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Fiskál János polgármester úr részére
Eplény Községi Önkormányzat

Eplény
Veszprémi utca 64.
8413
Tárgy: Támogatási kérelem benyújtása

Tisztelt Fiskál János úr!

Társaságunk jelen levélben küldi meg a 2020-as év elejére tervezett fejlesztéseinek bemutatását, és
egyúttal kérelmezi Eplény község önkormányzatának hozzájárulását a fejlesztésekhez, valamint a
beruházások megvalósításához szükséges szakkezelői, tulajdonosi és vagyonkezelői hozzájárulások
beszerzését.
A beruházási terveinket az előzetesen megismert vagyonkezelői és szakkezelői keretfeltételeknek
megfelelően alakítottuk ki, melyek szerint a beruházások további erdő igénybevétellel nem
járhatnak.

Tehát

olyan

fejlesztéseket

tervezünk,

amelyek

a

jelenlegi

bérelt

területen

megvalósíthatók. A fejlesztések a kapacitásbővítést és a négyévszakos működést támogatják.

Téli működést támogató fejlesztés bemutatása
Évek óta dinamikusan nő a sí és snowboard oktatásra jelentkezők száma Eplényben. Ez nagyban a
társaságunk által elindított „Tanulj meg síelni!” elnevezésű kampánynak köszönhető, de a
társadalmunk életszínvonalának emelkedése is komoly szerepet játszik a piac fejlődésében. Az egyre
növekvő igényeket pedig ki kell szolgálni. A jelenlegi bérelt területen több olyan kedvező adottságú
rész van, ahol a tanulók számára további gyakorlóterepet tudunk kialakítani.
Ilyen helyszín a hetes számú sípályánk alsó szakasza. A kimondottan lankás, kezdőbarát terület
kiváló helyszíne a kezdő szintű oktatásoknak és az oktatás utáni önálló gyakorlásnak. A 2017-ben
épített kétüléses felvonó azonban túl nagy második lépcsőfoknak a tanulópálya után, mivel egyből a
nagy pályák tetejére viszi a síelőket. Éppen ezért tervezzük egy tányéros felvonó építését az alsó
lankás szakaszra. Ebbe az úgynevezett húzóliftbe könnyen beszállnak a kezdők, és bizonytalanság
esetén bárhol ki is tudnak szállni belőle. A tányéros felvonó fix alapokkal rendelkező berendezés,
amely mintegy 300 méter hosszú, és a hetes számú sípálya alsó, lankás szakaszának egészét
szolgálja ki. Beszálló pontját a hetes pálya aljában levő tanulópálya felső része mellé terveztük,
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kiszállópontja pedig az egyes csákányos felvonó mellett lenne. A terület bemutatására mellékletben
megküldünk egy helyszínrajzot.
Az elmúlt években kiemelkedően megnőtt a síoktatásokon résztvevők létszáma. Jellemzően évente
12-15 százalékkal nő az értékesített oktatások száma. Ez azonban csak egy direkt szám. A
beruházásnak ezen túl számos indirekt haszna is van. Például megnövekszik a sípályán töltött idő,
ezalatt több szolgáltatást vesz igénybe a vásárló, valamint a környék idegenforgalmát is serkenti a
szállások és a környékbeli egyéb szolgáltatások igénybevételével.
A beruházás mindezek mellett közjóléti funkcióval is bír, fontos társadalmi szerepet tölt be, ugyanis
egyre több embert tudunk a téli mozgásszegény időszakban a szabadba kicsalogatni. Továbbá a
környék iskoláinak is kiváló lehetőség a tanulólift, mivel még nagyobb területen gyakorolhatnak a
diákok.
A beruházást a szükséges engedélyek beszerzését követően kezdenénk meg, terveink szerint
tavasszal. A berendezés jellegéből adódóan néhány hónap alatt végeznénk az építéssel, így már
őszre elkészülhet a felvonó, télre pedig be tudjuk szerezni a használatbavételi engedélyét.
A beruházás finanszírozását részben saját tőkéből, részben pedig állami támogatásból kívánjuk
megoldani. A fejlesztés ugyanis elnyerte az állam támogatását, ami egy támogatói okiratban
rögzítésre is került 2019-ben. A berendezés műszaki fenntarthatósága megalapozott, mivel a
szerkezet egyszerű és minden alkatrészét lehet pótolni. A gyártó Doppelmayr cég a mai napig gyártja
a felvonó görgők gumibetétjét, az egyéb kopóalkatrészek (csapágyak, kötélzet) pedig hazánkban is
egyszerűen beszerezhetők. A felvonó üzemeltetése nem jár jelentős környezetterheléssel. Mivel
árammal működik, ezért lokálisan értelmezve a környezetterhelése elhanyagolható. A korszerű
váltóáramú,

