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1. A fejlesztések háttere
Az eplényi sípályák üzemeltetését cégünk
Önkormányzattól és azóta is működteti azt.

2006-ban

vette

át

a

helyi

Az évek folyamán Eplény védjegyévé vált a folyamatos fejlesztés – fejlődés. A
fejlesztések döntő többsége magántőkéből, banki hitelből és a visszaforgatott
bevételekből valósult meg. 2016 év végén a kormány a kitartó munka és a
felmutatott eredmények alapján bizalmat szavazott több régóta dédelgetett
fejlesztési ötletünknek, kormányhatározatban elvi és pénzügyi támogatást biztosít
az alábbi fejlesztési program megvalósításához.
A fejlesztések döntő részéhez, illetve az azokkal járó terület igénybevételhez már
meglévő engedélyekkel rendelkezünk a terület tulajdonosától és az illetékes
szakhatóságoktól.
A teljes, négy évszakos koncepció megvalósításához azonban több olyan kisebb
területbővítést
kell
végrehajtanunk,
ami
elengedhetetlen
a
szolgáltatásfejlesztéshez és az egész éves működés stabilizálásához. A
fejlesztések szinte teljes egészét (néhány kivétellel) a 2017-es évben meg kell
valósítani a támogatási szerződés szerint.

2. Engedéllyel rendelkező tervek
2.1 Pályabővítés
A fejlesztések egyik húzó ága a már 2013-ban engedélyezett sípálya és
felvonóbővítés. A projekt a 7-es számú sípálya bővítését tartalmazza. A sípályát
északi irányba kiszélesítve, nyugati irányba pedig meghosszabbítva Magyarország
legnagyobb kezdő-középhaladó pályája valósul meg. Az igénybe vett terület
helyett másfélszer akkora területen telepítünk új erdőt.

2.2 Hálózatfejlesztés
Az új pálya behavazásának biztosítására és a pályavilágítás kiépítésére az
elektromos hálózat és a csővezeték rendszer bővítése szükséges.
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2.3 Felvonóbővítés
A síelők feljutásának biztosítására egy új ülőliftet építünk ki, amely a Síaréna
második ülőliftje lesz. A felvonó egy bontott lift lesz, amit 2017 júniusában
szerelnek szét Ausztriában. A megfelelő kapacitás bővítéséhez a 2-es csákányos
felvonó – mintegy 300 méterrel történő – meghosszabbítása, valamint az 1-es
csákányos felvonó kiszállóállomásának átalakítása válik szükségessé.

Magyarázat:
-

Sárga szín a területbővítést jelöli
Kék szín a felvonóbővítéseket jelöli

3. Engedélyre váró fejlesztések
A fejlesztéseket csak koncepcionálisan lehet kezelni. Csakis olyan fejlesztéseket
terveztünk, amelyek illeszkednek a piaci irányvonalakba és elősegítik a téli-nyári
kihasználást.
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3.1 Tanulópálya bővítés
A téli irányvonalnál fő szempont, hogy megnöveljük a kezdők, családok számára
rendelkezésre álló lehetőségeket. A már engedélyezett pályabővítés is ezt az
irányvonalat követi, azonban kényszerűvé vált a teljesen kezdők oktatására
szolgáló felületek bővítése is.
A már kiépített 2-es számú tanulópálya megszélesítésével és tereprendezésével a
kezdő felületet megnövelnénk. A 2-es számú tanulópályánk a négyüléses felvonó
és a 3-as csákányos felvonó beszálló állomásai között helyezkedik el. Ezt a pályát
földfeltöltéssel a patak irányába, további 3-5 méterrel szélesítenénk meg. Ez a
munka a tervezett feladatokból az elsők között kerül majd megvalósításra.

Magyarázat: A sárga vonal meglévő, 2-es számú tanulópálya bővítésének tervét
jelöli.

3.2 Tavak takarítása – tó igénybevétel
Az utóbbi évek tapasztalataiból kiindulva, sajnos nem mindig elegendő a
hóágyúzáshoz rendelkezésre álló vízkészlet. A megnövekvő sípályafelület
behavazásához további hóágyúk és hótaposó ratrak gépek beszerzése válik
szükségessé. A növekvő hóágyártó kapacitás azonban megnövekedett vízigénnyel
jár. Emiatt a jelenleg is használatban álló Boszorkány és Gyékényes tavak
iszapmentesítése szükséges a tavak medrének tisztításával. A felszabaduló földdel
a 3.1-es pontban bemutatott tanulópálya feltöltés kitűnően megvalósítható.
A tavak tisztításán kívül a völgy harmadik tavát, a Zöld tavat is tervezzük igénybe
venni. Az igénybevétel megköveteli a tó medrének takarítását. A takarítás után a
tó felszínéről a tiszta vizet mobil szivattyúval kívánjuk a jelenleg is használatban
levő tavakba szivattyúzni szárazság esetén. A tavak kitakarítását a tavaszi
hónapokban kívánjuk elvégezni.
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Magyarázat:
- sárga vonal – tó igénybevétel
- kék vonal – mobil szivattyú, tömlők helye

