A PROJEKT

A tervezési területen első ütemben turisztikai fogadóépület és hozzá tartozó parkoló létesül. A pavilonokból álló fogadóépület, két ütemben valósul
meg. A jelenlegi part menti út helyén gyalogos és kerékpáros sétány létesül, a gépjárműforgalom egy új elkerülő úton zajlik majd.
A Balatoni Kapu településfejlesztési program első üteme jelenleg még
a tervezési szakaszban van.
A projekt megvalósításra 1 milliárd forintos támogatási keretet határozott meg a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Kisfaludy2030 Turisztikai
Fejlesztő Nonprofit Zrt.
A területfejlesztési, rehabilitációs program tervezett befejezési határideje 2022 év vége.
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BALATONI KAPU
CÉLKITŰZÉSEK
• Környezeti kármentesítés, a természetes élőhelyek rekonstrukciója
• A közlekedés átszervezése, a település védelme, a fenntartható működtetés biztosítása
• A parkolás megoldásával Tihany belterületének tehermentesítése a
forgalomtól
• Tihany látogatói létszámának térbeli és időbeli széthúzása
• A természettel való együttélés mintaterületének létrehozása
A PROGRAM
A PART MENTI TERÜLETEK, TERMÉSZETES ÉLŐHELYEK
(LIGET, ERDŐ) REHABILITÁLÁSA
A rév tágabb környezetének teljes rehabilitációja. A környezeti szennyezés felszámolása, a tájidegen növényzet kiirtása, új, őshonos fák ültetése.
Új minőségű természetes élőhely-rekonstrukció megvalósítása a védett
félszigeten.
KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉS
Az értékes part menti területek rehabilitációjának első lépéseként a szeméttel, építési törmelékkel szennyezett erdősáv kitakarítása, a jelentős
mennyiségű hulladék eltávolítása. Az elpusztult természeti környezet eredeti állapotának visszaállítása.
PARKOLÓ KIALAKÍTÁSA
Évek óta a félsziget egyik megoldatlan problémája a közlekedés, a parkolási gondok. Hosszú távú cél, hogy a település két közúti kapuja melletti
P+R parkolókkal Tihanyt tehermentesíteni lehessen az autóforgalomtól.
Ennek egyik első lépése a rév melletti parkoló és a kulturált szolgáltatási
környezet kialakítása.
TURISZTIKAI FOGADÓÉPÜLET LÉTESÍTÉSE
A fogadókapu megállítja a gépkocsi- és busz-forgalmat, mivel innen környezetkímélő járművekkel lehet majd a település központjába eljutni. A fogadóépület információkat és a turisták komfortját biztosító szolgáltatásokat nyújt a településre érkezőknek.
A projekt bemutatása elérhető az alábbi linken is:
https://tihanyipalyazat.hu/palyazatok/balatoni-kapu-program/
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TIHANY RÉVBE ÉR
Tihanyban az elmúlt másfél évtizedben lendületes fejlesztés indult meg,
mára korszerűsödött a jelentős turizmust kiszolgáló infrastruktúra, megszépült és megújult a település történelmi központja. A helyi lakosok azonban joggal vetik fel az évek óta húzódó problémákat: a parkolási helyzetet,
a rév környékének állapotát és a munkahelyteremtést. Ezekre nyújthat
megoldást a Balatoni Kapu településfejlesztési program.
A jelenleg építési hulladékkal szennyezett, tájidegen fákkal beerdősült
úgynevezett Kenderföldeken tervezett fejlesztés jelentősen enyhítené a
parkolási gondokat, megszűntetve a település műemléki területeire és központjára nehezedő nyomást. Folytatódhat a rév környékének rehabilitációja
is, és jelentős zöldterületek újulhatnak meg. A fejlesztések megvalósulása
újabb munkahelyeket teremt majd a helyben élőknek.
Az érintett teljes terület 3,5 hektár, amelyet az Erdőbirtokosságtól bérel
ötven évre az önkormányzat. A nyilvántartásban jelenleg „beépítetlen területként” jegyzett terület a helyi építési szabályzat meghatározta paraméterekkel, beépíthető.
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A Tihany 2020-2030 projektben a zöldterület felújításához kapcsolódó,
további tervek is szerepelnek, így például egy parti sétány és tanösvény kialakítása, a vízparti élőhelyek rehabilitációja. A tervezett két fogadókapu
(Révi, illetve az Apáti) pedig megállítja a gépkocsi- és turistabusz-forgalmat, levegőhöz juttatja Tihanyt, hiszen a fogadókapuktól alternatív, környezetkímélő járművekkel lehet majd a település központjába eljutni.
A fejlesztések tervezése során az önkormányzat minden szükséges
egyeztetési eljárást lefolytatott, így a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal és
a helyi Erdőbirtokossággal, de az érintett vállalkozókkal és a civil szervezetekkel is. A tervezésnél az építési és a településképi szabályzat előírásai
maradéktalanul érvényesülnek.
A fejlesztések célja, hogy az évek óta tartó települési gondokra is választ
adva, a jelenleginél több szolgáltatást kapjanak a helyben élők és a turisták,
a félszigethez illő, értékesebb környezetet találjanak itt.

