helyzetértékelés” fejezetekben
tártuk fel.
A hatályos műszaki előírások és az elhelyezéshez rendelkezésre álló útfelület, út menti
szabad területek alapján a fejlesztési lehetőségeket tekintve megállapítható, hogy a mutatkozó
kerékpáros igények szinte mindegyike megfelelően és viszonylag egyszerűen kielégíthetők.
A nyomvonal kijelölése során javasolt a kisforgalmú utakat, mezőgazdasági utakat, és a
vízfolyások menti üres sávokat felhasználni. Érdemes a nyomvonalat úgy kialakítani, hogy az
a védett területeket elkerülje (Tapolca-patak nyugati oldala nem célszerű). A nyomvonalat
célszerű turisztikai látványosságok (a hegyekre rálátva) vezetni.
A Tapolca - Szigliget kerékpáros útvonal szempontjából a Szent György hegy környezete
lenne legjobb a szükséges pihenőhely kialakítására, ahol most is található egy pihenőhely,
melyet célszerű felhasználni.
A kerékpártárolást (biztonságos és „lehajolásmentes”, azaz magasabb kerékpártámaszok;
kamerás őrzés; fedett tárolóhelyek) elsősorban a nagyobb munkahelyeken, az iskoláknál és
Tapolcán a vasútállomásnál és az autóbuszállomásánál lenne szükséges megoldani (e
helyszínek B+R parkolóként működhetnének). A rövid távú kerékpártároláshoz a helyi
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kereskedelmi létesítmények, szolgáltatóhelyek
kerékpártámaszok elhelyezésére lenne szükség.

és

óvodák

bejáratainál

kisebb

A kerékpáros útirányjelző táblarendszer elsősorban a turisztikai céllal utazók számára lenne
fontos. Elsődleges jelölendő célpontok a térségben vezetett kerékpáros útvonalak folyamatos
jelölése, az elágazási helyeken az alternatív irányok jelölése, emellett a pihenőhelyek,
illemhelyek, étkezési, szállás, bevásárlási lehetőségek elérhetőségének jelzése.

Kerékpáros adatgyűjtés
A kerékpáros áramlatok forgalmának tendenciáját a kiépülő önálló kerékpárutak esetén az
országos közútkezelő állandó forgalomfelvétele nem fogja már tükrözni. Célszerű lenne a
legnagyobb kerékpáros áramlatot felmutató szakaszok valamelyikén automatikus
számlálóberendezés telepítése. A kerékpáros áramlatok térbeli struktúrájának („honnan-hova”
áramlás) megismerését célzó célforgalmi felvételt időszakosan, egy-egy konkrét kerékpárút
(vagy vegyes) fejlesztés megtervezése előtt célszerű időzíteni.

6. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK BEMUTATÁSA
A kerékpáros infrastruktúra fejlesztései
A térségben egy jelentős kerékpáros infrastruktúrafejlesztés már elindult, ez a Balatoni
Bringakörút továbbfejlesztése, rekonstrukciója. A projekt által érintett szakaszokat mutatja be
az alábbi ábra (2015. évi döntéselőkészítő tanulmány alapján, de az ütemezés már nem
aktuális). A komplex rekonstrukció fizikai munkálatai 2019-ben indultak el és ütemezetten
haladnak.

25. ábra A Balatoni Bringakörút fejlesztési nyomvonala (2015-ös eredeti, már nem aktuális ütemterve)
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A térségben az országos kerékpáros törzshálózat több eleme is csomópontot alkot. Mind
Tapolcára, mind Szigligetre esik 1-1 törzshálózati csomópont. Ezt mutatja be a KENYI
központi adatbázis „törzshálózat” rétege (alábbi ábra).