3.2 Transzformátor bővítés
A vízkészletek bővítése mellett szükségessé válik az elektromos hálózat fejlesztése
is. A meglévő transzformátorállomás tehermentesítésére, annak betáp
nyomvonalán egy új transzformátor kialakítását tervezzük. A fejlesztés nem járna
új terület igénybevétellel, mert a jelenleg is működő – még a 1970-es években
épített – elosztóház helyére telepítenénk az új transzformátorállomást, amiről
aztán az új felvonó is kapná az elektromos ellátást.

Magyarázat:
-

sárga vonal a sípályabővítés érintett területeit jelöli
a kék vonal a 35 kilovoltos betáp nyomvonalat jelöli
a pirossal jelölt rész a jelenlegi kapcsolóház, leendő transzformátor helye
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3.3 Családi park kialakítása
A téli kapacitásbővítés mellett a nyári attrakciók körének bővítése is kiemelten
fontos. A nyári kerékpáros pályák és a libegő kiegészítésére családi park kiépítését
tervezzük. A family park koncepcióval a gyermekes családok kerülnek a fókuszba.
A kalandpark elemekkel kiépített családi játszótér egy stabil látogatótábort képez.
Célunk a családok biztonságos, ellenőrzött körülmények között történő
szórakoztatása. A Verga Zrt. javaslatait figyelembe véve, a családi park a jelenlegi
síkölcsönző épület és az 1-es számú parkoló közötti füves területen, a jelenlegi
személyzeti parkoló helyén, valamint a felette található domboldal egy részén
kerülne kialakításra, fakivágás nélkül.

Magyarázat: a sárga vonallal jelölt terület a családi park tervezett helye
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3.4 Parkolóbővítés
A fejlesztések révén a látogatószám növekedésére számítunk. A növekedés miatt
a parkolókapacitás bővítése válik szükségessé. A Verga Zrt. javaslatait
figyelembe véve egy újabb sípálya bejárat, valamint egy új parkolóterület
kialakítását tervezzük. A fejlesztéssel tehermentesülne a sípályához vezető
erdészeti út.
Az alábbi rajz szemlélteti a területet. A fehér vonal az eplényi Enikő Panziótól
indulva egy erdei utat jelöl a focipálya mellett elhaladva, majd a
magasfeszültségű kábelek nyomvonaláig vezet. A fejlesztés során ezen út
vízelvezetését megoldva, azt burkolattal (meredek részen aszfalt, laposabb
részen dolomitzúzalék) látnánk el. A villanyvezetékek alatt kialakítandó parkolót
szintén dolomitzúzalékkal borítanánk be, továbbá 3 méter szélességben a
tervezett parkolótól az új sípálya aljáig vezető utat is. A parkoló közjóléti célt is
szolgál, mert a pihenőerdő és a tanösvények, kirándulóhelyek egyszerűbben
megközelíthetőek lesznek.

Magyarázat:
-

a sárga vonallal jelölt terület a sípályabővítés helye, a fehér vonal az
említett erdei út, illetve a leendő parkoló területe

3.5 Vendéglátóhely bővítés
A

megnövekedett

vendégforgalomhoz

szükséges

a

vendéglátóhelyek
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befogadóképességének bővítése is. A lehető legkisebb tájsebet és beavatkozást
okozva a természetben, a jelenlegi kőház büfé továbbfejlesztését tervezzük. A
masszív kőalapra építkezve, faszerkezetű vendéglátóhely kialakításával. A
melegkonyhás engedélyhez szükség van folyóvízre, ezért a vezetékes vizet a
háztól körülbelül 150 méterre húzódó ivóvíz gerincről kívánjuk vételezni, ami a
sípálya saját csővezetéke. A keletkező szennyvíz összegyűjtésére szennyvíztartály
elhelyezését tervezzük, amit az erdei úton érkező szennyvízszállító autó ürít majd.

Magyarázat:
-

a
a
a
a

sárga vonal a tervezett sípálya bővítést jelöli
pirossal jelölt terület a büfébővítés tervezett helye
piros vonal a leendő vízvezeték nyomvonala
kékkel jelölt terület a meglévő vízvezetékhez való csatlakozási pont
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3.6 Pályaszállás kialakítása mobilházak telepítésével
A parkoló és a sípálya közötti területen, a jelenlegi gyermek kerékpáros pálya
helyén mobilházak elhelyezését tervezzük. Ezzel több, mint 30 főnek tudnánk
kulturált körülmények között pályaszállást biztosítani. A mobilházak telepítéséhez
a vezetékes ivóvizet és az elektromos áramot el kell vezetni az érintett területre,
valamint szennyvíztartály bővítése válik szükségessé.

