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Helyzetfeltáró munkarész

BEVEZETÉS

Tapolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2008-ban készült el. A stratégia kidolgozása volt
az alapja és előfeltétele az azóta sikeresen megvalósult városrehabilitációs projektnek, ami egyszerre
szolgálta a belváros értékmegőrzését és új értékek teremtését. Az azóta eltelt időszakban a városban,
de a külső gazdasági, jogszabályi, intézményi környezetben is számos olyan változás történt, amelyek
indokolttá tették a korábbi stratégia felülvizsgálatát és aktualizálását. A felülvizsgálat egyik kiemelt
célja, hogy az aktualizált stratégia alapozza meg a 2014-2020-as időszakban rendelkezésre álló uniós
támogatások eredményes és hatékony felhasználását.
E munkához a járásközpontok esetében a Belügyminisztérium szakmai támogatást nyújtott, amihez a
2014-ben indított közbeszerzési eljárás keretében választották ki a tervezésben közreműködő
szakértőket. A Közép-Dunántúli Régióban a 18 településére kiterjedő a munkát egy hét szervezetből
álló konzorcium nyerte el, így ők végzik a tapolcai ITS kidolgozását is az önkormányzat segítségével.
A munkával párhuzamosan az önkormányzat saját forrásaiból finanszírozva megrendelte a ma már
több, mint egy évtizedes településfejlesztési koncepció aktualizálását is. A két munka időben
szerencsésen találkozott, s így az új stratégia már a megújított koncepcióra alapozva, azt
továbbtervezve készülhet el.
A jogszabályi előírásokból, de a tervezési logikából is fakadóan az ITS egy átfogó tervezési rendszer
egyik eleme. A rendszer alapelemeit és azok egymásra épülését az alábbi ábra foglalja össze
A településfejlesztési és -rendezési tervek rendszere
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STATÉGIA
SZABÁLYOZÁSI TERV
MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI
TANULMÁNYOK
Projektek, pályázatok
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A munka során támaszkodtunk Tapolca településszerkezeti tervében foglaltakra, és figyelembe
vettük mindazokat a fejlesztési elképzeléseket, javaslatokat, amelyek jelentős része már éppen a
2014-2020-as programozási időszakra való felkészülés jegyében készültek el.
A tervezés, illetve az elkészítendő dokumentumok jogi alapját a 2012-ben elfogadott, a településfejlesztés és -rendezésről szóló 314/2012 (XI. 8.) kormányrendelet képezi, ami tartalmilag és
eljárásrendileg is tartalmaz előírásokat. Ennek megfelelően a munka két fő szakaszra tagolódik:


Ki kell dolgozni a stratégiában (és a koncepcióban) foglalt célokat és prioritások megalapozó
helyzetfeltáró, helyzetértékelő, helyzetelemző munkarészt. Tekintettel arra, hogy az eddigi
városi dokumentumok ilyet – a jogszabályban előírt tartalommal és struktúrában – nem
tartalmaztak, szükséges volt ennek pótlólagos összeállítása. Ez a megalapozó vizsgálat
számos tématerületet elemezve mutatja be a város térségi szerepkörét, társadalmi és
gazdasági helyzetét, településrendezési háttérét, a stratégia-alkotás számára meghatározva a
város és az egyes városrészek legfőbb erősségeit, gyengeségeit, illetve a külső környezet
városfejlesztési szempontból releváns jellemezőit. Jelen dokumentum e munka eredménye.



A munka második szakasza a tulajdonképpeni stratégia kidolgozása, aminek ugyancsak a
kormányrendeletben meghatározott struktúrát kell követnie. Ennek keretében kerülnek
meghatározásra a középtávú célok, az azokat szolgáló beavatkozások, a megvalósítás és
nyomonkövetés eszközei és módszerei. E munkafázis eredményei külön dokumentumban
kerülnek bemutatásra.
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1 HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
1.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK
Tapolca a Közép-dunántúli Régióban, Veszprém megyében, Budapesttől 160 km-re, nyugatra, a
Balaton északi partjától 10 km-re fekvő városi rangú település és kistérségi központ. A település a
róla elnevezett Tapolcai-medence közepén helyezkedik el. Tapolca Sümeggel együttműködő
„ikerváros”, térségük együttesen képez funkcionális várostérséget a Balaton nyugati kapujában.
Tapolca szervesen kapcsolódik a térség közlekedési hálózatába, fontos útvonalak találkozásánál
fekszik. Budapest felől a 8. számú főútról leágazó 77. sz. (veszprémi) főútról, délről a Balaton északi
partján vezető 71. sz. főúton és mellékutakon, nyugatról a 84. sz. főútról és a 7317. sz. útról
közelíthető meg. A környező települések felől érkező városi utak sugár irányban érik el Tapolca
központját. Vasúton Tapolca a Balatonszentgyörgy–Tapolca–Ukk–Celldömölk és a Székesfehérvár–
Tapolca törzshálózati fővonalakon érhető el.
Tapolca regionális helyzetét illetően
mindenekelőtt a Közép-dunántúli
Régióhoz
való
tartozás
a
meghatározó. Mivel azonban a
tapolcai
térség
földrajzi
elhelyezkedését tekintve a régió
nyugati-délnyugati végeit jelenti,
Tapolca a Nyugat-Dunántúlhoz is
kötődik – nemcsak annak közelsége
okán, hanem a város egykori Zala
megyéhez tartozása miatt is. E
kötődés
egyebek
között
a
munkaerőpiacon is érzékelhető. Ezen túlmenően a város vonzáskörzete kiterjed a Balaton régióhoz
tartozó több üdülő-településre is, azok turisztikai háttér-településeként fontos ellátó funkciókat tölt
be. A Balaton és környéke Budapest mellett az ország turisztikailag leglátogatottabb területe, így
Tapolca Balaton régióhoz fűződő kapcsolata egyértelmű előnyöket jelent a város számárai.
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1.1-1. ábra: A Balaton kiemelt üdülőkörzet (kiemelve Tapolca)

Forrás: www.teir.hu

Tapolcának a megyei városhálózatban betöltött szerepét vizsgálva tekintettel kell lennünk a megye
aprófalvas jellegére. A Közép-dunántúli Régió 401 településének valamivel több, mint fele Veszprém
megyében található; de itt a települések átlagos népességszáma a régiós átlagnak csupán fele. A
legkisebb (1000 lakosnál kisebb népességű) települések aránya a régióban kb. 50 %, míg Veszprém
megyében ez az arány 72 %. Veszprémben a települések felének 500-nál kevesebb lakosa van.
Az aprófalvak a megye nyugati részén és a Balaton-felvidéken koncentrálódnak, főleg a Pápai, Ajkai,
Balatonfüredi, Devecseri és a Tapolcai kistérségekben. A megye 15 városa tekintetében is
tapasztalható egyfajta sűrűsödés, illeszkedve a régiót átszelő országos urbanizációs főtengelyekhez.
Ennek megfelelően a megye városai két városvonalat alkotnak:


Várpalota – Veszprém – Herend – Ajka – Devecser



Várpalota – Berhida – Balatonkenese – Balatonfűzfő – Balatonalmádi – Balatonfüred –
Badacsonytomaj –Tapolca
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1.1-2. ábra: Veszprém megye térstruktúrája, városhálózata

Forrás: Veszprém megye területfejlesztési koncepciója, 2013

Mint látható, a megye Balaton-partján és a Bakonytól délre eső területein sűrű városhálózat
található, míg a Bakonytól északra eső területek egyetlen városa Pápa.
A megye közigazgatási központja Veszprém, amely megyei jogú város, Székesfehérvárral együtt
régiós társközpont. Kiterjedt középfokú funkcióin túl felsőfokú funkciókkal is rendelkezik. A
megyében részleges felsőfokú ellátási funkciókkal bír még Pápa és bizonyos mértékig Ajka, míg a
megye többi kis- és közepes városa csak hiányos vagy részleges funkciókkal jellemezhető. A
középfokú ellátások viszonylag széles palettája jellemzi a már említett Pápa és Ajka mellett
Várpalotát, Balatonfüredet, és e kategóriához sorolható Tapolca is. Hozzájuk képest a Zirc és
Balatonalmádi nyújtotta lehetőségek hiányosak, és Sümeg is csak részleges középfokú funkciókat tölt
be. A megye többi városának ellátási körzete gyengén kitapintható, vagy csak speciális területre
szorítkozik.
A megye közepes méretű városai közül Ajka és Várpalota egykori ipari központok, ma a
szerkezetváltás problémáival küzdenek. Tapolcán korábban ugyancsak jelentős ipari kapacitások
voltak, amelyek azonban visszaszorultak, így a város ma Sümeggel együtt elsősorban idegenforgalmi
központ.
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Pápa a megye északi felének kulturális és ipari központja, míg – a Balaton törvény területi hatálya alá
tartozó – Balatonalmádi, Balatonfüred és Badacsonytomaj, valamint Zirc földrajzi helyzetéből
adódóan jelentős idegenforgalommal bír.
Tapolca a 2013. január 1-jétől felálló új közigazgatási struktúrában járás székhely lett. A járás területe
megegyezik a korábbi Tapolcai kistérség területével; Veszprém megyében ez a második legtöbb
települést magában foglaló és a harmadik legnagyobb területű járás. Jelenleg két város (Tapolca és
Badacsonytomaj) és 31 község tartozik hozzá (felsorolásukat l. a mellékletekben).
Településszerkezetét tekintve aprófalvas, a települések közel 60%-a 500 lakos alatti község. A megye
kilenc kistérsége közül az egyetlen, amely a fejlődő kategóriába tartozik. 1 Tapolcai járás egyes
települései Tapolca város agglomerációjának is tekinthetők: ezek képezik a Tapolca, Zalahaláp,
Gyulakeszi, Raposka, Kisapáti, és Hegymagas alkotta mikro-térséget.
1.1-3. ábra: A Tapolcai járás települései (a belterületek jelölésével)

Forrás: www.teir.hu

1

Három kistérség (Veszprémi, Balatonalmádi, Balatonfüredi) a dinamikusan fejlődő kategóriába, további négy (Ajkai, Pápai,
Várpalotai, Zirci) a felzárkózó kategóriába, míg a Sümegi a stagnáló kistérségek csoportjába sorolható.
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1.2 TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK
VIZSGÁLATA

1.2.1

Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz
(OFTK)

Tapolca táji természeti adottságai, infrastrukturális jellemezői, települési jellegzetességei, valamit
társadalmi és gazdasági folyamatai – illetve a mindezek terén azonosítható problémák és hiányok
számos tekintetben egybeesnek azokkal az országos jellemzőkkel és tendenciákkal, amelyeket az
OFTK nemzeti szinten megállapít. Ebből adódóan az abban megfogalmazott átfogó és specifikus célok
többsége közvetlenül alkalmazható Tapolcára (és térségére is). A specifikus célok – és az azokon belül
meghatározott beavatkozási területek közül – példálózó jelleggel – említhetők egyebek közt az
alábbiak, amelyek mindegyike kapcsolható valamilyen általános vagy konkrét városi fejlesztési
elképzeléshez:


a fejlődési potenciált hordozó gazdasági ágak – köztük az építőanyag ipar – fejlesztése



a termál- és egészségturizmus fejlesztése, illetve a belföldi turizmus erősítése



helyi és magyar termékekkel kapcsolatos fogyasztói tudatosság erősítése



a kulturális hagyományok és örökség megőrzése, az identitás erősítése



a zöldgazdaság bővítése, a környezetvédelmi ipar fejlesztése, energiatakarékosság és –
hatékonyság, energiabiztonság, a megújuló energiaforrások térségi autonóm energiaellátási
rendszerekben való fenntartható hasznosítása



Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése; a Balaton és térsége programalapú fejlesztése

Az OFTK területpolitikai fejlesztési irányai közt megjelenik:


a többközpontú városhálózat fejlesztés egyik kívánatos elemeként a kompakt városszerkezet,
ami Tapolca fejlesztési koncepciójának is alapelve



az aprófalvas térségek – amilyen a térség és a megye egésze is – fejlesztésének igénye



a kiemelkedő táji értékű térségek egyikeként a Balaton-térség fejlesztése; ezen belül
o

a Balaton-felvidék aktív tájképvédelme, a természetvédelemre, táji adottságokra
épülő gazdálkodási módok kialakítása, fejlesztése;

o

Egységes, turisztikai vonzerőként is szolgáló balatoni közösségi közlekedési rendszer
megteremtése.

A szakpolitikai prioritások sorában említést érdemel a természetes gyógytényezőkre (pl. gyógybarlang) épülő egészségturizmus, de megemlíthető, hogy a 10 kiemelt iparág közt szerepel a turizmus
mellett az építőanyag ipar is, ami Tapolca esetében a szigetelő-anyag gyártás pozíciót erősítheti.
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Az OFTK Veszprém megyei fejlesztési irányai többségében Tapolcára is vonatkoztathatók:


közösségi közlekedést segítő kelet-nyugati irányú közlekedési infrastruktúra hálózati
fejlesztése, a városok közötti kapcsolat javítása.



A helyi gazdaság teljesítő képességének, hozzáadott értékének emelése



A megyében élők szaktudásának, képzettségi színvonalának növelése



Az ipari zónák rehabilitációjának folytatása, a turizmus és a koncentrált ipari tevékenységek
környezetterhelésének minimalizálása.



A megye határain túlnyúló egészségügyi szolgáltatások fejlesztése.



A karsztvíz ivóvízforrás védelmének fejlesztésével a környezet minőségének javítása és a
Balaton táji, természeti védelmének növelése.



A balatoni turisztikai körzet, mint rekreációs térség szolgáltatás- és minőségi kínálatának a
szezonalitást oldó fejlesztése, koordinálása.

1.2.2

Kapcsolódás Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójához és
Programjához

Veszprém megye területfejlesztési programja jellemzően a megye egészére kiterjedő prioritásokat
fogalmaz meg. Az egyes prioritási tengelyek területi vonatkozásainál Tapolcát érintően
mindenekelőtt a természeti és táji értékek védelme és fejlesztése jelenik meg a kiemelt
szempontként, egyrészt a természeti erőforrások adta agroökológiai és turisztikai potenciálok
kihasználásán alapuló fejlesztéseknél, másrészt a foglalkoztatást ösztönző fejlesztések során.
Emellett, mint a megye egyik térszervező központja (járásszékhely), megfogalmazódik a város
központi funkciói fejlesztésnek szükségessége, a helyi gazdaság térségi kisugárzású fejlesztésének
igénye. Ehhez kapcsolódóan a javasolt projektcsomagok közt a program kiemeli a tapolcai járás
esetében a város elérhetőségének, illetve a térség iparterületei elérhetőségének javítását, továbbá a
településen belül a forgalombiztonság növelését.
Az életminőséget, esélyegyenlőséget, közszolgáltatásokat illetően a megyei programban a megye
egészét érintő programokon túl megjelenik a tapolcai városrehabilitáció szükségessége, az épület
felújítások és energetikai fejlesztések igénye, illetve az egészségügyi intézmények, ezen belül a
megyehatárokon is túlnyúló szolgáltatások fejlesztésének terve.
Említést érdemel még, hogy a megyei területfejlesztési program készítésének keretében végzett
vállalkozói felmérés szerint a fejlesztéseket tervező vállalkozások megyeszékhelyet követően
Tapolcán vannak jelen a legnagyobb számban.
Tapolca várostérségére vonatkozóan a megyei koncepció az alábbi fejlesztési célokat emeli ki:


A Balaton-felvidék nyugati kapuja szerepkör betöltéséhez szükséges fejlesztések
megvalósítása (közúti, vasúti fejlesztések, kompjárat indítása Badacsony és Fonyód közt,
kerékpárút hálózat fejlesztés)



Turizmusfejlesztés, borturizmus
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Gazdaságfejlesztés (kiemelten Tapolca mintegy 40 ha nagyságú barnamezős gazdasági
területének fejlesztése), a környezetipar fejlesztése és támogatása



A mezőgazdaság támogatása, egészséges termékek előállítása; a borászatok fejlődésének
biztosítása.



A vidéki térségek megélhetését szolgáló mezőgazdasági tevékenységek támogatása; a
helyben termelés – felvásárlás – helyben feldolgozás – értékesítés vertikumának
összehangolása és fejlesztése a korábbi HANGYA szövetkezetek mintájára



Az alternatív energiaforrások támogatása



A gyógy-barlang adta lehetőségek kihasználása a gyógyászatban és a rehabilitációban



A környezetvédelmi célú fejlesztések támogatása (a tapolcai szennyvíztisztító telep
korszerűsítése, hulladék terméklánc kialakítása, hulladékudvar létesítése az e-hulladékok
biztonságos gyűjtésére.)

1.2.3

Kapcsolódás egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz

Tekintettel arra, hogy a jövőbeli fejlesztések forrásai döntően az európai uniós források lesznek,
meghatározó, hogy az ezek felhasználást megalapozó, a 2004-2020-as időszakra szóló Integrált
Területi Programban (ITP) mekkora súlyt kap a térség, illetve melyek azok a konkrét projektek,
amelyek az előzetes szűrések után e programba potenciálisan támogatott javaslatként bekerültek.
A programdokumentum 2014. októberi változata 2 szerint a megyei forrásokból megvalósításra
javasolt gazdaságfejlesztési projektek közt szerepel


A tapolcai volt honvédségi ingatlanok infrastrukturális fejlesztése



Csarnok építés beruházás (vállalkozások)



Habüveg szigetelőanyag előállítása üzemei telepítése, barnamezős beruházásként



Városi strand fejlesztése II. ütem



Devecser-Tapolca útfejlesztés



Az Aktív Balaton Turisztikai Klaszter szolgáltatásainak bővítése, az „Egész évben Balaton”
koncepció kidolgozása és projekt elindítása (amely minden települést, így Tapolcát is érinti)

A településfejlesztési kategóriában mintegy 50 járási projekt szerepel, ennek kb. harmada Tapolcán
megvalósuló, vagy Tapolcát közvetlenül is érintő. E projektek többsége intézmények fejlesztésére
irányul (óvodafejlesztés; akadálymentesítés, energetikai korszerűsítések), emellett tartalmaz
kerékpárút-fejlesztéseket (pl. Sümeg-Tapolca), illetve a déli városrészt érintő szociális
városrehabilitációt.
Az ágazati operatív programokból megvalósítani tervezett projektek listáján szociális és egészségügyi
fejlesztések, kulturális intézmények fejlesztései és útfelújítások szerepelnek.

2

Jelen tervezési munkával egyidőben zajlik a megyei programok átdolgozása, újratervezése, aminek részletei még nem
ismertek.
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2014-ben készült el a Balaton Kiemelt Térség hosszú távú Fejlesztési Koncepciója és középtávú
Stratégiai és Operatív Programja, amiből az alábbiak emelhetők ki:


E dokumentumok Tapolcát elsősorban az általános (nem turisztikai) gazdaságfejlesztési
támogatások potenciális címzettjeként tekinti. A koncepció szerint „a térségi
gazdaságfejlesztési programokat javasolt azon meghatározó lélekszámú városok, illetve
agglomerációs körzetek köré szervezni, melyek vonzáskörzete döntően a Balaton térségében
van.” A koncepció hat ilyen térséget azonosít, amelyek egyike Tapolca.



A kiemelt turisztikai célpontok közt a koncepcióban közvetve megjelenik ugyan Tapolca: „a
Balaton északi partján, illetve a parttól távolabbi településeken, a Balaton-felvidék turizmusát
szintén meghatározza a hagyományőrzés, a természet közeliség, a kerékpározás,
természetjárás és lovaglás lehetőségei, a helyi termék előállítás és értékesítés, valamint a
borászat”, azonban a város nem szerepel a kiemelt turisztikai jelentőségű települések között.



Nevesítve szerepel ugyanakkor a város a rehabilitációs szakellátások és szolgáltatások
fejlesztését célzó intézkedésnél, ennek fő tengelyét a Zalakaros – Hévíz – Tapolca –
Balatonfüred vonal képezheti.



A program a vasútfejlesztési igények közt jelzi a 26-os Balatonszentgyörgy – Tapolca és a 29es Tapolca – Csajág vasútvonal szakaszok rekonstrukciójának szükségességét.

1.3 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
1.3.1

Országos Területrendezési Terv (OTrT)

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt (továbbiakban: OTrT törvény) az
Országgyűlés 2003-ban fogadta el. A törvény első átfogó módosítására 2008-ban került sor. Az OTrT
törvény 29. §-a úgy rendelkezik, hogy a terv felülvizsgálatát legalább 5 évente el kell végezni. Ennek
megfelelően a törvény soron következő módosítása 2013-ban megtörtént: az Országgyűlés a
módosító javaslatot 2013. december 9-én elfogadta, a törvény 2014. január 1-jén hatályba lépett.
Az OTrT 2. számú melléklete az ország szerkezeti tervét tartalmazza. Az alábbi térkép kivágat Tapolca
településre vonatkozó térképrészlet.
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Tapolca város területét a 2014. január 1-től hatályos módosított OTrT övezetei közül az alábbiak
érintik:


az országos ökológiai hálózat övezete



a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete



a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete



a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete



az országos vízminőség-védelmi terület övezete



a kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete

1.3.2

Veszprém Megye Területrendezési Terve

A Területfejlesztésről- és Területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 11. § (3) bekezdésére
figyelemmel Veszprém megye területrendezési terve nem terjed ki a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
területére.
1.3.3

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve

Tapolca esetében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény rendelkezéseit is
szükséges betartani, minthogy a település (de a járás egésze is) a Balaton Üdülőkörzet része, így a
törvény hatálya alá tartozik.
Az alábbi térkép kivágat Balaton Kiemelt Üdülőkörzet szerkezeti tervének Tapolca településre
vonatkozó részlete.

A törvény az üdülőkörzetre az alábbi övezeteket rögzíti (vastagon szedve a várost közvetlenül is
érintő övezetek):
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Magterület övezete,



Ökológiai folyosó övezete,



Pufferterület övezete,



Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete,



Történeti települési terület övezete,



Világörökség és világörökség-várományos terület övezete,



Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete,



Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete,



Térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete,



Ökológiai rehabilitációt igénylő terület övezete,



Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete,



Földtani veszélyforrás terület övezete,



Vízeróziónak kitett terület övezete,



Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete,



Tómeder övezete,



Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete,



Települési terület övezete,



Gazdasági terület övezete,



Általános mezőgazdasági terület övezete,



Kertgazdasági terület övezete



Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete,



Erdőterület övezete,



Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete,



Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete,



Turisztikai fejlesztési terület övezete,



Szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete,



Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete.
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Külön is említést érdemel, hogy a törvény jelentős számban sorol fel kiemelt honvédelmi terület
övezethez tartozó ingatlanokat, Tapolca város területén érintően mintegy 44 ingatlan tartozik ebbe a
kategóriába.3

1.4 A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS SZERKEZETI TERVEINEK TAPOLCA
VÁROS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI
A szomszédos települések szerkezeti tervei közül az elektronikus formában rendelkezésre állókat
tudtuk áttekinteni. Néhány település szerkezeti terve csak a Lechner Nonprofit Kft. Építésügyi
Dokumentációs és Információs Központjában lelhető fel, és csak helyben olvasható.

Település

szerkezeti terv elektronikusan
hozzáférhető

Tapolca fejlesztését befolyásoló megállapítások

Lesencetomaj

nem

n.a.

Lesenceistvánd

igen

nincs ilyen megállapítás

Raposka

igen

nincs ilyen megállapítás

Gyulakeszi

igen

nincs ilyen megállapítás

Mindszentkálla

nem

n.a.

Szentbélkálla

nem

n.a

Zalahaláp

nem

n.a

3

Az érintett ingatlanok helyrajzi szám szerint: 0408/3; 0159/1; 0135; 0136; 0137; 0139; 0140; 0141; 0143; 0144; 0146;
0163/2; 0152/1; 0129; 0130/1; 0131; 0132; 0133; 0165; 0189; 0147; 0148; 0149; 0150; 0151; 0166/2; 0167; 0185; 0186;
0187; 0190; 0191; 0193; 0194; 0195; 0199; 0202; 0204; 0205; 0207; 0600; 0116; 0120; 0408/2
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szerkezeti terv elektronikusan
hozzáférhető

Tapolca fejlesztését befolyásoló megállapítások

Kisapáti

igen

a szerkezeti terv leírása szerint a település a tapolcai
hulladéklerakót használja

Sáska

nem

n.a

Sümeg

nem

n.a

Itt említjük meg azokat a fejlesztési javaslatokat, terveket, amelyek a felsorolt településekhez
kötődnek, de Tapolcával is kapcsolatban vannak, s amelyek az adott település fejlesztési
programjában (esetleg szerkezeti tervében is) megjelenhet:

Település

Fejlesztési elképzelés

Lesencetomaj

Kerékpárút munkábajáráshoz a Lesencei településektől Tapolcára
Volt honvédségi ingatlanok4 hasznosítása gazdaságfejlesztési céllal

Lesenceistvánd

Kerékpárút munkábajáráshoz a Lesencei településektől Tapolcára
Lesencéktől a Balatonig többfunkciós (mezőgazdasági és kerékpáros út) kialakítása

Raposka

Tapolca-Szigliget közti kerékpárút építése

Gyulakeszi

Pannon kulturális, kereskedelmi és fesztivál központ

Mindszentkálla

–

Szentbélkálla

–

Zalahaláp

A Haláp-hegyi bányaudvar rekultivációja
Tanösvény kialakítása a Haláp-hegyen
Zalahaláp elkerülő út
A Zalahaláp-Hegyesd út aszfaltozása
A Zalahalápi Ipari Park közműfejlesztése

Kisapáti

–

Sáska

A Zalahaláp-Hegyesd út aszfaltozása

Sümeg

Sümegi iparterület bővítése
Kerékpárút kiépítése a sümegi kistérségben
Forrás: Veszprém megyei Önkormányzat 86/2014. (XII. 18.) határozata a Veszprém megye területfejlesztési
dokumentumaihoz illeszkedő projektlistáról

1.5 HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK
1.5.1

A hatályos településfejlesztési koncepció és Integrált Városfejlesztési Stratégia
megállapításai

Településfejlesztési Koncepció
Tapolca Város Képviselő Testülete 2001-ben fogadta a város Településfejlesztési Koncepcióját. A
koncepció a 2005-ben elfogadott új Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat előkészítése során
4

A 2006-ban az önkormányzatnak átadott volt honvédségi ingatlanok közül az északi laktanya nyugati része Lesencetomaj
község tulajdona lett.
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átszerkesztésre, pontosításra és javításra került. 2008-ban szintén új Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv készült, aminek legutóbbi módosításai 2013-ban zárultak és léptek hatályba,
azonban ezek során nem került sor új koncepció elfogadására. Az önkormányzat az időközben
bekövetkezett változások miatt szükségesnek tartotta a koncepció felülvizsgálatát, és aktualizálását,
amire vonatkozóan 2014-ben adott megbízást. Az új koncepció jelen tervezési munkákkal
párhuzamosan készül. Az új Koncepció és az ITS ily módon kölcsönösen támaszkodni tud egymásra,
végleges változataik összhangja miden tekintetben biztosított.
Mindezek miatt jelen tervezési munkákban nem a formálisan még hatályban lévő 2001-es
koncepciót, hanem már az átdolgozott, és az önkormányzat által előzetesen jóváhagyott új
koncepciót tekintjük kiindulópontnak.
A koncepcióban a város településhálózati összefüggéseiről, a település szerkezetéről és helyi
sajátosságairól szóló megállapításai teljes mértékben egybeesnek az e dokumentum későbbi
pontjaiban részletesen bemutatott helyzetleírással. Több helyen is hivatkozunk rá, így e
megállapításokat külön itt nem részletezzük.
A koncepció az alábbi településfejlesztési alapelveket rögzíti:


Fenntarthatóság elve: kiegyensúlyozott társadalmi, gazdasági és környezeti viszonyok
megteremtése, ennek érdekében
o

Kompakt város elve: Extenzív, fejlesztés (a város terjeszkedése) helyett a belső
tartalékok hasznosításán alapuló (pl. barnamezős) fejlesztések

o

Intelligens város: a meglévő technológiák innovatív felhasználása a jobb és
fenntarthatóbb városi környezet kialakítása céljából



Partnerség és együttműködés: ami egyrészt a környező településekkel, másrészt a helyi
társadalom különböző szereplőivel való együttműködést jelenti



Esélyegyenlőség annak biztosítására, hogy a különböző funkciók és szolgáltatások
elérhetősége, az információkhoz való hozzáférés a város és térsége összes lakója számára
egyformán biztosított legyen.

A koncepcióban felvázol hosszú távú jövőkép szerint „Tapolca élénk és sokszínű kulturális élettel bíró,
rendezett, barátságos és természet közeli kisváros, amely hagyományos településszerkezetének,
valamint épített és természeti örökségének megőrzésével és kiváló minőségű, szakszerű
továbbfejlesztésével népszerű célpontja mind a letelepedni vágyóknak, mind a turisztikai célból
idelátogatóknak. Ennek következtében a város képes megtartani lakónépességét, és idegenforgalma
tartósan növekvő tendenciát mutat.”
A város fejlesztésének átfogó célja: „Vonzó, egészséges települési környezet és magas színvonalú
közszolgáltatások biztosítása a város és térsége lakói számára, a gazdaság bővülését és
változatosabbá válását eredményező, környezetkímélő fejlesztések eredményeire alapozva.”
Az átfogó cél érdekében meghatározott részcélok egyrészt a gazdaságra, másrészt a táji-, természeti
és épített környezetre, harmadrészt a társadalomra és humán infrastruktúrára vonatkoznak. E célok
jelen munka második kötetében kerülnek részletesebb bemutatásra, tekintettel arra, hogy döntő
részben egybeesnek az ITS-ben meghatározott célokkal.
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Integrált Városfejlesztési Stratégia
Tapolca Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2008-ban került kidolgozásra. A stratégiára is igaz, hogy
alapvetően a jelenlegivel számos ponton egyező helyzetértékelést tartalmaz, ma már azonban
természetesen érzékelhetőek a stratégia részleges megvalósításából (mindenekelőtt a sikeresen
lezajlott városrehabilitációs projektből) fakadó hatások is.
A stratégia megállapítja, hogy „a helyzetelemzés összességében egy infrastrukturálisan, gazdaságilag
és kulturálisan fejlett város képét mutatja, azonban hiányosságokat tár fel a város külső közlekedési
kapcsolataival, valamint ennek következtében a munkahelyek számával, illetve a szolgáltatások
térbeli eloszlásával kapcsolatban. A társadalmi tendenciák az országos átlagnak megfelelőek,
ugyanakkor jelentős különbségek mutathatók ki az egyes városrészek között”. Legfontosabb
megállapítása:


A Belváros nem minden potenciális funkcióját képes megfelelő minőségben és arányban
betölteni.



Egyes lakóterületek, így a Déli városrész területe, valamint a Keleti városrész lakótelepei
műszakilag, gazdaságilag és lakókörnyezeti szerep szempontjából nem fenntarthatóak.



A turisztika további erősítésének több feltétele is adott: történelmi belváros, termálvíz,
gyógybarlang, fejlesztésre alkalmas volt honvédségi területek.



A városon belüli társadalmi különbségek, különös tekintettel a Déli városrészre
veszélyeztetik Tapolca harmonikus fejlődését.

A stratégia meghatározza az átfogó célt: magas életminőség elérése Tapolca gazdasági
teljesítményének diverzifikált fejlesztése mellett. Ehhez tematikus célok (T1: Munkahelyek teremtése,
T2: Városi szolgáltatási szint javítása, T3: Természetes és épített környezet megőrzése, T4: Leszakadó
rétegek felzárkóztatása, T5: Élhető lakókörnyezet és közösségek) és városrészi célok (Belváros:
városközponti karakter és közösségi megújulás, Déli városrész: társadalmi és fizikai felzárkózás a
város többi részéhez, Kertváros: minőségi lakókörnyezet megőrzése., Keleti városrész: fenntartható
lakókörnyezet elérése, Nyugati városrész: a városrész integrációja a városszövetbe , volt honvédségi
terület: Tapolca új szolgáltató funkciókkal történő bővítése, Diszel: természeti és települési környezet
megőrzése) kapcsolódnak. E célok az akkor hatályos Településfejlesztési Koncepcióval és
településrendezési tervvel összhangban kerültek meghatározásra.
A konkrét beavatkozások céljából négy akcióterület került kijelölésre:


A belvárosi akcióterület, amely közterületi, kulturális, közigazgatási, közlekedési és
kereskedelmi fejlesztéseket foglal magába, megújítva a városközpont karakterét



a volt honvédségi terület, ahol barnamezős beruházásként, jelentős magánforrások
bevonásával turisztikai, kereskedelmi és sportfunkció fejlesztése szerepelt a tervekben



az Y-házak és környéke, ahol az iparosított technológiával készült épületek korszerűsítése
mellett közterületi rehabilitáció és közösségi fejlesztés a cél
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a Déli városrész keleti fele, ahol a leromlott lakóterületek rehabilitációja és szociális
felzárkóztatás a cél

A z elmúlt időszakban a városban zajló fejlesztések alapvetően az IVS-ben foglalt irányoknak
megfelelően történtek (az IVS-ben tervezett beavatkozások megvalósulására vonatkozó áttekintést a
melléklet tartalmazza).
Bár a 2008-as IVS alapvetően helyes és nagyrészt továbbra is aktuális célokat és fejlesztési irányokat
fogalmaz meg, az alábbi területeken mindenképpen szükséges a korrekció:


A kompakt város jellegből adódóan, illetve városszerkezeti okokból, továbbá a funkciók
területi eloszlása miatt a településen nem lehet markánsan elkülönülő városrészeket
beazonosítani (kivéve a fizikailag elkülönülő laktanyaterületet illetve Diszelt), s ezt az
elhatárolást társadalmi tényezők sem feltétlenül indokolják. Ilyen igénnyel jelen munka sem
lépett fel (nem vizsgált pl. külön városrészi adatokat, statisztikákat). Ebből adódóan a város
egészére érvényes (tematikus) stratégiai célok kerülnek kitűzésre, de külön városrészi célok
meghatározása nem indokolt.



Az alapvető célok tekintetben a fő irányok továbbra is megfelelők, de azokat némileg
specifikusabban, az időközben (különösen az uniós támogatások terén) végbement
környezeti változásokat is figyelembe véve kell pontosítani, specifikálni.



A korábban kijelölt akcióterületek továbbra is a fejlesztések „sűrűsödési” területeit jelentik,
de azok kiegészítésre szorulnak (Dobó lakótelep, Déli városrész nyugati része). A volt
laktanyák hasznosítási módja is változik, ma már gazdaságfejlesztési célú akcióterületként
lehet vele számolni.

1.5.2

Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések

Jelen munkával párhuzamosa, de attól függetlenül, külön projekt keretében zajlik Tapolca új, a 20152030-as időtávra szóló Településfejlesztési Koncepciójának kidolgozása, a 2001-ben elfogadott
koncepció megújítása. A feladatra generáltervezőként a VitalPro Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató
Kft. kapott megbízást, közreműködő az Aczél Városépítész Bt. A koncepció keretében készült
munkaanyag az ITS készítéséhez rendelkezésre állt, az ITS ebben foglaltakkal összhangban készült.

1.6 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA
1.6.1

Hatályban lévő településrendezési eszközök

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008-ban alkotta meg a 13/2008. (VI. 02.) Kt.
rendeletét Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának (továbbiakban HÉSZ), valamint Szabályozási
Tervének (továbbiakban SZT) jóváhagyásáról. Egyidejűleg hatályát vesztette a Tapolca Város Helyi
Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 20/2005. (VI. 30.) Kt.
rendelet.
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A többszöri módosítással egységes szerkezetbe foglalt változat 2013. május 29-i dátummal készült el.
A dokumentumok a 2008-ban elkészült Településfejlesztési Koncepció és Integrált Városfejlesztési
Stratégia megállapításaira épültek. Az SZT két belterületi és két külterületi tervlapból áll.
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 69/2013. (IV.26.) Kt. sz. határozatával
jóváhagyta Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete 172/2005. (VI. 17.) Kt. határozattal
elfogadott Tapolca Város Településszerkezeti Terve és leírásáról szóló módosítását.
A Településszerkezeti Terv módosítása a módosított többi településrendezési eszközzel
(településszerkezeti terv, külterületi szabályozási terv, belterületi szabályozási terv, helyi építési
szabályzat) együtt 2013. május 29-én hatályba lépett.
A településrendezési eszközök vonatkozásában nem történt még meg azonban a 2014. január 1-jével
hatályos OTrT módosításhoz történő igazítás a fogalom-meghatározások, övezetek kijelölése és
megnevezése terén.
2015-ben elkészült a „Tapolca Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója 2015-2030” című
dokumentum munkaváltozata, amely már előremutató javaslatokat tartalmaz mind az Integrált
Településfejlesztési Stratégia kidolgozásához, mind a településrendezési eszközök szükségszerű újabb
módosításához.
A 2013-ban módosított Településszerkezeti Terv tartalmazza a tervezett műszaki infrastruktúra fő
elemeinek térbeli rendjét, valamint a település igazgatási területének tervezett területfelhasználását.
A fent említett Településfejlesztési Koncepció kidolgozása során sem az önkormányzat, sem a
tervezők, sem a bevont partnerek részéről nem merült fel olyan jellegű fejlesztési igény, amely
jelentős újabb területek más célú felhasználását igényelné a Településszerkezeti Tervben foglaltakhoz
képest. A „kompakt” város elvével összhangban inkább az vetődött fel, hogy a célszerű lenne a várost
körülvevő szabad területek elfoglalásának korlátozása, azokon a mezőgazdasági területek
megvédése. Ez esetben a fejlesztések nagy része a jelenlegi várostesten belül, rehabilitációs jelleggel
valósulna meg.
A további tervezési feladatoknál figyelembe veendő, a hosszútávú településfejlesztési koncepcióban
javasolt terület-felhasználási szempontok:


A Településszerkezeti Terv bőségesen tartalmaz területeket a várható fejlesztések
megvalósítására. A lakóterületi fejlesztésekre kijelölt beépítetlen területek nagysága
viszonylag szerény, az Y-házaktól nyugatra, valamint a város északi – kertvárosi részéhez
kapcsolódóan – van lehetőség ilyen jellegű fejlesztésre. A kijelölt területek nagysága mégis
elégségesnek látszik annak fényében, hogy Tapolca lakossága csökkenő tendenciát mutat, és
a reálisan kitűzhető cél a lakosság számának megtartása (és nem a növelése) lehet.



A lakóterületekhez képest a Településszerkezeti Terv hatalmas gazdasági-kereskedelmi
területeket jelölt ki a fejlesztésre, a város keleti, északi és nyugati részén. A jelenleg ismert,
és a Koncepció időtávjában prognosztizálható fejlesztések számára a kijelölt – tartalékként
értelmezhető – területek nagysága túlzottnak tűnik. Fennáll annak a veszélye, hogy a
vállalkozók „belekapnak” egyik, vagy másik területbe, ezzel önkéntelenül is a város
szétterülését segítik elő. Ez ellentétes a kompakt város elvével. A pontszerű fejlesztések a
meglévő infrastruktúra-hálózatok és szolgáltatások jelentős bővítését igénylik, aminek
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kiépítése és fenntartása hosszú távon gazdaságtalan lehet. Célszerű lenne a fejlesztések
térbeli koncentrálása például a volt laktanyák területére, északon pedig az elkerülő út és a
meglévő várostest közötti területre. Gazdasági és jogi szempontokat is fegyelembe véve
megfontolandó lehet az Ipari Park címmel rendelkező – de jelenleg még beépítetlen – terület
kivonása is a fejlesztendő területek közül.


1.6.2

A Településszerkezeti Terv a város északi részén, az elkerülő úton belül jelölt ki
nagykiterjedésű területet a városi strandfürdő számára. Az egyeztetések során felmerült,
hogy erre a célra (új strandfürdő) más területek is szóba jöhetnek – szintén a város északi
részén –, és kedvező lenne a városközponthoz közelebbi területet találni erre a célra.
Hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemei

A hatályos településszerkezeti tervnek a városfejlesztési elképzelésekhez igazodó legfontosabb
megállapításai a következők:


Északi feltáró-tehermentesítő út
A jelenlegi elképzelések szerint az északi feltáró-tehermentesítő út 3 ütemben valósulna meg.
I. ütemben a veszprémi és a zalahalápi utak összeköttetése épülne meg a város keleti oldalán,
II. ütemben a nyugati szakasz kialakítása következne, az Ipar utca korszerűsítésével, majd III.
ütemben valósulna meg a város északi részén a tervezett iparterületet is kiszolgáló elkerülő
szakasz.



Intermodális csomópont
A 2009-ben készült Közlekedésfejlesztési Koncepció 3 alternatívát is megvizsgált az autóbusz
pályaudvar Belvárosból való kihelyezésére vonatkozóan. Mindhárom javasolt helyszín a
vasútállomás közelében helyezkedett el, mivel alapvető szempont volt a vasútról autóbuszra
(és fordítva) történő átszállás biztosítása. A legkedvezőbb megoldás egy intermodális
csomópont kialakítása lenne, amely lényegében a vasútállomás és az autóbusz pályaudvar
teljes integrációját jelentené.



77-es sz. főút új elkerülő szakasza, a 84-es sz. főúthoz kapcsolódva, mint új térszerkezeti
elem a Veszprém Megyei Területrendezési Tervben
A várost északról elkerülő új útszakasz magvalósítása tovább tehermentesítheti a város belső
úthálózatát, elősegítheti a városközpont gyalogos övezetének kiterjesztését. Az elkerülő
útszakasz megvalósítására azonban a Településfejlesztési Koncepció időtávjában kevés esély
van, ennek ellenére a helybiztosítás szükségessége nem kérdőjelezhető meg.



A szerkezeti és szabályozási terveken a település É-i részén jelentős mértékű ipari park
terület került kijelölésre.



A település déli részén horgásztó tervezett helyét tartalmazza a vonatkozó tervlap.



A városközpontban több helyen tömbfeltárást, utcanyitást jelöl a terv.



