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Előzmények 

Megbízás, feladat 

Jelen szakvéleményt Kapocs község Önkormányzat (8294 Kapolcs, Kossuth u. 62..) kérésére 
készítettem el. 

Feladatom a települést 2017 .06.25-én ért károk és a kárelhárítás költségének bemutatása. 

 

Kapolcs község bemutatása 

Fekvése 

A település a Káli-medence Tájvédelmi Körzetben, a Balaton-felvidéki Eger-patak völgyében ( 
a kapolcsiak Sédnek nevezik) fekszik, Budapesttől 149, Tapolcától 15, Veszprémtől pedig 30 
kilométer távolságra a 77-es főút mentén. 

 

Megközelítés, térkép 

A község a Veszprémet és Tapolcát összekötő 74-es számú út mentén, a Káli-medence 
Tájvédelmi Körzet szélén fekszik 

(30 km-re Veszprémtől és 17 km-re Tapolcától). A településről a jó autóbusz-közlekedésnek 
köszönhetően könnyen elérhetők e városok, Veszprém 40, Tapolca 20 perc alatt. Zánka 
mindössze 11–12 km-re van. 
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Geológia: A pliocéntől a pleisztocénig tartó vulkanizmusnak köszönhetők a Kapolcs község 
melletti Bondoró-hegyen található vulkáni "bombák", melyek ultrabázisos zárványaikról 
(lherzolitokról) híresek. Az "olivinbombák" néven ismert, akár kenyér-nagyságú 
képződmények felsőköpeny-eredetű klinopiroxénokat, spinellt, olivint tartalmaznak és a 
hegy oldalán a mai napig nagy számban gyűjthetők. 

Leírás: A Bondoró-hegy a Monostorapáti és Kapolcs közötti út felett magasodik, a hegyre 
felgyalogolva a sűrű fák, bokrok között a talajon, vízmosásokban találhatjuk a gömbölyű, 
cipóalakú világos szürke képződményeket. Indulópontunk lehet a Pokol-lík nevű barlang 
alatti parkoló, de a hegy (egyébként nagyobb leletkinálattal is) megközelíthető a Kapolcs és 
Taliándörögd közötti útról, a Szénégető felől, ill. Monostorapáti határától, a Bába-kút felé 
tartó földutakon. A legtöbb zárványt az Áldozó-tetőn (a Bondoró-hegy DK-i nyúlványán) 
találtam, ezt az Ilona-malomnál induló, meredek erdei úton közelítettem meg. 

Történet 

Kapolcs a Káli-medence Tájvédelmi Körzetben fekszik, a forrásokkal, és erdőségekkel 
körülvett Balaton-felvidéki Eger-völgyben. A század elején ősember nyomaira bukkantak a 
környéken. A leletek alapján feltételezték, hogy az ősember számára az ún. Pokol-lyuk 
szolgált lakhelyül. A falu felett emelkedő Királykő bazaltoszlopai feltehetően egy 80×50 
méteres földvárat, Attila várát határolták. Még ma is jól kivehetőek a régi sánc szélei. 
Kapolcs a római korban is lakott település volt. 1962-ben feltárták egy római síredikula felső 
részét, de erre vezetett Budát az Adriával összekötő nagy hadiút, a Via Magna is. 

 

1091. április 29-e után a kunok Kapolcs vezérrel az élükön betörtek Erdélybe, majd Biharba. I. 
László és serege azonban megállította a kunokat, Kapolcs vezért pedig megölték. A kor 
szokásai szerint, a legyőzöttek néhány élve hagyott, betelepített tagja a vezérről nevezte el a 
települését. Egy 1092-es pannonhalmi apátsági levél említi először Kapulch falu nevét. 
Számtalan forrás utal arra, hogy a XIII. századtól már királyi kamarásokat, hercegi tálalókat, 
királyi jobbágyokat találhatunk Kapolcson. Illetve Copulchoban, Kopulchon, vagy Capulchon. 
Kapolcs néven ugyanis először 1640-ben említik, de véglegesen 1846-ban veszi föl ezt a 
nevet. 