frekvenciaváltós

hajtás

pedig

a

felhasznált

árammennyiséget

is

kellőképpen

optimalizálja.

Négy évszakos fejlesztés bemutatása
A téli sportoktatás és a látogatószám növekedése mellett a síszezonon kívüli, négyévszakos forgalom
is fejlődik. Azonban a társaságunk négyévszakos stabilitását ez még nem alapozza meg kellő
mértékben. Szükség van olyan fejlesztésekre, ami miatt több időt töltenek a látogatók a
létesítményben és több árbevételt képeznek. A fő célcsoport a libegőnél is a család, épp úgy, mint a
téli működés során. Hasonlóság még, hogy a négy évszakos működésnek is kiemelt szerepe van a
társadalom egészségének megőrzése szempontjából. A természetben töltött idő ugyanis egyenes út
az egészségesebb élet felé. A családok pedig jobban megismerik a környék lehetőségeit, és tovább
serkentik a térség idegenforgalmát.
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Fentiekből adódóan társaságunk néhány játszóréti elem elhelyezését tervezi a libegő kiszállója
mellett kialakított szalonnasütő és családi pihenőnél. A terület a 2017-es fejlesztéskor került
kivonásba és vált a sípálya részévé. A családok előszeretettel pihenek meg az itt elhelyezett padokon,
amíg gyermekeik élvezik a szabad levegőn történő játékot. A gyermekek számára tervezzük a
lehetőségek bővítését. Így a családok több időt töltenek a létesítményben. A beruházás az
engedélyek beszerzését követően néhány héten belül megvalósulna, ugyanis a TÜV minősítéssel
rendelkező eszközök néhány egyszerű betonalapon elhelyezhetők. A kiválasztott gyártó csakis olyan
anyagokkal dolgozik, amelyek jól állják a természet hatásait (szél, napsütés, eső), így minimális
fenntartási költséggel üzemeltethetők, illetve telepítésük is elhanyagolható a környezet terhelése
szempontjából.
A játszótéri elemek kiépítését társaságunk saját tőkéből kívánja megvalósítani a síszezon után
közvetlenül, hogy a nyári működést a lehető legnagyobb mértékben támogassa majd a fejlesztés.
Fentiek alapján tisztelettel felkérjük Önt, hogy az Eplény Községi Önkormányzat képviselő
testületének támogatását, valamint a szükséges vagyonkezelői, tulajdonosi és szakkezelői
hozzájárulásokat szerezze be és bocsájtsa rendelkezésünkre annak érdekében, hogy társaságunk a
fent részletezett beruházások megvalósítását minél előbb meg tudja kezdeni!
Kiegészítésképpen kérelmünkhöz az alábbi mellékleteket csatoljuk, felmerülő kérdések esetén állok
rendelkezésére.
Mellékletek:
-

tányéros felvonó helyszínrajza

-

tányéros felvonó műszaki leírása

-

játszótér helyszínrajz

-

játszótér műszaki leírás

Eplény, 2020. január 26.

