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A diplomatervem keretén belül egyrészt a Bakony-Balaton Geopark bemutatásával, 
másrészt annak szűkebb tájegységével a Káli-medence táji kialakulásával, 
történelmével, természeti kultúrtörténeti értékeivel, valamint súlyponti részként jövőbeli, 
lehetséges geopark központ helyszínével, Mindszentkálla és a hozzá kapcsolódó 
Kopasz-hegy turisztikai fejlesztésével foglalkozom.
AA Kopasz-hegy lábánál elterülő, a Káli-medence nyugati „kapujának” is nevezhető 
település igen gazdag történelmi és kulturális hagyományokban. Eddig a község és a 
közigazgatási határán belül elhelyezkedő Kopasz-hegy együttes fejlesztésével 
kapcsolatosan hosszú távú elképzelések nincsenek. A diplomatervemben a község 
belterületi és a közvetlen mellette levő – jelenleg kihasználatlan – hegy adottságait 
figyelembe véve olyan távlati fejlesztésekre teszek javaslatot - különösen a 
Kopasz-hegy vonatkozásában -, mely nemcsak a széles határral rendelkező 
Bakony-BalatonBakony-Balaton Geopark centrumát biztosíthatná, hanem a jelenleg elöregedés, 
elnéptelenedés küszöbén álló, de gazdag értékekkel, hagyományokkal rendelkező 
község fellendülését, jelenlegi állapotból történő kitörési lehetőségét is nagymértékben 
elősegíthetné.

A turizmust a jövőben is az értékek, művészet, család, 
köré kell szervezni.

AA megcélzott rétegek egyaránt a belföldi és a külföldi 
turisták is lehetnek, kortól és nemtől függetlenül. 
Minden korosztály találna az érdeklődésének, 
igényének megfelelő elfoglaltságot, kikapcsolódási 
lehetőséget, kirándulási, sportolási lehetőséget, 
kulturális élményt. Különösen fontosnak tartanám, 
hogy a tervezett beruházást és a Zalacsányban,  az 
egészségturizmusraegészségturizmusra és termálfürdőre specializálódó 
fejlesztések (Széles Gábor nagyvállalkozó fejlesztése) 
olyan mértékű összekapcsolását, hogy a jobb módú 
külföldi rétegek is legalább egy egynapos kirándulást 
tudjanak tenni a (a mindössze 54,4 km-re található)  
Balaton-felvidéknek ezen területén. 

Mindszentkálla turisztikai ágazatok fejlesztése a 
turizmus formái szerint

 Kultúrális turizmus
  - Falusi turizmus
  - Borturizmus
  - Gastroturizmus
  - Rendezvény turizmus
  
Aktív turizmus
  - Lovas turizmus
  - Kerékpáros turizmus
  - Gyalogos turizmus, természetjárás
 

Az értékelés során a fentiekben ismertetett, több 
léptékben elvégzett vizsgálat legfontosabb 
megállapításait, következtetéseit rögzítem, amelyek a 
turisztikai fejlesztés irányát, a javaslatok jellegét 
alapvetően meghatározták. Annak ellenére, hogy a 
Káli-medencében a természeti adottságok, táj és 
kultúrtörténeti értékei sok turistát vonzanak, 
megállapítható,megállapítható, hogy a turizmusban rejlő lehetőségek 
jelenleg kiaknázatlanok.
Az adatgyűjtéseim és a helyszíni vizsgálataim alapján 
megállapítható, hogy Mindszentkálla és a hozzá 
kapcsolódó Kopasz-hegy elhelyezkedése, természeti- 
és turisztikai adottságai, valamint ipartörténeti múltja 
alapján a Káli-medencén belül egyedi, kiemelkedő
turisztikai értéket képvisel.