27. ábra Az országos törzshálózat térségi szakaszainak előirányzott nyomvonalai

Tapolca-Szigliget kerékpárforgalmi nyomvonal részletes bemutatása
Következik tehát, hogy a legsürgetőbb térségi feladatok közé sorolható a Tapolca – Szigliget
kerékpáros nyomvonal megépítése. A két települést összekötő nyomvonal változatokat a T-1
jelű Átnézeti helyszínrajz mutatja be M=1:10 000 méretarányban.
A kerékpáros útvonal Tapolcán a kiválasztott nyomvonalváltozattól függően a
vasútállomásnál, vagy a 7345 j. és 77. sz. utak csomópontjánál érhet véget (amíg össze nem
kötik a 77. sz. főút menti kerékpárúttal). Tapolcán a 7345 j. és 77. sz. utak csomópontjában
körforgalom építését javasoljuk későbbi ütemként, mely biztosítaná a kerékpárosok
biztonságos áthaladását. Szigliget térségében első ütemben elegendő a Bringakörútba való
becsatlakoztatás, ugyanis ettől déli irányban a helyi utak jól kerékpározhatók (bár a Szigligeti
várlábánál emelkedőt kell mászni). Második ütemben javasolt a Tapolca-patak mentén a
nyomvonalat tovább vezetni, mellyel emelkedő és közúti forgalom elkerülésével
megközelíthető lenne Szigliget.
A kérdéses kerékpáros kapcsolat kialakítására több megoldás is kínálkozik. A Szent György
hegy nyugati kerülését alapvetően a direktebb vonalvezetés indokolja (ezt a megoldást
tartalmazza az OTrT is). Ami a Tapolca patak mentén elképzelhető megoldást illeti a
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Nemzeti Park 2014-es álláspontja szerint itt (Natura 2000 terület) kerülendő az aszfalt
burkolatú megoldás. A patak nyugati partja Natura 2000 terület, mely érintése
környezetvédelmi hatástanulmány készítését vonná maga után, melyre a projekt szűk
határideje (2020) miatt nemigen van lehetőség. A nyugati parton továbbá ugyan úgy 2
vízfolyás (árok) keresztezés található, mint a keleti oldalon, így ilyen szempontból sincs
különbség. Mindezek fényében a patak keleti oldalán javasolt a kerékpáros útvonalat
kiépíteni. A keleti parton a vízügyi igazgatóság támogatja üzemi út építését. A 7318 j. orsz.
közúton Raposkától önálló kétirányú kerékpárút építésére lenne szükség, mely ingatlanok
jelentős kisajátításával járna, illetve maga az aszfalt burkolatú kerékpárút építés túlzottan
nagy anyagi ráfordítást igényelne. Ezért az önálló kétirányú kerékpárút megoldás helyett
olyan nyomvonalváltozatokat kerestünk, mely kisforgalmú, ill. mezőgazdasági utakon vezet,
így nem igényel kisajátítást, és adott esetben pályaszerkezet építést sem. Meglévő szilárd
burkolatú pályaszerkezeten vezetve elég az útvonalat kitáblázni / útburkolati jelekkel jelezni,
a burkolatlan utakon pedig aszfalt pályaszerkezet helyett olcsóbb zúzottkő alapanyagú utat
építeni. A 7318 és 7345 j. orsz. közutak közül a 7345-ön javasoljuk a nyomvonalat vezetni,
mivel az kisebb forgalmú, és a vonalvezetése biztonságosabb: a 7345 j. úton S-kanyar
található, hullámos a magassági kialakítása, és az ívek belső oldalán növényzet található,
amik miatt a beláthatóság rosszabb, továbbá a vasútnál több sínszált keresztez. Ettől
függetlenül, a 7318 j. utat továbbra is használhatják majd, ahogy jelenleg is (főleg a helyiek),
mint rövidebb (nem turisztikai) hálózati kapcsolat a vasútállomáshoz.
Nyomvonal változatok:
„Fix”:
Szigliget és Raposka között egy nyomvonal lehetséges, melyet „Fix” nyomvonalként
neveztünk el. Ez a Balatoni Bringakörútból kiindulva a 71-es főutat forgalomtechnikai
beavatkozással keresztezné. Az útkeresztezés után önkormányzati ingatlanon fordulna rá a
Tapolca-patakra, mely mentén keleti oldalon haladna üzemi út formájában. Hegymagast
elérve az első épület után jobbra ráfordulna egy önkormányzati aszfalt burkolatú szervízútra,
melyen haladva eléri a Széchenyi utcát. A Széchenyi utcán keleti irányba halad párszáz
métert, majd északnak fordul mezőgazdasági utakra. A mezőgazdasági út Raposka Fő
utcájába fut bele. Későbbi ütemben javasoljuk Szigligeten a Tapolca-patak nyugati oldalán a
nyomvonalat meghosszabbítani, ami által közúti forgalom és emelkedő elkerülésével lenne
elérhető Szigliget. A távlati meghosszabbításhoz híd építésére nincs szükség, mivel mindkét
vízkeresztezésnél már található 1-1 híd. E fix nyomvonal teljes hossza (a távlati
meghosszabbítás nélkül): 4997 m.
Raposka és Tapolca között 3 nyomvonal alternatívát vizsgáltunk meg:
„A” változat:
Raposka Fő utcán vezet déli irányban a Szent György hegy felé, forgalomtechnikai
beavatkozásokkal keresztezve a 7318 j. utat, majd a Fő utcáról az ivókút után letérve
mezőgazdasági utakon vezet egészen a 7345 jelű országos közútig. Mivel az országos közút
forgalma kisebb, mint 2.000 E/nap, ezért építési beavatkozás nélkül is lehet a
kerékpárforgalmi nyomvonal része. Ez a nyomvonal azonban nem a vasútállomáshoz érkezik,
hanem a 77-es úthoz. A vasútállomás ez esetben a Tapolcán belüli – fejlesztendő / kiépítendő
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– kerékpáros hálózat segítségével lenne elérhető, melynek előnye, hogy a turisták Tapolca
központján is keresztülmennének. Későbbi ütemben javasoljuk a 77-es és 7345 j. közút
csomópontját körforgalommá átépíteni, és a 77-es főút menti kerékpárúttal összekötni a
nyomvonalat. E változat teljes hossza (a távlati meghosszabbítás nélkül): 9952 m.
„B” változat:
Raposka Fő utcán vezet északi irányban a vasútállomás felé, majd a temető alatt elhaladva
mezőgazdasági utakon vezet dél-keleti irányban. A 7318 jelű utat elérve kétirányú
kerékpárútként folytatódik a Tapolca patak felé. A patakot elérve annak keresztezése után a
nyugati parton vezet a nyomvonal a Szentkúti érig. Az ér keresztezése után a patak északikeleti oldalán éri el a nyomvonal a 7318 jelű utat. A 3718 jelű út mentén kerékpársáv
kialakítását javasoljuk településkapus típusváltással a 77-es számú főút körforgalmú
csomópontjáig. A belterületi szakaszon közvilágítás meghosszabbítását is előirányozzuk. A
csomóponttól egy rövid kerékpárút kialakításával csatlakozik a nyomvonal a vasútállomás
előtti szervizúthoz. E változat teljes hossza: 9582 m.
„C” változat:
Ez a nyomvonal javaslat is Raposka Fő utcán vezet a Szent György hegy felé, majd a
nyomvonal a 7318 jelű úton – építési beavatkozás nélkül – vezet egészen a Tapolcáig, a
vasútvonal keresztezéséig. A vasút keresztezése után a nyomvonal műszaki kialakítása
megegyezik a „B” változat kialakításával. Tapolca előtt forgalomlassító szigetet és a
közvilágítás meghosszabbítását is előirányzunk. A Raposka és Tapolca közötti külterületi
szakaszon nem irányoztunk elő építési beavatkozást, mert az állami forgalomszámlálási
adatok szerint a közút forgalma 2.000 E/nap érték alatti. E változat teljes hossza: 9082 m.
Keresztmetszeti méretek, pályaszerkezet:
A keresztmetszeti méreteket az e-UT 03.04.13:2019 számú „Kerékpározható közutak
tervezése”, és az e-UT 03.01.13 sz. „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai” szerinti
minimálisan előírt méretekre vettük fel gazdasági megfontolásból. Az előírt méreteket az
alábbi két kép mutatja. Kerékpárút esetén tehát 2,55 m széles útra van szükségünk, mivel
kerékpáros főhálózat részét képezi az út. Kerékpárút építésére csak a „B” változat esetén van
szükség. Kerékpársávokat, melyek a „B” és „C” változat esetén létesülnének, 1,25 m szélesre
vettük fel. A mezőgazdasági és üzemi utak szélességét a rendelkezésre álló hely és pénz
függvényében 2,75 m szélesre vettük fel. A padka szélessége minden esetben 0,5 m mindkét
oldalt.

Ábra: Kerékpárút minimális szélességi méretei
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Táblázat: Mezőgazdasági utak fő műszaki jellemzői

A javasolt pályaszerkezetet az e-UT 03.04.13:2019 sz. „Kerékpározható közutak tervezése”,
az e-UT 03.01.13 sz. „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai”, és az e-UT 06.02.11:2007 sz.
„Utak és autópályák általános geotechnikai szabályai” című útügyi műszaki előírásokban
foglalt irányelvek, és geoműanyagok gyártóinak javaslatai alapján állítottuk össze. A „B”
változat kivételével nem épül kerékpárút, így azt a változatot leszámítva, a tervezés során a
kerékpárútra vonatkozó előírások nem mérvadók, de a kerékpáros előírás is egyébként
megengedi kerékpárút esetében a stabilizált burkolatot. Ennek ellenére mi mégis egy réteg
aszfalt fedőréteget javaslunk a teljes nyomvonal hosszon, mivel ez nagyban növeli az
időtállóságot és az utazás kényelmet.
A mintakeresztszelvényeket a T-2 jelű Mintakeresztszelvények tervlap mutatja be M=1:50
méretarányban.
A javasolt pályaszerkezetek az alábbiak:
1. Kompozit útpályaszerkezet:
- 55 mm vtg. AC 11 jelű aszfaltbeton kopóréteg
- 2,0 kg/m2 bitumenemluziós itatásos permetezés
- 20-80 mm közt változó (átl. 50 mm) vtg. Z 0/22 kőzúzalék
- 200 mm magas 1,5 mm falvastagságú geocella, Z 0/22 kőzuzalékkal feltöltve*
- Georács
- Nem szőtt (tűnemzett) geotextília
275-335 mm
2. Földpadka:
- 100 mm vtg. földfeltöltés, füvesítéssel
100 mm