TIHANY LEVEGŐHÖZ JUT

JELKÉP ÉS KAPU EGYBEN. Parti sétány felőli látvány
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ÁRNYÉKOLÓ TETŐ 3 TRAKTUSA. Madártávlat
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PARKOLÓ
A parkoló létesítése
Tihany elemi érdeke,
hiszen enyhíteni kell a
település műemléki területeire és központjára nehezedő forgalmat, a zsúfoltságot és a
környezetszennyezést.
A Tihanyba érkező,
milliós nagyságrendű
turizmus óriási gépjármű-forgalmat generál, amelynek szabályozására szükség van, hogy megóvhassuk az épített környezetet és az itt élők egészségét.
A révi autóparkoló beállítása értékes belterületeket szabadít fel a településközpontban a vendéglátás és a turizmus javára.

TIHANY TEHERMENTESÍTÉSE
A parkoló tervezése során fontos szempont volt a szezonalitás figyelembe vétele. Kialakítása organikus, egyik része szilárd, aszfalt burkolatú, másik része viszont stabilizált gyep, amely használaton kívül zöldfelületként, rendezvénytérként
használható. Területén 115 új, őshonos fát ültetnek el.

Környezetvédelmi okokból csak
részben szilárd burkolatú parkoló
146 autó férőhely
8 darab buszparkoló
6 darab elektromos töltőállomás
4 darab akadálymentes parkolóhely
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TÁJÉPÍTÉSZET ÉS REHABILITÁCIÓ

Pavilonok tetején napozóterasz, szabad leülőkkel

A Balatoni Kapu projekt célja a terület, valamint a part menti részek tehermentesítése és ökológiai rehabilitációja.
A tájépítészeti tervezés során elsődleges szempont volt a meglévő értékes faállomány megőrzése. A parkot a természetközeli növény ültetések,
vizes-mocsaras élőhelyek határozzák meg, a növényzet és a terepszint hullámzása is a terület természetes állapotot idézi meg.
A turisztikai fogadóközpont szögletes formáit a park talajszintjén organikus vonalvezetés, a burkolatok, szegélyek és zöldfelületek lágy, íves formái oldják. Az épületek mögött mocsári növényzetre nyíló faburkolatú stég
kap helyet. A fogadóépülettől északra nagyobb szabad, ligetes terület várja
a látogatókat, amelyet mindössze a parkoló felé vezető szórt burkolatú gyalogos ösvények szelnek át.
A legfontosabb tereprendezési feladat a helyszínen található több ezer
köbméter építési törmelék ártalmatlanítása, elszállítása.

FAÜLTETÉS, PARKOSÍTÁS
130 új, őshonos fa ültetése, meglévő értékes növényzet megóvása 10 ezer m2
Fogadóépület közvetlen környezetében liget kialakítása 2 ezer m2
Törmelék elszállítás, parkerdő rehabilitáció 10 ezer m2
Parkoló környezetében parkosítás 2 ezer m2
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TURISZTIKAI FOGADÓÉPÜLET
A 319 négyzetméteres épületbe tervezett szolgáltatások több önálló pavilonban kapnak helyet. Vizes blokkok, információs helyiség, kávézó, babamama szoba, ajándékbolt várja majd a vendégeket, a fejlesztés második
ütemében pedig elektromos kerékpárkölcsönzőt és szervízt is kialakítanak,
illetve Tihanyról szóló interaktív kiállítás, vetítőterem nyílik.
A pavilonos építés lehetővé teszi a környezethez való alkalmazkodást,
így megmaradhatnak a területen álló értékes fák, az épületek közötti átlátások és a közre zárt terek pedig nemcsak hűsítő árnyat kínálnak, de egyben utalnak a Tihany ősközség halmaz-jellegű beépítésére is.
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A két ütemben megépülő pavilonok teteje járható tetőteraszként használható, de lesznek zöldtetős kialakításúak is. Az egyes pavilonokat keretszerkezetek foglalják egységbe, amelyek növényfuttató pergoláknak, árnyékolóknak, zárt tetőknek valamint napelemeknek is helyet biztosítanak.
Változatos mikroklímájú és hangulatú térrészeket hoznak létre a nyitott,
félig áttört és fedett külső terek, kiegészülve a fákkal és az épületbe befolyó
növényzettel.
Egy új minőségű, a természettel kapcsolatban álló fogadóépület várja
majd az idelátogatókat.

EGYÜTT A TERMÉSZETTEL

JELKÉP. Rév utca felőli nézet.
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