Kijelöli az ökológiai folyosó, a magterület övezeteit és a pufferterületeket is.
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1.7 A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA
1.7.1

A település népességének főbb jellemzői

Tapolca lakónépessége a 2011-es népszámlálás adatai szerint 16.185 fő. Ezen belül minden huszadik
tapolcai lakos (805 fő) a városhoz 1977-ben csatlakozott Diszel településrészben lakik. Külterületi,
jellemzően mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakóhelyeken, tanyákon valamivel több,
mint száz lakos él. Utóbbin belül a legnépesebb területek Sebron és Mogyoróshegy, e két területen
található a külterületi lakosok fele, mintegy 60 fő.
A nemek szerinti összetételt tekintve Tapolcán – az országossal egyezően – a nők kissé magasabb
részaránya jelmező (53,4 %). A város egyedisége, hogy ez az arány az elmúlt évtizedben enyhe, de
tartós (összesen 1 %-os növekedést) mutatott, szemben a nemek országosan változatlan arányával.
Az összetétel korcsoportonként erősen különbözik: míg a 15-59 évesek kört a férfi/nő arány
kiegyenlített, addig a 60 éves és idősebb korosztályban 100 férfira 148 nő jut.
A népességi adatok alapján – figyelemmel a 6349 ha-os területre – a település népsűrűségére 252
fő/km2 adódik. Ez – a népességcsökkenés miatt – számottevően alacsonyabb ugyan a 2001-es
népszámlálás alapján adódó 283 fő/km2 értéknél, azonban ezzel a megye járásszékhelyeinek
középmezőnyében foglal helyet, és még így is lényegesen meghaladja mind a járási (64 fő/km 2), mind
a megyei (79 fő/km2) átlagot, és az országos átlagnak (109 fő/km2) is több, mint duplája. A magas
népsűrűség – a városias jelleg mellett – jelzi, hogy a térség lakossága jelentős részben a településre
koncentrálódik.
1.7-1. ábra Népességkoncentráció a tapolcai járásban
(2013. jan. 1-jei lakónépesség)
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A lakónépesség településnagyság szerinti eloszlását mutató ábrából látható, hogy a járáshoz tartozó
33 település felére (a 16 legkisebb lélekszámú településre) a járás 34 689 fős népességének csak alig
tizede (11 %) jut, azaz a lakosság döntő hányada (89 %) a települések másik 50 %-ára koncentrálódik.
Ezen belül járás további 16 (népesebb) településén a lakosság 43 % a lakik, míg a legnépesebb
Tapolcán a járás teljes népességének közel fele (46 %) él.
Tekintettel arra, hogy Tapolca a Balaton üdülőkörzet – ahová két kivétellel a járás valamennyi
települése is tartozik – fontos háttértelepülése, említést érdemelő adat, hogy a város lakossága az
üdülőkörzet mintegy 260 ezres népességének kb. 6 %-át teszi ki. Ezzel Tapolca a kiemelt térség 179
települése közül – a középváros Siófok és Keszthely után – a harmadik legnépesebb város.
Tapolca balatoni háttértelepülés jellegéből adódóan figyelemmel kell lenni az idegenforgalom
szezonális jellegére, aminek következtében a nyári időszak lakónépessége jelentősen eltérhet a téli
időszakétól. A jelen lévő népesség szezonális gyarapodása a turisták, az üdülőtulajdonosok és az
idényjelleggel munkát vállalók számának átmeneti növekedéséből adódhat. A KSH elemzése szerint a
nyári népesség egyes partmenti településeken a januári létszám akár két-háromszorosát is elérheti,
ugyanakkor ezen elemzés szerint a parttól távolabbi településeken nem változik lényegesen a
népesség a januárihoz képest. (A Balaton üdülőkörzet társadalmi helyzetképe, KSH, 2014) Ezzel
kapcsolatban statisztikai adatok Tapolcára vonatkozóan nem állnak rendelkezésre, azonban itt is
érzékelhető a népességszám átmeneti növekedése a nyári szezonban, ami értelemszerűen nagyobb
terhet jelent ezen időszakban a kommunális és a szociális infrastruktúrára is.
A relatív magas népességszám és népsűrűség ellenére az országos trendekkel azonosan Tapolcán is
tartós népességcsökkenésnek és ezzel együtt a lakosság elöregedésnek lehetünk tanúi. A korábbi
évtizedekben a város népessége a bauxitbányászat fejlődésével fokozatosan emelkedett, azonban az
iparág hanyatlása a népességszámra is kihatott. A városban legtöbben 1990-ben laktak, azóta a
népesség folyamatosan csökken.
1.7-2. ábra Tapolca állandó népességének alakulása 2000-2013 között
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A népességfogyás a 2000-es évek közepéig erőteljesebb volt, majd kissé mérséklődött, de a csökkenő
tendencia továbbra is fennáll. A csökkenés üteme éves átlagban 7,8 ezrelék, ami az országos és a
megyei átlagot (1,9 és 2,9 ezrelék) egyaránt számottevően meghaladja, és a megye járásszékhely
települései között is az egyik legerőteljesebb. A vizsgált időszakban Veszprém megye járásszékhelyei
közül csak Balatonalmádi és Balatonfüred tudott növekedést felmutatni. A legnagyobb arányú
csökkenés Tapolca mellett Sümeget és Pápát, illetve 2009-től Devecsert jellemezi.
A népességszám alakulása a népmozgalmi folyamatok, azaz a születések és a halálozások száma,
illetve a vándorlási egyenleg következménye. A csökkenő trend Tapolcán döntően az utóbbival, azaz
a kedvezőtlen vándorlási egyenleggel magyarázható.
A városban a természetes szaporodás az országos és a megyei jellemzőkkel ellentétben a 2000-es
évek első felében mérsékelten pozitív egyenlegű volt – szemben a megye egyéb járásközpontjaival és
az országos átlaggal –, azonban 2005-től a halálozások száma már tartósan meghaladta a születések
számát, hozzáigazodva a megye többi városához. Évtizedes távlatban nézve egyértelműen romló
tendencia mutatkozik. Az ezer lakosra jutó születésszám nagymértékű ingadozásokkal ugyan (7,510,5 között mozog) de tartós csökkenést mutat, ráadásul a csökkenés üteme meghaladja az
országosat.
1.7-3. ábra: Természetes szaporodás / fogyás Tapolcán
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Forrás: KSH

A csökkenő születésszám összefügghet a házasságkötések számával is, ami az évtized végéig
ugyancsak az országosat meghaladó ütemben csökkent, de az évtized fordulójától e tendencia
megállni látszik. A 2011-es népszámlálási adatok szerint a 14 évnél idősebb népesség nem egészen
fele (47,9 %) él házasságban, ami a térség és a megye átlagának megfelel ugyan, de az országos
kétharmadtól jelentően elmarad.
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1.7-4. ábra – Az 1000 állandó lakosra jutó házasságkötések száma
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Forrás: KSH

Tapolcán a népességszámot a születések és a halálozások egyenlegén túl sokkal inkább a vándorlás is
befolyásolja; a népességcsökkenés magyarázata döntően ebben rejlik. A várost egyértelműen az
elvándorlás jellemzi, a vándorlási egyenleg a 2000-20013-as időszak minden évében negatív, az ebből
adódó népességcsökkenés évente 5-19 fő között mozgott. Az elvándorlás különösen az évtized
közepén (2005-2008) volt erőteljes.
1.7-5. ábra – A tapolcai járás településeinek vándorlási egyenlege 2013-ban (1000 lakosra)

Forrás: Lechner Nkft. TeIR-ITS modul

Tapolca vándorlási vesztesége minden évben meghaladta járás egészére vonatkozó, jellemzően
ugyancsak negatív egyenleget. E tekintetben kiugrónak számít a 2003-as esztendő, amikor Tapolcán
az előző évhez képest tovább romlott az egyenleg, miközben a járás egészre nézve az el- és
odavándorlás kiegyenlítette egymást. Mindebből arra következtethetünk, hogy a tapolcai lakosság
elvándorlásának iránya – a nagyobb városokon, Budapesten, és esetenként külföldi célországokon túl
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– a járás környező települései lehetnek, emellett a statisztikai adatok szerint a sümegi járás egyes
települései is nyertesei lehetnek a tapolcai elvándorlásnak.
1.7-6. ábra: Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt, 1000 lakosra)

Figyelmet érdemel a 2000-es években mutatkozó tapolcai trend összevetése a megye
járásszékhelyeivel. Míg a tapolcai adatok tartósan a negatív tartományban mozognak, addig a
járásszékhelyek átlagára ez nem áll, gyakorlatilag ellentétes a tendencia. Azokban az években, amikor
Tapolcán a legmagasabb az elvándorlás, a járásközpontok átlagában vándorlási nyereség mutatkozik,
jelezve azt, hogy az elvándorlás fő iránya a megye többi városa lehet.
A helyi tapasztalatok mindezeken túl azt valószínűsítik, hogy az elvándorlás a szakképzett munkaerő
körében erőteljesebb, miután ők jobb eséllyel találnak igényeiknek megfelelő munkalehetőséget a
fővárosban, de akár külföldön (jellemzően Ausztriában) is. A bevándorlók ezzel szemben inkább az
alacsonyabb jövedelmű, gyakran támogatásra szorulók számát gyarapítják (romák, gyermeküket
egyedül nevelő anyák) ami a szociális ellátó rendszerre növekvő terheket ró.
A népesség fogyása mellett az elöregedés is jellemző a városra. A 2001-es és a 2011-es népszámlálás
adatainak összevetése azt mutatja, hogy a 15 éven aluli gyermekek aránya 17,1 %-ról 13,8 %-ra
csökkent, ami közel azonos a járási és az országos átlaggal. Ezzel szemben az időskorúak (60 éves és
idősebbek) aránya 16,5 %-ról 24,3 %-ra nőtt. A növekedés országosan is jellemző, azonban Tapolcán
ennek üteme dinamikusabb: míg 2001-ben az idős népesség aránya a városban még nem érte el az
országos átlagot, addig 2011-ben, ha minimális mértékben is, de meghaladta azt. Az öregségi mutató
a megye más járásszékhelyein is gyorsabban nő az országosnál, Tapolcán azonban e városokhoz
képest is gyorsabb az elöregedési folyamat. Egy évtizeddel korábban a várost még fiatalosabb
korösszetétel jellemezte, mint a megye többi városát, 2013-ra azonban ezt az előnyét elvesztette.
Mivel az időskorúak száma hasonló mértékben nőtt, mint amennyivel a gyermekkorúak száma
csökkent, az eltartott népesség (a 0-14 éves és a 64 év fölötti korosztály együtt) számbelileg nem
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növekedett jelentős mértékben. Ugyanakkor a kettő közti aktív korú népesség létszámcsökkenése
miatt az eltartott népesség rátája (az eltartottak az aktív korúak százalékában) növekvő tendenciát
mutat, 2013-ban 42,9 %, ami azonban kissé kedvezőbb az országosnál (45,5%).
Az elöregedést tekintve Tapolcához hasonló vagy még kedvezőtlenebb mutatók jellemzők a Balatoni
üdülőkörzet egészére is; a térségben az országos átlagnál alacsonyabb a gyermekkorúak és magasabb
az időskorúak aránya. Különösen elöregedett a partközeli települések népessége, míg a távolabbi
településeken, ahová Tapolca is tartozik, mérsékeltebben jelentkezik ez a probléma. Érvényes ez a
Tapolcai járásra is: a Balaton-parti településeken a járási átlagot meghaladó az öregedési index (az
időskorúak a gyermekkorúak arányában).

Népesség %-os korösszetétele
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1.7-7. ábra: Az állandó népesség korösszetétele és az öregedési index 5 alakulása
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Forrás: KSH, Lechner Nkft. TeIR-ITS modul

A 2013-as adatok szerint külön is kiemelkedik Ábrahámhegy és Szigliget, ahol az egy gyermekkorú
állandó lakosra 5 időskorú ember jut, míg a járás egészére átlagosan e mutató csak 2,1, Tapolcára
pedig 1,8. Ezen öregségi mutató alapján Tapolca – és a járás egészének – elöregedése némileg
erőteljesebb, mint az országos átlag.
A népesség elöregedése a szociális ellátások terén is megjelenik, tapasztalható, hogy míg a
kisgyermekes családoknak nyújtott szolgáltatás iránti igény változatlan volumenű, addig egyre több
időkorú ügyfél jelenik meg az önkormányzatnál segélyezési igénnyel.
A népesség nemzetiségi hovatartozás szerinti vizsgálatánál ismét fontos szempont lehet a település
és a járás Balatoni üdülőkörzethez tartozása. Mint a rekreációs térségekben általában, a nemzetiségi
hovatartozás nem csak a történelmi hagyományokra vezethető vissza, hiszen egyes települések
számottevő vonzerővel bírnak a külföldi állampolgárok között. A külföldiek a zalai gyógyfürdőknek
helyet adó települések mellett elsősorban a Balaton-felvidék falvaiban vásároltak ingatlant, és

5

Az ábrán jeltett öregségi indexe számításánál a felhasznált adatforrás (TEIR-ITS modul) a 60 éves és idősebb népességet
tekinti időskorúnak, míg a hivatalos KSH definíció értelmében a 64 év fölöttiek sorolandók ide. Utóbbi alapján valamivel
kisebb lesz a mutató értéke, azonban ez sem a tendenciát, sem az átlagtól való eltérést nem módosítja.
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közülük sokan le is telepedtek. A 2011-es népszámlálási adatok szerint öt olyan település van a
térségben, ahol a külföldön született lakosok aránya meghaladja az 5 %-ot, ezek egyike a tapolcai
járáshoz tartozó Salföld6.
Az üdülőkörzethez hasonlóan Tapolcán is a német és a cigány nemzetiségű lakosság aránya a
legnagyobb (hivatalos adat: 1,2 % illetve 1,3 %), a német nemzetiségnek önkormányzata is van.
Mellettük még elenyésző mértékben (0,1-0,1 %) vannak magukat a román és a lengyel
nemzetiséghez tartozónak vallók. A lakosság egy részében feltételezhető még délszláv eredet is,
azonban formális jelenlétük nem tapasztalható. Az adatok azt erősítik, hogy összességében a
nemzetiségi közösségek jelenléte nem jellemző a városban: arányuk együttesen is csak 2,8 %-ra
tehető, ami az országos átlag (6,4 %) felét sem éri el, és elmarad a balatoni átlagtól is (5,5 %).
Ugyanakkor a 10 évvel ezelőtti népszámláláshoz képest kismértékű növekedés mutatkozott.
Járási szinten figyelmet érdemel, hogy a cigány nemzetiség inkább a járás É-K-i településeire
koncentrálódik, ezeken arányuk meghaladja az 5 %-ot (Kapolcson a 8 %-ot), míg az egyéb
nemzetiségűek a partmenti, partközeli településeken vannak jelen. A járásközpont Tapolcán ilyen
értelemben a KSH adatok alapján azonosított szegregátum emelhető ki, ahol zömében roma
emberek élnek (l.: 3.3 fejezet).
A város népességének iskolai végzettségét tekintve a 2001-es népszámlálási adatokhoz képest
egyértelműen kedvező változások követeztek be 2011-re, hasonlóan az országos trendekhez. Külön is
kiemelhető a középfokú végzettséggel, mint legmagasabb, iskolai végzettséggel rendelkezők aránya,
ami az országos átlagot meghaladó volt és maradt.
1.7-8. ábra: A 7 éves és idősebb népesség
legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása 2011-ben
120%
100%
80%

22%
10%

13%

17%

16%

10%

11%
14%

60%

21%

28%

24%

30%

40%

21%

20%

25%

25%

26%

25%

24%

22%

Magyarország
2001

Magyarország
2011

Tapolca
2001

Tapolca
2011

20%
0%

legfeljebb ált. isk.

érettségi nélkül középfok

érettségi

felsőfok

egyéb

Forrás: KSH

6

Az átlag fölötti érték vélhetően nem annyira a település vonzerejéből, mint inkább az igen alacsony lélekszámból adódik; a
település lakónépessége nem éri el a 100 főt.

32

Tapolca Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Helyzetfeltáró munkarész

Ha csak az aktív korúakat (15-59 év) tekintjük, szintén az iskolázottsági mutatók javulását jelzi, hogy a
két népszámlálás közt eltel időben a legalacsonyabb (legfeljebb általános iskolai) végzettségűek
aránya 13,2 %-ról 7,7-ra csökkent (ugyanezek az arány országosan 15,9 % és 9,4 %). A 25 éves és
idősebbek körében a felsőfokú végzettségűek aránya (12,9 %) 2001-ben gyakorlatilag megegyezett az
országos átlaggal. Az ezt követő évtizedben e téren is számottevő növekedés következett be (16 %-ra
nőtt) de az országos növekedési ütemet (12,7 %-ről 19 %-ra) nem tudta elérni.
Tapolcán a munkaképes korúakon (15-64 év) belül a foglalkoztatottak aránya a 2001-es és 2011-es
népszámlálás között mérsékelten növekedett (58,7 %-ról 60,1 %-ra), a megye más járásszékhelyeihez
hasonlóan mindvégig némileg az országos átlag fölött maradva. A korábban jelzett erőteljes
népességcsökkenés hatását azonban ez nem tudta kompenzálni, így a foglalkoztatottak száma a
korábbiakhoz képest csökkent, 2011-ben a számuk nem érte el a 7 ezret.
A gazdaságilag nem aktívak (eltartottak, nyugdíjasok, gyes-en lévők stb.) a lakónépesség valamivel
több, mint felét teszik ki (2001-ben 55 %, 2011-ben 53,3 %)
A helyi munkalehetőségek korlátozottságát jelzi, hogy a 2011-es adatok szerint a foglalkoztatottak
közül minden harmadik (32,7 %) naponta eljáró (ingázó) dolgozó. Ez az arány majdnem 5 %-kal
magasabb, mint a tíz évvel korábbi (28,3 %), illetve némileg meghaladja a megye más
járásközpontjaira vonatkozó értéket is (28,5 %), ugyanakkor a Balatoni üdülőkörzetre jellemző 46 %os értékhez képest nem mondható magasnak. Az ingázás irányáról pontos adatok nem állnak
rendelkezésre, de a céltelepülések közt mindenképpen kiemelhető a közeli Zala megye, illetve
Zalaegerszeg. Természetesen Tapolca is foglalkoztat máshol élőket: az itt foglalkoztatottak 30 %-a
jellemzően a környező településeken élő bejáró dolgozó. Az eljáró dolgozók létszáma 226-tal
meghaladja a bejárókét, ami szintén a város lehetőségeinek korlátait jelzi.
A rendszerváltozás után Tapolcán is megjelenő munkanélküliség az 1990-es évek közepén tetőzött,
de 1997. után az ezredforduló utánig tartó egyértelmű csökkenés jellemezte. E csökkenés dinamikája
jóval nagyobb volt, mint az országos és a megyei változás, ennek eredményeként a 2001-es
népszámlálás során a KSH által mért munkanélküliségi ráta Tapolcán csak 4,8 % volt, szemben az
országos 6,5 %-kal. Ez a kedvező tendencia azonban az évtized közepén megtört, ami a város három
nagy foglalkoztatójának bezárásával (Bauxitbánya, vasúti járműjavító, Honvédség), a későbbi években
pedig a 2008-2009-es pénzügyi, gazdasági válság hatásaival magyarázható. 2011-ben a
munkanélküliség már 5,4 %-os volt, ami megközelíti az országos 5,7 %-os értéket, de jelentősen
alatta marad a Balatoni körzet egészére jellemző 12 %-tól.
A fenti tendenciának felel meg a nyilvántartott álláskeresők 7 számának időbeli alakulása is.

7

A számadatokat nem pusztán a tényleges munkerőpiaci mozgások alakítják, hanem az időközben változó statisztikai
módszertan (pl. 2003-tól módosult a KSH által alkalmazott munkanélküliségi fogalom), s főként a módosuló jogszabályok.
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1.7-9. ábra: Nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tapolcán
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Az álláskeresők mintegy harmada 180 napon túl tartós munkanélküli – de ez az arány 2009-ben és
2010-ben az 50 %-ot is meghaladta. Az egy éven túl nyilvántartottak aránya 22,2 %.
Míg országosan az alacsony iskolázottságúak (legfeljebb 8 általánost végzettek) aránya a regisztrált
munkanélküliek közt 40 % körüli, addig Tapolcán ez csupán 30 %-ra tehető, vagyis itt a teljes
népességhez hasonlóan a munkanélküliek körében is az átlagot meghaladó a magasabb
végzettségűek aránya. Megerősíti ezt, hogy az összes regisztrált álláskereső 7,8 %-a felsőfokú
végzettségű, míg országosan ez az arány csak 5,5 %.
A hivatalos statisztikák más településekhez hasonlóan Tapolcán sem tudják figyelembe venni a be
nem jelentett alkalmi munkákat, ami azonban a tapasztalatok szerint számottevő mértékben jelen
van a településen. Ennek egyik fő területe a mezőgazdaság, ezen belül is a környék jelentős
bortermelő területei, szőlői.
Az alkalmi jellegű munkalehetőségek másik fő terepe a városon belül a használtcikk piac. A
munkanélküliség terén – az előbbiekkel is magyarázható módon – Tapolcán is tapasztalható
szezonalitás, ami a Tapolcán erőteljesebbnek mutatkozik, mint a megye és az ország egészében, azaz
itt az átlaghoz képest nagyobb az éven belüli ingadozás. Ez közvetett módon a szociális ellátó
rendszerben is megmutatkozik, hiszen a január-februári időszakban érzékelhetően megnő a szociális
ellátások iránti igény.
További torzító tényező, hogy a tényleges munkanélküliek jelentős része nem jelenik meg a hivatalos
regisztrációban. Ezzel magyarázható, hogy a KSH 2011-es népszámlálása Tapolcán 867 munkanélkülit
azonosított, míg ugyanezen évben a nyilvántartott álláskeresők száma ennek mindössze kétharmada
(594) volt. Ilyen jelentős eltérés sem országos, sem megyei szinten nem tapasztalható.
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Míg 2009-ben Tapolcán a regisztrált álláskeresők kétharmada részesült ellátásban, addig a 2013-ra ez
az arány 40 %-ra csökkent. Megváltozott az ellátás struktúrája is: az álláskeresési ellátás dominanciája
fokozatosan csökkent és 2013-ban a szociális ellátásban részesülők száma már kissé meghaladta az
álláskeresési ellátásban részesülőkét.
A város 15-59 éves aktív korú népességének 2001-ben valamivel több, mint harmada (37,4 %) nem
rendelkezett rendszeres munkajövedelemmel, ami gyakorlatilag egyező az országos átlaggal. E téren
10 év alatt csak minimális javulás következett be (2011-ben 35,5 %), ami azt jelenti, hogy a város nem
tudta követni az ennél némileg nagyobb mértékben javuló országos átlagot (33 %).
Az egy lakosra jutó nettó jövedelem 2000 és 2008 között egyenletesen, évenként átlagosan 44 eFt-tal
növekedett. 2008-tól a növekedés megszűnt, a jövedelemszint stagnál. A Tapolcai jövedelemszint
gyakorlatilag azonosnak tekinthető az országossal, bár 2007 után kismértékű elmaradás mutatkozik
attól, és ugyancsak van némi elmaradás a megye járásközpontjainak átlagától.
1.7-10. ábra: Egy lakosra jutó nettó jövedelem alakulása

Az adóköteles jövedelmek után adófizetésre kötelezettek aránya a teljes lakosságon belül hosszabb
időtávot tekintve is állandónak mondható, 47-48 % között alakul, azaz hozzávetőlegesen minden
második tapolcai lakos fizet adót. Ez 3-5 %-kal haladja meg az országosat, de fölötte marad az
üdülőkörzet átlagának is (2012-ben 45 %).
A lakossági jövedelmeken belül a munkajövedelmek mellett jelentős szerepe van a társadalmi
juttatásoknak is, mindenekelőtt a nyugellátásnak, erről azonban települési szinten nem áll
rendelkezésre pontos statisztikai adat. Járási/kistérségi szinten azonban a 2010-es adatok alapján a
nyugdíjszerű ellátások átlagösszege elmarad a megyei átlagtól, aminek összege januárban kb. 83 ezer
Ft-ra tehető (Forrás: Kistérségek a Közép-Dunántúlon, 2009 – KSH, 2011).
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Tapolca lakói közül a szociális helyzetüknél fogva rászorultak közül 2014-ben 436-an kérelmeztek
egyszeri segélyt, ami azonos az előző évivel, de csupán kétharmada a 2010-2011-es kérelem
számnak. Lakásfenntartási támogatásban 273-an részesültek, ami számottevően kevesebb az előző
éveknél. Közgyógyellátási támogatásban 2012-ig8 évente 200-240 fő részesült.
A város lakásállományára vonatkozóan lásd az 1.9.5 és 1.10.5 fejezeteket.
1.7.2

Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok

Az előzőekben említett negatív demográfiai és tendenciáktól és kedvezőtlen munkapiaci jellemzőktől
eltekintve Tapolca társadalmában nem azonosíthatók az általánostól számottevő mértékben eltérő
sajátosságok, nincsenek jelen olyan jelentős társadalmi, területi konfliktusok, amelyeket a
stratégiában külön is meg kellene jeleníteni. A városban nemcsak építészeti és városszerkezeti,
hanem ezzel összefüggésben társadalmilag is a „kompakt” város jelleg érvényesül, amennyiben
nincsenek társadalmilag nagyon eltérő státuszú területek, vagy olyan nagyobb településrészek,
amelyek a többihez képest súlyosabb társadalmi problémákkal lennének terheltek. Emiatt – a
járásszékhelyek többségével ellentétben – nem volt indokolt elkülönült városrészi statisztikai
adatokat beszerezni, így ilyenek nem is állnak rendelkezésre.
Ha mindezeket figyelembe véve ki akarunk emelni néhány sajátosságot, akkor az alábbiak említhetők
a város egészére vonatkozóan a statisztikák és a helyi tapasztalatok alapján:


a szakképzett munkaerő elvándorlása, ezzel szemben az alacsonyabb státuszú népesség
betelepülése



a roma népesség, illetve a jövedelemmel nem rendelkezők számának gyarapodása, a
segélyezés iránti igény növekedése

Területi szempontból két „pontszerű” probléma említhető:


a déli tehermentesítő út mentén található használtcikk piac, ami a korábban említetteken túl
városképi és környezeti problémaként is megjelenik, amennyiben az értékesítésre nem
kerülő áruk nem kerülnek elszállításra, hanem hulladékként a piac környezetében környéken
maradnak.



Tapolcán 5 olyan kisebb terület azonosítható (gyakorlatilag minden városrészen egy-egy),
amely a jogszabályban meghatározott mutató alapján szegregációval veszélyeztetettnek
tekinthető, de ebből csak egy haladja meg a ténylegesen szegregátumnak minősülő 50 fős
lakosságszámot. E területnek is megfelelő az infrastrukturális ellátottsága, emellett a terület
sajátos belső ellentmondása, hogy az itt lakók jövedelmi helyzete, lakásviszonyai igen
szélsőségese határok közt mozognak. (Részletesebben l.: a 3.3. fejezetben)

Nagyobb területi egységek, településrészek tekintetében bizonyos mértékig szembe állítható
egymással a déli és az északi városrész:


8

A déli városrész (ősi tapolcai magterület) többségében elöregedett, alacsony
komfortfokozatú épületállományában jellemzően elszegényedett lakosság él. E területen sok

2013-tól a közgyógyellátási ügyek a járási hivatalokhoz kerültek.
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az egyedülálló idős ember, jelentős számban kerülnek ki innen az önkormányzat szociális
ügyfelei. Ez a terület egy szociális városrehabilitációs projekt célterülete lehet.


Ezzel szemben az északi kertvárosi rész a város jómódú településrészének tekinthető,
hangulatos zöldövezettel, ahol a népesség az átlagnál képzettebb, műveltebb (más mutatók
tekintetében azonban nincsenek karakteres eltérések a városi átlagtól).

A társadalmi konfliktusok szempontjából említést érdemel a bűnözés alakulása a településen. A
rendőrségi statisztikák alapján egyértelműen kirajzolódik egy markánsan javuló tendencia, hiszen
2010-től 2014-ig mintegy harmadára (744-ről 287-re) csökkent a bűncselekmények száma. A
csökkenés gyakorlatilag minden bűncselekmény kategóriában tapasztalható, így a közrend elleni és a
vagyon elleni bűncselekmények terén is.
1.7.3

Települési identitást erősítő tényezők

A tapolcai identitás döntően a város történelmi múltjához, térségi pozíciójához és a természeti
adottságaihoz köthető. A városi identitás megalapozói és hordozói mindenekelőtt a turisztikai
attrakcióként is szolgáló látnivalók, amelyek mellé azonban egyre inkább felzárkóznak az újkeletű, de
mára már hagyományossá vált jelentősebb rendezvények, fesztiválok, illetve az ezekben aktív
szerepet vállaló hagyományőrző közösségek, civil szervezetek.
Tapolca a „barlangok és vizek városa” a Tapolcai medence közepén található a Balatontól 12 km-re. A
várost körülölelik a Tapolcai-medence bazalthegyei, a térszín egykori magasságát „tanúsító” kúp vagy
koporsó alakú tanúhegyek. A hegyek nemcsak a túrázók számára jelentenek kedvező terepet, hanem
a borászat szempontjából is kiváló adottságok hordozói.
Tapolca térségközponti szerepe – a római időkre visszanyúló közlekedési kapcsolatokon túl – a XIII. és
XIV. században kezdett kibontakozni és fokozatosan megerősödni. A mezővárossá vált Tapolca
egyházi központ szerepe mellett vármegyei közgyűlései székhellyé és törvényszéki hellyé is vált.
Fejlődése a település jogállásától függetlenül (a XIX. sz. végén elvesztette mezővárosi rangját)
gyakorlatilag a XX. sz. második végéig töretlen volt. Ezen belül külön is kiemelhető a XIX-XX.sz.
fordulójának (vasúti és intézményi fejlesztése), de különösen az 1960-as évek, amikor a városi rangját
visszakapó Tapolca fejlődése új lendületet vett, s a Balaton-felvidék jelentős ellátásszervező
kisvárosává vált (Részletesebben l.:. 1.14.6.1 fejezet).
A rendszerváltozás okozta törés után a legújabb kori városfejlesztés az ezredfordulón kapott új
lendületet. Megerősödött a civil társadalom, s vele együtt a lakosság lokálpatriotizmusa, felélénkült a
turizmus, megépült a régóta áhított gyógyszálló.
Az értékmegőrző felújítások és új beruházások a legrangosabb urbanisztikai elismerés, a Hild János
Díj elnyerését eredményezték 2004-ben, de emellett Tapolca még több más megtisztelő cím
birtokosa is: „Értékgazdag település”, „Napkorona bajnok”9, „Kerékpárosbarát település”, „Befogadó
település”.

9

Az Energiaklub által indított versenyen azok a települések nyerik el ezt a címet, amelyek a legnagyobb mértékben
hasznosítják a napenergiát.
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A város főbb látványosságai:


A
város kuriózuma,
legismertebb
nevezetessége a Tavasbarlang, az 1902ben felfedezett természeti ritkaság, ami
adottságai miatt Európában is egyedülálló.
A barlangrendszer különös érdekességét a
benne levő tavak nyújtják, itt találhatók az
ország legnagyobb vízfelülettel rendelkező
barlangi
tavai.
A
bauxitbányászat
vízszintsüllyesztése miatt a barlang sokáig
vízmentes volt, és le is zárták, azonban a bányászat befejezése után a karsztvíz szintje
helyreállt, és a barlang ismét látogathatóvá vált. Új látogatóközpontját 2015 januárjában
nyitották meg.
A barlangrendszer különleges klímájának gyógyhatása régóta ismert, a légzőszervi, légúti,
allergiás és asztmás betegségek gyógyításában nyújt segítséget. Erre a célra az 1925-ben
felfedezett, a kórház alatt húzódó Kórház-barlang használják, ami 1981 óta gyógybarlang
minősítéssel rendelkezik. A barlangot a felette épült Hotel Pelion**** szálloda vendégei is
használhatják, akik a szállodából közvetlen folyosón keresztül juthatnak oda.



A Malom-tó és környezete (régi házai,
vízimalma) nemcsak Tapolca, hanem sokak
szerint az egész ország egyik legszebb és
leghangulatosabb városrésze. Közkedvelt
turista
látványosság,
emellett
rendezvénytérként fontos szerepet tölt be
a város kulturális életében. A tó vizére
épített „Viziszínpad” zenei fesztiváloknak és
különböző kulturális eseményeknek ad
otthont.



A tó körül több emlékmű és szobor is látható, és itt található a tapolcai pantheon, mely a
város híres szülötteinek emlékét őrzi.



A településen számos köztéri szobor, emlékmű is található, köztük a Padányi Bíró Márton
veszprémi püspök által állíttatott Szentháromság szobor, a Köztársaság téri Trianon
emlékhely, vagy a Tapolcán született Marton László Munkácsy és Kossuth díjas
szobrászművész több köztéri alkotása. A kortárs szobrászművészet kiemelkedő alakjának
további művei a Marton Galériában tekinthetők meg.



A tó közvetlen környezetében lévő látnivalók közül kiemelkedik a Templom-domb, Tapolca
egykori történelmi központja. Az itt álló plébániatemplomot Turul ispán emeltette a XIII. sz.
első felében. A török idők alatt megsérült templomot Padányi Bíró Márton veszprémi püspök
1756-57-ben építtette át barokk stílusban.
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A templom előtt található Romkertben láthatók a középkori eredetű vár részlegesen
rekonstruált alapfalai. Itt tárták fel a XVII. sz. közepén kibővített vár kapuját, előtte a mély
farkasveremmel, amely felett a felvonóhíd állt.



Az ugyanitt található egykori Kántorház a Dunántúl
egyik legrégibb népiskolai épülete volt. Ma itt működik
a Városi Múzeum, amely egyebek között az
iskolatörténeti kiállításnak ad helyt. A múzeum tervei
között szerepel helytörténeti kiállítás létrehozása is.



Az 1935-1936 között épült protestáns templom
Szeghalmy Bálint (Koós Károly tanítványa) tervei
alapján készült, stílusa a kalotaszegi fatornyos
templomokra emlékeztet. A közelmúltban felújított
templomot az evangélikus és református gyülekezetek
közösen használják.



A Diszel városrészben lévő Szent Márton katolikus
templom helyén már az 1300-as években is állt
templom. A késő barokk stílusú, egyhajós épületet a XIII. századból való Árpád-kori templom
felhasználásával, a törökök pusztítása után, 1755-ben építették újjá. A szentély oldalába
beépített sírkő még korábbi, az I. és IV. század környékéről való.



Ugyancsak Diszelben működik 1997-től az Első Magyar Látványtár, ami az időszaki művészeti
kiállításokon túl egyre több kulturális rendezvényére is várja az érdeklődőket.



A város borászati, borkereskedelmi hagyományaihoz kötődik a Szent Antal Bormúzeum, ami
egy Arany János utcai étterem alatti borospincében található.



Tapolca látványosságai közt említhetőek a
város keleti részében található, 1972-ben
épült jellegzetes Y házak, a város legújabb
kori modernizálódásának jelképei.



Ugyancsak említést érdemel a közelmúltban zárult város-rehabilitációs pályázat
keretében megújított, mozgalmas Fő tér.

Tapolca Város Önkormányzata 2013-ban döntött a települési értéktár létrehozásáról, mely része lesz
a Veszprém megyei értéktárnak. A Tapolcai Települési Értéktár a város területén fellelhető nemzeti
értékek adatait tartalmazó gyűjtemény lesz. A városban fellelhető, illetve az itt létrehozott érték
felvételét az értéktárba bárki kezdeményezheti.
Az önazonosság, a városi identitás szempontjából kiemelkedő jelentőségűek azok történelmi alakok
vagy más közismert személyiségek, akik a születésük vagy munkásságuk révén a településhez
köthetők:


Batsányi János a magyar felvilágosodás kora költőjének emlékét köztéri szobor, kiállítás őrzi,
illetve rendszeresen megtartott emlékesemények keretében ápolják
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Török János XIX. századi közgazdasági és publicisztikai munkássága mellett mindenekelőtt az
1848-49-es szabadságharcban való részvétele az, aminek emlékét a tapolcai pantheon is őrzi



Csermák József olimpiai Bajnok kalapácsvető tiszteletére rendezik meg minden évben a
Nemzetközi Atlétikai Emlékversenyt



A már említett Marton lászló szobrászművész számos alkotása található a településen, illetve
a róla elnevezett galériában

Tapolca kulturális életének, rendezvényeinek, közösségi szerveződéseinek első jelentős időszaka a
XIX. század második fele, amikor számos művelődési, karitatív és sportjellegű egyesület alakult. A
századfordulót követően a helyi kulturális és közéletben jelentős szerepe volt a helyi lapoknak
(Tapolcai Lapok, Tapolcai Újság, Tapolca és Vidéke), valamint az 1915-ben indult mozinak, a polgári
jellegű olvasókörnek, a kaszinónak és a vallásos és iparos egyesületeknek. A második világháború
után a művelődési házakban jelentős a lakosság részvételére alapozott kulturális élet (tánccsoport,
énekkarok, zenekar, más művészeti csoportok, színházi, zenei képzőművészeti rendezvények, állami
és városi ünnepségek).
A ma is élő hagyományok, illetve az újabb keletű, de mára hagyományossá váló rendezvények közé
sorolható mindenekelőtt a minden év augusztusában sorra kerülő Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét,
illetve az őszi Pisztráng Fesztivál.
Feltétlenül említést érdemel a településen az 1950-es évektől fellendülő Batsányi kultusz máig tartó
ápolása, a Batsányi Emléknapok évenkénti megtartása a Városszépítő Egyesület szervezésében.
A nagyszámú és rendkívül sokszínű városi események közt csupán kiragadott példaként említhető az
ugyancsak évenként megrendezésre kerülő a dr. Papp Pál és Csermák József Nemzetközi Atlétikai
Emlékverseny, a Tapolcai Téltemető, a Szent István napján tartott Kenyérszentelés, a Kisebbségi
Önkormányzatok Napjai, a Testvér- és Partnervárosi Találkozó, vagy a 23 évvel ezelőtt indult Szent
György hegyi Napok; a város 2015-ös rendezvénynaptárában mintegy 120 esemény szerepel.
A település rendezvényeinek döntő többségét az önkormányzati tulajdonú Tapolca Kft.
szervezésében zajlik, de a szervezésben és a hagyományápolásban szerepet kapnak ebben a
különböző kulturális csoportok, civil szervezetek is, mint pl. a Batsányi- és a Kinizsi Táncegyüttesek, a
Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar, a Tapolcai Musical Színpad, az amatőr színjátszó kör, a különböző
klubok és egyesületek. A városi identitás erősítésében, a város kulturális és közéletének alakításában,
mint mindenhol fontos szerepet kap a helyi média (Tapolcai Újság, Tapolca Városi Televízió) is.

1.8 A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA
1.8.1

Humán közszolgáltatások

Tapolca város arra törekszik, hogy lakói számára mind nagyobb teljességgel biztosítsa a különböző
közszolgáltatásokat. A szolgáltatások ellátásában az önkormányzat nem csupán a mennyiségi
teljesítésre törekszik, feladatai elvégzésében lényeges elem a minőségi munka. E területen az
önkormányzatok feladat- és hatáskörét illetően igen jelentős változások következtek be a
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közelmúltban az oktatási és az egészségügyi feladatok állami hatáskörbe kerülésével, emellett 2015.
márciustól a szociális támogatási rendszer is alapvetően átalakul.
Oktatás
Bár Tapolca iskolájáról az első írásos emlékek csak 1550-ből származnak, azonban más emlékeke
alapján feltételezhető, hogy létezett iskola már a XIV. században is. Az iskola jelentős szerepet töltött
be a helyi lakosság életében. Az 1868-as népoktatási törvény alapján – különböző időszakokban –
polgári iskola, vincellér, mezőgazdasági jellegű továbbképző, zsidó felekezeti iskola, tanonciskola,
nőnevelő intézet és óvoda létesült. A város gimnáziumát 1951-ben alapították.
A Tapolcán tanuló fiatalok döntő többsége önkormányzati, állami intézménybe jár, de a városban
működik 3 egyházi fenntartású (óvoda, általános iskola, szakképző intézmény) és 1 alapítványi
fenntartású (művészetoktatás) intézmény is. Az intézmények összességében jelentős számban
fogadnak a térség más településeiről is diákokat, de a Tapolcai Önkormányzatnak más településre
kiterjedő feladat-ellátási megállapodás csak Raposka községgel van az óvodai ellátásra vonatkozóan.
Tapolca jelenlegi oktatási intézményrendszerének összefoglaló adatai és főbb jellemzői
a 2014. okt. 1-jei állapot szerint
Intézmény

fenntartó

Férőhely

tanuló létszám

ebből bejáró

Kertvárosi Óvoda és
tagintézményei (Barackvirág,
Hársfa, Szivárvány)

önkormányzat

525

448

40

Szent Erzsébet Óvoda

Szeretet Leányai
Társulat

75

75

7

Bárdos Lajos Általános Iskola és
tagintézményei (Kazinczy,
Batsányi)

KLIK

1440

1128

222

Nagyboldogasszony Római
Katolikus Általános Iskola

Veszprémi Érsekség

250

154

35

Batsányi János Gimnázium és
Kollégium

KLIK

212

212

78

Széchenyi István Szakképző
Iskola

Baptista
Szeretetszolgálat

457

457

298

KLIK

250

115

69

Járdányi Pál Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola

KLIK

430

n.a

352

Balaton-felvidéki Szín-Vonal

Szín és Vonal

n.a

520

n.a

Óvoda

Általános iskola

Középiskola

Speciális oktatási intézmény
Szász Márton Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, és
Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola
Alapfokú művészetoktatás
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Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény

Művészetoktatási
Közhasznú Alapítvány
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Férőhely

tanuló létszám

ebből bejáró

n.a

30

Egyéb
Diákotthon és Kollégium (a
Batsányi J. Gimnáziumhoz
tartozóan)

KLIK

110

Pedagógiai Szakszolgálat

KLIK

Ellátott gyermekek száma
Rendszeres gondozásban részesül

1225
735

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

A felsorolt intézményekkel, intézménytípusokkal kapcsolatban az alábbiakat kell még kiemelni:
Az óvodai ellátás tekintetében jelentős változás lesz 2015. szeptembertől a 3 éves kort betöltött
gyerekek kötelező óvodai beíratása. Tekintettel a jelenlegi (az elmúlt években némileg növekvő)
kapacitásokra és arra, hogy a szülők jellemzően már eddig is beíratták gyermekeiket (többségében
már 3 éves kor előtt), a most életbe lépő kötelezettség nem generál érzékelhető létszámnövekedést
a városi óvodákban.
1.8-1. ábra: Az egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma
1,40
1,22
1,20

1,09

1,11

1,09

1,06

1,05

1,04

1,06

1,06

1,02

1,00

0,97

0,97

0,94

0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tapolca

Országos átlag

Megyei átlag

Forrás: KSH

A Bárdos Lajos Általános Iskola három feladatellátási helye más-más szakterületekre specializálódott
(matematika, számítástechnika, idegen nyelvek, sport stb.), amelyek jól kiegészítik egymást. A
Batsányi János tagintézményben kétnyelvű (magyar-angol) oktatás is folyik.
A Baptista Szeretetszolgálat által működtetett szakképző intézmény alap-profilja a vendéglátás, de
emellett más szakmákban (pl. szerkezetlakatos, hegesztő) is oktatnak fiatalokat, igazodva a helyi
foglalkoztatók és vállalkozások igényeihez. Ahogy a bejáró tanulók létszámából is látható, az
intézmény térségi feladatokat lát el, az itt tanulók kétharmada más településekről jár ide.
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A járás egyetlen gimnáziuma „hagyományos” négy évfolyamos képzést folytat, aminek
eredményességét a tanulmányi versenyeken elért eredmények is igazolják. A gimnázium fontos
szerepet tölt be a térségben, tanulói harmada bejáró. Az iskola iránti igényt támasztja alá a 100 %-os
kihasználtság is.
Ezzel szemben a gimnáziumhoz tartozó kollégium igen alacsony kihasználtsággal működik annak
ellenére is, hogy itt kapnak elhelyezést a Széchenyi Szakképző Iskola és a Szász Márton Iskola
kollégiumi ellátást igénylő diákjai is.
A Járdányi Pál Zeneiskola nem csupán a művészeti alapoktatás szempontjából érdemel említést. Az
iskola diákjai a város rendezvényeinek állandó szereplői, de saját szervezésű művészeti eseményei,
hangversenyei is népszerűek.
A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola ugyancsak hiánypótló intézmény a térségben, miután középsúlyos értelmi fogyatékos,
autista gyermekek képzésével is foglalkozik. Az alapképzés mellett a diákok fejlesztő foglalkozásokon,
fakultációkon vehetnek részt. Az intézménybe a 2014-es adatok szerint 45 sajátos nevelési igényű
általános iskolai tanuló jár. A szakképzésben résztvevők száma 51 fő, a középsúlyos értelmi
fogyatékosaké 19.
A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézményében nevelési tanácsadás,
konduktív pedagógiai ellátás, korai fejlesztés és gondozás, gyógypedagógiai tanácsadás és logopédiai
szolgáltatásokat vehetnek igénybe a rászorulók.
Tapolcának felsőoktatási intézménye nincs, de az önkormányzat figyelmet fordít a tehetséges helyi
fiatalok felsőfokú tanulmányinak támogatására. Ennek érdekében a 4,0 átlag fölötti tanulmányi
eredménnyel rendelkező tapolcai hallgatók számára – pályázati úton – havi 10 eFt-os ösztöndíjat
nyújt az önkormányzat.
Összességében a város oktatási kapacitásai mennyiségi és strukturális szempontból is megfelelőnek
minősíthetők, kielégíti a városi és a térségi igényeket, s a középtávú demográfiai előrejelzések alapján
a későbbiek sem szükséges kapacitásbővítés vagy strukturális átalakítás. Figyelemmel a várható
jogszabályi változásokra is (pl. a szakképzés esetében a fenntartói feladatok NGM általi átvételére) a
város célja a jelenleg jól működő rendszer megtartása.
Az intézmények infrastrukturális helyzetét 10 tekintve sincsenek alapvető hiányok, s az elmúlt években
több helyen is sikerült fejlesztéseket (pl. energetikai korszerűsítéseket) végrehajtani.
További energetikai korszerűsítések a Batsányi János Gimnázium, a Batsányi és a Kazinczy Általános
Iskolák esetében indokoltak. Szükséges lenne emellett a testnevelési feltételek további javítása
(tornaterem, tornaszoba, tanuszoda), illetve az akadálymentesítés tekintetében is vannak még
hiányok. Jelentősebb beruházási igény mutatkozik a Szász Márton Intézménynél, amelynek a jelenleg
Tapolcán és Tapolca-Diszel városrészben található épületei rossz állapotúak, nem felelnek meg az
oktatási intézménnyel szemben támasztott követelményeknek, egy részük nem is oktatási
intézménynek épült.