Tisztelettel:

…………………………………………………..
Ebele Bálint
Ügyvezető igazgató
Síaréna Kft.
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1. melléklet - húzóliftes felvonó helyszínrajza és műszaki leírása

Műszaki leírás
Eplény, „tányéros” sífelvonó, 7. sípályán
Típus: Doppelmayr OEF 181 EM
Ez a leírás a sífelvonó berendezés eredeti német nyelvű anyagának fordítása, kiegészítve a
felállítási helyre vonatkozó aktualitásokkal.
1. Általános ismertetés:
A műszaki adatok a helyszínrajz táblázatában láthatók, a lift hossza 295 m.
Jelen Doppelmayr csúszó sífelvonó megfelel az érvényes előírásoknak és szabványoknak, a
berendezésben fellépő igénybevételek semelyik szerkezeti elemben sem haladják meg a
megengedett értéket.
A berendezés ún. „önkiszolgáló” elven működik, ami azt jelenti, hogy a síző maga kapja el az
érkező vonszoló rudat („tányér”), helyezi maga mögé és elindul a nyomvonalon.
A berendezés a sízőket a sítalpukon vontatja. Egy függesztékre egy síző kapcsolódhat. A
hegyállomás előtt kialakított kiszálló helyen a sízők elengedik a vonszolót, aminek kötele
ezután behúzódik a rugós dobba, a sízők jobbra kilépve hagyják el a felvonót.
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2. Meghajtó állomás (völgyállomás)
Egy acélvázra van felépítve a hajtómű és a motor. Ez az egész egység négy csavarral van az
alapbetonba leerősítve. Rajta található a kötelet hajtó korong, mely 1,5 m átmérőjű. A kötél a
nyomvonalon azonban az oszlopgörgőkkel 1,7 m távolságra van szétnyitva.
Elhelyezkedése: a helyszínrajz szerint. A téli időszakban 1,5 m magas ideiglenes műanyag
kerítéssel vesszük körül, hogy a megforduló vonszolókat a járókelők ne tudják megközelíteni.
A menetirány „jobbos”. A vontatási sebesség fokozatmentesen szabályozható. Itt található a
szállító kötél feszítő berendezése is, mely egy hidraulikus henger, az egész hajtó mechanizmust
húzza az állványzaton. A feszítő út 1,2 m.
3. Fordító (hegy-) állomás
Szintén beton alapra csavarozott vasszerkezet, a korong átmérő itt is 1,5 m. Szintén körbe kell
keríteni illetéktelen megközelítés végett.
4. Nyomvonali szerelvények
A szállítókötelet 4 db oszlop tartja, asszimetrikus „T” alakúak, 250x250x6,3 mm-es
acéllemezből készültek, a kötél nyomtávolsága 1,7 m. Az oszlopok a beton alaptestekhez
ISTOR típ. horgonycsavarokkal kapcsolódnak. (M27)
A görgőcsoport belső oldalán kötélterelő lemez található, hogy megakadályozza a kötél
esetleges kisiklását. A görgőhimbák külső oldalán kötélfogó papucsok vannak kiképezve. Ha a
kötél kisiklana, ezek megakadályozzák leesését, ugyanakkor az ide beépített elektromos
vészkapcsolók azonnal leállítják a berendezést. A görgők 200 mm átmérőjűek, cserélhető
gumi betéttel.
5. Szállítókötél
42 huzalos hosszsodrású kötél, kipörgés mentes, 14,5 mm átmérőjű. Számított szakító ereje 143
kN. Tömege 0,69 kg/m
6. Vonszolók
A vonszolók Doppelmayr típusúak (IEN/6,5/14,5) „Tárcsa, tányér” alakú egységben
végződnek, melyen egyszerre egy személy vontatható, azt a combjuk közé veszik. Röpsúlyos
fék biztosítja, hogy a sízők indulásakor a vontatókötél fokozatosan tekeredjen le a dobról, és
rántásmentesen gyorsítsa fel a sízőket. A vonszoló kötél hossza 6,5 m.
7. Elektromos berendezés
A vezérlés a kezelő házba telepített lemezszekrényekben található. Tartalmazza mindazon
kapcsoló berendezéseket és biztosítékokat, amelyek a az üzemeltetéshez szükségesek. Itt
található a biztonsági berendezések elektronikája is, a vezérlés csak a biztonsági kapcsolások
hibátlan állapotában engedélyezi a felvonó elindítását.
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8.Biztonsági berendezések
A be-és kiszálló helyet kezelők felügyelik, köztük URH rádiókapcsolat van. Mindegyikük
rendelkezésére áll egy vészkapcsoló, mellyel a berendezést leállíthatják.
A kiszállás a fordító állomás előtt 30 m-rel történik, zen az úton a vonszolók visszahúzódnak a
dobba. A korong előtt kb. 15 m-rel (tapasztalati érték alapján kell beállítani) egy kb. 1 m
magasságban keresztirányban kifeszített zsinór biztonsági kapcsolót működtet abban az
esetben, ha a vonszoló nem húzódott volna vissza rendeltetésszerűen. Ilyen esetben vészleállítás
történik, a berendezés csak a hiba elhárítása után indítható újra. Továbbá a kiszálló út vége után
kb. 2 m-rel van kihelyezve egy ún. taposó léces kapcsoló. Ha a síző tovább akarna haladni, erre
rácsúszva megállítja a berendezést.
2019-05-24
Schéder Tamás
tervező

