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1. Vezetői összefoglaló 

Tapolca Város Önkormányzata felismerte, hogy a város kiegyensúlyozott 
fejlődésének előfeltétele a megfelelő településszabályozás, a város dinamikáját 
megalapozó kiszolgáló (háttér) infrastruktúra megteremtése. 

A tervezett városfejlesztési elképzelések sikeres megvalósítása, az élhető környezet, 
a versenyképesség és az elérhetőség összhangjának megteremtése érdekében a 
város pályázatot írt ki a Tapolca város közlekedésfejlesztési koncepciójának 
kidolgozására, mely feladat elvégzését a Közlekedéstudományi Intézet nyerte el. 

A tervezés előzményeként átadásra került valamennyi előkészületben lévő 
tanulmány, pályázati dokumentáció, népességi adatok, stb., melyeket figyelembe 
vettünk a koncepció elkészítésénél. A tervezési feladat alapvetően arra szorítkozott, 
hogy szintetizáljuk az előkészítés alatt lévő, elkövetkezendő 10-15 évben tervezett 
beruházások, településszerkezetet befolyásoló fejlesztések közlekedési 
vonatkozásait, hatásait, adjunk javaslatokat a közlekedési infrastruktúrát érintő 
szükséges beavatkozásokra. 

A tervezés során adatgyűjtési és egyeztetési céllal az alábbi partnerekkel vettük fel a 
kapcsolatot: 

• Tapolca Város Polgármesteri Hivatala 
• Tapolca Város Főépítésze 
• Tapolca Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke 
• Magyar Közút Kft. 
• MÁV Zrt. 
• Somló Volán Zrt. 

Megjegyezzük, hogy a koncepcióban tett javaslatainkhoz, megállapításainkhoz 
elegendőnek tűnt az átadott, előzményanyagokból ismertté váló és helyszíni 
vizsgálatok során feltárt probléma halmaz, azonban egy városi közlekedési rendszert 
alapjaiban megváltoztató forgalmi rend változás bevezetése előtt mindenképpen 
szükségesnek ítéljük meg részletes forgalmi vizsgálat, rendszerszintű hálózati modell 
elkészítését, amely objektív módon tudja megmutatni az egyes úthálózati elemek 
bekapcsolódása utáni forgalomátrendeződés környező úthálózatra gyakorolt 
hatásait. Javasoljuk a döntéshozók felé jelen közlekedési koncepció fejlesztési 
elemeire alapozott forgalomfelvétel és közlekedési modell elkészítését. 

A közlekedésfejlesztési koncepció célkitűzései 

• A közösségi közlekedés (közforgalmú közlekedés) előnyben részesítése az 
egyéni közlekedéssel szemben. 

• A közösségi közlekedési ágazatok (vasúti, autóbusz közlekedési) szolgáltatási 
színvonalának emelése. 

• Az integrált közlekedési rendszerek kialakítása (P+R parkolás – tömeg-
közlekedés, B+R kerékpározás - tömegközlekedés). 
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• Városközponti gyalogosrendszer fejlesztése, forgalomkorlátozási és 
csillapítási övezetek kialakítása. 

• Elkerülő hálózatok fejlesztése. 
• Parkolás-szabályozás (időkorlátozás, parkolási díj növelése) 

Általános célrendszer 

• A városon belüli életminőség javítása 
• Az idegenforgalom igényeinek kiszolgálása 
• A közlekedésből származó környezetterhelés csökkentése 
• A közlekedésbiztonság javítása 
• A közforgalmú közlekedés (tömegközlekedés) előnyben részesítése 
• A forgalom-lebonyolítás színvonalának javítása 
• A városrészek összekötésének javítása 
• A parkolás-szabályozás korszerűsítése  

Konkrét célok 

• A gyalogos területek növelése, a gyalogos közlekedés előnyben részesítése a 
városközpontban (Deák Ferenc utca) 

• A helyi városi közösségi közlekedés színvonalának emelése, a távolsági és 
helyközi autóbusz pályaudvar városközpontból való kihelyezése 

• A tranzitforgalom folyamatos „kiszorítása” a belső városi hálózatról a tervezett 
elkerülő utakra (Ipar utca korszerűsítése, a veszprémi – zalahalápi összekötő 
utak összekötése a Barackos lakóparktól keletre, É-i tehermentesítő út) 

• Vonzó, összefüggő térségi és városi kerékpárút-hálózat kiépítése 
• A városközpont és az attól távol eső városrészek összeköttetésének javítása 

Közlekedésfejlesztési javaslatok összefoglalása 

A közlekedésfejlesztési koncepció célja összefüggésben Tapolca Város Integrált 
Városfejlesztési Stratégiájával, hogy az elkövetkezendő 10-15 évben szükségessé 
váló közlekedésfejlesztési intézkedésekre iránymutatást adjon. A javasolt 
fejlesztések összhangban vannak Tapolca településfejlesztési koncepciójával és 
településrendezési tervével. 

Új útépítések 

• Ipar utca korszerűsítése 
• Nagyköz utca parkolóház megépítése 
• Batsányi János utca korszerűsítése, Deák Ferenc utca Petőfi Sándor utca – 

Batsányi János utca – Déli tehermentesítő út összekötésének megvalósítása, 
buszparkoló megépítése 

• Autóbusz-pályaudvar kihelyezése a városközpontból 
• K-i elkerülő, veszprémi Zalahalápi út összekötése (I. ütem) 
• É-i iparterület feltárása az É-i tehermentesítő út II. ütemű megépítésével 
• É-i tehermentesítő út hiányzó szakaszának megépítése (III. ütem) 
• 77. sz. főút megépítése (csak hosszútávon megvalósítható feladat) 
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• Devecser – Tapolca főút megépítése (csak hosszútávon megvalósítható 
feladat) 

Forgalomszervezési intézkedések 

• Átmenő forgalom kitiltása a városközpontból 
• Közösségi közlekedés előnyben részesítése kínálati helyi menetrend, 

intermodális pályaudvar és integrált közlekedésszervezési megoldással 
• Nyár utca egyirányúsítása É-i irányban és megnyitása a Déli tehermentesítő 

útról csak a jobbra kisívű kanyarodó mozgást engedélyezve 
• Az egyirányúsítás miatt fennmaradó felületen többlet parkolók kijelölése a 

Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Vörösmarty Mihály utcákban, Hősök terén 

Forgalombiztonság javítását célzó intézkedések 

• Juhász Gyula utca, Ady Endre utca gyalogos átvezetések középszigetes 
átépítése 

• Pacsirta utca - Semmelweis csomópont forgalombiztonságának javítása 
• Deák Ferenc utca – Fő tér forgalomcsillapításának kiterjesztése 

Kerékpárút építések 

• Déli tehermentesítő út É-i oldalán vezetett kerékpárút megépítése a Barackos 
lakóteleptől a vasútállomásig 

• Kerékpárút építése a Sümeg, Keszthely, Zalahaláp és Gyulakeszi felé vezetett 
országos közutak mentén 
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2. Előzmények 

Tapolca Város Önkormányzata felismerte, hogy a város kiegyensúlyozott 
fejlődésének előfeltétele a megfelelő településszabályozás, a város dinamikáját 
megalapozó kiszolgáló (háttér) infrastruktúra megteremtése. 

1999-től folyamatosan készítteti a város településrendezési eszközeit, melyek közül 
a teljesség igénye nélkül a legfontosabbak a következők: 

1999.  Településfejlesztési koncepció 

2000.  A belterület szerkezeti terve 

A déli- és keleti városrész szabályozási terve 

2002.  A városközpont szabályozási terve 

2003.  Tapolca város településrendezési terve 

Tapolca és környéke mikro-térség gazdaságfejlesztési terve 

Tapolca közigazgatási területére elkészített településszerkezeti terv 

A nyugati-városrész szabályozási terve 

Tapolca-Diszel szabályozási terve 

2007.  Tapolca Város Önkormányzata 2007-2010. évek közötti 

gazdálkodásának stratégiai programja 

2008.  Tapolca Város Településrendezési Terve 

Tapolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 

A Belváros-rehabilitáció előzetes akcióterületi terve 

Tapolca város köztereinek felújítása 

Tapolca város zöldfelület rendezési koncepcióterve 

A tervezett városfejlesztési elképzelések sikeres megvalósítása, az élhető környezet, 
a versenyképesség és az elérhetőség összhangjának megteremtése érdekében a 
város pályázatot írt ki a Tapolca város közlekedésfejlesztési koncepciójának 
kidolgozására, mely feladat elvégzését a Közlekedéstudományi Intézet nyerte el. 

3. Módszertan, alapadatok 

A tervezés előzményeként átadásra került valamennyi előkészületben lévő 
tanulmány, pályázati dokumentáció, népességi adatok, stb., melyeket figyelembe 
vettünk a koncepció elkészítésénél. A tervezési feladat alapvetően arra szorítkozott, 
hogy szintetizáljuk az előkészítés alatt lévő, elkövetkezendő 10-15 évben tervezett 
beruházások, településszerkezetet befolyásoló fejlesztések közlekedési 
vonatkozásait, hatásait, adjunk javaslatokat a közlekedési infrastruktúrát érintő 
szükséges beavatkozásokra. 
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3.1. Népességi adatok 

Tapolca Város Polgármesteri Hivatala rendelkezésünkre bocsátotta a településen 
bejegyzett telephelyek jegyzékét, a település legfrissebb rendelkezésre álló 
népességi, gépjármű ellátottsági és gépjármű összetételi adatait, valamint felvettük a 
kapcsolatot a régió középiskoláival, és modelleztük a Tapolcára naponta beutazó, 
valamint Tapolcáról naponta elutazó diákok utazási irányait. 

3.2. Forgalmi adatok 

A megbízó nem tudott alapadatként aktuális forgalomszámlálási adatokat 
szolgáltatni, a tervezésre rendelkezésre álló rövid, és szezonon kívül eső időszak 
pedig nem tette lehetővé a forgalmi adatok reprezentatív felvételét. Ezért csak 
mintavételi jelleggel készültek ellenőrző forgalmi felvételek mértékadó 
keresztmetszetekben. 

Megjegyezzük, hogy a koncepcióban tett javaslatainkhoz, megállapításainkhoz 
elegendőnek tűnt az átadott, előzményanyagokból ismertté váló és helyszíni 
vizsgálatok során feltárt probléma halmaz, azonban egy városi közlekedési rendszert 
alapjaiban megváltoztató forgalmi rend változás bevezetése előtt mindenképpen 
szükségesnek ítéljük meg részletes forgalmi vizsgálat, rendszerszintű hálózati modell 
elkészítését, amely objektív módon tudja megmutatni az egyes úthálózati elemek 
bekapcsolódása utáni forgalomátrendeződés környező úthálózatra gyakorolt 
hatásait. Javasoljuk a döntéshozók felé jelen közlekedési koncepció fejlesztési 
elemeire alapozott forgalomfelvétel és közlekedési modell elkészítését. 

3.3. Baleseti adatok 

Kigyűjtöttük az országos személysérüléses baleseteket nyilvántartó rendszer 
segítségével a rendelkezésre álló 2002-2007 I. félév közötti időszakban Tapolca 
városában bekövetkezett, személyi sérüléssel járó közúti baleseteket. A 
bekövetkezés helyszínét baleseti ponttérképen ábrázoltuk. 

4. A közlekedésfejlesztési koncepció célkitűzései 
• A közösségi közlekedés (közforgalmú közlekedés) előnyben részesítése az 

egyéni közlekedéssel szemben. 

• A közösségi közlekedési ágazatok (vasúti, autóbusz közlekedési) szolgáltatási 

színvonalának emelése. 

• Az integrált közlekedési rendszerek kialakítása (P+R parkolás – tömeg-

közlekedés, B+R kerékpározás - tömegközlekedés). 

• Városközponti gyalogosrendszer fejlesztése, forgalomkorlátozási és 

csillapítási övezetek kialakítása. 

• Elkerülő hálózatok fejlesztése. 

• Parkolás-szabályozás (időkorlátozás, parkolási díj növelése). 
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4.1. Tapolca város közlekedésfejlesztési koncepciójának általános 
célrendszere 

• A városon belüli életminőség javítása 

• Az idegenforgalom igényeinek kiszolgálása 

• A közlekedésből származó környezetterhelés csökkentése 

• A közlekedésbiztonság javítása 

• A közforgalmú közlekedés (tömegközlekedés) előnyben részesítése 

• A forgalom-lebonyolítás színvonalának javítása 

• A városrészek összekötésének javítása 

• A parkolás-szabályozás korszerűsítése 

4.2. A közlekedésfejlesztési koncepció konkrét céljai 
• A gyalogos területek növelése, a gyalogos közlekedés előnyben részesítése a 

városközpontban (Deák Ferenc utca) 

• A helyi városi közösségi közlekedés színvonalának emelése, a távolsági és 

helyközi autóbusz pályaudvar városközpontból való kihelyezése 

• A tranzitforgalom folyamatos „kiszorítása” a belső városi hálózatról a tervezett 

elkerülő utakra (Ipar utca korszerűsítése, a veszprémi – zalahalápi összekötő 

utak összekötése a Barackos lakóparktól keletre, É-i tehermentesítő út) 

• Vonzó, összefüggő térségi és városi kerékpárút-hálózat kiépítése 

• A városközpont és az attól távol eső városrészek összeköttetésének javítása 

5. Elérhetőségek 

Tapolca Veszprém megye városa, kistérségi központ. A település közlekedési 
útvonalak csomópontja: 

• közúton hét irányból gyűjti össze a forgalmat (Sümeg, Keszthely, Szigliget, 

Badacsonytomaj, Révfülöp, Veszprém, Devecser felől), 

• vasúti csomópont 26. Balatonszentgyörgy-Tapolca-Ukk és 29. Tapolca-

Székesfehérvár-(Budapest)  vasúti fővonalak találkozásában fekszik. 

A város a 84. sz. főúttól keletre, annak 10 km-es körzetén belül fekszik. A településre 
csak összekötő út vezet, közvetlen főúti csatlakozása nincs. A 84. sz. főút irányából 
ennek ellenére a közúti elérhetősége jónak mondható. 
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5.1. Vonzáskörzetek, közlekedési igények, Tapolca térségi funkciói, 
helyzete a Közép-Dunántúli Régióban 

Tapolca megközelítőleg 17 000 lélekszámú városi rangú település, kistérségi 
központ, amely a Közép-Dunántúli Régióban található, Magyarország történelmi 
központjában. A Közép-Dunántúli Régiót három megye (Fejér, Komárom-Esztergom, 
és Veszprém megye), valamint 26 kistérség alkotja. A régió központja 
Székesfehérvár. (1. ábra) 

Tapolca egyaránt kötődik a Nyugat-Dunántúli, a Közép-Dunántúli Régióhoz, valamint 
a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzethez. A Nyugat-Dunántúli Régióhoz való kötődés 
magyarázata a területi közelségen túlmenően, hogy Tapolca korábban Zala 
megyéhez tartozott. A város Balatonhoz való kötődését a tó erősödő kiszolgáló 
szerepe indokolja. A Közép-Dunántúli Régió hatása az utóbbi években enyhülni 
látszik, mivel a település erős ipari funkciója a szolgáltatások irányába tolódik el. 

Tapolca természeti és épített értékei, tájképi adottságai, termálvízkészlete a turizmus 
számára kedvező adottságokkal szolgál. Tapolca város országosan elismert, egyedi 
klímát biztosító gyógy-barlangjával kedvező gyógy-kiránduló központ. 

5.2. Tapolca, mint kistérségi központ 
Tapolca kistérségi központként teljes körű funkciót lát el. 

 
1.ábra: Tapolcai kistérség települései 

Tapolcai kistérség egyes települései Tapolca város agglomerácójának is tekinthetők: 
ezek a Zalahaláp, Gyulakeszi, Raposka, Kisapáti, Hegymagas és Tapolca alkotta 
mikrotérség. 

Tapolca hagyományosan a térség kereskedelmi központja, amelyet a legutóbbi 
években létesült szupermarketek erősítenek. 
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Ez a szerep különösen a fő idegenforgalmi szezonban biztosít nagy forgalmat, 
amikor a város a Balaton-part egyik kereskedelmi kiszolgálójává válik. 
Foglalkoztatási szempontból azonban a környező kistérségek, illetve szezonális 
jelleggel a Balaton-part hasonló vonzóerővel bírnak, mint Tapolca, amely kimutatható 
az eljáró dolgozók statisztikájából is. A különböző iparágakat és szolgáltatásokat 
tekintve megállapítható, hogy több esetben is országos jelentőségű szerepet tölt be 
Tapolca. (2. ábra) 

5.3. Tapolca kulturális-rekreációs vonzáskörzete 

 
2. ábra: Tapolca térségi szinten betöltött szerepkörei 

6. Tapolca jelenlegi közlekedése 

6.1. Tapolcán áthaladó, Tapolcát érintő országos közutak (3. ábra) 
7301. j.  Veszprém-Tapolcai ök. út 

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 út 

73314. j. állomási bekötő út 
3. ábra: Tapolcát érintő országos közutak 
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Tapolca hálózati szerepkörű mellékút összeköttetéssel rendelkezik a következő 
településekkel: Zalahaláp, Gyulakeszi, Kisapáti, Raposka, Lesencetomaj, Sümeg. A 
fenti összekötő utak közül a legjelentősebb hálózati kapcsolatot a Sümeg és 
Devecser felé irányuló utak biztosítják. Jelenleg folyik a 7319 j. ök. út korszerűsítése, 
és mielőbb szükséges a 7317. j. ök. út felújítása is, ezáltal Tapolca északi irányú, 
Balatont a Kisalfölddel összekötő kapcsolatai felértékelődnek. 

 

4.ábra: Tapolca úthálózata útkezelői bontásban 

A D-i tehermentesítő út megépítésével az átmenő forgalom a belváros kikerülésével 
haladhat át a településen. A D-i tehermentesítő út II. ütemének megépítése, valamint 
a Deák Ferenc utcában megvalósított forgalomcsillapítás érzékelhető 
forgalomcsökkenést eredményezett a városközpontban. A közeljövőben 
korszerűsítésre kerülő Ipar utca további, a városközpontot kedvezően érintő 
forgalomátrendeződést fog eredményezni. (4. ábra) 

A 4. ábrán szaggatott vonallal feltüntetett Ipar utca korszerűsítése jelenleg 
önkormányzati kezdeményezés, azonban a forgalomba helyezést követően 
felmerülhet az Ipar utca országos közúttá való átminősítésének lehetősége a 
Keszthelyi út – Május 1. utca – Sümegi út érintett szakaszának egyidejű 
önkormányzati úttá való visszaminősítésével. Ez esetben a 7319. j. Tapolca-Sümeg 
ök. út a Keszthelyi út – Déli tehermentesítő út – Ipar utca körforgalmú 
csomópontjából indulna. 
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6.1.1. Forgalomlefolyás 

A Polgármesteri Hivataltól kapott forgalomszámlálási adatok egyszeri, egy-egy 
keresztmetszetben, egy irány forgalmát jellemző, 06-17 óra között számlálás 
eredménye. 

A számlálás ideje és iránya: 

Deák Ferenc utca: 2007. 05. 24-én a Kossuth utca felől a Fő tér felé haladó 
irány 

Ady Endre utca: 2007. 06. 14-én a Köztársaság tér felől a Hősök tere felé 

A legfrissebb országos közúti keresztmetszeti forgalomszámlálási adatok 2007. évre 
vonatkoznak. A számláló állomások helye az érvényességi szakaszok mértékadó 
keresztmetszetében vannak kijelölve, emiatt ezek az adatok nem a belterületi, belső 
városi forgalmat jellemzik. (M1/a. táblázat) A 7301. j. Veszprém-Tapolcai ök. út 
forgalma Sümeg felőli irányban megközelíti az 5000 Egységjármű/nap forgalmat, a 
belterületi részen egyes szakaszokon ez az érték 8600 E/nap fölé emelkedik, és 
Veszprém felé valamivel 5000 E/nap feletti értéket mutat. A tehergépjármű forgalom 
aránya különösen a veszprémi irányból erős, a nehézteher gépjármű forgalom 
összes forgalomhoz viszonyított aránya jármű darabszámot tekintve meghaladja a 
25%-ot. Ez összekötő úton különösen nagy forgalomnak számít, eléri a főutak 
átlagos forgalmi terhelésének mértékét. 

A nehézteher forgalom magas aránya megmutatkozik a 7317. j.  Devecser-
Zalahaláp-Tapolca ök. úton is (30 % feletti!), ami igazolja a Pula – Tapolca – 
Zalahaláp irány magas nehézteher gépjárművek forgalmi terhelését. 

A többi érintett országos közúti szakasz forgalma az összekötő úti átlagértékeket 
mutatja. 