*A kőzúzalékkal feltöltött geocella magassága a nem patakparti szakaszon (mezőgazdasági
utakon) 200 helyett 150 mm vastagságú lenne.
A zúzottkő anyagának bazaltot javaslunk, mert az kellően időtálló. A kőanyagot az uzsai
kőbányából javasoljuk beszerezni.
Megjegyezzük, hogy a pályaszerkezet a talajmechanikai szakvélemény ismeretében
véglegesíthető, így az a későbbi részletes tervezés során még változhat.
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Szakaszok költségbecsléssel:
A szakaszokat a mellékelt „Szakaszok költségbecsléssel” Excel táblázat mutatja be, és
foglalja össze, melyben a költségbecslés részletezése is szakaszonként megtalálható. A
költségbecsléshez az alábbi egységárakat használtuk:
Egységárak: Ft/
Aszfalt kiegyenlítőréteg építése, átl. 50
mm mart aszfaltból
AC 11 aszfalt kopóréteg építése, 40 mm
vtg.‐ban
AC 11 aszfalt kopóréteg építése, 55 mm
vtg.‐ban
Bitumenemulziós itatásos permetezés,
2,0 kg/m2 mennyiségben
Geocella feltöltése Z 0/22 bazalt
zúzalékkal, 200 mm vtg.‐ban
Geocella feltöltése Z 0/22 bazalt
zúzalékkal, 150 mm vtg.‐ban
Dréncső fektetése
Padkafolyóka építése normál méretben
Padkafolyóka építése nagy méretben
Georács elterítése
Geocella, 150‐200 mm magas, 1,5 mm
falvastagságú, rögzítő pálcákkal
Geotextília elterítése
Geocella kiegyenlítő takarása Z 0/22
bazalt zúzalékkal, átl. 50 mm vtg.‐ban,
tömörítéssel
Földpadka építése, átl. 10 cm vtg.‐ban,
1,0 m szélességben, füvesítéssel
Földmunka: 20 cm földleszedés,
elszállítás, tükörkészítés, tömörítés
Bozótírtás, 1,5 m szélességben,
elszállítással
Fakivágás, 30 cm törzsátmérőjű,
tuskókiszedéssel, elszállítással
Kerékpáros piktogram felfestése
nyommal, vagy útirányjelző nyillal
12 cm széles folytonos záróvonal
felfestése
1 csomópont harántcsíkozása, 2x6 db,
0,5x3,0 m‐es sárga csíkkal
1 db jelzőtábla állítása oszloppal
Forgalomcsillapító sziget építése
Csőáteresz építése, D=500 mm átmérőjű,
6,0 m hosszú csőből
Sebességmérő és kijelző telepítése
Közvilágítás meghosszabbítása
Kerékpáros híd építése

m

m2

db

‐

3000

‐

‐

3900

‐

‐

5000

‐

‐

600

‐

‐

1500

‐

‐

1100

‐

500
12000
25000
‐

‐
‐
‐
700

‐
‐
‐
‐

‐

3500

‐

‐

500

‐

‐

500

‐

600

‐

‐

‐

1500

‐

750

‐

‐

‐

‐

20000

‐

‐

8000

800

‐

‐

‐

‐

216000

‐
‐

‐
‐

40000
2500000

‐

‐

400000

‐
15000
‐

‐
‐
600000

250000
‐
‐

Az alábbi Szakaszok táblázatban !-el megjelölt H-2a és H-2b szakaszok helyett a H-2c, H-2d,
H-2e szakaszokat javasoljuk megvalósítani az következők miatt. A helyszínbejárásunkon
megállapítottuk, hogy az utóbbi útvonal jobb megoldást kínál, mint az előbbi útvonal. A H-2a
és H-2b útvonal esetében 190 m új utat és 2 átereszt kellene építeni, fákat kellene kivágni,
kerítést kéne áthelyezni, és lehet kisajátításra is szükség lenne, vagy partvédelemre. Ehelyett
a H-2c, H-2d, H-2e útvonalon csak 30 m új utat kellene építeni a meglévő aszfalt út
folytatásaként, „egyszerű” terepen, vízfolyás keresztezések nélkül, önkormányzati területen.
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Hegymagas

Szigliget

Tele‐ Szakasz‐
pülés azonosító

SZ‐1

Nyomvonal
része

Meglévő jelleg

A

B

C

Lakott
terület

A

B

C

kívül

Eng.
Forg‐
seb.
alom
[km/h] [E/nap]
‐

Leírás; Egyéb megjegyzás

Tervezett beavatkozás leírása
(építés sötétkék,
forgalomtechnika világoskék)

Kezelői /
Építési
üzemeltetői
engedély‐
hozzájárulás
köteles
köteles

Hossz
[m]

‐

Aszfalt burkolatú 71 számú
országos közút

Útkeresztezés forgalomtechnika;
Útcsatlakozás korrekció;
Útirányjelzés

igen

igen

12

Kompozit burkolatú üzemi út
építése; 2 db áteresz építés;
Útirányjelzés

igen

igen

2390

SZ‐2

A

B

C

kívül

‐

‐

Tapolca‐patak menti
burkolatlan fenntartási terület

H‐1

A

B

C

kívül

‐

‐

Tapolca‐patak menti
burkolatlan fenntartási terület

Kompozit burkolatú üzemi út
építése; Útirányjelzés

igen

igen

290

Kompozit burkolatú üzemi út
építése; 2 db áteresz építés;
Útirányjelzés

igen

igen

190

H‐2a

A!

B!

C!

belül

‐

‐

Tapolca‐patak menti
burkolatlan fenntartási terület;
Magáningatlan rálóg a
területre

H‐2b

A!

B!

C!

belül

50

‐

Aszfalt burkolatú helyi közút
(Széchenyi utca)

Útirányjelzés jelzőtáblával /
útburkolati jellel

nem

igen

125

H‐2c

A

B

C

kívül

‐

‐

Tapolca‐patak menti
burkolatlan önkormányzati
terület

Kompozit burkolatú üzemi út
építése; Útirányjelzés

igen

igen

30

‐

Aszfalt burkolatú helyi közút,
önkormányzati terület

Útirányjelzés jelzőtáblával /
útburkolati jellel;
Burkolatfelújítás szélességben;
Ívkorrekció

igen

igen

160

H‐2d

A

B

C

belül

50
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H‐2e

A

B

C

belül

50

‐

Aszfalt burkolatú helyi közút

Útirányjelzés jelzőtáblával /
útburkolati jellel

nem

igen

125

H‐3

A

B

C

belül

50

‐

Aszfalt burkolatú helyi közút
(Széchenyi utca)

Útirányjelzés jelzőtáblával /
útburkolati jellel

nem

igen

375

H‐4

A

B

C

kívül

‐

‐

Burkolatlan helyi
mezőgazdasági út

Kompozit burkolatú
mezőgazdasági út építése;
Útirányjelzés

igen

igen

745

R‐1

A

B

C

kívül

‐

‐

Burkolatlan helyi
mezőgazdasági út

Kompozit burkolatú
mezőgazdasági út építése;
Útirányjelzés

igen

igen

870

R‐2

A

‐

C

belül

40

‐

Aszfalt burkolatú helyi közút
(Fő utca)

Útirányjelzés jelzőtáblával /
útburkolati jellel; Útkeresztezés
forgalomtechnika

nem

igen

580

R‐3

A

‐

‐

kívül

‐

‐

Aszfalt burkolatú helyi közút
(Fő utca)

Útirányjelzés jelzőtáblával /
útburkolati jellel;
Burkolatszélesítés; Új kopóréteg

nem

igen

210

R‐4

A

‐

‐

kívül

‐

‐

Burkolatlan helyi
mezőgazdasági út

Kompozit burkolatú
mezőgazdasági út építése;
Útirányjelzés

igen

igen

170

R‐5

‐

‐

C

kívül

90

1771

Aszfalt burkolatú 7318 jelű
országos közút

Útirányjelzés jelzőtáblával /
útburkolati jellel

nem

igen

215

R‐6

‐

B

‐

belül

40

‐

Aszfalt burkolatú helyi közút
(Fő utca)