10

A Balaton-felvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nem rendelkezik saját ingatlannal, a képzés a város
más iskoláiban zajlik.
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A korábban önkormányzati fenntartású intézmények esetében a fenntartói feladatot 2013. jan. 1jétől a KLIK látja el, míg a működtetés az önkormányzat feladata. Utóbbi a napi működés feltételeinek
biztosításán túl a karbantartásra, javításokra terjed ki, beruházásokat a fenntartóval egyeztetve
végezhet.
Egészségügy
Az egészségügyi alapellátás jellemző adatai
Év

felnőtt háziorvosok
száma dec. 31-én

gyermek háziorvosok
száma dec. 31-én

A háziorvosi ellátásban a
megjelentek és a
meglátogatottak száma
összesen (eset)

A házi gyermekorvosi
ellátásban a megjelentek
és a meglátogatottak
száma összesen (eset)

2000

8

5

114 282

28 441

2001

8

5

119 170

30 068

2002

8

5

125 822

25 740

2003

8

5

130 426

30 411

2004

7

5

128 585

28 423

2005

7

5

136 350

30 866

2006

7

5

143 644

30 380

2007

7

5

108 106

29 498

2008

7

4

119 965

28 803

2009

7

3

132 168

27 491

2010

7

4

131 309

28 157

2011

7

4

129 356

26 001

2012

7

4

131 730

24 714

2013

7

3

132 133

23 476

Forrás: KSH

Az egészségügyi alapellátást a háziorvosok és a házi gyermekorvosok biztosítják. Az orvosok
leterheltsége időben változó. A felnőttek esetében az összes esetszám a 2000-es évek növekvő
tendenciáját követően átmeneti visszaesés után stagnál, évi 13 ezer körül alakul. A gyermekorvosok
által ellátott esetek száma az évtized közepe óta csökkenő tendenciájú, ami vélhetően a demográfiai
tendenciákkal is magyarázható.
Az egy háziorvosra jutó lakosok számát egyrészt a csökkenő lakosságszám befolyásolja, másrészt az
orvosok számának csökkenése. E két hatás eredője miatt a csökkenő tendenciában időnként
ugrásszerű növekedések jelennek meg. E kiugró évektől eltekintve (2009 és 2013) az egy orvosra jutó
lakosságszám az országos átlagnál (és többnyire a megyeinél is) kedvezőbben alakul.
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1.8-2. ábra: Egy házi- és házi gyermekorvosra jut lakosok száma
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Forrás: KSH

A jelenlegi háziorvosi létszám (7 háziorvos és 3 gyermek háziorvos) elegendő, a rendelések területi
megoszlása is megfelelő, a városnak ellátatlan területei nincsenek. A háziorvosok vállalkozói
konstrukcióban látják el feladataikat részben saját tulajdonú, részben önkormányzati tulajdonú
ingatlanokban. A rendelések infrastrukturális feltételei (ingatlan állapota, felszereltség) két
helyszínen javításra szorulnak, ennek érdekében az önkormányzat is tervez fejlesztést,
ingatlanfelújítást.
A településen 4 gyógyszertár működik.
Tapolca egészségügyi ellátásának fontos intézménye a Deák Jenő Kórház. Létesítésének gondolata
már a XIX. sz. második felében felvetődött, de a terv csak félévszázaddal később 1914-ben
realizálódott, amikor sor került a 40 ágyas kórház átadására. Megalapítása óta a kórház – a háború
okozta megszakításokkal – folyamatos fejlődésen ment keresztül; 2001. január 1-jétől már 74
belgyógyászati, 64 sebészeti, 30 szülész-nőgyógyászati és 24 tüdőgyógyászati rehabilitációs ággyal
valamint 5 diagnosztika és 28 szakrendeléssel-ambulanciával rendelkezett. 2006-tól feladat-átadási
megállapodással 6 sümegi járóbeteg szakrendelés is (heti 82 szakorvosi óra) a tapolcai kórházhoz
került. A kórház ellátási területe ma is kiterjed sümegi térségre, de emellett a balatonfüredi körzet
egyes településeire is, a tüdőgyógyászati rehabilitáció terén pedig a megyén kívülre is.
Később az egészségügyi struktúraátalakításokkal összefüggésben egyes szakterületek ágyszáma
csökkent, vagy megszűnt (szülészet), ugyanakkor más területeken nőtt, illetve új osztályok (ápolási,
krónikus belgyógyászat) jöttek létre az ágyszám (2006-ban 198, 2007-ben 191) lényeges csökkenése
nélkül. A 2010-es évek átalakításai következtében ugyanakkor már nagyobb volumenű változás
következett be az addig önkormányzati működtetésű kórház 2012. május 1-jétől állami fenntartásba
kerülésével. A változás következtében az aktív ellátás megszűnt, ami a kórház számára finanszírozási
problémákat is generált. Az intézmény jelenleg a krónikus belgyógyászat, a tüdőgyógyászat és
légzésrehabilitáció és az ápolás, szakápolás szakmákra kiterjedően rendelkezik összesen 141 ággyal.
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A tapolcai lakosok számára az egyéb szakterületeken a kórházi ellátást Ajkán (illetve a
megyeszékhelyen) biztosítják.
A fekvőbeteg ellátás mellett a kórházban 21 szakterületre kiterjedően végeznek járóbeteg
szakrendelést és gondozást korszerű körülmények között.
A kórház működési feltételei a részben jelenleg is zajló pályázati projektek eredményeként
lényegesen javulnak majd:


A „Struktúraváltozás támogatása a járó és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” uniós
konstrukció keretében közel 1.700 MFt-os állami támogatással van folyamatban beruházás és
eszközfejlesztés. A projekt fontos eleme OMSZ mentőállomás létesítése a kórház területén.



A tüdőgyógyászati és a kardiológiai rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése közel 600 MFt
összegű állami és 77 MFt önkormányzati támogatással valósul meg.



A kórház egészségügyi dolgozóinak képzésére mintegy 117 MFt uniós támogatást nyert el az
intézmény.

A város egészségügyi intézményei közt meg kell említeni a magánbefektetések révén létrejött
Pannon Reprodukciós Intézetet, amely 2000 októberében kezdte meg működését. Az Intézetben
lombikbébi kezeléseket és egyéb meddőségi kezeléseket, továbbá nőgyógyászati, ultrahang és labor
vizsgálatokat is végeznek OEP finanszírozott formában is. Az Intézet az ország több pontján is
megtalálható Kaáli intézethálózat része, amely európai szinten is kimagasló szakmai eredményeket
tud felmutatni.
A térség és a város lakossága egészségének megóvása érdekében végzi tevékenységét az
önkormányzat Szociális és Alapellátási Intézete által pályázati támogatással létrehozott
Egészségfejlesztési Iroda, amely lakossági szűrő és tájékoztató programokat szervez. A projekt
keretében elkészült a térség Egészségfejlesztési Terve is.
Szociális közszolgáltatások
A városban elérhető szociális jellegű szolgáltatások nagy részét a Szociális és Alapellátási Intézet
nyújtja. Az intézmény fenntartója a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás, amelynek
Tapolcán kívül Raposka község a tagja. Tevékenységük ezeken túl más településekre nem terjed ki. Az
Intézmény az alábbi feladatokat látja el:


Legalább napi egyszeri meleg étkezés biztosítása a szociális rászorultak részére. Ezt a szociális
étkeztetést éves átlagban 170 fő veszi igénybe.



Házi segítségnyújtás keretében 203 fő gondozottat látnak el.



A nappali ellátásban a hajléktalan személyek és az önmaguk ellátására részben képes,
szociális vagy mentális támogatásra szoruló személyek részesülnek.



Időskorúak nappali ellátásról is gondoskodnak (idősek klubja), amit mintegy 30-an vesznek
igénybe.
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Fenntartja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, amely életvezetési tanácsokat ad,
feltárja a családok szociális szükségleteit, segíti a krízishelyzetek kialakulását és
megszüntetését, működteti a gyermekvédelmi „jelzőrendszert” a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, és segít az ilyen helyzetek megszüntetésében.



Működteti a Hajléktalanok átmeneti szállóját, amely a közelmúltban történt felújítás után 36
fő számára nyújt éjszakai szálláslehetőséget. A szálló teljes kihasználtsággal működik, de a
helyi tapasztalatok szerint ez a kapacitás elegendő a térségben.



Az intézet keretében működik a védőnői hálózat.



A város egyetlen bölcsődéjét 2011-ben felújították és bővítették, kapacitása 62 férőhely, ami
a jelentkező igényeket kielégíti.

Összességében a felsorolt ellátások az igényeket és a szükségleteket mennyiségi téren kielégítik,
általában a szolgáltatások fizikai feltételei is megfelelőek. A szociális területen dolgozók tapasztalatai
szerint ugyanakkor vannak olyan területei a szociális ellátásnak, ahol indokolt lenne a fejlesztés,
beruházás: szükség lenne egy családok átmeneti otthonára az átmenetileg lakás nélkül maradt
családok számára, emellett a demográfiai tendenciák is igazolnák egy idősek otthona létrehozását.
2015. februárban Tapolca Önkormányzata képviselőtestülete új rendeletet alkotott a szociális
ellátásokról, amit a március 1-jével hatályba lépő jogszabályváltozások indokolnak. A szociális
támogatási rendszer változtatásával több segélyezési forma megszűnik, vagy máshonnan lesz
igényelhető, mint eddig. A jövőben az érintettek a járásoktól igényelhetik majd a jövedelemkompenzáló támogatásokat (pl. a szociális segélyt felváltó foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás), az
önkormányzatoktól pedig kiadáskompenzáló támogatások. A korábban különböző jogcímeken
nyújtott önkormányzati támogatásokat felváltó „települési támogatásokat” Tapolcán a következő
célokra nyújtják pénzbeli, vagy természetbeni (pl. tüzelő, tanszer, élelmiszer) formájában:


lakhatás



temetés



gyermekétkeztetés



egyéb rendkívüli élethelyzetben, pl. betegség, haláleset, elemi kár

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások terén továbbra is a fentebb felsoroltakat biztosítja az
önkormányzat.
A városban működő nem önkormányzati intézmények és szolgáltatások közül az alábbiak említhetők:


a Baptista Szeretetszolgálat házi segítségnyújtása



A Katolikus Karitász humanitárius szervezet tapolcai Irodája, amely – helyi önkéntesek
bevonásával – ruhát, élelmiszert adományoz a rászorulóknak



Két, vállalkozási formában működő idősotthon (közülük az egyikben 3 férőhellyel az
önkormányzat rendelkezik, ezeken ideiglenes jelleggel legfeljebb 1 év időtartamra helyeznek
el időseket)
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Az Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége Érdekvédelmi Szervezete két tapolcai
telephelyén foglalkoztató és nappali szolgálat működik. Az intézmény térségi jelentőségű,
mintegy 20 km-es körzetből fogad ellátottakat.

Közművelődés, kultúra
Tapolca sokszínű és mozgalmas kulturális és közösségi életének fő szereplői, szervezői az
önkormányzat intézményei, amelyeket a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Tapolca Kft. üzemeltet.
A korábban a Bauxit Művelődési és Továbbképző Központnak otthont adó épületben 2002 óta
működik a város saját tulajdonban lévő művelődési központja, amely 2007 óta Tamási Áron nevét
viseli. A ház a helyi közösségi kultúra központja, a civil közösségek és amatőr művészeti
tevékenységek otthona, szakmai segítője. Az épületben 227 fős színházterem is található,
konferenciák helyszínéül is szolgál és helyt ad a városban szervezett bérletes színházi előadásoknak.
Tapolcának saját színtársulata nincs, az előadásokat vendégtársulatok tartják, azonban amatőr
színjátszó kör és Musical Színpad is működik a városban.
A Tamási Áron Művelődési Központ a szervezője a jelentősebb városi rendezvényeknek, köztük az
állami ünnepségeknek is, de az egyéb rendezvényekben számos civil szervezet is aktívan
közreműködik (pl. Városszépítő Egyesület, Nagycsaládosok Egyesülete, Honvéd Kulturális Egyesület,
nyugdíjas szerezetek, Nő klub, Tanúhegyek Egyesület, ÉFOÉSZ, Páneurópai Unió stb.).
A Csermák József Rendezvénycsarnok épülete 2003-ban került átadásra, létesítésével olyan
többfunkciós épülettel gyarapodott Tapolca, amely elsősorban a sport, de emellett a kulturális élet
kiterjedéséhez is hozzájárul. A 2500 fő befogadóképességű csarnok adottságai révén lehetőséget
nyújt a konferencia- és rendezvényturizmusban rejlő lehetőségek kiaknázására. A számos
sportesemény közül kiemelhető a Dr. Papp Pál – Csermák József Kalapácsvető Emlékverseny, amely
nemzetközi szintű rendezvény, de szerveznek tömegsport rendezvényeket, egészségnapokat is. A
rendezvénycsarnok a sporteseményeken túl aktív részese az egyéb városi események
lebonyolításának is. A rendezvénycsarnok mellett két műfüves sportpálya és a Városi Sporttelep és a
Honvéd sporttelep áll a sportolni vágyók rendelkezésére.
A Csobánc Művelődési Ház Diszelben, a városrész központjában helyezkedik el. Már a rendszerváltás
előtt is kultúrházként működött, azóta is jelentős szerepet tölt be a helyi kulturális életben. A
kulturális programokon kívül helyet biztosít családi rendezvényeknek, nyugdíjas találkozóknak,
termékbemutatóknak, vásároknak is, illetve otthont ad amatőr művészeti csoportoknak (pl. Csobánc
népdalkör) és a helyi fiatalok közösségi életének összefogását célul tűző Talentum Ifjúsági Egyesület
Diszelnek.
A város központjában lévő Városi Mozi 151 férőhelyes, napi rendszerességű vetítéseket tartanak, az
„Art mozi” hálózat része.
Tapolcán is megtalálható az ország 15 településén működő Vasutas Országos Közművelődési és
Szabadidő Egyesület (VOKE) amely közhasznú szervezetként lát el szakmai, közművelődési, kulturális
oktatási tevékenységet. A VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Tapolcán és
környékén is ismert intézménye a területnek.
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A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Tapolca egyetlen közgyűjteménye, amely jelentős közművelődési
feladatokat is ellát. A könyvtárban a szakalkalmazottak 29 községi könyvtár számára is nyújtanak
szakmai szolgáltatásokat (beszerzés, katalogizálás stb.), így összesen mintegy 240 ezer könyvtári
dokumentumot kezelnek. A könyvtár saját kölcsönözhető állomány közel 112 ezer. Különösen
értékes a helyismereti anyaga (fotók, újságok, képeslapok) és a folyóirat-állománya. A könyvtárnak
2.380 regisztrált felhasználója van; a városlakók mellett – idényjelleggel – a nyaralók,
üdülőtulajdonosok igényeit is kiszolgálja. A múzeum több, mint 11 ezer műtárggyal rendelkezik,
aminek egy részét azonban helyhiány miatt nem tudják kiállítani. Látogatóinak száma éves
viszonylatban 2000 körül alakul. Az intézmény komoly aktivitást mutat különböző kulturális
események megszervezésében, gyakorlatilag hetenként sor kerül valamilyen eseményre
(múzeumpedagógiai foglalkozások, irodalmi estek, koncertek, történelmi előadások stb.).
A felsorolt városi intézmények és azok rendezvényei természetesen a városon kívülről is sok
érdeklődőt vonzanak, illetve egyes kiemelt rendezvények turisztikai szempontból is jelentősek. Ennek
ellenére a fent említett könyvtári szolgáltatásokon túl a város és a városkörnyék települések
intézményei közt formális együttműködések nem alakultak ki. Kivétel ez alól a hagyományos Szent
György Hegyi Napok, ami Tapolca és három másik település közös rendezvénye.
A város önkormányzati közművelődési, kulturális intézményei összességben megfelelő környezetben,
jó állapotú ingatlanokban működnek. A művelődési központ és a könyvtár épülete a közelmúltban
felújításra került, de utóbbi esetében szükség lenne még további akadálymentesítésre, a múzeum
épületben pedig a látogatói igényeket kiszolgáló mellékhelyiségek kialakítására és
fűtéskorszerűsítésre is (a bővítés mellett). Ugyancsak indokolt lenne a Csobánc Művelődési Ház
állapotának javítása is. A nagy népszerűségnek örvendő városi rendezvények színvonalas
lebonyolításának feltételei alapvetően adottak, azonban egyes kiemelt szabadtéri rendezvényhelyszíneken szükség lenne az erősáramú leágazás kiépítésére, illetve további nyilvános illemhelyek
létesítésére.
A városban működő intézmények az igényeket és a szükségleteket gyakorlatilag teljes körűen lefedik,
azonban célszerű lenne a különböző rendezvényeket időben és kapacitásokban a jelenleginél jobban
összehangolni. Ennek megoldása a polgármester mellett működő, újonnan létrejött kulturális kabinet
egyik feladata lehet.
1.8.2

Esélyegyenlőség biztosítása

A város Önkormányzata 2013. szept. 20-i nyilvános ülésén fogadta el a város 5 évre szóló
esélyegyenlőségi programját, amely a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban
részletesen elemzi a városban fellelhető hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzetét, és
intézkedési tervet tartalmaz életkörülményeik javítására. A program fő célcsoportjai:


mélyszegénységben élők,



romák,



gyermekek és nők,



idősek és fogyatékkal élők.
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A dokumentum felülvizsgálata, az eddigi eredmények értékelése jelenleg folyamatban van, e munka
előreláthatólag jelen tervezési feladatok befejezését követően zárulnak.
A fenti átfogó városi esélyegyenlőségi program mellett az oktatásra vonatkozóan külön Közoktatási
Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet fogadtak el 2010-ben, de többek közt ilyen funkciókat lát el a
korábbiakban említett szociális ellátásokra vonatkozó új rendelet is.
A foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területére egyaránt
kiterjedő esélyegyenlőségi intézkedések átfogó célja, hogy a településen élők, vagy a tanulási,
munkavállalási céllal ide érkezők számára biztosítsa:


a diszkriminációmentességet



a szegregációmentességet



az egyenlő hozzáférést a minőségi közszolgáltatásokhoz



az integrációt



egyenlő bánásmód elvének érvényesülését

Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi feladatok megvalósításában együttműködik az érintett
partnereivel és több civil szervezettel, amelyek közül kiemelhető:


Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,



Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége,



Mozgássérültek Megyei Egyesülete Tapolcai Csoport,



Reményforrás Egyesület, Balaton-felvidéki Nagycsaládosok Egyesülete,



Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete,



Hajléktalanokért Alapítvány.

Az elmúlt évtizedben Tapolcán is valósultak meg olyan beruházások, amelyek az akadálymentesítés
révén a mozgássérültek élethelyzetén javítottak. Velük együtt ennek haszonélvezői az idős emberek,
kisgyermekes és babakocsival közlekedő szülők is. A középületek közül teljesen, vagy részlegesen
akadálymentessé vált a Ringató bölcsőde, a Kazinczy Ferenc Általános Iskola, a Wass Albert Könyvtár,
a Belvárosi Irodaház, a Tamási Áron Művelődési Központ, az Önkormányzati Közös Hivatal, a Járási
Kormányhivatal, a Földhivatal, a Csermák József Rendezvénycsarnok és a Városi Mozi is. A fizikai
akadálymentességen túl a legtöbb helyen megvalósult az infokommunikációs akadálymentesség is.
Nagy hangsúlyt fektet a város a kisgyermekek, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek bölcsődei
elhelyezésére, felvételnél előnyt élveznek pl. az egyedülálló szülők, a nagycsaládosok, a
családgondozásban részesülők. Az idősek érdekében többféle szolgáltatást nyújt a város a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet keretein belül, de ennek az intézménynek a feladata a hajléktalanok
átmeneti szállásának működtetése is, amelynek felújítása és bővítése a közelmúltban történt meg (l.:
1.8.1. fejezet).
A fogyatékkal élő emberek gondozásában kiemelendő az ÉFOÉSZ Tapolcai Közhasznú Egyesület; az
általuk biztosított munkahelyen megváltozott munkaképességű, látás-, hallás-, értelmi-, és
mozgássérült emberek is dolgoznak. Ugyanezen célcsoport szempontjából kell külön is megemlíteni a
50

Tapolca Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Helyzetfeltáró munkarész

Tapolcán megvalósított Kulcs programot, amelynek keretében a három értelmi fogyatékos fiatal
számára biztosított az önkormányzatunk lakást, hogy mentoraik felügyelete mellett megkezdhessék
önálló életüket. Mindennek elismeréseként 2014-ben Tapolca megkapta a „befogadó település”
címet.

1.9 A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA
1.9.1

A település gazdasági súlya, szerepköre

A XX. sz. előtt Tapolca, mint mezőváros gazdaságában a mezőgazdaság dominált, ugyanakkor a
kézművesipar is jelen volt már a középkorban is11. A város életében a szőlészet és a borászat a
századfordulót követően is jelentős maradt, de fejlődésnek is indult az ipar, részben az akkori
vasútfejlesztésekhez köthetően.
Nagyobb ütemű fejlődés a század második felében következett be, amikor Tapolca a bakonyi
bauxitbányászat központja lett. E fellendülő szakaszban jött létre többek közt a bazaltgyapot gyár is.
Az 1990-es évekig a bauxitbányászat12, illetve a perlit- és bazaltfeldolgozás (építőanyagipar) voltak a
város meghatározó gazdasági ágai. A környéken jelentős volt a bazaltbányászat is, aminek egyik
legjelentősebb üzeme a 80-as évek végéig működő halápi bazaltbánya volt.
Ezek leépülésével hullámvölgybe került a város és a kistérség foglalkoztatása, jelentős mértékben
csökkent a megtermelt jövedelem. A különböző (főleg turisztikai) szolgáltatások megerősödésével a
városban termelt jövedelem visszaesése a 2000-es évek elején mérséklődött és az országos átlag
közelében stabilizálódott, ami azonban a megyei és a régiós átlagnál alacsonyabb szintet képvisel. A
megye hasonló kisvárosaival összevetve megállapítható, hogy a rendszerváltozást követő időszak
egyik legnagyobb vesztese Tapolca. A megyeszékhely kivételével mindegyik városban történt kisebbnagyobb visszaesés, azonban egyik sem volt olyan nagy mértékű, mint Tapolca esetében. Az új
szolgáltatások megjelenése a városban egyelőre nem tudta teljes mértékben ellensúlyozni a korábbi
tevékenységek megszűnését. A munkalehetőségek szűkössége máig hatóan megjelenik az olyan
negatív trendekben is, mint az elvándorlás, ami a szakképzettek körében is jelentős mértékű. A
kedvezőtlen hatásokhoz hozzájárult a 2000-es évek közepén a város három nagy foglalkoztatójának
megszűnése, ami egyrészt az e foglalkoztatóknál meglévő munkahelyek elvesztésével, másrészt e
cégek igen jelentős beszállítói igényeinek eltűnésével olyan problémát generált, amit máig sem
tudott a város gazdasága és munkaerőpiaca kiheverni.
Mindezekkel együtt Tapolca a kistérségi központjaként középfokú ellátó szerepkörű település,
amelynek adottságaiból fakadóan reális esély van a gazdasági fejlődés élénkítésére, a helyi gazdaság
dinamizálására.

11

A legelső írásos tapolcai iparostörténeti emlék 1480-ból származik.
Pontosabban bányászat nem volt Tapolcán, azonban a város volt a Bakonyi Bauxitbányák Vállalt központja, amely
Halimba, Nyirád, Darvastó, Izamajor, Dültnyires, Kislőd, Iharkút, Lengyelmajor, Szőc, Malomvölgy, Deáki és Csabpuszta
bányaüzemekben termelt bauxitot.
12
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Ilyen adottság mindenekelőtt a város Balatoni üdülőkörzethez tartozása, ami a Bakony közelségével
és a város megfelelőnek mondható közlekedési kapcsolataival együtt egyértelmű előnyöket hordoz a
város számára. Mint háttértelepülés, nemcsak közvetlen turisztikai célpontként, hanem a Balaton
felvidék nyugati részének kereskedelmi-szolgáltató központjaként is kell vele számolni.
A történelmi hagyományokkal rendelkező szőlészet-borászat lehetőségeit jelentik a környező
szőlőtermő területek, illetve hogy a tapolcai térségben található a badacsonyi borvidék. Ezen túl az
egyéb helyi termelési adottságokon, különösen pedig a helyi termékek előállításán alapuló
élelmiszeripari lehetőségekkel is lehet hosszabb távon is számolni.
A város ipari termelési hagyományai és infrastrukturális lehetőségei (ilyen célra rendelkezésre álló
ingatlanok) kedvező terepet jelent a betelepülni szándékozó, vagy helyben létrejövő ipari termelő,
illetve szolgáltató vállalkozásoknak.
1.9.2

A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői

Tapolca gazdaságának ágazati jellegzetességei – a gazdasági szervezetek megoszlása alapján –
elsősorban az ipar, illetve a mezőgazdaság arányait tekintve mutat karakteresebb eltérést az
átlagostól. A szolgáltatások súlya a helyi gazdaságban az országossal azonosnak tekinthető, de
elmarad a megye járásszékhelyeinek átlagától.
1.9-1. ábra: a regisztrált vállalkozások számának megoszlása, 2013
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Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
Bányászat, feldolgozó- és egyéb ipar
Építőipar
Kereskedelem, szállítás, szálláshely, vendéglátás
Információ és kommunikáció
Pénzügy és biztosítás

Ingatlanügyletek
Szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tev.
Közigazgatás, védelem, oktatás, eü és szoc. ellátás
Egyéb
Forrás: KSH

A mezőgazdaságot elsődlegesen a szőlészet-borászat képviseli, aminek a térségben történelmi
hagyományai vannak, azonban ma már mérsékeltebb a jelentősége. A település jelentős
mezőgazdasági területekkel rendelkezik. A volt zártkertek területén ma is kisparcellás házi jellegű
kertművelés és szőlőtermesztés folyik. A település egyéb külterületein a művelésre alkalmas
földrészleteken mezőgazdasági tevékenységet folytatnak (szőlők, szántók, legelők). A térségre
korábban az állattartás is jellemző volt, mára ennek jelentősége erősen lecsökkent. Említést érdemel
ugyanakkor a biogazdaságok jelenléte, illetve a helyi kézművestermékek (pl. sajt) előállítása.
Értékesítési lehetőségeiken javítana a városközpontban lévő, az őstermelőknek és helyi árusoknak
helyet biztosító piac épületének felújítása.
Tapolcán minden ötödik regisztrált vállalkozás fő tevékenységeként a mezőgazdasági van bejegyezve,
ez az arány az elmúlt években számottevően nem változott. Összehasonlítva ezt az országos 27 %-kal,
látható, hogy az ágazat súlya mérsékeltebb az országos átlagnál, de elmarad a járás egészétől
(25,7 %) is. Mindezeket összevetve a térség adottságaival, úgy ítélhető meg, hogy az ágazatban
vannak kihasználatlan lehetőségek, mindenekelőtt a szőlészet, borászat, illetve ennek turisztikai
vonatkozásai, de más helyi termékek előállítása tekintetében is.
Az ipar, építőipar területén a már többször említett bányászat és a szigetelőanyag-gyár voltak az
ágazat legjelentősebb képviselői a településen. Maga a rendszerválás, de a rendszerváltást követő
problémák (pl. piacvesztés) is ezt az ágazatot sújtották a legerőteljesebben. Ennek ellenére az e két
ágazatban működő vállalkozások aránya (16 %) ma is az országos átlag (11 %) közel másfélszerese,
ami nemcsak Tapolcára, hanem a járás egészére is igaz. Az ilyen értelemben iparosodottabb
települések közvetlenül Tapolca szomszédságában találhatóak.
Az ipari területek a városban nem alkotnak egységes rendszert, elsősorban a bevezető utak mentén
alakultak ki, illeszkedve a településszerkezethez. Jelenleg megfelelő mennyiségű ipari célú terület
található a településen, lehetőséget adva további vállalkozások letelepedésére is. Az ágazat további
fejlesztése során – ami munkahelyteremtés okán is kívánatos – kiemelt szempont a város kedvező
környezeti állapotának megóvása, ami miatt csak a környezetet nem terhelő gazdasági létesítmények
és tevékenységek betelepülése támogatható.
2012-ben a Balatoni üdülőkörzet vállalkozásainak négyötöde valamilyen szolgáltatási ágban
tevékenykedett, Tapolcán azonban ez az arány alacsonyabb (63,8 %), és inkább az országos átlaghoz
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(62,7 %) esik közel. A szolgáltatásokon belül azonban az országosnál nagyobb a súlya a
kereskedelemnek, de különösen a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatnak, ami
nyilvánvalóan a város idegenforgalmával, balatoni térséghez tartozásával áll összefüggésben.
Tapolca kereskedelmi és szolgáltató ellátó hálózata a városon kívül a vonzáskörzet igényeit is képes
kielégíteni, sőt, korábban még nagyobb településekről (pl. Ajka, Keszthely) is járt ide a lakosság
vásárolni. Bár a kiskereskedelem a pénzügyi gazdasági válság következtében visszaszorult, de
összességében a település továbbra is megfelelően ellátott kiskereskedelmi egységekkel. A városban
a kiskereskedelmi üzletek száma évtizedes távlatban – a kiugróan magas 2006-os évtől eltekintve –
325-350 között alakult, ezen belül az utóbbi időszak csökkenő tendenciát mutat. A visszaesés
összefügg a 2000-es évek közepén a már említett három nagy foglalkoztató megszűnésével, ami
jelentős vásárlóerő-csökkenést is eredményezett.
Mindezek ellenére a népességfogyás miatt az 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi egységek száma csak
kis mértékben csökkent ezekben az években, és még így is jelentősen meghaladja (tartósan 20
fölötti) az országos átlagot (15).
Az egységek számának csökkenése mellett némi átsrukturálódás is megfigyelhető: így pl. 2000-ben
még 51 élelmiszerüzlet volt a településen, 2013-ra viszont ez a szám 21-re csökkent – vélhetően
összefüggésben a nagy áruházláncok terjeszkedésével. Duplájára nőtt ugyanakkor a kenyér- és
pékáruüzletek, illetve a vegyesiparcikk üzletek száma. A 2012-13-as évben ugrásszerűen megnőtt (2ről 5-re, majd 10-re) a korábban jelentősen lecsökkent zöldség-, gyümölcsszaküzletek száma, 2011től pedig ugyancsak megugrott (megduplázódott) a korábban is növekvő tendenciát mutató
használtcikk szaküzletek száma, 2013-ban már 30 ilyen üzletet volt a városban.
1.9-2. ábra: A gyakoribb13 kiskereskedelmi egység fajták számának alakulása Tapolcán
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A diagram nem tartalmazza teljeskörűen valamennyi üzletfajta adatát. Az összes kiskereskedelmi egység száma a
diagramon feltüntetett összmennyiségnek kb. duplája.
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A kiskereskedelem jellemzően a belvárosban koncentrálódik, emellett a 77. számú főút mentén a
város délkeleti részén is kialakult egy kereskedelmi, szolgáltatási jellegű terület, amit a nagy
áruházláncok (TESCO, Aldi, Lidl, Penny Market) egységeinek idetelepülése eredményezett, erősített.
Az alapellátás további egységei (pl. posta, gyógyszertár) a jelenlegi mennyiségükben ugyancsak
kielégítik a település jelenlegi és várhatóan jövőbeli igényeit is.
A vendéglátó helyek számát tekintve hosszabb távon minimális csökkenés mutatkozik, de inkább az
ingadozás a jellemző, az üzletek száma az utóbbi években 90 és 100 között váltakozik (a 2000-es évek
első felében kicsivel 100 fölötti).
A szállásférőhelyek számnak alakulását vizsgálva a hosszú távú trend növekedést mutat, azonban igen
erős az évenkénti ingadozás. A 2003-as ugrásszerű növekedés a Hotel Pelion szálló megnyitásával
magyarázható. Ezzel a szállodai férőhelyek aránya az összes szállásférőhelyen belül a korábbi 11 %-ról
50 % fölé nőtt, ami később még tovább emelkedett. A 450 fős Hotel Pelion mellett Tapolca másik
szállodája a Hotel Gabriella, aminek befogadóképessége 48 fő. A szálláshelykínálatot néhány panzió
és vendégház és a diákotthon színesíti. Mindezekkel párhuzamosan mérsékelten növekedett a
magánszálláshelyek száma is, 2013-ra megközelítette a 150-et. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a
járás egyes partmenti településein is jelentős a (Badacsonytomaj, Révfülöp, Szigliget) a szálláshelyek
száma.
1.9-3. ábra: a szállásférőhelyek számának és összetételének alakulása Tapolcán
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Forrás: KSH

A szálláshelyek számával együtt határozottan növekvő tendenciát mutat az azokon eltöltött
vendégéjszakák együttes száma is, ami 2012-ben már meghaladta a 90 ezret, 2013-ban pedig már
megközelítette a 94 ezret. A növekedést jól mutatja, hogy ez a 2000-es évek elején mértekhez képest
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kb. 10-szeres növekedést jelent. A Pelion szálló átadása e téren is ugrásszerű változást
eredményezett 2003-ban, de a számbeli növekedés az ezt követő években is látványos maradt. A
növekedés – a 2009-es átmeneti visszaesést követően – később már lényegesen mérsékeltebb, de
változatlanul fennáll.
A statisztikai adatok szerint Tapolca inkább a belföldi turisták célpontja. A külföldi vendégéjszakák
arányának alakulása a szálláshelyeken követi ugyan az országos trendet – az évtized végéig tartó kissé
csökkenő tendencia megállt és növekvőbe fordult –, azonban a tapolcai adatok még a legutóbbi évek
dinamikusabb növekedése mellet is csak a felét érték el az országos értéknek, s csak megközelíteni
tudta a megye járásszékhelyeinek átlagát (37 %) is. 2013-ban Tapolcán minden negyedik
vendégéjszaka köthető külföldi vendéghez, míg országosan minden második. E tekintetbe a járás
települései közül kiemelkedő Nemesvita és Révfülöp, ahol a külföldiek aránya az országos átlagot
meghaladó.
Megnevezés

2000

2003

2008

2013

Vendégéjszakák száma a szálláshelyeken Tapolcán

7085

36 927

85 156

93 855

Külföldi vendégéjszakák aránya Tapolcán

62,8%

10,2%

15,8%

26,9%

Külföldi vendégéjszakák aránya országosan

68,2%

54,0%

47,7%

50,0%

1.9.3

A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő
fontosabb elképzelések

Tapolcán a 2000-es évek első felében a regisztrált vállalkozások száma egyenletesen nőtt 2000-ről
2200-ra. 2006-2007-ben mérsékelt visszaesés figyelhető meg, de 2008-an újabb, ezúttal ugrásszerű
növekedés következett be: a vállalkozások száma mintegy 25 %-kal lett több az előző évinél. 2008
végén a regisztrált vállalkozások száma már meghaladta a 2500-at, s jelenleg is hasonló
nagyságrendű.
Bár a Tapolcán bejegyzett vállalkozások a járás összes regisztrált vállalkozásának valamivel több, mint
harmadát (38 %) teszik ki, a vállalkozói aktivitás – különösen az utóbbi években – járási viszonylatban
sem mondható jelentősnek. 2010-ig a vállalkozói kedv még az országoshoz hasonlóan – a megyei
átlagot kissé meghaladóan - alakult, addig 2013-ban a 100 lakosra jutó vállalkozások száma már csak
16, ami elmarad az országostól (17) de méginkább a járási átlagtól (19).
Járási viszonylatban a vállalkozássűrűség jellemzően a partmenti településeken nagy, ott helyenként
28-30 regisztrált vállalkozás jut 100 lakosra; de Ábrahámhegy adata (41) még ezt is meghaladja,
amivel az egész Balatoni üdülőkörzet egyik legaktívabb települése.
Megyei viszonylatban ugyanakkor a tapolcaiak vállalkozói aktivitása átlag fölötti, a járásszékhely
városok közül azt a megyeszékhely mellett azt csak Balatonfüredi és Balatonalmádi a kiugróan magas
vállalkozássűrűsége haladja meg.
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1.9-4. ábra: Regisztrált vállalkozások14 száma 100 lakosra az év végén
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Forrás: KSH

A vállalkozások döntő többsége (80 %) önálló vállalkozóként van bejegyezve, azaz a regisztrált
vállalkozások közül csupán minden ötödik társas vállalkozás, míg országosan ez az arány jóval
magasabb (36 %). A tapolcai vállalkozások viszonylag alacsony számával és főleg az önállóak magas
arányával magyarázható, hogy az egy lakosra jutó jegyzett tőke még a korábbiaknál nagyobb
vállalkozói kedvet mutató 2010-es években is csak 200 eFt körül maradt, szemben az országossal, ami
a 1,5 MFt-ot is meghaladta. Hasonlóan alacsony az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték, ami
2012-ben Tapolcán az országosnak a harmadát sem érte el (602 eFt és 1.918 eFt).
Ahogy országosan, úgy Tapolcán is jellemző, hogy a bejegyzett vállalkozásoknak csak kisebb hányada
az, amelyik ténylegesen működik. Országosan az összes bejegyzett vállalkozásnak csak 39 %-a (1063)
működő vállalkozás 2012-ben; Tapolcán ez az arány magasabb, a megyei átlaggal egyezően 43 %. Ez
meghaladja a Balatoni üdülőkörzet egészének aktivitási mutatóját is.
Tapolca sem kivétel a hazai vállalkozói szektor egészére jellemző egészségtelen méretstruktúra alól,
hiszen az 1063 működő vállalkozás döntő többsége (96 %) 10 fő alatti mikrovállalkozás. Ez az arány
gyakorlatilag azonosnak tekinthető az országos és a megyei átlaggal. Az 50 fős létszámot csupán 7
vállalkozás haladja meg, de a 250-et már egy sem éri el.
A város és közvetlen környéke legnagyobb foglalkoztatói a Bakonyerdő Zrt. Zalahalápi parkettagyára
és az autóipari beszállító Rhodius Magyarország Kft.; mindkettőnek térségi jelentőségű a
foglalkoztatási szerepe. Mellettük említendő még a ROCKWOOL Hungary Kft., amelyik 2003-ban
megvásárolta a tapolcai volt Isolyth gyárat, továbbá a villamos termékek gyártásával foglalkozó

14

A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozását a KSH 2011-tól megváltoztatta: egyes, korábban
vállalkozásként számbavett szervezetek átkerültek egyéb, nem vállalkozási kategóriába (pl. lakásszövetkezet, társasház),
ami magyarázza a vállalkozásszám visszaesését. Ugyanakkor a módszertani módosítás miatti visszaesés sem megyei, sem
országos viszonylatban nem olyan jelentős, mint Tapolcán.
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német-magyar CELLCOMP Elektronikai Termékeket Gyártó Kft.-t, amelyik 2000 szeptemberében
hozta létre tapolcai telephelyét. Az építőiparban működő Sz-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft.
ugyancsak a legnagyobb tapolcai cégek közé tartozik, az idegenforgalom terén pedig a HUNGUEST
Hotel szállodalánchoz tartozó Hotel Pelion szállót kell kiemelni.
Utóbbi két cég jelentős fejlesztéseket is hajtott végre a 2007-2013-as időszak európai uniós
támogatási lehetőségeit kihasználva: a városban megvalósuló legnagyobb volumenű vállalkozói
fejlesztést a Hotel Pelion hajtotta végre közel 200 MFt-os támogatással, az SZ-L Bau Kft.-nek pedig 3
projektje is szerepel a 10 legnagyobb támogatott projektjének listáján; összesen 110 MFt támogatást
ítéltek meg számára telephelyfejlesztésre, a tevékenység bővítését szolgáló komplex fejlesztésre és
irányítási rendszerének korszerűsítésére. A Tapolcán megvalósult jelentősebb vállalkozói fejlesztések
között kell megemlíteni a Rhodius Kft. 130 MFt-os fejlesztését, amelynek keretében 2011-ben két új
üzemcsarnokot adtak át.
Vállalkozói projektek adatai a 207-2013-as programozási időszakban
Megnevezés

Tapolca

Országos átlag (1 településre)

112

25

4 597 381 797

2 511 749 670

63

14

Megítélt támogatási összeg (Ft)

2 676 593 312

1 382 323 955

Leszerződött pályázatok száma

62

14

Szerződéssel lekötött összeg (Ft)

2 665 683 108

1 291 655 705

Kifizetett támogatási összeg (Ft)

1 469 772 445

978 814 615

Beérkezett pályázatok száma
Igényelt támogatási összeg (Ft)
Támogatott pályázatok száma

Forrás: http://emir.nfu.hu, 2015.04.23-i állapot

A következő időszak vállalkozókat érintő fejlesztési tervei között mindenekelőtt a volt honvédségi
laktanyák gazdasági hasznosítását kell említeni, ami a város gazdasági fejlődésének kitörési
pontjaként értékelhető. Az ehhez szükséges infrastrukturális fejlesztések a város kiemelt
projektjeként jelennek meg a 2014-2020-as időszakra vonatkozó tervdokumentumokban. A város
által is támogatott másik jelentős projekt keretében egy innovatív technológiát alkalmazó habüveg
gyár jönne létre a településen, amely üveghulladékok feldolgozásával az építőiparban
szigetelőanyagként használható habüveg granulátumot állít majd elő. Mindkét projekt jelentős
munkahelyteremtő hatással bír. E két kiemelt projekt mellett elsősorban kulturális és turisztikai
fejlesztési tervekről vannak információk a településen.
1.9.4

A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők

A város gazdasági versenyképességet befolyásoló infrastrukturális feltételek összességében
kielégítőek, ugyanakkor további fejlesztésekkel e feltételek jelentősen javíthatók. A gazdasági
fejlődés szempontjából azonban legalább ilyen hangsúlyosak az olyan „soft” tényezők, mint pl. a
rendelkezésre álló munkaerő minősége, a vállalkozói hajlandóság, vagy a vállalkozók kooperációs
készsége.
A város külső megközelítésében némi javulást eredményezett a 77-es út „felminősítése”, ugyanakkor
a közvetlen autópálya kapcsolat hiánya gyengíti térségi pozícióit. Tapolcán három vasútvonal
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találkozik, ezek mindegyike fejlesztésre szorul mind minőségben (pl. pályatestek), mind pedig
menetrend, menetidők tekintetében. A térségi autóbusz-közlekedési hálózat kielégítő, a város a járás
minden településéről megközelíthető. A kétféle a közlekedési mód összekapcsolását segítené a
tervbe vett intermodális központ megvalósulása. A meglévő és a jövőben tervezett kerékpárutak,
továbbá a város sportcélú használatra alkalmassá tehető reptere mindenekelőtt turisztikai
szempontból bírnak jelentőséggel.
A tervezett északi feltáró út megépítése nemcsak a városon belüli forgalomcsökkenés szempontjából
bír jelentőséggel, hanem várhatóan az északkeleti városrész gazdasági potenciálját is erősíti majd,
elősegítve a vállalkozói letelepedéseket, fejlesztéseket.
A jelentősebb vállalkozó betelepülések, az iparfejlesztés elsődleges célterülete azonban az
előzőekben is említett volt honvédségi laktanyák területe, ahol az önkormányzat kedvező áron kínál a
vállalkozások számára fejlesztendő infrastruktúrával ellátott területet. A területet a rendezési terv
módosításával gazdasági-kereskedelmi, szolgáltató építési övezetbe sorolták át, megteremtve ezzel
az itteni létesítmények, épületek átalakítás utáni gazdasági célú hasznosításának lehetőségét.
Mindennek előfeltétele a használhatatlanná vált közművek helyett újak építése és új úthálózat
kialakítása, ami a következő időszakban a város legjelentősebb gazdaságfejlesztési célú projektje.
Említést érdemel még a magántulajdonban lévő, korábbi ipari park címmel is bíró területe, ahol
azonban érdemi fejlesztések nem történtek, így a címet is elveszették. A terület azonban a rendezési
tervben továbbra is ipari területként szerepel.
A város turisztikai adottságait összevetve a Balaton más térségeivel, vagy az ország egyéb kiemelt
idegenforgalmi desztinációval, az állapítható meg, hogy e területen a városnak jelentősek a fejlődési
potenciáljai.
E fejlesztések egyértelműen építhetők a város természeti és kulturális értékeire, táji adottságaira,
közlekedési kapcsolataira, gyógyászati célú adottságaira stb., amelyek a turizmusnak szinte mindegyik
szegmensében is – gyógyturizmus és wellness turizmus, kerékpáros- és aktív turizmus, zöldturizmus,
kulturális programokra épülő turizmus, bor- és gasztronómia turizmus – lehetőséget adhatnak a
kiugrásra.
Ezek sorában említhető a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz kötődően a geoturizmus 15 is, aminek
egyik eleme lehet a volt halápi bánya turisztikai célú hasznosítása. Mindezek infrastrukturális
fejlesztéseket, további beruházásokat is igényelnek, mindemellett fontos azonban kiemelni azt az
követelményt, hogy a turisztikai és különösen a kulturális kínálat bővítése összehangolt és koordinált
fejlesztések eredményeként és térségi szemléletben valósuljanak meg. Ebben fontos szerepet tölthet
be a Bakony-Balaton TDM szervezet, de a különböző korábban alakult vagy újonnan létrehozandó
klaszterek (pl. borászati klaszter, turisztikai klaszter).
A kooperációs képesség fejlesztése, a szervezetfejlesztés különösen fontos a turisztikai ágazatban
ahol igényként jelentkezik a szolgáltatók, attrakció-tulajdonosok és programszervezők között laza
partnerségi háló megerősítése a térségi versenyképesség növelése céljából. Az együttműködés
erősítése ugyanakkor más területeken is meghatározó eleme a versenyképességnek, az

15

Ennek központi témája a Balaton és térségének kialakulásának, földtani örökségének bemutatása.

59

Tapolca Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Helyzetfeltáró munkarész

innovációknak. A tapolcai vállalkozásokra, ahogy a hazai vállalkozások többségére azonban sajnálatos
módon viszonylag alacsony szintű a kooperációs hajlandóság, nem jellemzőek a tartós
együttműködések. Ennek megváltoztatásában elsősorban a vállalkozói szervezetek (kamara, helyi
ipartestület), és a térségben (megyében, régióban) működő vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó
szervezetek lehetnek. Az önkormányzat e szervezetekkel való kapcsolatfelvétel és együttműködés
révén segítheti az előrelépést.
A versenyképesség kulcseleme a megfelelő mennyisében és minőségben rendelkezésre álló humán
kapacitás. E téren Tapolcának az 1.7.1 fejezetben már részletesen bemutatott problémákkal kell
szembenéznie (elöregedés, a szakképzett munkaerő elvándorlása). A negatív tendenciák oka döntően
a helyi munkalehetőségek szűkössége (a város és a térség hagyományos iparágainak megszűnésével
felszabaduló munkaerőt a szolgáltatói szektor csak részben tudta foglalkoztatni), továbbá az
idegenforgalom szezonalitása. Ebből adódóan a megoldás elsősorban a helyi gazdaság fejlesztése a
foglalkoztatási lehetőségek bővítése lehet, mindenekelőtt a fentebb már említett eszközökkel (pl.
területbiztosítás, klaszterek létrehozása). Ezzel párhuzamosan az oktatási infrastruktúra fejlesztése –
de különösen a gazdasági szükségletekből fakadó szakmai, tartalmi fejlesztések, így pl. a
szakképzésben a hiányzó szakmák megjelenése, a duális képzési forma bevezetése – is kívánatos.
A városban számottevő K+F kapacitásokról nincsenek adatok, a vállalkozói innovációk ugyanakkor itt
is jelen vannak. Ennek egyik legújabb kiemelkedő példája a tervezett habüveggyár, ami az eddig nem
hasznosítható vegyes üveghulladék újrahasznosítására kínál megoldást.