A fenti adatok mélyelemzésre, a tervezett forgalomcsillapítás további kiterjesztésével 
kapcsolatosan elvárt megállapítások megtételéhez nem adtak kellő 
megalapozottságot, ezért mintavétellel, a feltételezett napi csúcsidőkben a 
városközpont körüli utcákban 7 illetve 8 keresztmetszetben egy kedd délutáni (2009. 
március 17. 16:00-16:15 között) és egy hétfő reggeli (2009. március 23. 7:15-7:30 
között) időszakban negyedórás forgalomszámlálást végeztünk. (M1/b-c. táblázat) 

A mintavételi forgalomfelvétel helyszínei: 

1. Sümegi út Polgármesteri Hivatal előtti keresztmetszete 
2. Keszthelyi út Okmányiroda előtti keresztmetszete 
3. Hősök tere 
4. Arany János utca keresztmetszete 
5. Kossuth Lajos utca keresztmetszete a Mónus Illés u. és Csányi László u. 

közötti szakaszon 
6. Kisfaludy Sándor utca 
7. Ady Endre u. keresztmetszete az autóbusz-pályaudvar előtt 
8. Batsányi János u. keresztmetszete 
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Megjegyezzük, hogy sem az időszak, sem az időtartam nem alkalmas arra, hogy 
lehetővé tegye egy hálózati modell felépítését, arra azonban elegendő, hogy jó 
megközelítéssel becsléseket tehessünk a tervezett településszerkezeti változások 
várható következményeire. A számlálás eredményeit a következő térképeken a 
VISUM program segítségével jelenítettük meg. (5-7. ábra) 

      5. ábra: Délutáni keresztmetszeti csúcsforgalom                    6. ábra: Reggeli keresztmetszeti csúcsforgalom 
                             a városközpontban                                                                                  a városközpontban 

 

7. ábra: Reggeli irányonkénti csúcsforgalom a városközpontban 

A belvárosi mintavételi forgalomfelvétel alapján az alábbi megállapítások tehetőek: 

• Kapacitáshiány nem jelentkezik a vizsgált útszakaszokon, a forgalomlefolyás 
problémái elsősorban a parkolási lehetőségek időszakos hiányra vezethetők 
vissza. Forgalmi torlódások elsősorban az autóbusz-pályaudvaron a reggeli és 
a délutáni csúcsidőkben jelentkezik. 

• A Deák F. u. csúcsidejű forgalma közel másfélszerese az Ady Endre utca 
csúcsidejű forgalmának. Ebből az következik, hogy a Deák Ferenc utca 
esetlegesen felmerült teljes lezárása - a jelenlegi úthálózat mellett - az Ady 
Endre utcában 2-2,5-szeres forgalomnövekedést eredményezne. 
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6.1.2. Baleseti helyzet értékelése 

A baleseti adatokat Tapolca egész városára vonatkozóan a WIN-BAL balesetelemző 
program segítségével vizsgáltuk 2002 – 2007. I. félév közötti időszakban. A vizsgált 
időpontok között mindösszesen 80 személyi sérüléssel járó balesetet rögzítettünk. 

A 80 balesetből 13 eset a Déli tehermentesítő úton történt, melyek súlyosság szerinti 
megoszlása az alábbi: 

Halálos: 1 eset 

Súlyos: 6 eset 

Könnyű: 6 eset 

Kiemelendő, hogy a Déli tehermentesítő úton bekövetkezett fenti 13 balesetből 6 
kerékpáros baleset volt. (3 súlyos és 3 könnyű kimenetelű). 

További 10 baleset (4 súlyos és 6 könnyű) történt országos közút külterületi jellegű 
szakaszán, vagy beazonosíthatatlan egyéb önkormányzati úton. 

A 80 balesetből mindösszesen 2 eset végződött halállal. 

A fenti baleseteket leszámítva az összes, vizsgált időszakban Tapolcán 
bekövetkezett balesetekből 57 személysérüléses baleset történt a közlekedési 
koncepció által vizsgálat alá vont területen, melyek bekövetkezésének helyszíneit a 
8. ábra mutatja. 

 
8. ábra: Baleseti ponttérkép 



Tapolca város közlekedésfejlesztési koncepciója 
 

 
KTI Nonprofit Kft. Szombathely, 2009. május 19

Összességében Tapolca város forgalombiztonsága jónak mondható. A baleseti 
ponttérkép szemléletesen ábrázolja, hogy nincsenek fokozottan veszélyes baleseti 
gócok. Egyedüli baleseti sűrűsödés a Pacsirta utca – Semmelweis Ignác utca 
csomópontjában tapasztalható. 

A balesetek bekövetkezésének kockázata forgalomsűrűség növekedésével egyenes 
arányban természetes módon növekszik. Ezért a bekövetkezett baleseti adatok 
kiértékelése alapján a leginkább balesetveszélyesnek mondható útszakaszok a 
következők: 

• Ady Endre utca 

• Keszthelyi út – Hősök tere – Deák Ferenc utca – Fő tér – Kossuth Lajos utca 

útvonal a Baross utca – Vörösmarty utca közötti szakaszon 

• Sümegi út 

• Juhász Gyula utca 

6.1.3. Tapolcát érintő legjelentősebb, közép-, illetve hosszútávon 
megvalósítandó közúthálózat fejlesztési elemek (9. ábra) 
 

• a 77. sz. Veszprém-Keszthelyi főút, 

• a Tapolca É-i elkerülő út, valamint 

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

 

  
9.ábra: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve 

Térségi Szerkezeti Terv Váti Kht. 2008. 
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6.2. Tapolca vasúti elérhetősége 

Tapolca két hazai, a Balatonszentgyörgy-Tapolca és a Szabadbattyán-Tapolca 
törzshálózati vasútvonalon is elérhető. 

Tapolca város kiemelten fontosnak tartja az országos vasúthálózatban betöltött 
szerepét, melyet a jövőben megtartani és erősíteni kíván turisztikai és logisztikai 
céllal. 

6.3. Tapolca légi közlekedése 

Tapolcának a két háború között kiemelt szerep jutott az 1936-ban kiépült füves 
repülőtérnek köszönhetően. A volt honvédségi területen lévő füves területnek 
jelenleg ideiglenes repülőtéri besorolása van. 

6.4. Kerékpárutak 

6.4.1. Tapolcát érintő térségi jelentőségű kerékpárutak 
• Mosonmagyaróvár-Csorna-Gecse-Pápa-Ganna-Sümeg-Tapolca-

Badacsonytomaj 

• Zalaszántó-Lesencetomaj-Tapolca-Veszprém 

• Tapolca-Raposka-Hegymagas-Szigliget 

6.4.2. Tapolcát érintő helyi jelentőségű kerékpárutak 
• Tapolca-Zalahaláp-Nyírád-Szőc-Halimba-Ajka 

• Tapolca-Mindszentkálla-Kékkút-Salföld-Badacsonytomaj 

7. Statisztikai adatok, összefüggések 

7.1. Tapolca város gépjárműállománya 

A 17023 főt számláló településen viszonylag magas a személygépkocsik száma 
5224 db. 

Ez azt jelenti, hogy minden 3. városlakó rendelkezik személygépkocsival. Mint az 
alábbi ábrán látható a személygépkocsik közül gyártmány (típus alapján) a Suzuki 
személygépkocsi a legtöbb, összesen 879 db, tehát a személygépkocsi állomány 
16,82 %-a. 

Jelentős darabszámmal rendelkezik a város Opel (578 db), Volkswagen (523 db) 
Ford (515 db) és Renault (299 db) gépjárművek tekintetében. Ez az 5 
személygépkocsi típus alkotja a személygépkocsi állomány 53,48 %-át. (10. ábra) 
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Tapolca személygépkocsi állománya típusonként (db)
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10. ábra: Tapolca személygépkocsi állománya típusonként (db) 

A személygépkocsik évjáratonkénti leválogatása is megtörtént, az 5224 db 
személygépkocsi közül 2401 db a 2000. év után forgalomba állított gépjármű. Tehát 
a 2000. év utáni gépjárműállomány a teljes személygépkocsi állomány 45,96 %-a. 

Hasonló nagyságot képviselnek az 1980-1999 közötti gépjárművek, 2468 db 
személygépkocsival. Ez a személygépkocsik 47,24 %-a. 

A város legöregebb gépjárművei az 1965-70-es évből kerültek ki, darabszámuk 5. 
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Forrás: Tapolca város önkormányzata 

11. ábra: Tapolca személygépkocsi állománya évjáratonként 
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Tapolca város adóztatott gépjárműállománya 2008-ban 6238 db gépjármű volt. 
Legjelentősebb számban természetesen a személygépkocsik után adóztak, a 
tehergépkocsik aránya az össz gépjárműállományon belül alig több, mint 1%. 
(12. ábra) 

Tapolca város adóztatott gépjármű állománya (db) 

Személygépkocsi 5224 

Tehergépkocsi 70 

Autóbusz 56 

Vontató 90 

Motorkerékpár 173 

Pótkocsi 476 

Utánfutó 143 

Lakókocsi 6 

Összesen 6238 
Forrás: Tapolca város önkormányzata 

12. ábra: Tapolca adóztatott gépjármű állománya (db) 

Kiemelkedő a motorkerékpárok (173 db), és az utánfutók (143) száma. (13. ábra) 
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Forrás: Tapolca város önkormányzata 

13. ábra: Tapolca adóztatott gépjárműállománya (db) 
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7.2. Demográfiai helyzet 

Az 5,14 km2 területű város népessége 2006-ban még 17 332 fő volt, amivel a 
megyében az ötödik helyen állt a települések rangsorában, népsűrűsége pedig 
273 fő/km2. A város népessége a bauxitbányászat fejlődésével fokozatosan 
emelkedett, annak hanyatlása azonban a népességszámra is kihatott. A városban 
legtöbben 1990-ben laktak, azóta a népesség folyamatosan csökken. Ez a tendencia 
az utóbbi 10 évre is jellemző volt, 2006-ban több mint 1000 fővel lakták kevesebben, 
mint tíz évvel korábban, 1997-ben. Ez a csökkenés jellemezte kistérsége mellett 
megyét is, előbbinek népességvesztése 1500, míg utóbbié közel 10 000 fő volt 
ugyanezen időszak alatt. (14. ábra) 

 
14.ábra: Az állandó népesség változása Tapolcán (fő) 

Tapolca jelenlegi (2008. december 31-ei adatok alapján) állandó lakónépessége 
17023 fő. A népességcsökkenés hátterét nem is elsősorban a természetes 
szaporodás negatív volta adja, hanem az elvándorlás. 
A település 42, 95%-át a 26-54 év közötti lakosság teszi ki, míg a 15-16 év közötti 
lakosság ezzel szemben alig éri el az 1,96%-ot. 
A nemek aránya közel arányos a korcsoportok szerinti bontásban, a népesség 
51,51 %-át a nők, míg 48,49 %-át a férfiak alkotják. (15. ábra) 
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15. ábra: Tapolca népességének összetétele 
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7.3. Foglalkoztatás 

Tapolca – elveszítve korábbi gazdasági szerepét – elsősorban a szolgáltatásokra, 
illetve a turizmusra épülve alakította ki új gazdasági szerkezetét, amely a városi 
munkalehetőségeket is elsősorban ezekben a szektorokban is kínálja. A város 
emellett nagy számban foglalkoztat munkavállalókat a környező településekről is, 
amelyek gazdasága elsősorban a helyi turizmusra épült, egyéb munkalehetőségek 
ezeken a településeken csak szerényebb mértékben találhatóak, így sokan a 
központi városban vállalnak munkát. 

7.3.1. Nagyobb foglalkoztatók a településen 

A város legjelentősebb munkáltatója jelenleg Tapolca Város Önkormányzat 
intézményrendszere 377 főt, majd a 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató 
Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-rendelőintézet és Gyógybarlang Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. A magánszektor legjelentősebb foglalkoztatói a CELL-COMP 
(480 fő), a Rockwool (120 fő), a Hotel Pelion (155 fő), a Tesco (50-100 fő között), a 
Rhodius (78 fő).  

7.3.2. Iskolai körkép 

A megye 10.000 fő feletti városai között Tapolca előkelő helyet foglal el mind a felső-
mind a középfokú végzetteket tekintve Veszprém után (amely önálló egyetemmel 
rendelkezik) a második legelőkelőbb helyet foglalja el. 

A városi oktatási intézmények Tapolcán a környező településekről bejáró tanulókat is 
ellátnak, azonban az utóbbi időben a bejáró gyermekek száma jelentősen csökkent.  

7.3.3. Oktatási, nevelési helyzetkép 

Tapolca város oktatási, nevelési feladatait a mindenkori jogszabályi előírásoknak 
megfelelően biztosítja. A 2008. évi adatok szerint az 1 bölcsőde, 4 óvoda, 5 általános 
iskola (a tagiskolákat is külön számolva), 3 középiskola összes férőhely száma 
megközelíti a 3500 főt, amely Tapolca teljes lakosszámának közel 20 %-a. (16-
17.ábra) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ábra: Oktatási, nevelési intézmények a településen 
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7.3.4. Tapolcai közszolgáltatási adatok intézményenként 

 
17. ábra: Oktatási és nevelési intézmények férőhely száma 

Külön vizsgáltuk a kistérség településeiről Tapolcára, valamint Tapolcáról a környék 
nagyobb településeire járó középiskolás tanulók közlekedési szokásait, illetve 
közlekedési irányultságait. A Tapolcára utazó középiskolások csoportosítását 
településenként és évfolyamonként a M3 táblázatban részletezzük. 

7.3.5. A tapolcai általános iskolák "gyűjtőterülete" 

Tapolca állandó lakosságának (állandó és ideiglenes lakcímmel rendelkezők és a 
lakcímmel nem rendelkezők, de Tapolcán élők) 7-14 éves korosztálya 1247 fő, 
lakónépességéből a korosztály száma 1229 fő. Megoszlást az alábbi grafikon 
mutatja:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ábra: Tapolca város 7-14 éves iskoláskorú lakosságának megoszlása  
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Az iskolakötelezettség miatt ezzel a létszámmal mindenképpen számolni kell az 
általános iskolák esetében. A városban nem jellemző, hogy nem helyi alapfokú 
oktatási intézményt vennének igénybe a tanulók. 

A Tapolcai Általános Iskola fenntartója a Tapolcai Közoktatási Intézményi Társulás. 
Az intézmény három tagiskolával rendelkezik - Bárdos Lajos Intézményegység, 
Batsányi János Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézmény, Kazinczy Ferenc 
Tagintézmény.  

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola fenntartója a Veszprémi 
Érsekség, a Szász Márton Általános Iskoláé a Veszprém Megyei Önkormányzat. 

Mindhárom általános iskola rendelkezik „bejáró” tanulókkal. 36 településről 353 
tanuló (Tapolcai Általános Iskola 254 fő, Nagyboldogasszony Római Katolikus 
Általános Iskola 39 fő, Szász Márton Általános Iskola 60 fő) veszi igénybe az 
alapfokú oktatást Tapolcán. Ezek a települések jellemzően a Tapolcai Kistérségben 
helyezkednek el, de a vonzáskörzet túlmutat a kistérségi határon. 

A legtöbb gyermek Gyulakesziről (59), Zalahalápról (32) és Sümegről (30) /Szász 
Márton Általános Iskola speciális helyzete/ utazik Tapolcára, igénybe véve 
elsősorban a közösségi közlekedés szolgáltatásait. 

7.3.6. A tapolcai középiskolák "gyűjtőterülete”, valamint a Tapolcáról 
eljáró középiskolák „célterülete” 

Az állandó lakosság 15-18 éves korosztálya a településen 855 fő, lakónépességéből 
a korosztály száma 713 fő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. ábra: Tapolca város 15-18 éves iskoláskorú lakosságának megoszlása 
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Nem rendelkezünk adatokkal arra vonatkozóan, hogy az iskolaköteles kor után a 
korcsoport hány százaléka folytatja tanulmányait valamely középfokú oktatási 
intézményben, de az országos gyakorlat szerint túlnyomó részük, közel 100 % ezt az 
utat választja. 

A város diákjai két oktatási intézményt - Batsányi János Gimnázium, 
Szakközépiskola és Széchenyi István Szakképző Iskola – választhatnak a 
továbbtanulás alkalmával.   

A két középfokú oktatási intézménybe – a tapolcai diákokon kívül – 529 tanuló 
iratkozott be a 2008/2009-es tanévben. A fenti létszámból 35 fő kollégista.  

Ez az arány a 2007/2008-as tanévben 553 – 28.  

 

A tavalyi évhez képest a Tapolcára utazó diákok száma 24 fővel kevesebb, ami 
4,33 % csökkenésnek felel meg. A kollégisták száma a tavalyi évhez képest 7 fővel 
emelkedett, ami 25 % növekedés. A naponta Tapolcára ingázók száma a tavalyi 
évhez képest 31 fővel kevesebb, ami 5,9 % csökkenés. 

A tavalyi évben Balatonakaliból (1 fő), Bazsiból (1 fő), Sitkéről (1 fő) jártak diákok 
Tapolcára, akik az idei évben már nem. A tanulók naponta ingáztak Tapolca és 
lakhelyük viszonylatban. 

Az idei évben Balatonfüredről (1 fő, kollégista), Berhidáról (1 fő, kollégista), 
Gyepükajánról (1 fő, kollégista), Kemenespálfáról (2 fő), Kerkaszentkirályról (1 fő), 
Pusztamiskéről (1 fő) járnak Tapolca középfokú oktatási intézményeibe, akik a tavalyi 
évben még nem. Ezen diákok közül Kemenespálfáról (2 fő), Kerkaszentkirályról 
(1 fő), Pusztamiskéről (1 fő) naponta ingázik Tapolca és lakhelye között. A többi 
településről érkező diákok kollégisták. 

Badacsonytomajról és Badacsonytördemicről az idei tanévben 8 fővel, 
Balatonedericsről és Zalahalápról 6 fővel, míg Nyirádról 5 fővel többen járnak 
(naponta) Tapolca oktatási intézményeibe, mint a tavalyi évben. Tavaly 
Gyulakesziről, Szigligetről és Zánkáról 5 fővel többen jártak Tapolca középfokú 
oktatási intézményeibe, mint az idei évben. 

Ha a tanulói utazási szokások állnak a vizsgálódásunk középpontjában, 
mindenképpen foglalkozni kell azzal a ténnyel, hogy az általános és középiskolások 
teljesen (reggeli időszakban) vagy megközelítően (délután) ugyanazokat az autóbusz 
járatokat veszik igénybe, amikor Tapolcára utaznak.  
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Ezt a közúti terhelést mutatja a 20. sz ábra. 

 
20. ábra: Közúti terhelés a Tapolcára utazó diákforgalom miatt 

Az ez évi adatok azt mutatják, hogy a középiskolai gyűjtőterületről 494 diák naponta 
utazik a lakhelye és Tapolca között reggel – délután és 35 tanuló a kollégisták heti 
ritmusa szerint használja a különböző közlekedési lehetőségeket. 

(Széchenyi István Szakképző Iskola 378 bejáró, ebből 25 kollégista, Batsányi János 
Gimnázium és Szakközépiskola 152 bejáró, ebből 10 kollégista.) 

Ugyanakkor vizsgálni kell azt a tényt, hogy a Tapolcán élő középiskolások igénybe 
vehetnek más városokban zajló középfokú oktatási szolgáltatást is, amelyet a 21. sz. 
ábra szemléltet. 
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21. ábra: Igénybe vehető középfokú oktatási szolgáltatás Tapolca környékén 

Ezek a tanulók 12 városba utaznak – 11 Veszprém megyei: Ajka, Balatonalmádi, 
Balatonfüred, Balatonfűzfő, Pápa, Pétfürdő, Sümeg, Várpalota, Veszprém, Zánka és 
Zirc, valamint a Zala megyei Keszthely. Még jobban megoszlik a 349 fő, ha vizsgáljuk 
ezeken a településeken a középiskolai megoszlást. Rendkívül színes a középiskolai 
paletta, amelyet látogatnak a tapolcai középiskolások. A legtöbben Veszprémbe (85 
fő), Keszthelyre (75 fő) és Ajkára (60 fő) utaznak, legkevesebben Pétfürdőre, Zircre, 
Várpalotára – speciális ajánlat. 

A középiskolák közvetlen megkeresésével feltérképeztük a Tapolcáról eljáró 
középiskolások számát. (22-23. ábra) 

Település Összesen Ebből kollégista 
Ajka 60 13 
Balatonalmádi 14 14 
Balatonfüred 14 14 
Balatonfüzfő 8 8 
Keszthely 75 21 
Pápa 18 11 
Pétfürdő 5 4 
Sümeg 36 4 
Várpalota 4 1 
Veszprém 85 43 
Zánka 25 18 
Zirc 5 3 
Mindösszesen 349 133 

22. ábra: A Tapolcáról elutazó középiskolások száma (fő) 
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A fenti tanulói létszámból 38% (133 fő) kollégista. Jellemzően a közelebbi városokba 
utaznak naponta a diákok és a távolabbiakban kollégisták, de ez alól a fő szabály 
alól is vannak kivételek. Néhányan utaznak autóbusszal naponta Zircre (~80km), 
Pétfürdőre (~85km) és Várpalotára (~75km) a megkeresett középfokú oktatási 
intézmények adatszolgáltatása szerint. Ennek a jelenségnek az oka, hogy több szülő 
és gyermek fontosabbnak tartja a családi környezetet, mint amennyire nehézséget 
okozhat a napi több órát jelentő, olykor fárasztó utazás.  