Útirányjelzés jelzőtáblával /
útburkolati jellel

nem

igen

420
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Tapolca

R‐7

‐

B

‐

kívül

‐

‐

Burkolatlan helyi
mezőgazdasági út

Kompozit burkolatú
mezőgazdasági út építése;
Útirányjelzés

igen

igen

290

Kompozit burkolatú
mezőgazdasági út építése;
Útirányjelzés

igen

igen

400

T‐1

A

‐

‐

kívül

‐

‐

Burkolatlan helyi
mezőgazdasági út

T‐2

A

‐

‐

kívül

‐

‐

Burkolatlan helyi
mezőgazdasági út

Kompozit burkolatú
mezőgazdasági út építése;
Padkafolyóka; Útirányjelzés

igen

igen

250

T‐3

A

‐

‐

kívül

‐

‐

Burkolatlan helyi
mezőgazdasági út

Mezőgazdasági út leaszfaltozása;
Padkafolyóka építése;
Útirányjelzés

igen

igen

105

T‐4

A

‐

‐

kívül

‐

‐

Zúzottkővel burkolt helyi
mezőgazdasági út

Kompozit burkolatú
mezőgazdasági út építése;
Útirányjelzés

igen

igen

130

T‐5

A

‐

‐

kívül

‐

‐

Burkolatlan helyi
mezőgazdasági út

Kompozit burkolatú
mezőgazdasági út építése;
Útirányjelzés

igen

igen

1380

T‐6

A

‐

‐

kívül

90

1639

Aszfalt burkolatú 7345 jelű
országos közút

Útirányjelzés jelzőtáblával /
útburkolati jellel

nem

igen

1730

Aszfalt burkolatú kétirányú
kerékpárút építése; Hídépítés;
Útkeresztezés; Útirányjelzés

igen

igen

405

Aszfalt burkolatú kétirányú
kerékpárút építése; 1 db áteresz
építés; Útirányjelzés

igen

igen

1040

T‐7

‐

B

‐

kívül

‐

‐

7318 jelű országos közút menti
burkolatlan terület; Részben
nem közterület

T‐8

‐

B

‐

kívül

‐

‐

Tapolca‐patak és Szentkúti‐ér
menti burkolatlan terület;
Részben nem közterület
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T‐9

‐

B

‐

kívül

90

1771

7318 jelű országos közút menti
terület; Részben nem
közterület

Aszfalt burkolatú kerékpársávok
építése; Útkeresztezés
forgalomcsillapító szigettel;
Útirányjelzés

igen

igen

130

Aszfalt burkolatú kerékpársávok
építése; Vasúti átjáró átépítés;
Közvilágítás meghosszabbítása;
Útirányjelzés

igen

igen

510

T‐10

‐

B

‐

belül

50

1771

7318 jelű országos közút menti
terület; Részben nem
közterület

T‐11

‐

‐

C

kívül

90

1771

Aszfalt burkolatú 7318 jelű
országos közút

Útirányjelzés jelzőtáblával /
útburkolati jellel

nem

igen

2550

Útirányjelzés jelzőtáblával /
útburkolati jellel;
Forgalomcsillapító sziget építése;
Közvilágítás meghosszabbítás

igen

igen

310

T‐12

‐

‐

C

belül

50

1771

Aszfalt burkolatú 7318 jelű
országos közút

T‐13

‐

‐

C

belül

50

1771

7318 jelű országos közút menti
terület

Aszfalt burkolatú kerékpársávok
építése; Közvilágítás
meghosszabbítása; Útirányjelzés

igen

igen

200

T‐14

‐

B

C

belül

‐

‐

Körforgalom DNy‐i oldali
burkolatlan terület

Aszfalt burkolatú kétirányú
kerékpárút építése;
Útkeresztezés; Útirányjelzés

igen

igen

80

T‐15

‐

B

C

belül

50

‐

Vasútállomáshoz vezető helyi
szervízút

Útirányjelzés jelzőtáblával /
útburkolati jellel

nem

igen

150

T‐16

‐

B

‐

kívül

‐

‐

Burkolatlan helyi
mezőgazdasági út

Kompozit burkolatú
mezőgazdasági út építése;
Útirányjelzés

igen

igen

1560

46

Tapolca-Szigliget kerékpárforgalmi nyomvonal hálózati tanulmányterve
Nyomvonal változatok összehasonlítása:
Változatok összehasonlítása
Hossz [m]

Várható nettó
építési költség

bruttó
(+27% ÁFA)