 

A reformáció során a falu lakosságának nagyobb része a lutheri hitre tért át, ám a XVIII. 
században, a vallásháborúk idején, Padányi Bíró Márton püspök templomokat foglalt vissza a 
protestánsoktól. Ő állíttatta helyre a kapolcsi katolikus templomot, melynek legszebb kincse 
a fekete Mária oltárkép, amit Xaverich Ferenc munkájának tulajdonítanak, de valószínű, hogy 
Cymbal Jánostól valók. Nem sokkal ezután épült fel az evangélikus templom is, melynek 
különleges szabadalommal készült el 600 kg-os harangja. Egy, az 1740-es években történt 
incidenst leszámítva, csak igen ritkán akadtak vallási konfliktusok a faluban. Külön fejezet 
Kapolcs történelmében a zsidóság története, akik nagy számban vettek részt a falu ipari és 
kereskedelmi életében. 1945-ig saját rabbijuk, és zsinagógájuk is volt a faluban. 

 

Hamar híressé váltak a kapolcsi fazekasok, tímárok, serfőzők, gombkötők, csizmadiák, 
szűrkészítők, vargák. A Takács kastélyban a Csehországból bevándorolt serfőzők dolgoztak. A 
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legfontosabb ágazat azonban a malomipar volt. Az itt élők már a XII.-XIII. századtól kezdve a 
“saját malmukra hajtották” az Eger-patak vizét. A malmok többsége tulajdonosáról, vagy 
annak valamely családtagjáról kapta a nevét: Ilona-malom, Mezriczky-malom, Denti-malom, 
Valter-malom. Volt példa arra is, hogy valamely tulajdonsága volt a malom névadója: Rossz-
malom, Csúcsos-malom. Az államosítással azonban a malmokat sorra bezárták, vagy csak 
hagyták lassan elpusztulni. Idővel a patak vize is elapadt. Mára sikerült a Kapolcsi Kulturális 
és Természetvédelmi Egylet segítségével a patakot megmenteni, és 2000-ben befejeződtek a 
már-már jelképpé váló Szaller-malom újjáépítésének munkái is. Egy 1858-as felmérés szerint 
a lakosság száma már elérte az 1657-et, a falu szerkezete pedig már a mai képet mutatja. 

 

1989-ben alakult meg a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet, amely a későbbiek 
során a Művészetek Völgye fesztivál megrendezésével az egész ország számára tett híressé, 
és népszerűvé ezt a gyönyörű fekvésű kis falvat, Kapolcsot. 

 

 
2017 július 

 

Szomszédos települések 

Vigántpetend, Monostorapáti és Taliándörögd. 

  



 5 

 

Gazdaság 

A 19. századra a település már 7-800 főt számlált, fejlett kézművesipara révén híressé váltak 
a kapolcsi fazekasok, tímárok, serfőzők, gombkötők, csizmadiák, szűrkészítők, vargák, 
szabók, asztalosok, kályhások, a legfontosabb ágazat azonban a malomipar volt: az Eger-
patak vize mentén több malom (lapátkerekes és modernebb vízturbinás) is működött (a 
teljesség igénye nélkül: Kőszegi-malom, Szaller-malom, Valter-malom, Bíró-malom, 
Mezriczky-malom (metsző), Ilona-malom). 1948-tól az államosítások és a körzetesítés 
hatására, az iparát, munkahelyeit, gazdálkodását, hagyományait elvesztett település 
lélekszáma az elvándorlások következtében folyamatosan csökkent. Ma a legnagyobb 
gondot a munkanélküliség és a nyugdíjaskorúak nagy száma, a munkahelyek hiánya jelenti. 

 

Kultúra 

A 19. század végén és a 20. század elején a vallási alapon szervezett leány- és legényegyletek 
Kapolcson is működtek. Bálok és saját maguk által előadott színházi előadások jelentették a 
faluban a kulturális életet. Ebben az evangélikus ifjúság járt élen. 