A Balatonhoz közeli elhelyezkedésének, a számos 
túraútvonalnak, tanösvénynek, bicikliútnak, lovardának 
köszönhetően Mindszentkálla idegenforgalmi célpont.
A telepelülésen jellemző a nagymértékű 
munkanélküliség, a helyi lakosok arányának
csökkenése és az elöregedés.
AA Káli-medence turisztikai lehetőségihez képest, a 
szállások mennyisége, minősége a
településen megfelelő, viszont a falusi turizmusban 
rejlő lehetőségek kihasználatlanok.
AA Balaton és Tapolca felől jól megközelíthető, viszont 
Hegyesd felől a jelenlegi út állapota nem megfelelő. A 
belterületi utak szélessége a korszerű közlekedést 
gyakran nem tudják kielégíteni. A település 
szerkezetéből adódóan a belső úthálózat átalakítására
gyakorlati lehetőség igen csekély.

Mindszentkálla turizmusának jelentős fejlesztését a Kopasz-hegy bevonásával annak
kiépítésével látom megvalósíthatónak.
Három fő irány:
  1. ) Tájhasználati konfliktusok feloldására tájrendezési javaslatok.
  2.) Mindszentkálla turisztikai fejlesztése:
   - Turisztikai infrastruktúra fejlesztése.
      - Nagy befogadóképességű szálláshelyek létrehozása.
   - Szabadtéri rendezvényekre alkalmas helyszín kijelölése.
   - Turisztikai ágazatok fejlesztése a turizmus formái szerint (aktív turizmus, kulturális turizmus).
  3.) Kopasz-hegy fejlesztése
   - A területen szükséges környezetrendezés, tereprendezés, rézsűk stabilizálása, régi bányautak felújítása.
   - A geopark központi, fogadóépületének elhelyezése, tájbaillesztése.

Mindszentkállához kapcsolódóan külön fejlesztési cél a 
Kopasz-hegy. A településsel szinte össz
enőve a közvetlen határánál  a magasba emelkedő 
Kopasz-hegy, a Balaton-Bakony Geopark 
látogatóközpontjának, centrumának méltó és ideális 
helyet biztosítana.
AA hegyen jelenleg nincs bemutatóhely kialakítva. 
Érdekes ipartörténeti múltja van.
Növénytanilag nem kiemelkedő, a terület nem 
fokozottan védett, számos földtani érték
közvetlen szomszédságában található és frekventált 
kirándulóhely.
AA Kopasz-hegy tetejéről csodálatos kilátás nyílik az 
egész Káli-medencére. Tiszta időben -
a Balaton irányában - a somogyi partig is ellátni. A 
természeti adottságok, a látvány, az
elhelyezkedés,elhelyezkedés, a hagyományok - a jelenkornak 
megfelelő ápolása - mind-mind olyan tényezők, melyek 
a terület hasznosításának potenciális lehetőségét 
meghatározzák.
A Nemzeti Park és az önkormányzat számára 
jelentősen több látogatót és jövedelmet,
bevételtbevételt jelentene a település, illetve a hegy együttes 
fejlesztése. A tervezett beruházás
jelentős hatással lehetne a már meglévő turisztikai 
lehetőségekre (Hegyestű, kőtengerek stb.), azok 
forgalmát is tovább nö velhetné.

A Veszprémi Bányakapitányságtól beszerzett, 
1968-ban készült (Országos Érc és
ÁsványbányákÁsványbányák Dunántúli Művei Pilisvörösvár), majd 
1980-ban kiegészített – Balti magasságú térképe -, 
valamint a Balaton-felvidéki Nemzeti Parktól megkapott 
geodéziai, felmérési pontok alapján (2010-ben történt 
mérések), az aktuális viszonyok figyelembe vételével, 
M=1:2000-es léptékben megszerkesztettem azt a 
szintvonalas térképet, melyen a tervezett 
látogatóközpontlátogatóközpont épületét, az úthálózatot, a siklópályát, 
illetve minden fontosabbnak tartott beavatkozást 
ábrázoltam. 

