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Hévíz célja 

• 2020.-ra Európa egyik vezető gyógy-
turisztikai célpontjává válni 

• Fejlett infrastruktúra, kulturált városi 
környezet 

• Egységes arculat, összefüggő sétálóövezet 
kialakítása, belső közlekedési rendszer 
átszervezése, közterek átgondolt és átfogó 
rehabilitációja 

• Színvonalas szolgáltatások, művelődési és 
kulturális lehetőségek biztosítása 
 
 

A cél eléréséhez szükséges 



 

 

Hévíz térképe 



Rákóczi utca felújítás előtt.   



Rákóczi utca felújítás előtt 



 

Pótolt hárs a Rákóczi utcában 



Körbe aszfaltozott hárs a Rákóczi utcában, lombfelület (57 fa). 



Rákóczi utca 



Erzsébet királyné utca korábbi képe 



Fagyrepedéses korhadt törzs Bekorhadt törzs 



Körbeépített, legyengült, csonkolt hárs, Erzsébet királyné utca.  



 Rózsakert épülete felújítás előtt 
 



Rózsakert épülete felújítás előtt 



Festetics tér felújítás előtt 



Festetics tér felújítás előtt. Kígyó ágy vízifuksziákkal.  



Festetics tér felújítás előtt. Kígyó ágy vízifuksziákkal.  

 



Festetics tér felújítás előtt, kapcsolat a Deák térrel  
 



Városközpont fejlesztés 
• Hévíz kiemelt célja eléréséhez a  

belváros komplex fejlesztése szükséges. 

• A központ feladata, hogy valódi kulturális, 
fürdővárosi centrummá váljon. 

 

 

A megvalósuláshoz szükséges 
1. Gyalogos zónák kialakítása, rendezett városkép, 

sétálóövezetek létrehozása, új közlekedési koncepció 
kialakítása  

2. A Rózsakert Komplexum átfogó felújítása, fejlesztése, 
új tartalmakkal való megtöltése 

3. A gazdasági funkciók erősítése (vendéglátás, egyedi 
termékek árusítása) 

Európai Unió támogatásával, A projekt költsége: 900 millió forint, 57 %-os támogatottsággal. Összes rehabilitált terület: 10 

400 m2. A beruházás 2009. februárban indult, 2010. végén fejeződött be. 



A fejlesztés az alábbi feladatokra        
ad megoldást:  

• Összefüggő gyalogos övezet kialakítása: Rákóczi Ferenc utca – 
Erzsébet királyné utca, Gróf Festetics György tér, összekötő 
utcák.  

• A teljesen forgalommentes gyalogos övezet kialakítására nincs 
lehetőség, de a gépjármű forgalom térben és időben történő 
radikális csökkentése biztosított. Az új közlekedési koncepció: 
az utcák úthálózati funkciója, a forgalmi rend megváltozott, a 
parkolást kiszorítottuk.   

• Zöldfelület rendezés, utcabútorozás, közvilágítás korszerűsítés, 
díszburkolatos út- és járda építése. 

• Csapadékcsatorna rendszer fejlesztése és bővítése. 



Belváros felújítási alaprajz. Útfelület: 3 200 m2. Járdafelület: 6 300 m2  Zöldfelület: 900 m2.  

Felújított csapadékcsatorna hossza: 751 m 



Berendezések (mm.cyte) száma: Ülőkocka: 40 db, Pad: 66 db, Kerékpártároló: 14 db, 

Hulladékgyűjtő: 35 db, Orientációs rendszer: 3 db, Kandeláber: 77 db 
 



Alnus spatii 

• Tó körüli véderdő: enyves éger, Alnus glutinosa  

• Az utcában a meglévő 41 db fa száma (optimálisan 60 

db lehetne) lecsökken 26 db-ra, a fák tőtávolsága 14-

20 m lesz, faltól való távolság 2-3 m.  

• A távoli tőtávolság miatt keskeny koronás,oszlop jellegű 

fák nem alkalmasak. A javasolt forma széles oszlop, 

vagy kúp, a fasor tengelyére merőleges ágak 

leválogatásával, kurtításával.  

• Az ültetésre javasolt éger faj: szép, egyedi 

megjelenésű, középmagas fa. Hosszúkás levelei 

kihajtáskor vörösesbarnák, levél fonákuk szőrös, 10-18 

cm hosszúak. Termése kicsi tobozszerű, megfásodik. 

Kedveli a nedves, csapadékos területeket, de városi 

környezetben is kiválóan fejlődik, só és szél tűrő 

képessége jó. Napos, félárnyékos helyen is szépen 

fejlődik. Magassága 15m, szélessége 6m. Koronája 

laza, nem alakfa, jól metszhető, alakítható. Ritkán 

alkalmazott, egyedi fasor válik belőle. 

• 25/30 méretű, min 2xi, 240cm törzsmagasságú, 

földlabdás díszfa 

 Alnus spatii, éger faj 



Alnus spatii állomány Alsótekeresen, faiskolában 



Erzsébet királyné utca, 2010.augusztus  



Erzsébet királyné utca, 2010.augusztus 



Erzsébet királyné utca, 2011.szeptember 



Erzsébet királyné utca, 2011.szeptember 



Erzsébet királyné utca, 2011. december 



 Tilia americana ‘Nova’ 

• Az utcában a 60 db fa szám lecsökkent 
31db-ra, a fák tőtávolsága 13,5 - 26 m 
lesz, faltól való távolság 3 m. A tervezett 
távoli tőtávolság miatt a keskeny 
koronás,oszlop jellegű fák nem 
alkalmasak.   