 

Az 1950-es években politikai nyomásra a kulturális élet jelentősen visszafejlődött, bár a 
faluban még rendeztek műkedvelő előadásokat. Népviselet ebben az időben már nem volt 
látható. Később a népdalkörök országos vetélkedőin részt vettek és szép eredményeket 
értek el a kapolcsiak. 

Az 1980-as évek végén a település volt a kiindulópontja a ma már több településen zajló 
Művészetek Völgye fesztiválnak. A kulturális rendezvény mostanra olyannyira összeforrott a 
település nevével, hogy például a falunak nincs is önálló internetes honlapja, a weboldalon 
főként a rendezvénnyel kapcsolatos információk találhatók meg. A fesztivál voltaképpen hét 
település: Kapolcs, Vigántpetend, Taliándörögd, Monostorapáti, Öcs, Pula és Nagyvázsony 
helyszínein zajlik. Az ötlet Márta István zeneszerzőtől, színidirektortól származik, aki a 
rendezvény fesztiváligazgatója. 

A Művészetek Völgye fesztivál minden évben július végén, augusztus elején mintegy egy 
héten át tart. A rendezvények között színházi előadások, komoly-, nép- és világzenei 
koncertek, irodalmi estek és délutánok, kiállítások és mesterségek bemutatása szerepel. A 
Művészetek Völgye fesztivált 2007-ben tizenkilencedik alkalommal rendezték meg. A 
fesztivál 2008-ban Bűvészetek Völgye néven Kapolcs központtal került megrendezésre. 

2009-ben a fesztivál anyagilag ellehetetlenült, így nagy, közösen szervezett fesztivált nem 
tartottak a völgy települései. Kapolcs július 22. és 26. között rendezte meg a kapolcsi 
völgytalálkozót, avagy a kapolcsi kőlevest. 

2010-ben ismét megrendezésre került a Művészetek Völgye, a jubileumi huszadik 
alkalommal. 

A 2017. évi rendezvény térképe fentebb bemutatásra került. 
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Káresemény következményeinek leírása 

 

2017 .06.25-én a hajnal 4 órakor kezdődő heves zivatar özönvíz – és jégeső hozadékával 
képződött csapadékvíz Kapolcs területén több belterületi utat tett járhatatlanná 
veszélyeztetve a közlekedést. A 206 hrsz számú Birkadomb megnevezésű belterületi út, 
valamint a 232 hrsz számúTobán elnevezés belterületi utat és a burkolt csapadékvíz elvezető 
árkot az iszapos víz, megkezdte és tovább bontotta ezért,heIyreállítása elkerülhetetlen, mind 
a környékben lakók, mind pedig az uíat használók számára balesetveszélyes voéta miatt. 

 

A Birkadomb utca vonatkozásában károsodott útszakasz összességében olyan mértókben 
rongálódott, amelynek teljes körű helyreállítása indokolt, mivel egy esetleges út 
megemelkedés közvetlen veszélyeztető hatást gyakorolna a közvetlenül elhelyezkedő lakó 
ingatlanokra. 

A Tobán utca eredeti műszaki állapotával kapcsolatban figyelembe vettük a polgármester úr 
nyiIatkozatát A helyreállítás során törekedni kell a belterületi csapadékvíz elvezetésére  

 

A sérült utak, műtárgyak állapota külön-külön bemutatva: 

 

206 hrsz. belterületi út (Birkadomb u.) 255 m2. 

 

1. A keletkezett károk tételes felsorolása (a kár helye, mértéke, fotódokumentáció), a károk 
kialakulásának okai: 

Az önkormányzati tulajdonú aszfaltos út megrongálódott. Az út mentén a felület hordalékkal 
törmelékkel borított, eredeti állapot szerinti helyreállítása indokolt. 

Önkormányzati tulajdonban lévő aszfaltos út. 

Az út lakott terület megközelítését szolgálja.  

Az út összesen 255 m2 felületen sérült, kimosódott, kátyúsodott, alámosódott.  