1.9.5

Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)

Tapolca jellemzően kisvárosias karakterű település az erre jellemző kertvárosias, családi házas
lakóövezetekkel. Ugyanakkor jelen vannak a nagyvárosias lakótelepi területek is, amit egyrészt a
város keleti részén alagútzsalus építési rendszerrel épült Y házak, másrészt a város nyugati részén
lévő, egykori honvédségi, Dobó városrész képviselnek.
Tapolcán a lakásállomány hosszabb időtávon enyhe növekedést mutat – 2000 és 2013 között 4 %-kal,
271-gyel nőtt a lakások száma. Ezzel a város laksűrűsége (100 lakásra jutó lakosok száma)
mérséklődött (271-ről 229-re), lecsökkent az országos átlagra. A lakás-gyarapodás üteme ugyanakkor
számottevően elmarad az üdülőkörzet egészétől, ahol a két népszámlálás közt 14 %-kal (a partmenti
településeken mintegy 20 %-kal) növekedett a lakások száma. 2013-ban a város lakásállománya 6900
db körül alakult.
A lakásépítések számának időbeli alakulásánál a városi adatok (a járás egészére vonatkozó adatokkal
párhuzamosan) meglehetősen sajátos mintázatot mutatnak, amennyiben a 2000-es évtized közepéig
erőteljes éves ingadozások jellemzőek. 2007-ben erőteljes visszaesés következett be (szemben az
országos és a megyei növekedéssel), majd kisebb növekedés után az új építésű lakások aránya tartós
csökkenést mutat. A megszűnő lakások száma évenként 1-3 közt alakul, 2010-től azonban ennél
magasabb (6-9).
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1.9-5. ábra: A lakásállomány alakulása Tapolcán
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Az új építéseknek is köszönhetően a lakások komfortfokozata jelentősen javult: az alacsony
komfortfokozatú lakások (félkomfortos, komfortnélküli, szükséglakás) aránya a két népszámlálás közt
8,7 %-ról 3,7 %-ra csökkent. A lakások gyakorlatilag teljes körűen bekapcsoltak a közüzemi víz- és
csatornahálózatba, a 2000-es évek első felében rendkívül dinamikus volt a növekedés a járás
egészére vonatkozóan.
A lakásépítések döntően magánszemélyek építései, jelentősebb önkormányzati lakásépítés csak
2002-ben volt, ezt követően 2 évenként épült egy-két önkormányzati lakás. (az önkormányzati
lakásgazdálkodásról és egyéb ingatlanokról részletesebben l.: az 1.10.5 fejezetet). Hosszabb időtávon
gyakorlatilag elhanyagolható a vállalkozói, feltehetően üzleti céllal épített lakások száma, e
tekintetben egyedül a 2006-os év említhető, amikor 68 lakást építettek vállalkozási konstrukció
keretében, ez magyarázza a kiugróan magas 2006-os számot.
A lakáspiacról megbízható statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre, de a helyi interjúk alapján
inkább a kínálati piac, és az ebből adódó nyomott árak jellemzik a piacot mind a lakóingatlanok, mind
az egyéb, pl. mezőgazdasági ingatlanok terén. Megerősítik ezt az ingatlanpiaci szakértői vélemények
is, melyek szerint az utóbbi időkben tapasztalható ingatlanpiaci élénkülés inkább a fővárosra és a
vidéki nagyvárosokra jellemző, míg a kistelepüléseken továbbra sincs számottevő elmozdulás. Ahol
élénkebb az ingatlanpiac, ott tapasztalható, hogy a vásárlások egy jelentős része befektetési
(bérbeadási) céllal történnek.
A tapolcai lakáspiacról némi képet adnak az internetes ingatlanforgalmazással foglalkozó oldalak. Az
egyik online oldalon 2015 elején félszáz tapolcai lakást kínáltak eladásra, 80 %-ban 10 MFt alatti áron.
A Dobó városrészben 2 szobás lakásokat jellemzően 4-5 MFt-os áron hirdetnek, Tapolca-Diszel
városrészben hasonló alapterületű, téglaépítésű gázfűtéses családi házat 7 MFt-ért, az Y-házakban
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felújított 76 nm-es panellakást ugyancsak 7 MFt-ért kínálnak. A belvárosi lakások jellemző árai 8-10
MFt körül alakulnak.
Egy másik internetes ingatlanforgalmazó oldalon 250 eladásra felkínált tapolcai ingatlan található
(épület és telekingatlan is), míg ingatlant kereső hirdetés egy sem. Itt a lakásárak az előbbiekhez
hasonlóak, üdülőt 8-10 MFt-ért ajánlanak, a családi házak terén viszont már jóval nagyobb a szórás. A
kereskedelmi, ipari célú ingatlanok körében jellemzően üzlethelyiségeket kínálnak eladásra, de
vannak telekingatlanok is, emellett megjelenik a kínálatban néhány mezőgazdasági terület is (legelő,
szántó erdő).
Természetesen a kínálati áraktól a ténylegesen eladott lakásárak jelentősen elmaradhatnak. Az
Otthontérkép lakáskereső internetes oldal a NAV adatbázisa alapján Veszprém megyére átlagosan
115 Ft-os négyzetméterárat mutatott ki, amitől a tapolcai térség 89 eFt-os ára számottevően
elmarad. Ezzel megyei szinten a középmezőnyben van ugyan, de a Balaton körüli többi kistérséghez
képest jelentős a lemaradása (Balatonfüred 166 eFt/m2; Fonyód 163 eFt/m2; Balatonalmádi 123
eFt/m2). Az értékesített lakóingatlanok négyzetméterárában a 2010-es mélypontot követően szerény
növekedés mutatható ugyan ki a tapolcai térség áraiban, de az átlagtól továbbra is jelentős az
elmaradás.
1.9-6. ábra: Az értékesítési átlagár időbeli alakulása
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1.10 AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ ÉS
INTÉZMÉNYRENDSZERE

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
Tapolca Város Önkormányzata gazdálkodásának legfontosabb alapelve a biztonságos működés
feltételeinek megteremtése, a likviditás fenntartása, aminek mindeddig sikeresen eleget is tudott
tenni.
Az önkormányzat költségvetése
A költségvetés szerkezetében, az egyes tételek nagyságrendjében az utóbbi évek során
bekövetkezett jogszabályok és kormányzati intézkedések módosulásokat generáltak. Ilyen változás pl.
az oktatási feladatok állami átvétele 2013. január 1-jétől, a közigazgatás átalakulásával kapcsolatos
intézményi változások (járások létrejötte), a szociális ellátások szabályainak és finanszírozásának
alapvető megváltozása 2015. márciustól, vagy az önkormányzati törvény azon előírása, mely szerint
működési hiányt tervezni nem lehet. Utóbbi szabály miatt a költségvetési kiadások és bevételek
különbözetét csak belső finanszírozási tétellel lehet finanszírozni.
Tapolca számára is komoly segítséget jelentett, hogy az adósságkonszolidáció keretében a Magyar
Állam átvállalta az önkormányzat 2012. év december 31-én fennálló hitelállományának 65 %-át,
valamivel több, mint 1 mrd Ft-ot (1.152 MFt). A konszolidáció 2014. évben folytatódott, ennek
köszönhetően megszűnt az önkormányzatot terhelő hitel- és kamatfizetési kötelezettség. 16

A költségvetés főbb tételeinek időbeli alakulását erősen befolyásolják a pályázati támogatások is,
amelyek között az elmúlt évekből az egyik legjelentősebb a közel 1 mrd Ft-os összköltségvetésű,
2013. második félévben zárult. Ezen túl számos egyéb pályázati fejlesztés valósult meg vagy van
folyamatban jelenleg is, amely alapján az önkormányzat pályázati aktivitása átlag fölöttinek
értékelhető.
Tapolca Város Önkormányzatának 2015. évi előirányzatai (eFt)
Bevételek
Működési költségvetési bevételek

előirányzat
1 974 585

Kiadások
Működési költségvetési kiadások

Működési célú finanszírozási bevételek

847 110

Működési célú finanszírozási kiadások

Felhalmozási költségvetési bevételek

231 945

Felhalmozási költségvetés kiadások

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

222 533

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Bevételek mindösszesen

3 276 173

Kiadások mindösszesen

előirányzat
2 016 610
0
553 883
8 570
3 276 173

Forrás: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete

A költségvetési rendelet a bevételek és kiadások főösszegét 3.276.173 ezer Ft-ban határozza meg,
ami a fentebb említettek miatt kevesebb az előző évek főösszegénél. A költségvetés hiánya

16

A konszolidáció nem érintette a Barackos Víziközmű Társulat által felvett összeget, miután a tagok befizetéseiből a
befizetendő összegek megtérültek.

63

Tapolca Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Helyzetfeltáró munkarész

363.963 eFt, aminek finanszírozására a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési
maradványának igénybevételét, továbbá a működési célú többletbevételek felhalmozási kiadásokra
történő átcsoportosítását rendelte el.
A bevételek legfontosabb összetevői:


A működési költségvetési bevételek egyik legjelentősebb forrását az államháztartáson belüli
támogatások adják (853 MFt). Ehhez tartoznak a különböző normatív és kötött felhasználású
állami támogatások (köznevelési, szociális és gyermekjóléti feladatok), de itt jelenik meg a
közmunkaprogramokhoz kapott támogatás is.



Hasonló nagyságrendűek az önkormányzat helyi adókból származó közhatalmi bevételei
(841 MFt), emellett számottevőek a működési bevételek (szolgáltatások ellenértéke, térítési
díjak) is (274 MFt)



Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési bevételei nagyrészt már nyertes pályázati
támogatásokból származik, aminek nagyságrendje 180 MFt. Egyéb bevételeket
ingatlanértékesítésből terveznek 40 MFt nagyságrendben, ami döntően a laktanya
területeinek értékesítését jelenti.



A finanszírozási bevételek egyrészt a működési célú, másrészt a felhalmozási célú előző évi
költségvetési maradványt jelentik (150 és 223 MFt). A költségvetési szervek finanszírozási
bevételei is (697 MFt) itt jelennek meg, ami azonban értelemszerűen az önkormányzat
kiadásai közt ugyanilyen összeget képvisel.

Kiadási oldal:


A költségvetési szervek utóbb említett finanszírozása mellett a legjelentősebb tételt a
személyi kiadások (bérek és járulékok), valamint az intézmények (köztük az iskolák) dologi
kiadásai jelentik, ezek együttes előirányzata 1.444 MFt.



A felhalmozási kiadások valamivel több mint felét (306 MFt) a tervezett beruházások teszik
ki, aminek kb. 60 %-a a már nyertes európai uniós pályázati projektek kiadásait jelentik. A
jövőbeli pályázatok önerejeként 65 MFt-os céltartalékkal számolnak.
Hiteltörlesztésre (közműfejlesztési hitel) 8,5 MFt-ot fordít az önkormányzat.



Helyi adók
Az önkormányzat működési bevételei között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek
aránya növekvő tendenciájú. Tapolca Város Önkormányzata 2014-ben 4 helyi adót és központi
adóként a gépjárműadót működtette. A helyi adók:


Iparűzési adó (nettó árbevétel mértéke 2%),



Építményadó (700 és 1000 Ft/m2 közt az építmény funkciójától függően),



Magánszemélyek kommunális adója (12 eFt/lakás/év),



Idegenforgalmi adó (450 Ft/fő/vendégéjszaka).
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1.10-1. ábra: Helyi adóbevételek alakulása Tapolcán (eFt)
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Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A lakosságarányos adóbevételeket tekintve az iparűzési adók esetében (29 eFt/fő) Tapolca némileg
elmarad az országos (és a járásszékhelyek ahhoz közeli) átlagtól (37,5, illetve 40 eFt/fő). Kedvező
azonban, hogy az egy adózóra jutó átlagos adómérték – változatlan adókulcs, és csak minimálisan
növekvő számú (1300-1360) adózó mellett – a 2010. évi 352 eFt-ról 2014-re 455 eFt-ra nőtt, ami a
vállalkozások teljesítményének javulására enged következtetni.
Az idegenforgalmi adók esetében fordított a helyzet: Tapolcán az egy lakosra jutó átlagos összeg
2010-ben (az épület utáni adót is beleértve) a megye más városainak átlagával egyezően 1,6 eFt, ami
kétszerese az országosnak (0,7 eFt). Ugyanakkor a járás több településén ennél jóval magasabb
értékek jellemzők, így a járási átlag a tapolcainak közel duplája (2,8 eFt). A vártnak megfelelően
mindenekelőtt a partmenti településeken tapasztalhatóak kiugróan magas értékek (Ábrahámhegy:
51,6 eFt, Révfülöp: 18,5 eFt). Figyelmet érdemel az is, hogy Tapolcán mindössze 24 idegenforgalmi
adóalany van.

Az önkormányzat vagyona
Tapolca Város Önkormányzata képviselő testülete a 15/2013. (IV. 29.) rendeletben szabályozta az
önkormányzat vagyonával és a vagyonhasznosítás szabályaival kapcsolatos kérdéseket.
A vagyonrendelet értelmében a vagyonleltárt a zárszámadás keretében kell elfogadni. A jelenleg
rendelkezésre álló legfrissebb, 2013-ra vonatkozó zárszámadásban foglaltak szerint az önkormányzat
vagyonmérlegében az önkormányzat és intézményei eszközeinek és forrásainak értéke 2013.
december 31-én 11.638.143 eFt volt. Ez 7,9 %-kal (856.056 eFt-tal) növekedett az előző évihez
képest. A változás oka, hogy az önkormányzat jelentős beruházásokat végzett európai uniós
támogatások felhasználásával, amelyek év végén a számvitelben is aktiválásra kerültek (pl.
városrehabilitáció, útfelújítás).

65

Tapolca Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Helyzetfeltáró munkarész

A vagyon döntő részét a befektetett eszközök (10.519.2127 eFt), ezen belül is az ingatlanvagyon teszi
ki (8,8 mrd Ft). Az üzemeltetésre, koncesszióba átadott eszközök értéke 1,5 mFt-ot tesz ki, a
befektetett pénzügyi eszközök nagyságrendje pedig 242 MFt.
A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 1.119.016 eFt, mely 72.117 eFt-tal, azaz 6 %-kal
csökkent az előző évhez képest. A követelések értéke az előző évhez képest 37,3 %-kal növekedett,
ami a szállítói tartozást, helyi adó, valamint közmű-hátralékosok összegét tartalmazza. Az
önkormányzat kötelezettségei a korábbi évhez képest jelentősen, mintegy 68,8 %-kal csökkentek
döntően az adósságkonszolidáció eredményeként.
Az önkormányzat vagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból, illetve
forgalomképes üzleti vagyonból áll. A forgalomképtelen vagyonelemek besorolását a
képviselőtestület indokolt esetben – elsősorban városrendezési érdekből – megváltoztathatja,
korlátozottan forgalomképes, vagy forgalomképes vagyonná nyilváníthatja.
A törzsvagyonhoz kell sorolni a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonnak minősülő vagyonelemeket, amelyek Tapolca esetében az alábbi társaságokban fennálló
100 %-os részesedéseket jelenti összesen nettó 322 MFt összegben:


Tapolca Városgazdálkodási Kft.



Tapolca Kft.



Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft.



Tapolcai Média Kft.

Ugyancsak 100 %-os önkormányzati tulajdonban van a Biofuna Kft. és a Tapolcai Városfejlesztési Kft.,
ezek mellett pedig további 9 vállalkozásban van kisebbségi tulajdonrésze az önkormányzatnak.
Az ingatlanvagyonról l. az 1.14.3 fejezetet.
1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
Az önkormányzat elsődlegesen a jogszabályokban meghatározott és előírt eszközökkel segíti a
településfejlesztést, így mindenekelőtt ide sorolható a tervezett fejlesztések megvalósításának jogi
(és részben fizikai, illetve pénzügyi) lehetőségét megteremtő helyi jogszabályok, a képviselőtestület
által hozott rendeletek (pl. szabályozási terv, építési szabályzat, vagyonrendelet, költségvetési
rendelet stb.) révén.
A fejlesztési tevékenység másik szintjét azok a jogszabályi előíráson alapuló, vagy jogszabályi
kötelezettséget nem jelentő stratégiák, koncepciók jelentik, amelyek a társadalmi, gazdasági élet egyegy részterületének fejlesztési irányait határozzák meg (gazdasági program, környezetvédelmi
program, közlekedésfejlesztési koncepció, intézményhálózat fejlesztési terve stb.). Ezek közé
sorolható a korábbi Integrált Városfejlesztési Stratégia is.
A harmadik szintet a konkrét fejlesztési projektek jelentik, amelyeket döntően az európai uniós
pályázati források segítségével valósít meg a város (városrehabilitáció, intézmény-felújítások,
energetikai korszerűsítések stb.).
A szervezeti kereteket egyrészt az önkormányzat SZMSZ-ében rögzítettek szerint, az általános
gyakorlatnak megfelelően a város képviselő testülete és annak bizottságai – mindenekelőtt a
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Turisztikai és Városfejlesztési bizottság – adják. A hivatal részéről a fejlesztési feladatok elsődlegesen
a Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodához, illetve a városi főépítészhez tartoznak.
Mind a településfejlesztési projektek tervezésében, mind pedig azok lebonyolításánál kiemelt
szerepet kap a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Tapolcai Városfejlesztési Kft. A céget az
önkormányzat 2008-ban hozta létre az akkor induló városrehabilitációs feladatok és az elnyert
pályázatok, a középtávon meghatározott projekttervek megvalósításának segítése érdekében. A
szervezet létrehozásával az alapító általánosabb célja volt az Integrált Városfejlesztési Stratégiában
megfogalmazott célok megvalósításának elősegítése, a stratégia időszakos felülvizsgálata, az
akcióterületi tervek előkészítése a következő támogatási időszakra. E célok érdekében a társaság
SZMSZ-ben rögzített fő tevékenységei:




gondoskodik a fejlesztésekhez szükséges optimális önkormányzati ingatlanportfolióról
közreműködik a külső befektetők által megvalósítandó gazdaságfejlesztési elemek
integrációjában
külön döntéssel beruházói feladatokat lát el az önkormányzati fejlesztések megvalósítása
során.

A társaság konkrét feladatait a társaság és az alapító között létrejövő városfejlesztési szerződés
rögzíti, amely szerződés mindig adott célfeladatra jön létre.
Az Önkormányzat Képviselő testülete a városfejlesztéshez kapcsolódó feladatok ellátásáról rendeletet
is alkotott (14/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet; módosítással egybefoglalva és lezárva 2013.
március 1-jén). A rendelet a belvárosi akcióterületen megvalósuló fejlesztésekben közreműködőkre,
köztük a rehabilitációban érintett ingatlanok tulajdonosaira, bérlőire terjed ki. A rendelet a
fejlesztések előkészítésére, koordinálására és lebonyolítására az előzőekben említett Városfejlesztési
Kft.-t jelöli ki.
1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység
Tapolca Város Önkormányzata a 2011-2014-re szóló gazdasági programjában határozta meg azokat a
feladatokat, amelyek lehetőséget teremtenek a meglévő munkahelyek megőrzésére és újak
teremtésére. Az intézkedések három fő típusba sorolhatók:


A gazdasági szereplők információhoz jutásának elősegítése céljából szervezett a város
vállalkozói fórumot az Új Széchenyi terv lehetőségeiről, illetve tartott gazdasági fórumokat
Tapolca fejlesztési törekvéseiről, hogy az érdeklődő vállalkozások megismerhessék, milyen
befektetési lehetőségeket kínál számukra a város. A vállalkozások városi kötődésének
erősítését szolgálta, hogy Tapolca Város Napján emléklappal mondtak köszönetet azoknak a
vállalkozóknak, akik a városban letelepedtek, új telephelyet, nyitottak, vállalkozást indítottak.
A vállalkozásokat érintő kérdésekben az önkormányzat együttműködik a helyi vállalkozói
szervezetekkel.



A vállalkozások működését érintő feltételek kialakításában, a vonatkozó szabályok
megalkotásában rendszeres az együttműködés és konzultáció a helyi vállalkozói érdekeket
képviselő szervezetekkel, mindenekelőtt a Vállalkozók Helyi Ipartestületével. E konzultációk
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eredményeként került kialakításra pl. az önkormányzati üzletek bérleti díja, amit már évek
óta azonos szinten tartanak, azt az önkormányzat nem emelte fel.


Az önkormányzat a bérleményeken túl megfelelő infrastruktúrával ellátott területek
biztosításával is ösztönözni kívánja a gazdasági fejlődést. Ez elsődlegesen a volt honvédségi
laktanya területének ipari, gazdasági célú hasznosításával valósul meg, ami már huzamosabb
ideje a város gazdaságfejlesztési tevékenységének és lehetőségeinek kulcseleme. A
hasznosítás érdekében a lehetséges befektetői igényeknek megfelelő szabályozási tervet
készíttetett és fogadott el a város, emellett a betelepülő vállalkozások számára nyújtott
kedvezményekkel is ösztönzi az itteni letelepedést. A terület infrastrukturális fejlesztése, és
ezzel a hasznosítás feltételeinek javítása a továbbiakban is az önkormányzat kiemelt célja. A
rendezési terv eszközével (iparterületi besorolás) más, nem önkormányzati ingatlanok
esetében is támogatják a gazdasági célú hasznosítást.

1.10.4 Foglalkoztatáspolitika
A települési önkormányzatok a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátásának
segítésére egyes feladatokat közfoglalkoztatás keretében láthatnak el, melyhez pályázati úton
igényelhetnek támogatást. Erre vonatkozóan a 2013-as évre vonatkozóan rendelkezünk részletesebb
információkkal.
Tapolca önkormányzata a 2013-as évben 5 alkalommal pályázott a közfoglalkoztatás költségeihez
való anyagi támogatásra, melynek eredményeként 93 fő 6 órás foglalkoztatására nyílt lehetősége. Az
önkormányzat valamennyi pályázata egységesen 70 %-os támogatottságot kapott, így az
önkormányzatot csak a költségek 30%-a terhelte.
A dolgozók nagy része parkfenntartóként tevékenykedett, emellett a Szociális és Alapellátási
Intézetnél láttak el ebédkihordói feladatot, továbbá 4 fő ügyviteli munkakörben dolgozott a Tapolcai
Közös Önkormányzati Hivatalban.
2013 novemberében indult el a téli közfoglalkoztatás, mely az előbbiektől független, külön program
volt. Az ebben résztvevő 22 fő először 30 napig parkfenntartóként tevékenykedett 8 órás
munkarendben, majd 2013. december és 2014. március közt alapkompetencia képzésen vettek részt.
A képzést követően ismét parkfenntartóként dolgoztak. A téli közfoglalkoztatásra a központi
költségvetés 100%-os támogatást nyújtott.
A közfoglalkoztatás pénzügyi tervezése azért nehézkes, mivel minden egyes pályázat eltérő
mértékben járul hozzá a közfoglalkoztatás költségeihez, emellett csak a költségvetés tervezésének
lezárása után válik ismertté a közfoglalkoztatás adott évi rendszere. 2013-ban az önkormányzatok
maximum 2 hónapos időtartamra, napi 6 órás munkavégzés támogatásához nyújthattak be
pályázatot.
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1.10-2. ábra: Tapolca önkormányzatánál közfoglalkoztatásban lévők számának alakulása
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Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

A város 2015-ös költségvetésében 40 fő közfoglalkoztatotti létszámmal és a 2014-es tervel azonos
összegű (71 MFt) közfoglalkoztatáshoz kötődő kiadással számol.
1.10.5 Lakás és helyiséggazdálkodás
Tapolca a város méreteihez képest sok bérlakással rendelkezik, arányuk a teljes lakásállományon
belül 4,3 %, ami a térségi, a megyei, de a mindezeknél magasabb országos átlagot is messze
meghaladja (országos: 2,5 %). Jelentősebb önkormányzati lakásépítés utoljára 2002-ben volt a
Széchenyi terv keretében, így a lakások mennyisége gyakorlatilag évek óta állandó, számuk 225. Nem
jellemző a bérlakások értékesítése sem. Az önkormányzat szociális és költségelvű bérlakásokat
egyaránt fenntart, emellett fiatalok részére „fecskelakásokkal” is rendelkezik.
A bérlakások a városban területileg szétszórtan helyezkednek el, de döntő többségük, mintegy 80 %uk a Nyugati városrészben, illetve a Belvárosban található. Ezt követi a Keleti városrész kb. 30-40
lakással, míg a település többi részén csak néhány bérlakás található. A bérlakásokra jellemező, hogy
jelentős részük társasházakban van, ahol az önkormányzat egy-két lakással rendelkezik. Tömbszerűen
a Dobó városrészben vannak bérlakások.
A lakások komfortfokozata változó, de a komfort nélküli lakások száma elenyésző, területi
koncentrációról (pl. szegregátumon belül) nem beszélhetünk.
A lakások bérleti díját az önkormányzat utoljára 2008-ban módosította, jelenleg is az akkor
meghatározott díjak vannak érvényben: a költségelvű lakások esetében 490 Ft/m2, a szociális
lakásoknál a komfortfokozattól függően 60-285 Ft/m2 összeget kell havonta fizetni. A változatlan
bérleti díjak és az időközben bekövetkezett rezsicsökkentés ellenére a bérlők közüzemi díjtartozásai
2014-ben magasabbak voltak az előző évinél, de jelentős a bérleti díj elmaradás is.
Az önkormányzat további bérlakásépítéseket nem tervez, annak ellenére sem, hogy a lakások iránt
erőteljes igény mutatkozik. A gazdaságosabb és hatékonyabb fenntartás érdekében az önkormányzat
részéről két irány fogalmazódott meg:
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az önkormányzat a lakásigények kielégítése során prioritásként kezeli, hogy a lakások a
bérleti díjat fizetni képes bérlők jussanak lakáshoz, csökkenve ezzel a fizetési hátralékot,
a hatékonyabb fenntartás, karbantartás érdekében célszerű területileg koncentráltabbá tenni
a lakásállományt, ami lakáscserékkel, a meglévő lakások egy részének értékesítésével és újak
vásárlásával valósítható meg.

1.10.6 Intézményfenntartás
Az önkormányzat tulajdonában lévő, a város szociális, kulturális, sport, közművelődési és oktatási
intézményeinek működtetése jellemzően az adott feladatra létrehozott társaságok, intézmények
közreműködésével történik. E szervezetek önálló gazdálkodást folytatnak, azonban működésükhöz az
önkormányzat is hozzájárul jelentős anyagi támogatással, így pl. a rendezvénycsarnok, mozi,
sporttelep, művelődési ház működéséhez összesen közel évi 100 MFt támogatást nyújt az
önkormányzat, a szociális alapszolgáltatások ellátásához 160-180 MFt-tal járul hozzá.
Az épületek felújítását, korszerűsítését célzó beruházásokat jellemzően pályázati formában az
önkormányzat segíti, illetve biztosítja az ezekhez szükséges saját erőt.


A szociális intézmények üzemeltetője a Szociális és Alapellátási Intézet, amelynek fenntartója
Tapolca és Raposka által létrehozott önkormányzati társulás. Feladatkörébe tartozik többek
közt a hajléktalan szálló, az idősek klubja és a bölcsőde működtetése, üzemeltetése.



A városban négy önkormányzati tulajdonú felnőtt rendelő két gyermekorvosi rendelő és egy
fogorvosi rendelő van. Az itt dolgozó orvosok vállalkozóként látják el feladatukat, a rendelők
karbantartása azonban (házkezelői feladatok) a tulajdonos önkormányzatot terhelik.
A város sport- és közművelődési intézményeit a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Tapolca
Kft. működteti, illetve látja el a vagyonkezelési feladatokat. Feladata az alábbi
létesítményekre terjed ki:
o
o
o
o
o
o
o



Csermák József Rendezvénycsarnok
Tamási Áron Művelődési Központ
Csobánc Művelődési Ház
Városi Mozi és Teleház
Városi Sporttelep, Honvéd Sporttelep,
Városi Piac és Vásárcsarnok
Dobó Lakótelepi Közösségi Ház

Az összevont intézményként működő Wass Albert Könyvtár és Múzeum két helyszínt
működtet a városban: a Batsányi utcai főépületben található könyvtárat és a Templom
dombon lévő múzeumot.

A korábban önkormányzati hatáskörben lévő oktatási feladatok állami átvételével a város oktatási
intézményei sajátos helyzetbe kerültek. Ezeknek ugyanis (az óvodák kivételével) a változásokat
követően a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) vált a fenntartójává, ugyanakkor a
működtetés az önkormányzat feladatkörében maradt. Ennek megfelelően az önkormányzat
finanszírozza ezen intézményekben a közműveket, a karbantartási és javítási feladatokat, a takarítást,
a szemétszállítást, míg a KLIK a szakmai, pedagógiai feladatok dologi kiadásait. Esetenként problémát
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okoz azonban, hogy a kettő közti határ nem húzható meg egyértelműen (pl. irodatechnikai kellékek
esetében).
Az önkormányzat a napi működés feltételeinek biztosításán túl csak a kisebb javításokat,
karbantartásokat végzi el, beruházások a tulajdonos és a KLIK együttműködésével végezhetők.
1.10.7 Energiagazdálkodás
A villamosenergia-szolgáltatás a város egész területén rendelkezésre áll, a hálózatra rácsatlakozott
fogyasztók száma 2009-ben 8381 volt.
A városban négy fűtőmű: a Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft. II. sz. fűtőműve, valamint a Tapolcai
Városgazdálkodási Kft. 1., 2. és 4. sz. fűtőművei biztosítják a távhőszolgáltatásba 2009-es adat szerint
bekapcsolt 1877 lakás és 95 intézmény, illetve egyéb létesítmény fűtését és melegvízzel történő
ellátását.
A vezetékes földgázellátás Tapolca belterületén 100%-osan kiépült, a KSH adatai szerint a hálózatba
2009-ben 3566 lakás volt bekötve. Ebből a távhőszolgáltatásba bevont lakásokat leszámítva, és
figyelembe véve, hogy van olyan társasház, amely levált a távhőszolgáltatásról, hozzávetőleg 1300
lakásban lehet egyedi gázfűtés. Figyelemmel a város lakásállományára, a hagyományos vegyes
tüzelésű (szén, fa) fűtési rendszerrel rendelkező lakások száma mintegy 3500-ra tehető.
A távfűtő rendszert a Városgazdálkodási Kft. üzemelteti, a távfűtéssel ellátott lakások száma 2014.
december 31-én 1 635 darab volt, a használati melegvízzel ellátott lakások száma 1 101 darab; ezek
mellett 90 közintézmény, illetve középület kapcsolódik a rendszerhez. A távfűtő rendszerre kötött
lakások aránya jelentősen meghaladja az országos átlagot, de a Veszprém megyei járásközpontok
átlagánál alacsonyabb, ami az elmúlt években a rendszerről való leválásokkal magyarázható. Az
energia előállítása három fűtőműben történik, amelyeket egy kogenerációs energia termelő erőmű
egészít ki (amely jelenleg nincs kihasználva). A közeljövőben tervezett fejlesztésként a két fűtőmű
(Sümegi úti és Kazniczy téri) összekötését, valamint egy 4 MW-os teljesítményű megújuló alapú
erőmű egység kialakítását tervezik.
A megújuló energiaforrások használatára vonatkozóan a 2014-2020-es időszak tervei között találunk
fejlesztési elképzeléseket, mint például:


Napelemes rendszer kiépítése a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézményének épületén,



Napelemes rendszer kiépítése a tapolcai Csermák József Rendezvénycsarnok épületén,



Napelemes rendszer kiépítése a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Stadion utcai épületén.

A pályázati lehetőségeket kihasználva már az eddigiek során is valósított meg az önkormányzat
energiakorszerűsítést célzó beruházásokat (pl. közvilágítás korszerűsítése, óvodák energetikai
felújítása), amelyek javítottak az energiafelhasználás hatékonyságán, illetve az energiaköltségek
mérséklését eredményezték.
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Az önkormányzat a jövőben is folytatni kívánja az ilyen jellegű beruházásokat. A tervek között
szerepel:



A Batsányi János Gimnázium épületegyüttesének energiahatékonysági fejlesztése,
A Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Tagintézménye energetikai korszerűsítése.

1.11 TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
A szolgáltatások biztosítása a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési
Iroda Városüzemeltetési Csoportja feladatkörébe tartoznak, amely az üzemeltetési feladatokat
közüzemi szolgáltató és más vállalkozások bevonásával látja el.
A legjelentősebb közszolgáltatók:






Biofuna Mezőgazdasági Szolgáltató, Forgalmazó Kft. (szennyvíziszap komposztálása),
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (Vízmű, Szennyvíztelep),
E.ON (villamos energia és gáz-szolgáltatás),
NHSZ Tapolca Kft., NHSZ Csobánc Kft. (kommunális hulladékszállítás és - kezelés)
Tapolcai Városgazdálkodási Kft. (távfűtés, házkezelés, parkolás)

Számos további feladat is jellemzően vállalkozási szerződés keretében történik (pl. közvilágítás
karbantartása vagy parkfenntartás), emellett egyes feladatokra közmunkások igénybevételére is sor
kerül (parkfenntartás).
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Városüzemeltetési feladatok ráfordításai az önkormányzat költségvetésében (eFt)
Megnevezés

2013

2014

2015

312 010

292 800

277 085

Városüzemeltetési külön szakfeladatok

56 500

44 600

37 300

Köznevelési intézmények dologi kiadásai

83 367

74 000

71 800

Városüzemeltetés

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Az önkormányzat városüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos kiadásai az utóbbi években mérsékelt
csökkenést mutatnak: a 2013-as 312 MFt-ról 2014-re 293 MFt-ra csökkent, a 2015-ös előirányzat
pedig 277 MFt. Ezt az összeget kiegészítik a Városüzemeltetés külön szakfeladatainak költségei,
illetve a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos dologi kiadások (közművek,
karbantartás, takarítás stb.), amelyek az utóbbi években ugyancsak csökkenőek. A csökkenés
egyrészt a takarékosabb gazdálkodásnak, másrészt költségcsökkenést eredményező fejlesztéseknek
(pl. világításkorszerűsítés) köszönhető.
1.11-1. ábra: A városüzemeltetéshez kapcsolódó feladatcsoportok költségelőirányzata 2015-re (eFt)
22 000

17 500
16 800

71 800
15 800
58 585

5 000
16 500
14 000

4 000
44 200

55 000

45 000
Közvilágítás
Köztisztaság, települési hulladék
Állategészségügy
Utak, hidak
Intézményi karbantartás
Közfoglakoztatás dologi kiadásai
Közn. int. működtetés dologi kiadásai

Települési vízellátás, vízrendezés
Zöldterületfenntartás
Egyéb városgazdálkodás
Házkezelés
Temetőfenntartás
Közművek kiadásai

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Az önkormányzat számára a legjelentősebb kiadási tételekhez tartozik a zöldfelületek fenntartása
annak ellenére is, hogy az előirányzat mintegy 20 %-kal alatta marad az előző évinek, miután a
parkfenntartásra kiírt közbeszerzési eljárás keretében a korábbinál lényegesen kedvezőbb vállalkozói
díjat sikerült elérni.
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Közel hasonló nagyságrendű költségigénye van az utak, járdák, hidak üzemeltetésének (hóeltakarítás,
kátyúzás, burkolatjavítás, jelzőtáblacserék stb.), illetve az egyéb városgazdálkodási feladatoknak.
Utóbbihoz tartozik az utcabútorok, tájékoztató táblák, emlékművek, játszótéri eszközök,
buszmegállók karbantartása, az intézmények közmű rendszereinek karbantartása.
Ugyancsak a nagyobb költségigényű feladatokhoz sorolható a házkezelés, ami az önkormányzati
tulajdonú lakások és a nem lakáscélú helyiségek kezelésére terjed ki.
Az önkormányzat e feladatcsoporton belül a legnagyobb összeget a köznevelési intézményekre
fordítja (l.: 1.10.6 fejezet).
A településüzemeltetésről összességében megállapítható, hogy a városban jó színvonalon,
alapvetően problémamentesen működik.

1.12 TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA
1.12.1 Természeti adottságok
Tapolca a Dunántúl középső részén, Veszprém megyében, Budapesttől 160 km-re nyugatra, az ország
nyugati határától 125 km-re, a Balaton északi partjától 10 km-re fekszik. A kedvező földtani, tájképi
és más természeti adottságokkal, sajátos szubmediterrán mikroklímával rendelkezik.
Tájképi és földtani értékei, építészeti emlékei, továbbá egyéb természeti értékei miatt a Tapolcaimedence területének egy része a Balaton északi partján 1-15 km széles sávban végighúzódó, 1997ben alapított Balaton-felvidéki Nemzeti Park (BFNP) része.
A táj arculatát meghatározó, tájképi kuriózumait jelentő tanúhegyeken híres történelmi borvidékek
húzódnak, amelyeken barokk és klasszicista kápolnák, présházak őrzik a szőlőművelés évszázados
hagyományának emlékét. A bazalthegyek extrém éghajlati és geológiai viszonyai között számos
botanikai ritkaság él, szikláin és erdeiben több madárritkaság fészkel.
A város jellegzetes természeti képződményei:


a Malom-tó, Tapolca-patak, Eger-víz, az időszakos vízfolyású Kétöles- vagy Viszlói-patak,



a Tapolcai-tavasbarlang és a légúti, asztmás, allergiás betegségek terápiás gyógykezelésére
alkalmas Kórház-barlang, valamint



a helyi védettség alatt17 lévő növényzet a Fő téren, a Köztársaság téren, a Petőfi ligetben és a
Tóparton.

A város kedvező klímájának fontos szerepe volt a Gyógyhellyé nyilvánításban is. Az erről szóló
határozat kiemeli, hogy a város és térsége bioklimatológiai szempontból a középhegységi
klímatípushoz áll közel, de más hatások is érvényesülnek. A térség éghajlata kímélő klíma, ami
mentes a stresszt okozó tényezőktől, s így az emberi szervezet számára ideális környezetet jelent a

17

11/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet az épített és természeti környezet helyi védelméről (módosítással
egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.)
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regenerációra. A város a levegőminőség alapján az ország legkevésbé szennyezett területei közé
tartozik.
A település felszíni és felszín alatti vizeinek bemutatását az 1.17.2 fejezet tartalmazza.
1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet
A település környezetének egyik meghatározó eleme a római korig visszavezethető országos
jelentőségű szőlőkultúra jelenléte, aminek kiváló terepét jelentik a környék tanúhegyei. A város a
XVIII.-XIX. században a Balaton környéki borkereskedelem egyik legnagyobb központja volt, a
környéken ma is nagy területeken foglalkoznak szőlőműveléssel.
1.12-1. ábra: A Tapolcai medence térképe

Forrás: https://www.bfnp.hu/magyar/oldalak/tapolcai_medence/

A hegyek jelentőségét nemcsak a szőlőtermesztés adja, hanem a XX. sz. első évei óta itt folyó
bazaltbányászat is. Bár a kőbányászat – nem utolsósorban a hazai természetvédelmi törekvések
eredményeként – mára már megszűnt a környéken, a bányák okozta tájsebek sajnálatos módon jelen
vannak. Ezek (vagy a kapcsolódó tevékenységek) az alábbi területen igényelnek rehabilitációs
intézkedéseket:
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a Zalahalápi kőbánya,



a Diszel-Hajagosi kőbánya,



a Tapolcai járás területén Kővágóörs-Pálköve településen található volt teherkikötő, amely a
kőrakodó uszályoknak szolgált megállóhelyül.

A bányászat más kedvezőtlen hatásokat is generált: a Nyirád térségében folytatott
bauxitbányászattal összefüggésben lecsökkent a karsztvíz szintje, ezzel veszélybe sodorva a
Tavasbarlang és a település felszín alatti vízbázisát. A tevékenység felhagyásával, valamint a
szükséges rehabilitációs beavatkozásokkal a helyzet normalizálódott.
A település külterületei közül a volt zártkert területén kisparcellás házi jellegű kertművelés és
szőlőtermesztés folyik. A település egyéb külterületein a művelésre alkalmas földrészleteken
mezőgazdasági tevékenységet folytatnak (szőlők, szántók, legelők).
Nagyüzemi állattartással a Szent György-hegy északi lábánál található majorban foglalkoznak.
1.12-2. ábra: Tapolca és környéke felszínborítási térképe (CORINE)

Forrás: www.teir.hu

Amint az alábbi ábra mutatja, a termőterület jelentős része nem a hagyományos nagyüzemi
mezőgazdasági műveléssel érintett, a külterületek jelentős része a BfNP-hoz tartozik, vagy
szomszédságában található, ily módon a hagyományos művelés nem jellemző. További korlátozást
jelent a térség számára, hogy a város területének nagy része felszíni szennyeződésre fokozottan
érzékeny terület, ennek folytán korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy
extenzív mezőgazdasági termelés, ezen belül elsősorban integrált szőlőtermesztés folytatható.
A több évszázados hagyományokra épülő szőlőtermesztés mellett nagyüzemi állattartás is folyik, a
térségben nem ritka az extenzív állattartás sem (pl. juhok, szürkemarha).
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1.12-3. ábra: Tapolca termőterületének megoszlása művelési ágak szerint, 2012
Gyep
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27%

Forrás: (KSH)

A fejlesztési tervek összeállításánál kívánatos figyelmet szentelni az extenzív állattartás vagy a táji
adottságoknak megfelelő növények kisüzemi szintű termesztésére is (pl. gyógynövények,
csonthéjasok, cserjék stb.).
1.12.3 Védett, védendő táji és természeti értékek, területek
1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület fogalmát az Országos Területrendezési
Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi módosítása vezette be. A törvényi
fogalommeghatározás értelmében ez az országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt
térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet jelent, amelybe 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.
Az OTrT besorolása szerint a tapolcai járás gyakorlatilag teljes egészében ezen övezeti besorolás alá
tartozik, de magának a városnak a területe jelentős részben kivételt képez.
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1.12-4. ábra: Tájvédelmi szempontból kiemelt terület

Forrás: BfNP tájékoztatása

A 2014. december 31-én a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 11/2010. (VI. 21.)
önkormányzati rendelet szabályozza a helyi épített és természeti környezet védelmének
sajátosságait. A város helyi építési szabályzata és szabályozási terve 18 rendelkezik a település
területeinek besorolásáról és lehetséges funkcióiról. A település fontos értékei:


Tavas-barlang,



Malom-tó és környezete.

A rendeletben a fenti értékek védelme és további fejlesztési lehetőségeinek felsorolása mellett
kiemelt figyelmet fordítanak mind az ipari, mind a turisztikai, továbbá közlekedési, intézményi és
lakóterületekre vonatkozó tervek esetében arra, hogy a fejlesztéseknek hangsúlyt kell fektetniük a
környezeti szempontból való megközelítésre, mivel a város és térsége érzékeny és egyedi környezeti
adottságokkal bír.
1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre
tervezett terület, érték, emlék
A város meghatározott területrésze – a hosszú minősítési folyamat lezárásaként - 2014. október 7-én
gyógyhely minősítést kapott19. Az ÁNTSZ által kiadott határozat szerint a gyógyhely jellegének
megfelelő sajátos természeti és idegenforgalmi értékek:

18

Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 13/2008. (VI. 02.) Kt.
rendelet (2013. május 29-n módosítva)
19
ÁNTSZ, KEP-22081-7/2014. sz. határozat
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a 15 méter mélyen található 3 légterű, kb. 2000 m2 területű gyógybarlang (magas kalcium és
magnéziumtartalmú levegővel), amelyet a Deák Jenő Kórház és a Hunguest Hotel Pelion
részéről lehet megközelíteni;



a Tapolca középpontjában található Malom-tó, amely a város egyik legjelentősebb
idegenforgalmi vonzereje;



a gyógyhely környezetében található, karbantartott ligetek és parkok, amelyek alkalmasak a
gyógyulás zavartalanságának biztosítására;



a város ásványvíz minősítéssel rendelkező kútjai (K-16 OKK és B-28 OKK);

1.12.3.3 Ökológiai hálózat
Tapolca térségét is érinti a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, ennek köszönhetően nem csupán a
járásban, hanem a város közigazgatási területén is meghatározható a védett természetvédelmi
területek nagysága. 2010-ben a Tapolcai járás egészében az egy főre jutó védett természeti terület
nagysága az országosnak közel duplája. A városokban, így Tapolcán is ez az érték lényegesen kisebb.
1.12-5. ábra: Egy lakosra jutó védett természeti terület nagysága (m 2)

Forrás: Lechner NKft; TeIR-ITS

A BfNP területe a város közigazgatási területén belül az alábbi földterületeket foglalja magába:


A hegyesdi Vár-hegyet körülölelő erdő egy része, amely – nevével ellentétben – TapolcaDiszel külterületén található;



A külterület déli részén a Hajagos és a Csobánc hegyoldalai. Ebből fokozottan védett a
Csobánc platója, hegyteteje;
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A város délnyugati szegletében található sík területek a Tapolca-patak környezetében,
illetve a Szent György-hegy északi kitettségű oldala és teteje. Ebből fokozottan védett a
Szent György-hegy platója és a közeli területek, valamint a reptér és a Keszthely felé vezető
vasútvonal között elterülő kaszáló mintegy 38 hektáron;



Tapolcai-tavasbarlang természetvédelmi terület.