 

 
Forrás: KTI Közép és Nyugat-Dunántúli Regionális Iroda 

23. ábra: A Tapolcáról elutazó középiskolások és kollégisták aránya 

A városok közötti megoszlást a 24. sz. ábra szemlélteti. 

Tapolcáról utazó középiskolások 
2008/2009. évi tanév I. félév
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24. ábra: Tapolcáról elutazó középiskolások városok közötti megoszlása 
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A középfokú oktatási intézmények közvetlen megkeresésének az volt a célja, hogy 
elsődleges adatforrásból legyen képezhető egy olyan adatbázis, melyre 
támaszkodva hatékonyabb döntéseket lehessen hozni a közösségi közlekedés 
területén. Bizonyítottá vált, hogy a közép és felsőoktatási diákforgalom teszi ki a 
helyközi közlekedés mintegy ötven százalékát. Elsődleges cél a hivatásforgalmi 
igények biztosítása mellett - a piaci és társadalmi környezet adottságait figyelembe 
véve –a tanulók utazásának a lehető legmagasabb színvonalon való megoldása. 

7.4. Egyéb közművelődési intézmények 
• Városi Rendezvénycsarnok, 

• Városi Sporttelep, a Városi Mozi, 

• Tamási Áron Művelődési Központ  

• Csobánc Művelődési Ház üzemeltetése 

• Wass Albert Könyvtár és Múzeum 

• Iskolamúzeum 

• Első Magyar Látványtár kiállítóháza (Tapolca-Diszel). 

7.5. Sportlétesítmények 

A közművelődés mellett a város fejlett sportkultúrával is rendelkezik. Tapolca 
sportinfrastruktúrája tartalmaz szabadtéri és fedett létesítményeket, amelyek közül 
kiemelkedő a 2002-ban épült Városi Rendezvény- és Sportcsarnok. 

7.6. Tapolca város egészségügyi és szociális intézményei (25. ábra) 

 

25. ábra: Tapolcai közintézmények elhelyezkedése 
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A 26. sz. ábrán Tapolca város intézményeinek városrészek szerinti bontása látható, 
mint szembetűnően látható a Belváros illetve a Déli, Nyugati és Keleti városrész 
intézményi ellátottsága kiemelkedő a városon belül, a Kertváros és Diszel intézményi 
ellátottsága már kisebb, a volt honvédségi területen pedig nem található intézmény. 

 
26. ábra: Tapolca városrészeinek intézményi ellátottsága 

A város méretével is összhangban a Belváros szerepe túlsúlyos a legtöbb funkció 
esetében, a lakófunkció kivételével. A többi városrészben a lakófunkció dominál, 
valamint a Nyugati városrészben az ipari-logisztikai funkció is jelen van. A volt 
honvédségi terület jelenleg funkció nélküli.  

A legtöbb fejlesztési szükséglet a Belvárosban, a volt honvédségi területen, a Keleti 
és a Déli városrészben jelenik meg, amely indokolja egy-egy akcióterület 
lehatárolását e négy városrészben. Egy-egy funkció a többi városrészben is 
fejlesztésre szorul, de sokkal kisebb mértékben. 

 
27. ábra: Tapolca város egészségügyi és szociális intézményei 
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8. Tapolca város településszerkezete, városrészei 
 

 
28. ábra: Tapolca városrészei 

Tapolca viszonylag egyszerű szerkezetű, nagy részét tekintve kisvárosias jelleget 
mutató város, ugyanakkor az Y-házak megépülésével egy nagyvárosias lakóterülettel 
egészült ki, amely megduplázta a város lakosságát. Ennél kisebb mértékű, de 
szintén jelentős beavatkozás volt a honvédségnek a város nyugati részére történő 
telepítése. A súlyponteltolódás ellenére azonban a városközpont megtartotta 
központi kiszolgáló funkcióit, ilyenek jobbára csak a nyugati városrészben jelentek 
meg, a honvédségben dolgozók elkülönülése és a központtól való nagyobb távolság 
miatt (azonban ezek a funkciók ma visszaáramlóban vannak a központba). 

Napjainkban kisebb funkcióeltolódás figyelhető meg a déli tehermentesítő út menti 
kereskedelmi létesítmények felé. Ma a lakófunkció minden városrészben megjelenik 
(kivéve a volt honvédségi területet), dominánsan a keleti városrészben és a 
kertvárosban, valamint a déli városrészben és Diszelen. A lakófunkció további 
bővülése is a keleti (és hosszabb távon az északi, kertvárosi) városrészben várható.  

Az iparterületek és a hozzájuk kapcsolódó vállalkozások a nyugati városrészre 
koncentrálódnak, a meglevő vagy átalakult üzemek mellett itt létesült egy potenciális 
ipari terület (egyelőre betelepülő vállalkozások nélkül).  
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A kereskedelmi funkció egyrészt a városközpontra koncentrálódik, másrészt 
„városkapu” jelleggel megjelent a déli városrész főútvonal melletti területein, illetve a 
keleti városrész frekventált területein. Várhatóan kereskedelmi-turisztikai funkció lesz 
a volt honvédségi terület „barnamezős” területén is. Az intézményi kiszolgáló 
területek a városközpontra koncentrálódnak, néhány lakóterületi körzeti intézménytől 
eltekintve.  

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

A város fő közlekedési tengelye kelet-nyugati irányú, amelyet követett a város 
terjeszkedése is. Emellett van egy észak-déli tengely is, amely a város reprezentatív 
tereit és egyben fő turisztikai látványosságait fűzi fel (Tapolca-patak–Malom-
tó/Templom-domb–Fő tér–Tamási Áron Művelődési Központ– Tavasbarlang–
Köztársaság tér). A városközpontban vagy annak közelében koncentrálódnak a 
város fő kiszolgáló funkciói: közigazgatás, kereskedelem, vendéglátás, egészségügy, 
oktatás, kultúra. A sportfunkció területigényéből következően, a nyugati városrészben 
található, itt épült meg az új Sport- és Rendezvénycsarnok, amely így kulturális 
funkcióval is kiegészítette ezt a területet. 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.  

8.1. Belváros 

A Belváros a legtöbb funkciót magába foglaló, a város hagyományos központjaként 
működő rész. 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 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 
Malomtó körzete pihenő-reprezentatív-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 helyén álló Belvárosi Irodaház zárja le a teret, és a művelődési 
központ közötti közterület és a rendezvényhelyszínként is szolgáló Kisfaludy utca 
(ahol a Tavas-barlang bejárata is található) vezet el a Köztársaság térhez, amely a 
legnagyobb zöldfelület a városközpontban, és melynek északi részét a város a 
közelmúltban felújította. 

A Belváros közlekedési terhelése csökkent a déli tehermentesítő út megépülésével, 
de még mindig túl nagy az átmenő forgalom ahhoz, hogy a Fő tér egy valódi köztér 
szerepét tölthesse be. A városszerkezet azonban megnehezíti a központba irányuló 
forgalom elterelését, hiszen különösen a déli oldalon nincs megfelelő alternatív 
útvonal. A Belvárosban található autóbusz-állomás áthelyezése is felmerült a 
távolsági autóbusz forgalom átmenő jellegének visszaszorítása miatt. A parkolási 
igények meghaladják a kínálatot, amely parkoló létesítésével oldható meg, amelyre a 
legalkalmasabb terület a Nagyköz utcában található üres telek. 
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A belvárosi rész határai: 

Wesselényi M. út – Bajcsy-Zsilinszky út – Ady E. út – Úttörő utca – Bartók B. utca - 
Ady E. út – Halápi út - Mónus I. utca – Kossuth L. utca - Csányi L. utca – Csobánc 
utca – Martinovics I. utca – Déli elkerülő út – Nyárfa utca - Batsányi J. utca – Zrínyi 
M. utca – Petőfi S. utca – Keszthelyi út – Wesselényi M. út. 

 
 

 

29. ábra: A belvárosi városrész 

A Belvárosban 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 a Gondozási Központ található itt. Itt 
található a Pannon Reprodukciós Intézet is, amely magas színvonalú egészségügyi 
szolgáltatást nyújt. 
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8.2. Déli városrész 

A 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.). Oktatási, kulturális intézmény nincs a területen, de a 
Belvárostól való kis távolság miatt ez nem is szükséges. 

A városrész, amely történelmi utcaszerkezetével, hangulatával, néhol a Belvároshoz 
hasonlítható építészeti értékével kiegészítheti a központ turisztikai funkcióját, a 
Tapolcapatak menti sétánnyal csatlakozhat a Belvároshoz. A patak és a déli 
tehermentesítő út találkozásánál építendő P+R parkoló szolgálhatja azt a célt, hogy a 
turistaforgalmat a patak menti sétányon vezesse be a városközpontba, ezáltal a 
központ háttérkiszolgáló szerepét erősítve (pl. vendéglátási funkcióval), amellyel a 
déli városrész patak menti területei is felértékelődnének. 

Ebben a városrészben többségében elöregedett épületállomány található, ennek oka 
az, hogy hosszú ideig tömeges lakásépítés kijelölt területe volt, és korszerű 
felújításra nem volt lehetőség. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy ma részben 
elszegényedett lakosság él itt és a városrész keleti területén spontán szegregátum is 
megjelölhető. 

8.3. 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. A 
városrész nagyrészt a 60-as években alakult ki, szabadon álló kertes házakból áll.  

8.4. Keleti városrész 

A keleti városrész magja az 1971-85 között alagútzsalus technológiával épített „Y-
házak” és ezt kiegészítő panelépületek együttese, amelyek által ez a városrész adja 
a város lakosságának közel 40 %-át. 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.  

A városrész keleti részén a közelmúltban 140 építési telek kialakítását tette lehetővé 
az önkormányzat, ahol a szabályozás kertvárosi jellegű beépítést tesz lehetővé. Az 
elavult iparosított technológiával épült lakóházak elsősorban a magas fűtési 
költségek miatt korszerűsítésre szorulnak, de nincsenek kritikus helyzetben.  

A városrész teljes lakásállománya is jól felszereltnek tekinthető, a 2219 lakásnak 
csak 2,7 %-a alacsony komfortfokozatú. Az épületek között jelentős nagyságú 
zöldfelület található, azonban ezek nagy része elhanyagolt és rehabilitációra szorul. 
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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 2007-2008 
folyamán. 

8.5. Nyugati városrész 

A nyugati városrész a legheterogénebb Tapolcán belül. Itt található a város 
iparterülete, de ezen kívül kertvárosi, sorházas, lakótelepi beépítés is megjelenik, 
valamint 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 kereskedelmi 
területe, keleten pedig a Belvároshoz csatlakozó lakó- és intézményi terület. 

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 kiszolgálása 
korábban szinte teljes mértékben helyben megoldott volt, ezáltal elszigetelődött a 
várostól.  

Ma is rendelkezik általános iskolával és óvodával, de a helyőrségi klub és más 
intézmények (pl. orvosi rendelő) megszűnésével funkcióhiányossá vált ez a 
városrész. Ezen a problémán a szomszédos volt honvédségi terület és 
létesítményeinek hasznosítása segíthet, de csak részben.  

A Dobólakótelep társadalmilag is kedvezőtlen tendenciákat mutat, magas az idősek 
és a foglalkoztatás nélküliek aránya, amely az óvoda és az iskola kihasználtságát is 
veszélyezteti. A területnek a központhoz való kapcsolódását segíti a rendszeres helyi 
buszjárat, ezt tovább javíthatja a kerékpárút kiépítése, amellyel a Dobó-lakótelepet, 
valamint a volt honvédségi területet is ki lehet szolgálni. 

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 Munkaügyi Központ is. 

Az ipartelepen koncentrálódik a város ipari tevékenysége, itt található a Rockwool 
szigetelőanyag-gyár, a CELL-COMP ventillátorgyár és a Rhodius üzeme. A 
városrész északi részén található a magántulajdonban levő potenciális ipari park, 
amely egyelőre üresen áll.  

A potenciális ipari park területe környezetkímélő ipar fogadására alkalmas - 
településrendezési terv által biztosított -, jelenleg közművesítetlen ingatlan, amely 
külföldi magánbefektető tulajdonában van. Ezt a területet a Sümeg és Tapolca között 
kiépítendő közút megvalósulása lendítheti majd fel.  
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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 termálstrand, 
amely korszerűsítésre szorul, valamint megoldásra vár hatékonyabb elhatárolása 
(funkcionális és vizuális) az iparterülettől.  

8.6. Volt honvédségi terület 

A volt honvédségi terület, messze esik a központtól, mégis fontos volt a város 
életében, amíg a honvédség birtokolta a területet. 2006-ban döntött a honvédség a 
kiürítésükről, és 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).  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, 
melynek keretében termálvízre alapozott szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, 
wellness, sport és ezeket kiszolgáló létesítmények települhetnének ide, amely 
kiegészülhet a használaton kívüli sportrepülőtér hasznosításával.  

A turisztikai fejlesztést indokolja a terület alatt húzódó geológiai törésvonalon 
található reménybeli termálvízvagyon, valamint az, hogy a lakófunkcióhoz túl messze 
található a terület a várostól, illetve a tervezett turisztikai fejlesztések területigénye 
megfelelően kielégíthető ezen a részen. A termálvíz segítségével a létesítmények 
energiaellátása is biztosítható megújuló forrásból. 

Léteznek tervek az egykori déli laktanyától délre levő területen golfpálya létesítésére 
is, de a helyszín védett élőhelyként van nyilvántartva (településrendezési tervben V3 
kategória), amelyet a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság nem engedélyez ilyen célú 
hasznosításra. Az egykori északi laktanya területén a környezetet nem szennyező 
ipar, szolgáltatások vagy más gazdasági funkció tervezett. 

8.7. Diszel 

Diszel önálló község volt mielőtt 1977-ben Tapolcához csatolták. 4,5 km távolságra 
van Tapolca központjától, és jellemzően falusias, laza beépítésű városrész. 
Diszelnek saját művelődési háza van, és rendelkezik kiskereskedelmi, valamint 
vendéglátó egységekkel is. Diszelben található a Szász Márton Általános Iskola, 
Szakiskola és Speciális Iskola, amely sajátos nevelési igényű gyermekeket oktat. A 
városrészt iskolabusz és menetrend szerinti autóbusz köti össze a városközponttal, 
valamint 2007-2008 folyamán a KHEM és KDOP támogatásával megvalósult a várost 
Diszellel összekötő kerékpárút. 

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. 
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9. Folyamatban lévő, előkészítés alatt álló 
településrendezési fejlesztések – négy akcióterület 

9.1. Belváros 

A legfontosabb terület, amely közterületi, kulturális, közigazgatási, közlekedési és 
kereskedelmi fejlesztéseket foglal magába, megújítva a városközpont karakterét.  

A belvárosban már korábban is történtek fejlesztések, ezek közé tartozik a Fő tér 
felújítása, a Malomtó környezetének rehabilitációja, a Hotel Gabriella kialakítása, a 
Deák Ferenc u. 1. épület kialakítása, a Városi Mozi felújítása, a Köztársaság tér 
északi részének felújítása. A jelenleg tervezett akcióterületi fejlesztések ezeket 
folytatják, egészítik ki 

A fejlesztések a Fő tér köré összpontosulnak, és kulturális intézmények, 
kereskedelmi és vendéglátó egységek műszaki és városképi korszerűsítését, 
közterületi rehabilitációt tartalmaznak: 

A fejlesztések finanszírozása részben a KDOP 3.1.1 intézkedéséből tervezett, 
azonban magánerős, illetve az önkormányzat és a magánszféra együttműködésével 
megvalósítandó beruházások is társulnak ezekhez. 

Beruházás megnevezése Pályázati forrás, pályázó megnevezése 

Forgalomcsillapítási intézkedések KDOP 3.1.1 

Nagyköz utcai parkolóház megépítése KDOP 3.1.1 

Autóbuszállomás áthelyezése a 
városközpontban biztosított 
megállók megtartása mellett 

Somló Volán Zrt. 
 

P+R parkoló kiépítése a déli 
városkapuban 

KDOP 3.1.1 

 
30. ábra: A belvárosi akcióterület 
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Az akcióterületen a város egészét kiszolgáló funkciók erősítése az elsődleges, amely 
a közterületi, közlekedési és kulturális fejlesztések körül összpontosul.  

Célja, hogy ezeket a funkciókat a mai elvárásokhoz igazítsa, és egymással 
összhangba hozza. A közterületek rehabilitációjával, a közlekedés csillapításával, 
valamint a kulturális, közigazgatási, kereskedelmi funkciókat betöltő épületek 
felújításával Tapolca központi része erősítheti szerepét a városlakók és a turisták 
között.  

A fejlesztendő közterületek és szolgáltatások a Tapolca-patak, Fő tér, Köztársaság 
tér (gyalogos) tengelyre fűzhetők fel, kiegészülve egy parkolóházzal a központban és 
egy P+R parkolóval a sétány déli végénél.  

A Fő tér környékén egyes kulturális intézmények (Wass Albert Könyvtár és Múzeum, 
Tamási Áron Művelődési Központ), valamint a Belvárosi Irodaház, illetve több 
kereskedelmi és turisztikai célú ingatlan (üzletek, postahivatal, piac, Tópresszó, 
Tavasbarlang fogadóépülete, Alsómalom) műszaki és városképi felújítása, illetve 
részleges funkcióbővítése erősítheti fel e szolgáltatások kihasználtságát.  

A frekventált közterületek (Fő tér, belső udvarok) rehabilitációja azon túl, hogy méltó 
környezetet ad ehhez, rendezvényeknek is helyet biztosíthat. 

A művelődési ház mögötti közterület és a Köztársaság tér déli részének 
funkcióbővítése (rendezvénytér, parkoló, zöldterület) északi irányba terjeszti ki a Fő 
tér-Deák Ferenc utca fő tengelyt; a Malomtó körüli udvarok felújítása és a Tapolca-
patak menti sétány létrehozása pedig déli irányba bővíthetik a Belvárost. Ez egyúttal 
lehetőséget biztosít a Déli városkapu, mint a városba érkezők fogadóhelyének 
kialakítására egy P+R parkoló révén. 

A fejlesztés része a központ közlekedési szerepének átértékelése is. Az átmenő 
forgalom kiszorítása nem lehetséges városszerkezeti okok miatt, de csillapításával, 
valamint a városrész peremén parkolóház építésével és az autóbusz-állomás 
áthelyezésével a kedvezőtlen hatások csökkenthetők. 

9.2. Volt honvédségi terület 

 

 

 

 

 

       

    

31. ábra: A volt honvédségi terület akcióterülete 
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A volt honvédségi terület akcióterület fejlesztési célja a volt honvédségi, 
„barnamezős” területek újjáélesztése. Ez a város céljaihoz igazodóan elsősorban 
olyan turisztikai célú fejlesztés, amely hozzájárul a „komplex turisztikai kínálat” 
fejlesztéséhez azzal, hogy olyan létesítményeket helyez el a terület rendezése után a 
laktanyák egykori területén, amelyre a város más területein nincs lehetőség. Ehhez a 
funkcióhoz csatlakoznának más, nagy területet igénylő, a központtól távol is 
életképes tevékenységek: sport, kereskedelem, kisebb üzemek, összességében 
szignifikáns mennyiségű munkahelyet teremtve. 

A területen a turisztikai kereslethez és az adottságokhoz igazodva termálvízre épülő, 
wellness-szolgáltatásokat nyújtó fürdő létesítése a cél, amelyhez a termálvizet adó 
kút rendelkezésre áll. A fürdőt szálloda, kereskedelmi és sportlétesítmények, illetve 
túraközpont egészítheti ki. Az akcióterületen található az egykori repülőtér füves 
területe, amelyet sportrepülőtérként lehet hasznosítani. 

9.3. Keleti városrész 

A Keleti városrész nagy részét 
kitevő iparosított technológiával 
épült lakótelepen a korszerűtlen, 
drága fenntartású lakóépületek 
felújítása, valamint a 
közterületek felértékelése 
szükséges mind az Y-házak, 
mind az ettől északra levő 
négyemeletes panelházak 
esetében. 

A közösségi funkció 
viszonylagos fejlettsége ellenére 
szintén javításra szorul a 
közterületek felértékelésével és 
a közintézmények műszaki 
korszerűsítésével. 

 

 

 

 

 
           32. ábra: A Keleti városrész akcióterülete 
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9.4. Déli városrész 

A Déli városrészen kijelölt akcióterület a 
város leszakadó rétegek lakta része, 
amely több szempontból is rehabilitációra 
szorul. 