Turisztikai Vasútál‐
attrakció lomást

"A" nyomvonal

9 952

285 602 775 Ft 362 715 524 Ft

✓

x

"B" nyomvonal

9 582

355 503 400 Ft 451 489 318 Ft

✓

✓

"C" nyomvonal

9 082

203 007 750 Ft 257 819 843 Ft

x

✓

Ebből a "Fix" nyomvonal

4 997

181 226 150 Ft 230 157 211 Ft

Táblázat: Tapolca-Szigliget nyomvonal változatok összehasonlítása

A tervezői javaslat az „A” változat. Ezt a nyomvonal változatot elfogadta 2019. 03. 21-én
mind a négy érintett település önkormányzata is (Tapolca, Szigliget, Hegymagas, Raposka).
Továbbá elvi hozzájárulást adott rá a Magyar Közút NZrt., és a Közép-Dunántúli Vízügyi
Igazgatóság; valamint a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága az érintett területeinek
tulajdonát/vagyonkezelését átadná az önkormányzatoknak. Az ezzel kapcsolatos
dokumentumokat a Melléklet tartalmazza.
Az „A” változatnál 5%-os (~15 milliós) tartalékkerettel számolva, a beruházás tehát nettó
300 millió Ft-ból valósítható meg.
Az „A” változat esetében a T-4-es szakaszon idegen terület igénybevételre lehet szükség.
Amennyiben az idegen terület igénybevétel nem oldható meg, és a mezőgazdasági út nem fér
el a 7318 j. orsz. közút területén, úgy (keskenyebb) kerékpárút építését javasoljuk, a közút
menti árok fölé, csatornázással, szalagkorlát elválasztással, és támfallal. A műszaki
megoldást a Magyar Közúttal egyeztetni szükséges. Az érintettség elkerülése még így sem
garantált, az részletesebb keresztmetszeti vizsgálatot igényel a továbbiakban.
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Egyéb térségi fejlesztések
A tervezési terület vasútállomásán, illetve autóbusz-állomásán (Tapolca) és vasúti
megállóiban célszerű elhelyezni korszerű kerékpártárolókat (fedett B+R-ek, lehetőleg
térfigyelő kamerával). A kerékpártároláshoz a helyi kereskedelmi létesítmények,
szolgáltatóhelyek, iskolák, óvodák bejáratainál kisebb kerékpártámaszok elhelyezésére lenne
szükség. Olyan támaszokat kell építeni, melyekhez a kerékpár vázát lehet hozzákötni, és nem
kell túlzottal lehajolni a lekötés során.
Tapolca:
Tapolca kertes és lakótelepi városrészeiben a lakóutcák jól kerékpározhatóak, sok teendő
nincsen, de forgalomcsillapító eszközök elhelyezése, csillapított övezetek kijelölése célszerű.
Hálózati szempontból fontos fő utcák kerékpáros kapcsolatként történő kijelölése célszerű
(táblázással, és kerékpáros nyom burkolati jelekkel, vagy sávokkal), már csak azért is, mert
ezek egy része a kerékpárforgalmi törzshálózat csomóponti ágait/elágazásait jelentik. Ilyen
főbb utcákra tett javaslatok a következők:
 Ady Endre utcában a meglévő kerékpáros nyomok felülvizsgálata, korrekciója (a
kerékpáros nyomokra bizonyos helyeket utólag parkolósávot jelöltek ki).
 Az egyirányú Kisfaludy Sándor utcában javasoljuk az ellenirányú kerékpározást
megengedni, és arra a figyelmet nyomokkal felhívni.
 Juhász Gyula utcán kerékpársáv kialakítása (csak forgalomtechnikával, építési
beavatkozás nélkül).
 A Kossuth Lajos utcán, és a Deák Ferenc utcán kerékpáros nyomokat javaslunk
elhelyezni. Forgalom csillapítás már jelenleg is van: a Kossuth Lajos utcán a
tehergépjárműforgalom korlátozása, ill. a Deák Ferenc utca környékén 20-30 km/h-s
sebességkorlátozás. A forgalomcsillapítást javasolt felülvizsgálni, szükség esetén
kiterjeszteni, vagy 30-as zónák kijelölésével kombinálni.
 A Keszthelyi úton a parkolósávoknál a terelővonal középre eltolása, és kerékpáros
nyomok elhelyezése javasolt, vagy pontos geodézia ismeretében, ha a szélesség
elegendő, kerékpársávot javasolt elhelyezni forgalomtechnikai beavatkozással. A
parkolóhelyek szélessége szükség esetén csökkenthető 2,0 m-re.
 A vasútállomás jobb kerékpáros megközelíthetősége érdekében a Dózsa György úton
kerékpáros nyomok elhelyezése javasolt, illetve a 77-es főúton a körforgalom és
vasútállomás közötti szakaszon a forgalom elől elzárt terület csökkentésével a
sávszélességet növelni lehet, és kerékpáros nyomokat, illetve a vasútállomás felé vezető
útirányjelző nyilakat (balra kanyarodó sávban), és táblákat kellene elhelyezni.
 Tapolca-Szigliget „A” nyomvonalváltozat megvalósulása esetén a Szent György és
Arany János utcát, mint törzshálózati útvonalat, kerékpáros nyomokkal és táblázással
kell kijelölni.
 Tapolca-Szigliget „A” nyomvonalváltozat megvalósulása esetén javasolt a nyomvonalat
kerékpárútként meghosszabbítani a 77-es főút menti kerékpárútig (törzshálózati
nyomvonalak közvetlen összekötése).
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Sümeg felé (Tapolcán belül):
Sümeg a tervezési területen kívül esik, és irányában nincs közeli település, azonban a
jelentős (törzs-) hálózati szerep miatt foglalkoznunk kell vele a Tapolcán belüli – tervezési
területen belülre eső – részen. A Sümegi úton az Ady Endre utcától az Ipar utca parkolójáig
kerékpáros nyomokat, vagy pontos geodézia ismeretében, ha a szélesség elegendő,
kerékpársávot javasolt elhelyezni forgalomtechnikai beavatkozással. A parkolóhelyek
szélessége szükség esetén csökkenthető 2,0 m-re. A parkolótól (ahonnan az út beszűkül) a
lakott terület határáig (Strand utcáig) a járda szélesítésével közös gyalog- és kerékpárutat
javasolt kialakítani, a típusváltásnál településkapus (középszigetes) átvezetéssel. Az
törzshálózati útvonalat kitáblázni is szükséges.
Hegymagas, Raposka:
Hegymagason és Raposkán nincs értelme kerékpáros hálózatról beszélni, mivel túl kis
települések belső hálózat kialakításához. A tervezett Tapolca-Szigliget kerékpáros
nyomvonal felfűzi ezen településeket kellően ahhoz, hogy az kielégítse a helyi és azok
környéki fő kerékpározási igényt.
Szigliget:
Szigligeten sincs értelme kerékpáros hálózatról beszélni. A tervezett Tapolca-Szigliget
kerékpáros nyomvonal a meglévő kerékpáros infrastruktúrával kiegészülve felfűzi a
települést kellően ahhoz, hogy az kielégítse a helyi és környéki fő kerékpározási igényt.
Javasolt azonban a hegy körül az országos közutakon (7123, 71337 j. utakon) kijelölni
kerékpáros útvonalat útburkolati jelekkel (nyomokkal) / táblázással. Továbbá a Tapolca-patak
nyugati partján javasolt a Tapolca-Szigliget kerékpárforgalmi nyomvonalat meghosszabbítani
(későbbi ütemben).
Diszel:
Veszprém (Diszel) felé ugyancsak országos törzshálózati vonal van előirányozva, Tapolcától
Diszelig el is készült az önálló kétirányú kerékpárút, a 77. sz. főút nagyobb forgalma az
önálló kerékpárúti megoldást indokolta is. Ettől függetlenül, ahol az lehetséges (pl. Diszel
települési területén) a kisforgalmú helyi utcák, utak felhasználása célszerű a főhálózati
nyomvonal tovább folytatásánál. A tervezett Tapolca-Szigliget kerékpáros nyomvonalat
javasolt egy későbbi ütemben (pl. a D-i oldalon kerékpárúttal) összekötni a meglévő 77-es
főút menti Diszel felé vezető kerékpárúttal. Diszel településen belül – annak méretéből
adódóan – nincs értelme kerékpáros hálózatról beszélni, de a törzshálózatot úgy érdemes a
településen keresztülvezetni, hogy az a fő belső kerékpározási igényeket is kielégítse.
Zalahaláp, Lesencetomaj, Gyulakeszi:
A Tapolcához közelebb elhelyezkedő nagyobb, tehát intenzívebb kerékpározással
jellemezhető községek kerékpáros bekötése javasolt. Ilyen közeli községek Gyulakeszi,
Zalahaláp, Lesencetomaj, Lesenceistvánd. A bekötéséhez a külterületi szakaszokon,
elsősorban a nagy sebességek, nagy forgalom (77-es, 7317 j., 7316 j. orsz. közutak), és a
közvilágítás hiánya miatt önálló kétirányú kerékpárúti megoldás javasolt, amennyiben nem
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található hasonló irányú olcsóbban kiépíthető, vagy kijelölhető alternatív útvonal (pl.
mezőgazdasági utak, kisforgalmú utak). Gyulakeszi esetében alternatíva lehet északi irányban
mezőgazdasági utakon keresztül a 77-es főút melletti kerékpárútra rákötni, azonban ez
jelentős kerülőutat jelentene azoknak, akik Tapolcára kívánnak eljutni Gyulakesziről.
Ideiglenes megoldás lehet a forgalomcsillapítás (a teherforgalom, sebesség korlátozása),
azonban ez esetben, azért hogy a 7345 j. útra ne terelődjön át a forgalom, ott is
forgalomcsillapításra van szükség, a Tapolca-Szigliget kerékpáros útvonal szakaszán („A”
változat esetében). Lényeges, hogy a Nemesgulács - Gyulakeszi közötti kerékpározás az
előzőeknél lényegesen kisebb intenzitásúnak becsülhető, többek közt azért, mert
Nemesgulács Tapolcát kerékpárral Kisapátin keresztül fogja megközelíteni. Lesencetomajt a
Dobó István lakótelepi kerékpárútba érdemes csatlakoztatni. Lesencetomaj és Lesenceistvánd
egymáson keresztül megközelíthető, így mindegy, hogy a kettő közül melyik lesz a
kerékpáros hálózatba, Tapolcára bekötve. A bekezdésben említett települések esetében belső
kerékpáros hálózatról nincs értelme beszélni, azok kicsiny mérete miatt.
Egyéb környező települések:
A tervezési terület határsávjában Badacsony és Balatonederics a Balatoni Bringakörút
vonalába esik, így azon keresztül megközelíthető. Nemesvita Balatonedericsen keresztül a
belső úthálózatot felhasználva megközelíthető. Nemesgulács, Kisapáti és a Csobánc hegy
térségében viszonylag kis forgalmú és kisebb kerékpáros hálózati szerepű országos közutak
elég sűrű hálója van, melyeken a kerékpározás jelenleg is lehetséges. Ezek esetében – a
forgalmi és baleseti jellemzők figyelemmel kísérése mellett – valószínűleg még sokáig
elfogadható megoldás marad a vegyes úthasználat, mivel érdemi intenzitású kerékpározásra
csak a Bringakörút vonalában lehet számítani. A bekezdésben felsorolt települések esetében
belső kerékpáros hálózatról nincs értelme beszélni, azok kicsiny mérete miatt.