Ezen túlmenően a városban számos védett területnek és fokozottan védett területnek nyilvánított
ingatlan található (bel- és külterületen egyaránt)20.
A Szent György-hegy és a Tapolcai medence megfelel az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM
rendelet 3. sz. mellékletében foglaltaknak, eszerint kiemelt jelentőségű természet-megőrzési
területnek kijelölt földrészletek.
Többek között ezen tényeknek is köszönhető, hogy a város kiemelt figyelmet fordít a természet- és
környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő városfejlesztésekre.
1.12-6. ábra: Tapolcát érintő országos jelentőségű védett területek

Forrás: BfNP tájékoztatása

20

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről szóló 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet 1., 2., 3. és 4. sz. mellékletei
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Az OTrT által definiált országos ökológiai hálózathoz az országos jelentőségű természetes és
természetközeli területek, valamint az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes,
összefüggő rendszere tartozik. Az ökológiai hálózatrészei a magterületek, az ökológiai folyosók és a
pufferterületek. Tapolca város területén mindhárom területtípus megtalálható, döntően a település
északi és déli külterületén illetve Diszel városrészben.
1.12-7. ábra: Országos ökológiai hálózat Tapolcát érintő területei

Forrás: BfNP tájékoztatása

1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése
A város több jelentős környezetei és gazdasági területet kell, hogy összhangba hozzon, hogy egy
élhető és vonzó település képét alakítsa ki és őrizze meg:


az idegenforgalomra való összpontosítás, tekintettel arra, hogy a város gazdasági életének
egyik meghatározó potenciálja a turisták idevonzása és igényeinek kielégítése anélkül, hogy a
várost és a lakosokat jelentősebb környezeti és társadalmi hátrányok érnék;



az elhagyott, kihasználatlan ipari létesítmények hasznosítása, beleértve a bányászati
maradványokat is;



a gyógyhely minősítéssel és a BfNP-i területekkel járó felelős és fokozottan környezetkímélő
városgazdálkodás fenntartása;



a zöld- és pihenő területek folyamatos bővítése és gondozása;



a közlekedés átszervezése a belvárosból való kiszorítással és korszerű utas-szervezéssel.
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1.13 ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA21
1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
Tapolca jelenlegi zöldfelületi rendszerének kialakulását elsősorban a táji és a településszerkezeti
adottságok befolyásolták. A legnagyobb területet adó, egyúttal a település zöldfelületi rendszerében
fontos szerepet betöltő sávos elemek a lakóterületek kertjei. A vonalas elemeket a fasorok képviselik,
melyek optimális esetben a belterületi felületi elemeket összekapcsolják a külterületi zöldfelület
jellegű területekkel, míg a szigetes helyzetűek közé a közparkok és a közkertek, az intézmények
kertjei tartoznak.
A napi és a hétvégi szabadidő településen belüli, szabadban való eltöltésének kedvező feltételeit a
korlátlan közhasználatú zöldterületek (közparkok, parkerdők, városi kertek, sétányok, fasorok, a
lakóterületi közterületek, játszóterek, közlekedési területek) zöldfelületei biztosítják.
Tapolca területén mintegy 660 000 m2 zöldfelület található, amelyek zömét (77%) a lakótelepi
közparkok alkotják.
A legértékesebb növényállománnyal az 1960-65. között épült Május 1. utcai és Alkotmány úti
lakótelep rendelkezik, ahol a lombhullató fák elérték a 10-12 m-es magasságot. Jellemző fajok: a
hárs, juhar, kőris. A parkok területén jelentős a gyepfelületek aránya. A Kazinczy tér 1-17., az Egry
József u. 1-9., a Juhász Gyula u 41-47. és a Berzsenyi u. 1-9. sz. alatti lakótelepi épületek melletti
közparkok jól fásítottak, kellemes nagykiterjedésű zöld foltjai városunknak. A parkok faállománya faj,
fajta és kor szerinti összetétele általában kedvező.
A Petőfi-liget fáinak jelentős részét a vasútállomás építésével egy időben, az 1900-as évek körül
ültethették. Értékesek a tölgy, juhar és hárs példányok.
A katonai emlékparkban a jelentős egynyári virágfelület és az idősebb vadgesztenyefák mellett a
folyamatos fa-felújítás javasolt a beteg fenyők eltávolításával. A Fő téren és a Deák Ferenc utcában
2000-2004 évek között megvalósított zöldterület-fejlesztés eredményeképpen mintegy 300 m2
virágágyás, 1500 m2 járdaburkolat épült, és telepítésre került mintegy 50 db gömbkőris (Fraxinus
ornus ’Mecsek’) fa, amely napjainkban a városközpont arculatának meghatározó eleme. A Dobólakótelep zöldterületeinek meghatározó jegenyenyárfáit az 1950-es, ’60-as években telepítették,
sajnos jelentős részük rossz egészségi állapotú, többet balesetveszély, közműrongálódás miatt ki
kellett vágni, emellett a nővirágú állomány termésérése idején a tavaszi időszakban számos panasz
érkezik a környék erre allergiás lakóitól.
A Malom-tó melletti közterületek és a közpark teljes felújítása megtörtént. A Köztársaság téren a
Trianon emlékhely mellett és a Kisfaludy utcában az elmúlt években új zöldterületek létesültek,
jelentős (650 m2) dekoratív virágfelületekkel, beépített automata öntözőrendszerrel és
díszburkolattal.

21

A fejezet döntően a Tapolca Város Környezetvédelmi Programja, 2009-2014. dokumentumra épül.
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Tapolca-Diszel városrészen csupán egy közpark található: az Eger-víz és a Csabi utca szélén lévő 4227
hrsz-ú ingatlan. Meredek, jól begyepesedett, mészkőszikla-kibúvásos közterület, melyben néhány
(akác-, mirabolán-, hárs-) fa található. Kertberendezési tárgyak, gyalogos utak nincsenek. A helyiek
néha legeltetésre használják. Kellemes zöld foltja a településnek, jelenlegi formájában megtartásra
javasolt.
A belső udvarok igen hangulatosak és jó adottságúak, különösen a belváros háztömbök által határolt
részein. Említésre méltók a Régi Postaudvar, Vasudvar, Borudvar, APEH-udvar, a Zeneiskola udvara.
Az utcai fasorok, zöldsávok telepítését gyakran megakadályozza, hogy a belterületi utak általában
keskenyek, egységes fasor létesítésére – a spontán faültetések miatt – kevésbé alkalmasak. Több
helyen hiányzik a járda. Vertikális értelemben az alacsony légvezetékek is korlátozzák az utcai fasorok
kialakítását, különösen az értékes építészeti elemek környezetében. Hosszú távon a légvezetékek
földkábelre való cseréjével, a kifejezetten keskeny utcák fásítására szelektált hazai fafajokból
esztétikus utcafásítás lenne elérhető a belterületi utakon.
A korlátozott közhasználatú zöldfelületek közé a zöldfelületi funkciót illetően teljes értékű, de
valamely társadalmi szempontból korlátozott használatú kertek (temető, sportpályák, fürdők,
kulturális-művelődési-, oktatási-nevelési-, egyházi-, egészségügyi- és egyéb intézmények) tartoznak.
Az egyes intézmények kertjei között nagy a különbség, amit elsősorban az épületek elhelyezkedése és
a kert adottságai indokolnak, de szerepet játszik az intézmény vezetésének hozzáállása, zöld
szemlélete is. A növényzet nélküli, fátlan udvaroktól a szakmailag is jól felépített, dús kertekig számos
változat fordul elő. Különösen szembetűnő az iskolakertek többségének növényzetben szegényes
volta. A jó példák fenntartása, és az üres udvarú intézménykertek parkosításának megterveztetése az
önkormányzat elképzelései szerint a város egészére kiterjedően készülő zöldfelületi terv része lesz.
A közhasználat elől elzárt zöldfelületek, magánkertek a települési zöldfelületi rendszer talán
legfontosabb alkotóelemei. A településen egy-, kettő- és háromzónás kertek egyaránt előfordulnak.
Az egyzónás kerthasználat (csak díszkert) a legritkább, a leggyakoribb a kétzónás (díszkert –
haszonkert), a háromzónás pedig általában olyan ingatlanok jellemzője, ahol állattartás vagy más
gazdálkodási (ipari vagy szolgáltató jellegű) tevékenység is folyik, és ennek kiszolgáló épületei
találhatók a köztes zónában.
A zöldfelületi rendszer elemeit általánosan a következők jellemezik:


az elemek mozaikosan helyezkednek el, térszerkezeti tagoló hatásuk hiányos;



az erdők, a városi- és közparkok fajlagos területe városunk területi kiterjedését és lakosainak
számát figyelembe véve elmarad az elvárásoktól, a korszerű európai városokban
megszokottól;



a belső és külső városrészek ellátottsága aszimmetrikus, a belső városi térség park és fásított
köztér területei túlhasználtak;



a parkok cserje- és sövényfelületei kis kiterjedésűek, faj és fajta szerinti összetételük
kedvezőtlen;



a fasorok a városkép kialakításában kiemelkedő szerepet játszanak, ökológiai hatékonyságuk
kisebb, de nem elhanyagolható;
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a magánkertek jelentősége a környezetkondicionálás terén csak a kertvárosi, illetve a családi
házas térségekben meghatározó;



a legfontosabb tájmorfológiai elemek (a dombok, völgyek, kisvízfolyások térsége) növényzete
a városépítési folyamatok eredményeképpen csökkent;



a többé-kevésbé összefüggő városkörnyéki erdőterületek még mindig magas ökológiai
hatékonyságúak.
1.13-1. ábra: Egy lakosra jutó zöldterület nagysága Tapolcán 22 (m2)
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Forrás: Lechner NKft., TeIR-ITS

Az egy főre jutó zöldfelület tekintetében Tapolca kimagasló értékkel rendelkezik, a fokozatos
növekedés eredményeként 2011-re már megközelítette a 60 m2/fő mértéket. Ez több mint
háromszorosa az országos átlagnak, és számottevően meghaladja a Balaton északi partján lévő
járások és járásközpontok értékeit is.
A városban található parkok, zöldterületek nagysága 72,5 ha, fenntartásukat Tapolca Város
Önkormányzata végzi. Az előzőekben részletesen is leírtak alapján a legjelentősebbek:


Petőfi-liget: értékes idős növényanyagának főként biológiai kondicionáló hatása jelentős, de
használati értéke csekély felszereltsége miatt kisebb értékű.



Köztársaság tér: A belváros északkeleti részén a Tavasbarlang fogadóépületéhez közel eső
többfunkciós köztér, amely parkolóként, vagy rendezvények helyszíneként funkcionál. A
közterület északnyugati részében játszótér is kialakításra került. A terület szegélyén a
tavasztól nyárig tartó időszakában konténeres virágkiültetéssel gondoskodnak a tér esztétikai
értékének növeléséről. A területen öntözőrendszer üzemel.

22

A 2013. évi kiugróan alacsony érték szerepel a hivatalos KSH adatbázisban is, vélhetően adathibáról van szó. A
2
feltételezhető helyes érték: 56,2 m .
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Fő tér: a városközpontban elhelyezkedő szép köztér, amely a városmag nemrég részben
megújult központi területe. Intenzíven fenntartott köztér, amely minden évben megújuló
egynyári virágkiültetéssel várja a városba látogatókat.



Y-házak körül kialakított közparkok: nagyméretűek, de hiányos kiépítettségűek. Kevés,
esetlegesen elhelyezett fás szárú növénnyel beültetett, főként füves területek, amelyek
fenntartása nehéz és nem megfelelő. A terület biológiai kondicionáló hatása és esztétikai
értéke jelentősen növelhető lenne megfelelő fásítással és gondozással.



Malom-tó és környéke: a városközpontban elhelyezkedő szép közpark, amely az
idegenforgalomnak is kedvelt célpontja. A tó környezetének felújítása megtörtént, a park
folyamatos fenntartása megoldott.

A városhatáron belül védelmi erdők az iparterület határában és a fő közlekedési vonalak mentén csak
szakaszosan találhatók. Sok helyen csak gyep borítja a védőerdőnek kijelölt területet. Fásításukra
gondot kell fordítani a jövőben.
1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái
A szőlőhegyi területeken zöldfelületi szempontból két negatív tendencia tapasztalható. Egyre
gyakrabban alkalmazzák tömegesen a tűlevelű örökzöldek fajait és fajtáit. Ez nagyon káros egyrészt
zöldfelületi, másrészt a tájkarakter szempontjából is. A másik figyelmet érdemlő probléma, hogy az
eddig kis területeken kialakított jellegzetes kiültetéseket a többfunkciós, nagy területű díszkertek
kezdik felváltani. Ez arra utal, hogy a területen a gazdálkodás mellett növekszik az üdülési célú
hasznosítás, és ehhez az új funkcióhoz teremtik meg a nagyobb kiszolgáló felületeket. Mindkét
említett probléma veszélyezteti a szőlőhegyen a hagyományos tájkaraktert.
A városnak szüksége van a zöldfelületek minőségi és mennyiségi fejlesztésére mind esztétikai, mind
klimatizáló hatása, mind pedig rekreációs értéke szempontjából:


a meglévő városi zöldfelületek és szabad terek minőségi fejlesztése (Petőfi Liget, Hősök tere,
Bajcsy-Zsilinszky utca, Köztársaság tér, Batsányi tér),



a lakótelepi közterületi zöldterületek fejlesztése (Dobó István lakótelep, Y-házak környezete),



a városi vízfelületek növelése, vízpartok fejlesztése (Malom tó, Tapolca patak),



új zöldterületek létesítése (új strandfürdő, Pelion szálló tömbjének fejlesztése).

A fejlesztéseknél törekedni kell a tájidegen növényfajok helyett a hagyományosan a térségre jellemző
növénykultúrák telepítését, illetve azokat, amelyek a védett területekre semleges vagy pozitív
hatással vannak.
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1.14 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
1.14.1 A területfelhasználás vizsgálata
1.14.1.1 Településszerkezet, helyi sajátosságok vizsgálata
Az utak találkozásánál az 1200-as években kialakult egykori mezőváros, jelenleg jellegzetes kisváros
képét mutatja. A központi várostest délnyugati része az úgynevezett régi Tapolca. Keskeny
többszörösen törtvonalú, organikus szövetet alkotó utcáira, döntően optikai zártsorú utcaképek
jellemzőek, földszintes családi lakóházakkal. A fő tengely – Deák Ferenc utca, Fő tér – kétszintes,
magastetős lakóépületek zártsorú együttese, a földszinten üzletekkel, a felső szinten (ma már több
esetben a tetőtérben is) lakásokkal. A tölcsér alakú, nagyrészt védett, XIX. századi épületek alkotta Fő
tér (régen vásártér) zárása a 60-as években lezajlott bontások után mindkét végén új épülettömeggel
történt meg (Belvárosi Irodaház, OTP-székház). A mediterrán hangulatú Malomtó, a Felső- és Alsó-tó
körül a kisváros legszebb tere.
A régi tapolcai tömb halmaztelepülés jellegű. A mai kisváros szerkezete jól áttekinthető, a
természetes adottságokra épített.
A város területe északról dél felé lejt (a régi Balaton-meder feletti terület). A gépkocsiforgalom
gyűjtőútjai döntően kelet-nyugati irányúak, a szintvonalakkal párhuzamosan haladnak. A gyalogos
utak, lakóutak jellemzően észak-déli irányúak, leküzdik a jelentős szintkülönbséget. A Pacsirta utca József Attila utca északon, az Ady Endre utca a városközpontban, egy szinttel lejjebb a fő tengely, míg
egy szinttel alatta a Malomtó együttese. Rendkívül értékes, érdekes a településszerkezet előbb
említett északdéli szivárgó rendszere a kapuátjárók alatti gyalogos közlekedési sikátorokkal,
tömbbelsőkkel.
A tömeges lakásépítés döntően a város keleti részén az úgynevezett Y lakótelepen valósult meg az
1970-es 1980-as években, a lakosság majdnem 40%-a él itt. A meglévő település karaktere nem
egységes. A várostest délnyugati részén a régi Tapolca területén a megőrzött utcaszerkezet döntően
földszintes lakóépületeket szolgál ki. A kisváros legértékesebb részeként a Fő tér és a Malomtó
építészeti együttese kezelhető (helyi védettséget is élvez). Itt a hagyományos kistelepülési morfológia
érvényesül, középső legmagasabb pontként a Templom dombon elhelyezkedő római katolikus
műemlék templom és zárda együttese jelentkezik. A városi sziluettből rendhagyóan emelkedik ki az Y
épületek keleti tömbje, némileg hamis illúziót keltve közép-, illetve nagyvárosi hangulatával.
Ugyanakkor jelzi, hogy kelet felé városi alközpont is működik, részlegesen ellátva a lakosság tízszintes
épületekbe zsúfolódó többségét, kiegészítve a történelmi városközpont szolgáltatásait. A korábbi
rendezési tervek, így a 2000-ben elfogadott is arra törekszenek, hogy az átmenet nélkül jelentkező,
így diszharmonikus jelentős tömeg ugrást visszasimítsák a város testhez, bontsák le az eltúlzott
léptékű arányokat.
A viszonylagos homogén szerkezeti képet mutató központi városrész mellett földrajzilag elkülönülő
egységet alkot a városhoz 1977-ben hozzácsatolt Tapolca-Diszel, amely a várostól keletre, a Csobánc
északi lábánál, a veszprémi út mentén helyezkedik el.
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Szintén jelentős beavatkozás volt a honvédségnek a város nyugati részére történő telepítése. A volt
honvédségi terület messze esik a központtól, mégis fontos volt a város életében, amíg a katonaság
birtokolta a területet. A honvédelmi miniszter 2006-ban döntött a kiürítésükről. A déli (Kinizsi),
valamint az északi (Csobánc) laktanya az önkormányzathoz került (az északi laktanya nyugati
részének kivételével, amely a közigazgatási határnak megfelelően Lesencetomaj község tulajdona
lett).
1.14.1.2 Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
A beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területeket a Településszerkezeti Terv taglalja, a
vonatkozó szabályozást pedig a Helyi Építési Szabályzat rögzíti. A település igazgatási területe az
alábbi területfelhasználási kategóriákba tagozódik:
Beépítésre szánt területek:


Lakóterület: nagyvárosias lakóterület, kisvárosias lakóterület, kertvárosias lakóterület,
falusias lakóterület.



Vegyes terület: településközpont vegyes terület.



Gazdasági terület: kereskedelmi, szolgáltató terület, ipari terület.



Különleges terület: sport-szabadidő terület, oktatási központ terület, egészségügyi terület,
temető terület, strand terület, hulladékkezelő terület, honvédségi terület, bánya terület,
turisztikai terület, madárpark terület.

Beépítésre nem szánt területek:


közlekedési és közműterület,



zöldterület,



erdőterület,



mezőgazdasági terület,



vízgazdálkodási terület,



különleges beépítésre nem szánt területek (különleges sportterület, különleges üzemi
terület, különleges rendezvényterület).

A Településszerkezeti Terv bőségesen tartalmaz területeket a várható fejlesztések megvalósítására.


Lakóterületi fejlesztésekre kijelölt beépítetlen területek nagysága viszonylag szerény, az Yházaktól nyugatra, valamint a város északi kertvárosi részéhez kapcsolódóan van lehetőség
ilyen jellegű fejlesztésre.



A lakóterületekhez képest viszont a Településszerkezeti Terv jelentős gazdasági-kereskedelmi
területeket jelölt ki a fejlesztésre, a város keleti, északi és nyugati részén.
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1.14.1.3 Funkció vizsgálata23
Tapolca viszonylag egyszerű szerkezetű, nagy részét tekintve kisvárosias jelleget mutató egyközpontú
város. A 70-es évektől a város keleti részén az „Y-házak” megépítésével egy nagyvárosias
lakóterülettel egészült ki, amely megduplázta a város lakosságát. Hasonlóan jelentős beavatkozás
volt korábban a honvédség város nyugati részére történő telepítése. A lakosság „súlyponteltolódása”
ellenére a városközpont megtartotta központi kiszolgáló funkcióit. Ezek a városközponton túl
megjelentek a Dobó városrészben is a honvédségben dolgozók elkülönülése és a központtól való
nagyobb távolság miatt, de a funkciók ma már visszaáramlóban vannak a városközpontba.
Napjainkban kisebb funkció-eltolódást okoznak a déli tehermentesítő út mentén megépített
kereskedelmi létesítmények.


A lakófunkció minden városrészben megjelenik (kivéve a volt honvédségi területet),
dominánsan a keleti városrészben és a kertvárosban, valamint a déli városrészben és
Diszelben. A lakófunkció további bővülése is a keleti (és hosszabb távon az északi, kertvárosi)
városrészben várható.



Nagyobb zöldterületek a keleti városrészben találhatóak, valamint a városközpontban, ahol a
Malom-tó partja és a Köztársaság tér emelhető ki.



A városba vezető fontosabb utak (Halápi út, Gyulakeszi út, Hegymagasi út, Sümegi út,
Keszthelyi út) mentén gazdasági területek húzódnak. Az iparterületek és a hozzájuk
kapcsolódó vállalkozások jelentős része a nyugati városrészben koncentrálódik. A meglevő,
vagy átalakult üzemek mellett található itt egy potenciális ipari terület is (egyelőre betelepülő
vállalkozások nélkül).



A kereskedelmi funkció a városközpontra jellemző, de megjelent a déli városrész főútvonal
melletti területein, illetve a keleti városrész frekventált területein is.



Az intézményi kiszolgáló területek ugyancsak a városközpontban vannak (eltekintve néhány
lakóterületi körzeti intézménytől).



Nyugatról a települést a honvédség egykori laktanyái és gyakorlóterei zárják le. A
honvédelmi miniszter 2006-ban döntött a Kinizsi és a Csobánc laktanya kiürítéséről, amelyek
önkormányzati tulajdonba kerültek. A létesítmények gazdasági célú hasznosítása már a
korábbi években megkezdődött, és az továbbra is a város céljai között szerepel.



A déli külterületen található a város szennyvíztisztító telepe.

1.14.1.4 Alulhasznosított barnamezős területek
A település barnamezős területei a volt honvédségi laktanyák. A laktanyák együttes kialakítása
mintegy száz évvel ezelőtt kezdődött. A II. világháborút követően légvédelmi és harckocsi bázisként,
kiképző központként működtek. A két laktanyából, illetve egy reptérből álló ingatlancsoport összesen
több mint 300 ha területű.
A 2006-os döntés alapján nagyobb részben Tapolca város (kisebb részben – az északi laktanya nyugati
területét érintően – Lesencetomaj község) tulajdonába kerültek a volt honvédségi laktanyák. Ezek a
23

Tapolca hossztávú településfejlesztési koncepciója 2015-2030, egyeztetési változat alapján
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területek úgynevezett A1-es állami területként szerepeltek, szabályozás nélkül, illetve különleges
honvédségi területként nyilvántartva.
Itt eredetileg turisztikai célú fejlesztést tervezett a város, ami azonban nem valósult meg. Ezután
változtatták GKSZ (kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület) besorolásúvá a területet. Ide
folyamatosan települnek be vállalatok, de ezek sok esetben a városból kitelepülő, már korábban is a
városban működő üzemek. A déli laktanya területén fontos lenne a habüveggyár megépítése, amely
üzem új lenne a városban. A déli területen 7 ha egybefüggő terület van még szabadon, illetve
szétszórtan további 1,5 ha. Az északi területnek 30-40%-a telített. A területeknek az infrastrukturális
felmérése megtörtént, tervezése folyamatban van.
A terület infrastrukturális fejlesztése a város kiemelt gazdaságfejlesztési célú településfejlesztési
projektje a most kezdődő európai uniós programozási időszakban.
1.14.1.5 Konfliktussal terhelt területek
„Öreg Tapolca” területén – ma nagyrészt elöregedett, földszintes, „kvázi” zártsorú beépítésű
lakóépületek találhatóak, a központhoz közeli részeken kereskedelmi és szolgáltató funkciókkal. Az
elöregedett épületállomány oka az, hogy a terület hosszú ideig tömeges lakásépítés céljára kijelölt
volt, és korszerű felújításra nem volt lehetőség. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy ma részben
elszegényedett lakosság él itt, és a városrész keleti területei szegregációval veszélyeztetettek
lehetnek.
A város jellegzetes területe, egyben a hazai városépítési gyakorlat különleges példája az „Y-házas”
lakótelep. Az alagútzsalus építési rendszerrel megvalósított együttes nemzetközileg is ismert, az
adott kort jól reprezentáló, városépítészeti szempontból is értékelhető megoldás. Az épületek,
épületszerkezetek leromlása előrehaladott, de energiahatékony felújítással, a környezet
rendezésével a város élhető területévé tehető.
A város másik lakótelepe az egykor a honvédség számára épült Dobó István lakótelep leszakad a
várostesttől, ellátása hiányos, az állagromlás előrehaladott. Legalább állagmegóvó felújítása aligha
halasztható tovább.
1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata
A Földhivatali nyilvántartás alapján a település területén az alábbi statisztikai adatok, földrészleti
jellemzők azonosíthatók:
Földrészlet statisztika fekvésenként
fekvés

földrészletek
száma

egyéb
önálló
épületek
száma

egyéb
önálló
lakások
száma

összes
terület (m2)

legkisebb
földrészlet
terület (m2)

legnagyobb
földrészlet
terület (m2)

átlagos
földrészlet
terület (m2)

belterület

4702

342

5801

6 961 696

2

283 850

1 481

külterület

1930

0

0

53 564 035

6

3 128 521

27 753

zártkert

1297

0

0

2 956 515

4

24 752

2 280

Összesen

7929

342

5801

63 482 246

–

–

8 006
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Földrészlet statisztika művelési áganként
művelési ág

erdő

földrészletek
száma

alrészletek
száma

összes
alrészlet
terület (m2)

legkisebb
alrészlet
terület (m2)

legnagyobb
alrészlet
terület (m2)

átlagos
alrészlet
terület (m2)

202

240

17 754 472

298

2 115 981

73977

fásított terület

73

74

58 829

30

1 600

795

gyep (legelő)

527

564

9 945 374

24

546 922

17634

gyep (rét)

599

637

5 319 047

21

1 110 843

8350

gyümölcsös

87

87

299 251

380

60 175

3440

kert

98

100

107 335

24

3 800

1073

5364

5381

13 218 824

2

1 038 774

2457

nádas

7

7

10 000

1415

1 446

1429

szántó

673

841

14 502 408

33

404 728

17244

szőlő

825

860

2 266 706

42

44 816

2636

kivett

Forrás: www.takarnet.hu

Tapolca területének közel 11 %-a belterület, 4,7 %-a zártkert, a fennmaradó rész külterület. A
földterület jelentős része nem a hagyományos nagyüzemi mezőgazdasági műveléssel érintett, a
külterületek jelentős része a BfNP-hoz tartozik vagy szomszédságában található. Területének
legnagyobb hányadát az erdő- és a gyepterületek képezik. A település területének közel egynegyede
erdősült. A gyepterületek mintegy kétharmada legelő, a többi rét besorolású földrészlet.
Nagyságrendileg szerényebb, mindössze 22,8 % a szántók összterülete. A földrajzi-éghajlati
adottságok kedveznek a szőlőtermesztésnek, ami a földrészletek statisztikai kimutatásában is jól
látható: 3,57 % a település szőlőterülete.
1.14.3 Önkormányzati tulajdon kataszter
Az önkormányzati „vagyonrendelet” forgalomképesség szerinti csoportosításban sorolja fel az
önkormányzat vagyonát. A melléklet szerint Tapolca Város Önkormányzata összesen 1275 ingatlant
tulajdonol, könyv szerinti értékük összesen 9,745 milliárd Ft. Az ingatlanok 77 %-a a város
belterületén található.
A forgalomképtelen vagyonelemek száma 878, ezek közterületek, járdák, utak, árkok, vizek (pl.
Malom-tó) stb. Összértékük 3,4 mrd Ft.
A törzsvagyon másik csoportját a korlátozottan forgalomképes ingatlanok alkotják. Ezekhez
tartoznak a közigazgatási és közszolgálati funkciókat (oktatás, egészségügy, közművelődés stb.)
kiszolgáló épületek és ingatlanok találhatók, de van köztük buszváró, illetve e kategóriához tartozik a
város csőhálózata és a szennyvíztisztító is. E csoportban a vagyonrendelet melléklete 50 ingatlan
sorol fel, értékük mintegy 4,5 mrd Ft.
Az önkormányzat számára szabadabb gazdálkodási lehetőséget adó forgalomképes üzleti ingatlanok
száma 347. Ezek részben mezőgazdasági jellegű területek (szántó, legelő, rét, erdő, esetenként az
ezekhez tartozó gazdasági épületek), másrészt beépíthető telkek és épületingatlanok (társasház,
lakóház, üzlethelyiség, köztük a piac és vásárcsarnok). Összértékük megközelíti az 1,8 mrd Ft-ot.
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1.14-1. ábra: Az ingatlanvagyon forgalomképesség szerinti megoszlása 2015. év elején
darab

nettó érték (MFt)
1786

347

3433

50
878
4525

forgalomképtelen

0 forgalomképes
korlátozottan

forgalomképes

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás és 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet melléklete

Az önkormányzat vagyonáról l. még a 1.10.1 fejezetet.
1.14.4 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése
A település alaptérképe 2013-as állapotú, változás azóta nem történt.
1.14.5 Az építmények vizsgálata
A város beépítettsége kisvároshoz képest közepesen koncentráltnak mondható. A beépíthetőségi
mutatók a városközpontban 60-100 %, a kisvárosias területeken 30-60 %, a kertvárosias területeken
30 %, amelyet a köz- és zöldterületek csak részben kompenzálnak.
Többszintes épületek elsősorban a város központi részére jellemzőek, az ezt körülölelő városrészek
nagy részén földszintes családi házak épültek, noha több helyszínen többszintes, blokkos
panelépületek is találhatók.
A kertváros nagyrészt a 60-as években alakult ki, szabadon álló kertes házakból áll. Észak felé adott a
bővítési lehetőség, itt lakóingatlan-fejlesztés mellett biztosított a hely zöldfelület és játszótér számára
is.
1.14.6 Az épített környezet értékei
1.14.6.1 Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
Tapolca a róla elnevezett medence közepén, ősi közlekedési utak csomópontjában, a síkságból
kiemelkedő alacsony hátságon fekszik. Az új kőkor óta lakott hely.
A város centrális helyzete már a római korban kialakult; itt haladt keresztül az Aquincumot Itáliával
összekötő legrövidebb útvonal. Tapolca térségközponti szerepe a XIII-XIV. században kezdett
kibontakozni.
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Az 1200-as évek elején II. András Turul ispánnak adományozta Tapolcát, aki gazdaságának központját
a tó partján alakította ki, udvarházát a Templomdombon építette fel. Az itt álló plébániatemplomot is
Turul ispán emeltette a XIII. sz. első felében. A Templomdomb tekinthető a város egykori történelmi
központjának. A később ismét királyi birtokká vált területet 1347-ben Nagy Lajos király a karthauzi
kolostor szerzeteseinek adományozta, akik egyik birtokközpontjukká fejlesztették az évszázad utolsó
évtizedeitől már mezővárosként említett települést. A város a veszprémi egyházmegye tizedszedési
központja, vámhely és a zalai esperesség központja lett, a nemesi vármegye közgyűléseinek egyik
székhelye, törvényszéki hely.
A XIV. század végén a városlődi karthauziak a templommal szemközt erődített kolostort építettek. A
mohácsi csata után a török portyázók, Szapolyai János és Ferdinánd király seregei felváltva
pusztították a települést. A XVII. sz. közepén Széchényi György veszprémi püspök újjáépíttette a
várat, palánkkal vette körül a mezővárost és hajdúkat telepített le. Az erősséget végül a XVIII. sz.
elejétől kezdték lebontani, köveiből emelték a templomot, plébániát, de a lakosság is hordta
építkezéseihez. A XVIII. század második felében fejlődésnek indult a kézműves ipar is, sorra alakultak
a céhek (bognárok, kádárok, szabók, csapók stb.).
Bár mezővárosi rangját 1886-ban elveszítette, a település nemcsak megőrizte, hanem erősítette is
gazdasági, kulturális szerepét a térségben. Fontos szerepe volt ebben a XIX-XX. század fordulóján
indult vasúti fejlesztéseknek, amely nyomán Tapolca vasúti csomóponttá, a „Balaton északi kapujává”
vált. Ezen túl azonban a fejlődés olyan területeken is megmutatkozott, mint pl. közoktatás (a régebbi
katolikus iskola mellett a népiskolai és polgári iskolai oktatás beindulása), vagy az egészségügyi ellátás
(1914,kórház).
A hagyományos borászat, szőlőültetvények mellett a XX sz. elején az ipari termelés is fejlődésnek
indult, amiben fontos mérföldkő volt 1966, amikor Tapolca a bakonyi bauxitbányászat központja lett.
Ebben az évben az addigi nagyközség visszakapta városi rangját is. Ezután a város fejlődése új
lendületet vett, kiépült az Y-házairól ismert lakóterület, fejlődött az infrastruktúra, bővítették és
korszerűsítették a kórházat, új iskolák, óvodák, művelődési otthonok, könyvtár, üzletek, üzemek
létesültek. A város a Balaton-felvidék jelentős ellátásszervező kisvárosává vált.
1.14.6.2 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
A nyilvántartott azonosított régészeti lelőhelyek a Forster Központ adatszolgáltatása alapján az
alábbiak:
Megnevezés

Helyrajzi szám

Római katolikus plébániatemplom

53, 55, 54

Római katolikus plébániatemplom
környezete

203, 56, 67/2, 72, 67/1, 52/2, 62/1, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 73

Damjanich utca – Fő utca sarok

2777, 1076, 1094, 1092, 1093

Szabadtéri színpad

2923, 2925, 2924/1

Dózsa György út – Beloiannisz
utca találkozása

1614, 1616, 1611/2, 1577/4, 1170/1, 1176/2, 1177/1, 1177/2, 1182, 1184, 1185,
1171, 1169, 1577/1, 1176/1

Tanácsháza előtti tér

2777, 2776

Belterület

137, 136, 133, 125, 135, 140, 139, 138, 122, 147, 148, 149, 97, 100, 120, 121, 124,
141, 150
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Megnevezés

Helyrajzi szám

Szentgyörgy utca (Ányosi Lajos
háza)

135, 152, 157, 158, 153

Sintérház

585/11, 588, 577

Szent György hegy

049

Kálvária-domb lejtője

7402, 7403/1, 7401, 7405

Belterület - Római katolikus
templom környéke

4013, 4406, 4011/1

Forgósi-domb lejtője

0459/2, 0464/22, 0464/21, 0464/24

Sipos-domb és környéke

4107/50, 4107/4, 4107/38, 4107/37, 4107/36, 4107/35, 4107/34, 4107/33, 4107/32,
0358, 0361/5, 0361/4, 4107/41, 4107/39, 4107/40, 0361/1, 0364, 0363, 0361/9,
0361/8, 0355/8, 0361/7, 0361/6

Halyagos

0501/6, 0496, 0497

Krajcár-malom

0459/3, 4426, 4429, 4428, 4430, 4001/1, 4427, 4010, 4009/1, 4431, 4011/1

Homok-dombi-dűlő

4479, 4370/7, 4482, 4483, 4484, 4485, 4474, 4475, 4476, 4477, 4372/1, 4372/5,
4370/21, 4371/2, 4370/6, 4370/5, 4372/2, 4372/3, 4372/4, 0394/12, 0394/14, 0395/2,
0394/16, 0394/15

Kosháláspuszta (Kosálláspuszta)

0514/2, 0508/1, 0511, 0510, 0507, 0508/3, 0508/11, 0514/1

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek egyrészt a városközpontban koncentrálódnak (a Malom tó
tágabb környezetében, a Köztársaság tér területén valamint a Deák Ferenc utca – Hősök tere
környezetében), másrészt Diszel városrészben, harmadrészt külterületen elszórtan helyezkednek el.
1.14.6.3 Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
Tapolca védett épületeinek és városképi-városszerkezeti jelentőségű területeinek nagy része a
városközpontban, valamint a déli városrészbe ékelődő Malom-tó környezetében koncentrálódik.
A Tapolca patakot az 1930-as években a felső szakaszon duzzasztással kiszélesítették, így jött létre a
Malom-tó. A Nagy-tó lezúduló vizét újból tóvá duzzasztották, így jött létre a szintén malmot hajtó Kistó. A Malom-tó körüli épületegyüttes és a Fő tér épületegyüttese alkotják a település történeti
magját.
A város modern kori építészeti objektumai közül jellegzetes tömegképzésükkel kiemelkednek az Yházak, mint egyedi arculatot biztosító városképi elemek. Az első épületet 1972-ben a Zala Megyei
Állami Építőipari Vállalat kezdte építeni. A lakótelep több ütemben épült, összesen kilenc darab ”Yház” készült összkomfortos lakásokkal.
Ezekben a városszerkezetileg összefüggő, ám karakterükben eltérő városrészekben tervezett
városfejlesztési elképzeléseknek fokozott érzékenységgel és szakszerűséggel, az örökségvédelem
elveinek figyelembe vételével kell megvalósulniuk.
1.14.6.4 világörökségi és világörökségi várományos terület
A Miniszterelnökséget vezető Miniszter 27/2015. (VI. 2.) sz. rendelete rögzíti a Világörökségi
várományos helyszínek jegyzékét. A rendelet korábbi helyszínek módosításával, összevonásával,
átnevezésével 10 helyszínt azonosít, amelyek egyike a Balaton-felvidéki kultúrtáj. Az ehhez tartozó
területek meghatározó, közös alapja a több millió éves földtörténeti múlt, amely vulkáni működéssel
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is együtt járó folyamataival és azok utóhatásaival (pl.: gyógyhatású melegvizek) hozta létre a
változatos, mégis harmonikus egységet alkotó tájat. Az ember az őskortól napjainkig a földfelszín
adottságaihoz alkalmazkodva használta, formálta ezt a tájat (mezőgazdaság, halászat, szőlőművelés,
bazaltbányászat, fürdőkultúra), amely ennek során az itt élő népek (kelták, rómaiak és magyarok)
által megvalósított kulturális és kommunikációs kölcsönhatások nyomán vált kiemelkedő jelentőségű
kultúrtájjá.
Balaton-felvidéki kultúrtáj az alábbi helyszínekből áll:


Keszthely Festetics-kastély, kastélypark,



Balatonfüred műemléki jelentőségű területe



A Hévízi-tó természetvédelmi területe



A Tihanyi-félsziget



Tapolcai-medence és Káli-medence

Utóbbi 28 települést érint, amelyek nagyrészt a Tapolcai járáshoz tartoznak, köztük magát Tapolcát. A
város esetében az ezzel kapcsolatos közhiteles nyilvántartás 1200 helyrajzi számot rögzít.
A Tapolcai medence tanúhegyei hasznosításának látványos példái a mára romjaikban fennmaradt
kővárak (Szigliget, Csobánc, Hegyesd), amelyek az 1540-es évektől a törökök elleni háborúk fontos
végvárai lettek. A kultúrtáj mai arculatában jelentős szerepet játszanak a vulkanikus eredetű talaj
műveléséhez kapcsolódó szőlőművelés – többségükben 18-19. századi – épületei: barokk és
klasszicista népi lakóházak, gazdasági épületek, présházak, pincék, amelyek többnyire maguk is a
vulkánok adta bazaltkőből épültek. A kultúrtáj európai hírű borvidék.
1.14.6.5 Műemlék, műemlékegyüttes
A településen viszonylag kevés – mindössze 13 db – országos védelem alatt álló objektum (műemlék)
található. A műemlékek körül „műemléki környezet” került kijelölésre. A Forster Közpot
adatszolgáltatása alapján a műemlékek és műemléki környezetek az alábbiak:

név

cím

védelem

helyrajzi szám

cselédlakás

István utca 12.

Műemlék

4429

gazdasági épületek

István u. 11-12.

Műemlék

4427, 4429

Híd

Miklós utca

Műemlék

4103

Műemléki
környezet

4042, 4016/2, 4313, 4312, 4040, 4342, 4343,
4128, 4118, 4067

Műemlék

2821

Műemléki
környezet

2833, 2834, 62/1, 865/2, 2823, 2824, 2822, 2820,
2816, 2832, 2836, 2831, 18/1, 19/1

Híd ex-lege műemléki
környezete
Lakóház

Fő tér 21.

Lakóház ex-lege műemléki
környezete
Lakóház

István u. 11.

Műemlék

4428

Lakóház és gazdasági
épületek

István u. 11-12.

Műemlék

4428, 4427, 4429

Műemléki
környezet

4394, 4393, 4391, 4392, 4001/1, 4011/1, 4426,
4430, 4436, 0459/3

Lakóház és gazdasági
épületek ex-lege műemléki
környezete
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név

cím

védelem

helyrajzi szám

magtár

István utca 11.

Műemlék

4427

présház

Diszel, Hajagos dűlő

Műemlék

7223/4, 7223/5

Műemléki
környezet

0553, 0554, 7223/1, 7225, 7223/3, 7257

présház ex-lege műemléki
környezete
R. k. plébániaház

Batsányi tér 1.

Műemlék

60

R. k. templom

Batsányi tér

Műemlék

55

Műemléki
környezet

203, 52/2, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62/1, 67/2,
72, 73, 83, 74, 95, 98, 94, 52/1

Műemlék

4013

Műemléki
környezet

4011/1, 4406, 4012, 4014, 4029, 4031, 4032,
4033, 4344, 4366, 4367, 4368/1, 4354, 4405, 4407

Műemlék

865/2

Műemléki
környezet

2834, 2833, 2804, 2811/2, 1, 865/1, 2802/2,
2802/3, 866, 2/1, 2814/3

R. k. templom ex-lege
műemléki környezete
R. k. templom

István utca

R. k. templom ex-lege
műemléki környezete
Szentháromság szobor

Fő tér

Szentháromság szobor exlege műemléki környezete
Vízi malom együttes

Martinovics Ignác u.

Műemlék

683, 684

Vízi malom együttes ex-lege
műemléki környezete

cím

Műemléki
környezet

52/2, 56, 680, 685, 682, 670, 677, 678, 721, 725,
728, 729, 722, 50, 51

1.14.6.6 Helyi védelem
A helyi védelemre vonatkozó előírásokat Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének „Az
épített és természeti környezet helyi védelméről szóló”, 11/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelete
szabályozza (a védett értékek részletes listája a rendelet 1. számú melléklete található). A védett
épületek, építmények és épületrészek megfelelő színvonalú fenntartásának, felújításának és
építészeti megjelenésének biztosításához Tapolca városa – pályázat útján – anyagi támogatást nyújt
(a támogatáshoz szükséges pályázati feltételeket a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza).
Helyi védelemben 48 épület, 21 épületrész, 85 képzőművészeti alkotás és emléktábla részesült.
A védett épületek között számos lakóház, középület, egyházi épület szerepel. Többek között helyi
védelem alatt áll a volt zsinagóga épülete, a Templom dombon lévő vár és udvarház romjai, a
városháza épülete, a Darányi utcai Víztorony, a Tavasbarlang épülete.
A védett épületrészek közül kiemelendők a Tóparti homlokzatok és térfalak, a 14 lyukú támfal, a Fő
tér utcai homlokzatai, térfalai.
1.14.7 Az épített környezet konfliktusai, problémái
A városközpont épületállományának minősége megfelelőnek mondható – folyamatosak a felújítási
munkák –, azonban a Belvárostól délre fekvő „Öreg Tapolca” épületei mára nagyrészt elöregedtek, a
terület szegregációval veszélyeztetett. A városrész hangulata, utca- és telekszerkezete örökségi érték,
a terület rehabilitációs jellegű megújítása javasolt.
A város két nagy lakótelepének – Y-házak és Dobó lakótelep – épületei, épületszerkezetei leromlott
állapotban vannak. Szükség lenne az épületek felújítására, környezetük – a közös közterületek és
zöldfelületek – rendezésére.
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A történelmi belváros házai alatt számos pincét alakítottak ki a borkereskedelemhez kapcsolódóan,
azonban ezek mára funkcióhiányossá váltak. Mivel ezek magántulajdonban vannak, új funkcióval való
megtöltésükre az önkormányzatnak nincs közvetlen hatásköre.
Bár a zöldfelületek nagysága 2007 és 2010 között jelentősen emelkedett, Tapolca városközpontjában
a meglévő zöldfelületek minőségi megújítása és karbantartása mellett javasolt további parkok,
vízfelületekkel gazdagított városi terek kialakítása.
A város területén található természeti értékek megóvása, hálózatba szervezése kiemelt szempont a
továbbtervezésnél. A fejlesztések során megtelepedő új tevékenységi formákat össze kell hangolni a
természetvédelmi értékekkel.
Mind az épített, mind a természeti környezet tekintetében kiemelt jelentőséggel bírt a megfelelő
csatornahálózat kiépítése. A szennyvízelvezetés, tisztítás, kezelés fejlesztése mellett kiemelten
fontos a – napjainkban tapasztalható szélsőséges időjárás okozta – csapadékvíz elvezetési problémák
kezelése, a hálózatok fejlesztése.
Tapolca szabadtéri rendezvényeinek száma, illetve a bevonzott közönség száma évről-évre
emelkedik. Indokolt lenne a városban állandó rendezvénytér/terek kialakítása céljából a lehetséges
helyszínek feltárása, figyelembe véve az ilyen események esetleges környezeti hatásait is.