 

A jelen szakvélemény mellékleteként csatolt képeken láthatóak: 

 az úton keletkezett kátyúk, mély barázdák 

 nagyméretű kövekkel, hordalékkal történő akadályok keletkezése az út felületén és a 
csatlakozó felületeken 

 vízelvezetés megszűnése 
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2. A károsodott építmény általános jellemzése: 

 

 Építés éve: 20 éven túl 

 

 Legutóbbi felújítás dátuma (tételesen felsorolva a felújítás munkálatait és 
időpontját): 10 éven túl 

  

 Karbantartás gyakorisága (tételesen felsorolva a karbantartás munkálatait és 
időpontját): folyamatos 

 

 Építés technológiája: aszfalt burkolatú út 

 

3. Utakban, hidakban, kompokban keletkezett károk esetén a közlekedés biztonságára 
vonatkozó nyilatkozat indokolással: 

 

 A kár mennyire és miben veszélyezteti a közlekedés biztonságát: 

 

A kialakult állapot a helyi közlekedés biztonságát veszélyezteti, az útszakasz csak 
korlátozottan (gyalogosan) használható, az alapvető ellátások biztosítása 
korlátozottá vált. így a mentő, tűzoltó, sürgősségi orvosi ellátás sem tudja a 
településrészt megközelíteni. 

 

 

 Milyen helyreállítási munkálatok szükségesek a biztonságos közlekedés 
megteremtéséhez: 

 

A hordalékot el kell távolítani az útról, csatlakozó felületről, és az útburkolatot ki 
kell javítani. 
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4. Az építmény károsodás előtti állapotának megfelelő helyreállítására vonatkozó javaslat: 

 

 Az út felületéről és mindkét oldaláról a sáros, iszapos törmelék kiemelése 

 Csatlakozó felületek tisztítása, törmelék elszállítása 

 Padka felületének rendezése, tömörítése 

 Út felületének tisztítása sártól, törmeléktől 

 Laza részek eltávolítása az aszfaltburkolatról 

 kátyúzás, szerkezetjavítás 

 egy réteg aszfaltburkolat építése 

 csatornafedlapok szintbehelyezése 

 

5. A helyreállítás költségeinek tételes bemutatása 
6.  

 

 

  

Auswertungsmenge:

TSZ ÁT Rövid szöveg TJ-menny. ME Eá FE TÖ FE

TJ-menny.

01.05. Birkadomb 85*3 m 2 075 405,80 HUF

01.05.0001 Csatorna fedlapok szintre emelése 2,000 db 24 633,00 HUF 49 266,00 HUF

01.05.0002

Aszfalt burkolatok marása törmelék 

elszállítással 255,000 m2 1 381,00 HUF 352 155,00 HUF

01.05.0003

Kiegyenlítő ágyazat építése M22 jelű 

murva bedolgozásával 5 cm vtg-ban 

finiseres beépítéssel 13,000 m3 17 785,00 HUF 231 205,00 HUF

01.05.0004

Aszfalt burkolat építése AC 11 kopó 

jelű aszfalt bedolgozásával 6 cm vtg-

ban finiseres beépítéssel 15,300 m3 81 666,00 HUF 1 249 489,80 HUF

01.05.0006

Kétoldali aszfalt szegély készítése a 

finiser oldal lemezének 

megemelésével 170,000 m 1 137,00 HUF 193 290,00 HUF
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232 hrsz. Tobán u. belterületi út 24 m és csapadékvíz elvezető rendszere 28 m. 

 

1. A keletkezett károk tételes felsorolása (a kár helye, mértéke, fotódokumentáció), a 
károk kialakulásának okai: 

Az önkormányzati tulajdonú aszfaltos út megrongálódott. Az út mentén a felület hordalékkal 
törmelékkel borított, eredeti állapot szerinti helyreállítása indokolt. 

Burkolt csapadékvízelvezető rendszere sérült, eliszapolódott, törmelékkel telített. 

Önkormányzati tulajdonban lévő aszfaltos út és burkolt csapadékvíz elvező árok . 