Magyarázat:
-

a sárga vonallal körbevett területen kapnak helyet a mobilházak
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3.7 Kerékpáros pálya fejlesztés
A meglévő kerékpáros pályákat további két nyomvonallal kívánjuk bővíteni a
családosok számára inkább alkalmas lejtésű területek bevonásával. A kerékpáros
pályák kialakítása nem jár fakivágással, nyomvonala a fák között halad. Az épített
elemek magassága sehol nem éri el az egy méteres magasságot. A pályára
földbuckák építését tervezzük a megfelelő élmény biztosítására, a sebesség
csökkentésére és ezáltal a talajerózió minimalizálására.

Magyarázat: a P1 és P2 pályák a kiépítendő nyomvonalakat jelölik. Ezek jelentős
rész már engedélyezett, a fennmaradó területekhez jóváhagyás szükséges.

3.8 Az őszi működés engedélyezése
A nyári üzem a vállalkozásnak egy fejlődő ágazata, ami nem tud működni úgy, ha
a vadászszezon alatt nem tarthatunk nyitva. Természetesen vendégeinket
tájékoztatva a feltételekről, elengedhetetlen a tavasztól őszig terjedő nyitva
tartás.

3.9 Egyéb nyári kiegészítő fejlesztések
3.9.1 Kerékpáros oktatópálya áthelyezése az erdei tornapálya mellé
A parkoló mellett megszüntetett kerékpáros tanulópálya, átkerülne a jelenlegi
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erdei tornapálya mellé, ahol sokkal jobb feltételek állnak rendelkezésre a
működtetéshez. A gyermek kerékpáros pálya csupán minimális, egy méter
magasságot meg nem haladó elemekből áll össze.

3.9.2 Spartan Race fix akadályok felállítása a tornapálya melletti
területen
Az erdei tornapálya és a kerékpáros oktatópálya melletti területen az Verga Zrt.
kérésének megfelelően fixen kialakított elemeket hoznánk létre a Spartan Race
nevű verseny lebonyolításához, illetve versenyen kívüli edzésekhez. Ez a pálya
illeszkedne a tornapálya koncepciójába is, természetesen kizárólag természetes
alapanyagokból épülne (fa, föld, kő).

Magyarázat: A kerékpáros oktatópálya és a Spartan Race edzőpálya a sárga
vonallal körülhatárolt területeken belül kap majd helyet.

3.9.3 Egész éves étteremi működés
A rendelkezésre álló Holle Anyó Éttermet tervezzük nyáron is üzemeltetni, ahol
helyi bakonyi specialitásokkal és vad ételekkel várjuk a vendégeket. Kihasználva
a szinergiákat, nagyon jó lehetőséget látunk a helyi erdészettel való
együttműködésre, mind az alapanyagok beszerzése, mind pedig a közös
kommunikáció terén.
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4. Várható eredmények
A fent leírtakból látható, hogy fejlesztéseinkkel maximálisan igyekszünk a
természeti környezetbe való beilleszkedésre. Célunk, hogy vendégeinket is
ösztönözzük a természet látogatásával kapcsolatos szabályok betartására.
A változások minden bizonnyal pozitív irányba mozdítják el a látogatószámot,
számításaink szerint a téli időszakban kb 30%-os növekedés várható. A nyári
időszakban is hasonló mértékű fejlődésre számítunk.
A bővítések számos pozitív hatással járnak. Fellendül a helyi idegenforgalom,
nagyobb kihasználtsággal működnek majd a környező szálláshelyek,
programlehetőségek a Bakonyban. A fejlesztések közjóléti funkciót is betöltenek,
mivel egyre több embert tudunk kimozdítani a szabadba, természetesen
ellenőrzött körülmények között. Hiszünk benne, hogy a megfelelően kivitelezett és
kontrollált keretek között működtetett attrakciókkal, megfelelő kitáblázással és
kommunikációval vendégeinket a kijelölt területeken belül tudjuk tartani, távol
tartva őket mind a vadászterületektől, mind pedig a honvédségi lőterektől.
A fejlesztések, főleg a négyévszakos attrakciók megvalósítása révén
vállalkozásunk stabilabb működése válik lehetővé, amely kevésbé van
kiszolgáltatva a szezonalitásnak. Az éves működési rend stabilizálásával egyre
inkább lehetővé válik a sportolásra, kikapcsolódásra vágyók kulturált keretek
közötti kiszolgálása.