A területen levő korszerűtlen 
lakóépületek felújítása mellett a 
koncentráltan jelentkező szegénység 
oldására, a közösségi funkció erősítésére 
van szükség egyrészt infrastrukturális 
beruházásokkal (közterület-felújítás), 
másrészt ezt segítő programokkal 
(akciók, képzések, rendezvények). 

Ezek a fejlesztések – az 
antiszegregációs tervvel összhangban – 
segíthetik az itt lakók felzárkózását 
Tapolca többi városrészéhez, és 
bekapcsolódásukat a gazdasági 
fejődésbe. 

 

 

     

          33. ábra: a Déli városrész akcióterülete 
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10. A közösségi közlekedés, helyi helyközi, vasúti 
közlekedés jelenlegi helyzetének jellemzése 

10.1. Autóbuszos helyi közösségi közlekedés 

 
 

34. ábra: Tapolca város autóbuszos helyijárat hálózata  

A város helyi közösségi közlekedési rendszerét az MB Balaton Kft működteti három 
autóbusszal. 

 
35. ábra: helyi autóbuszjárat 
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10.1.1. Vonalhálózat, menetrend, megállóhelyek 

A vonalhálózat kialakítása megfelel a város közúthálózatának. Kiterjed a város szinte 
teljes területére és Tapolca közigazgatási határán belüli, a városhoz szorosan kötődő 
kistelepülésre, Diszelre is. (M4 ábra) A városrészek kiszolgálása a Pacsirta utca 
területének kivételével magas szintű, a fontosabb létesítmények – iskolák, kórház, 
bevásárló-központok – elérhetősége a 4.20-tól 22.30-ig tartó üzemidőben megfelelő. 
Rágyaloglási távolságként 300 métert megengedve a belterület kb. 60 %-a lefedett. 
A Pacsirta utca környékén lakók nem igénylik az autóbusz-közlekedést a területen – 
derült ki a helyi-járati útvonal kialakításakor készült felmérésben. A Fő tér – déli 
elkerülő út közötti utcák méretük és beépítettségük miatt nem alkalmasak autóbusz-
közlekedésre. 

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 előadási 
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 teljes vonalhálózat hossza 22 kilométer. 

A vasútállomást minden járat érinti, azonban a vasúti menetrendhez történő 
csatlakozás nem valósul meg, elsősorban a körjárati rendszer, másodsorban az 
utazási igények kiszolgálása miatt. Az autóbusz-állomás területére nem térnek be a 
helyi viszonylaton közlekedő autóbuszok, de kevesebb, mint 100 méterre van heyi 
autóbusz-megállóhely. 

A menetrend perodikusságot nem mutat, az ütemes közlekedés alá van rendelve a 
hivatásforgalmi igényeknek. 

A megállóhelyeken elektronikus utas-tájékoztatási rendszerek nem működnek, 
hagyományos, papír alapú indulási jegyzékek vannak kihelyezve, statikus 
menetrendi információt nyújtva. A valós idejű információk közlése az utazók felé nem 
megoldott. A menetrend értelmezése nem túl egyszerű a járatok közlekedési 
korlátozó jeleinek betűjelzése, vastagon szedett adatok használata miatt. 

A szolgáltatás minősége megfelelő, a járatok megbízhatóak, késés, műszaki 
probléma nélkül működnek. A közlekedési társaság célja a hosszú távon megfelelő, 
vonzó alternatívát kínáló rendszer kialakítása és fenntartása. 

A megállóhelyek nem mindegyikénél találunk kiépített szélfogót vagy esőbeállót. Az 
autóbuszokat kerekes székkel, vagy mozgásukban akadályozott személyeknek 
nehéz, illetve nem lehetséges igénybe venni. 

A város keleti részében újonnan épülő lakópark („Barackos”) tervezése nem számolt 
közösségi közlekedéssel, így onnan egyéni közlekedéssel lehet megoldani az 
eljutást. 
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10.1.2. Díjszabás 

A helyi közlekedés díjszabásáról a város  képviselő testülete határoz. 2008. július 1-
től a vonaljegy 160 Ft, összvonalas havi bérlet 3 500 Ft, tanuló- és nyugdíjas havi 
bérlet  1 420 Ft. 

10.1.3. Utasforgalmi adatok 

Tapolca városában átlagosan 800 bérletjegyet váltanak havonta. Egy alkalomra 
szóló menetjegyet naponta átlagban 250 darabot adnak el. Arányaiban a tanuló 
bérletjegy a legtöbb, közel 50 %, dolgozó bérletjegy 30 %, és nyugdíjas bérletjegy  
20 %. A 65 év feletti, térítésmentesen utazók száma jelentős, a délelőtti, csúcsidőn 
kívüli és hétvégi időpontokban az utasok 60 %-át is eléri. 

10.1.4. A helyi közforgalmú közlekedés problémái 

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 is összesen 12 járatpárral, így az általuk üzemeltetett járatokra a 
meglévő helyi bérletjegy használata helyett menetjegyet kell váltaniuk az utasoknak. 

2006-ban még a Somló Volán üzemeltette a helyi-járatot. Az akkori adatokat 
bázisnak tekintve, az új helyi közlekedési rendszerben a menetjegyes utasok számát 
ugyanakkorának tekinthetjük, a bérletjegyes utasok számában kb. 13-15 %-os 
csökkenést tapasztalunk. 

 
36. ábra: a Somló Volán autóbusza 

10.2. Autóbuszos helyközi közösségi közlekedés 

A város körülbelül 125 km-re található Budapesttől. A vasúti közlekedés mellett 
autóbuszos összeköttetés is van, két irányban, Veszprémen, illetve Balatonfüreden 
keresztül. A megyeszékhelyet vasúton nem, csak közúton lehet közvetlenül elérni. A 
két város között naponta 24 járatpár biztosít összeköttetést. Tapolca kistérségi 
szerepe miatt jelentős mobilitási igény jelentkezik a környező településekről: kórház, 
szakrendelők, okmányiroda, iskolák, bevásárlóközpontok.  



Tapolca város közlekedésfejlesztési koncepciója 
 

 
KTI Nonprofit Kft. Szombathely, 2009. május 46 

10.2.1. Szolgáltatók 

A helyközi szolgáltatási feladatot ellátó honos volán-társaság a Somló Volán Zrt, 
amely telephellyel is rendelkezik a városban. Jelentős a Balaton Volán Zrt jelenléte 
is, valamint megemlítést érdemel a távolsági forgalom lebonyolításában a Bakony és 
a Zala Volán Zrt. 

10.2.2. Autóbusz-állomás 

 
37. sz. ábra: A helyközi autóbusz-pályaudvar 

A helyközi autóbusz-állomás jelenleg a városközpontban található. A terület a Somló 
Volán Zrt tulajdonában van. Az infrastruktúra felújítása a közelmúltban történt meg: 
többek között a szociális és kiszolgáló helyiségek, a váróterem új burkolatot kapott. A 
terület beépítettsége miatt a pályaudvar tovább nem bővíthető, a jelenlegi 5 kocsi-
állás a csúcs-egyidejűségek esetén kevés, az autóbuszok csak balesetveszélyesen 
tudják a forgalmat bonyolítani. A legszűkebb keresztmetszetnek számító reggel     
7:00 – 7:10 óra között 9 autóbusz tartózkodik egyidejűleg a pályaudvaron. Kiálló 
autóbusz parkolására nincs lehetőség, kiszállítás után azonnal el kell hagyni az 
autóbusz-pályaudvart. Kijelölt parkolóhely a Volán-telep. Tanév tartama alatt 
munkanapokon az autóbusz-állomást 39 menetrendi vonalban 224 járat érinti:  

0-1 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

1 3 17 18 29 15 13 10 11 6 18 17 17 15 12 

                    

     18-19 19-20 20-21 21-22 22-23      

     5 6 5 4 2      

 

38. ábra: A napi járatsűrűség időbeni eloszlása  

A reggeli csúcs-időszak 6-9 óráig tart, a délutáni elhúzódik 14-től 18 óráig. 2009. év 
első két hónapjának elemzése kapcsán megállapítható, hogy 2008. évhez képest az 
utaslétszám közel 10 %-kal esett. 
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A kistérségi központi szerepkör, a vonzáskörzet viszonylag nagy földrajzi 
elhelyezkedése magával vonzza a szolgáltatás színvonalának fejlesztési igényét az 
elérhetőség és a fenntarthatóság szempontjából. A fejlesztési lehetőségeket 
növelheti egy kiterjesztett, megfelelő közlekedési kapcsolatokkal feltárt munkaerő-
bázis. A fejlesztéshez hozzátartozik az autóbusz-állomás további fejlesztésének 
igénye, melynek során elsődleges prioritásnak kell tekinteni az intermodalitás 
kialakítás lehetőségét is.  

10.2.3. Megállóhelyek 
 
Tapolca közigazgatási 
határán belül 25 
helyköziautóbusz-megállóhely 
található. (39. ábra) 

A legnagyobb forgalmú 
megállóhely az autóbusz-
állomás után a Spar, valamint 
az Új lakótelep elnevezésű 
megállóhelyek. 

A megállóhelyeken elektro-
nikus utas-tájékoztatási rend-
szerek nem működnek, a 
menetrend papír alapú. A 
rongálások miatt ezeket 
folyamatosan pótolni kell. 

      39. ábra: A helyközi autóbuszvonalak és megállóhelyeik 
 

10.2.4. Utazási irányok terheltsége 

Pontos utasszámlálás a közelmúltban nem készült. A reggeli csúcs időszakában 
Káptalantóti – Gyulakeszi - Tapolca, Hegymagas – Raposka - Tapolca, Nemesgulács 
– Kisapáti - Tapolca és Lesenceistvánd – Lesencetomaj - Tapolca vonalakon kellett a 
szolgáltatónak a kapacitást növelni. A Kapolcs – Monostorapáti – Diszel - Tapolca 
útvonalon időben jobban elnyújtva, több járaton elosztva jelentkezik a nagyobb 
utaslétszám. Az ún. „Erdei úton” Tapolca - Sümeg között 1 járatpár közlekedik 
munkanapokon. Az autóbusz-forgalom nagy volumene a Keszthely – Tapolca – 
Veszprém tengely mentén zajlik. A Fő utca részleges tehermentesítése óta a    
Halápi u. – Ady E. u. szakaszok is nagyobb forgalmúak lettek. A Juhász Gyula utca 
forgalma a módosítás óta jelentősen megnőtt. 

Tapasztalatok szerint nem jellemző a helyközi járatok helyi utazásra történő 
igénybevétele, kivéve a diszeli városrészt. 
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40. ábra: Tapolcát érintő távolsági járatok 

10.2.5. Mozgásukban korlátozott utasok 

A jelenlegi járművek nem alkalmasak kerekes székes utazásra. A megállóhelyek sem 
megfelelőek a korlátozott közlekedési képességűek kiszolgálására. A Somló Volán 
Zrt. jelenleg is keresi a pályázati lehetőségeket a probléma javítása érdekében. 

10.2.6. Díjszabás 

A helyközi közösségi közlekedés díjszabásának megállapítása állami feladat. A 
településre és vonzáskörzetére teljes utasforgalmi adat nem áll rendelkezésre a 
szolgáltatók speciális helyzete – több átközlekedő társaság miatt. Tarifaközösség 
nem működik a helyi közlekedést ellátó MB Balaton Kft-vel. 

10.2.7. Menetrend 

A hivatásforgalomnak megfelelő a menetrend. 

Veszprém megye főbb városaival van közvetlen autóbuszos kapcsolat. Budapestre 5 
közvetlen járatpár biztosítja az eljutást számos veszprémi átszállási kapcsolat 
mellett.  



Tapolca város közlekedésfejlesztési koncepciója 
 

 
KTI Nonprofit Kft. Szombathely, 2009. május 49

A Tapolcai Kistérség mind a 33 települését bekapcsolja a közúti közösségi 
forgalomba. Valamennyi településről átszállás nélkül megközelíthető a kistérségi 
központ. (40. ábra) 

Közlekedési szempontból kiemelt jelentősége van a diákok rétegének. Az általános- 
és középiskolák a város területén elszórtan helyezkednek el, a napi utazásszám 
jelentős. Általános iskolába több, mint 350 tanuló jár be különböző – elsősorban 
kistérségi településekről. A középiskolába vidékről érkezők száma közel 530, 
összesen 80 településről. Ugyanakkor jelentős a Tapolcáról elutazó diákok száma is. 
Veszprém megye 11 városának középfokú intézményeiben összesen 274 tapolcai 
diák tanul. Mértékadónak tekinthetjük még a keszthelyi középiskolai adatokat, ahol 
75 a tapolcai diákok száma. 

Kollégiumi elhelyezésben 53 tanuló részesül. A napi diákforgalom tehát közel ezer fő, 
a reggeli iskolakezdéshez kötődő időszakban így jelentős eljutási igény jelentkezik. 

10.2.8. A helyközi közforgalmú autóbusz-közlekedés problémái 

A jelenlegi helyközi közforgalmi megállóhelyek jó helyen vannak, de az 
utazóközönség megfelelő kiszolgálása érdekében a kórház közelében, az 
egészségügyi intézmények könnyebb megközelíthetősége érdekében (Ady E. u.), 
célszerű lenne megállóhely-pár létrehozása a jelenlegi (Járásbíróság = Köztársaság 
tér) megálló helyett mindkét oldalon. 

A helyközi közforgalmú autóbusz-vonalak terheltségére vonatkozóan konkrét adatok 
nem állnak rendelkezésünkre. 

Az országos szakmai átlaghoz hasonlóan az autóbuszokon megjelenő utas-létszám 
ingadozó, napi,- heti, - havi ingadozás figyelhető meg. 

A reggeli csúcs rövid időszakában a Káptalantóti – Gyulakeszi - Tapolca, 
Hegymagas – Raposka - Tapolca, Kapolcs – Monostorapáti – Diszel - Tapolca, 
Nemesgulács – Kisapáti - Tapolca, és a Lesenceistvánd – Lesencetomaj - Tapolca 
útvonalon jelentkezik erősebb férőhely-kihasználtság.  Általánosságban kijelenthető, 
hogy délelőtt általában alacsony a kihasználtság, a délutáni csúcs pedig elhúzódó, 
kisebb intenzitású. 

10.2.9. A szabadáras közlekedési forma (különjárati forgalomban 
közlekedő turista-autóbuszok) problémái 

Tapolca város jelentős idegenforgalmi látványossággal rendelkezik, ami a 
turistaszezonban jelentős forgalmi akadályokat generál. A turistabuszok 
közlekedését és parkoltatásuk rendjét mindenképpen szabályozni szükséges. 

A legjobb megoldást a Batsányi u. – Déli elkerülő út közötti terület megnyitása 
jelentené az autóbuszok számára. A megfelelő számú parkoló-állás kialakításával 
jelentős lehet a város belső utcáinak forgalom terhelési csökkenése.  

A másik fontos szempont, hogy a belváros közelsége lehetővé teszi a parkolóból a 
gyalogos továbbhaladást a látnivalókhoz. 
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10.3. Tapolca vasúti közlekedése 

 

 
41. ábra: Tapolca vasútállomás 

10.3.1. A térség vasúti elérhetősége 

Közvetlenül a Balaton partjának és közvetetten a Balatonfelvidék és Badacsony 
térségének településeit szolgálja ki a Budapest - Székesfehérvár – Tapolca vonal 
(29. vonal) Balatonfőkajár felső megállóhelytől a végállomásig terjedő szakasza. 
Tapolca állomáson csatlakozik a balatoni térséghez – az elsősorban Sümeg várost 
és vonzáskörzetét kiszolgáló – Celldömölk – Tapolca vonal (26. vonal), amelynek 
Rigács - Tapolca vonalszakasza halad a térségben. 

A térség autóbuszos közlekedése a vasúttal nem párhuzamos, a 29. vonalon 
Balatonfüred irányban csak részben párhuzamos. A vasúti közlekedésben 
elsősorban a Tapolca irányú utas áramlat a jellemző úgy diákok, mint a 
hivatásforgalom tekintetében. 

10.3.2. Az érintett vasútvonalak 

A Székesfehérvár–Tapolca-vasútvonal a MÁV 29-es számú vonala. Egyvágányú, 
nem villamosított. Idegenforgalmi szempontból igen jelentős, mivel Tapolca állomás 
csomóponti jellegéből adódóan nem csak a Balaton északi partját köti össze 
Budapesttel, hanem ebből a társégből, az ország szinte minden pontja elérhető 
kötött pályás közlekedéssel. 

Elsősorban a nyári menetrendben számít fontos vonalnak, mert nagyrészt a nyaralók 
használják kedvező összeköttetéseinek köszönhetően. A vonal hossza: 117 km, 
engedélyezett sebesség: 80 km/h. 

A 29. vonalhoz Tapolca vasútállomáson csatlakozik a MÁV Balatonszentgyörgy – 
Keszthely – Tapolca - Ukk 26. vonal, amelynek szintén az idegenforgalmi 
fontosságát, a nyári utasforgalmát lehet kiemelni. Megemlítendő a nyári időszak 
Sümeg irányú kirándulóforgalma. A vonal egyvágányú, nem villamosított. A vonal 
hossza: 53 km, engedélyezett sebesség: 80 km/h. 
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10.3.3. Tapolca vasútállomása 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                       42. ábra: Utasperon                                                        43. ábra: Utastájékoztatás 

 

 
 

44. ábra: Tapolca vasútállomás torzított helyszínrajza 

Tapolca állomás a két vonal forgalmának „forgatókorongjaként” működik. Az állomás 
négy vonatfogadó vágánya, a 30 cm magas emelt peronok biztosítják a 
csomóponton csatlakozó személyszállító vonatok utasforgalmának, illetve az 
átszállásoknak a zökkenőmentes lebonyolítását. 

A Tapolcát érintő vasútvonalak összehangolt és ütemes menetrendjének 
kialakítására már jelenleg is megvannak azok a MÁV elképzelések, amelyek tovább 
erősíthetik a város vasútállomásának térségben betöltött logisztikai főszerepét. 

A vasútállomás csomóponti jellege és utasforgalma miatt, a távlati fejlesztések során 
célszerűnek látszik egy XXI. századi utas tájékoztató rendszer mielőbbi kialakítása. 

Az állomás vasúti csatlakozásainak jellemző viszonylatai: 

• Tapolca - Ukk – Zalaegerszeg, Tapolca - Ukk – Celldömölk – Szombathely, 
Tapolca -  Ukk – Boba - Budapest 

• Tapolca – Székesfehérvár – Budapest,  
• Tapolca – Keszthely 



Tapolca város közlekedésfejlesztési koncepciója 
 

 
KTI Nonprofit Kft. Szombathely, 2009. május 52 

 

• Tapolca hagyományos távolsági vasúti forgalma: 
• Tapolca – Celldömölk között közlekedő standard távolsági vonatok, 

csatlakozást adva a Tapolca – Budapest között közlekedő távolsági 
vonatokhoz,  

• Szombathely/Celldömölk – Tapolca – Keszthely - Fonyód – Kaposvár – Pécs 
között közlekedő távolsági vonatok. 

10.3.4. Tapolca elővárosi vasúti forgalma 

Elővárosi/regionális vonatok Tapolca – Ukk (- Celldömölk), Tapolca - Keszthely 
viszonylatban közlekednek. 

10.3.5. A Tapolca környéki vasútvonalak jellemzői 

Regionális/elővárosi vonatok és standard távolsági vonatok közlekednek, 
csatlakozásokhoz, munkarendhez, iskolához illeszkedő, nem ütemes menetrend 
szerint, 1-2 órás vonatgyakorisággal. 

10.3.6. Utasforgalmi adatok a két vasútvonalon 

26. vonal 

Személyforgalom az eladott menetjegyek alapján (Sümeg adatai 
összehasonlításként): 

Település 
Elszámolt 

utasfő 2003
Elszámolt 

utasfő 2004
Elszámolt 

utasfő 2005 

TAPOLCA 85 656 74 433 74964 

SÜMEG 39 811 35 374 33 877 

Vonal összesen 135 231 115 087 110 685 

 

Az eladott menetjegyek kedvezmény fajtánkénti megoszlása (2005. év): 

Település teljesárú dolgozó 50%-os 67,5%-os 90%-os tanuló ÜP 

TAPOLCA 20 407 7 769 6 830 25 355 4 669 5 820 3838

SÜMEG 10 124 3 094 3 474 10 294 2483 2 250 1906

Vonal 

összesen 30 968 11 643 10 387 36 056 7 204 8 070 5 806
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29. vonal 

Személyforgalom az eladott menetjegyek alapján (Balatonfüred adatai 
összehasonlításként): 

Település 
Elszámolt 

utasfő 2003
Elszámolt 

utasfő 2004
Elszámolt 

utasfő 2005 

Balatonfüred 161 086 147 045 171 210

Tapolca 114 208 99 244 99 951

 

Az eladott menetjegyek kedvezmény fajtánkénti megoszlása (2005. év): 

Település teljesárú dolgozó 50%-os 67,5%-os 90%-os tanuló ÜP 

Balatonfüred 45947 14 508 17356 62 406 11354 11450 7765

Tapolca 27 210 10 359 9 106 33 807 6 225 7 760 5116

 

11. Autóbusz pályaudvar áthelyezése, alternatívák 

11.1. Az autóbusz-állomás áthelyezésének szükségessége 

A jelenlegi állomás területe kicsi, az ingatlan bővítésre alkalmatlan, ezért 
forgalomtechnikai, forgalombiztonsági, forgalomszervezési és környezetvédelmi 
szempontokból is rendkívül kedvezőtlen a jelenlegi állapot. 