Közbringa
A közbringa-rendszer időszerűségének, indokoltságának kérdéseit a „Fejlesztési lehetőségek
felmérése” fejezetnél már tárgyaltuk, a nem része a projektnek.

Szervezeti-működési háttér
A szervezeti-működési rendszer kérdéseit a „Fejlesztési lehetőségek felmérése” fejezetnél
már tárgyaltuk.

Kerékpáros adatgyűjtés
A kerékpáros adatgyűjtés kérdéseit a „Fejlesztési lehetőségek felmérése” fejezetnél már
tárgyaltuk.

Kísérő intézkedések
A vizsgálati terület települései az oktatási, szemléletformálási intézkedéseket (kampányok,
rendezvények, kiadványok, közösségi média használata stb.) a civil szervezetekkel
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együttműködve kívánja továbbfolytatni. A népszerűsítő program a TOP keretében
megvalósuló kerékpáros beruházások esetében külön rendezvények (nyitó-/zárórendezvény,
alapkőletétel, átadás) megszervezését, és tájékoztató anyagok (médiának, honlapra és
hirdetőpontokra elhelyezendő tetszetős, figyelemfelkeltő tájékoztató anyag) elkészítését
jelenti, az előkészítési és a kivitelezési szakaszban egyaránt.

7. MEGVALÓSÍTÁS
Ütemezés, több fázisú intézkedési terv
Az előző fejezetben bemutatott beruházási elemek rangsorolását és javasolt időbeni
ütemezését alábbi táblázat szerint indokolt elkészíteni és egyeztetni:
Fejlesztés
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indokoltág
(1-„alig” 5-„nagyon” között)
Rövid név

Hálózat- IgényBiztonhiány
intenzitás ság

Tapolca-Szigliget kerékpáros
törzshálózat kiépítése
Tapolcán belüli kerékpáros
(törzs)hálózat kiépítése
Zalahaláp, Lesencetomaj,
Gyulakeszi bekötése a
kerékpáros hálózatba
Szigligeten belül kerékpáros
hálózat folytatás
Diszelen belül kerékpáros
törzshálózat folytatás
Kerékpártámaszok, B+R-ek

Átlag

Javasolt
megvalósítás

5

5

4

4,67

rövidtáv
(2020 éve)

5

4

3

4,00

középtáv

3

3

5

3,67

középtáv

3

3

3

3,00

középtáv

5

2

2

3,00

középtáv

0

5

0

1,67

középtáv

Táblázat: Javasolt fejlesztések rangsorolása

Pénzügyi források
A fejlesztések jelenlegi legkézenfekvőbb forrása a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) TOP-3.1.1-15-SO1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázati
kiírás, azonban a magánerő esetleges bevonása céljából mindenképpen indokolt számba
venni az új kerékpáros hálózati elemek potenciális helyi kedvezményezettjei között a
nagyobb üzemeket. A TOP támogatási konstrukciója 100%-os, vagy speciális költséghatárok
túllépése esetén – közel 100%-os támogatási intenzitást biztosít, így a város saját
költségvetését egy-egy TOP beruházás csak csekély mértékben terhelné meg. Egyes speciális
(inkább előkészítési és szervezési terhet jelentő), kis költségű fejlesztéseket (pl.
adminisztratív forgalomcsillapítási intézkedés, kisebb átalakítás) célszerű a bonyolult és
humán-erőforrásigényes OP-s pályázati rendszertől függetlenül, saját költségvetési forrásra
alapozva megvalósítani.
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Helyi önkormányzatok számára elvileg több operatív program nyújt közlekedésfejlesztési
támogatást, de valójában csak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
biztosít pályázati rendszerben elérhető közlekedési kerékpáros fejlesztési lehetőséget. Fontos
– elnevezésében is közlekedési tartalmú – OP az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív
Program (IKOP), azonban ennek céljai lényegében csak a kormány által központilag
meghatározott fejlesztések körére terjednek ki, illetve a nyíltan pályázható forrásoknál
kötöttpályás közösségi közlekedési területek relevánsak. Ami a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program (GINOP) egy-két érintőleges közlekedési lehetőségét illeti,
ennél a kerékpározást illetően csak központi projektek érvényesülhetnek, illetve piaci
szereplők támogatása van megcélozva. A TOP – az elfogadott pályázati kiírás alapján – egy
szokásos kerékpárút-építési projektnek lényegében minden elemét támogatja (pl. az
útfelújítást, vízelvezető rendszer átalakítást, tájékoztató rendszert, parkolóhely áthelyezést,
pihenőépítést, népszerűsítést is), azonban ezek közül jó néhány esetében felső
százalékkorlátot állapít meg.
Az Irányító Hatóság által közzétett „Területspecifikus Melléklet” szerint Veszprém megye
esetében a rendelkezésre álló forrás 2,5 MrdFt, a támogatási kérelem benyújtásának
határideje 2016. március 31. volt. Online benyújtás szükséges elektronikus kitöltőprogramon
keresztül.
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8. MELLÉKLETEK
Magyar Közút NZrt. elvi közútkezelői hozzájárulása