Az út lakott terület megközelítését szolgálja. Az út melleti burkolt árok a csapadékvíz 
elvezetését szolgálja. 

Az út összesen 24 m hosszon sérült, kimosódott, kátyúsodott, alámosódott. A burkolt 
csapadékvízelezető árok 28 m hosszin sérült. 

 

A jelen szakvélemény mellékleteként csatolt képeken láthatóak: 

 az úton keletkezett kátyúk, mély barázdák 

 nagyméretű kövekkel, hordalékkal történő akadályok keletkezése az út felületén és a 
csatlakozó felületeken 

 vízelvezetés megszűnése 

 

2. A károsodott építmény általános jellemzése: 

 

 Építés éve: 20 éven túl 

 

 Legutóbbi felújítás dátuma (tételesen felsorolva a felújítás munkálatait és 
időpontját): 10 éven túl 

  

 Karbantartás gyakorisága (tételesen felsorolva a karbantartás munkálatait és 
időpontját): folyamatos 

 

 Építés technológiája: aszfalt burkolatú út 
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3. Utakban, hidakban, kompokban keletkezett károk esetén a közlekedés biztonságára 
vonatkozó nyilatkozat indokolással: 

 

 A kár mennyire és miben veszélyezteti a közlekedés biztonságát: 

 

A kialakult állapot a helyi közlekedés biztonságát veszélyezteti, az útszakasz csak 
korlátozottan (gyalogosan) használható, az alapvető ellátások biztosítása 
korlátozottá vált. így a mentő, tűzoltó, sürgősségi orvosi ellátás sem tudja a 
településrészt megközelíteni. A csapadékvíz elvezetése megszűnt, a víz a 
környező ingatlanokra folyik, azokat is károsítja. 

 

 Milyen helyreállítási munkálatok szükségesek a biztonságos közlekedés 
megteremtéséhez: 

 

A hordalékot el kell távolítani az útról, csatlakozó felületről, és az útburkolatot ki 
kell javítani. A szervesen hozzá tartozó csapadékvízelvezető rendszert újjá kell 
építeni. 

 

4. Az építmény károsodás előtti állapotának megfelelő helyreállítására vonatkozó javaslat: 

 

 Az út felületéről és mindkét oldaláról a sáros, iszapos törmelék kiemelése 

 Csatlakozó felületek tisztítása, törmelék elszállítása 

 Padka felületének rendezése, tömörítése 

 Út felületének tisztítása sártól, törmeléktől 

 Laza részek eltávolítása az aszfaltburkolatról 

 kátyúzás, szerkezetjavítás 

 egy réteg aszfaltburkolat építése 

 csapadékvíz elvezető rendszer újjáépítése 
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5. A helyreállítás költségeinek tételes bemutatása 

 

 

 

 

Budapest, 2017. augusztus 9. 

 

 

Szabó Zoltán Lehelné 

Igazságügyi szakértő 

Szám: 007361 

 

 

  

TSZ ÁT Rövid szöveg TJ-menny. ME Eá FE TÖ FE

01.03.

Tabán köz 232. hrsz. folyóka 

beépítés 1 419 924,00 HUF

01.03.0001 Aszfalt vágás 24,000 m 949,00 HUF 22 776,00 HUF

01.03.0002

Burkolat bontás és föld kiszedése 

folyóka helyén föld elszállítással 28,000 m 3 807,00 HUF 106 596,00 HUF

01.03.0003

FM 30/40/50 előregyártott  folyóka 

lerakása beton megtámasztással FMF 

30-as 10 t teherbírású vízbeeresztős 

fedlappal 28,000 m 39 868,00 HUF 1 116 304,00 HUF

01.03.0004

Aszfalt burkolat építése AC 11 kopó 

jelű aszfalt bedolgozásával 6 cm vtg-

ban 1,000 m3 62 782,00 HUF 62 782,00 HUF

01.03.0005

Monolit víznyelő akna készítése 

ráccsal együtt 1,000 db 77 542,00 HUF 77 542,00 HUF

01.03.0006 Rézsű surrantó készítése 1,500 m 22 616,00 HUF 33 924,00 HUF
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Az elvégzendő munkák mennyiségét, árát a melléklet tartalmazza. 