 
45. ábra: Tapolca autóbusz-pályaudvar 
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Napjainkra megváltozott az emberek és az őket körülvevő környezet viszonya. 
Szerencsére nagyobb figyelmet kapnak az életünket befolyásoló negatív hatások. Az 
egészségvédelemben tapasztalható pozitív változás oka, hogy az egészséges 
életmód fontossága, és a környezetből származó káros hatások kiemelt szerepet 
kapnak napjainkban, hiszen a kutatások egyre több figyelemfelkeltő adatot közölnek. 

A legfontosabb környezet-szennyezések a közösségi közlekedés részéről a zaj- és 
levegőszennyezés. 

11.2. A jelenlegi autóbusz-állomással kapcsolatos konkrét 
problémák 

a) túlzsúfoltság (szűk keresztmetszet) 

b) a műszaki telephely térbeni és időbeni távolsága 

c) a városközpontba nem illeszkedő elhelyezkedés 

d) vasútállomás térbeni és időbeni távolsága (intermodalitás nem érvényesül) 

e) a közforgalmú helyi-járatos feladatot végző autóbuszok nem térnek be az 

autóbusz-állomásra 

11.3. A javasolt új helyszínek az autóbusz-állomás áthelyezésére 
I. A vasútállomás szomszédságában lévő MÁV terület igénybevételével 

II. A Somló Volán Zrt. műszaki telephelye (hrsz.: 979) 

III. A Somló Volán Zrt. műszaki telephelyével szemközti terület (hrsz.:1685/1) 

11.4. Az új autóbusz-állomás építésével szembeni szakmai 

elvárások 

Legfontosabb funkciók, melyekre a tervezésnél is nagy súlyt kell fordítani: 

• Kereskedelmi funkciók: amelyek az utas fogadásával, ellátásával 
kapcsolatosak 

• Forgalmi funkciók: amelyek a jármű közlekedésével kapcsolatosak 

A pályaudvar területén a jelenlegi utasforgalmi adatok figyelembevételével 5 db 
indító állás, 4 db érkező állás kialakítása indokolt, továbbá igény szerint tároló 
állások. Üzemanyagtöltő kialakítása az állomás városbeli elhelyezésétől függően 
indokolt lehet. 

Az autóbusz állomáson szigetperonos megoldás javasolt a jobb elkülönülés és a 
forgalombiztonsági szempontok megvalósulása érdekében. 
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11.5. I. változat 

A vasútállomás szomszédságában lévő MÁV területen – részben a jelenlegi 
rakodóvágányok (két szélső csonkavágány) területének felhasználásával - 
intermodális csomópontként valósul meg az autóbusz-állomás. 

 
46. ábra: Tapolca MÁV terület 

A közszolgáltatások biztonságos és egyenlő elérhetősége, a közösségi közlekedés 
fejlesztése, egyúttal a fogyatékkal élő személyek utazási körülményeinek javításáról 
való gondoskodás, az első változat alapvető célja.  
Az intermodalitás feltételeinek megteremtése ösztönzi az egyéni közlekedés háttérbe 
szorítását, igyekszik növelni a közösségi közlekedés részarányát, kiemelt figyelmet 
fordítva a fenntartható fejlődés megvalósítására, a környezet terheinek 
csökkentésére. 
A közösségi-közlekedési csomópont kialakítása az egyes közlekedési szolgáltatók 
utas felvevő és utasforgalmi létesítményei közötti átjárhatóságot, a jó megközelítést 
célozza meg, kiegészülve egy közös menetirányítási rendszer, összehangolt 
menetrend, az egységes utas tájékoztató és jegykiadási rendszer lehetőségével. 
Mindezek a közösségi közlekedés számára egy vonzó környezet hozhatnak létre. 
Lehetőség nyílik európai színvonalú, akár egy fedett megoldású, akadálymentes 
átszállási kapcsolat megteremtésére, valamint a csomópont területe, a meglévő 
vasúti épületek, több szolgáltatásnak (étterem, hírlapárus, egyéb kereskedelmi 
egységek) is helyéül szolgálhatnak.  
A terv megvalósításával az egyéni közlekedés mértékének csökkentése érhető el a 
közösségi közlekedésben résztvevők arányának növelése érdekében. 
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47. ábra: Tapolca MÁV terület 

Előnyök: 

• Teljesül az intermodalitás. 
• Zajszennyezés, légszennyezés veszélye kisebb, mint a jelenlegi helyen, a 

városközpontban. 
• A helyi-járatos autóbuszok jelenlegi vonalvezetésükkel is könnyen betéríthetők 

a területre. 

Hátrányok: 

• A terület felhasználhatósága kérdéses. 
• A műszaki telephely más helyszínen található. 
 

11.6. II. változat 

A Somló Volán Zrt. műszaki telephelyén valósul meg az autóbusz-állomás. 

 
48. ábra: Somló Volán műszaki telephelye 

Előnyök: 

• Az üzemeltetés során felmerülő műszaki problémák azonnal orvosolhatók. 
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• Az autóbuszok tárolási lehetősége (kiállási időkben) a műszaki telepen 
megoldott. 

• Zajszennyezés, légszennyezés veszélye kisebb, mint a városközpontban. 
• A terület a közforgalmú helyközi autóbusz-közlekedést ellátó Somló Volán Zrt. 

tulajdona. 
• A helyi-járatos autóbuszok jelenlegi vonalvezetésükkel is könnyen betéríthetők 

a területre. 

Hátrányok: 

• Nem teljesül az intermodalitás. 

11.7. III. változat 

A Somló Volán Zrt. műszaki telephelyével szemközti területen valósul meg az 
autóbusz-állomás. 

 
49. ábra: Somló Volán műszaki telephelyével szemben lévő eladó terület 

Előnyök: 

• Az üzemeltetés közben felmerülő műszaki problémák azonnal orvosolhatók. 
• Az autóbuszok tárolási lehetősége (kiállási időkben) a műszaki telepen 

megoldott. 
• Zajszennyezés, légszennyezés veszélye kisebb, mint a városközpontban. 
• A helyi-járatos autóbuszok jelenlegi vonalvezetésükkel is könnyen betéríthetők 

a területre. 

Hátrányok: 

• Nem teljesül az intermodalitás. 
• A terület meg kell vásárolni. 
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Előnyök: 
• Az üzemeltetés során felmerülő műszaki problémák azonnal orvosolhatók. 
• Az autóbuszok tárolási lehetősége (kiállási időkben) a műszaki telepen 

megoldott. 
• Zajszennyezés, légszennyezés veszélye kisebb, mint a városközpontban. 
• A terület a közforgalmú helyközi autóbusz-közlekedést ellátó Somló Volán Zrt. 

tulajdona. 
• A helyi-járatos autóbuszok jelenlegi vonalvezetésükkel is könnyen betéríthetők 

a területre. 

A tervezett mindhárom változat esetén az autóbusz pályaudvar létesítésére jelentős 
terület áll rendelkezésre. Így az új autóbusz-állomás kényelmes, és tágas lehet, ami 
forgalmi, és utas-kényelmi szempontból is kedvező. 

Forgalomszervezési és utasforgalmi szempontok miatt a megvalósulandó autóbusz-
pályaudvar áthelyezésekor (mindegyik esetben) felül kell vizsgálni a közforgalmú 
helyközi és távolsági autóbusz-járatok közlekedési rendjét Tapolca város 
közigazgatási határain belül. 

Az autóbusz-állomás a városközpontból történő kiköltöztetése zajterhelési 
szempontból kedvező hatásokat eredményez. 

Levegőszennyezés szempontjából az új autóbusz pályaudvar építése - mindegyik 
áthelyezési változatban - kedvező hatású, mivel a lakóépületek kisebb mértékben 
lesznek érintettek. Mindegyik változatban az utasok és a dolgozók légszennyezésből 
adódó terhelése a megengedett érték alatt maradhat.  

Beszélni kell még a veszélyes hulladékok előírás szerinti gyűjtéséről, tárolásáról, 
szállításáról. Meg kell akadályozni, hogy a veszélyes hulladék kezelése és 
ártalmatlanítása során a talajba, a felszíni és felszín alatti vizekbe, vagy a levegőbe 
jusson. 

Összességében megállapítható, hogy az autóbusz-állomás áthelyezése a környezeti 
hatások előnyös változásával járna. A fellépő zajterhelés és légszennyezés jelentős 
lakterületeket nem érintene, a közterületeket érintő terhelés nem befolyásolja a 
funkciók gyakorlását. 

12. Városközpont forgalmi rend változása, alternatívák 
A Közlekedésfejlesztési koncepció kialakításakor figyelembe veendő alapfeltételként 
tekintettük az elnyert belvárosi város-rehabilitációs elképzeléseket, melynek 
legfontosabb elemei az alábbiak: 

A belvárosi akcióterület: 

1. Ady és Deák utcák közötti gyalogos átjáró 
2. Ady utca 10-16. sz. házak körüli U-alakú feltáró út és terek felújítása, 

fejlesztése 
3. Nagyköz utca 5. sz. mögötti szervízút felújítása 
4. Nagyköz utcai parkoló fejlesztése 
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Déli városkapu létesítményei: 

5. Autóbuszok és személygépkocsik parkolója 
6. Új közpark 
7. Sétány-híd a Tapolca-patakon 

 

 

 

 
50. ábra: A városközpont város-rehabilitációs fejlesztései 

A városszerkezet legfontosabb eldöntendő kérdése az autóbusz-pályaudvar mielőbbi 
áthelyezése, valamint a városközpontban tervezett forgalomcsillapítás, 
gyalogosövezet kiterjesztése. 

Amennyiben az autóbusz-pályaudvar áthelyezésre kerül, a felszabaduló területen két 
forgalmi sávos, kétirányú utcával a Deák Ferenc utca és az Ady utca összeköthető 
egymással, ezáltal továbbra is megmarad a Halápi út - Ady Endre utca – Petőfi 
Sándor utca – Bacsányi János utca – Déli tehermentesítő út irányú É – D – i városon 
belüli összeköttetés (feltételezve a Bacsányi úti fejlesztés megvalósulását). 

A autóbusz-pályaudvar területén nyitott új utca részben átveheti a Sümegi út – Hősök 
tere forgalmát. Amennyiben az Ipar utca korszerűsítése is megvalósul, a Sümeg felől 
érkező átmenő forgalom már nem fogja terhelni a városközpontot, hanem a Déli 
tehermentesítő úton akadálytalanul átérhet a városon. 
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A városközpont további forgalomcsillapítása három módon lehetséges. 

 

I. változat 

A járműforgalom teljes kitiltása a Deák Ferenc utca Petőfi Sándor utca 
csomópontjától a Fő tér Arany János utcáig, a Kisfaludy utca, valamint a Bem 
apó utca Vörösmarty Mihály utca Mónus Illés utca közötti szakaszának 
gyalogos övezetté való átalakítása a Vörösmarty Mihály utca É-i irányú 
egyirányúsításával együttesen. 

 
51. ábra: A környező utak forgalmi terhelésének változása a forgalomcsillapítás kiterjesztésének 

függvényében I. változat 

A változat előnye: 

• Városi központi gyalogos rendezvénytér kialakításának lehetősége 
• A városközpont gépjárműforgalomtól való teljes mentesítése 

A változat hátránya: 

• Deák Ferenc utca, Fő tér feltárási, kiszolgálási lehetőségének 
ellehetetlenülése 

• Városközpont parkolási mérlegének további rontása 
• Az amúgy is terhelt, balesetveszélyes Ady Endre utca forgalmának 2-2,5-

szeresére növelése 
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II. változat 

A Deák Ferenc utca egyirányúsítása a Petőfi Sándor utca csomópontjától a Fő 
tér irányába a Csányi utcáig utcáig, a Kisfaludy utca gyalogos övezetté való 
átalakítása a Vörösmarty Mihály utca É-i irányú egyirányúsításával 
együttesen. Egy változatban itt is maradhat a Bem apó utca Vörösmarty 
Mihály utca – Mónus Illés utca közötti szakaszának sétáló övezetté való 
alakítása, másik változatban lehetséges a Bem apó utca Vörösmarty Mihály 
utcától az Ady Endre utca felé történő egyirányúsítása, amely csak az 
épületek lebontása árán valósítható meg. 

A Deák Ferenc utca forgalmának további csökkentése érdekében ezen 
alapváltozat alternatív megoldása lehet az átmenő forgalom kitiltása, csak a 
célforgalommal a területre érkező járművek és a buszok beengedése. A 
pusztán jelzőtáblával jelzett tilalom nem tud hatásos lenni, ezért ez a 
megoldás nem javasolt, célszerűen alkalmazható a sorompós, vagy 
útburkolatba épített automatikus érzékelővel működő parkolásgátló elem. 

 
52. ábra: A környező utak forgalmi terhelésének vátlozása a forgalomcsillapítás kiterjesztésének 

függvényében II. változat 

A változat előnye: 

• A városközpont gépjárműforgalmának lecsökkentése 
• A városközponti funkciók, igények elsőbbsége (idegenforgalom, vendéglátás 

kiszolgálása) 
• Városközpont parkolási mérlegének javulása 

 

A változat hátránya: 

• Városközpont parkolási mérlegének további rontása 
• Az Ady Endre utca forgalmának 1,5-2-szeresére növekedése 
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III. változat 

Lényegében a II. változattal azonos azzal a különbséggel, hogy az Ady Endre utca is 
egyirányúsításra kerülne a Sümegi út irányába az út teljes hosszában. 

 

A változat előnye: 

• A városközpont gépjárműforgalmának lecsökkentése 
• A városközponti funkciók, igények elsőbbsége (idegenforgalom, vendéglátás 

kiszolgálása) 
• Városközpont parkolási mérlegének javulása 

 

 
A változat hátránya: 

• A Deák Ferenc utcaforgalma a jelenlegihez képest lényegesen nem 
csökkenne 

• A helyközi autóbuszforgalom útvonalát megváltoztatja 

Mindhárom változat esetében a térképeken jelzett csomópontok módosítása 
szükséges. A térképeken színjelzéssel jelöltük a várható forgalomnagyság 
változásait 

Az Ady Endre, Petőfi Sándor, Batsányi János utcában, Mónus Illés úton és a Kossuth 
Lajos utcában forgalomnövekedés várható, míg a Deák Ferenc utcában, Sümegi 
úton, Hősök terén jelentős forgalomcsökkenésre lehet számítani. 

Mindhárom változatnál alapfeltételnek tekintettük az Autóbusz-pályaudvar 
városközpontból való kihelyezését. Amennyiben egyelőre ez mégsem valósulna 
meg, akkor sem lehetetlen a Deák Ferenc utca egyirányúsítása, korlátozása, de az 
Ady Endre utca - Sümegi út szűk beépítésű csomópontja szempontjából kedvezőtlen 
eredményeket hozhat. 
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IV. Képviselő-testületi határozat szerinti javaslat: 

 

53. ábra: A környező utak forgalmi terhelésének változása a forgalomcsillapítás kiterjesztésének 

függvényében 

A Deák Ferenc utca és a Fő tér forgalom előli elzárását fokozatosan javasoljuk 
megvalósítani. Első lépésben lezárható lenne a posta és az Iskola utca közötti 
szakasz a júliusi és augusztusi vasárnapokon, 10.00 és 18.00 között, majd                
– amennyiben ez az intézkedés beválik és nem vált ki nagymértékű tiltakozást – 
augusztusban ugyanez a szakasz szombatonként is lezárásra kerülhetne, 12.00 és 
18.00 között.  

Az érintett szakaszokon az árurakodás az ideiglenes útlezárások időszakában a 
hétvégi útlezárások kezdete előtt vagy végét követően, a teljes útlezárás 
időszakában meghatározott időpontok között (pl. 07.00-10.00 között) lenne 
engedélyezett. 

Gyalogos övezet kialakítását javasolják a koncepció kidolgozói a Kisfaludy Sándor 
utcában. Véleményünk szerint a Deák Ferenc utca és a Fő tér időszakos gyalogos 
övezetté alakításával egy időben, illetve attól függetlenül is megvalósítható a 
Kisfaludy Sándor utca lezárása, a Kossuth Lajos utca és a Tamási Áron Művelődési 
Központ mögötti parkolóból nyíló kijárat közötti szakaszon. Ezt különösen indokolja a 
Tavasbarlang népszerűsége és az idegenforgalmi időszakban gyakran tapasztalható 
embersűrűség a Tavasbarlang bejárata előtti közterületen. 

A Deák Ferenc utca, a Fő tér és a Kisfaludy utca lezárásával egy időben forgalmi 
rend változtatásokra és csomóponti átépítéseket javaslunk a Mónus Illés utcában, a 
Vörösmarty utcában és a Halápi utca érintett csomópontjaiban. Véleményünk szerint, 
tekintettel arra, hogy a Kisfaludy utcának csak igen rövid szakasza kerülne lezárásra 
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és csak olyan időszakban, amikor igen csekély a forgalom, számottevő többlet 
forgalommal nem kell számolni a környező utcákon, ezért csak a Deák Ferenc utcát 
és a Fő teret elkerülő forgalom levezetését szükséges megoldani. A forgalom 
Vörösmarty utcába terelése egyébként sem kívánatos. 

A fentiek miatt az Ady Endre utca felé kerülő forgalmat kelet-nyugati irányban az 
Iskola utcán keresztül, a nyugat-keleti irányban kerülő forgalmat a Mónus Illés utcán 
keresztül tartjuk célszerűnek elvezetni. Ehhez a Mónus Illés utcában szükséges a 
várakozás megtiltása és az egyirányú közlekedés irányának megfordítása, valamint a 
Mónus Illés utca és a Bem apó utca csomópontjánál a köztársaság térre való helyes 
ráhajtás érdekében a forgalmi sáv a jelenleg ott található parkolón keresztül 
vezetése.  

Ez lehetővé tenné azt is, hogy a Bem Apó utca felől gyalogosan érkezők számára 
folyamatos haladást biztosítsunk a Köztársaság térig a jelenlegi forgalmi sáv 
területén, biztonságosabbá téve számukra a közlekedést. Kétségtelen, hogy ez a 
megoldás a parkolóhelyek számának bizonyos fokú csökkenésével jár, de a 
Köztársaság tér területén további két helyszínen vannak általában nem teljesen 
kihasznált parkolók.  

A fenti forgalomszabályozási intézkedések kitáblázást, útfestést igényelnek, amelyek 
a jelenleg is érvényes éves keretekből finanszírozhatóak, így megvalósításukhoz 
nagy összegű beruházásra nincsen szükség. 

 

13. Kerékpárutak 
A Balatonfelvidéki Térségfejlesztési Társulás 1999-ben elkészíttette a térségre vonatkozó 
kerékpárút hálózat kialakításának tervét. A terv részletesen feltárja az országos, térségi és 
helyi kerékpáros igényeket, meghatározza a szükséges fejlesztési irányokat. A terv, bár 10 éve 
készült, a térség úthálózati szerkezetében, forgalmi irányultságaiban változás nem történt, 
ezért a terv némi aktualizálás után ma is használható. A terv készítése óta eltelt időszak 
változásainak figyelembe vételével a hiányzó kerékpárúti kapcsolatokat az alábbiak szerint 
foglaljuk össze. 

13.1. Megépítendő kerékpárutak 

13.1.1. Sümeg – Tapolcai szakasz 

Első ütemben a jelenlegi 7319. j. ö.k. úton jelzőtáblával jelzett kerékpárút, amely 
távlatban azonban önállóan vezetett kerékpárútként építendő ki. 

13.1.2. Nyirád - Zalahaláp – Tapolcai szakasz 

A 7317. j. összekötőút nagy forgalma, azon belül is a magas tehergépjármű forgalom 
aránya miatt már első ütemben is önállóan vezetett kerékpárútként építendő ki. 
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13.1.3. Diszel – Tapolca szakasz 

Diszeltől a Barackos lakótelepig már meglévő kerékpárút, amelynek folytatásaként a 
Déli tehermentesítő út (7301. j. ö.k. út) É-i oldalán a vasútállomásig szükséges 
továbbvezetni a megépült keresztmetszettel azonos geometriai kialakítással. 