2. melléklet - játszótér helyszínrajz és műszaki leírása
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Műszaki leírás – játszótéri elemek
Építmény megnevezése:

Telepített játszótéri elemek

Építtető:

Síaréna Kft.

Helyszín:

Síaréna

Eplény

meglévő

sípályák

tetején

álló

kihasználatlan területek (Eplény hrsz. 0216/4)
Forgalmazó:

IPS – Gyermekszem Kft.

1. A kidolgozás alapja
MSZ-EN 1176 játszótéri szabványsorozat alapján.
2. A játszótéri elemek általános jellemzése
A játszótéri elemek az erdei környezetbe teljes mértében beilleszkedő kialakítású és anyagú
berendezések, amelyek lehetővé teszik a gyermekek biztonságos szabadtéri időtöltését. A
telepített berendezések mobil eszközök, amelyek egyszerűen szétszedhetők és összerakhatók.
Az ütéscsillapítást – ahol szükséges – természetes anyagok látjuk el.
3. A fejlesztés háttere és a helyszín leírása:
A fejlesztésre azért van szükség, mivel a hegytetőre érkező családok számára kell biztosítanunk
egy olyan központi helyet, ahol a gyermekek koncentráltan és biztonságosan tölthetik el
idejüket a szabadban, amíg a szülők a játszótér melletti padoknál pihennek.
A játszótéri elemek már kivett, azonban eddig kihasználatlan területen kapnak helyet a sípályák
tetején. A beruházás nem jár fakivágással és nem érinti negatívan sem az erdő élővilágát, sem
pedig a katonai műveleteket. Csupán az egyébként is a helyszínen levő családok, gyermekek
számára ad egy biztonságos és kontrollált időtöltési lehetőséget.
4. Műszaki paraméterek
Felhasználat anyagok: A játszótéri elemek zömében gyalult és felületkezelt fából, illetve fém
kötőelemekből, valamint időjárásálló műanyagból készülnek.
Alkalmazott technológiák: Az előre – szabvány szerint – legyártott játszótéri elemek, elenyésző
méretű beton alapokra illeszkednek, melyhez fém kötőelemek rögzítik a berendezéseket
Elkülönítés: A játszótéri elemeket azok védelme, illetve a kontrollálhatóság érdekében egy
kisebb kerítéssel kívánjuk elkeríteni. A kerítés az erdészeti kerítésekkel megegyező kivitelű.
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2.1. melléklet - játszótér látványterv_1. változat

2.2. melléklet - játszótér látványterv_2. változat
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2.3. melléklet - játszótér látványterv_3. változat