A szerkesztett tervlap a meglévő, illetve a tervezett 
állapotot mutatja. A természet által az évtizedek alatt 
már „begyógyított” egyéb területek, utak, bányafalak 
már nem találhatóak meg.

A tervlap bemutatja a tervezett siklópálya pontos 
útvonalát, valamint a geopark központjának tervezett 
elrendezését, útvonalrendszerét, valamint a 
Kopasz-hegy lábánál elhelyezkedő román kori 
termőlomrom környezetrendezési koncepcióját.

AA Kopasz-hegy turista centrummá történő kialakítása 
során hangsúlyozottan figyeltem arra, hogy a jelenlegi 
természeti- környezetben kár ne essen. Döntően a 
meglévő adottságokra épülve készítettem a tervet, a 
kor szellemét és a hagyományokat ötvözve, kiemelve a 
bazalt bányászati ipartörténeti múltját.

A tervem szerint az épületegyüttes teljes alapterülete kb. 500 m2. 
Az egy vagy
kétszintes, 10-12 m-nél nem magasabb vasbeton vázas, 
robosztus külsejű, bazalt kőburkolatos épület falazati síkja a 
meglévő bányaudvar jelenlegi szintje alatt hozzávetőlegesen 1,5 
m-ről indulna.

AA lapostetős épületegyüttesen belül helyezkedik el az igazgatóság, 
az étterem, a büfé, a pénztár, valamint előadótermek és interaktív 
kiállítások.

A lapostetős épület napkollektorokkal és zöldtetős felületekkel 
rendelkezik, mely „beleolvad” tájba. A hegy lábától, 
Mindszentkálláról nem látszik, a természeti egységet nem bontja 
meg.

AA település felöl érkezőket a kijelölt parkolóból információs
tábla irányítja a fogadótérhez, ahol további részletes információkat 
olvashatnak a látogatók. 

A fogadótérről közvetlenül indul északi irányba egy gyalogos túraútvonal, keleti irányban pedig turistapihenőkhöz, a játszótérhez, valamint a Geopark központi 
épülethez lehet eljutni. A központ előtt elhelyezett pihenőterasz alkalmas rendezvények, előadások, gyerekprogramok
lebonyolítására. A lovasok számár déli irányban lovas út került kijelölésre. A központ közelében pedig külön lovak számára kialakított 2 db pihenőhely, itatóval került 
elhelyezésre.

AA bányaudvar kialakítása során a rézsűket 3-4 m magas, helyi anyagból rakott gabion támfalakkal kívánom biztosítani. Az udvart és az utakat szürke kőzúzalékkal 
terítem le ( 3-3 metszet). A bányaudvar bejárata elé támfallal biztosított parkolót kívánok építeni, kizárólag engedéllyel rendelkező gépjárművek számára.

AA táró megnyitása, ki-és bejáratának kiépítése a látogatók számára A jelenleg ÉK-i irányban lezárt és DNY-i irányban beomlasztott tárót mindenképpen szeretném 
beemelni a turizmus vérkeringésébe. A tárón belül geodéziai mérésekkel kell bemérni, majd a külszínre átvetítve kijelölni a bejárati szakasz helyét. Ezt követően 
markoló és egyéb földmunka gépekkel lehet megnyitni a bejárati szakaszt. A külső és belső megerősítéseket (boltozattal) követően ipartörténeti bemutatóhelyet és 
tájjellegű borokat kínáló létesítményeket tervezek a táróba elhelyezni.

AA Kopasz-hegy lábánál lévő román kori templomrom  olyan kulturális teret (szabadtéri előadásokra alkalmas)hoznék létre „Bazalt színház” elnevezéssel, mely kb. 
200 néző befogadására alkalmas. A
területen a színi előadásokon kívül rendezvényeket, falu napokat is lehet tartani. A templomrom területét jelenleg keresztező földutat át kell helyezni a tervezett 
színházi terület mögé. A templomrom is fel lenne egyszerű formában újítva, mely a színházi előadások részét is képezhetné. A felújított kisfaludi templom, illetve a 
színház területe és a siklópálya völgyállomása között jelentős nagyságú, buszok és személyautók fogadására alkalmas parkolót létesítenék.