• A javasolt hárs fajta 20 m magasra, 10 m 
szélesre növő nagy, gyorsan fejlődő fa.  

• Kérge vöröses barna, később 
szürkésbarna. Levelei nagyok, zöldek, 20 
cm hosszúak, sokáig a fán maradóak. 
Virágai sárgásak, júliusban nyílnak, 
illatosak.   

• Koronája szabályosabb az egyéb hárs 
fajoknál, tömött, de vázágai nem 
párhuzamosak. 

• Napos vagy enyhén árnyékos fekvést 
igényel. Talajigénye a hársakéhoz 
hasonló, száraz környezetet nem kedveli.  

• A hársak között jó várostűrőnek számít, 
atkák nem károsítják. Fagyálló, 
melegkedvelő, jó szél-tűrő. 

• 30/35 méretű, min 2xi, 240cm 
törzsmagasságú, földlabdás díszfa  

 Tilia americana ‘Nova’, hárs fajta 



Rákóczi utca, 2010.augusztus (ültetés: 2010. július, 40 fok C, megcsúszott építési határidők) 



Rákóczi utca, 2010.augusztus. Napégés törzsön, kéreg elhalás, másodlagos gombafertőzés, nagy 

mértékű törzspusztulás. 



Rákóczi utca, 2010.augusztus.  
 



Rákóczi utca, 2010.augusztus. Zöldfelület növelő beépített ágyak: örökzöld cserje, évelők.  
 



Belváros gyalogos övezet közei, 2010.augusztus 

 



Rákóczi utca, 2010. december, Adventi vásár 



Rákóczi utca, 2011.április, az új fasorral, átültetett ágyakkal. 



Rákóczi utca, 2011.április 
 



Rákóczi utca, 2011.április 
 



Rákóczi utca, 2011. július 



Rákóczi utca, 2011. szeptember 



Rákóczi utca, 2011. szeptember 



Rákóczi utca,és a Rózsakert  étterem, 2011. szeptember 



Festetics tér, 2010. szeptember, átadás után 



Szökőkút a Festetics téren, vízi-játékkal 



Festetics tér, 2011. április, első beültetés, korai teltvirágú tulipánok, Endurio árvácskák 



Festetics tér, 2011 április, Triumph tulipánok a virágzás kezdetén, illatos Patiola árvácskák. 



Festetics tér, 2011. július, Begoniák (Lotto, Dragon Wing, Volumia), háttérben az éger erdővel. 
 



 Festetics tér, 2011. július, Volumia Begoniák, Coleus vegetatív fajták. 



Festetics tér, 2011. július, magról vetett Coleus fajták 



Festetics tér, 2011. június, a működő Rózsakert étterem, Volumia Begoniák 



Festetics tér, 2011. július, platánok, kőrisek alatt, Coleusok 



Festetics tér, 2011. szeptember 



Festetics tér, 2011. szeptember 



 Festetics tér, 2011. szeptember 



Festetics tér, 2011. szeptember 



Festetics tér, 2012. május 



Belváros, Deák tér, Tófürdő nyári bejárat, kerékpárút csatlakozás 



 Tófürdő, északi véderdő, mocsári ciprusok, kerékpárút 



Ady utca, északi véderdő, mocsári ciprusok, kerékpárút 



Tófürdő, Ady utca, kerékpárút Keszthely felé 



Keleti véderdő, Festetics allé, mocsári ciprusok, kerékpárút 



Ady utca, kerékpárút 



Ady utca, kerékpárút Alsópáhok felé 



A Rózsakert Komplexum 

• Alsó szinten: 

– Vendéglátó egység, közösségi tér  

– Ivócsarnok, a gyógyvíz fogyasztásának lehetősége 



A Rózsakert Komplexum 

• Felső szinten többfunkciós közösségi tér: 

könyvtár, galériatér, osztható rendezvénytér 



A belváros élete képekben: 

Adventi rendezvények 



A belváros élete képekben: 

Boldog Békeidők Hévize 



A belváros élete képekben: 

utcazene fesztivál 



A belváros élete képekben: 

Borfesztivál 



A virágos Magyarországért 

mozgalomban 2011-ben a város 

„Az év főutcája, főtere”  

megtisztelő címet kapta. 

Néhány kép a virágos Hévízről. 



Kossuth utca 



Széchenyi utca, templommal, 2012. május 



Kossuth szobor 



Széchenyi utca 



Hévízgyógyfürdő parkja 



Hévízgyógyfürdő parkja 



Széchenyi utca 



Polgármesteri Hivatal előtt 



Polgármesteri Hivatal előtt, 2011-ben 



Polgármesteri Hivatal előtt, 2009-ben 



Polgármesteri Hivatal előtt 2008-ban 



Széchenyi szobor 



Kossuth utca Cedrus körül 



Petőfi utca 



Honvéd utca, lakossági kiültetés 



Moll Károly tér 



Moll Károly tér 



Moll Károly tér 



Moll Károly tér 



Piros – fehér -  zöld, Moll tér 



Hévízgyógyfürdő parkja 



Hévízgyógyfürdő parkja 



Hévízgyógyfürdő parkja 



Hévízgyógyfürdő parkja 



Hévízgyógyfürdő parkja 





Köszönöm a figyelmet! 