1.15 KÖZLEKEDÉS
1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok
Tapolca szervesen kapcsolódik a térség közlekedési hálózatába. Jól megközelíthető Budapest felől a
8. sz. főútról leágazó 77. sz. (veszprémi) útról, valamint a nyugati országhatár (Sopron, Rábafüzes)
felől a 84. sz. főútról Sümegen át. A városból több úton elérhető a Balaton északi partján futó 71. sz.
főútvonal, illetve észak felé a környék városai, Ajkán, Pápán túl Győr is. A megyeszékhelytől mért
közúti távolság (idő szerint optimalizálva 50 km), illetve a legközelebbi autópálya csomóponttól mért
távolság (idő szerint optimalizálva 54 km) szempontjából Tapolca a többi megyebeli járási
székhelyhez viszonyítva rosszabb helyzetben van
A város vasúti csomópont: a 26. számú Balatonszentgyörgy-Tapolca-Ukk és a 29. számú TapolcaSzékesfehérvár-Budapest vasúti fővonalak találkozásában fekszik.
Közepes nagyságrendű (és sport-) gépek fogadására alkalmas a volt füves repülőtér, amely jelenleg
nincs kihasználva.
A település szerkezetére a domborzat nagy hatással volt. A város déli területei mélyebben, míg északi
területei magasabban vannak. Meghatározó a város útszerkezete, ami a domborzati viszonyokból
adódik. A város tengelyét a kelet-nyugati irányú Fő tér és a csatlakozó Kossuth utca és Deák Ferenc
utca - Keszthelyi utca vonalai adják. A Fő tér felé tartanak sugár irányban a környező települések felől
érkező utak.
A város tervei között szerepel egy intermodális közlekedési csomópont kialakítása, amely révén a
Hősök terén lévő autóbusz pályaudvar kitelepül a vasúti pályaudvarhoz, és amely később arra is
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lehetőséget adhat, hogy idáig vezessen egy majdani kerékpárút, ezáltal is vonzóvá téve a
„kerékpáros-barát” települést. A belváros szélén megmaradna a le- és felszálló hely az utasoknak, és
a jelenlegi városközponti autóbusz-pályaudvar helyén kialakítanának egy megállóhelyet. A
csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya 2012-ben elkészült, a kivitelezésre
azonban csak pályázati források elnyerése esetén van esély.
1.15.2 Közúti közlekedés
A települést az alábbi országos közutak 24 érintik, melyek áthaladnak a városon:


7301. j. Veszprém-Tapolcai ök. út25



7316. j. Badacsonytomaj-Tapolca ök. út



7317. j. Devecser-Zalahaláp-Tapolca ök. út



7318. j. Szigliget-Tapolca ök. út



7319. j. Tapolca-Sümeg ök. út



7345. j. Nemesgulács-Tapolca ök. út



73103. j Tapolca D-i tehermentesítő út26



73314. j. állomási bekötő út

A helyi közlekedést nagyban befolyásolja a déli tehermentesítő érintő feltáró út, amely
Badacsonytomaj, Nemesgulács, Szigliget, Keszthely, valamint Sümeg felé nyújt közlekedési
lehetőséget, a városközpont kikerülésével.

24

Tapolca város közlekedésfejlesztési koncepciója (Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., Szombathely, 2009. május)
2013. július 1-jétől főútként 77-es számot viseli.
26
2013. július 1-jétől a 77-es számot viselő főút része.
25
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1.15-1. ábra: Tapolca úthálózata útkezelői bontásban

Forrás: KTI

A legfontosabb – hosszú távú27 – tervek közé tartozik az alábbi vonalak kialakítása / fejlesztése,
tekintettel arra, hogy a belváros környezeti és zajterhelésének csökkentésére, valamint biztonsági
szintjének további növelésére van szükség:


a 77. sz. Veszprém-Keszthelyi főút,



a Tapolca É-i elkerülő út, valamint



a 83. sz. Győr-Pápa-Devecser-Tapolca főúti kapcsolatok.

1.15.3 Közösségi közlekedés
1.15.3.1 Közúti – autóbuszos közösségi közlekedés

Helyi közlekedés
A város helyi közösségi közlekedési rendszerét az MB Balaton Kft. működteti három autóbusszal (a
szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés 2016-ig él). Az alábbi ábrán a megállóhelyek rendszere
látható.

27

Tapolca város közlekedésfejlesztési koncepciója (KTI, Szombathely, 2009. május) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
Területrendezési Terve Térségi Szerkezeti Terv nyomán (Váti Kht., 2008)
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1.15-2. ábra: Tapolca város autóbuszos helyi járat hálózata

Forrás: KTI

A helyi autóbusz járat útvonala egyetlen körjáratként van kialakítva, minden második alkalommal a
járat kimegy Diszelbe is, így a településrészt összesen 13 alkalommal érinti. Csúcsidőben a járatok 22
percenként követik egymást, iskolai napokon van egy reggeli betétjárat. Helyi közlekedési
viszonylatban 32 autóbusz-megállóhelyet vehetnek igénybe az utasok. A hálózat legfontosabb
csomópontjai a Dobó tér, a piac melletti Sümegi utca megállói, az Y-házak környéke, a Tesco áruház
valamint Diszel.
A városban tarifaközösség nem működik, a bérletjegyek csak az MB Balaton Kft. által közlekedtetett
járatokra érvényesek. Ez különösen a diszeli városrészben lakókat érinti hátrányosan, mivel a
településrész kiszolgálásában részt vesz a Balaton és a Somló Volán utódja, az Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. (ÉNYKK) is összesen 12 járatpárral, így az általuk üzemeltetett
járatokra a meglévő helyi bérletjegy használata helyett menetjegyet kell váltaniuk az utasoknak.

Helyközi közlekedés
A város mintegy 125 km-re fekszik Budapesttől, és közvetlen autóbuszjárattal elérhető,
Balatonfüreden és Veszprémen keresztül. A megyeszékhelyet vasúton nem, csak közúton keresztül
lehet közvetlenül elérni, Veszprémmel napi 24 járatpár biztosít kapcsolatot. Tapolca kistérségi/járási
szerepe miatt jelentős mobilitási igény jelentkezik a környező településekről: kórház, szakrendelők,
okmányiroda, iskolák, bevásárlóközpontok.
A helyközi szolgáltatási feladatot az Észak-nyugati Közlekedési Központ (ÉNYKK) látja el, amely
telephellyel is rendelkezik a városban.
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A helyközi autóbusz-állomás jelenleg a városközpontban található. A terület az ÉNYKK (2014-ig Somló
Volán Zrt.) tulajdonában van. A terület beépítettsége miatt a pályaudvar tovább nem bővíthető, a
jelenlegi 5 kocsiállás a csúcs-egyidejűségek esetén kevés, az autóbuszok csak balesetveszélyesen
tudják a forgalmat bonyolítani. Kiálló autóbusz parkolására nincs lehetőség, kiszállítás után azonnal el
kell hagyni az autóbusz-pályaudvart. A tanév tartama alatt munkanapokon az autóbusz-állomást 39
menetrendi vonalban 224 járat érinti.
Fejlesztendő feladatok mind a helyi, mind a helyközi közlekedés esetében:


a megállóhelyeken elektronikus utas-tájékoztatási rendszerek nem működnek, a menetrend
papír alapú (a dokumentumokat gyakran kell pótolni, az információk nehezen
értelmezhetők);



a jelenlegi járművek nem alkalmasak kerekes székes utazásra, a megállóhelyek sem
megfelelőek a korlátozott közlekedési képességűek kiszolgálására;



a turistaszezonban jelentkező különjáratos autóbusz-forgalom jelentős, amely a megállási és
parkolási nehézségek miatt tovább nehezíti a belváros közlekedési helyzetét. Ugyan a Déli
Városkapu Parkban buszok számára is alkalmas parkolóhelyek kerültek kialakításra, azonban
a parkoló igénybevételének ösztönzése, a turistabuszok belvárosi parkolásának korlátozása –
és ezzel a város belső utcáinak forgalom terhelési csökkenése – továbbra is kívánatos (pl.
forgalomtechnikai megoldásokkal).

1.15.3.2 Kötöttpályás – vasúti közösségi közlekedés
Közvetlenül a Balaton partjának és közvetetten a Balaton-felvidék és Badacsony térségének
településeit szolgálja ki a Budapest - Székesfehérvár – Tapolca vonal (29. vonal) Balatonfőkajár felső
megállóhelytől végállomásig terjedő szakasza. Tapolca állomáson csatlakozik a balatoni térséghez a
Balatonszentgyörgy - Tapolca - Ukk vonal (26. vonal).
A 29-es vonal egyvágányú, nem villamosított, hossza: 117 km, az engedélyezett sebesség: 80 km/h.
Elsősorban a nyári menetrendben számít fontos vonalnak, mert nagyrészt a nyaralók használják
kedvező összeköttetéseinek köszönhetően. A 26-os vonal egyvágányú, nem villamosított, hossza:
62,8 km, az engedélyezett sebesség: 80 km/h, és szintén a nyári időszakban érezhető a jelentősebb
forgalom (pl. Sümegre való kirándulások formájában). 28
A városon keresztül bonyolódik standard, távolsági és elővárosi közösségi közlekedés is.


Tapolca – Keszthely



Tapolca – Ukk (- Celldömölk)



Tapolca – Szombathely



Tapolca – Székesfehérvár – Budapest

A vonalakon regionális/elővárosi vonatok és standard távolsági vonatok közlekednek,
csatlakozásokhoz, munkarendhez illeszkedő nem ütemes menetrend szerint, 1-2 órás gyakorisággal.

28

Forrás: http://www.vpe.hu/takt/vonal.php?id=101100986
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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-Pápa-Ganna-Sümeg-Tapolca-Badacsonytomaj,



Zalaszántó-Lesencetomaj-Tapolca-(Veszprém),



Tapolca-Raposka-Hegymagas-Szigliget.

A tervezett helyi jelentőségű kerékpárutak:


Tapolca-Zalahaláp-(Nyírád-Szőc-Halimba-Ajka),



Tapolca-Gyulakeszi-Mindszentkálla-Kékkút-Salföld-Badacsonytomaj.

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 statisztikai adatok alapján sajátos a város helyzete az önkormányzat kezelésében / tulajdonában
lévő kerékpáros útvonalak hosszát tekintve:
1.15-3. ábra: Önkormányzati kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút hossza (km)
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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.
1.15.5 Parkolás
A belvárosban (pl. Tavas barlang, Kórház stb.) és a szomszédságban lévő kertvárosi területeken is
elsősorban fizetős parkolóhelyek állnak rendelkezésre korlátozott számban, a belváros határán
ugyanakkor rendelkezésre állnak ingyenes parkolóhelyek is, ahonnan gyalog jól megközelíthető a
városközpont.
Az utóbbi években két új parkoló épült, illetve újult meg: az egyik a Déli tehermentesítő út mellett
(P+R, ingyenes, 5-8 perces sétával érhető el a központ), a másik a Fő utcával párhuzamos Nagyköz
utcában található (fizetős).
Hosszabb távon a cél a parkolási lehetőségek csökkentése a város történelmi utcaszerkezetű és
hangulatú szívében, amely a forgalmi rend változásoknak – mint például a zöldterületek kibővítése, a
gyalogos forgalom kizárólagossá tétele, valamint az egyirányú forgalom kialakítása – egyenes
következménye lesz.

1.16 KÖZMŰVESÍTÉS
1.16.1 Víziközművek
1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás
A város közüzemi ivóvízellátása a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) által üzemeltetett
ivóvízvezeték-hálózaton keresztül történik, az ivóvizet a Nyirád térségi karsztvíz-bázisból emelik a
felszínre.
A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekötött lakások száma fokozatosan emelkedett, ezzel
párhuzamosan a városi közkutak száma kismértékben ugyan, de fokozatosan csökkent. A KSH által
nyilvántartott lakóingatlanok csaknem 83 %-a csatlakozott a hálózatra (2008-ban). Ez a vélhetően
azóta tovább nőtt, ugyanakkor a szolgáltatott ivóvíz mennyisége, ezzel együtt a háztartások fajlagos
vízfogyasztása fokozatosan csökken, ami a növekvő vízdíjakkal, illetve a háztartásokban alkalmazott
víztakarékos megoldások elterjedésével magyarázható.
A városban elérhető ivóvíz minősége megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés
rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben megállapított követelményrendszerének.
A település gazdag termálvízbázissal rendelkezik, melynek csak egy része hasznosul a Tavasbarlang, a
két ásványvíz minőségű kút, a Városi Strand (jelenleg nem üzemel) és a Hotel Pelion nyújtotta
turisztikai és gyógy-szolgáltatások által (lásd még az 1.12.3.2. alfejezetet).
A vízhálózat fejlesztésére leginkább a volt laktanyák területein van szükség, mivel az elhagyott
területeken lévő infrastruktúra elavult, amely hatással van a vízminőségre, üzembiztonságra is.
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1.16.1.2 Szennyvízelvezetés
A szennyvízcsatorna-hálózat 4 ütemben történő kiépítése a városban 2008-ban fejeződött be. A
közszolgáltatást koncessziós szerződés alapján ugyancsak a DRV Zrt. végzi, a termelődő szennyvizet a
helyi szennyvíztisztító telepen kezeli (beleértve a településről és a környék falvaiból is származó
szippantott szennyvizet is). A telep Tapolca Város Önkormányzatának tulajdonában van. A városi
Képviselő-testület kinyilvánított szándéka az állami átadás az üzemeltetőnek a folyamatos
beruházási, felújítási szükségesség miatt. A tisztítás eredményeképpen képződő iszapot
Lesencetomajon (Piros-cser major) komposztálják, amely mezőgazdasági hasznosításra kerül. A
tisztított szennyvizet a Tapolca patakba vezetik.
1.16-1. ábra: A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban (közcsatornában)
elvezetett összes szennyvíz mennyisége egy lakosra (m3)

Az egy lakosra jutó közüzemi csatornába elvezett szennyvíz mennyisége tekintetében a város az
országostól, de a megye járásszékhely településeinek átlagától is elmarad. Problémát jelent, hogy a
hálózat kiépítésével párhuzamosan a szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése csak részben
valósult meg (elsősorban a szennyvíz tápanyag-tartalmának (P, N) csökkentésére irányuló
beruházásra lenne igény), emiatt a telep hidraulikai- és szervesanyag-terhelése folyamatosan
emelkedik. A fejlesztésre vonatkozóan terv és megvalósíthatósági tanulmány készült, a vízjogi eljárás
folyamatban van.
1.16.1.3 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
A csapadékvíz elvezetését a városban részben csapadékvíz-csatornával, részben a kiemelt útszegély
mellett kialakított nyílt árkokkal (víznyelők) oldották meg. Az útvíztelenítő árokhálózatot rövidebbhosszabb szakaszokon zárt szelvényű szakaszok (közútkeresztezések, kocsibejáró átereszek) szakítják
meg. A csapadékvíz hálózat az országos irányelveknek megfelelően az átlagos időjárási
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körülményekre lett méretezve, a szélsőséges időjárási körülmények között átmeneti csapadékvízelvezetési gondok merülhetnek fel, különösen abban az esetben, ha nem sikerül a teljes hálózaton
időben elvégezni a tisztítási munkálatokat. Ez főleg a déli városrész nyílt árkos vízelvezető
rendszerére jellemző, ahol évente több alkalommal válik szükségessé az iszap eltávolítása és a
növényzet kaszálása. Az önkormányzat a tulajdonában lévő árkok, átereszek tisztítását rendszeresen
végzi.

1.16.2 Energia
1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás
Közmű-infrastruktúra szempontjából a vízi- és energiaközművekkel való ellátottságot együttesen
tekintve jól ellátott Tapolca és térsége. A településen térségi jelentőségű gázátadó, víztározó,
országos jelentőségű villamos alállomás és hulladékkezelő telep29 is működik.
Nagyközépnyomású gázvezeték indul Tapolcáról, amely gázzal látja el a Balaton-parti településeket,
valamint Tapolca és Pula települések között, amely kapcsolódik a Veszprémtől induló vezetékhez,
ezzel teljessé téve a Balaton parti és vonzáskörzetében lévő települések ellátását.
A villamosenergiával való ellátást a város északi határán haladó 120 kV-os (kétrendszerű) villamos
távvezeték szolgáltatja.
(lásd még az 1.10.7. fejezetet)
1.16.2.2 A környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei
A környezet kímélése, a fenntartható növekedés elősegítése, valamint az önkormányzati működés
energiaköltségeinek mérséklése érdekében Tapolca célul tűzte ki, hogy saját energiatermelő
létesítményeket hoz létre, a település megújuló energiaforrásainak kihasználásával, s a hangsúlyt a
napenergia hasznosításával történő áramtermelésre kívánja helyezni30.
A településen a gazdaságos működtetéshez szükséges benapozottság megfelelő, a napsütötte órák
száma magas. A település legalább egy kisméretű (a jelenlegi szabályozás alapján az 500 kW
teljesítményt el nem érő) kiserőmű létesítését tűzi ki célul, amelyet a tapasztalatok felhasználásával
további egységek telepítése követhet.
Ezzel párhuzamosan megtörténhetnek az alábbi további fejlesztések:

29
30



olyan villamos energia-hálózati egységek kerülnek kiépítésre, melyek lehetővé teszik az
elosztott villamos energia-tárolásnak, valamint a kis közösségi villamos energia-termelés
befogadásának bővítését (ún. „intelligens hálózati rendszerek”);



a rendszer intelligens fogyasztásmérők és szabályozható fogyasztói transzformátorok
telepítését is magába foglalja, melyek segítségével lehetővé válik a kisfeszültségű hálózat
feszültségszabályozása, továbbá kezelni tudja a keresletoldali válaszintézkedések igényét is,
lehetővé téve mindezzel a megújuló energiaforrások nagyobb mértékű hálózatra táplálását;

Tapolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégia – 2008
Tapolca hosszú távú településfejlesztési koncepciója 2015-2030, egyeztetési változat
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További feladatként fogalmazódik meg a magántulajdonú lakóépületek energiahatékonyságának
növelése – elsősorban a keleti városrész magját képező, 1971 és 1985 között alagút- és csúszó-zsalus
technológiával épített ún. „Y-házak” korszerűsítése, a Dobó városrész felújítása, valamint a lakossági
kezdeményezések segítése minden magántulajdonú épület esetében.
1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
Az elmúlt években folyamatosan zajlott az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, így az
épületállomány nagy része már túlesett valamilyen felújítási munkán, vagy viszonylag fiatal épület.
A bölcsődei és óvodai épületek felújítása megtörtént, vagy jelenleg van folyamatban a kivitelezési
munka, egy intézmény (a Dobó lakótelepi óvoda) felújítására lesz még szükség a közeljövőben.
A három általános iskolai épület közül kettőnek szintén elkészült a nyílászáró cseréje, hőszigetelése
és gépészeti korszerűsítése. A harmadiknak, Batsányi János Általános Iskola korszerűsítési tervei
készülnek, a megvalósítás a támogatási lehetőségek függvényében várható. A Bárdos Lajos Általános
Iskola tetején napelemet fognak elhelyezni egy már megítélt támogatású projekt keretei között.
A Batsányi János Gimnázium és Kollégium felújításához a tervek rendelkezésre állnak, a fejlesztést a
közeljövőben tervezik, ugyancsak a támogatás segítségével.
A Szász Márton Iskola esetében a hosszabb távú elképzelések közt szerepel az intézmény áttelepítése
új helyszínre, így a jelenlegi épületek felújítását nem tervezik, mivel a költségei túl magasak lennének.
Az önkormányzati szociális, kulturális és egészségügyi intézményeknek helyet adó épületek
energetikai szempontból többnyire megfelelő állapotúak, vagy a közelmúltban megtörtént
energetikai korszerűsítésük (könyvtár, önkormányzati irodaház, művelődési központ,
rendezvényközpont, nevelési tanácsadó). A polgármesteri hivatal korszerűsítése jelenleg folyik. A
Városi Sporttelep energetikai szempontból is korszerűsítésre szorul.
Több épület esetében terveznek megújuló alapú energiatermelést is, így a Bárdos Lajos Általános
Iskola intézményegységeinél, valamint a rendezvénycsarnoknál és a Városi Sporttelep esetében.
A Városgazdálkodási Kft. által üzemeltetett távhő rendszer esetében, amely több intézmény hő- és
melegvíz ellátását is biztosítja, megtörtént a primer hálózat és a hőtermelés korszerűsítése.
1.16.3 Elektronikus hírközlés
Megépültek az országos digitális gerinchálózat Veszprém megyén átmenő Székesfehérvár-VeszprémTapolca-Keszthely, a Veszprém-Zirc-Győr, a Veszprém-Balatonfüred-Tapolca optikai kábel szakaszai,
továbbá a primerkörzetek településeit felfűző körzethálózatok (többsége optikai kábel) és
településenként az előfizetői hálózat nagy része31.
Tapolca primer körzetközpont funkciót lát el (a megyében Veszprém és Pápa rendelkezik még ilyen
funkcióval). A primer központok kapcsolják be a körzeteket az országos és a nemzetközi távközlési
rendszerbe.

31
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A vezetékes telefon- illetve internet-szolgáltatás a városban elérhető, a volt laktanyák területén
szükséges a rendszer kiépítése.
A város rendelkezik kábel TV szolgáltatással, mely digitális rendszerre való átállítása folyamatban van.
Helyi rádiócsatornát nem üzemeltetnek, mivel a működtetés költségeihez képest kicsi a várható
kereslet.

1.17 KÖRNYEZETVÉDELEM
1.17.1 Talaj
A város közigazgatási területén földtanilag alapvetően vulkanikus eredetű képződmények találhatók.
A szarmata korú mészkőrétegben vájta ki a mélyebb rétegekből feltörő langyos víz a Tapolcaitavasbarlang és a Kórház-barlang üregeit. A háromszintű barlangrendszer jellegzetessége, hogy alsó
termeit és a felső járatok egy részét 18-19 oC-os víz borítja. A jelenleg ismert üregeken kívül Tapolca
alatt még további fel nem tárt üregek, illetve barlangrendszer húzódhat.
A Tapolcai-tavasbarlang a törvény erejénél fogva (ex lege) védett, felszíne pedig országos jelentőségű
természetvédelmi terület, amelyet már 1942-ben védetté nyilvánítottak. Ezek a területek a Balaton
északi partján 1-15 km széles sávban végighúzódó Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részét
képezik.32
A talajra vonatkozó néhány fontosabb jellemző:


A talaj állapotát és az állapotváltozásokat a város környékén 5 db TIM ponton követik
nyomon. A talajszelvények környezetvédelmi szempontból lényeges, a felső humuszos
talajrétegre vonatkozó nehézfém-vizsgálati eredmények szerint a nehézfémek a
kimutathatósági határ alatti koncentrációban fordulnak elő.



A város területének nagy része felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület, ahol
korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági
termelés, ezen belül integrált szőlőtermesztés folytatható.



Tapolca szerepel a kiemelten fontos érzékeny természeti területekkel (ÉTT) érintett
települések között is.



A Tapolca környéki talajok szennyeződésének potenciális veszélyforrásai a szennyvíziszap
felhasználásával készült szennyvíziszap-komposzt esetleges helytelen, valamint a
növényvédő-szerek, műtrágyák esetleges túlzott mértékű mezőgazdasági felhasználása, a
legális, illetve illegális hulladéklerakásból és más tevékenységekből származó szennyezések,
valamint az eróziós, deflációs talajpusztulás.

A jelenleg fontos feladatok közé tartozik:


32

Az illegálisan elhagyott hulladék észlelése, összeszedése és ártalmatlanítása.

Tapolca Város Környezetvédelmi Programja 2009-2014.
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A „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat” és az ökogazdálkodás elősegítése (PR tevékenység).

1.17.2 Felszíni és felszín alatti vizek
A város a Balaton északi vízgyűjtő területén helyezkedik el. Ennél fogva mind a felszín alatti vizek
állapotára, mind a felszíni vizek és vízgyűjtő területekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján
érzékeny területen fekvő település 33 .
1.17-1. ábra: A Balaton vízgyűjtő területe

Forrás: Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja – Helyzetértékelés
(Balaton Fejlesztési Tanács, 2013-2014)

A város területén a talajvíz átlagosan 2-4 méter között van. Mennyisége csekély, mert a karsztos
háttérből nem kap utánpótlást. A rétegvizek sem kiadósak. Az artézi kutak száma kevés, mélységük
200 méterig terjed. A felszín alatti vízkészlet korlátozott mennyisége miatt ezeknek a felszín alatti
vizeknek a kitermelése a városban nem jelentős.
A triász karsztos kőzeteket megcsapoló kutak megfelelő nagy hozammal bírnak, és a feltárt víz
hőmérséklete a termálvízként való hasznosítást is lehetővé teszi. A karsztvíz minősége a területen
általában jó, amely alkalmas termálvizes strand üzemeltetésére is (a 35-37 °C között változó
hőmérsékletű vizet 636 m talpmélységű kútból nyerik).

33

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet és 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
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Tapolca város közigazgatási területén az Eger-víz, a Tapolca-patak és a Kétöles- vagy Viszlói-patak
folyik. A korábbi aktív bányászati karsztvízszint süllyesztés 1998-ban történt megszüntetése, és az ezt
követő lassú regenerálódás ellenére a város nyugati részén lévő Kétöles- vagy Viszlói patak medre
rendszerint száraz, a patak időszakos vízfolyás. Mindhárom vízfolyás a Balatonba torkollik. A Tapolcapatakba közvetlen használt- vagy tisztított szennyvíz-bevezetés történik. A patakba vezetik be a
Rockwool Hungary Kft. által kibocsátott hűtővizet, a Bakonyerdő Zrt. Tapolcai Parkettagyára által
kibocsátott ülepített és biológiailag tisztított szennyvizet, továbbá a szennyvíztisztító telep által
kibocsátott, tisztított szennyvizet. A Tapolca-patak által a Balatonba juttatott szennyezőanyagterhelések 74%-a a tapolcai szennyvíztisztító telepről származik.
Tekintettel az érzékeny területi besorolásra, kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi feladatokra (a
talajvédelmet igénylő intézkedéseken túl):


A jelenleg használaton kívül lévő tapolcai vízmű hidrogeológiai védőterületének kijelölése a
kutak vizének minőségi védelme érdekében.



A települési folyékony hulladék kezelési (szippantási) tevékenység rendszeres ellenőrzése az
ingatlantulajdonosoknál és a szippantást végzőknél.



A talajterhelési díj következetes befizettetése az érintettekkel, a szennyvízgyűjtő hálózattal
ellátott területeken be nem kapcsolt ingatlanok esetében.



A szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése.

1.17.3 Levegőtisztaság és védelme
A városba települt ipari és szolgáltató létesítmények légszennyezőanyag-kibocsátása a korábban már
megtett intézkedések hatására határérték alatti. Két bejelentésre kötelezett diffúz légszennyező
forrás van, mindkettő a város külterületén. Az ipari tevékenység döntően a város külső részén,
iparterületen zajlik, lakóépületek közé ékelődő, jelentős légszennyezőanyag-kibocsátással járó ipari
tevékenység a város területén nem található.
A legfontosabb légszennyezési kapacitások a városban:


a Rockwool Hungary Kft. (Keszthelyi u. 53.) és a DBW Hungary Kft. (Strand út 6.) a
legfontosabb ipari eredetű légszennyezés-kibocsátó üzemek, továbbá a CELLCOMP
Elektronikai Termékeket Gyártó Kft. (Sümegi út 36.), valamint faipari üzemek és
élelmiszeripari üzemegységek – a meghatározott határértékeket nem lépik túl, és a
kibocsátási magasság 40 m alatt van;



a négy fűtőmű, amely biztosítja a távhőszolgáltatásba bekapcsolt lakások és intézmények
fűtését és melegvízzel történő ellátását;



közlekedésből adódó légszennyezés;



a háztartások energiaigényéből adódó légszennyezés;

A légszennyezettséget az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) három manuális (RIV)
mérőállomáson követi nyomon a településen, amely a nitrogén-oxidok, kén-oxidok és ülepedő por
tekintetében végez rendszeres és folyamatos méréseket. Az eredmények azt mutatják, hogy a
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levegőminőségi állapot a városban összességében jó, jelentős mértékben változó (romló) tendencia
nem figyelhető meg.
A főbb feladatok közé tartozik a városban:


A közlekedés átszervezése oly módon, hogy a várost minél kisebb mértékben érintse az
áthaladó forgalom, ebből adódóan szükség van a veszprémi és a zalahalápi utak közötti
északi elkerülő út tervezésére és megvalósítására, valamint a városi tehermentesítő, feltáró
út további szakaszai tervezésére és kivitelezésére.



A belváros és a lakóterületeken csak a célforgalom engedélyezése, a turisztikai célú
közlekedés kiszorítása és megállítása a külterületeken kialakítandó parkolók révén, s ehhez
kapcsolódó gyalogos vagy helyi közlekedés lehetőségeinek bővítése.



Tekintettel arra, hogy a városban uralkodó szélirány az észak-nyugati, amely egyben tisztító
jellegű a város levegője szempontjából, törekedni kell arra, hogy a város északi területein ne
telepedjen meg semmilyen ipari vagy egyéb tevékenység, amely a levegő minőségére káros
hatással lenne.



A helyközi (távolsági) autóbuszokat fogadó buszpályaudvar áttelepítése a vasútállomás mellé.



További kerékpárutak kiépítése.

1.17.4 Zaj, és rezgésterhelés
A várost alapvetően két területen érinti jelentősebben a zajterhelés, egyrészt az ipari tevékenység
folytatása révén, másrészt a közlekedési helyzet révén.
Az ipari eredetű zajterhelés tekintetében egy cég esetében alakult oly módon a helyzet, hogy
zajkibocsátási határérték megállapítására és a határértékek betartására vonatkozó kötelezés
kiadására került sor (CELLCOMP Kft. (Sümegi út 36.), a többi, szintén a város nyugati területén fekvő
üzem esetében ilyen rendelkezést nem adtak ki.
A közúti és vasúti közlekedésből származó környezeti zajterhelésre vonatkozó mérési adatok
hiányában is valószínűsíthető, hogy a közlekedésből származó zajterhelés a város néhány, különösen
a távolsági autóbusz-forgalommal is érintett utcájában meghaladja a határértékeket.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet
védelméről szóló 7/2005. (II. 18.) Kt. rendelete állapítja meg a szabadidős (kulturális, szórakoztató,
vendéglátó, sport) tevékenységekkel kapcsolatos helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályokat, amely
tartalmazza többek között a zeneszolgáltatással, az utcai zenészek működésével, a közterületen
végzett, illetve a közterületre irányuló hangszórással, valamint a lakossági panaszok kezelésével
kapcsolatos szabályokat.
A város stratégiai zajtérkép készítésére nem kötelezett a helyi lakosok száma alapján 34.
A jelentősebb és folyamatos feladatot jelenti:

34

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet
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a város közlekedésének átszervezése – a nagyobb forgalmat jelentő autóbusz-közlekedés és
átmenő forgalom csökkentése a belvárosban;



szükség esetén a nagyobb forgalmú elkerülő utakon zajvédő falak emelése, különösen a
lakóterületek vagy turisztikai vonzerők közelében;

1.17.5 Sugárzás védelem
Tapolca esetében nem releváns.
1.17.6 Hulladékkezelés
A település vezetése először 2005-ben, majd 2011-ben alkotott önkormányzati rendeletet a
hulladékgazdálkodási tervről. A terv részletesen tartalmazza az alapállapotot, a települési
hulladékgazdálkodásban elérendő célállapotot, valamint a célok elérésének eszközrendszerét, mind a
szilárd, mind a folyékony hulladékok esetében.
A települési szilárd hulladékok gyűjtését és elszállítását, valamint lerakását és hasznosítását az NHSZ
Csobánc Kft. és az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. (Tapolca, Halápi u. 33.) végzi, a kijelölt Zalahaláp
csordáskúti (010/2 hrsz.) létesítményben kezelve az ideszállított hulladékot. A szolgáltatásba
beletartozik a 18 db tapolcai gyűjtőszigeten jelentkező csomagolási hulladék (papír, műanyag és
üveg) elszállítása, előkezelése, és átadása az erre szakosodott cégeknek. A cégek évente egy
alkalommal gondoskodnak a lomtalanításról is, minden év április havában. Emellett októberenként
elszállítják a kertekben jelentkező szerves hulladékot (lomb, ág, nyesedék), amely szintén a lerakóban
kerül elhelyezésre, illetőleg komposztálásra.
Tapolca Város Önkormányzata támogatta az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Rendszer kialakítását és csatlakozott a továbbfejlesztését célul kitűző Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társuláshoz.
A két projekt komplex hulladékgazdálkodási rendszert hozott létre, amely magába foglalja a
királyszentistváni központi telep kialakítását, a hulladékok szelektálását, hasznosítását, szelektív
gyűjtőszigetek kialakítását, a zöldhulladék megfelelő kezelését, a hulladékképződés megelőzésének
rendszerét. A rendszer megvalósulásával a Zalahaláp 010/2 hrsz-ú területen lévő hulladéklerakó nem
került lezárásra, a meglévő infrastruktúrát kihasználva a mellette levő területen gyűjtő, válogató
üzem létesült (2009-ben), ahol a szelektíven gyűjtött hulladékot fogadják (papír és karton, fém,
műanyag, üveg) és kezelik, továbbhasznosításra előkészítik.
A keletkező folyékony hulladékról l. az 1.16.1.2. fejezetet.
1.17.7 Vizuális környezetterhelés
A városban nagyobb mértékű, azonnali beavatkozást igénylő problémával nem kell szembenézni,
ugyanakkor közép- vagy hosszú távon megoldandó feladatokat szánnak a településnek az alábbiak:


az iparterületet a város északi és nyugati részén alakították ki, amely az uralkodó északnyugati szélirány miatt sem előnyös, emellett azonban a város látképére jelentősen hatnak az
üzemek kéményei is;
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a városvezetésnek megoldást kell találnia a szegregációval veszélyeztetett területeken lévő
problémákra, amelyek a szociális gondokon túl környezeti terheléssel (hulladékok nem
megfelelő kezelése, pl. gumiégetés) is járnak;



Y házak területei: az épületek karbantartásán és felújításán túl a környezetükben lévő zöld
felületek növelése is cél kell, hogy legyen a lakosok helyi pihenésének megoldása és a
levegőben és talajban jelentkező környezeti ártalmak csökkentése érdekében;



a turisztikai látványosságok környezetében a helyidegen létesítmények lebontása vagy
„eltüntetése” (pl. a szálloda melletti garázsok környezetében zöldítés);

1.17.8 Árvízvédelem
A települést ár- és belvíz alapvetően nem veszélyezteti, időszakos elöntésre nem kell számítani.
Ennek oka az, hogy a Tapolca-patakot forrásvizek táplálják és a városba érkező Eger-víz és Kétölesvagy Viszlói patak vízhozama sem mondható jelentősnek. A vízgyűjtő területükön szélsőségesen nagy
mennyiségben lehulló csapadék vagy közepes intenzitású, de hosszan tartó esőzés esetén sem kell
elöntést okozó vízszintemelkedéssel számolni a patakokhoz csatlakozó, korábban kialakított
csatornák miatt. A város csapadékvíz-elvezető rendszere az átlagos időjárási körülményekre lett
méretezve, így szélsőséges időjárási körülmények között átmeneti csapadékvíz-elvezetési gondok
merülhetnek fel.
A külterületen nem találhatóak olyan mezőgazdasági művelés alatt álló nagy területek, melyeket
belvíz veszélyeztetne. A város és környezete az éghajlati és földrajzi adottságainak köszönhetően
nem tartozik az ár- és belvízzel fenyegetett települések közé.
1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
A város speciális helyzetben van az érzékeny vízbázisú térségével, a védett és fokozottan védett
ingatlanokkal, a gyógyhelyként nyilvántartott területekkel, mivel a település csak akkor lehet
életképes, ha folyamatos fejlődésre és élhető környezetkialakítására és fenntartására képes.
A megoldandó speciális helyzetek a következők:


a fenti fejezetekből láthatóan nem túl jelentős mértékű környezetterhelés érinti a lakókat,
ugyanakkor még ezen ártalmaknak a szintje is csökkentést igényel a nemzetközi, nemzeti
jogszabályok, valamint a különböző védelemmel érintett területek okán,



az idegenforgalom fenntartása és részarányának növelése a város gazdasági szerkezetében
fontos cél, ugyanakkor nem jelentheti akár a lakosok, akár a környezet további terhelését,



a térségi csomópontként való funkcionálása okán a közlekedés jelentős fejlesztésére és
átszervezésére kell sort keríteni.
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1.18 KATASZTRÓFAVÉDELEM
1.18.1 Építésföldtani korlátok
A városban az alábbi ex lege védett barlangok találhatók:


Tavasbarlang



Kórház-barlang



Béla-barlang



Berger Károly-barlang



Kincsesgödör

A település alatt egy barlangrendszer húzódik több, még fel nem tárt résszel. A barlangrendszer
felszíni és felszín alatti védettségének biztosításán túl jelentős veszélyforrásként eddig nem
jelentkezett a felszín alatti üregrendszer, a talajt alkotó kőzet keménysége nem indokolt különös
intézkedést.
A lakóingatlanokhoz nagy kiterjedésű pincerendszer tartozik, elsősorban a belvárosi területeken,
amelyek a fejlesztéseknél figyelembe veendők, de jelentősebb kockázati tényezőt nem jelentenek. A
pincerendszer megfelelő stabilitással bír, komolyabb süllyedési problémák nem merültek fel.
A település nem fekszik földrengésveszélyes zónában, területéhez legközelebb a számon tartott
törésvonalak közül az inaktív Móri árok, illetve és az aktív szeizmicitást mutató, a Balaton északi
részét Komárommal összekötő törésvonal fekszik. A földrengés bekövetkeztének lehetőségét
ugyanakkor nem lehet teljesen kizárni. 1906. január 17-én volt földrengés Tapolcán, amely azonban
jelentősebb anyagi károkkal és sérülésekkel nem járt.
1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség
Az 1.17.2 és 1.17.8 fejezetben bemutatottak alapján a településen számottevő, intézkedést igénylő
vízrajzi veszélyeztetettséggel nem kell számolni sem árvíz, sem belvíz tekintetében.
1.18.3 Egyéb katasztrófavédelmi tényezők
Tapolca Város Helyi Építési Szabályzata rendelkezik a magasabb illetve alacsonyabb területek
beépíthetőségi lehetőségeiről. Ezek közül katasztrófavédelmi szempontból az alábbiaknak lehet
jelentősége:


Vízfolyások mederközeli területein, továbbá mélyfekvésű, magas talajvízállású területeken,
építmények és terepszint alatti létesítmények építését megelőzően, továbbá a balti
magassági rendszer szerinti +118 méteres terepszint (hidrogeológiai határvonal) alatt
elhelyezendő épületek építési engedélyéhez talajmechanikai vizsgálatokat kell végezni.



A terv különböző övezetek esetében más és más legmagasabb épületszintet határoz meg. A
főbb jellegzetességeket az alábbi táblázat tartalmazza:
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Megengedett legnagyobb
építménymagasság

Lakóterületek:
– nagyvárosias lakóövezet
– kisvárosias lakóövezet
– kertvárosias lakóövezet
– falusias lakóövezet

17,5 – 36 m
4,5 – 10 m
5,5 m
5m

Vegyes terület - Településközpont vegyes
terület

6 – 16 m

Gazdasági terület - Kereskedelmi, szolgáltató
terület

6 – 14 m

Gazdasági terület - Ipari terület

6 – 13 m

Különleges terület

4,5 – 14 m

Veszélyhelyzeti szintet elérő környezetkárosodást – elsősorban a levegő, a felszíni vizek és a talaj
szennyezését – eredményezhetnek az ipari balesetek, a veszélyes üzemeknél előforduló tűzesetek, a
veszélyes hulladék helytelen kezelése, a veszélyes áruk közúti vagy vasúton történő szállítása során
bekövetkezett balesetek. Ezek közül a városban reálisan a déli tehermentesítő érintő feltáró úton és
a városon áthaladó országos mellékútvonalakon esetlegesen bekövetkező közúti közlekedési
balesetekkel lehet számolni, mert a közlekedésben résztvevők sokasága, reakcióinak különbözősége
még a kellően szabályozott közlekedési rend és a megfelelő közlekedési morál mellett is állandó
veszélyt rejt magában. Veszélyt jelenthetnek a legális, de még inkább az illegális hulladéklerakók,
amennyiben oda nagy mennyiségű veszélyes anyagok, veszélyes hulladékok kerülnek. Ilyen
esetekben elsősorban talajszennyeződéssel kell számolni, azonban előfordulhat, hogy az anyagok
egymásra hatása, illetve külső hatások (csapadék, napsütés, tűz stb.) eredményeként mérgező
anyagok jutnak a levegőbe nagy területet szennyezve.
Tűzeset, illetve robbanás a lakókörnyezetben is előfordulhat, ami emberi gondatlanságból
bekövetkezett véletlenszerű esemény (pl. gázrobbanás), vagy illegálisan tárolt, kezelt veszélyes anyag
véletlenszerű, vagy szándékos aktivizálása lehet. Ilyen esetekben a környék rombolódásával,
esetenként veszélyes légszennyezettséggel kell számolni, melynek nagysága nyilvánvalóan függ a
terület beépítettségétől. Lakossági feladat a gáz alapvezetékek, valamint a többszintes, középmagas
épületek szellőzőcsatornáinak, a konyhai szellőzőknek a rendszeres tisztántartása.

1.19 ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY
A térségben bauxitbányászat zajlott a rendszerváltásig, a helyi és környékbeli lakosság egyik fő
munkahelyteremtő bázisaként. Jelenleg a település közigazgatási területén belül és a környéken
kavics-, bazalt- és dolomitbányászat zajlik. Egyéb számottetvő ásványi anyag lelőhellyel a városban
és a környékén nem kell számolni.
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1.20 VÁROSI KLÍMA
A globális klímaváltozás városi összetevői, ezek környezet-egészségügyi hatásai egyelőre csak részben
ismertek. Az azonban megállapítható, hogy a városi hőszigetben a zöldfelületek hőmérsékletcsökkentő hatása jelentős mértékű, de ennek közvetlen területi kihatása a zöldfelület területén kívül
még nagy kiterjedésű parkok, erdők esetében is igen kicsi, rendszerint száz méter alatti (ezen a
légmozgás lényegesen javíthat). Nagy jelentőségűek ezért azok a kisebb kondicionáló elemek – pl.
növényesített belső udvarok, kisebb parkok – amelyek a városi hősziget legintenzívebb részét alkotó,
sűrű beépítésű területek kondicionálásában fejthetik ki hatásukat. Ezek a városszerkezet mélyreható
átalakítása nélkül, pl. épület-, vagy közterület-felújítások alkalmával, vagy ezektől függetlenül is
megvalósíthatók. Törekedni kell továbbá vízfelületek létesítésére is, amelyek kondicionáló hatásukkal
képesek enyhíteni a klímaváltozás kellemetlen hatásait.
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2 HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ

Jelen fejezet célja az előzőekben leírt vizsgálatok alapján a meglévő állapotok és folyamatok
elemzése, a vizsgált tényezők összevetése, egymásra hatásuk feltárása. Mindez megalapozza a
következő fejezet megállapításait, ahol a folyamatok értékelése alapján már a feltárt hiányok
megszűntetését vagy a pozitívumok megerősítését és az adottságok kihasználását célzó főbb
fejlesztésirányok is irányok, kitörési pontok is körvonalazódnak. Mindemellett a konkrét célok és
beavatkozások egy külön dokumentumban, a stratégiában kerülnek kifejtésre.

Településszerkezet, épített környezet


Tapolca Veszprém megye fejlődő kategóriába tartozó járásának székhelyeként a megye egyik
térszervező központja. Az elmúlt években végbement fejlődés ellenére e funkció
kiteljesedését több tényező nehezíti, mindenekelőtt a fejlesztésre szoruló térségi szintű
közlekedési kapcsolatok, illetve a város gazdaságának a kívánatostól elmaradó fejlettsége. Az
e téren meglévő hiányok – fennmaradásuk esetén – nemcsak magának Tapolcának, hanem a
várostérség egészének jövőbeli lehetőségeit is korlátozzák.



Tapolca egyszerű szerkezetű, alapvetően kisvárosias karakterű település, amelynek ezért –
bár azonosíthatóak valamennyire önálló arculattal is jellemezhető településrészei – külön
városrészi céljai nincsenek. Vannak ugyanakkor olyan jól lokalizálható problémák, amelyek,
amennyiben nem kapnak kellő figyelmet, illetve időben nem orvosolják, akkor mind
társadalmi, mind városképi szempontból súlyosabb konfliktusokhoz vezethet (leszakadás a
várostesttől, szlömösödés, szegregáció, energiahatékonysági problémák). Ilyen területek a
Dobó lakótelep, a déli városrész egyes területei, illetve az Y házak.