 

Mellékletek:  

Árazott mennyiség-kimutatás összefoglaló táblázata 

Jegyzőkönyvek 

Fényképek 

 

Budapest, 2017. augusztus 9. 

 

 

Szabó Zoltán Lehelné 

Igazságügyi szakértő 

Szám: 007361 

Jogosultságok: 

Igazságügyi szakértői kamara 

iü. ig. szám: SZ 280933 

Nyilvántartási szám: 007361 

Közlekedési létesítmények beruházása, ezek lebonyolítása, kivitelezési és minősítési feladatai, 
építéstechnológia, talajmechanika, víztelenítés 

 

Magyar Mérnöki Kamara: 01-6474 / 01-59306 

Engedélyek: 

SZB - Építési beruházási szakértés 

ME-KÉ - Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése 

SZÉM1 - Közlekedési építmények szakértése 

KÉ-K - Közúti építmények tervezése 

ME-É - Magasépítési szakterület műszaki ellenőrzése 

ME-M - Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőrzése 

 

Linkek: 

https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=18983 

https://inyr.im.gov.hu/Szakertok/SzakertoDetails 

  

https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=18983
https://inyr.im.gov.hu/Szakertok/SzakertoDetails
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MELLÉKLETEK 



Részletes számítás 
 

 

 
Szabó Zoltán Lehelné 
Igazságügyi szakértő 

Szám: 007361 
  

01.

Kapolcs önkormányzati utak 

felújítása 3 495 329,80 HUF

01.03.

Tabán köz 232. hrsz. folyóka 

beépítés 1 419 924,00 HUF

01.03.0001 Aszfalt vágás 24,000 m 949,00 HUF 22 776,00 HUF

01.03.0002

Burkolat bontás és föld kiszedése 

folyóka helyén föld elszállítással 28,000 m 3 807,00 HUF 106 596,00 HUF

01.03.0003

FM 30/40/50 előregyártott  folyóka 

lerakása beton megtámasztással FMF 

30-as 10 t teherbírású vízbeeresztős 

fedlappal 28,000 m 39 868,00 HUF 1 116 304,00 HUF

01.03.0004

Aszfalt burkolat építése AC 11 kopó 

jelű aszfalt bedolgozásával 6 cm vtg-

ban 1,000 m3 62 782,00 HUF 62 782,00 HUF

01.03.0005

Monolit víznyelő akna készítése 

ráccsal együtt 1,000 db 77 542,00 HUF 77 542,00 HUF

01.03.0006 Rézsű surrantó készítése 1,500 m 22 616,00 HUF 33 924,00 HUF

01.05. Birkadomb 85*3 m 2 075 405,80 HUF

01.05.0001 Csatorna fedlapok szintre emelése 2,000 db 24 633,00 HUF 49 266,00 HUF

01.05.0002

Aszfalt burkolatok marása törmelék 

elszállítással 255,000 m2 1 381,00 HUF 352 155,00 HUF

01.05.0003

Kiegyenlítő ágyazat építése M22 jelű 

murva bedolgozásával 5 cm vtg-ban 

finiseres beépítéssel 13,000 m3 17 785,00 HUF 231 205,00 HUF

01.05.0004

Aszfalt burkolat építése AC 11 kopó 

jelű aszfalt bedolgozásával 6 cm vtg-

ban finiseres beépítéssel 15,300 m3 81 666,00 HUF 1 249 489,80 HUF

01.05.0006

Kétoldali aszfalt szegély készítése a 

finiser oldal lemezének 

megemelésével 170,000 m 1 137,00 HUF 193 290,00 HUF

1 Ajánlati Tj 3 495 329,80 HUF

ÁFA 943 739,05 HUF

Mindösszesen: 4 439 068,85 HUF
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Fényképfelvételek 
 

 

 