AA hagyományos bányászati jellegű siklópálya kiépítése
A siklópálya 106 m szintkülönbségén és a kb. 300 m hosszú távolságán kétvágányú személyközlekedésre alkalmas, drótkötél vontatású személyszállító kocsikat 
(bányászati nyelven „népesek”) tervezek alkalmazni. A hegyre vezető útvonal páratlan élményt nyújthat
az idelátogatók számára. A völgyállomás és a hegyállomás közti nyomvonal egybeesne a régi csőgurító és csillepálya nyomvonalával.
A gépház és a gépészeti berendezés a hegyállomás épületében kerül elhelyezésre. A drótkötélpályán mindig két „népes” ill. személy szállítókocsi közlekedik (le-fel 
menetben). A völgy- és hegy állomás épületei hasonlóan a geopark látogatóközpont épületéhez
lapos tetős, vasbeton-szerkezetű, a múltat reprezentáló épületek.lapos tetős, vasbeton-szerkezetű, a múltat reprezentáló épületek. Az épületek falazata vastag üvegtáblából állna, hogy a külső szemlélő számára „nyitottá” váljon a 
benti tevékenység (kiésbeszállás), valamint a mozgó gépészeti berendezések, a drótkötelet mozgató óriás
acélkerekek, a meghajtómotor stb.

Kis Herczegh Dóra
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Mindszentkála település elhelyezkedése
(Forrás: http://maps.google.com)

Az UNESCO Földtudományi Tagozata 1997-ben hirdette meg a geopark 
programját, majd 2000-ben francia, német, spanyol és görög szakemberek 
életre hívták az Európai Geopark Hálózatot. 
A Globális Geopark Hálózat 27 ország geoparkjait foglalja magában.
Magyarország területén található a Novohrad-Nógrád Geopark és a 
Balaton-felvidéki
Nemzeti Park irányítása alatt lévő Bakony-Balaton Geopark.

AA Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2004-ben határozta el, hogy 
előkészíti a Bakony-Balaton Geopark létrehozását, mert csatlakozni kívánt az 
Európai Geoparkok
Hálózatához és ezen keresztül az UNESCO Globális Geopark Hálózatához 
is. Ehhez a nagyléptékű vállalkozáshoz több mint 140 önkormányzat 
együttműködési megállapodására
volt szükség.volt szükség. A Bakony-Balaton Geopark területének geológiai múltja, földtani 
felépítése világviszonylatban is páratlanul gazdag.
2011-ben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park hivatalosan is felvételét kérte az 
említett

A Balaton - Bakony Geopark lehatárolása
(Forrás: www.balaton-bakony-geopark.hu)

Mindszentkála település külterületi határa
(Forrás: http://tajertektar.hu)

Mindszentkálla Badacsony-Gulács 
csoport kistáj, Balaton-felvidék kistáj 
csoport, Bakonyvidék középtáj és 
Dunántúli-középhegység nagytáj része.
A település Veszprém megyében, a 
Tapolcai kistérségben, a Balatontól 
északra, a Kálimedencében fekszik.
Az 1083,8 ha igazgatási területen belül Az 1083,8 ha igazgatási területen belül 
a belterület nagysága 50,3 ha. A zárkert
nagysága 219,8 ha és a külterület 813,7 
ha. 
A mikrotérség összterületének 
Mindszentkálla körülbelül 11%-át alkotja

AA mintegy 300 lelket számláló település 
származó első írásos emlékek 1277-ből 
származnak,noha a térség kedvező 
természeti adottságai miatt már a 
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