Tapolca város baleseti helyzetének értékelésénél említettük, hogy a Déli 
tehermentesítő úton bekövetkezett személysérüléses balesetek közül magas 
számarányban a baleset részese volt kerékpáros. A 7301. j. összekötő út részét 
képező Déli tehermentesítő út lakott területi szakasz, de külterületre jellemző 
keresztmetszeti kialakítással épült meg, azaz nyíltárkos vízelvezető rendszerrel, 
párhuzamosan vezetett járda és kerékpárút nélkül, valamint szakaszosan hiányzó 
közvilágítással. Rendelkezésre álló terület nincs, ennek ellenére a szabályozási 
tervben biztosítani kell egy a Déli tehermentesítő út Északi oldalán vezetendő, 
későbbiekben megépítendő kétirányú kerékpár és gyalogút helyigényét a Diszel felé 
megépült kerékpárút folytatásaként a vasútállomásig. 

13.1.4. Tapolca – Kisapáti – Szigliget szakasz 

Tapolca Kisapáti között a meglévő országos közúton kijelölhető a kerékpárút, 
Kisapátitól a Szent György-hegy alatti út igénybevételével, annak korszerűsítésével 
vezethető tovább, majd Hegymagas és a 71. sz. főút között önálló kerékpárút 
építendő. 

13.1.5. Tapolca – Lesencetomaj szakasz 

Önállóan vezetett kerékpárút építendő. 

13.1.6. Tapolca – Gyulakeszi szakasz 

Önállóan vezetett kerékpárút építendő. 

A belső városi területeken vezető utcákban a helyhiány miatt nincs lehetőség önálló 
kerékpárút építésére. A forgalmi sávoktól különválasztott kerékpárút építésre csak a 
településről kivezető, település határában lévő szakaszokon van hely. 
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 54. ábra: Tapolca kapcsolódása az országos és térségi kerékpárút-hálózathoz 

 

 55. ábra: A tervezett kerékpárutak kialakítása 
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14. Közlekedésfejlesztési javaslatok összefoglalása 

A közlekedésfejlesztési koncepció célja összefüggésben Tapolca Város Integrált 
Városfejlesztési Stratégiájával, hogy az elkövetkezendő 10-15 évben szükségessé 
váló közlekedésfejlesztési intézkedésekre iránymutatást adjon. A javasolt 
fejlesztések összhangban vannak Tapolca településfejlesztési koncepciójával és 
településrendezési tervével. A javasolt beavatkozások nem igénylik a jelenleg 
érvényes településrendezési és szabályozási terv módosítását. 

A tervezett beavatkozásokat a térképmellékleteken számmal azonosítva jelöltük. 

14.1. Új útépítések 
 

Ipar utca korszerűsítése 

Az Ipar utca megépítése kedvező hálózati kapcsolatot nyújt a Sümegi 
és Keszthelyi út összekötésére. Általa várhatóan tovább nő a Déli 
tehermentesítő út forgalom gyűjtő-elosztó szerepe, ezáltal – 
összefüggésben a Deák F. u. – Főtér további forgalomcsillapításával, 
egyirányúsításával – csökken a városközpont forgalom-terhelése. 

Távlatban az Ipar utcát célszerű felvenni az országos közúthálózatba, 
mint a 7319. j. Tapolca-Sümeg ö.k. út része, ezáltal a Keszthelyi-Május 
1.-Sümegi utak érintett szakaszai visszaminősíthetőek helyi, 
önkormányzati úttá. Mindezek feltétele, hogy az Ipar utca az összekötő 
utakra jellemző keresztmetszeti és pályaszerkezeti paraméterekkel 
épüljön meg. 

Sümegi utca – Május 1. utca körforgalmú csomópontja 

A csomópont átépítését a forgalombiztonság javítása érdekében 
javasoljuk. A csomópont terveit az Önkormányzat már korábban 
elkészíttette. A körforgalom a Sümeg felől érkező forgalom számára a 
városkaput is jelenti.  

Nagyköz utca parkolóház megépítése 

A városközpont parkoló-mérlegének javítása érdekében 
elengedhetetlenül szükséges a többszintes parkolólemez 
megvalósítása. Átmeneti, első ütemű megoldást nyújt csak a térszíni 
parkolók kialakítása, a jelenlegi parkolóhiányt csak részben orvosolja 
még a városközpont körül megváltozott forgalmi rend változás 
következtében rendelkezésre álló többlet burkolatfelületek parkolásra 
való kihasználása esetén is. 

Batsányi János utca korszerűsítése, Deák Ferenc utca Petőfi Sándor 
utca – Batsányi János utca – Déli tehermentesítő út összekötésének 
megvalósítása, buszparkoló megépítése 

Az ú.n. Déli városkapu kényelmes megközelítést kínál az autóbusszal 
érkező turistaforgalom számára, ezáltal tehermentesül a városközpont 
a turistabuszoktól. Az összeköttetés megvalósításának kedvezőtlen 
hatása, hogy várhatóan megnövekszik a Batsányi J. utcán keresztül az 
É-D-i irányban a városközponttól a D-i tehermentesítő út felé kerülő ú.n. 
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„szökő”-forgalom. Ez ellen a Batsányi J. u-ban forgalomtechnikai 
intézkedésekkel kell védekezni: a Deák F. u.-Déli tehermentesítő út 
közötti terület lakó-pihenő övezeti kijelölésével, váltakozó oldali 
megállási tilalom elrendelésével. Esztétikai és forgalombiztonsági 
szempontból indokolt a burkolatban és járdában lévő közvilágítási 
betonoszlopok megszüntetése, a közvilágítás korszerűsítése a 
lámpatestek homlokzatokra való felhelyezésével. 

Autóbusz-pályaudvar kihelyezése a városközpontból 

A településrendezési terv egyik koncepcionális feladata is az autóbusz-
pályaudvar városközpontból való kihelyezése. Településszerkezeti 
szempontból kedvezőtlen az értékes városközponti terület közlekedési 
területként való hasznosítása, valamint forgalmi és forgalombiztonsági 
szempontok miatt is szükséges a tervezett beavatkozás. Három 
megvalósítható alternatív lehetőséget adtunk az autóbusz-pályaudvar 
áthelyezésére, amelyek közül az optimális a vasútállomás területére 
való áthelyezés lenne. 

Az autóbusz-pályaudvar áthelyezése nem jelenti azt, hogy a 
városközpont elérhetősége ellehetetlenül. Összefüggésben a Főtér 
átalakításával átdolgozandó a helyi és helyközi járatok menetrendje és 
útvonala úgy, hogy a jelenlegi autóbusz-megállóhelyek továbbra is 
felfűzésre kerüljenek, valamint a helyi és helyközi autóbuszok, valamint 
a vonatok közötti csatlakozási lehetőségek mind teljesebb mértékben 
biztosítottak legyenek. 

K-i elkerülő, veszprémi zalahalápi út összekötése (I. ütem) 

Az országos közúthálózati forgalomszámlálási adatok igazolják a 
Juhász Gy. u. magas forgalmát, azon belül is a nehézteher-
gépjárművek 30% körüli arányát, valamint az útszakasz viszonylagosan 
kedvezőtlen forgalombiztonsági helyzetét. Mindezen problémák 
megoldására szükséges a K-i elkerülő út (Barackos lakóparkot 
lehatároló) mielőbbi (lehetőleg 5 éven belüli), de legkésőbb középtávon 
való  megvalósítása. 

É-i iparterület feltárása az É-i tehermentesítő út II. ütemű megépítésével 

A Sümegi úttól É-ra eső terület hasznosításának érdekében szükséges 
a majdani É-i tehermentesítő út részét alkotó szakasz mielőbbi 
megépítése. Az út megépítése a terület hasznosíthatóságának 
előfeltétele. 

É-i tehermentesítő út hiányzó szakaszának megépítése (III. ütem) 

A forgalom igényeit tekintve ez a szakasz a legkésőbbi ütemben 
megvalósítandó szakasz (5-10 év), amellyel bezárul a Tapolcát 
körülvevő tehermentesítő útgyűrű. A tehermentesítő út így optimális 
forgalomelosztó szerepet láthat el. 

77. sz. főút megépítése (csak hosszútávon megvalósítható feladat) 

Országos közúthálózati távlati fejlesztés Veszprém-Keszthely 
összekötésére. Egyelőre vitatott a Tapolcát elkerülő szakasz 
nyomvonala. A településrendezési terv területet biztosít mind a Déli, 
mind az Északi nyomvonal megvalósítására, azonban reálisan az 
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Északi oldali vonalvezetés valósítható meg. Ennek megfelelően 
kezdeményezni kell a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési 
Tervében szereplő nyomvonal módosítását. 

83. sz. Győr – Pápa - Devecser – Tapolca főút megépítése (csak 
hosszútávon megvalósítható feladat) 

Országos közúthálózati távlati fejlesztés Tapolca 8. sz. főút felé történő 
kapcsolatának biztosítására. 

 

14.2. Forgalomszervezési intézkedések 
 
 

Átmenő forgalom kitiltása a városközpontból 

A közlekedésfejlesztési koncepció elsődleges célja a várososon belüli 
életminőség javítása, az idegenforgalom igényeinek kiszolgálása. 
Mindez nem jelenti a teljes járműforgalom-mentességet, csak a 
szükség szerinti, minimális, elsősorban kiszolgáló forgalom biztosítását, 
és hangsúlyozottan a gyalogosforgalom elsőbbségét. 

Több változatot vizsgáltunk a Deák F. u. – Főtér forgalmának teljes 
kitiltásától a városközpontot övező utak egyirányúsításáig. Az egyes 
változatok szerinti megoldások átjárhatóak. Optimálisként javasolt 
változat: 

• Deák F. u. egyirányúsítása K-i irányba 
• Jelenlegi autóbusz-pályaudvar területén kétirányú összekötő út 

nyitása csomópont átépítésekkel 
• Ady E. u. Sümegi úti végének egyirányúsítása 
• Bem Apó u. gyalogos övezetté nyilvánítása 
• Kisfaludy u. gyalogos övezetté nyilvánítása 
• Mónus Illés utca egyirányúsításának megfordítása 

Közösségi közlekedés előnyben részesítése kínálati helyi menetrend, 
intermodális pályaudvar és integrált közlekedésszervezési megoldással 

Elsődleges prioritás a különböző szolgáltatások közötti csatlakozási, 
átszállási lehetőségek igény szerinti megvalósítása, a közösségi 
közlekedés vonzóvá tétele a hivatásforgalom számára. A jelenlegi 
megállóhelyek érintésével kell megoldani az új forgalmi rend esetében 
is az autóbuszjáratok útvonalát. 

Nyár utca egyirányúsítása É-i irányban és megnyitása a Déli 
tehermentesítő útról csak a jobbra kisívű kanyarodó mozgást 
engedélyezve 

Alternatív javaslat, amely forgalomtechnikai szempontból megoldható, 
azonban a döntésnél elsődleges szempontnak kell tekinteni a környező 
ingatlanokra ható várható zajterhelés növekedését. A javaslat 
számottevő eredményt nem hoz, mivel különlegesen jelentős többlet 
utat nem eredményez a jelenlegi forgalmi rend szerinti körforgalom 
érintésével való közlekedés sem. 
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Az egyirányúsítás miatt fennmaradó felületen többlet parkolók kijelölése 
a Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Hősök terén 

Célszerűen a fennmaradó burkolatfelületek kijelölt parkolásra 
használhatóak a városközpont parkoló-hiányának enyhítése 
érdekében. A fennmaradó felületek hasznosítása mindössze 
forgalomtechnikai beavatkozást igényel, nem teszi szükségessé 
burkolatépítési munkák végzését. A parkolók kijelölése a 
városközpontban ennek ellenére nem lehet minden határon túli cél, 
meg kell találni az optimumot a burkolt felületek és a zöldterületek 
aránya között. 

 

14.3. Forgalombiztonság javítását célzó intézkedések 
 

Juhász Gyula utca, Ady Endre utca gyalogos átvezetések középszigetes 
átépítése 

A nagyforgalmú gyalogosátvezetések forgalombiztonságának 
javítására javasolt a középszigetes átvezetések megépítése. A javasolt 
helyszínek átépítésének szükségessége baleseti adatokkal igazolható. 

Pacsirta utca - Semmelweis csomópont forgalombiztonságának javítása 

A Pacsirta utca feletti lakóterület, lakó-pihenő övezet városközpont felé 
kapcsolatot biztosító útja a Semmelweis út, amely egyirányú D-i 
irányban. A baleseti adatok a csomópontban baleseti sűrűsödést 
mutatnak – a városban egyedüli gócpontként. A konfliktusvizsgálat azt 
mutatta, hogy forgalomtechnikai beavatkozással, átépítés nélkül 
(jelzőtábla, burkolatjelek, forgalmi tükör) a csomópont 
forgalmobiztonsága javítható. 

Deák Ferenc utca – Fő tér forgalomcsillapításának kiterjesztése 

A Deák F. utcában gyalogos elsőbbségi zóna kialakítása, a 
gépjárműforgalom nagyságának csökkenése itt a forgalombiztonság 
javulását eredményezi. Arra kell ügyelni, hogy az itteni 
forgalomcsökkenés ne okozhasson a környező utcákon hirtelen negatív 
változásokat. A javasolt optimális változat az ilyen negatív hatásokat 
kizárja. 

14.4. Kerékpárút építések 
 

Déli tehermentesítő út É-i oldalán vezetett kerékpárút megépítése a 
Barackos lakóparktól a vasútállomásig 

A kerékpárút kijelölését részben új nyomvonalon épített, gépjármű 
forgalomtól elválasztott kerékpárúton, részben pedig meglévő, 
korszerűsítendő önkormányzati úton (Nyárfa u.) való kijelöléssel 
terveztük. A baleseti adatok egyértelműen igazolják a D-i 
tehermentesítő út melletti kerékpárút szükségességét. Ezáltal 
megvalósulhatna a legtávolabb eső Diszeli városrész és a leendő 
intermodális autóbusz-pályaudvar biztonságos kerékpáros 
összeköttetése. 
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Kerékpárút építése a Sümeg, Keszthely, Zalahaláp és Gyulakeszi felé 
vezetett országos közutak mentén 

Mielőbb szükséges a belterületi szakaszokon az önálló vonalvezetésű, 
gépjárműforgalomtól különválasztott kerékpárútszakaszok megépítése. 

Középtávon szükséges az országos és regionális kerékpárút 
hálózathoz való kapcsolat megvalósítása érdekében a külterületi 
szakaszokon is a kerékpárutak továbbépítése. 
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14.5. Előterjesztés a Képviselő-testület 2009. május 15-i nyilvános 
ülésére (7. Napirend) 
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7. Napirend        Ügyiratszám: 14 / 257 / 2009.  
 
 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
 

a Képviselő-testület 2009. május 15-i nyilvános ülésére 
 
 
 
Tárgy: Tapolca város és Tapolca–Diszel közlekedési helyzetének 

felülvizsgálata, a városi közlekedésfejlesztési koncepció elfogadása 
 
Előterjesztő:  Császár László polgármester 
 
Előkészítette:  Papp Zoltán Tamás főépítész 
   Városüzemeltetési és Műszaki Iroda 

Mikusi Gyula irodavezető 
   Joó Ferenc vezető-tanácsos 
 
Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sportbizottság 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

 
Meghívottak:  Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

Tóthné Temesi Kinga irodavezető 
   
 
 
 
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi munkatervnek megfelelően 
elkészíttette Tapolca város közlekedésfejlesztési koncepcióját (továbbiakban: koncepció). A 
meghívásos pályázat során kilenc céget kerestünk meg, végül a nagy szakmai tapasztalattal 
rendelkező Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (továbbiakban: KTI) kapta a 
megbízást a koncepció elkészítésére. A KTI által kidolgozott tanulmány egy 
közlekedésmérnöki szakmai anyag, amellyel kapcsolatban a városvezetés céljainak elérése 
érdekében további egyeztetések voltak szükségesek. A KTI által kidolgozott koncepciót a 
Képviselő-testület tagjai elektronikus formában kapják meg jelen előterjesztés mellékleteként, 
illetve megtekinthető Tapolca Város honlapján is. Papíralapú formátumban a koncepció a 
Városüzemeltetési és Műszaki Irodán tekinthető meg. 
 
A KTI által kidolgozott munkaanyag készítésekor a célkitűzés a városban élők, ide látogatók 
életminőségének javítása; az idegenforgalom, az oktatási intézmények és a munkáltatók, a 
termelő és szolgáltató egységek igényeinek kielégítése; valamint az ésszerű és kulturált 
közlekedési lehetőségek biztosítása volt. A koncepció készítői figyelembe vették a 
városvezetés közlekedésfejlesztési elképzeléseit és a már jelenleg is folyamatban lévő, vagy 
előkészítés alatt álló beruházásokat (pl. Ipar utca kiépítése, IVS pályázat elemei). Nagyon 
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hasznos, a koncepció több elemét (pl. déli elkerülő út melletti kerékpárút, valamint 
középszigetes vagy kiemelkedő gyalogos átkelőhelyek építése) meghatározó adatsorok 
készültek a baleseti statisztikából.  
 
A széleskörű közlekedési vizsgálat egyúttal összefoglalja mindazokat a kérdéseket, amelyek 
Tapolca város és Tapolca-Diszel városrész közlekedésének felülvizsgálatával 
kapcsolatban felmerültek. 
 
A vizsgálatok alapján a KTI anyaga végül 18 pontban összegzi a közlekedésmérnökök által 
javasolt útépítéseket, forgalomszervezési intézkedéseket. Kiemelten vizsgálta a KTI kettő, a 
belváros forgalmát alapvetően befolyásoló beruházás lehetőségét. Egyfelől az autóbusz 
pályaudvar áthelyezésével, másfelől a Deák Ferenc utca és a Fő tér gépjárműforgalom előli 
lezárásával kapcsolatban készültek alternatívák. Az alternatívák elemzése és a városvezetés 
szándékainak összevetése alapozza meg a jelen előterjesztéshez tartozó határozati javaslatokat 
a város közlekedésfejlesztési lehetőségeiről. 
 
Az előterjesztés előkészítőinek a koncepcióhoz képest javasolt változtatásai, illetve kiegészítő 
megjegyzései a következők: 

 
1)  Autóbusz végállomás áthelyezése 
 
Az autóbusz pályaudvar áthelyezésével kapcsolatban három alternatíva merült fel, 
amelyek közül a Somló Volán Zrt. éppen azt a lehetőséget preferálja legkevésbé, 
amelyet Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a KTI is a 
leginkább kívánatosnak tart. Az intermodális kapcsolatok kialakításának lehetősége, a 
minden irányból való közúti megközelíthetőség és a 2009. második félévben 
megnyíló pályázati lehetőségek miatt a jelen előterjesztés készítői az autóbusz 
pályaudvarnak a vasútállomás mellé történő áthelyezését javasolják.  
 
A koncepció készítői több olyan menetrendi és tarifális eszközt említenek, amelyek 
hozzá tudnának járulni egy intermodális vasúti-közúti közösségi közlekedési 
csomópont megfelelő kihasználásához. 
 
A KDOP 2009-2010. évre vonatkozó Akciótervében 4.2.3. pont alatt szerepel a 
közösségi közlekedés fejlesztése, amelyre az Akcióterv szerint 1,3 milliárd forintos 
keret elkülönítését tervezik. Ugyanakkor rendelkezünk olyan információkkal, hogy 
2009. második felében ebből a keretből projektenként 400 millió forintig történő 
finanszírozással tervezik az intermodális csomópontok kialakításának 
támogatását. A támogatással megvalósítható lenne egy modern, közös vasúti-
autóbusz-kerékpáros személyszállítási terminál kialakítása, de ez csak a 
vasútállomáson valósítható meg. Tapolca városa jó eséllyel pályázhatna a támogatás 
elnyerésére, tekintettel arra, hogy a régióban mindössze egy település tervez jelenleg 
hasonló fejlesztést. 
 
A koncepció nem említi, de részben a vasútállomás területén, részben a közelben 
kialakítható lenne egy P+R parkoló is, ahonnan az utasok helyijárattal folytathatnák 
útjukat a városban. Kedvező döntés esetén a P+R parkoló kialakítása és üzemeltetése 
külön vizsgálatot kíván. Létjogosultsága a Tapolcára, illetve Tapolcáról pl. 
Keszthelyre ingázók száma alapozhatja meg. Megjegyzendő továbbá, hogy a 
koncepció javaslatai szerint a Tapolcára befutó kerékpárutak a déli elkerülő út mentén 
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és a déli városrészben kiépítendő kerékpárút által nyernének egymással kapcsolatot, 
amelynek központi eleme lehetne az intermodális csomóponthoz kapcsolódó 
kerékpáros központ. 
 
A fentiekkel szemben a Somló Volán Zrt. által javasolt alternatíva az autóbusz 
pályaudvar Somló Volán Zrt. telephelyére (Keszthelyi u. 43.) kitelepítés lenne, illetve 
a társaság másodikként a telephelyével szemben található egykori BEFAG ingatlan 
felhasználását javasolja új autóbusz pályaudvar kiépítése céljára.  
 