Részben az előbbiekkel összefüggésben Tapolca fejlesztésében a kompakt város elv
érvényesül. Az elv érvényesülése minden területen kedvező hatásokkal járhat, hiszen
gazdaságosabbá teszi a városüzemeltetést, lehetőséget ad a barnamezős területek (laktanya)
hasznosítására, megőrzi az értékes mezőgazdasági területeket. A kompakt város elv
következetes érvényesítése vonzóbb városi környezetet teremt mind az itt lakók, mind az ide
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látogatók (turisták) számára, de a gazdaságra és a környezetre gyakorolt hatása is kedvező
lehet.


Tapolca az átlagosnál nagyobb lakosságarányos zöldfelületek alapján (rendezett, fásított
közterületek, zöldfelületekkel rendelkező lakótelepek és intézmények, kertvárosi lakóterület)
„zöld város” benyomását kelti. A kedvező összkép mellett azonban minőségi problémák is
megjelennek (a zöldfelületek mozaikosan helyezkednek el, térszerkezeti tagoló hatásuk
hiányos, a belső területek parkjai, fásított területei túlhasználtak). Ez kedvezőtlenül
befolyásolhatja a vonzó városi image fenntartását és erősítését, ami pedig mind a népesség
megtartó erő, mind a turisztikai vonzerő fontos összetevője lehet. Ugyanilyen okok miatt
további zöldfelület növelés, s egyben egységes városi arculat kialakítása (pl. utcabútorok) is
kívánatos lehet.



A korábbi Integrált Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazottakkal összhangban a
belvárosban jelentős fejlesztések indultak meg a „tapolcai belváros értékmegőrző
rehabilitációja” projekt keretében, amely 2013-ban eredményesen zárult.35 A projekt a város
egyik legjelentősebb, a városképet és a városi funkciókat is kedvezően befolyásoló komplex
fejlesztésének tekinthető, ami egyben a 2007-2013-as támogatási időszak egyik legnagyobb
volumenű projektje, összköltsége megközelítette az egymilliárd forintot. Egyebek közt
felújításra került a Belvárosi Irodaház, a Tamási Áron Művelődési Központ, a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum, a vállalkozói tulajdonban lévő Tópresszó. Belső udvarok, közterek, út
és járdafelületek újultak meg, parkolók létesültek, a közösségi terek pedig számos kulturális
programnak adtak és adnak a mai napig is otthont. Feltétlenül kívánatos az elért eredmények
megerősítése, továbbfejlesztése.

Társadalom, humán infrastruktúra


Tapolca demográfiai folyamatainak legkarakteresebb jellemzője a tartós népességfogyás és
az elöregedés. Bár ez országosan is jellemző tendencia, azonban itt ezek az átlagot
meghaladó mértékben érvényesülnek. A városban a népességfogyás döntően az
elvándorlásból ered, ami – figyelembe véve az elingázók meglehetősen magas arányát is –
jelzi, hogy az okok közt fontos szerepet játszik a helyi munkalehetőségek hiánya. E tendencia
tartós fennmaradása a város jövőbeli fejlődését is veszélyezteti, egyebek közt – a szakképzett
munkaerő elvándorlása miatt – gátja lehet a gazdasági fejlődésnek, a vállalkozások
betelepedésének, bővülésnek, de hatással van a helyi vásárlóerő alakulására (csökkenésére)
is. Mindemellett az átalakuló társadalmi struktúra és korszerkezet egyéb nemkívánatos
következményekkel is járhat, mint pl. az idősebb és/vagy alacsonyabb státuszú népesség
területi koncentrációja (szegregácó), a lakossági igénystruktúra átalakulása (eltolódás az
egészségügyi és szociális ellátások felé).



A kedvezőtlen folyamatok helyi szinte a mindenekelőtt gazdaságfejlesztéssel, a
munkahelyteremtés ösztönzésével orvosolhatók. Ehhez jó alapot adhat – a korábbi jelentős

35

A városban a 2007-2013-as európai uniós támogatási időszakban megvalósult fejlesztési projektekről a melléklet
tartalmaz összefoglalót.
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iparágak visszaszorulása, a nagy foglalkoztatók megszűnése ellenére is – a korábbi ipari
munkakultúra továbbélése, a foglalkoztatható, megfelelően képzett munkavállalók jelenléte
a városban és a térségben. Mindezek mellett a gazdag kulturális programkínálatra, az élénk
kulturális életre – amiben fontos szerepe van a helyi civil szférának, közösségeknek, amatőr
együtteseknek – ugyancsak alapozható a város jövőbeli fejlődése, mindenekelőtt a
turizmushoz kapcsolódóan.


A város humán ellátó rendszere (egészségügy, oktatás, szociális ellátás, közművelődés) jó
színvonalon, összességében megfelelő infrastrukturális feltételek közt működik;
szolgáltatásaik hosszabb távon is megfelelnek a helyi igényeknek. A város e területen (is)
eredményes volt a pályázati lehetőségek kihasználásban, aminek eredményeként nemcsak az
intézmények fizikai körülményei javultak (pl. energetikai korszerűsítések, hajléktalanszálló),
hanem tartalmi fejlesztések is megvalósultak (egészségre nevelés, kulturális nevelés,
tehetséggondozás). Komoly értéknek kell tekinteni a városban jelen lévő szociális
érzékenységet, segítőkészséget, amivel a „befogadó település” címet is kiérdemelte Tapolca.



Az összességében pozitív képet árnyalja, és a jövőbeli lehetőségeket erősen korlátozza, hogy
az ellátó rendszerekben már végbement vagy a jövőben tervezett átszervezések a várost
kifejezetten hátrányosan érintik. A legsúlyosabb ezek közül a kórház aktív ágyainak
megszüntetése, ami csökkenti az ellátás biztonságát mind a helyi lakosokra, mind az ide
látogató vendégekre nézve. Ez hozzájárulhat a további népességcsökkenéshez, de közvetve
Tapolca turisztikai vonzerejét is csökkenti. Az aktív ágyak hiányát az egyéb területeken
megvalósuló egészségügyi fejlesztések nem tudják kompenzálni, azonban más ellátási
területeken (rehabilitáció, szakrendelések, mentőszolgálat) természetesen az ellátási
színvonal jelentős javulását eredményezik. A városban most zárult támogatási időszak
legnagyobb volumenű fejlesztése a Deák Jenő kórház struktúravált szolgáló projekt.



A másik terület, ahol az önkormányzat eszközei jelentősen beszűkültek, a közoktatás, miután
az iskolák állami kézbe kerülésével az önkormányzati kompetencia ma már lényegében csak a
működési feltételek biztosítására korlátozódik. Félő, hogy a városban kialakult és bevált
oktatási struktúrát (mindenekelőtt a színvonalas gimnáziumi képzés, illetve a
továbbfejlesztendő szakképzés tekintetében) a várható változások kedvezőtlenül érintik.

A település gazdasága


Az országos fejlesztéspolitikai döntések nyomán a 20. században Tapolca dinamikus
gazdasági fejlődése magával hozta a foglalkoztatási lehetőségek bővülését, és ezzel a
népesség gyarapodását is. A század végére azonban a település ipari arculatát addig
meghatározó bauxitbányászat és építőanyagipar háttérbe szorulásával, leépülésével a város
és a térség foglalkoztatási lehetőségei erősen beszűkültek, amit a 2000-es évek döntései (a
nagy foglalkoztatók megszűnése) tovább erősítettek. A fokozatosan erősödő szolgáltató
szektor, a megjelenő új szolgáltatások még nem tudták ellensúlyozni a megszűnő
tevékenységek negatív hatásait, így a településen ma is a munkahelyek hiánya az egyik
legjelentősebb probléma. Tapolca jövőbeli fejlődésének sarokpontja ezért a helyi gazdaság
fejlesztése, a befektetések ösztönzése, a vállalkozásbarát környezet megteremtése.
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Adottságai alapján erre a mindhárom fő gazdasági ágban (mezőgazdaság, ipar,
szolgáltatások) jó esélyei vannak.


A kompakt város elvének érvényesítése hozzájárul ahhoz, hogy a térségben az értékes
mezőgazdasági területek megmaradjanak, lehetőséget adva a mezőgazdasági hagyományok
továbbélésére, a helyi jellegű élelmiszeripari termékek előállítására. E téren a történelmi
hagyományokkal is bíró szőlészet-borászat jelentősége említendő, ami turisztikai potenciállal
is bír.



Tapolca (és környéke) számos olyan adottsággal, vonzerővel rendelkezik, amely turisztikai
értéket képvisel, ami jövőbeli fejlődésének egyik meghatározó iránya. Ilyen értéket
jelentenek a térség természeti adottságai, az egyedülálló gyógybarlang, a hangulatos
belváros, a Malom-tó és környezete, de az élénk kulturális élet, a rendezvények sokasága is.
A város számra további lehetőséget hordoz a Balatoni üdülőkörzethez tartozása. A város
adottságai alapján a turizmus több ágára is érdemes lehet koncentrálni, a gyógyhely
minősítés, illetve a gyógybarlang jelenléte miatt azonban mindenképpen kiemelendő ezek
közül a gyógyturizmus, aminek további előny, hogy a turizmus más ágaihoz képest kevésbé
szezonális jellegű. A turisztikai potenciál erősítéséhez jelentős mértékben járultak hozzá azok
a fejlesztések, amelyek az elmúlt támogatási időszak legnagyobb volumenű tapolcai
projektjei között említendőek, így a Pelion szálló szolgáltatásfejlesztése, illetve a Tapolcaitavasbarlang látogatóközpontjának felújítása, bővítése.



Tapolcán a működő vállalkozások az országoshoz hasonlóan jellemzően mikrovállalkozások,
csak nagyon kevés a jelentősebb foglalkoztatást biztosító kis- vagy közepes vállalkozás (250
főt meghaladó vállalat nincs. A munkahelyteremtés szempontjából fontos, hogy a már itt
lévő vállalkozások működési feltételei javításán túl az új vállalkozások létrejöttét, a meglévő
vállalkozások növekedését és a külső befektetők letelepedését is ösztönözze a város
különböző preferenciákkal, vonzó feltételek kialakításával. E szempontból kedvező, hogy a
város jelentős fejlesztési területeket tud a letelepedni szándékozó (ipari, szolgáltató)
vállalkozásoknak felajánlani; ezek közt kiemelkedő jelentőségű a volt laktanya. A terület
infrastrukturájának felújítása napirenden van, a város kiemelt projektjeinek egyike. Az egyéb
infrastrukturális feltételek között kiemelt jelentőségű a közlekedés (l: később)



A gazdaságfejlesztés objektív (infrastrukturális) feltételei mellett a gazdaság tartós
fejlődéséhez az olyan szubjektív tényezők is elengedhetetlenek, mint a vállalkozói kultúra
erősítése, vagy a vállalkozások kooperációs hajlandósága. Az együttműködés alacsony foka –
ami Tapolcán ugyanúgy jellemző, mint máshol – számottevően rontják a fejlesztések
eredményességét hatékonyságát, ami különösen igaz a turizmus területén. A klaszteresedés
támogatása, a TDM szerezet szervező és koordinációs munkájának segítése, az önkormányzat
és a helyi vállalkozói szervezetek együttműködésének tovább erősítése ezért helyi szinten is
fontos feladat.

118

Tapolca Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Helyzetelemző munkarész

Környezeti állapot, infrastruktúra


A város egyik legfőbb értéke a hagyományokra építő, az épített környezettek harmóniára
törekvő tájképi megjelenés. Országos és helyi védettségű területekkel rendelkezik, jelentős
természeti károktól, potenciális veszélyforrásoktól mentes. Ennek az értéknek a védelme a
fejlesztéseknél prioritást élvez, ami vagy korlátozza a lehetséges fejlesztéseket vagy olyan
kiegészítő a beruházásokat igényelhet, amelyek a környezeti terhelés mérséklését,
elhárítását szolgálják.



A település rendelkezik átfogó és részletes tervekkel a környezetvédelem szempontjainak
érvényesítésére, több, az elmúlt években végrehajtott beruházás tükrözte városvezetés ilyen
irányú szándékait, és az elkövetkezendő 6-8 évre megcélzott fejlesztések is képviselik a
szemléletet.



A város helyzete a közszolgáltatások terén megfelelőnek minősíthető, jelentős hiányok,
nincsenek. A vezetékes ivóvíz ellátás gyakorlatilag teljes körű, de ezzel a csatornázottság nem
tudott lépést tartani, így a közműolló nem tudott zárulni. Az ivóvízhálózat ugyanakkor
rekonstrukcióra szorul, és a szennyvíztelep korszerűsítése is szükséges. Megoldásra vár a
csapadékvíz elvezetés kérdése is, ami a szélsőséges csapadékviszonyok esetén okoz
problémát.



A városban már korábban is kiemelt figyelmet kapott az energiahatékonyság kérdése. A
legjelentősebb projektek közé sorolható az önkormányzat mintegy 350 MFt költségvetésű
közvilágítás korszerűsítési projektje, de emellett több intézmény (önkormányzati és nem
önkormányzati) energiahatékonysági felújítására is sor került. E beruházások a
környezetvédelmi szempontok mellett kimutatható mértékű megtakarítást is eredményeztek
az energiaszámlában, csökkenve ezzel a működési, üzemeltetési költségeket. Hasonló
eredményekkel jár a megújuló energiák alkalmazása is. A környezet kímélése és az
energiaköltségek további mérséklése céljából Tapolca tervei közt szerepel egy saját
energiatermelő létesítmény megépítése, ami a napenergia hasznosításával termel áramot.



Az energiahatékonyság kérdése és igénye a magántulajdonú lakóépületek esetében is
felvetődik; különösen az iparosodott technológiával épült lakótelepi épületek esetében
sürgetőek az ilyen célú beruházások (Y házak) az átfogóbb rehabilitációs célú fejlesztések
részeként (l.: fentebb).

Közlekedés


A város térségi központ, amely több regionális közlekedési folyosó mentén, vagy annak a
közelében helyezkedik el. Közlekedési kapcsolatai ugyanakkor csak közepesnek minősíthető,
hiszen közvetlen autópálya kapcsolata nincs, a városhoz vezető főútvonalak korszerűsítésre
szorulnak, de a vasúti közlekedés minősége (pályák vonalvezetése, minősége, villamosítás, és
különösen az elérési idők) is elmarad a kívánatostól. A település megközelíthetőségnek
hiányosságai ronthatják az esélyeit a gazdaságfejlesztésnek, a nagyobb foglalkoztatók
városba településének, és turisztikai szempontból is hátrányokat jelent. Sajnálatos módos
középtávon az országos fejlesztések részeként a térséget érintős jelentős fejlesztésekre nem
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lehet számítani. Az elmúlt időszakban is csupán egy nagyobb volumenű (kb. 550 MFt)
beruházás érintette Tapolcát: a magyar közút Zrt. „7319.j. Tapolca-Sümegi összekötő út
1+000 - 15+300 kmsz. közötti szakaszának felújítása" című projektje.


A közlekedési fejlesztések esetében az általános gazdaságfejlesztési és térszervező funkció
mellett fontos szempont, hogy azoknak a munkaerő mobilitását is szolgálnia kell (beleértve a
diákok iskolába járását is); e tekintetben különösen a helyi és helyközi közlekedési
adottságoknak van kiemelt szerepe. Tapolca és környéke autóbuszos közlekedése ilyen
szempontból megfelelően minősíthető, alapvető hiányok nincsenek, azok esetleg a jövőbeli
fejlesztések szempontjából minősíthetők fejlesztendőnek (pl. járatok bevezetése laktanyák
belső területeire).



A város arculata, vonzereje, környezeti állapota szempontjából egyaránt kiemelt jelentőségű
a városon belüli közlekedés. A belvárosban a jelenlegi átmenő és célforgalom kedvezőtlen
hatásaival kell számolni. Az átmenő forgalmon túl probléma a belvárosi parkolóhelyek
szűkössége, ami a kereskedelmi tevékenységet és annak bővítését akadályozhatja, míg a
buszpályaudvar helye, és annak környezeti terhelése a belváros gyalogosbarát minőségi
fejlesztéseit nehezíti.



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.

Tapolca, mint járásközpont és vonzáskörzete együttműködése


Tapolca a 2013. január 1-jétől járás székhely. A járás azonos a korábbi kistérséggel; két város
(Tapolca, Badacsonytomaj) és 31 község alkotja, ezzel Veszprém megyében a második
legtöbb települést magában foglaló és a harmadik legnagyobb területű járás. Tapolca
értelemszerűen a térség közigazgatási központja, itt található a járási hivatal és annak
szakigazgatási szervei. Központi, ellátó szerepe azonban számos más területen
(kiskereskedelem, oktatás, közművelődés, közszolgáltatások stb.) is megmutatkozik.



A településközi együttműködés és koordináció elsődleges intézménye hosszú időn keresztül a
2004-ben létrehozott Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás volt. A társulás feladatköre
igen szerteágazó, tevékenysége a területfejlesztéstől a szociális ellátáson és az oktatás
különböző területein keresztül a településüzemeltetésig 18 különböző területre terjedt ki. Az
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önkormányzati törvény változásai nyomán azonban a Társulás feladatköre és kompetenciái
erősen lecsökkentek, Tapolca szerepe abban minimálisra csökkent, így a város képviselő
testülete úgy döntött, abból 2014. december 31. napjával kiválik. A kiválással a város ilyen
jellegű formális kapcsolatai mindössze két településre redukálódtak:
o

A legszorosabb kapcsolatot a Gyulakeszi és Raposka községekre is kiterjedő közös
önkormányzati hivatal jelenti, ez 2013. március 1 óta áll fenn.

o

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulásnak a város mellett Raposka
község a tagja. A társulás tevékenysége a szociális ügyekre terjed ki, kizárólag a két
településre vonatkozóan.



A fenti formális kapcsolatok háttérbe szorulása ellenére Tapolca funkcionális vonzáskörzete
gyakorlatilag továbbra is a járással azonosnak tekinthető. Ezen belül a város különösen erős
térszervező hatást gyakorol a közvetlen környezetében lévő településekre társadalmi-,
gazdasági- és infrastrukturális szempontból egyaránt. Ennek következtében a járás egyes
települései a város agglomerácójának is tekinthetők: a Zalahaláp, Gyulakeszi, Raposka,
Kisapáti, Hegymagas és Tapolca alkotta mikrotérségben a kisebb települések – a
szuburbanizáció felerősödése miatt is – gazdasági szempontból egy egységet alkotnak
Tapolcával.



A Tapolcán foglalkoztatottak közel harmadát teszik ki a naponta ingázók, akik a
környezőtelepülésekről járnak ide dolgozni. A város munkaerőpiaci vonzáskörzete, illetve
potenciálja azonban sajnálatos módon nemcsak a rendszerváltást követően, hanem még a
2000-es években is tovább szűkült a korábban itt lévő nagyobb foglalkoztatók
megszűnésével, eltávozásával (Bauxitbánya, Vasúti járműjavító, Honvédség). Foglalkoztatási
szempontból a környező kistérségek, illetve szezonális jelleggel a Balaton-part is hasonló
vonzóerővel bírnak, mint Tapolca; mindezek miatt is a helyi munkahelyteremtés a városi
stratégia egyik elsődleges célja. Ennek bázisa a volt laktanya terület gazdasági célú
hasznosítása, aminek fejlesztését, a befektetésösztönzési elképzeléseket célszerű a
Tapolcával szomszédos Lesencetomajjal összehangoltan végezni, miután a volt honvédségi
területből e település is kapott tulajdont.



Tapolca hagyományosan a térség kereskedelmi központja. Ellátó hálózata hagyományosan a
városon kívül a vonzáskörzet igényeit is képes kielégíteni, ezt az ellátási kapacitást (főként az
élelmiszerkereskedelem terén) az elmúlt években létesült szupermarketek tovább
erősítették. Ez a szerep különösen a fő idegenforgalmi szezonban biztosít nagy forgalmat,
amikor a város a Balaton-part egyik kereskedelmi kiszolgálójává válik. Az idegenforgalom
tekintetében említésre méltó a százas taglétszámot meghaladó Badacsonyi Céh Turisztikai
Egyesület által működtetett régiós buszjárat, amely 13 település turisztikai látványosságait,
programjait, gasztronómiai és művészeti helyszíneit köti össze.



Az egészségügyi ellátás tekintetében a tapolcai Deák Jenő Kórház látja el a háziorvosi
központi ügyeletet a járás valamennyi településére kiterjedően, továbbá 25 szakmában a
szakrendelést is. Utóbbi tekintetében a kórház ellátási kötelezettsége túlmutat a
járáshatárokon, s kiterjed az Ajkai, Balatonfüredi és Sümegi térség számos településére is.
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Tapolca térségközponti, ellátó funkciója igen erőteljesen érvényesül az oktatásban annak
ellenére, hogy a Tapolcai Önkormányzatnak más településre kiterjedő feladat-ellátási
megállapodás csak Raposka községgel van az óvodai ellátásra vonatkozóan. A város
köznevelési intézményei jelentős számban fogadnak a térség más településeiről is diákokat,
az óvodások 9 %-a, az általános iskolások 20 %-a bejáró. Egyértelműen térségi feladatokat lát
el a város gimnáziuma, ahol a diákok 37 %-a, s méginkább a Széchenyi Szakképző Iskola, ahol
a tanulók kétharmada más településekről jár ide. Kiemelendő a középsúlyos értelmi
fogyatékos, autista gyermekek képzésével is foglalkozó Szász Márton Általános Iskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, amely az egyetlen
ilyen intézmény a térségben.



Említést érdemlő településközi együttműködés tapasztalható a közművelődés, kultúra terén
is. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum a helyi szolgáltatásokon túl megállapodás alapján a
térség 29 községi könyvtára számára is nyújt szakmai szolgáltatásokat (beszerzés,
katalogizálás stb.). Az egyéb kulturális és közművelődési intézmények és az azok által
szervezett rendezvények – amelyek közül több turisztikai jelentőséggel is bír – sok érdeklődőt
vonzanak a városon kívülről is. Ennek ellenére az említett könyvtári szolgáltatásokon túl a
város és a városkörnyék települések intézményei közt formális együttműködések eddig csak
egyetlen területen alakultak ki: a hagyományos Szent György Hegyi Napok a Szent Györgyhegy Hegyközség településeinek (Hegymagas, Kisapáti, Raposka és Tapolca) közös
programjaként kerül megrendezésre.



Tapolca önkormányzata támogatta az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Rendszer kialakítását (2005), és csatlakozott a továbbfejlesztését célul kitűző ÉszakBalatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társuláshoz is.
A rendszer megvalósulásával a Zalahaláp 010/2 hrsz-ú területen lévő helyi hulladéklerakó –
amely ezidáig fogadta a városból érkező szilárd hulladékot – nem került lezárásra; a meglévő
infrastruktúrát kihasználva a mellette levő területen gyűjtő, válogató üzem létesült, ahol a
szelektíven gyűjtött hulladékot fogadják, kezelik és továbbhasznosításra előkészítik. A
rendszer összesen 158 településről fogadja a szilárd hulladékot Ajka, Balatonfüred, Tapolca,
Pápa és Veszprém térségéből.



A vízszolgáltatással és szennyvízkezeléssel kapcsolatos feladatokat a Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt. látja el, a társaság üzemelteti Tapolca város állami tulajdonú vízművét. A Tapolcai
térség települései nagyobbrészt a Keszthelyi, kisebbrészt a Balatonfüredi Üzemvezetőséghez
tartoznak, Tapolcán a fenntartási üzemvezetőség található. A körzetben a DRV Zrt. által
ivóvízzel ellátott települések száma 27, a szennyvízelvezetéssel ellátott települések száma 14
(emellett további településekről is fogad szippantott szennyvizet, illetve szennyvíziszapot).
Tapolca rendelkezik önálló szennyvíztisztító teleppel és szennyvízátemelő műtárgyakkal is,
amely rendszer kibővítése (a város csatornahálózatának kiépítése révén) 2008-ig lezajlott,
szükséges azonban további bővítése. A tapolcai központú szennyvízelvezetési
agglomerációba további 7 település tartozik (Gyulakeszi, Lesencefalu, Lesenceistvánd,
Lesencetomaj, Sáska, Uzsa és Zalahaláp).
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Tapolca központi szerepe miatt jelentős mobilitási igény jelentkezik a környező
településekről (kórház, szakrendelők, okmányiroda, iskolák, bevásárlóközpontok stb.), így
kiemelt jelentőséggel bír a település elérhetősége. Tapolca közlekedési hálózat kielégítőnek
minősíthető a város a járás minden településével burkolt úton – helyközi buszjárattal
átszállás nélkül – megközelíthető. A helyközi szolgáltatási feladatot az Észak-nyugati
Közlekedési Központ (ÉNYKK) látja el, amely telephellyel is rendelkezik a városban. A térségi
kerékpárutak tekintetében Tapolcának szintén fontos szerepe van hivatásforgalmi és főleg
turisztikai szempontból. Tapolca a kerékpáros turizmus egyik szolgáltatási bázisa, emellett a
túra útvonalak fontos állomása. A kapcsolódó szolgáltatások és programok összehangolása,
illetőleg a tervezett fejlesztések összehangolása a kerékpárút mentén lévő többi településsel
kiemelten fontos feladat, ami már jelenleg is érvényesül a települések kerékpárút-fejlesztési
terveiben (Badacsonytomaj, Hegymagas, Káptalantóti, Lesencefalu, Lesencetomaj,
Lesenceistvánd, Nemesgulács, Raposka, Révfülöp, Uzsa, Szigliget, Tapolca, Zalahaláp).

123

Tapolca Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Helyzetértékelő munkarész

3 HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ

3.1 HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE
3.1.1

A folyamatok értékelése

Településszerkezet, épített környezet
A közlekedési utak találkozásánál létrejött város földrajzi helyzete, közlekedési és egyéb kapcsolatai
alapján a Balaton nyugati kapujának szerepét töltheti be. E funkció kiteljesedéséhez azonban
további közlekedési fejlesztésekre van szükség (közúti, vasúti fejlesztések, kompjárat indítása
Badacsony és Fonyód közt, kerékpárút hálózat fejlesztés). A megyei városhálózatban betöltött
szerepénél fogva (és járásszékhelyként is) a megye egyik térszervező központja, ami ugyancsak
feltételezi a város elérhetőségeinek javítását, emellett szükségessé teszi mind a város központi
funkcióinak fejlesztését, mind pedig a helyi térségi kisugárzású élénkítését.
Tapolca kompakt szerkezeténél fogva nehezen osztható városrészekre. Az egyes funkciók területének
határai elmosódottak, ennek ellenére a településrészek (vagy azok magja) többé-kevésbé önálló
karakterrel rendelkeznek:


A Belváros Tapolca történelmi magja, amely hagyományosan a központi funkciók betöltésére
szolgál (oktatás, egészségügy, közigazgatás, kereskedelem és vendéglátás).



A Déli városrész szinte kizárólag lakófunkciójú terület, nagyrészt földszintes házakkal épült
be. A déli tehermentesítő út bevezető szakszán kereskedelmi funkciójú épületekkel bővült.



Az Északi városrészt lazább beépítés jellemzi, egészében lakódominanciájú terület a város
legértékesebb lakóingatlanjaival.



A Keleti városrészt nagyobb részben a 70-es években épített Y-házak és panelépületek
alkotják; itt koncentrálódik a népesség jelentős része.
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A Nyugati városrészben találhatók kertvárosias részek és lakótelep (Dobó) is, de itt kaptak
helyet a város sportlétesítményei, a strand, a régi temető és a vasútállomás is. Ugyancsak itt
koncentrálódik a város ipari tevékenysége.



A volt honvédségi terület kereskedelmi-szolgáltató gazdasági övezetként várja a potenciális
befektetőket. A terület kiegészülhet a használaton kívüli sportrepülőtér hasznosításával.



Diszel a városhoz csatolt, korábban önálló, a központtól 4 km-re lévő falusias településrész.

A kompakt város jelleg a továbbiakban is településfejlesztési alapelvként érvényesítendő, ami
hatékony, optimális természeti erőforrás-használatra, illetve a belső tartalékokra (pl. zöldmezős
fejlesztés helyett a meglévő barnamezős területek hasznosítására) épülő fejlesztési tevékenységet
biztosít.
A város zöldfelületeinek nagysága stabil, az elmúlt években inkább növekvő, döntő részét a
közparkok teszik ki. Rehabilitációjuk, korszerűsítésük folyamatosan zajlik. Főbb zöldterületek: Petőfiliget, Köztársaság tér, Fő tér, Malom-tó és környék, Y-házak körül kialakított közparkok (utóbbi
frissítésre, fásításra szorul). Az egy főre jutó zöldfelületek nagysága jelentősen meghaladja ugyan a
megye többi járásközpontjának, a járás településeinek és az országos átlag értékét is, ennek ellenére
az erdők, a városi- és közparkok fajlagos területe – a város területi kiterjedését és lakosainak számát
figyelembe véve – elmarad az elvárásoktól, mennyiségi és minőségi fejlesztésük kívánatos.
A településen viszonylag kevés, mindössze 9 db országos védelem alatt álló objektum (műemlék)
található. A műemlékek körül „műemléki környezet” került kijelölésre – a szabályozási terven
körülhatároltan – a városközpontban és Diszel városrészben is. Helyi védelemben 48 épület, 21
épületrész, 85 képzőművészeti alkotás és emléktábla részesült.

Társadalom, humán infrastruktúra
A város előtt álló legnagyobb kihívások egyike a kedvezőtlen demográfiai tendenciák megállítása,
vagy legalább mérséklése. E téren azonban, miután a tendenciák országosak, s a problémák csak
kisebb része kötődik valamilyen lokális tényezőhöz, csak korlátozottak a város lehetőségei.
Tapolca népességszáma az országosnál erőteljesebb ütemű tartós csökkenést mutat. Ezt csak kisebb
részben magyarázza a romló természetes szaporodás (az utóbbi 10 évben a halálozások száma
tartósan meghaladja a születések számát), a csökkenés oka döntően az elvándorlás. Ezen belül
különösen gond, hogy a helyi tapasztalatok szerint az elvándorlás szakképzett munkaerő körében is
erőteljesen érzékelhető, ami a helyi munkalehetőségek hiányából, illetve szezonális jellegéből fakad.
A csökkenés mellett az elöregedés is jellemző, aminek üteme ugyancsak erőteljesebb az országos
átlagnál. E trend tartós fennmaradása a humán infrastruktúra kapacitások átrendezését tehetik
szükségessé (pl. idősgondozás, idősotthon kapacitások, egészségügyi ellátás).
Mindezek ellenére a város foglalkoztatottsági mutatói az országos átlagnál kedvezőbbek. Ezen belül
a foglalkoztatottak aránya a két népszámlálás közt kissé növekedett is, s az utóbbi években
jelentősen csökkent a regisztrált munkanélküliek száma. A helyi munkalehetőségek korlátozottságát
jelzi azonban, hogy a foglalkoztatottak közül minden harmadik naponta Tapolcáról eljáró ingázó
dolgozó, ami majdnem 5 %-kal magasabb, mint a tíz évvel korábbi (28,3 %). A munkalehetőségek
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csökkenésében a 2008-2009-es válság mellett jelentős szerepe volt a 2000-es években három
korábbi jelentős foglalkoztató (Bauxitbánya Kft., Honvédség, Vasút) megszűnése a városban, amit
csak részlegesen tudott pótolni a 2003-ban átadott Pelion szálló.
A helyi tapasztalatok szerint a városban érzékelhető a szociális gondoskodásra, segélyezésre szorulók
számának növekedése, s esetenként ezt a csoportot gyarapítják a városba betelepülők is. A
népszámlálási adatok szerint a jogszabályban meghatározott (életkor, iskolázottság, jövedelmi
viszonyok) szegregációs mutatók alapján lehatárolható egy max. 250 fős településrész a Kiss János –
Kinizsi – Toldi – Szent György és Csobánc utcák határolta területen. A déli városrész általában is
leromlottabb a település más részeinél, a többségében elöregedett, alacsony komfortfokozatú
épületállományában jellemzően elszegényedett lakosság él. Ez a terület – a keleti városrésszel együtt
– egy szociális városrehabilitációs projekt célterülete lehet.
A bérlakások mennyisége más hasonló nagyságú településekkel összevetve átlag fölötti mennyiségű.
Ezért új lakások építése nem tűnik indokoltnak, bár a lakások iránti igény meghaladja a
lehetőségeket. Indokolt lehet azonban cserékkel (értékesítés és új vásárlás) a meglévő állomány
minőségének javítása, esetleg területi elhelyezkedésének racionalizálása.
Tapolca humán infrastruktúrája tekintetében az elmúlt évek egyik legfontosabb változása volt az
oktatás és az egészségügy állami feladattá válása. A köznevelés terén ez nem okozott jelentős
strukturális változásokat; a jelenlegi struktúra és kapacitások hosszabb távon is megfelelőnek tűnnek,
így a város alapvetően ennek megtartásában érdekelt. Ugyanakkor a kötelező óvodáztatás életbe
lépésével indokolt lehet az óvodai kapacitások felülvizsgálata; illetve – a helyi gazdaság fejlesztésével
összefüggésben – a szakképzési kínálat bővítésére is figyelmet kell fordítani.
Az egészségügyi alapellátás biztosított. Az egészségügy átalakítása során Tapolcát hátrányosan
érintette az aktív ágyak megszűnése. Ugyanakkor a rehabilitációs szolgáltatások, illetve a
gyógybarlangi adottságon alapuló egészségturizmus hosszabb távon is a város egyik sikerágazata
lehet. A szociális ellátás a városban megbízhatóan működik, jelentős hiányok e téren sincsenek; és
hasonlóan minősíthető a közművelődési intézmények helyzete is.
A város intézményeinek helyt adó épületek összességében megfelelő állapotúak, köszönhetően az
utóbbi időszak felújítási projektjeinek is. Új építésekre nincs szükség, azonban a Szász Márton iskola
esetében indokolt lenne egy új, korszerűbb épületben való elhelyezés, ami egyes orvosi rendelők
esetén is fennáll. Szükséges ugyanakkor a meglévő épületállomány további felújítása, korszerűsítése:
még nem mindenhol megoldott az akadálymentesítés, emellett folytatni szükséges az intézményekre
kiterjedő energetikai korszerűsítéseket is. Szükséges a testnevelés feltételeinek javítása is
(tornaszobák és mindenekelőtt tanuszoda; utóbbi a megindult fürdőfejlesztés keretében
megvalósítható).

A település gazdasága
Tapolca korábbi gazdaságát elsősorban a bányászat és az építőanyag ipar határozta meg, aminek
jelentősége mára erősen lecsökkent. A fejlődő szolgáltató szektor – elsősorban a vendéglátás,
turizmus – azonban még nem tudta ellensúlyozni a korábbi tevékenységek háttérbe szorulásának
munkaerőpiaci hatásait.
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Ahogy az ország egészére, úgy a Tapolcán működő vállalkozásokra is jellemző az egészségtelen
méretstruktúra, amit jól jellemez, hogy az itteni vállalkozások 96 %-a 10 fő alatti mikrovállalkozás. A
településen csupán 7 olyan vállalkozás van, ahol a foglalkoztatotti létszám az 50-et meghaladja, de
egy sem éri el a 250 főt. Sok a passzív vállalkozás is, 10 regisztráltból csak 4 működik ténylegesen is.
A fő ágazatokra az alábbi jellegzetességek emelhetők ki:


A mezőgazdaságot elsősorban a történelmi hagyományokkal rendelkező szőlészet és borászt
képviseli, emellett a helyi termékek piacra vitele hordoz még potenciális lehetőségeket



Ipari tevékenységre és a kapcsolódó szolgáltatási tevékenységre alkalmas terület jelentős
mennyiségen áll rendelkezésre a városban, ezek infrastrukturális fejlesztése komoly
versenyelőnyt jelenthet a város számára (laktanya). Az ágazat további fejlesztése
munkahelyteremtés okán is kívánatos. Ennek során (is) kiemelt szempont, hogy a csak a
környezetet nem terhelő gazdasági létesítmények és tevékenységek betelepülése
támogatható.



A szolgáltatásokkal összefüggésben kiemelhető, hogy Tapolca kereskedelmi és szolgáltató
ellátó hálózata a városon kívül a vonzáskörzet igényeit is képes kielégíteni. A már említett
vendéglátás, turizmus tekintetében a város adottságaiból fakadó lehetőségek még
kiaknázatlanok. Fejlesztési lehetőség a turizmus szinte minden ágában mutatkozik, de
különösen a gyógyturizmus, a kerékpáros- és aktív turizmus, a zöldturizmus, a kulturális
programokra épülő turizmus, a bor- és gasztronómia turizmus adhat lehetőséget a kiugrásra.
Ezek mellett említést érdemel a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz kötődően a geoturizmus36
is. Mindezek infrastrukturális fejlesztéseket, további beruházásokat is igényelnek, fontos
azonban kiemelni azt a követelményt, hogy a turisztikai és különösen a kulturális kínálat
bővítése összehangolt és koordinált fejlesztések eredményeként és térségi szemléletben
valósuljanak meg. Ebben fontos szerepet tölthet be a Bakony-Balaton TDM szervezet. A
hálózatosodás (klaszterek) ösztönzése más területeken is kívánatos (pl. megfontolandó lehet
egy borászati-klaszter létrehozása).

A vállalkozások támogatásának és egyben a gazdaságfejlesztés egyik legfontosabb helyi eszköze a
már említett területbiztosítás a volt laktanyák területén. A déli laktanya területén még 7 ha szabad
terület található egybefüggően, illetve további 1,5 ha kisebb egységekben elszórtan. Erre a területre
várható a habüveggyár betelepülése, amely teljesen új vállalatként érkezhet Tapolcára. Az északi
laktanya területének kb. 30-40 %-a épült be. A terület infrastrukturális fejlesztése a város kiemelt
projektje a következő programozási időszakban. A laktanyákkal együtt az önkormányzat 347 olyan
üzleti ingatlannal (forgalomképes) rendelkezik, amelyek vállalkozási tevékenységhez is
kapcsolódhatnak, emellett segíthetik az önkormányzat gazdálkodását (értékesítés, apport, bérlet
stb.) A vállalkozások letelepülését, működést kedvezményes árakkal, illetve bérleti díjakkal is
igyekszik segíteni az önkormányzat.

36

Ennek központi témája a Balaton és térségének kialakulásának, földtani örökségének bemutatása.
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Környezeti állapot, infrastruktúra
A településen országos és helyi védettség alatt lévő területek vannak; a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park szintén rendelkezik a közigazgatási területen belül védelme alá vont ingatlanokkal. A település
jelentős természeti károktól és potenciális veszélyforrásoktól nem szenved. Mindezek miatt a
környezetet kímélő városi élet megteremtése fontos célként fogalmazódik meg a továbbiakban is. A
környezetvédelem szempontjai az elmúlt évek beruházásainál is érvényesültek.
A város egyik fő turisztikai vonzerejét az egyedi értéket képviselő, Gyógyhely minősítéssel is
rendelkező Tavasbarlang, illetve a Malom-tó, továbbá a város (és a környék) egyéb természeti
értékét adó védett területe jelentik (pl. a hegyesdi Vár-hegy, Hajagos és Csobánc, Tapolca patak
környezete és a Szent György-hegy). Ezek hordozzák a város egyik legfőbb értékét, a hagyományokra
építő, az épített környezettel harmóniára törekvő tájképi megjelenést (beleértve a tájból „származó”
helyi termékeket is). Ennek védelmére minden fejlesztésnél kiemelten figyelmet kell fordítani, így pl.
a turizmus fejlesztésének fontos szempontja, hogy az ne generáljon a kezelhetőnél nagyobb mértékű
környezeti terhelést.
A városban a kommunális szolgáltatások kiépítettek, az ellátás alapvetően megfelelő. A helyi ivóvíz
minősége megfelelő, a város két ásványvíz minősítést kapott kúttal is rendelkezik. Szükséges azonban
az elavultabb hálózatok korszerűsítése (pl. volt laktanya területén). A szennyvízkezelés térségi szinten
is megoldott, de az utóbbi években járás többi településén dinamikusabb volt a fejlődés, mint
magában a városban. Kívánatos a szennyvíztelep további modernizációja, miután a kapacitása
nehezen birkózik meg az elmúlt évek hálózatfejlesztései nyomán megnövekedett hozammal, így
bizonyos anyagok koncentrációja magasabb a megengedettnél. A hulladékkezelés szintén megoldott,
a városban szelektív hulladékgyűjtés is történik az alapvető csomagolóanyagok tekintetében (üveg,
papír, fém, műanyag). Közép- és hosszú távon a folyékony és szilárd hulladékok újrahasznosítása
technológiájának bevezetése, valamint a termelődő hulladékok mennyiségének csökkentése lenne
célszerű annak érdekében, hogy a település ún. ökológiai lábnyoma folyamatosan csökkenhessen.
A város tudatában van annak, hogy az épületek és az infrastrukturális rendszer csak akkor lehet
életképes, ha a megújuló energiák bevezetésre kerülnek az intézmények és lakások
energiaellátásának struktúrájába. Az elmúlt időszakban figyelemre méltó energakorszerűsítési
beruházások történtek (intézmények, közvilágítás), amelyek az energiafelhasználás mérséklésében és
ezzel a működési költségek csökkentésében is érzékelhető változást hoztak. A korszerűsítések
mellett, illetve azok részeként kívánatos a megújuló energiák részarányának további növelése is az
intézmények és lakások energiaellátásában. A napsütéses órák száma alapján a településen
napelemekkel csökkenthető a hálózatból vett villamos energia mennyisége.
A hírközlési infrastruktúra tekintetében a mai kor követelményeihez igazodóan a nagy sávszélességű
internetszolgáltatás fejlesztése kívánatos.
A településen katasztrófavédelem szempontjából különösebb figyelmet vagy intézkedést igénylő
elemek, kockázati tényezők (belvíz, árvíz, földrengés stb.) nincsenek. A barlangrendszer, illetve a
belváros alatt húzódó pincerendszer talajmechanikai és statikai jellemzői alapján ilyen természetű
veszélyeket (omlás) nem hordoz magában.
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Közlekedés
A város térségi központ, amely több regionális közlekedési folyosó mentén (vagy ahhoz közel)
helyezkedik el. Külső közúti kapcsolatai közepesnek mondhatók: közvetlen autópálya kapcsolata
nincs, de a 77-es út átsorolása valamelyest javított a pozícióin. A vasúti közlekedés fejlesztésre
szorul, mind a pályák minőségét, mind az elérhetőségi idők tekintetében. A helyi és helyközi
autóbuszos közlekedés kielégíti az igényeket, a város megközelíthetősége a járás minden
településéről átszállás nélkül is biztosított. Ugyanakkor a turizmus további erősödésével indokolttá
válhat a járatok sűrűségének racionalizálása. A közösségi közlekedés más tekintetben is
modernizációra szorul, így pl. szükség lenne az elektronikus utastájékoztatásra, illetve a
mozgássérültek számára rendszeresen elérhető helyi és helyközi járatok biztosítására.
Megjegyzendő, hogy a térségi szintű fejlesztések túlmutatnak a város kompetenciáin és lehetőségein,
s elsősorban állami feladatként jelennek meg. Fontos azonban a város részéről ezen igények és
problémák jelzése.
A várost a nemzetközi szintű közúti teherforgalom elkerüli, ugyanakkor a gazdasági és társadalmi
központi helyzetéből adódóan jelentős forgalmat bonyolít. Ennek okán fontos cél az áthaladó
forgalom kiszorítása a belvárosból (pl. elkerülő utakkal, ingyenes parkolókkal a város szélén), továbbá
a turisztikai céllal történő közlekedés végpontjának kitolása a belvárosból. A forgalomszervezési
megoldásokon és a parkolási lehetőségek célszerű kialakításán túl ennek eszköze a vasúti és a
távolsági buszos közlekedést valamint a kerékpáros közlekedést egybekapcsoló intermodális
központ, amelynek kialakításával a hatályos szerkezeti terv is számol.
A városban célszerű folytatni a kerékpáros közlekedést szolgáló fejlesztéseket, ami egyszerre jelenti
a kerékpáros útvonalak számának gyarapítását és a kerékpáros szolgáltatások bővítését (üzlet,
kölcsönző, szerviz). Utóbbi a helyi gazdaságfejlesztés eleme lehet. A kerékpáros turizmust célozva
kívánatos lenne Tapolca bekapcsolása a Balatoni kerékpárkörútba.
A város határában lévő használaton kívüli volt repülőtér sport, szabadidős (aktív turizmus) célú
hasznosításával lehet reálisan számolni.

Összhang más helyi és területi és nemzeti szintű programokkal
Az eddigi vizsgálódások alapján rögzíthető, hogy Tapolcának a város adottságaiból adódó fejlődési
lehetőségei – de az eddigiek során azonosított főbb fejlesztési törekvések és konkrét projektötletek is
– összhangban vannak a különböző országos és területi (megye, Balatoni üdülőkörzet) fejlesztéspolitikai dokumentumokban foglaltakkal. A fejlesztésekre a város tudatosan készül, ennek
megfelelően alakította (szükség szerint módosította) a településfejlesztést megalapozó egyéb tervdokumentumait, szabályrendszerét (Szabályozási Terv, HÉSZ). Mindeddig nem merült fel olyan jellegű
fejlesztési elképzelés, amely a Településszerkezeti Tervben foglaltaktól eltérő területfelhasználást
igényelne, vagy ellentmondana valamely fejlesztéspolitikai dokumentumokban foglalt fő irányokkal.
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A város és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők
összefoglaló értékelése

A város és környezete fejlesztését befolyásoló releváns tényezőket az alábbi SWOT elemzésben
összegeztük.