53

Tapolca-Szigliget kerékpárforgalmi nyomvonal hálózati tanulmányterve

54

Tapolca-Szigliget kerékpárforgalmi nyomvonal hálózati tanulmányterve
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság elvi tulajdonosi és vagyonkezelői hozzájárulása
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Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szándéknyilatkozata a tulajdon és
vagyonkezelés átadásáról az önkormányzatnak
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9. FÜGGELÉK
A Tapolca-Szigliget kerékpárúthoz készített egy tanulmánytervet 2016-ban a Bonum Via Kft,
melyet a tervezés során figyelembe vettünk. A tanulmányterv átemelt részeinek forrásai a
következők.
Tapolca Város Integrált Településfejlesztési Stratégia (kivonat)
1.15.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés A közlekedési forma két szempontból érdemel
figyelmet: a helyi lakosok és a városban megfordulók számára az aktív helyváltoztatás
sajátosságait, illetve az idelátogatók szemszögéből a kerékpáros és gyalogos túrázás
lehetőségeit tekintve. Turisztikai szempontból Tapolca fontos csomópont, mivel a városon
keresztül halad az Országos Kék Túraútvonal, s az utóbbi években megvalósult európai uniós
fejlesztések hatására a város közigazgatási területén belül (beleértve Diszel városrésszel való
összeköttetését) több helyen van mód kiépített vagy kijelölt úton kerékpározni. A várost érintő
térségi jelentőségű kerékpárutak, melyek a 2014-2020-as tervezési időszakban
megvalósítandó beruházások közé tartoznak: Mosonmagyaróvár-Csorna-Gecse-PápaGanna-Sümeg-Tapolca-Badacsonytomaj,
Zalaszántó-Lesencetomaj-Tapolca-(Veszprém),
Tapolca-Raposka-Hegymagas-Szigliget. A tervezett helyi jelentőségű kerékpárutak: TapolcaZalahaláp-(Nyírád-Szőc-Halimba-Ajka), Tapolca-Gyulakeszi-Mindszentkálla-Kékkút-SalföldBadacsonytomaj.
A turisztikai célú fejlesztések természetes következménye lehet, hogy a hivatásforgalmi
közlekedés is ezeken az utakon zajlik, megkönnyítve ezáltal a város és közvetlen térsége
kapcsolatát (a helyi munkavállaló lakosok jelentős részét vonzzák a térségben található
munkahelyek). A város számára fontos cél a Balaton körüli kerékpárúthoz való csatlakozás.
A város fontos célkitűzése, hogy a belváros a gyalogosok számára jól használható, bejárható
legyen – ennek megfelelően több helyen tervezik a gyalogosok előnyben részesítését, és több
olyan összekötő útvonal kialakítását tervezik, ami csak a gyalogosok részére lesz
használható.
A város és környéke kerékpárútjai nemcsak turisztikai hanem hivatásforgalmi szempontból is
fontosak: helyi lakosok által használt vonalak és szolgáltatások környezetkímélő és
jövedelem-takarékos megoldást jelentenek, emellett a kerékpáros üzletek és szervizek
számára bevétel-növekedést eredményez. A kerékpáros turizmushoz élénkülése ugyancsak
hozzájárul a különböző szolgáltatások iránti kereslet élénküléséhez (kölcsönző, szerviz), így a
helyi gazdaságfejlesztésre is kedvező hatást gyakorolhat. Gazdaságélénkítő hatása emellett
abból adódik, hogy a kerékpáros turisták jellemzően a magas minőségű és egyedi
szolgáltatásokat részesítik előnyben, sokat és rendszeresen fogyasztanak, ami kimutathatóan
magas bevételi forrást jelent a városnak és a vállalkozásainak. Az elmúlt időszakban történt
beruházások ellenére (pl. Tapolca-Diszel városrész közötti kerékpárút építése, városi
kerékpárhálózat fejlesztése, kerékpárkölcsönző) e terület még erőteljes fejlesztésre, a
kerékpárúthálózat bővítésre szorul. Az ITS számol a vasúti, autóbuszos és kerékpáros
kombinált közlekedést megfelelően kiszolgáló városi intermodális központ létrehozásával.
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Balaton Koncepció (kivonat 2014.10.30.)
A térségi elérhetőséget javítja a tervezés alatt lévő Budapestet és Balatont összekötő
kerékpárút megépítése, miközben törekedni kell arra, hogy más országos (pl. Duna menti,
Vasfüggöny kerékpárút, vagy nemzetközi hálózatba tartozó (pl. EuroVelo), illetve a
szomszédos nagyvárosokat, térségeket is bekötő (pl. Zala-völgye kerékpárút, Nagykanizsa
térsége, Sió menti kerékpárút) kerékpárútvonalakról is elérhető legyen biztonságosan
kerékpáron a Balaton. A közlekedési ágak összehangolása részeként ösztönözni kell igény
szerint a P+R és B+R parkolók létesítését.
Balaton Operatív Program (kivonat 2014.10.30.)
2.1. Kerékpáros turizmus Cél Minden korosztály számára elérhető kerékpáros paradicsom
kialakítása és működetése az év nagy részében. Tartalom A kerékpározás egyedisége:
belátható távon (legyen egy 3 napos Balaton kör, vagy csillagtúrák), szép táji és tiszta
levegőjű környezetben, minden korosztály számára biztosítható a kerékpározás élménye. A
magas minőségű kerékpáros turizmus infrastrukturális és információs rendszerének
megteremtése a Balaton térségében, a part közelében és a parttól távolabbi települések
turisztikai potenciálja kihasználásának erősítése érdekében (kerékpárút építés és felújítás) –
A program előkészítése, majd megvalósítása során javasolt a civil szervezeteket konzultációs
partnerként bevonni.
 „Balatoni bringakörút” közlekedés biztonságának javítása, hiányzó szakaszok kiépítése
nagy közúti forgalom mentén, baleseti gócpontok felszámolása, az út szélesítése nagy
forgalmú részeken, az út minőségének javítása (gyökerek által töredezett szakaszok, fűvel
benőtt részek kijavítása), lakott területeken belül további 20 közlekedés-biztonsági
intézkedések megvalósítása, vasútállomásokhoz, kikötőkhöz közlekedési kapcsolat
kiépítése, összekötés az országos kerékpáros úthálózattal (Budapest-Balaton útvonal,
Győr-Balaton útvonal) a KKK által készített Megvalósíthatósági Tanulmány alapján
összehangolt módon. Az útvonal kijelölésénél figyelemmel kell lenni a levegőminőségi
szempontokra is (pl. lehetőség szerint: alacsony forgalmú területen, légszennyező
forrásoktól távol haladjon az útvonal).
 A parttól távolabbi települések (pl. Balaton-felvidék, Somogyi – dombság, Sió menti
fejlesztésekhez való kapcsolódás, Kis-Balaton térsége) és kiemelten a turisztikai
szempontból frekventált területek (pl. borospincék, vendéglátóhelyek, látogató
központok, szabadidőparkok, természeti és kulturális attrakciók, stb) biztonságos
elérhetőségének biztosítása (önálló kerékpárutak építése, forgalomcsillapított szakaszok
kijelölése, erdei, mezőgazdasági, murvás utak használata, látnivalók egységes jelzése) a
BFT által készített kerékpáros turizmus fejlesztési program alapján összehangolt módon.
 Biztonságos kerékpártárolók kialakítása köztereken, szolgáltató egységek (pl. üzletek,
vendéglátóhelyek) környezetében, turisztikai attrakcióknál pl. gyalogtúrázáshoz
ökoturisztikai látogató központoknál, vitorlás kikötőknél, közlekedési módváltásnál vagy
vasúti közlekedés esetén a vasútállomásnál.
 Kerékpárútvonalak alapos kitáblázása (több, de kisebb méretű tábla a legközelebbi úti
céllal, a hátralévő távolságok jelzésével).
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Térképalapú kerékpárútvonal ajánlások készítése a Balaton teljes térségében profiknak,
kedvtelésből sportolóknak, időseknek, családoknak – megjelentetése hivatalos balatoni
honlapon, mobil telefonos alkalmazáson és nyomtatott változatban és integrálása
Balatoni turisztikai kommunikációs rendszerbe – javasolt felhasználni a meglévő
kezdeményezéseket és tartalmakat (pl. kulturális programok, intézmények ismertetése),
illetve a civil szervezetek bevonását az útvonal ajánlások elkészítésébe (pl. NyugatBalatoni térség kerékpáros megoldásainak széles körű alkalmazása, Balatoni
Kerékpáros Turisztikai Egylet gondozásában működő balatonbringa.hu használata).
Szolgáltató helyek ösztönzése a kerékpárosok kiszolgálására (kerékpáros barát
szálláshely és vendéglátóhelyek minősítése és a reklámozás révén való előnyben
részesítése – kerékpártárolás, kölcsönzés, autószerelők, kerékpárszervizek, kerékpáros
boltok ösztönzése kerékpárjavítás céljára). A kerékpárok javítása és szervizelése kapcsán
javasolt olyan szolgáltatók nyitva tartásának és működésének ösztönzése, akik megfelelő
kompetenciával rendelkeznek a tevékenység ellátásához és helyben, egész évben nyitva
vannak. A kerékpáros-barát szolgáltatásoknak többféle szintjét nyújthatják az egyes
szolgáltathatók és közülük kialakulhatnak olyanok, melyek a lehetséges szolgáltatások
legszélesebb körét (pl. szerviz, kölcsönzés, őrzött autóparkoló, 21 ügyességi pályák, stb.)
nyújtják magas szinten és kerékpáros centrumokká válhatnak a térségben.
Egységes balatoni kerékpárkölcsönző rendszer kialakítása több, a Balaton térség
egészét, vagy egy jól meghatározott részét viszonylag sűrűn (kb. a nagyobb
településeken, hajóállomások településein) lefedő kerékpárt kölcsönző szervezetek
összefogása mentén valósulhat meg támogatás esetén, akik egy egységes tarifa
rendszerben végzik munkájukat, és a kerékpárok befogadása mellett igény szerint
megszervezik a kerékpárok elszállítását más állomásokra.
Kerékpárok szállításának ösztönzése (szállítási feltételek kialakítása) a közösségi
közlekedési járműveken (pl. hajókon, vonaton (Balaton felé közlekedőkön kiemelten),
buszon) – Balatoni Közlekedési Szövetség koordinálásában.
Kerékpárútvonalak karbantartásának megszervezése a közfoglalkoztatottak bevonásával
köz- és tranzitfoglalkoztatási programok részeként. Forrás 6,5mrd Ft –GINOP 6
Kedvezményezetti kör: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. és a fejlesztendő
útvonalak fenntartóival együttműködésben (települési önkormányzatok, állami
közútfenntartó társaság), egyéb állami utak fenntartói (pl. BfNPI, állami erdészeti
társaságok), helyi, térségi turisztikai összefogások, turisztikai egyesületek Célcsoport
Turisták minden korosztálya és helyi lakosok