A KTI javaslata szerint az áthelyezésre kerülő autóbusz pályaudvar helyén közút 
létesülne, hogy az Ady Endre utca és a Sümegi utca, valamint a Keszthelyi utca és a 
Köztársaság tér csomópontjában egyszerűsödjön a forgalmi helyzet, könnyebb legyen 
az autóbuszok kikanyarodása, stb. Az autóbusz pályaudvar áthelyezését követően 
azonban az itteni csomópontokat kevesebb autóbusz fogja használni, és a jelenlegi 
autóbusz pályaudvar területe köztérként funkcionálhatna, egyúttal 
biztonságosabbá téve a Bárdos Lajos Tagintézmény diákjainak és az előtte található 
helyijárati buszmegállót használók közlekedését, valamint csökkentve a lokális 
környezetszennyezést. 
 
2) Deák Ferenc utca, Fő tér és Kisfaludy Sándor utca lezárása 
 
A Deák Ferenc utca és a Fő tér forgalom előli elzárását fokozatosan javasoljuk 
megvalósítani. Első lépésben lezárható lenne a posta és az Iskola utca közötti szakasz 
a júliusi és augusztusi vasárnapokon, 10.00 és 18.00 között, majd –amennyiben ez 
az intézkedés beválik és nem vált ki nagymértékű tiltakozást– augusztusban ugyanez 
a szakasz szombatonként is lezárásra kerülhetne, 12.00 és 18.00 között.  
 
Ezek az intézkedések táblázással, illetve korlátok kihelyezésével olcsón, jelentősebb 
beruházás nélkül megvalósíthatóak lennének. A hétvégi lezárást 2010-ben már 
áprilistól újra lehetne kezdeni, siker esetén kiterjesztve akár a nyári idegenforgalmi 
szezon hétköznapjaira is. Teljes elfogadottság esetén a tartós útlezárás bevezetése 
lenne az utolsó lépés.  
 
Az érintett szakaszokon az árurakodás az ideiglenes útlezárások időszakában a 
hétvégi útlezárások kezdete előtt vagy végét követően, a teljes útlezárás időszakában 
meghatározott időpontok között (pl. 07.00-10.00 között) lenne engedélyezett. 
 
Gyalogos övezet kialakítását javasolják a koncepció kidolgozói a Kisfaludy Sándor 
utcában. Véleményünk szerint a Deák Ferenc utca és a Fő tér időszakos gyalogos 
övezetté alakításával egy időben, illetve attól függetlenül is megvalósítható a 
Kisfaludy Sándor utca lezárása, a Kossuth Lajos utca és a Tamási Áron Művelődési 
Központ mögötti parkolóból nyíló kijárat közötti szakaszon. Ezt különösen indokolja 
a Tavasbarlang népszerűsége és az idegenforgalmi időszakban gyakran tapasztalható 
embersűrűség a Tavasbarlang bejárata előtti közterületen. 
 
A koncepció készítői szerint a Deák Ferenc utca, a Fő tér és a Kisfaludy utca 
lezárásával egy időben forgalmi rend változtatásokra és csomóponti átépítésekre 
kellene sor kerüljön a Mónus Illés utcában, a Vörösmarty utcában és a Halápi utca 
érintett csomópontjaiban. Véleményünk szerint, tekintettel arra, hogy a Kisfaludy 
utcának csak igen rövid szakasza kerülne lezárásra és csak olyan időszakban, amikor 
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igen csekély a forgalom, számottevő többlet forgalommal nem kell számolni a 
környező utcákon, ezért csak a Deák Ferenc utcát és a Fő teret elkerülő forgalom 
levezetését szükséges megoldani. A forgalom Vörösmarty utcába terelése egyébként 
sem kívánatos. 
 
A fentiek miatt az Ady Endre utca felé kerülő forgalmat kelet-nyugati irányban az 
Iskola utcán keresztül, a nyugat-keleti irányban kerülő forgalmat a Mónus Illés utcán 
keresztül tartjuk célszerűnek elvezetni. Ehhez a Mónus Illés utcában szükséges a 
várakozás megtiltása és az egyirányú közlekedés irányának megfordítása, valamint 
a Mónus Illés utca és a Bem apró utca csomópontjánál a köztársaság térre való helyes 
ráhajtás érdekében a forgalmi sáv a jelenleg ott található parkolón keresztül 
vezetése.  
 
Ez lehetővé tenné azt is, hogy a Bem apó utca felől gyalogosan érkezők számára 
folyamatos haladást biztosítsunk a Köztársaság térig a jelenlegi forgalmi sáv 
területén, biztonságosabbá téve számukra a közlekedést. Kétségtelen, hogy ez a 
megoldás a parkolóhelyek számának bizonyos fokú csökkenésével jár, de a 
Köztársaság tér területén további két helyszínen vannak általában nem teljesen 
kihasznált parkolók.  
 
A fenti forgalomszabályozási intézkedések kitáblázást, útfestést igényelnek, amelyek 
a jelenleg is érvényes éves keretekből finanszírozhatóak, így megvalósításukhoz nagy 
összegű beruházásra nincsen szükség. 
 
3) Ady Endre utcában található gyalogos átkelőhelyek átépítése 
 
A KTI koncepció a Fő tér lezárásával 150%-os forgalom növekedést prognosztizál az 
Ady Endre utcában, és az ábrákon megjeleníti a Petőfi Sándor utca – Zrínyi Miklós 
utca – Batsányi János utca felé kerülő forgalmat is. A Déli Városkapu parkolójának 
megépülésével és a csatlakozó úthálózat kiépítésével valóban fent áll a veszélye 
annak, hogy a Batsányi János utca forgalma megnövekedjen, amely a városrész 
jelenleg is kedvezőtlen forgalmi helyzete (szűk utcák, gyalogos járdák hiánya) miatt 
nem kívánatos. Ez ellen a jelenség ellen forgalomszervezési intézkedésekkel 
szükséges fellépni.  
 
A koncepció figyelmen kívül hagyja azt a jelenséget, hogy a közúti kapacitás 
korlátozásával a forgalom egy része egyszerűen megszűnik. Az előterjesztés készítői 
szerint az autóbusz pályaudvar kitelepítésével az Ady Endre utca forgalma 
valószínűsíthetően csak 50-100% mértékben növekedne, amely miatt az ott található 
gyalogos átkelőhelyeket pl. középszigetes megoldással védetté kell tenni, és az 
utcában további forgalomcsillapító intézkedéseket kell hozni.  
 
A középszigetes gyalogos átkelőhelyek az egyébként általában nem kihasznált útszéli 
parkolóhelyek rovására megépíthetőek, illetve adott esetben többlet forgalmi sáv is 
kialakítható. Az elveszített parkolóhelyek üzemeltetéséből beszedett parkolási 
díjbevétel pótolható azzal, hogy a kertvárosi utcákban, különösen a Ley utcában a 
kijelölt parkolóhelyek kivételével a helyi lakosokat leszámítva meg lenne tiltva a 
várakozás.  
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A nagy gyalogos forgalmuk miatt feltétlenül fontos lenne a Bárdos Lajos 
Tagintézménynél, valamint a Semmelweiss utcánál található gyalogos átkelőhelyek 
átépítése középszigetes gyalogos átkelőhellyé, amelyet a baleseti statisztikák 
indokolnak. Indokolt lenne a Köztársaság téren található hosszú gyalogos átkelőhely 
átépítése is, ugyanakkor ez a kérdés komplexebb vizsgálatot igényel, mert a 
Köztársaság-téren túlméretezett közlekedési felületek találhatók, viszont igény 
mutatkozik külön helyközi autóbusz megállóhely kialakítására is.  
 
A kórház közelében található helyközi autóbusz megállóhely jelentősége akkor fog 
igazán megmutatkozni, amikor megvalósul az autóbusz pályaudvar áthelyezése. Akár 
a vasútállomáshoz, akár a Keszthelyi útra kerül át a helyközi autóbusz járatok 
végállomása, továbbra is szükséges le- és felszállási lehetőséget biztosítani az Ady 
Endre utca mentén.  
 
Indokolt megvizsgálni a helyszűke miatt, hogy dupla, vagy három kocsi hosszúságú 
megállóhelyek (irányonként egy-egy helyszínen) kialakíthatóak-e a Köztársaság-
téren, illetve az Ady Endre utca kórház előtti szakaszán. A jelentős utasforgalomra és 
a jegykiadás ebből fakadó időtartamára tekintettel számolni kell egy időben kettő-
három járat torlódására, ezért fontos a megfelelő méretű megállóhelyek kialakítása. 
 
A koncepció nem említi, de az Ipar utca 2009-ben elkészülő beruházásával és a 
Tapolca – Sümeg közötti összekötő út leaszfaltozásával lehetőség nyílik a Május 1. 
utca és a Sümegi utca csomópontjának már korábban tervezett körforgalmas 
átépítésére. A folyamatot gyorsíthatja, amennyiben a Magyar Közút Kht. átvenné 
Tapolca Város Önkormányzatától az Ipar utca, mint későbbi elkerülő út közútkezelői 
feladatait. Ugyanakkor Tapolca Város Önkormányzata megkapná a Május 1. utca, 
valamint a Keszthelyi utca és a Sümegi utca jelenleg a Magyar Közút Kht. 
kezelésében álló szakaszainak közútkezelői feladatait, így a tervezett körforgalmi 
csomópont mind a négy ága önkormányzati kezelésű útban folytatódna. Ezért már 
most javasoljuk ennek a csomópontnak körforgalmi csomóponttá történő áttervezését. 
 
4) Kerékpárút építése a déli tehermentesítő út mentén 
 
A koncepció, különös tekintettel a déli tehermentesítő út mentén bekövetkezett 
kerékpáros balesetekre, továbbá a már megépült Tapolca – Tapolca-Diszel 
kerékpárút, valamint a tervezett Tapolca – Hegymagas – Szigliget és a Dobó 
lakótelep felé vezető kerékpárutak összekötésére, javasolja kerékpárút építését a déli 
tehermentesítő út mentén. A kerékpárút a Gyulakeszi útnál és a Hegymagasi útnál 
található körforgalmaktól a déli tehermentesítő út mentén indulna, de a köztes 
szakaszon a déli városrész utcáit igénybe véve (Nyárfa utca, Királykúti utca) 
haladna.  

 
Ez indokolja, hogy a Déli Városkapu létesítendő parkolójának térségében megfelelő 
nyomvonal és a Tapolca-patak feletti híd kerüljön kialakításra a kerékpárút céljából. 
Ugyanakkor elképzelhetőnek tartanánk egy közös gyalogos-kerékpárút kiépítését is, 
ugyanis a déli tehermentesítő út mentén nagy igény lenne a gyalogos közlekedés 
biztosítására is. Ez a fejlesztés minden bizonnyal magával vonná a közvilágítás 
kiépítésének szükségességét a leendő déli kerékpárút mentén, ahol az még nem áll 
rendelkezésre. 
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5) Északi tehermentesítő út tervezése 
 
A keleti városrész egyik legnagyobb közlekedési problémája a Juhász Gyula utcát 
érintő nagymértékű nehéz tehergépjármű forgalom. A KTI mintavételezése is 
kimutatja, hogy az itt elhaladó teherautók, kamionok száma indokolja a Tapolca – 
Veszprém és a Tapolca – Győr főútvonalak közötti átkötés (északi elkerülő út 
megfelelő szakasza) kiépítését. A tervezett nyomvonal ezen felül kiszolgálná a 
rohamléptekkel fejlődő Barackos lakópark lakóit is. 
 
A koncepció ezen felül számol azzal, hogy a Fenyves utcától északra eső területen a 
gyógyvíz bázisra épülő wellness beruházás valósulna meg, ezért az északi elkerülő út 
további nyomvonalának több ütemben történő kiépítésére tesz javaslatot. A már 
Tapolca-Diszel városrésztől induló elkerülő nyomvonal megvalósíthatóságát a 
koncepció csak hosszú távon valószínűsíti, míg a déli elkerülő út nyomvonalát a 
talajmechanikai tulajdonságok és a természetvédelmi előírások, továbbá a vasúti 
átjárók, illetve vasút feletti közúti felüljárók létesítésének szükségessége miatt elveti. 

 
 
Jelen előterjesztés készítői a koncepcióban foglalt javaslatokat figyelembe véve és 
rangsorolva alakították ki az azt az ütemtervet, amely Tapolca Város Közlekedésfejlesztési 
Koncepcióját képezi. Javaslatunk szerint a Közlekedésfejlesztési Koncepció elfogadása 
mellett a koncepcióban foglaltak megvalósításához rövidtávon (1-2 éven belül) szükséges 
forrásokról is indokolt dönteni, amely főleg a tervezési munkálatok költségét jelenti.  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem az előterjesztést megvitatni és –a KTI által kidolgozott közlekedésfejlesztési 
koncepció, valamint a fentiek alapján– a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
                                                                                     HATÁROZATI JAVASLAT 

 
I. 

 

Tapolca város belvárosában a közösségi 

közlekedési módok összehangolása, az 

utazóközönség jobb kiszolgálása, a 

közlekedésbiztonság (ideértve a gyalogosan 

közlekedőket is) biztosítása és a gyalogos 

közlekedési felületek kialakítása érdekében 

Tapolca Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja az autóbusz 

végállomás áthelyezését a Hősök teréről a 
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vasútállomás előtti, Vasút utca és a déli 

tehermentesítő út által határolt területre, 

azzal a feltétellel, hogy a helyközi 

autóbuszjáratokra a belvárosi le- és 

felszállási lehetősége azt követően is 

biztosítva legyen. Ezért felkéri a 

polgármestert, hogy tegye meg a szükséges 

intézkedéseket az érintett közlekedési 

szolgáltatókkal (MÁV Zrt., MÁV-Start Zrt., 

Somló Volán Zrt.) való egyeztetések, 

tárgyalások folytatására, az ehhez szükséges 

előkészületi munkálatok (látványterv, 

megvalósíthatósági tanulmány) elvégzésére, 

valamint a lehetséges pályázati források 

felkutatására és megpályázására. Az érintett 

közlekedési szolgáltatókkal való egyetértés 

és sikeres pályázat esetén felkéri továbbá a 

polgármestert a leendő intermodális 

csomópont terveinek elkészíttetésére, a 

tervek engedélyeztetésére.  

 

Felelős:  polgármester 
Határidő:  2009. november 30. 
 
 
 

II. 
 

Az egészséges környezet biztosítása, az 
idegenforgalmi szempontból is vonzóbb 
belvárosi településrész kialakítása, a megfelelő 
forgalom elől elzárt közterületek létrehozása 
érdekében Tapolca Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért a Deák Ferenc utca, 
a Fő tér gyalogos övezetté alakításával, a Deák 
Ferenc utcában található postahivatal 
parkolójának keleti bejárata és az Iskola 
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utca/Arany János utca/Kossuth Lajos utca 
csomópontja közötti szakaszon fokozatos, több 
fázisban megvalósuló bevezetéssel. Ezen célok 
elérése érdekében felkéri a polgármestert, hogy a 
gyalogos övezet használatának módját, 
időtartamát határozza meg, végezze el a 
szükséges egyeztetéseket az érintett lakossággal, 
üzlettulajdonosokkal és vállalkozásokkal, 
intézményekkel, az idegenforgalmi 
szervezetekkel, illetve a közlekedési 
szolgáltatókkal,  a rendészeti, elsősegélyt nyújtó 
és tűzvédelmi szervekkel a közösségi közlekedés 
és az áruszállítás folyamatossága, a parkolási 
szükségletek biztosítása és a mentési és egyéb 
szükséges feladatok zavartalan nyújtása 
érdekében. A gyalogos övezet kialakításának 
forgalomtechnikai megoldását dolgoztassa ki és 
Tapolca Város 2009. évi költségvetési rendelete 
kiadási előirányzatának 3. Cím 
Városüzemeltetési feladatok, 11. Alcíme terhére 
gondoskodjon az ehhez szükséges források 
biztosításáról. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  2009. augusztus 31. 
 
 
 

III. 
 

Az egészséges környezet biztosítása, az 
idegenforgalmi szempontból is vonzóbb 
belvárosi településrész kialakítása, megfelelő, 
forgalom elől elzárt közterületek létrehozása 
érdekében Tapolca Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért a Kisfaludy Sándor 
utca gyalogos övezetté alakításával a Kossuth 
Lajos utca és a Tamási Áron Művelődési 
Központ mögötti parkoló kijárata között. Ezen 
célok elérése érdekében felkéri a polgármestert, 
hogy a gyalogos övezet használatának módját, 
időtartamát határozza meg, az érintett 
lakossággal, üzlettulajdonosokkal és 
vállalkozásokkal, intézményekkel, az 
idegenforgalmi szervezetekkel, illetve a 
rendészeti, elsősegélyt nyújtó és tűzvédelmi 
szervekkel a parkolási szükségletek biztosítása, a 
mentési és egyéb szükséges feladatok zavartalan 
nyújtása érdekében szükséges egyeztetéseket az 
érintettekkel végeztesse el, továbbá a gyalogos 
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övezet kialakításának forgalomtechnikai 
megoldását dolgoztassa ki és Tapolca Város 
2009. évi költségvetési rendelete kiadási 
előirányzatának 3. Cím Városüzemeltetési 
feladatok, 11. Alcíme terhére gondoskodjon az 
ehhez szükséges források biztosításáról. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  2009. augusztus 31. 
 
 
 

IV. 
 
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
gyalogosan közlekedők biztonságának 
szavatolása érdekében az Ady Endre utcában a 
Bárdos Lajos Tagintézménynél és a 
Semmelweiss utcánál található, balesetveszélyes 
gyalogos átkelőhelyek biztonságosabbá történő 
átépítéséhez, továbbá a Május 1. utca és a 
Sümegi utca csomópontjának körforgalmú 
csomóponttá történő átépítéséhez.  szükséges 
tervezési és engedélyezési munkálatokat 
elvégeztesse, egyúttal felkéri, hogy az ezekhez 
szükséges források biztosítására a 2010. évi 
költségvetési koncepció elfogadása során tegyen 
javaslatot. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  2009. november 30. 
 
 
 

V. 
 
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
elmúlt évek során bekövetkezett kerékpáros 
balesetek okán, valamint a könnyebb gyalogos 
megközelítés elősegítése érdekében a déli 
tehermentesítő út mentén a Gyulakeszi útnál és a 
Hegymagasi útnál található körforgalmú 
csomópontok között, szükség szerint a déli 
városrészben található utcákat (Nyárfa utca, 
Királykúti utca) érintve megvalósítani tervezett 
gyalogos-kerékpárút vagy kijelölt kerékpáros 
közlekedési útvonal nyomvonalának tervezési és 
engedélyezési munkálatait elvégeztesse, egyúttal 
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felkéri a polgármestert, hogy az ezekhez 
szükséges források biztosítására a 2010. évi 
költségvetési koncepció elfogadása során tegyen 
javaslatot. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  2009. november 30. 

 
 
 

VI. 
 
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
rendelkezésékre álló településrendezési 
eszközökkel és kapcsolatrendszerrel, a fejlesztés 
szorgalmazásával, a nyomvonal biztosításával 
segítse elő a Tapolca – Veszprém és a Tapolca – 
Győr főútvonalak közötti északi tehermentesítő 
állami közút mielőbbi megépítését, a Juhász 
Gyula utcában tervezett nehéz gépjármű forgalmi 
korlátozások és a Barackos lakópark jobb 
megközelítése mihamarabbi megvalósításának 
érdekében. Felkéri továbbá hogy az északi 
tehermentesítő út elvi építési engedély tervezési 
munkáihoz szükséges források biztosítására a 
2010. évi költségvetési koncepció elfogadása 
során tegyen javaslatot, kutasson fel pályázati 
forrásokat az útépítési engedélyezési 
tervdokumentáció elkészítéséhez, valamint 
kezdje meg a tárgyalásokat az útépítéssel érintett 
ingatlanok tulajdonosaival az útépítéshez 
szükséges földrészletek megosztására 
vonatkozóan. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  2009. október 31. 
 
 
 

VII. 

Tapolca Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Közlekedéstudományi 

Intézet Nonprofit Kft. által kidolgozott, 

„Tapolca város közlekedésfejlesztési 

koncepciója” című anyagot megtárgyalta és 

azt az ülésen elfogadott módosításokkal 
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elfogadja. Egyúttal felkéri a polgármestert a 

közlekedésfejlesztési koncepció ülésen 

elfogadott módosításokkal egységes 

szerkezetben történő kiadására. 

 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  2009. június 30. 
 

 
Tapolca, 2009. máj. 6.  

 

 

 

 

        Császár László 

         polgármester 

 

Melléklet: 

 

• Tapolca város közlekedésfejlesztési koncepciója 
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14.6. Tapolca Város Képviselő-Testületi határozatok  
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14.7. TERVLAPOK 
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15. FELHASZNÁLT FORRÁSOK JEGYZÉKE 
 

• Tapolca Településrendezési Terve, Architop Kft., 2008. 