Belő tényezőnek tekintettük mindazokat az adottságokat, amelyek magára a városra
jellemzőek, illetve azokat a tényezőket, amelyeket az önkormányzat és a helyi közösség
település egyéb szereplői befolyásolni képesek. A stratégia szempontjából kedvező, pozitív
tényezők alkotják az erősségek csoportját míg a megvalósítást nehezítő, gátló tényezők,
illetve a megoldandó problémák kerültek a gyengeségek kategóriába.



A külső környezet folyamatait, azaz a várostól és a helyi szereplőktől független, jellemezően
nemzeti vagy nemzetközi tényezőket (gazdasági, politikai, szabályozási, technológiai stb.
tendenciákat) a stratégia megvalósítói nem tudják befolyásolni, ugyanakkor e tényezők
számottevő hatással lehet a megvalósítás sikerére. A kockázatot hordozó, a siker esélyeit
csökkentő tényezők a veszélyek, míg a stratégia szempontjából kedvező folyamatok a
lehetőségek kategóriába kerültek.

ERŐSSÉGEk

GYENGESÉGEK

– Hild díjjal is elismert, átgondolt, stratégiai tervek mentén
zajló városfejlesztés
– A kompakt város elv érvényesítése, az ebből adódó
optimális természeti-erőforrás használat, extenzív
terjeszkedés helyett intenzív fejlesztések, a belső
tartalékok kihasználása
– Sajátos hangulatú városrészek, unikális építészeti
megoldások (Belváros, Tabán-szerű Öreg-Tapolca, Yházak)
– vonzó, rendezett és kulturált közterületek, kivételesen
attraktív belváros,
– a városi funkciók gazdagsága, térségi szerepkör
betöltése,

– A szlömösödés jeleit mutató Déli városrész és a Dobó
lakótelep viszonylagos leromlottsága, a társadalmi
helyzet és az épített környezet tekintetében egyaránt,
– Az iparosított technológiával épült lakások romló
állagúak, energiahatékonysága gyenge,
– Az
egyre
nagyobb
létszámú
szabadtéri
rendezvényeknek helyt adni tudó rendezvénytér és
valódi központi köztér hiánya
– a használtcikk piac városképi és környezeti
problémaként is megjelenik (el nem szállított hulladék)

– Javuló tendenciájú, egyes mutatókban az átlagosnál
kedvezőbb iskolázottsági jellemzők
– ipari munkakultúra jelenléte, foglalkoztatható kulturált
munkavállalók,
– Megfelelő szintű közbiztonság,
– Kialakult, a helyi igényeknek megfelelő oktatási
intézményrendszer és struktúra, megfelelő befogadó
kapacitással
és
összességében
megfelelő
infrastrukturális feltételekkel
– városi intézmények jó infrastrukturális állapota
(Rendezvénycsarnok, Könyvtár, Művelődési Ház), jó
minőségű és sokszínű – részben térségi jellegű –
szolgáltatások,
– Jó színvonalú egészségügyi alapellátás és szakellátás
(szakrendelő); jelentős fejlesztés a kórházban; tágabb
térségre is kiterjedő rehabilitációs ellátás

– Csökkenő és elöregedő népesség, a szakképzett
munkaerőre is kiterjedő jelentős elvándorlás
– Képzett fiatalok letelepedését segítő ösztönzők
(támogatási programok, minőségi bérlakások) hiánya,
– Az intézmények akadálymentesítése nem teljes körű;
további energetikai korszerűsítések kívánatosak; az
oktatási intézményekben a testnevelési feltételek
hiányosak,
– Az önkormányzat intézményi kínálatából hiányzik az
idősek otthona, amire komoly igény mutatkozik
– A bérlakás-állomány minőségi javításra szorul
– Kulturális események, rendezvények, fesztiválok időbeli
és kapacitásbeli jobb összehangolása szükséges
– Az aktív kórházi ellátás megszűnt a városban, a
regionális egészségügyi központok (Ajka, Veszprém ill.
Keszthely) elérhetősége nem megfelelő
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GYENGESÉGEK

– szociális érzékenység, befogadó helyi társadalom,
„befogadó település”
– gazdag kulturális programkínálat, élénk kulturális élet,
– verseny- és amatőr sportok hagyományai (vívás, sakk,
tenisz, futball, kézilabda), egészség-tudatos lakosság,
– aktív civil szféra
– Ipari hagyományok, ma is jelen lévő hagyományos
ágazatok (építőanyagipar)
– Történelmi hagyományokkal is rendelkező, turisztikai
potenciált is jelentő szőlészet és jelenléte
– Fejlődő szolgáltató szektor, a vonzáskörzet igényeit is
kielégíteni képes kereskedelmi és szolgáltató ellátó
hálózat
– Színvonalas
vendéglátóipari
képzés
jelenléte;
vendéglátásban gyakorlott szakemberek és vállalkozók
jelenléte, a lakosság vendégszeretete, erős szolgáltatói
hozzáállása,
– Vállalkozások betelepítésére alkalmas fejlesztési
területek (elsődlegesen a volt laktanyák),
– Mezőgazdaságban a táji adottságokhoz is igazodó helyi
termékek jelenléte
– A város és környezete adottságai a turizmus több
ágában is kiemelkedő potenciált jelentenek
(egészségturizmus, aktív turizmus, borturizmus stb.)
– Aktív TDM szervezet jelenléte a térségben
– Széles körben ismert és elfogadott pozitív kép alakult ki
a városról, („ékszerdoboz”, „a vizek városa”)

– Helyi munkalehetőségek hiánya, elsősorban az ipari
termelés, feldolgozóipar területén,
– Kedvezőtlen vállalkozás-szerkezet, kis tőkeerejű,
alacsony létszámú vállalkozások túlsúlya, nagy
foglalkoztatók hiánya (megszűnése)
– Helyben megszerezhető munkajövedelmek alacsonyak,
a helyi vásárlóerő gyenge,
– A vállalkozások körében alacsony kooperációs
hajlandóság
– A kerékpárutak kiépítetlensége gátolja a térség
turisztikai attrakcióinak kihasználását, a város és
térsége együttműködésének kiteljesedését,
– Erősen szezonális kínálat, téli attrakciók hiánya,
– Összehangolt és célirányos városmarketing hiánya

– A Tapolcai medence kivételes táji- és természeti
környezete, földtani értékei, védett értékei
– Gyógyhely minősítés,
– A Tavas- és Kórház-barlang országos ismertsége,
további feltárható, hasznosítható barlangok jelenléte,
– A városban lakosságarányosan az átlagnál nagyobb
zöldfelület
– Magas ökölógiai hatékonyságú erdők
– Kiépített közműhálózatok léte
– Szelektív hulladékgyűjtés a város egész területén
– Energiahatékonysági és a megújuló energia termelő
projekt tapasztalatok

– A zöldfelületek jelenlegi nagysága ellenére annak
további növelése, a meglévőek minőségi fejlesztése
szükséges
– Szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítésre
szorul
– A csapadékvíz-elvezető rendszer a nagy intenzitású
csapadék befogadására korlátozottan alkalmas, emiatt
átmenetileg problémák jelentkezhetnek;
– Elöregedett,
felújítandó
vízhálózat,
bővítendő
szennyvíz-elvezető hálózat

– A
település
jelentős
közlekedési
útvonalak
találkozásánál fekszik, közúti és vasúti csomópont
– Jól működő helyi és helyközi busz közlekedés
– Számottevő
kerékpárútfejlesztések
és
hozzá
kapcsolódó szolgáltatási újítások mentek végbe az
elmúlt időszakban

– A közúti és vasúti kapcsolatok hiányosságai és
minősége miatt a város megközelítése minden fő
irányból lassú és körülményes
– A városon átmenő forgalom és a turistaszezonban
megnövekedő célforgalom igényeit, szükségleteit nem
elégíti ki a jelenlegi közlekedési rendszer
– A belvárosban erős átmenő forgalom, zaj- és
porterhelés; parkolási nehézségek
– A helyi és helyközi autóbusz-közlekedés csomópontja
csúcsidőkben komoly nehézségeket okoz a belvárosi
forgalomban
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LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

– Az országos és területi (megyei, Balaton térségi)
területfejlesztési dokumentumok céljaival és javasolt
beavatkozásaival való koherencia; azok támogató
szakmai hátteret biztosítanak a megvalósításhoz
– Az EU 2014-2020-as programidőszakára vonatkozó
fejlesztési dokumentumok elfogadásra kerültek, így a
fejlesztési források 2015-ben megnyílnak
– A 2008-2009-es pénzügyi válság után normalizálódó
befektetési
környezet,
élénkülő
működőtőkebefektetések,
– A Balaton közelsége, a balatoni idegenforgalomhoz való
kapcsolódás
– A Bakony fejlődő turisztikai kínálatához való
kapcsolódás,
– Növekvő érdeklődés a speciális, helyi termékek iránt,
erre épülő termékfejlesztés (szőlő, bor) lehetséges,
– Kerékpáros elérés javításával új vendégkör –
környezettudatos illetve amatőr sportolói – vendégkör
megjelenése,
– Egészségturizmus élénkülése, különösen a Balatontérség
egészség-turisztikai törekvéseihez való
kapcsolódás, ami – az egészségturizmus kevéssé
szezonális jellege miatt a szezonon kívüli forgalmat is
erősítheti,
– Turisztikai
kereslet
differenciálódása,
ehhez
kapcsolódóan új kínálati elemek kialakítása, sportturizmus, repülés, katonai hagyományok és kiképzés,
gasztro- és borturizmus

– Az átalakuló támogatási rendszerben is jellemző a
verseny a források megszerzésért, ami nehezíti a
tervezést és növeli a bizonytalanságot
– Más települések konkurens (hasonló) fejlesztései (pl.
iparterületek) leronthatják a tapolcai fejlesztések
eredményességét (vonzerejét)
– A várt közlekedési beruházások elmaradása (közút,
vasút) romló versenypozíciókat eredményez a város
számára mind idegenforgalmi célterületként, mind
befektetési helyszínként,
– A környezeti érzékenység miatt mindenkor figyelemmel
kell lenni a környezeti hatásokra, ami erősen
bekorlátozza a fejlesztési lehetőségeket (más
tekintetben viszont versenyelőnyi s lehet pl.
környezetipar). Esetenként a táj- és területhasznosítás
indokolatlan szigorú szabályai megnehezíthetik a
tapolcai fejlesztéseket, befektetéseket,
– Egymásra utaltság a BNP és a város között a város
természeti
adottságait
képező
barlangok
kihasználásában,
– A humán rendszerekben (oktatás, egészségügy,
szociális ellátás) már végbement és tervezett nemzeti
szintű átalakítások kedvezőtlenül befolyásolhatják a
városban már kialakult és bevált szolgáltatásokat,
struktúrákat

A korábbi részletes helyzetértékelésen túl a fenti összefoglalóból is látható, hogy Tapolca esetében
túlsúlyban vannak az erősségek, illetve a kedvezőnek minősíthető környezeti tényezők. Ez alapján
összességében az erősségekre építő, a lehetőségeket kihasználó offenzív jellegű stratégiának van
jogosultsága (pl. gazdaságfejlesztésben, turizmusban). Emellett egyes részterületeken a problémák
megszűntetése vagy mérséklése, a veszélyek elhárítása lehet a beavatkozások fő iránya (pl. szociális
városrehabilitáció).
Miután idővel a stratégia szempontjából figyelembe veendő tényezők köre változhat, s módosul azok
súlya, egymásra hatása is, a stratégia monitoringja keretében szükséges rendszeresen felülvizsgálni a
SWOT elemzés eredményeit, s szükség szerint módosítani a stratégia karakterét.
3.1.3

A településfejlesztés és rendezés kapcsolata

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008-ban fogadta el a város új Helyi Építési
Szabályzatát és Szabályozási Tervét, és ugyanebben az évben készült el az Integrált Városfejlesztési
Stratégia (IVS) is. Az egyidejűség lehetővé tette a dokumentumokban megfogalmazott célok és
szabályok összevetését és összehangolását. Az IVS-ben meghatározott fejlesztések hatásterületének
elemzése keretében tételesen áttekintették a kérdéses területek településszerkezeti terv szerinti
besorolását, valamint a szabályozási tervi övezeti feltüntetését.
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Ennek során megállapításra került, hogy a településfejlesztési elképzelések teljes mértékben
összhangban állnak a rendezési dokumentumokkal, azok módosításokat nem igényelnek.
Az azóta eltelt időszakban a városban megvalósuló fejlesztések a stratégiában meghatározott
céloknak és irányoknak megfelelően történtek. Ennek során nem vetődött fel olyan fejlesztési igény –
sem az önkormányzat, sem vállalkozások részéről – aminek a hatályos rendezési tervek alapvető
akadályát jelentették volna, illetőleg szabályozási tervi korlátok miatt hiúsult volna meg. Az
alkalmanként szükséges korrekciókat a terveken elvégezték; a településszerkezeti terv módosítása a
többi településrendezési eszköz-módostással együtt (településszerkezeti terv, külterületi szabályozási
terv, belterületi szabályozási terv, helyi építési szabályzat) egységes szerkezetben 2013. május 29-én
hatályba lépett.
Jelen tervezési munka és a Településfejlesztési Koncepció ezzel párhuzamosan megújítása a jelenleg
hatályos településszerkezeti tervben és szabályozási tervben foglaltakat szem előtt tartva zajlott.
Ezúttal is megállapítható, hogy sem a hosszú távú, sem a közép távú fejlesztési programok
megvalósításának területfelhasználási, vagy egyéb rendezési jellegű akadálya, kockázata nincs. Sem
tervezői részről, a bevont partnerek részéről nem merült fel olyan fejlesztési igény, amely a
Településszerkezeti Tervben foglaltakhoz képest eltérő területhasználatot igényelne (részletesebben
l.: 1.6 fejezet).

3.2 PROBLÉMATÉRKÉP / ÉRTÉKTÉRKÉP
A település problémáinak és értékeinek térképi összefoglalóját a melléklet tartalmazza.

3.3 ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ VÁROSRÉSZEK
3.3.1

A városrészek kijelölése

Tapolca kompakt és egyszerű szerkezeténél fogva nehezen osztható városrészekre. Egyes területei
jellemezhetők bizonyos típusú funkciókkal, de ezeknek a területeknek határai nem egyértelműek: a
Belváros szélén pl. több nagy területű intézmény ékelődik már kertvárosi területekbe; a város nyugati
részén az iparterületek keverednek lakófunkcióval stb. A határok elmosódottsága ellenére azonban a
településrészeknek (vagy azok magjának) többé-kevésbé önálló karakterük van az alábbiak szerint:


Kronológiai és fontossági szempontból is az első a Belváros, amely a város legrégibb területe,
és hagyományosan a központi funkciók betöltésére szolgál. A Belváros a legtöbb funkciót
magába foglaló, a város hagyományos központjaként működő rész; itt található a város
kiskereskedelmi üzleteinek és vendéglátóhelyeinek közel fele. Itt összpontosul a város (és
részben a kistérség) oktatási, egészségügyi, kulturális, közigazgatási funkcióinak nagy része.
A Belváros városszerkezeti gyújtópontja a Fő tér. A kissé kiszélesedő hosszúkás tér, amely őrzi
a XIX. századi beépítést, hangulatot, korábban a kereskedelem fő helyszíne volt (piac, boltok),
mára ez csökkent, de továbbra is alapvetően kereskedelmi és kisebb részben reprezentatív
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funkciót tölt be, a Deák Ferenc utcára is kiterjedve, ahol nagyobb részben modern épületek
váltották fel a hagyományos beépítést.
A Fő teret szerkezetileg jól kiegészítik a tér két oldalán levő tömbbelsők, az északi oldalon
kereskedelmi és lakófunkcióval, a déli oldalon pedig a Malom-tó körzete pihenőreprezentatív-vendéglátó szereppel. Ezáltal a városra jellemző kelet-nyugati irányú utak
mellett gyalogosan bejárható észak-déli átjárók tárják fel a központot. Északkeleti irányba a
főleg közigazgatási funkciójú, az egykori Harangozó-ház, majd Bauxit Irodaház helyén álló
Belvárosi Irodaház zárja le a teret, és a művelődési központ közötti közterület és a
rendezvényhelyszínként is szolgáló Kisfaludy utca (ahol a Tavasbarlang bejárata is található)
vezet el a felújított Köztársaság térhez, amely a legnagyobb zöldfelület a városközpontban.
A Belváros délkeleti része a Templom-dombbal kiegészülve a lakófunkció mellett egyházi,
oktatási és pihenő jelleget is mutat, kisvárosias, zártsorú beépítéssel. A Belváros délnyugati
részén a kisvárosias lakóépületek mellett modern lakótömbök is megjelentek. Az északi rész a
Fő térrel a tömbbelsőkön át összeköttetésben álló Ady Endre utca szabadon álló, többszintes
lakó- és intézményi épületeiből (pl. rendőrség), valamint a kertvárosi részbe beékelődő
intézményekből (piac, általános iskola, óvoda, kórház, bíróság, művelődési központ, Hotel
Pelion) áll.
A Belváros nyugati szélén a városháza és néhány lakóépület alkotta tömb csatlakozik a
területhez. Munkahelyeket így elsősorban a kereskedelem és más szolgáltatások adnak, és a
lakófunkció továbbra is jellemző a központra. A kereskedelem színtere a Fő téren és a Deák
Ferenc utcán kívül a Belváros északnyugati részén levő piac, amely felújításra szorul.
A vendéglátás a turisztikai látványosságok köré, a Malom-tó és a Tavasbarlang bejáratának
környékére koncentrálódik. A különböző közszolgáltatások szétszórva találhatók meg a
területen, de nem nagy távolságra egymástól.
A belváros ad helyet a legtöbb kulturális intézménynek, itt található a legtöbb közigazgatási
funkciót magában foglaló épület, a Városháza is. A Belváros területén van a katolikus és
protestáns templom, amelyek szintén fontos a vallási élethez kapcsolódó közösségi funkciót
töltenek be. Az oktatási intézmények közül itt található a Bárdos Lajos Általános Iskola, a
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola, a Kertvárosi Óvoda, a Szent Erzsébet
Óvoda. A szociális intézmények közül itt található a Gondozási Központ és a Hajléktalan
szálló. A belvárosban működik a Pannon Reprodukciós Intézet is, amely magas színvonalú
egészségügyi szolgáltatást nyújt.
Nagyobb zöldterületek a városközpontban a Malomtó partján és a Köztársaság téren
találhatóak.
A Belvárostól délre alakult ki a XIX. század folyamán az első nagyobb külvárosi lakóterület,
amely a legutóbbi évtizedben kiépült kereskedelmi egységekkel ma a Déli városrészt alkotja.
A déli városrész a Belvároshoz időben legközelebb kialakult, ma szinte kizárólag lakófunkciójú
terület, amely régi építésű, optikai zártsorú módon, nagyrészt földszintes házakkal épült be.
Délkeleti részén ez az utóbbi években (a déli tehermentesítő út megépülésével) kiegészült
több, kereskedelmi funkciójú épülettel (Tesco, Lidl, Penny Market stb.). A lakóépületeken
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kívül csak a kereskedelmi létesítmények, valamint – a Belvároshoz közeli részen –
vendéglátóhelyek említhetők, oktatási, kulturális intézmény nincs a területen, de a
Belvárostól való kis távolság miatt ez nem is szükséges.
A lakóterülettől déli irányban, külterületen található a város szennyvíztisztító telepe.


A központtól északra eső rész az északi városrész (Kertváros) a XX. század második felében
alakult ki, lazább beépítéssel, itt találhatók ma a központ után a legértékesebb
lakóingatlanok. A kertváros szinte teljes egészében lakódominanciájú terület, a város
legértékesebb lakóterülete (a Belváros vegyes funkciójú városrésznek tekinthető). A déli
városrészhez hasonlóan nincs önálló oktatási, kulturális intézménye a Belváros közelsége
miatt. Gazdasági funkciókat tekintve is a Belvároshoz kötődik a városrész, Diszel után itt a
legkevesebb a kiskereskedelmi egységek száma. A közelség miatt (a piac a városrész határán
van) azonban ez nem okoz problémát.

Ez a három városrész jelenti a város magját, a déli városrész és a Kertváros jelentős mértékben a
Belvárostól függenek, nincsenek alközponti funkcióik, de jellegükben különböznek a Belvárostól.


A központtól keletre eső, Keleti városrész kisebb részben szintén kertvárosias, nagyobb
részben azonban a 70-es években épített alagútzsalus technológiával épült Y-házak és
panelépületek alkotják, és szolgáltatásaival markáns decentrumot jelenít meg. Emellett
kertvárosi jellegű épületek, oktatási intézmények találhatóak itt. A város méretéhez képest
aránytalan méretű lakótelep saját oktatási intézményekkel rendelkezik, és jelentős a
kiskereskedelmi egységek száma is, együtt egy alközpontot alkotva a városon belül. Közel
esnek hozzá a tehermentesítő út menti áruházak is, amelyek így a Belváros kiszolgáló
szerepét csökkentik e városrész esetében. Az oktatás minden szintje képviselve van a
városrészben a Kazinczy Ferenc Általános Iskola, a Barackvirág Óvoda és a Széchenyi István
Szakképző Iskola által. Kelet felé külterületbe ékelődve található a város új temetője,
valamint erre közelíthető meg a diszeli városrész is, ahová a veszprémi út mentén kerékpárút
került kiépítésre a GKM-ÖTM és a KDOP támogatásának a segítségével 2006-2008 folyamán.



A Nyugati városrész heterogén, vegyes képet mutat: itt koncentrálódik a város ipari
tevékenysége, de találhatók itt kertvárosias részek és lakótelep is; a lakóterületek egy része a
Belvároshoz kapcsolódik, míg a Dobó-lakótelep a laktanyához kapcsolódott korábban. Itt
találhatók a város sportlétesítményei, a strand, a régi temető, a vasútállomás, a Keszthelyi út
mentén pedig kiskereskedelmi, szolgáltatási funkció jelent meg.
Belső tagolódása alapján négy részre osztható: nyugaton a Dobó-lakótelep, középen az
iparterület, délen a Sebron kiskertes, külterjes területe, keleten pedig a Belvároshoz
csatlakozó lakó- és intézményi terület. Az eltérő karakterek ellenére ez mégis egy
városrésznek tekinthető az alkotórészek elhelyezkedése és egymásra utaltsága miatt (ez
különösen a város szélére szorult Dobó-lakótelepre igaz).
A városközponthoz közeli részeket főleg a Belváros szolgálja ki. A lakóterület másik része a
Dobó-lakótelep, amelyik a városközponttól messze, attól iparterülettel elválasztva
helyezkedik el. Ennek a volt honvédségi lakótelepnek a kiszolgálását korábban szinte teljes
mértékben helyben oldották meg, ezáltal elszigetelődött a várostól. Ma is rendelkezik
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általános iskolával és óvodával, de a helyőrségi klub és más intézmények (pl. orvosi rendelők)
megszűnésével funkcióhiányossá vált ez a városrész. Ezen a problémán a szomszédos volt
honvédségi terület és létesítményeinek hasznosítása csak részben segíthet.
Az oktatási és a kulturális funkciót a Dobó-lakótelepen a Batsányi János Általános Iskola és a
Szivárvány Óvoda, a Belvároshoz közelebb eső részen a Batsányi János Művelődési Központ
és a Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tölti be. Itt található a Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási Központ tapolcai kirendeltsége is.
Az ipartelepen koncentrálódik a város ipari tevékenysége. Itt található egyebek közt a
Rhodius Magyarország Kft., a ROCKWOOL Hungary Kft., CELLCOMP Kft. A városrész északi
részén található a magántulajdonban levő potenciális ipari park, amely egyelőre üresen áll. A
területe környezetkímélő ipar fogadására alkalmas – településrendezési terv által biztosított
–, jelenleg közművesítetlen ingatlan, amely külföldi magánbefektető tulajdonában van. Az
ipari terület felhasználásra tervezett, magántulajdonú, jelenleg beépítetlen területrészen a
még mezőgazdasági területek felparcellázása és értékesítése történt meg.
A Keszthelyi út menti, illetve attól délre eső terület (Sebron) korábban kiskertes
dominanciájú volt, ma főleg kisvállalkozók szolgáltató, kereskedelmi célú telephelyei vannak
itt. A városrész keleti felén helyezkednek el a sportpályák és a 2003-ban átadott sport- és
rendezvénycsarnok. Ezek közelében található a Városi strand, amelynek korszerűsítése
folyamatban van, valamint megoldásra vár hatékonyabb elhatárolása (funkcionális és
vizuális) az iparterülettől.


A Volt honvédségi terület nem él szervesen együtt a várossal, korábban az ott folyó
tevékenység miatt, ma pedig funkció nélküli zónaként. A terület történetileg kapcsolódik a
Nyugati városrészhez a Dobó-lakótelepen keresztül, ám az új funkció kialakítása és a terület
nagysága a külön történő kezelést indokolja. Az önkormányzat célja a déli területen
elsősorban turisztikai funkció meghonosítása volt, azonban ez nem valósult meg. Jelenleg a
terület gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató övezetként várja a potenciális befektetőket. A
terület kiegészülhet a használaton kívüli repülőtér sportcélú hasznosításával.



A városhoz csatolt, korábban önálló, falusias település Diszel, amely csak külterületen át
közelíthető meg a központból, attól kb. 4 km-re helyezkedik el. Diszelben található a Szász
Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Iskola, amely régiós szerepet betöltve sajátos
nevelési igényű gyermekeket oktat. Diszel kulturális kínálatához tartozik az Első Magyar
Látványtár, amely egy régi malomból kialakított épületben különböző korszakok használati
tárgyait mutatja be, egyfajta néprajzi gyűjteményként, de nemcsak a népi jellegű anyagokra
koncentrálva.

A településrészek fentiekkel azonosan határolja le a város jelenleg készülő új Településfejlesztési
Koncepciója is.

136

Tapolca Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Helyzetértékelő munkarész
3.3-1. ábra: Tapolca városrészei

Forrás: Tapolca hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója 2014-2020, egyeztetési változat
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Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek

A szegregációs mutató fogalmát 314/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet definiálja. Értékét a legutolsó
népszámlálási adatok alapján a település kérésére a Központi Statisztikai Hivatalnak számítja ki, s ez
alapján lehatárolja a szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek. Ezek olyan
egybefüggő területek amelyen az alacsony társadalmi státuszú családok koncentráltan élnek együtt
vagy a társadalmi státuszcsökkenés jelei tapasztalhatók, ezért a területen közösségi beavatkozás
szükséges.
A kormányrendeletben foglaltak szerint azon területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül eléri, illetve meghaladja az adott településtípusokra
vonatkozó határértéket. A járásszékhelyek esetében:


szegregált területről beszélünk, ha a mutató értéke nagyobb vagy egyenlő, mint 35%



szegregációval veszélyeztetett terület, ha a mutató értéke kisebb, mint 35, de nagyobb vagy
egyenlő, mint 30%

Szegregátumnak, illetve szegregációval veszélyeztetett területnek ezen feltétel teljesülése esetében
is csak azok az egybefüggő területek tekintendők, amelyek esetében a terület lakónépességének
száma eléri az 50 főt (feltéve, hogy az nem valamilyen intézet – hajléktalan szálló, idősotthon stb.)
jelenlétéből adódik.
Tapolcán a KSH öt olyan településrészt azonosított, ahol 2011-es népszámlálási adatok alapján
számított szegregációs mutató 30 % fölötti (l.: melléklet), de ezek közül csak egy van, ahol a
népességszám eléri az 50 főt.
3.3-2. ábra: legalább 50 fős, 30 %-ot meghaladó szegregációs mutatóval rendelkező terület
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Ezen a területen belül a Balaton – Szentgyörgy – Csobánc – Bajza utcák határolt, mintegy 250 lakosú
tömb szegregációval veszélyeztetettnek, a fenmmaradó rész – azaz a tömb déli és keleti részeviszont szegregátumnak minősül. Utóbbi területen 122-en laknak.
A terület főbb demográfiai jellemzői
szegregációs mutató
nagyobb, mint 30%

szegregációs mutató
35 % feletti

(Csobánc u. - Kiss J. u. Kinizsi P. u. - Toldi u. Szentgyörgy u.)

(Csobánc u. - Kiss J. u. Kinizsi P. u. - Toldi u. Balaton u. - Bajza J. u.)

Mutató megnevezése

Tapolca
összesen

Lakónépesség száma

15 988

253

122

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

13,8

23,3

20,5

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

61,9

66,0

71,3

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

24,3

10,7

8,2

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül

12,2

48,5

54,0

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb
népesség arányában

16,0

5,1

6,3

Lakásállomány (db)

6 906

80

41

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

3,7

21,3

14,6

Rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül

35,5

53,9

55,2

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

7,7

34,7

37,9

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves
népességen belül

59,3

44,6

43,8

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

37,4

39,5

36,1

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban
foglalkoztatottak aránya

38,7

51,3

45,0

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a
lakónépességen belül

53,2

61,7

61,5

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)

11,6

17,5

14,9

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360
napos munkanélküliek aránya)

7,0

11,3

8,5

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások
aránya a lakott lakásokon belül

2,9

12,9

5,7

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

6,3

12,9

14,3

Forrás: KSH

Látható, hogy a kérdéses területen mind a lakosság iskolázottsága, mind jövedelmi viszonyai
(rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők száma) messze elmaradnak a városi átlagtól.
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Figyelemre méltó azonban, hogy a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya nem tér el a városi
átlagtól, és a munkanélküliségi ráta is csak mérsékelten nagyobb a városi átlagnál. Ezzel szemben
markáns különbség mutatható ki a lakosság korösszetételében, amennyiben itt az átlagnál
lényegesen magasabb a gyermekkorúak, ugyanakkor lényegesen kisebb az időskorúak aránya. A helyi
tapasztalatok szerint az utóbbi években felgyorsult a lakosság cserélődése e területen, jelezve a
szegregációs folyamatok erősödését.
A 2011-es népszámlálási adatok alapján a területen lakásállományának minősége is rosszabb, mint a
város más részein; az átlagnál jóval magasabb az alacsony komfortfokozatú, komfort nélküli és az
egyszobás lakások. A területen több elhagyott, leromlott állapotú épület is található. A terület sajátos
ellentmondása, hogy mindezek mellett nem egy olyan lakóingatlan is van ebben a tömbben, amelyek
nemcsak rendezettek, hanem méretük és állapotuk alapján az ott lakó családok átlagot meghaladó
jövedelmi viszonyairól árulkodnak.
3.3-3. ábra: Utcaképek a szegregátumként azonosított területről

Forrás: Google, utcakép

A terület infrastrukturális ellátottsága (utak, járdák, víz, gáz, villany, szennyvíz stb.) megfelelő, e
tekintetben nem különbözik a város más részeitől; a környezet összességében rendezett.
A 2008-as IVS részben ezzel azonos, de keleti és déli irányban egy-egy háztömbbel nagyobb (a Kertész
utcáig, illetve a Királykuti utcáig terjedő) területet azonosított szegregátumként részben a KSH adatai,
részben szakértői vélemények alapján. A KSH adatai már akkor is akkor azt mutatták, hogy több
mutató esetében sem volt markáns eltérés a szegregátum és a déli városrész egészére vonatkozó
adatok közt. Utóbbi azt jelzi, hogy a bár bizonyos problémák e területen koncentráltabban
jelentkeznek, a problémák nagy része a déli városrész egészét jellemzik. Ebből adódóan az
antiszegregációs programban megfogalmazott célok és intézkedések is inkább horizontális jellegűek
voltak, azaz nem kizárólag a szegregátumként azonosított területre vonatkoztak (pl. munkaerőpici
lehetőségek bővítése, képzések, közfoglalkoztatási program).
3.3.3

Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek

A 2008-as Integrált Városfejlesztési Stratégia négy akcióterületet azonosított az alábbi alapelvek
figyelembe vételével:


kiterjedésük ne legyen eltúlzott, csak a fejleszteni kívánt tömbök kerüljenek bele;
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megjelenésükben homogének, térben koncentráltak legyenek;



a kijelölt területen a lehet legnagyobb addicionális hatást érjük el a magántőke
mobilizálásával
3.3-4. ábra: Akcióterületek a 2008-as Integrált Városfejlesztési Stratégiában

Forrás: Integrált Városfejlesztési Stratégia, 2008

E négy terület továbbra is megfelel a város hosszú- és középtávú stratégiájának, fejlesztési
elképzeléseinek, így ezek változatlanul a fejlesztések célterületei az alábbi módosításokkal:


A Belvárosban 2010-2013-ban jelentős fejlesztések valósultak meg a már említett
városrehabilitációs projekt keretében, emellett egyéb pályázati és magánerős beruházásokra
is sor került. Ennek ellenére a belvárosban további fejlesztéseket igényel egyebek közt a
turisztikai potenciál megerősítése és kihasználása céljából. A belvárosban a közterületi,
kulturális, közösségi, közigazgatási és kereskedelmi funkciók további fejlesztése egyaránt
indokolt lehet. A korábbi akcióterület északi irányú kibővítése indokolt a Kórház és
környékének területével, ami az egészségturizmus egyik kiemelt intézménye lehet.



A volt honvédségi terület változatlanul kiemelt fejlesztési területe a városnak, célja a
„barnamezős” területek újjáélesztése olyan formában, hogy az egyben a város gazdasági
fejlődéséhez és ezzel a foglalkoztatás bővüléséhez is hozzájárulhasson. A korábbi turisztikai
célú hasznosítási tervekkel szemben realitása inkább az ipari és gazdasági szolgáltatások,
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vállalkozások betelepítésnek van. Ebben ért is már el eredményeket a város, de a terület
infrastrukturális fejlesztése elengedhetetlen a továbblépéshez. Az akcióterületen található az
egykori repülőtér füves területe, aminek reálisan a sport és szabadidős célú hasznosításával
lehet számolni.


Keleti városrész nagy részét kitevő iparosított technológiával épült lakótelep (Y-házak) a 70es évek városépítészetének ismert és értékes reprezentánsa. Ugyanakkor az épületek,
épületszerkezetek leromlása előrehaladott, fenntartásuk költséges.
Energiahatékony
felújítással, a közterületek megújításával, rendezésével a város élhető területévé válhat.



A Déli városrész korábban akcióterületként jelzett keleti része ma is szegregációval
veszélyeztetett. A leromlott állapotú épületállomány és a lakosság elszegényedő rétegeinek
jelenléte azonban nemcsak a keleti részben, hanem a déli városrész egészére jellemző, így a
korábbi akcióterület kiterjesztése indokolt. A városrész ez alapján szociális városrehabilitációs
beavatkozások célterülete lehet, aminek keretében pl. közterületek fejlesztésére, felszíni
vízelvezetésre, út- és járdaépítésre van szükség. Az infrastrukturális fejlesztések mellett a
mellett a koncentráltan jelentkező szegénység oldását, a közösségi funkció erősítését
szolgálhatják az erre irányuló programok (akciók, képzések, rendezvények, foglalkoztatást
segítő programok)

A felsoroltakon túl indokolt a korábban a laktanyával szervesen összefüggő, de ma már attól külön
kezelendő, és inkább a nyugati városrészhez sorolandó Dobó István lakótelep említése is a
beavatkozást igénylő területek közt. E területen a lakásállomány és a közművek megújításával, a
lakótelep jelleg oldásával és a szolgáltatások életre hívásával a terület revitalizációja érhető el.
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A Tapolcai járás települései, 2014. január 1-jei állapot
Település

Lakónépesség

Terület (ha)

Városok
Tapolca

15 823

6 346

2 186

3 271

Ábrahámhegy

423

1 488

Badacsonytördemic

879

1 025

1 025

1 859

Balatonhenye

119

1 173

Balatonrendes

129

676

Gyulakeszi

703

967

Hegyesd

158

1 105

Hegymagas

158

1 105

Kapolcs

369

1 398

Káptalantóti

463

1 173

Kékkút

76

368

Kisapáti

331

689

Kővágóörs

801

2 209

Köveskál

341

1 449

Lesencefalu

309

718

Lesenceistvánd

955

1 738

1 114

2 408

Mindszentkálla

259

1 084

Monostorapáti

1 152

2 559

Nemesgulács

926

835

Nemesvita

334

925

Raposka

216

490

Révfülöp

1 200

1 036

Salföld

83

518

Sáska

290

3 748

Szentbékkálla

190

1 070

Szigliget

801

3 426

Taliándörögd

764

2 808

Uzsa

323

1 150

Vigántpetend

194

1 119

1 221

2 413

Badacsonytomaj
Községek

Balatonederics

Lesencetomaj

Zalahaláp
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A Tapolcán uniós támogatással megvalósult fejlesztések
a 2007-2013-as programozási időszakban
Beérkezett és támogatott ÚMFT pályázatok
Tapolca település

Országos (települési) átlag

Beérkezett pályázatok száma

192

42

11 166 237 856

5 028 901 186

106

22

Megítélt támogatási összeg (Ft)

6 258 449 996

3 096 687 103

Leszerződött pályázatok száma

103

21

6 211 153 517

2 922 777 805

192

42

4 705 896 962

2 327 912 089

Igényelt támogatási összeg (Ft)
Támogatott pályázatok száma

Szerződéssel lekötött összeg (Ft)
Megkezdett
(pályázat)

kifizetések

száma

Kifizetett támogatási összeg (Ft)

Pályázatok számának megoszlása operatív programonként (db)
Operatív program

Beérkezett
pályázatok
Tapolca település

Beérkezett
pályázatok
Országos (település)
átlag

Támogatott
pályázatok
Tapolca település

Támogatott
pályázatok
Országos (település)
átlag

ÁROP

3

0

3

0

GOP

77

14

48

8

KDOP

31

1

16

0

KEOP

23

4

11

2

TÁMOP

50

12

23

6

8

1

5

1

192

32

106

17

TIOP
Összesen:

Igényelt és megítélt támogatási összeg megoszlása operatív programonként (Ft)
Operatív program

ÁROP

Beérkezett
pályázatok
Tapolca település

Beérkezett
pályázatok
Országos (település)
átlag

Támogatott
pályázatok
Tapolca település

Támogatott
pályázatok
Országos (település)
átlag

75 587 891 Ft

21 039 128 Ft

75 215 521 Ft

18 189 983 Ft

GOP

1 816 016 059 Ft

552 766 379 Ft

783 147 593 Ft

342 325 205 Ft

KDOP

4 373 307 962 Ft

94 793 868 Ft

2 434 732 252 Ft

52 181 672 Ft

KEOP

1 378 744 243 Ft

777 170 944 Ft

711 351 880 Ft

532 625 862 Ft

TÁMOP

1 280 709 670 Ft

617 368 686 Ft

832 496 818 Ft

380 704 129 Ft

TIOP

2 241 872 031 Ft

247 759 256 Ft

1 421 505 932 Ft

182 767 767 Ft

11 166 237 856 Ft

2 310 898 261 Ft

6 258 449 996 Ft

1 508 794 618 Ft

Összesen:
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A 10 legnagyobb támogatott projekt
Alintézkedés / Település
Pályázó neve / Projekt megnevezése

Megítélt támogatás
(Ft)

TIOP 2.2.6-12/1B Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével
Tapolca
Deák Jenő Kórház
Struktúraváltás a 100 éves tapolcai Deák Jenő Kórházban

1 265 436 747,00

KDOP 3.1.1/B-2f Település (al)központok kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja
Tapolca
Tapolca Város Önkormányzata
A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja

683 318 955,00

KDOP 4.2.1/A Térségi jelentőségű közutak fejlesztése
Tapolca
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Adószám: 14605749-2-44
"7319.j. Tapolca-Sümegi összekötő út 1+000 - 15+300 kmsz. közötti szakaszának felújítása"

541 914 384,00

KDOP 2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése
Tapolca
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
TAPOLCAI-TAVASBARLANG LÁTOGATÓKÖZPONT - "BAKONY-BALATON GEOPARK
NYUGATI KAPUJA"

299 997 644,00

KEOP 5.5.0/A/12 Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása
korszerűsítése
Tapolca
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Közvilágítás korszerűsítése Tapolca városában

298 866 661,00

TÁMOP 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése
Tapolca
KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT
Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása

207 165 989,00

KDOP 2.1.2 Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások
infrastrukturális és minőségi fejlesztése
Tapolca
HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HUNGUEST Hotel Pelion turisztikai szolgáltatásfejlesztése

195 000 000,00

GOP 2.1.1-12/B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások
számára
Tapolca
"BHA" Biró Hűtéstechnikai és Acélszerkezetgyártó Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Korszerű műszaki színvonalú technológiák beszerzése és acélszerkezet gyártócsarnok építése

141 495 380,00

TÁMOP 6.2.2.A-11/1 Képzési díj és ösztöndíj támogatása az intézmények számára a konvergencia
régiókban
Tapolca
Deák Jenő Kórház
Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében a tapolcai kórház
dolgozói számára

117 355 657,00

TÁMOP 6.1.2-11/3 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben
Tapolca
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Egészségfejlesztéssel Tapolca kistérség lakosságáért

115 869 659,00

Forrás: http://emir.nfu.hu, 2015.04.23-i állapot
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Tapolca korábbi Integrált Városfejlesztési Stratégiájában (2008)
tervezett beavatkozások megvalósulása
Projekt

Státusz
Belvárosi akcióterület

Közterületi rehabilitáció
Fő tér rekonstrukciója

megvalósult

Fő tér környéki belső udvarok, átjárók
rekonstrukciója

megvalósult

Volt zsinagóga előtti tér rekonstrukciója

megvalósult

Köztársaság tér déli részének fejlesztése

megvalósult

Tapolca-patak menti sétány kiépítése

megvalósult

Közlekedésfejlesztés
Forgalomcsillapítási intézkedések

nem valósult meg

Nagyköz utcai parkolóház megépítése

parkolóház helyett nyitott parkoló létesült

Autóbuszállomás áthelyezése a városközpontban
biztosított megállók megtartása mellett (Somló
Volán Zrt.)

a beruházás pályázati projektként előkészítésre került, de
forráshiány miatt nem kapott támogatást, így nem valósult
meg

P+R parkoló kiépítése a déli városkapuban

megvalósult

Kulturális intézmények fejlesztése
Wass Albert Könyvtár és Múzeum külső és belső
rekonstrukciója

megvalósult

Tamási Áron Művelődési Központ belső felújítása

megvalósult

Oktatási intézmények fejlesztése
Bárdos Lajos Általános Iskola
akadálymentesítése, bővítése

megvalósult

Közösségi élet fejlesztése
Közösségépítő programok szervezése

több program megvalósult

Közigazgatási intézmények fejlesztése
Belvárosi Irodaház rekonstrukciója

megvalósult

Szociális intézmények fejlesztése
Hajléktalanszálló felújítása (magánforrásból)

pályázati támogatásból valósult meg

Kereskedelem, vendéglátás fejlesztése
Tópresszó épületének rekonstrukciója

megvalósult (a projektgazda városrehabilitációs pályázat
keretében az önkormányzat konzorciumi partnere volt)

Alsómalom hasznosítása (magánforrásból)

jelenleg folyamatban

Kisfaludy utcai üzlet- és lakásfejlesztés
(magánforrásból)

nem valósult meg

Postahivatal épületének felújítása (Magyar Posta
Zrt.)

nem valósult meg

Volt orvosi rendelő hasznosítása (magánforrásból)

megvalósult

Természeti értékek megőrzése, bemutatása
Tavasbarlang fogadóépületének bővítése (BFNP)

megvalósult, látogatóközpont létesült
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Státusz
Volt honvédségi terület

Terület előkészítése
Bontások, közművek korszerűsítése,
tereprendezés

részben megvalósult (bontás, tereprendezés)

Turisztikai kínálat fejlesztése37
Wellness-központ és termálfürdő létesítése
(Magánforrásból)

nem valósult meg

Szálloda építése (Magánforrásból)

nem valósult meg

Sportrepülőtér kiépítése (Magánforrásból)

nem valósult meg

Turisztikai infoközpont kialakítása

nem valósult meg

Rekreációs funkció fejlesztése
Sportlétesítmények fejlesztése

kisebb léptékű folyamatos fejlesztések történtek

Kereskedelem fejlesztése
Kereskedelmi létesítmények fejlesztése
(Magánforrásból)

kisebb léptékű folyamatos fejlesztések történtek
Keleti városrész

Lakókörnyezet fejlesztése
Y-házak nyílászáró-cseréje, fűtési rendszer
korszerűsítése

részben megvalósult

Panelházak nyílászáró-cseréje, szigetelése, fűtési
rendszer korszerűsítése

részben megvalósult

Zöldterületek, játszóterek felújítása

új játszótér, sportpálya épült

Közösségi élet fejlesztése
Közösségi programok szervezése

több program megvalósult

Oktatási intézmények fejlesztése
Kazinczy Ferenc Általános Iskola korszerűsítése

megvalósult

Déli városrész
Lakókörnyezet fejlesztése
Rossz műszaki állapotú lakóépületek felújítása

nem valósult meg

Közterületek felújítása (Balaton utca–Szent
György utca)

útfejlesztésre került sor

Szociális célú programfejlesztés
Képzési programok szervezése

több képzési programra került sor

Alternatív munkavégzési lehetőségek szervezése

nem valósult meg

Közösségi élet fejlesztése
Közösségi programok szervezése

több program megvalósult

37

A volt honvédségi terület hasznosításának koncepciója időközben változott. Az alapvetően turisztikai jellegű elképzelések
helyett a gazdasági célú hasznosítás (vállalkozások számára hasznosítható, infrastruktúrával ellátott terület) került előtérbe.
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