Lebonyolítás módja Kiemelt Balaton térségi projekt, melynek elemei - infrastrukturális
beruházási elemek (kerékpárút építés, táblázás és tárolók létesítése) együttműködésben a
KKK-val és önkormányzatokkal) - szolgáltatás-szervezési és marketing elemek Időbeli
ütemezés 2014-2018.
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Balatoni turizmus
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(Forrás: balatontipp.hu)
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Tapolca patak mellett
("A", "B" és "C" változat)
Kétirányú kerékpárút főhűlózaton
("B" változat)

Mezőgazdasági út, és vizfolyás melletti üzemi út
("A", "B" és "C" változat)

3,50
0,50

50 mm átmérőjű dréncső
~25 m-enkénti kivezetéssel
5,00%

2,55

0,50

2,50%

5,00%

0,50

50 mm átmérőjű dréncső
~25 m-enkénti kivezetéssel5,00%

3,75
2,75

0,50

2,50%

5,00%

3,75
2,75

0,50

50 mm átmérőjű dréncső
~25 m-enkénti kivezetéssel5,00%

0,50

2,50%

5,00%

4,0%

2

2

1

4,0%

4,0%

1. Kompozit útpályaszerkezet:
- 55 mm vtg. AC11 jelű aszfaltbeton kopóréteg
- 2,0 kg/m2 bitumenemluziós itatásos permetezés
- 20-80 mm közt változó (átl. 50 mm) vtg. Z 0/22 kőzúzalék
- 200 mm magas1,5 mm falvastagságú geocella, Z 0/22 kőzuzalékkal feltöltve
- Georács
- Nem szőtt (tűnemzett) geotextília
275-335 mm

2. Földpadka:
- 100 mm vtg. földfeltöltés, füvesítéssel
100 mm

Kerékpársáv
("B" és "C" változat, 7318 j. út belterületi szakasz)

Készítő:

0,50

1,25

5,8 - 6,0 m

Meglévő mezőgazdasági út felújítása
("A" változat, T-2 és T-3 szakaszok)

0,50

0,25

0,25

5,00%

1,25

2,50%

2,50%

5,00%

0,85

4,35
3,00

2,00%

0,50

5,00%
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Szikkasztó, párologtató csapadékvíz
elvezető beton lap burkolatú árok

PRF 60/40/10 e.gy. beton
folyóka elem 50 mm ágyazó
betonban, és 150 mm
bazaltzuzalék javítórétegen

3

2

3. Aszfaltburkolat építése:
- 55 mm vtg. AC11 jelű aszfaltbeton kopóréteg
- átl. 50 mm vtg. mart aszfalt kiegyenlítő réteg
- 2,0 kg/m2 bitumenemluziós itatásos permetezés

Székhely: 1073 Bp., Dob utca 92.
Tel.:
e-mail: info@g3dpms.hu
web: http://g3dpms.hu

Iroda: 1033 Bp., Polgár u. 12. Postacím: 1300 Pf.: 4
Tel.: [1] 368-8343; [1] 368-9063
e-mail: pej.kalman@tandemkft.hu
web: www.tandemkft.hu
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Megbízás tárgya:

5,8 - 6,0
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Hegymagas Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete
8265Hegymagas, Szigligeti u. 13.

Kivonat
Hegymagas Közsé g Önkormanyzata Ké pviselő-testületé nek 2020. februrár 1,2-é n tartott
nyilvános ülé sé nek j egyzőkönyvé ből
10 12020. (II. 12.)

Kt. határozat
Hegymagas Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete a
Tapolca-Szigliget keré kpárut hegymagasi szakaszának kij elölé se
cé lj ából Hegymagas közsé g települé srendezé si tervé t módosí tja.

A

Ké pviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairől
szőlő 2011. é vi CLXXXX. törvé ny 13. § (1) bekezdé s 1.
pontjában biztosí tott feladatköré ben eljárva, valamint a
települé sfej leszté si koncepciór őI, az integrált települé sfej leszté si

straté giáról é s a települé srendezé si eszközökről,

valamint egyes

települé srendezé si sajátos joginté zmé nyekről szóló
3I4|201,2.(XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdé s c) pontja
alapjám, a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosí tó számű
projekt kereté ben biztosí tott támogatás felhasznáIása é rdeké ben

a Tapolca - Szigliget keré kprffit nyomvonalának Hegymagas
közsé g közigazgatási területé t é rintő szakaszát - kiemelt
fej

leszté si területté nyilvaní tj a.

A

Ké pviselő-testület felké ri a polgármestert, hogy a sziiksé ges
inté zkedé sekettegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester
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