• Tapolca város 2007-2010.évek közötti gazdálkodásának STRATÉGIAI 

PROGRAMJA 

• Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program 2009-2010 évi elfogadott 

akcióterve 

• Tapolca város Integrált Városfejlesztési Stratégia 2008. 

• Tapolca-Belváros-Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv 2008. 

 

Felhasznált jogszabályok 

• Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2008. (VI. 02.) Kt. 

rendelete (Tapolca Város Helyi Építési Szabályzata) 

• Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2004. (XI. 02.) Kt. 

rendelete az építészeti értékek helyi védelméről  

• Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete 58/2004. (XII. 20.) Kt. 

rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének 

rendjéről 

• Tapolca Város Településrendezési Terve (2008.) ArchiTop Építésziroda Kft. 

 

Felhasznált internetes források 

• Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapja: www.otm.hu, 2008 

• Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség honlapja: 

www.kdrfu.hu, 2008. 

• Veszprém megye honlapja: www.veszpremmegye.hu, 2008. 

• VÁTI Kht. honlapja, Térségi Tervezés: www.vati.hu, 2008. 

• Tapolca Város honlapja: www.tapolca.hu, 2008. 

• Tapolca Online Újság honlapja: http://tapolca.mconet.biz, 2008. 

 

Adatszolgáltatók 

• Tapolca Város Polgármesteri Hivatala 

• KSH, T-STAR adatbázis, 1997-2006. 
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M1 Forgalomszámlálási adatok  

Országos közutak 2007. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma 

 

Az országos közutak 2007. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma  

Autóbusz Tehergépkocsi 

Közút 

A számláló 
állomás 

érvényességi 
szakaszának 

határszelvényei 

Összes         
forgalom 

Személy-
gépkocsi

Kisteher-
gépkocsi egyes csuklós közepesen 

nehéz nehéz pót-
kocsis nyerges speciális

Motor-
kerékpár Kerékpár Lassú 

járművek 

száma szelvény 
(km) km km  j/nap E/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap 

44+650 44+640 45+192 6410 7813 3902 563 238 1 628 419 238 236 0 87 94 4 
46+000 45+192 46+288 4632 4881 3076 440 174 4 481 84 6 0 0 141 210 16 
46+500 46+288 46+852 7929 8654 5366 625 307 0 629 285 106 72 3 155 362 19 

7301 ök. út 

47+600 46+852 54+121 4719 4980 3029 563 173 4 481 96 6 0 0 139 210 18 
7317 ök. út 25+400 22+595 26+865 4113 4829 2920 557 79 0 180 92 46 93 8 79 47 12 
7318 ök. út 5+200 4+705 8+033 2382 2608 1790 373 34 0 61 64 2 2 0 28 25 3 
7319 ök. út 12+400 0+000 12+617 3245 3582 2406 495 88 0 91 60 8 5 0 42 49 1 
7345 ök.út 2+500 0+000 5+795 1918 2480 1198 121 23 0 172 113 75 16 0 80 91 29 

73314 
állomáshoz 

vezető út 
0+080 0+000 0+160 463 488 308 44 17 0 48 8 1 0 0 14 21 2 

 
M1/a. ábra: Országos közutak 2007. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma
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Helyszíni forgalomfelvételek 
Forgalomszámlálási adatok 

Forgalomszámlálás időpontja: 2009. 03. 17. 16:00-16:15 óra között  
Forgalom-
számlálás 
helyszíne 

Személy-
gépkocsi 

Tehergép-
kocsi 

Nehéz 
tehergép-       

kocsi, kamion 
Autóbusz Motor-

kerékpár Kerékpár 

1 95 19 0 6 1 1 
2 156 26 0 4 2 6 
3 162 18 0 4 4 4 
4 50 10 0 1 1 2 
5 175 9 0 2 5 3 
6 63 3 0 0 1 0 
7 85 9 0 2 0 2 

 
M1/b. ábra: Forgalomszámlálási adatok 2009. március 17. 

 
Forgalomszámlálási adatok 

Forgalomszámlálás időpontja: 2009. 03.23. 07:15 -  07:30 óra között  
Forgalom-
számlálás 
helyszíne 

Haladási irány Személy-
gépkocsi 

Tehergép-
kocsi 

Nehéz 
tehergép-    

kocsi, 
kamion 

Autóbusz Motor-
kerékpár Kerékpár 

Sümeg felé 45 7 0 3 1 1 1 
Sümeg felől 34 11 0 2 0 0 
Városközpont felől 38 12 0 1 1 2 2 
Városközpont felé 83 12 0 2 0 4 
Városközpont felé 82 6 0 1 0 1 3 
Városközpont felől  57 6 0 0 2 1 
Városközpont felől 15 1 0 1 0 0 4 
Városközpont felé 17 1 0 0 0 0 
Városközpont felé 91 5 0 6 1 2 5 
Városközpont felől 56 2 0 2 0 1 

6 Egyirányú utca, 
városközpont felől  53 1 0 0 1 2 

Sümegi út felé 38 6 0 6 0 5 
7 Köztársaság tér 

felé 48 10 0 1 0 2 
Városközpont felé 7 0 0 0 0 0 8 
Városközpont felől 15 7 0 0 0 0 

 
M1/c. ábra: Forgalomszámlálási adatok 2009. március 23. 
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M2 Baleseti adatok 

BALESETI ADATOK LISTÁJA   
80 

baleset
                          

Kö
zú

t s
zá

m
a 

ki
lo

m
ét

er
 

m
ét

er
 

ÉV
 

hó
na

p 

na
p 

ór
a 

be
ép

íté
s 

 

Te
le

pü
lé

s 

ki
m

en
et

el
 

te
rm

és
ze

t  

tip
us

 

út
al

ak
za

t 

94000 0 0 2002 2 20 16 L TAPOLCA 2S 13 501 5
94000 0 0 2002 4 8 8 L TAPOLCA 3K 13 501 5
7301 47 555 2002 6 13 11 L TAPOLCA 2S 11 201 4

84 22 350 2002 7 3 9 L TAPOLCA 2S 13 501 5
84 22 320 2002 7 21 18 L TAPOLCA 2S 13 501 5

94000 0 0 2002 8 12 10 L TAPOLCA 2S 51 1004 1
7301 44 626 2002 8 17 17 L TAPOLCA 3K 13 501 5
7301 47 888 2002 8 31 5 L TAPOLCA 3K 13 501 5
7301 48 4 2002 10 11 5 L TAPOLCA 3K 12 105 1
7301 45 555 2002 11 16 17 L TAPOLCA 2S 12 110 1

94000 0 0 2002 11 27 17 L TAPOLCA 3K 51 1007 5
7301 45 222 2002 12 21 9 L TAPOLCA 3K 13 501 5
7301 46 809 2003 3 24 14 L TAPOLCA 2S 13 501 5
7301 45 555 2003 5 15 19 L TAPOLCA 2S 15 302 5
7301 46 855 2003 7 2 14 L TAPOLCA 2S 12 109 1

94000 0 0 2003 10 7 14 L TAPOLCA 3K 11 401 5
7301 46 888 2003 11 3 12 L TAPOLCA 3K 51 1003 1

94000 0 0 2004 2 12 8 L TAPOLCA 3K 51 1008 5
94000 0 0 2004 3 2 8 L TAPOLCA 3K 21 710 1
7301 48 390 2004 4 8 2 L TAPOLCA 1H 33 912 2

94000 0 0 2004 6 19 12 L TAPOLCA 3K 12 307 5
94000 0 0 2004 7 9 15 L TAPOLCA 3K 51 1007 5
94000 0 0 2004 7 10 8 L TAPOLCA 3K 13 501 5
94000 0 0 2004 7 26 0 L TAPOLCA 3K 31 910 1
94000 0 0 2004 8 5 19 L TAPOLCA 2S 13 603 5
94000 0 0 2004 8 9 10 L TAPOLCA 3K 12 301 5
94000 0 0 2004 8 19 9 L TAPOLCA 3K 51 1017 5
94000 0 0 2004 8 22 15 L TAPOLCA 3K 13 501 5
94000 0 0 2004 9 8 17 L TAPOLCA 2S 11 401 5
94000 0 0 2004 9 28 15 L TAPOLCA 3K 12 310 5
94000 0 0 2004 10 3 13 L TAPOLCA 3K 12 302 5
94000 0 0 2004 10 20 7 L TAPOLCA 3K 13 501 5
94000 0 0 2004 12 3 11 L TAPOLCA 2S 51 1010 1
7319 0 0 2004 12 30 20 L TAPOLCA 2S 13 610 5
7319 0 555 2005 1 10 20 L TAPOLCA 2S 51 1011 1
7319 0 600 2005 2 22 5 L TAPOLCA 3K 11 401 5

94000 0 0 2005 4 18 11 L TAPOLCA 3K 51 1007 5
94000 0 0 2005 4 22 15 L TAPOLCA 3K 12 310 1
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94000 0 0 2005 5 4 1 L TAPOLCA 3K 32 903 5
94000 0 0 2005 5 25 12 L TAPOLCA 3K 12 108 1
94000 0 0 2005 5 29 13 L TAPOLCA 3K 12 103 1
94000 0 0 2005 6 10 12 L TAPOLCA 3K 33 912 2
94000 0 0 2005 6 24 9 L TAPOLCA 3K 15 307 5
94000 0 0 2005 6 28 7 L TAPOLCA 2S 51 1003 1
94000 0 0 2005 8 2 16 L TAPOLCA 3K 51 1008 5
94000 0 0 2005 9 13 14 L TAPOLCA 2S 13 610 1
94000 0 0 2005 9 13 18 L TAPOLCA 3K 51 1003 1
94000 0 0 2005 9 29 12 L TAPOLCA 3K 12 101 1
94000 0 0 2005 10 5 7 L TAPOLCA 3K 51 1004 2
94000 0 0 2005 10 7 13 L TAPOLCA 3K 13 501 5
94000 0 0 2005 10 12 14 L TAPOLCA 3K 12 302 5
94000 0 0 2005 10 12 16 L TAPOLCA 3K 13 603 5
94000 0 0 2005 11 30 19 L TAPOLCA 3K 51 1008 5
94000 0 0 2005 12 13 5 L TAPOLCA 3K 11 201 2
94000 0 0 2006 1 11 10 L TAPOLCA 3K 12 310 5
94000 0 0 2006 1 12 7 L TAPOLCA 2S 51 1004 1
94000 0 0 2006 1 25 14 L TAPOLCA 3K 11 201 1
7301 45 192 2006 3 29 14 L TAPOLCA 3K 13 501 5
7319 7 172 2006 5 17 13 NL TAPOLCA 2S 32 911 1
7317 25 918 2006 7 13 6 L TAPOLCA 3K 51 1001 5

94000 0 0 2006 8 15 8 L TAPOLCA 2S 13 610 5
94000 0 0 2006 9 1 8 L TAPOLCA 3K 12 109 1
94000 0 0 2006 9 1 9 L TAPOLCA 2S 81 1003 1
7301 46 298 2006 9 5 11 L TAPOLCA 2S 11 206 2
7316 20 204 2006 9 19 5 NL TAPOLCA 1H 51 1019 1

94000 0 0 2006 9 19 9 L TAPOLCA 2S 51 1004 1
94000 0 0 2006 10 3 15 L TAPOLCA 3K 13 501 5
94000 0 0 2006 10 6 15 L TAPOLCA 3K 51 1018 5
94000 0 0 2006 10 9 8 L TAPOLCA 2S 51 1003 1
7301 46 809 2006 10 14 18 NL TAPOLCA 2S 32 911 1

94000 0 0 2006 11 3 11 L TAPOLCA 2S 51 1010 6
94000 0 0 2006 11 25 21 L TAPOLCA 3K 51 1019 1
94000 0 0 2006 12 3 13 L TAPOLCA 2S 13 501 5
94000 0 0 2006 12 14 16 L TAPOLCA 3K 13 501 5
94000 0 0 2007 1 8 7 L TAPOLCA 3K 51 1003 1
7301 45 192 2007 1 9 14 L TAPOLCA 2S 13 501 5

94000 0 0 2007 1 10 7 L TAPOLCA 3K 51 1003 2
94000 0 0 2007 1 16 9 L TAPOLCA 3K 51 1010 1
94000 0 0 2007 2 16 14 L TAPOLCA 3K 15 2002 5
94000 0 0 2007 6 29 15 L TAPOLCA 3K 15 401 5

             
Balesetek   Résztvevők       Sérültek     
Halálos :    2 Gyalogos :   29  Halálos :    2 
Súlyos :   27 Kerékpár :   24  Súlyos :   28 
Könnyű :   51 Gépjármű :  107  Könnyű :   72 
Összes :   80 Egyéb :    0  Összes :  102 
   Összes :  160      
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M3 A Tapolcára utazó középiskolások csoportosítása 
településenként,évfolyamonként 
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M4 Tapolca helyi autóbusz járati menetrend 
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M5 A fejlesztések lehetséges pályázati konstrukciói, a KDOP 
mint lehetséges pályázati forrás 

Tapolca város által kialakított városfejlesztési koncepció megvalósulása pályázati 
forrásokra támaszkodik. 

Elsősorban ki kell emelnünk a Közép Dunántúli Regionális Operatív programot, a 
KDOP-t. 

 
M5 1. ábra: A KDOP akcióterülete 

 

A 2007-2013 közötti időszakra szóló Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként az 
egyes ágazatok és régiók fejlesztési céljait és irányait a fejlesztési tervhez hasonlóan 
hét évre szóló, úgynevezett "operatív programok" tartalmazzák. Ezeken az operatív 
programokon belül két évre szóló akciótervek rögzítik az egyes ágazatok konkrét 
feladatait, fejlesztéseit. A két évre szóló, ám évente felülvizsgálandó akciótervek 
tartalmazzák többek között azt, hogy az adott operatív program céljaihoz illeszkedve a 
következő kétéves időszakban milyen nagyobb "központi" fejlesztéseket, konkrét 
beruházásokat valósítanak meg nem pályázati úton uniós forrásból. Emellett az 
akciótervek tartalmazzák azt is, hogy az adott ágazati vagy regionális operatív program 
keretében milyen területeken és milyen konkrét célokra írnak ki uniós pályázatokat az 
elkövetkező hónapokban. Az akcióterveket a szakmai és a társadalmi partnerekkel 
folytatott egyeztetést követően a kormány fogadja el. 

A magyar kormány széles körű partnerségi egyeztetést követően 2009. januárjában 
fogadta el jelenlegi formájukban az akcióterveket, amelyekben már szerepelnek a 
gazdasági válság hatásai miatt szükségessé vált forrásátcsoportosítások, könnyítések. 
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Az elfogadott akciótervek közül Tapolca város fejlesztései elsősorban a KDOP 1. 
Gazdaságfejlesztési priorítás, 2. Turizmusfejlesztési priorítás, 3. Fenntartható 
településfejlesztés priorítás, 4. Közlekedés- és környezetfejlesztés priorítás, 5. Humán-
infrastruktúra fejlesztés priorítás mentén valósíthatóak meg. 

A 17023 fős Tapolca közlekedési helyzetének fejlesztése, városrehabilitációja a 3-4 
priorítás pályázati kiírásai kapcsán lehetségesek. 

A településnagyság miatt a 3. priorítás 3.1.1/B „Értékmegőrző és funkcióbővítő 
városrehabilitáció 10.000 fő feletti és 20.000 fő alatti városokban” című pályázat jöhet 
szóba, amelynek költségkerete 2009-ben 1 Milliárd Ft. 

 
M5 2. ábra: A KDOP 3. priorítás pályázati konstrukcióinak ütemterve 

 

TM5 3. ábra: A KDOP 3. prioritás pályázati konstrukcióinak pénzügyi kerete 
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Támogatható tevékenységek a KDOP 3.1.1/B konstrukcióban: 

Lehatárolt akcióterületen belül városi funkciót erősítő tevékenységek: 

• gazdasági - pl. szolgáltatóház, kiskereskedelmi egységek felújítása 
• közösségi - pl. rendezvény-, sport- és szabadidős terek felújítása 
• városi - pl. közterek, parkok, vonalas infrastruktúra-létesítmények építése, 

felújítása 
• közszféra - pl. középületek, közművelődési épületek felújítása 
• épített és természeti értékek védelmét erősítő tevékenységek, pl. egyházi épület 

külső felújítása 

Fejlesztéseket kötelezően kiegészítő kisléptékű elemek: 
• közösségfejlesztő, 
• környezettudatosságot bővítő, 
• foglalkoztatási célú és 
• szabadidő-eltöltési akciók. 

Önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek: 
• köz- és közlekedésbiztonság fejlesztése 
• szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése 
• barnamezős területek fejlesztése 
• ESZA típusú fejlesztések (pl. közösségszervezés, szociális szolgáltatás stb.) 
• akadálymentesítés 
• azbesztmentesítés, terület előkészítés, energiahatékonyság 
• városmarketing 

Kerékpárút fejlesztések a városban a KDOP 4. priorításain belül valósíthatóak meg a 
4.2.2 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése konstrukcióban. ( 2009-ben 1,27 milliárd Ft áll 
rendelkezésre) 

 
M5 4.ábra: A KDOP 4. priorítás 4.2.2 pályázati konstrukció ütemterve 

 
M5 5. ábra A KDOP 4. priorítás 4.2.2 pályázati konstrukció pénzügyi kerete 
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A konstrukció keretében támogatást lehet igényelni új kerékpárosforgalmi létesítmény 
építéséhez, valamint ahhoz szorosan kapcsolódó biztonságos kerékpártároló 
építmények építéséhez. 

Támogatás igényelhető: 

- egy, két és három számjegyű főutak átkelési (belterületi) szakaszai mentén, négy- és 
ötszámjegyű (összekötő, bekötő) utak külterületi, illetve belterületi átkelési szakaszaira, 
valamint egyéb nyomvonalon vezetett, a mindennapos közlekedés részére, 
közlekedésbiztonsági, hivatásforgalmi kerékpárforgalmi létesítmények építésére. 

A pályázat keretében megépülő kerékpáros út állhat kerékpárútból, kerékpársávból, 
indokolt esetben elválasztott közös gyalog– és kerékpárútból, illetve különösen indokolt 
esetben osztatlan gyalogos-kerékpáros útból, valamint további, a vonatkozó ÚME által 
megnevezett hálózati elemekből. 

A kerékpárforgalmi létesítmények tervezésénél az ÚT 2-1.203:2009 Útügyi Műszaki 
Előírást kell figyelembe venni. 

Közösségi közlekedés fejlesztésre szintén a 4. prioritásban van lehetőség a 4.2.3. 
Közösségi közlekedés fejlesztése című pályázati konstrukcióban. 

A pályázati konstrukció célja: 

A pályázati célja a közösségi közlekedést használók arányának szinten tartása és 
növelése a közösségi közlekedési rendszerek infrastruktúrájának fejlesztésével, ezen 
belül: 

• korszerű közösségi közlekedési infrastruktúra létrehozása, 
• a fenntarthatóságot elősegítő intermodalitás növelése, 
• az info-kommunikációs eszközök alkalmazása a közösségi közlekedés 

korszerűbbé és vonzóbbá tételében. 

A konstrukció 2009. II. negyedévében kerülne kiírásra, azonban a gazdasági helyzetet 
figyelembe véve valószínűleg az időpont csúszni fog. 

 
M5 6. ábra: A KDOP 4. prioritás 4.2.3 pályázati konstrukció ütemterve 
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M5 6. ábra: A KDOP 4. prioritás 4.2.2 pályázati konstrukció pénzügyi keretei 

A pályázati konstrukcióban 2009-ben 1,86 milliárd Ft áll rendelkezésre a fejlesztési 
elképzelések megvalósítására. 

A projekt kiválasztás szempontrendszere: 

Speciális jogosultsági feltételek: 

• 100 millió Ft-ot meghaladó beruházási összköltség esetén megvalósíthatósági 
tanulmány, 100 millió Ft beruházási összköltséget nem meghaladó projektméret 
esetén költség-haszon elemzés csatolása kötelező. 

• Teljeskörű akadálymentesítés vállalása 

Nem nyújtható támogatás 

• a KÖZOP-ban nevesített projektek előkészítéséhez és megvalósításához. 
• a kötöttpályás közösségi közlekedési pálya fejlesztéseihez 

Értékelési szempontok: 

Előny, ha a 311/2007 (XI.17.) Kormányrendelet szerinti kedvezményezett kistérségekből 
érkezik a pályázat. 

• a fejlesztések turisztikai attrakciók elérését teszik lehetővé. 
• a fejlesztések térségi alapon szervezett humán vagy közigazgatási 

közszolgáltatások elérését segítik elő. 
• a projektek bizonyíthatóan a BAT-ot („legjobb elérhető technológia”) alkalmazzák. 
• a fejlesztések több település összefogásával valósulnak meg. 
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